املؤمتر العاملي
التعايش مع غري املسلمني
من خالل التراث اإلسالمي
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تنظيم
كلية التربية اإلسالمية في مدينة زينيتسا في البوسنة والهرسك
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احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا
انطالقا من أمهية أتصيل مبدأ التعايش الذي زخر به الرتاث اإلسالمي ونظمه الفقه  ،وتناولته مصادر الرتاث
على اختالف فنوهنا نظمت كلية الرتبية اإلسالمية يف مدينة زينيتسا يف البوسنة واهلرسك املؤمتر العاملي التعايش مع
غري املسلمني من خالل الرتاث اإلسالمي يف فندف زينيكا  Hotel Zenicaيف مدينة زينيتسا  ،يف الفرتة
1437/8/23هـ 2016/5/30م إىل 1437/8/24هـ 2016/5/31م وقد شارك يف هذا املؤمتر خنبة من
أساتذة اجلامعات واملثقفني واملختصني  ،وقد تل ّقت اللجنة العلمية للمؤمتر عدداً من املشاركات من دول خمتلفة ،
وقد واجهت عدداً منهم عقبات من أمهها احلصول على أتشرية الدخول إىل البوسنة  ،ومع ذلك فقد وصلت
البحوث املقبولة سبعة عشر حبثاً  ،وحنن إذ نقدم ملخصات البحوث لنرجو من هللا أن حيقق هذا املؤمتر أهدافه ،
شاكرين كل من ساهم يف اإلعداد له واملتابعة  ،وكل من شارك ببحث أو حضور  ،وهللا ويل التوفيق.
اللجنة املنظمة واللجنة العلمية للمؤمتر
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البحوث
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التعايش مع غري املسلمني
يف ضوء العقيدة اإلسالمية
إعداد
د .فهد بن حممد القرشي
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د .فهد بن حممد بن عبدالرمحن القرشي
أستاذ العقيدة املشارك ورئيس قسم العقيدة جبامعة أم القرى -مكة املكرمة  ،درست البكالوريوس
واملاجستري والدكتوراه يف جامعة أم القرى ،كان حبثي يف املاجستري بعنوان :موقف الصحابة رضي هللا عنهم من
الردة .وحبث الدكتوراه بعنوان :منهج حسن حنفي وموقفه من أصول االعتقاد ،متت ترقييت إىل أستاذ مشارك يف
عام 1436هـ ،وتسلمت رائسة قسم العقيدة من عام  1434إىل اآلن.
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املقدمة
وص ْحبه أمجعني،
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ،نبينا حممد وعلى آله َ
وبعد:
فإنه ملن دواعي سروري أن أكون مشارًكا مع اإلخوة الفضالء يف كلية الرتبية اإلسالمية يف مدينة زينيتسا يف
البوسنة واهلرسك ،هبذا البحث املتواضع بعنوان :التعايش مع غري املسلمني يف ضوء العقيدة اإلسالمية.
وستكون حماور هذا البحث كاآليت:
التمهيد :مساحة اإلسالم
املبحث األول :أقسام الكفار يف اجملتمع اإلسالمي
املبحث الثاين :حرية االعتقاد والعبادة ألهل الكتاب
املبحث الثالث :حق العدل والرب واإلحسان
املبحث الرابع :حق أهل الذمة يف عصمة دمائهم وأمواهلم وأعراضهم
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التمهيد :مساحة اإلسالم.
أوًل :يف حالة السلم.
ا
كل شر؛ دعاهم إىل اإلحسانللناس كافَّة ،وللتعامل
اإلسالم دين عظيم ،دعاء أتباعه إىل كل خري ،وهناهم عن ِّّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
َح َس ُن إِّ َّن الشَّْيطَا َن يـَْنـَزغُ بـَْيـنَـ ُه ْم إِّ َّن الشَّْيطَا َن َكا َن
معهم ابحلسىن ،قال تعاىلَ ﴿:وقُ ْل لعبَادي يـَ ُقولُوا الَِّّيت ه َي أ ْ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ائر ،ومل ييأس من التحريش بينهم،
ل ْْلنْ َسان َع ُد ًّوا ُمبينًا ﴾[اإلسراء ،]53 :وذلك ألن الشيطان يرتبَّص ابلناس الدو َ
كما قال  ":إن الشيطان قد أيس أن يعبده املصلُّون يف جزيرة العرب ولكن يف التحريش بينهم"( ،)1فهو حريص
ِّ
ِّ
السباب والقتال ،فجاء األمر ابلقول احلسن
على أن يَ َنزغ بينهم ،وجيعلهم عُ ْرضة للخصام والفرقة والشقاق ،و ّ
آمرا العباد أبن يقول بعضهم لبعض
للقضاء على هذه اآلفة اليت يسعى الشيطان يف حتقيقها بني الناس .وقال تعاىل ً
ِّ
مقدما هذا األمر على إقامة الصالة وإيتاء الزكاة ،إشارة إىل أمهيتهَ ﴿:وقُولُوا لِّلن ِّ
الص َال َة
يموا َّ
حسنًاً ،
َّاس ُح ْسنًا َوأَق ُ
َوآتُوا َّ
الزَكا َة ﴾[البقرة،]83 :بل جعل القول احلسن هو من صفات املؤمنني وعباد هللا الصاحلني ،كما وصفهم
اجل ِّ
بذلك أحكم احلاكمني ،فقال تعاىل ﴿:و ِّعباد َّ َّ ِّ
ِّ
ين َيَْ ُشو َن َعلَى ْاأل َْر ِّ
اهلُو َن قَالُوا
َ َُ
ض َه ْو ًًن َوإ َذا َخاطَبَـ ُه ُم َْ
الر ْْحَ ِّن الذ َ
اجل ِّ
ِّ
اهلُو َن قَالُوا َس َال ًما ﴾ ،يقول املفسر ابن كثري  -رْحه هللا
َس َال ًما ﴾[الفرقان ،]63:وقال تعاىلَ ﴿:وإ َذا َخاطَبَـ ُه ُم َْ
ِّ
ِّ
ِّ
خريا ،كما كان
 ":إذا َسفه عليهم اجلَُّهال ابلسيئ ،مل يُقابلوهم عليه مبثله ،بل يَع ُفون ويصفحون وال يقولون إال ًِّ
ِّ
ضوا َعْنهُ ...
لما ،وكما قال عز وجلَ ﴿:وإِّ َذا َمسعُوا اللَّ ْغ َو أ َْعَر ُ
رسول هللا  ال تَزيده شدة اجلهل عليه إال ح ً
اآلية﴾[القصص ،]55 :فاإلسالم عندما أمر أتباعه ابلقول احلسن والتعامل احلسن مل يُ ِّّ
فرق بني مسلم وغريه ،قال
رسول  ":الراْحون يرْحهم الرْحن ،ارْحوا َمن يف األرض يرْحْكم من يف السماء،)2(" ...ويف مقابل هذا فإن هللا
تعاىل يعذب الذين يعذبون الناس يف الدنيا ،ويؤذوهنم يف أنفسهم وأمواهلم ،قال رسول هللا  ":إن هللا يُع ِّّذب
ِّ
الناس يف الدنيا"(.)3
الذين يُع ّذبون َ
إن بعثة نبينا حممد  رحة للعاملني ،كما قال تعاىل(:وما أرسلناك إال رْحة للعاملني) ،فهو  وإن كان رْحة
أيضا رْحة ملن مل يؤمن به ،فهو رْحة هلم يف الدنيا بتأخر العذاب عنهم ورفع
للمؤمنني يف الدنيا واآلخرة ،إال أنه ً
اخلسف واملسخ واالستئصال عنهم(.)4
( )1أخرجه مسلم ،رقم احلديث 2812
( )2أخرجه الرتمذي يف سننه ،رقم احلديث  ، 1924وأبو داود يف سننه ،رقم احلديث 4941
( )3أخرجه مسلم ،رقم احلديث 2613
( )4انظر :معامل التنزيل يف تفسري القرآن ( )359/5أليب حممد احلسني بن مسعود البغوي ،حتقيق :حممد عبدهللا النمر وآخرون ،الناشر:
دار طيبة ،ط1417 ،4ه.
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واختار شيخ اإلسالم ابن تيمية جواز عيادة أهل الذمة وتعزيتهم وهتنئتهم ودخوهلم للمساجد إذا كان يف ذلك
مصلحة راجحة كرجاء إسالمهم ،واختار أنه ليس هلم أن يظهروا شيئًا من شعائر دينهم يف دار اإلسالم ال وقت
االستسقاء وال عند لقاء امللوك(.)1
اثنياا :يف حالة احلرب
بل حىت غزواته  كانت رْحة ،تعلّم منها العامل أبن غزواته واحلروب اليت خاضها  مل تُقصد لذاته ،وإمنا
كانت ملصلحة عظيمة ،كما قال تعاىل(:وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة ويكون الدين هلل فإن انتهوا فال عدون إال
على الظاملني)[البقرة .]193:وعرب عن هذا الصحايب اجلليل ِّربعي بن عامر  حينما سأله رستم ..... :ومع
ذلك كانت آداب احلرب يف اإلسالم يف قمة العدل والرْحة والتسامح ،يظهر هذا جليًا يف توجيهاته  وأوامره
لقوده وأمرائه على اجليوش ،منها:
أن ال يُقتل إال املقاتل ،قال  ":من ألقى السالح فهو آمن ،ومن أغلق اببه فهو آمن"(.)2
األمر ابلنهي عن قتل الذرية ،قال  ":أال ال تقتلوا ذرية ،أال ال تقتلوا ذرية؛ كل نسمة تُولد على الفطرة ...
"( .) 3وقد ذهب إمام دار اهلجرة مالك بن أنس واإلمام أبو حنيفة إىل عدم مقاتلة األعمى ،واملعتوه ،واملقعد،
وأصحاب الصوامع الذين طينوا الباب عليهم وال خيالطون الناس .وعن اإلمام مالك أنه جيب أن يرتك هلم من
أمواهلم ما يعيشون به( .)4وقال اإلمام األوزاعي:ال يقتل احلُراث والزراع ،وال الشيخ الكبري وال اجملنون ،وال راهب
وال امرأة(.)5
هنيه  عن الغدر واملثْلة ،قال  ":اغزوا ابسم هللا ،ويف سبيل هللا ،قاتلوا من كفر ابهلل ،اغزوا وال تغدروا ،وال
ليدا"(.)6
تغلوا ،وال متثلوا ،وال تقتلوا و ً

( )1انظر :التجريد الختيارات شيخ اإلسالم (ص)70
( )2أخرجه مسلم ،رقم احلديث 1780
( )3أخرجه النسائي ،وهو يف صحيح اجلامع ،برقم 5571
( )4انظر :املدونة ( )499/1لْلمام مالك بن أنس ،الناشر :دار الكتب العلمية ،ط1415 ،1ه.
( )5انظر :خمتصر اختالف العلماء ( ) 455/3أليب جعفر أْحد الطحاوي ،حتقيق :د .عبدهللا نذير أْحد ،الناشر :دار البشائر اإلسالمية -بريوت،
ط1417 ،2ه.
( )6أخرجه مسلم ،رقم احلديث 1731
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النهي عن التخريب والتدمري لغري حاجة ،فها هو ذا خليفة رسول هللا أبو بكر الصديق  يوصي يزيد بن أيب
سفيان  ملا بعثه إىل الشام ،فكان مما قال له :وإنكم ستجدون أقو ًاما قد حبسوا أنفسهم يف هذه
الصوامع،فاتركوهم وما حبسوا له أنفسهم  ...وال ختربوا عمر ًاًن ،وال تقطعوا شجرة إال لنفع ،وال تعقرون هبيمة إال
خنال وال تُغرقنه  ...إخل(.)1
لنفع ،وال حترقن ً
 .1األمر إبكرام األسري ،وحسن معاملته ،كما فعل النيب  مع مثامة بن أاثل  وخربه يف الصحيح.
كل
بل تعد ى األمر ابإلحسان من اإلنسان إىل احليوان ،كما قال رسول هللا  ":إن هللا كتَب اإلحسا َن على ِّّ
فأحسنوا ِّ
القْتلة ،وإذا ذحبتم ِّ
شيء؛ فإذا قتلتُم ِّ
فأحسنوا ال ِّّذحبة ،وليُ ِّح َّد أحدكم شفرتَه ،و ُِّ
لريح ذبيحته"(.)2
ِّ
أجر"( ،)3بل جعل كل ما يبذله املسلم فيستفيد منه إنسان أو دابة أو طائر ،له
وقال ":يف كل َكبد َرطْبة ٌ
ِّ
زرعا ،فيأكل منه طري أو إنسان أو هبيمة ،إال كان له به
غرسا ،أو يزرع ً
به صدقة ،قال  ":ما من مسلم يغرس ً
صدقة"(.)4
مرت بكلب
وهذه امرأة بغي غفر هللا هلا بسبب إحساهنا لكلب ،قال  ":غُفر المرأة مومسة -يعين زانيةّ ،-
كي يَلهث ،قال :كاد يقتله العطش ،فنزعت ُخفها فأوثقته خبمارها ،فنزعت له من املاء ،فغُفر هلا
على رأس َر ِّّ
بذلك"(.)5
ويف مقابل ذلكورد الوعيد الشديد ملن أساء معاملة احليوان ،قال عليه الصالة والسالم ":عُ ِّّذبت امرأة يف هرة
ِّ
ِّ
سقيتِّها حني
حبسْتها حىت ماتت ً
أطعمتها وال ْ
جوعا ،فدخلت فيها النار" .قال :فقال -وهللا أعلم ":-ال أنت ْ
فأكلت من َخشاش األرض"(.)6
حبستيها ،وال أنت أرسلتِّها
ْ
هذا غيض من فيض مما ورد يف ديننا من األمر ابإلحسان ،فكيف يُقال بعد ذلك إن دين اإلسالم يدعو
أتباعه إىل اإلرهاب؟! أوأنه متعطش لسفك الدماء؟! سبحانك هذا هبتان عظيم.
فال شك أن هذه شنشنة نعرفها من أخزم ،وهي مما يشوش ويشغب به أعداء اإلسالم ضد اإلسالم ليصرفوا
وجورا.
الناس عن هذا الدين العظيم الذي سيمأل األرض ً
ظلما ً
عدال ورْحة كما ملؤها ً
( )1انظر :السنن الصغير للبيهقي ()387/3
( )2أخرجه مسلم ،رقم احلديث 1955
( )3أخرجه البخاري ،رقم احلديث  ، 2363ومسلم ،رقم احلديث 2244
( )4أخرجه البخاري ،رقم احلديث  ، 2320ومسلم ،رقم احلديث 1552
( )5أخرجه البخاري ،رقم احلديث 3321
( )6أخرجه البخاري ،رقم احلديث  ، 2365ومسلم ،رقم احلديث 2242
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رحم
فأسوتنا حنن املسلمني هو سيد األولني واآلخرين صلى هللا عليه وسلم ،الذي قال ":ال يَرحم هللاُ َمن ال يَ َ
الناس"( ،)1ونلحظ هنا أن لفظة (الناس) لفظة عامة تشمل كل أحد ،دون اعتبار جلنس أو ِّدين؛ قال ابن
َ
احلض على استعمال الرْحة جلميع اخلَْلق ،فيدخل املؤمن والكافر والبهائماململوك منها وغري اململوك،
بطَّال":فيه ُّ
ويدخل يف الرْحة التعاهد ابإلطعام والسقي ،والتخفيف يف احلمل ،وتَـ ْرك التعدي ابلضرب"(.)2

( )1أخرجه البخاري ،رقم احلديث 7376
( )2فتح الباري ،البن حجر العسقالني (.)440/10
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املبحث األول :أقسام الكفار يف اجملتمع اإلسالمي
إن الناظر يف كتب فقه املذاهب األربعة املعروفة (احلنفي – املالكي – الشافعي  -احلنبلي) جيد أن الفقهاء
قسموا الكفار إىل عدة أقسام:
إما أن يكونوا منأهل احلرب وهو :الكافر الذي بني املسلمني وبني دولته حالة حرب ،فهذا ال ذمة له وال
عهد ،قال الشوكاين":احلريب :الذي ال ذمة له وال عهد"(.)1
وإما أن يكونوا من أهل العهد ،وأهل العهد ثالثة أصناف:
أهل ذمة وهم :الكفار املقيمون حتت ذمة املسلمني بدفع اجلزية؛ قال العالمة ابن القيم ":أمجع الفقهاء على
املعاهدين) الذين يُساكِّنون املسلمني
).وحكْم هؤالء (أهل الذمة َ
أن اجلزية تُؤخذ من أهل الكتاب ومن اجملوس(ُ 2
يف دايرهم ،ويدفعون اجلزيةَ ،أهنم خيضعون لألحكام اإلسالميَّة يف غري ما أُقُِّّروا عليه من أحكام العقائد والعبادات،
الكف عنهم وْحايتهم ،قال ابن األثريُِّ ":
ومسّي أهل
والزواج والطالق ،واملطعومات وامللبوسات ،وهلم على املسلمني ُّ
الذمة؛ لدخوهلم يف عهد املسلمني وأماهنم"()3
وأهل هدنة ،وهو الكافر الذي بينه وبني املسلمني عهد مهادنة ،قال ابن بطال":واملعاهد :الذي بينه وبني
ِّ
ستأمنًا.
داير املسلمني مسّي ُم َ
اإلمام عهد وهدنة"(.)4وإذا دخل َ
املستأمن وهو :الكافر احلريب املقيم إقامة مؤقَّتة يف داير املسلمني ،قال الشيخ حممد بن عثيمني
وأهل أمان،
َ
يتأول يف مسألة أهل الذمة بدعوى عدم وجود ويل األمر العام أو اخلالفة ،أو لعدم وجود
عندما ُسئل:
البعض َّ
ُ
أصال بدعاوى عديدة؛ ولذلك ال َِّجيدون غضاضةً يف دعوة الناس لالعتداء على غري املسلمني من
أهل الذمة ً
املعاهدين؟ فأجاب رْحه هللا بقوله :أًن أُوافِّق على أنه ليس عندًن أهل ذمة؛ ألن أهل الذمة هم الذين خيضعون
َ
ِّ
ومستأمنون ،ومعاهدون
معاهدون
ألحكام اإلسالمُّ ،
ويؤدون اجلزيةَ ،وهذا مفقود منذ زمن طويل ،لكن لدينا َ
َ
معاهدة عامة ،ومعاهدة خاصة ،فمن قَ ِّدم إىل بالدًن من الكفار لعمل أو ِِّتارةُِّ ،
معاهد
ومسح له بذلك ،فهو :إما َ
( )1السيل الجرار املتدفق على حدائق األزهار (ص ،)904حملمد بن علي الشوكاين ،الناشر :دار ابن حزم ،ط.1
( )2أحكام أهل الذمة ( )80،79/1للعالمة ابن قيم اجلوزية ،حتقيق :يوسف بن أْحد البكري وشاكر بن توفيق العاروري،
الناشر :رمادي للنشر -الدمام ،ط1418 ،1ه.
( )3النهاية يف غريب احلديث واألثر ( )168/2جملد الدين املبارك بن حممد اجلزري ابن األثري ،حتقيق :طاهر بن أْحد الزاوي -حممود بن حممد
الطناحي ،الناشر :املكتبة العلمية -بريوت1399 ،ه.
( )4نظم املستعذب (.)175،156/1
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معاه ًدا ،مل يـََرح رائحة اجلنة"(،)1
ستأمن ،فال جيوز االعتداء عليه؛ وقد ثبت عن النيب أنه قالَ ":من قتل َ
أو ُم َ
فنحن مسلمون مستسلمون ألمر هللا  -عز وجل ُ -حم ِّرتمون ملا اقتضى اإلسالم احرتامه من أهل العهد واألمان،
ومن التزم أحكام اإلسالم
فمن َّ
أخل بذلك فقد أساء لْلسالم ،وأظهره للناس مبظهر اإلرهاب والغدر واخليانةَ ،
َ
واحرتم العهود واملواثيق ،فهذا هو الذي يُرجى خريه وفالحه"(.)2
اباب ،فقالوا :ابب اهلدنة ،ابب األمان ،ابب عقد الذمة.
وقد عقد الفقهاء لكل صنف من هؤالء ً
ولفظ " الذمة والعهد " يتناول هؤالء كلهم يف األصل.وكذلك لفظ " الصلح " ،فإن الذمة من جنس لفظ
العهد ،والعقد.
وقوهلم " :هذا يف ذمة فالن " أصله من هذا :أي يف عهده ،وعقده ،أي فألزمه ابلعقد ،وامليثاق ،مث صار
يستعمل يف كل ما َيكن أخذ احلق من جهته ،سواء وجب بعقده ،أو بغري عقده ،كبدل املتلف فإنه يقال :هو يف
ذمته ،وسواء وجب بفعله ،أو بفعل وليه ،أو وكيله ،كويل الصيب ،واجملنون ،وويل بيت املال والوقف ،فإن بيت
امل ال ،والوقف يثبت له حق وعليه حق ،كما يثبت للصيب واجملنون ،ويطالب وليه الذي له أن يقبض له ،ويقبض
ما عليه.
ِّ
يؤدي اجلزية ،وهؤالء هلم ذمة مؤبَّدة،
وصار لفظ (أهل الذمة) يف اصطالح كثري من الفقهاء عبارة عمنّ :
عاهدوا املسلمني على أن جيري عليهم ُحكْم هللا تعاىل ورسوله ،إذ هم مقيمون يف الدار اليت جيري
وهؤالء قد َ
فيها ُحكْم هللا تعاىل ورسوله ،خبالف أهل اهل ْدنة ،فإهنم صا َحلوا املسلمني على أن يكونوا يف دارهم ،سواء كان
الكف عن
الصلح على مال ،أو غري مال ،ال ِتري عليهم أحكام اإلسالم كما ِتري على أهل الذمة ،لكن عليهم ُّ
ُّ
سمون أهل العهد ،وأهل الصلح ،وأهل اهلدنة.
حماربة املسلمني ،وهؤالء يُ َّ
قدم بالد املسلمني من غري استيطان ،وهؤالء أربعة أقسام:
وأما
املستأم ْن ،فهو الذي يَ َ
َ
 .1رسل
ِ .2تار
عرض عليهم اإلسالم والقرآن ،فإن شاؤوا دخلوا فيه ،وإن شاؤوا رجعوا إىل بالدهم،
 .3مستجريون ،يُ َ

( )1أخرجه البخاري ،رقم احلديث 3166
( )2جمموع فتاوى ورسائل الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ( )493/25مجع وترتيب :فهد بن ًنصر السليمان.
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 .4طالبو حاجة من زايرة ،أو غريها ،وحكْم هؤالء أال ي ِّ
هاجروا ،وال يُقتَلوا ،وال تؤخذ منهم اجلزية ،وأن
ُ
ُ
ِّ
اإلسالم والقرآن ،فإن دخل فيه فذاك ،وإن أ َ َّ
عرض له
عرض على املستجري منهم
ُ
َحب اللحاق مبأمنه أُحلق به ،ومل يُ َ
يُ َ
قبل وصوله إليه ،فإذا وصل مأمنه ،عاد حربيًّا كما كان(.)1

املبحث الثاين :حرية اًلعتقاد والعبادة ألهل الكتاب
اإلسالم كفل حرية االعتقاد والعبادة ألهل الكتاب واجملوس(،)2ومل يُ ِّ
كرههم على الدخول فيه ،بل ترك هلم
تعاىل﴿:ال إِّ ْكَر َاه ِّيف ال ِّّد ِّ
الر ْش ُد ِّم َن
اخليار إما الدخول يف اإلسالم أو البقاء على دينهم ،فقال
َ
ني ُّ
ين قَ ْد تَـبَـ َّ َ
الْغَ ِّّي ﴾[البقرة ،] 256 :وهذا ما فعله الصحابة الكرام ومن جاء بعدهم يف فتوحاهتم الكثرية ،فكانوا يعرضون
عليهم الدخول يف اإلسالم من دون إكراه أو إجبار ،فإن أبوا ذلك طالبوهم بدفع اجلزية.
ظل اإلسالم
واتريخ اإلسالم الطويل شاهد على أن الشريعة وأهلها قد ك َفلوا ألهل الكتاب الذين يعيشون يف ِّّ
أحدا على اعتناق اإلسالم،ولو أرادت أن تَ ِّ
عقيدهتا
فرض على األفراد
َ
ويدفعون اجلزية البقاءَ على دينهم ،ومل يُر َغموا ً
ابلقوة القاهرة ،لكان ذلك يف مقدورها ،لكنها مل تفعل(.)3
وهذه بعض شهادات من غري املسلمينأن اإلسالم ترك لغري املسلمني حريَّة املعتقد ،يقول غوستاف لوبون ":إن

مساحمة حممد --لليهود والنصارى كانت عظيمة إىل الغاية ،وإنه مل يقل مبثلها مؤسسو األداين اليت ظهرت قبله
كاليهودية والنصرانية على وجه اخلصوص ،وسار خلفاؤه على سننه ،وقد اعرتف بذلك التسامح بعض علماء أوراب
املراتبون أو املؤمنون القليلون الذين أمعنوا النظر يف اتريخ العرب "(.)4
اإلسالم لغري املسلمني يف اجملتمع اإلسالمي حرية املعتقد وحرية العبادة ،وْحاية صوامعهم وبِّيَعهم،
لقد ك َفل
ُ
ِّ َِّّ ِّ
ص ِّرِّه ْم
ين يـُ َقاتَـلُو َن ِّأبَنـ َُّه ْم ظُلِّ ُموا َوإِّ َّن َّ
اَّللَ َعلَى نَ ْ
وجعل هذا من أسباب اإلذن للمسلمني يف القتال  ﴿:أُذ َن للذ َ
( )1انظر :أحكام أهل الذمة ( )874-872/2للعالمة ابن قيم اجلوزية ،حتقيق :يوسف بن أْحد البكري وشاكر بن توفيق العاروري ،الناشر :رمادي
للنشر -الدمام ،ط1418 ،1ه.
( )2هناك خالف بني العلماء فيمن تُقبل منهم اجلزية ،فمنهم من قال تُؤخذ من مجيع الكفار ماعدا عبدة األواثن من العرب .ومنهم من قال تُؤخذ أهل
الكتاب واجملوس دون غريهم .ومنهم من قال تؤخذ من مجيع الكفار سوى كفار قريش .ومنهم قال تؤخذ من مجيع الكفار .انظر :أحكام أهل
الذمة ( ،)79/1وزاد املعاد يف هدي خري العباد ( ،)137/3للعالمة ابن قيم اجلوزية ،ط1415 ،27ه ،الناشر :مؤسسة الرسالة -بريوت -مكتبة
املنار اإلسالمية -الكويت .وكتاب أمهية اجلهاد يف نشر الدعوة اإلسالمية والرد على الطوائف الضالة (ص )188علي بن نفيع العلياين ،ط،2
1416ه ،الناشر :دار طيبة للنشر والتوزيع -الرايض.
( )3انظر :تلبيس مردود يف قضااي حية (ص )13صاحل بن ْحيد.
( )4حضارة العرب (ص )128لغوستاف لوبون ،نقله إىل العربية :عادل زعيرت ،طبع مبطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه.
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اَّللُ َولَ ْوَال َدفْ ُع
ُخ ِّر ُجوا ِّم ْن ِّد َاي ِّرِّه ْم بِّغَ ِّْري َح ّق إَِّّال أَ ْن يـَ ُقولُوا َربـُّنَا َّ
أْ
وصلَوات ومس ِّ
اج ُد ي ْذ َكر فِّيها اسم َِّّ ِّ
صَر َّن
اَّلل َكث ًريا َولَيَـْن ُ
ُ ُ َ ُْ
َ َ َ ٌ ََ َ

َّ ِّ
ِّ
ين
لََقد ٌير * الذ َ
ص َو ِّام ُع َوبِّيَ ٌع
َ
َع ِّز ٌيز ﴾[احلج.]40،39:

ِّ
َِّّ
ت
ض ُه ْم بِّبَـ ْعض َهلُّد َم ْ
َّاس بَـ ْع َ
اَّلل الن َ
ي
ص ُرهُ إِّ َّن َّ
َّ
اَّللَ لََق ِّو ٌّ
اَّللُ َم ْن يـَْن ُ

فاإلسالم مل يَـ ُقم على اضطهاد ُخمالفيه ،أو مصادرة حقوقهم ،أو حتويلهم ابل ُك ْره عن عقائدهم ،أو املساس
اجلائر ألمواهلم وأعراضهم ودمائهم ،واتريخ اإلسالم يف هذا اجملال أنصع اتريخ على وجه األرض(.)1
ُكره أحد على اإلسالم ،فإنه ال ي ِّ
صح إسالمه ،قال ابن قدامة املقدسي ":وإذا أ ِّ
بل لو أ ِّ
ُكره على اإلسالم من
َ

ال جيوز إكراهه كالذمي واملستأمن ،فأسلم ،مل يَثبُت له ُحكْم اإلسالم ،حىت يوجد منه ما يدل على إسالمه
طوعا"(.)2
ً
وها هو ذا عمر بن اخلطاب يكتب ألهل إيلياء عهدا ،وهو ي ِّ
صاحلهم ابجلابية ،عن خالد وعبادة رضي هللا
ً
ُ
احدا ،ما خال أهل إيلياء،
عنهما ،قاال":صا َحل عمر أهل إيلياء ابجلابية ،وكتب هلم فيها ُّ
كتااب و ً
لح لكل كورة ً
الص َ
أماًن ألنفسهم
بسم هللا الرْحن الرحيم ،هذا ما أعطى عبدهللا عمر أمري املؤمنني أهل إيلياء من األمان ،أعطاهم ً
وصلباهنم ،وسقيمها وبريئها وسائر ِّملَّتها ،أنه ال تُس َكن كنائسهم وال ُهت َدم ،وال يُنتَقص منها
وأمواهلم ،ولكنائسهم ُ
ِّ
كرهون على دينهم ،وال يُضار أحد منهم ،وال
وال من حيّزها ،وال من صليبهم ،وال من شيء من أمواهلم ،وال يُ َ
يَس ُكن إبيلياء معهم أحد من اليهود ،وعلى أهل إيلياء أن يُعطوا اجلزيةَ كما يُعطي أهل املدائن ،وعليهم أن ُخي ِّرجوا
ومن أقام منهم فهو آمن،
منها َ
الروم واللصوت ،فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حىت يبلغوا مأمنهمَ ،
ِّ
وخيلي بِّيَعهم
أحب من أهل إيلياء أن يسري بنفسه وماله مع الرومُ ،
ومن َّ
وعليه مثْل ما على أهل إيلياء من اجلزيةَ ،
وصلُبهم ،فإهنم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم حىت يبلغوا مأمنهم ،ومن كان هبا من أهل األرض قبل
ُ
فمن شاء منهم قعد وعليه ِّمثْل ما على أهل إيلياء من اجلزية ،ومن شاء سار مع الروم ،ومن شاء
مقتل فالنَ ،
رجع إىل أهله؛ فإنه ال يؤخذ منهم شيء حىت حيصد حصادهم ،وعلى ما يف هذا الكتاب عهد هللا وذمة رسوله
وذمة اخللفاء وذمة املؤمنني إذا أعطوا الذي عليهم من اجلزية"(.)3

( )1انظر :التعصب والتسامح بني املسحية واإلسالم (ص )6حممد الغزايل ،ط1409 ،1هـ ،الناشر :دار التوزيع -القاهرة.
( )2املغين ( )23/9أليب حممد موفق الدين ابن قدامة املقدسي ،الناشر :مكتبة القاهرة ،اتريخ النشر 1388ه.
( )3اتريخ الطربي اتريخ الرسل وامللوك ( )609/3لْلمام حممد بن جرير الطربي ،ط1387 ،2ه ،الناشر :دار الرتاث -بريوت.
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املبحث الثالث :حق العدل والرب واإلحسان.
اجملتمع على دعائم قوية اثبتة ،ومنها :العدل بني الناس على اختالف أجناسهم وطبقاهتم،
أقام اإلسالم
َ
والعدل صفة ُخلُقيَّة كرَية ،تعين التزام احلق واإلنصاف يف كل أمر من أمور احلياة ،والبُـ ْعد عن الظلم والبغي
ِّ
كمل أخالق املسلم ملا فيه من اعتدال واستقامة وحب للحق ،وهو كذلك
والعدوان ،و ُ
العدل يف اإلسالم هو مما يُ ّ
ِّ
شهامة ومروءة َمن يتحلَّى هبا ،وعلى كرامته واستقامته ،ورْحته وصفاء قلبه؛ قال
صفة ُخلُقيَّة حممودة تَ ُدل على
اًن ِّ
اإلحس ِّ
ِّ ِّ ِّ
ت إِّ َىل
ان﴾[النحل ،]90 :وقال تعاىل  ﴿:إِّ َّن َّ
تعاىل ﴿:إِّ َّن َّ
اَّللَ ََيْ ُم ُرُك ْم أَ ْن تـُ َؤُّدوا ْاأل ََم َ
اَّللَ ََيْ ُم ُر ابلْ َع ْدل َو ْ ْ َ
ِّ
ني الن ِّ
َّاس أَ ْن َْحت ُك ُموا ِّابلْ َع ْد ِّل ﴾[النساء ،]58 :يقول العالمة ابن القيم ":فإن الشريعة مبناها
أ َْهل َها َوإِّ َذا َح َك ْمتُ ْم بـَ ْ َ
وأساسها على احلكم ومصاحل العباد يف املعاش واملعاد ،وهي عدل كلها ،ورْحة كلها ،ومصاحل كلها ،وحكمة
كلها ،فكل مسألة خرجت عن العدل إىل اجلور ،وعن الرْحة إىل ضدها ،وعن املصلحة إىل املفسدة ،وعن
عدل هللا بني عباده ،ورْحته بني
احلكمة إىل العبث ،فليست من الشريعة ،وإن أدخلت فيها ابلتأويل؛ فالشريعة ُ
خلقه ،وظله يف أرضه"(.)1
واإلسالم يربؤا مب عتنقيه عن الوقوع يف أي لون من ألوان الظلم،ولقد أوعد اللهسبحانه وتعاىل الظاملني أبشد
العقوابت؛ قال تعاىل  ﴿:أََال لَعنةُ َِّّ
ِّ ِّ
السنة النبوية الشريفة جمموعة
ني ﴾[هود ،]18 :كما تَ َّ
ضمنت ُّ
َْ
اَّلل َعلَى الظَّالم َ
من األحاديث اليت تُِّقُّر العدل ُ ِّ
الظلم ،منها :قوله ألصحابه ":اتقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم
وحتّرم َ
َّ ِّ
ِّ ِّ
ين َملْ يـُ َقاتِّلُوُك ْم ِّيف ال ِّّد ِّ
وه ْم
القيامة"(،)2فقول هللا تعاىلَ ﴿:ال يـَْنـ َها ُك ُم َّ
ين َوَملْ ُخيْ ِّر ُجوُك ْم م ْن د َاي ِّرُك ْم أَ ْن تَـبَـُّر ُ
اَّللُ َع ِّن الذ َ
ب الْم ْق ِّس ِّطني ﴾[املمتحنة ،]8 :فهذه آية أتمر ابلتعامل احلسن مع من مل ي ِّ
وتـُ ْق ِّسطُوا إِّلَي ِّهم إِّ َّن َّ ِّ
عاد املسلمني.
َ
ُ
ْ ْ
اَّللَ ُحي ُّ ُ
َ
قال البيضاوي -يف تفسريقوله تعاىل ﴿:اي أَيـُّها الَّ ِّذين آمنوا ُكونُوا قَـ َّو ِّامني َِِّّّ
َّلل ُش َه َداءَ ِّابلْ ِّق ْس ِّط َوَال َْجي ِّرَمنَّ ُك ْم َشنَآ ُن
َ َُ
َ
َ َ
ِّ
ِّ
اَّللَ َخبِّ ٌري ِّمبَا تَـ ْع َملُو َن ﴾[املائدة ":-]8 :ال َحي ِّملنَّكم
اَّللَ إِّ َّن َّ
ب لِّلتَّـ ْق َوى َواتـَّ ُقوا َّ
قَـ ْوم َعلَى أََّال تَـ ْعدلُوا ْاعدلُوا ُه َو أَقْـَر ُ
شدة بغضكم للمشركني على ْترك العدل فيهم ،فتعتدوا عليهم ابرتكاب ما ال َِّحيل ،ك َق ْذف وقَـْتل نساء وصبية،
ِّ
ِّ
صرح هلم ابألمر
ب لِّلتَّـ ْق َوى ﴾؛ أي :العدل أقرب للتقوىَّ ،
ون ْقض عهد؛ تش ّفيًا مما يف قلوبكمْ ﴿ ،اعدلُوا ُه َو أَقْـَر ُ
وبني أنه مقتضى اهلوى ،وإذا كان هذا العدل مع
ابلعدل ،وبني أنه مبكان من التقوى بعدما هناهم عن اجلورَّ ،
الكفار ،فما ظنُّك ابلعدل مع املؤمنني؟"(.)3

( )1إعالم املوقعني عن رب العاملني ( )11/3للعالمة ابن القيم ،حتقيق :حممد عبدالسالم إبراهيم ،ط1411 ،1ه ،الناشر :دار الكتب العلمية-
بريوت.
( )2أخرجه مسلم ،رقم احلديث 2578
( )3أنوار التنزيل وأسرار التأويل (ً )117/2نصر الدين عبدهللا بن عمر البيضاوي ،حتقيق :حممد بن عبدالرْحن املرعشلي،ط1418 ،1ه ،الناشر :دار
إحياء الرتاث العريب -بريوت.
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وقال ابن كثري يف تفسري قوله تعاىل(:اي أيها الذين آمنوا كونوا قوامني ابلقسط شهداء هلل ولو على أنفسكم أو
الوالدين واألقربني ...اآلية) ":-ومن هذا قول عبدهللا بن رواحة عنه ملا بعثه النيبَ خيُْرص على أهل خيرب
إيل
إيل ،وألنتم أبغض َّ
مثارهم وزرعهم ،فأرادوا أن يـَ ْر ُشوه َلريفُق هبم ،فقال :وهللا لقد جئتكم من عند أحب اخلَْلق َّ
َ
من أعدادكم من القردة واخلنازير ،وما حيملين حيب إايه وبغضي لكم على أال أعدل فيكم ،فقالوا :هبذا قامت
السموات واألرض"(.)1
وقال حممد رشيد رضا عند تفسري اآلية ":أي وال يكسبنكم وحيملنكم بـُ ْغض قوم وعداوهتم لكم ،أو بـُ ْغضكم
وعداوتكم هلم ،على عدم العدل يف أمرهم ابلشهادة هلم حبقهم إذا كانوا أصحاب احلق ،ومثلها هنا احلكم هلم به،
فال عُ ْذر ملؤمن يف تَـ ْرك العدل وعدم إيثاره على اجلور واحملاابة ،بل عليه جعله فوق األهواء وحظوظ النَّـ ْفس ،وفوق
احملبة والعداوة مهما كان سببهما ،فال يَ َّ
تومه َّن ُمتوهم أنه جيوز تَـ ْرك العدل يف الشهادة للكافر ،أو احلكم له حبقه
على املؤمن.ومل ي ِّ
كتف ابلتحذير من عدم العدل مهما كان سببه والنية فيه ،بل َّ
أكد أمره بقوله ْ ﴿:اع ِّدلُوا ُه َو
َ
أَقْـر ِّ
فرضا ال هوادة فيهْ ﴿ ،اع ِّدلُوا ُه َو ﴾ أي :العدل
رضت عليكم العدل ً
ب للتَّـ ْق َوى ﴾[املائدة]8 :؛ أي :قد فَ ُ
َُ
املفهوم من "اعدلوا" ،أقرب لتقوى هللا؛ أي التقاء عقابه وسخطه ابتقاء معصيته ،وهي اجلور الذي هو من أكرب
املعاصي؛ ملا يتولَّد منه من املفاسد"(.)2
مست
وهذا رسول هللا يف مجاعة من أصحابه وأنصاره ،وهم مائة وثالثون ً
رجال ،يُصيبهم اجلوع ،وقد َّ
احلاجة إىل الطعامََ ،يُر هبم رجل ُم ِّ
شرك ،فيتعامل النيب صلى هللا عليه وسلم معه معاملة حسنة ،ويشرتي منه شا ًة
بثمنها ،وال يُكْره الرجل على أن يتنازل عن الثمن أو ُخي ِّّفف منه ،والقوة كانت متوافرة لدى النيب صلى هللا عليه
مطبوعا على العدل،
حممدا صلى هللا عليه وسلم كان
كافرا ،ولكن ً
ً
وسلم ،واحلاجة كانت شديدة ،والرجل كان ً
ِّ
ت ِّأل َْع ِّد َل بـَْيـنَ ُك ُم ﴾[الشورى ،]15 :وابملقابل منه نرى اجليوش االستعمارية احملتلَّة
وجمبوالً عليه،
ومأمورا به ﴿ َوأُم ْر ُ
ً
قاع اآلمنة إىل أتون احلرب والشر؛ فال يُراعون ُحرمةً ،وال
بالد اإلسالم واملسلمني يف هذه األايم قد َّ
حولت البِّ َ

فسادا(.)3
حيفظون حقًّا ،بل يَعيثون يف األرض ً

وهذا اخلليفة اخلامس عمر بن عبدالعزيز -رْحه هللا َ -يمر مناديَه أن يُنادي :أال من كانت له مظلمة
فلريفعها ،قام إليه رجل ذمي من أهل ْحص فقال :اي أمري املؤمنني أسألك كتاب هللا ،قال :وما ذاك؟ قال :العباس
بن الوليد بن عبدامللك اغتصبين أرضي ،والعباس جالس ،فقال له عمر :اي عباس ،ما تقول؟ قال :نعم ،أقطعنيها

( )1تفسري القرآن العظيم ( )578/1للحافظ أيب الفداء إمساعيل ابن كثري ،ط1408 ،2ه ،الناشر :دار املعرفة -بريوت.
( )2تفسري القرآن احلكيم (تفسري املنار) ( )227،226/6حممد رشيد رضا ،الناشر :اهليئة املصرية العامة للكتاب1990 ،م.
كثريا.
( )3انظر :التعامل مع غري املسلمني يف اإلسالم ،حبث حملمد إقبال الندوي ،وقد أفدت منه ً
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سجال ،فقال عمر :ما تقول اي ذمي؟ قال :اي أمري املؤمنني أسألك كتاب هللا
أمري املؤمنني الوليد وكتب يل هبا ً
فردها عليه(.)1
ضيعتَه َّ
تعاىل ،فقال عمر :نعم ،كتاب هللا أحق أن يـُتَّبع من كتاب الوليد ،قم ُ
فاردد عليه ْ

( )1البداية والنهاية ( )239/9أليب الفداء إمساعيل ابن كثري ،حتقيق :علي شريي ،ط1408 ،1ه ،الناشر :دار إحياء الرتاث العريب.
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املبحث الرابع :حق أهل الذمة يف عصمة دمائهم وأمواهلم وأعراضهم
كفل اإلسالم حقوقًا كثرية ألهل الكتاب ،ومن هذه احلقوق حق احلماية اليت أوجبها اإلسالم على أتباعه
أيضا ،فاتَّفق العلماء على ِّعصمة دمائهم
ألهل الذمة ،تتضمن ْحاية دمائهم وأرواحهم ،وْحاية أعراضهم وأمواهلم ً
صا ُك ْم
س الَِّّيت َحَّرَم َّ
اَّللُ إَِّّال ِّاب ْحلَ ِّّق َذلِّ ُك ْم َو َّ
وأرواحهم ،كعصمة أعراضهم وأمواهلم؛ لقول هللا تعاىل َ ﴿:وَال تَـ ْقتُـلُوا النَّـ ْف َ
بِِّّه لَ َعلَّ ُك ْم تَـ ْع ِّقلُو َن ﴾[األنعام ،]151 :وقوله عز وجل َ ﴿:م ْن قَـتَل نـَ ْف ًسا بِّغَ ِّْري نـَ ْفس أ َْو فَ َساد ِّيف ْاأل َْر ِّ
ض فَ َكأََّمنَا
َ
ِّ
قَـتَل الن ِّ
عاه ًدا ،مل يـََرح
َّاس َمج ًيعا ﴾[املائدة ،]32 :ولقوله َ ":من قتَل ُم َ
َحيَ َ
اها فَ َكأََّمنَا أ ْ
َّاس َمج ًيعا َوَم ْن أ ْ
َحيَا الن َ
َ َ
املعاهد كما قال ابن األثري ":أكثر ما يُطلَق على أهل
عاما"( .)1و َ
رائحة اجلنة ،وإن رحيها ليوجد من مسرية أربعني ً
صوحلوا على ْترك احلرب مدة ما"(.)2
الذمة ،وقد يُطلَق على غريهم من الكفار إذا ُ
عاهدا ،أو انتقصه حقًّا ،أو كلَّفه فوق طاقته ،أو أخذ منه شيئًا بغري ِّطيب نفس
وقال النيب  ":أال َمن ظلم ُم ً
منه ،فأًن حجيجه يوم القيامة"(.)3
يقول القرايف :ع ْقد الذمة ي ِّ
وجب حقوقًا علينا هلم؛ ألهنم يف جوارًن ،ويف خفارتنا ،وذمة هللا تعاىل وذمة
َ
ُ
فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء ،أو ِّغيبة يف ِّع ْرض أحدهم ،أو نوع من أنواع
رسوله ،ودين اإلسالمَ ،
األذية ،أو أعان على ذلك ،فقد ضيَّع ذمة هللا تعاىل وذمة رسوله وذمة دين اإلسالم.
وكذلك حكى ابن حزم يف مراتب اإلمجاع له أن من كان يف الذمة وجاء أهل احلرب إىل بالدًن يقصدونه
وًن ملن هو يف ذمة هللا تعاىل وذمة رسوله فإن
وجب علينا أن َخنَْرج لقتاهلم ابلكراع والسالح ومنوت دون ذلك ص ً
تسليمه دون ذلك إمهال لعقد الذمة وحكى يف ذلك إمجاع األمة فقد يؤدي إىل إتالف النفوس واألموال ...
إخل"(.)4
وكان عمر يسأل الوافدين عليه من األقاليم عن حال أهل الذمة؛ خشية أن يكون أحد من املسلمني قد
أفضى إليهم أبذى ،فيقولون له":ما نعلم إال وفاءً"(.)5
وعلي بن أيب طالب يقول ":إمنا بذلوا اجلزيةَ لتكون أمواهلم كأموالنا ،ودماؤهم كدمائنا"(.)6

( )1سبق تخريجه
( )2انظر :النهاية يف غريب احلديث واألثر (.)325/3

( )3أخرجه أبو داود ،رقم احلديث  3052وصححه األلباين.
( )4الفروق= أنوار الربوق يف أنواء الفروق ( )14/3أليب العباس أْحد بن إدريس املالكي الشهري ابلقرايف ،الناشر :عامل الكتب.
( )5تاريخ الطبري (.)218/4
( )6املغين (.)223/9
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ويف عهد الرشيد كانت وصية القاضي أيب يوسف له أبن يرفُق أبهل الذمة ،حيث ُخي ِّ
اطبه بقوله ":وقد ينبغي اي
َ
أمري املؤمنني  -أيَّدك هللا  -أن تتقدَّم يف ِّّ
الرفق أبهل ذمة نبيك وابن عمك حممد ،والتفقُّد هلم؛ حىت ال يُظلَموا
وال يُؤذوا وال يُكلَّفوا فوق طاقتهم ،وال يؤخذ من أمواهلم إال حبق جيب عليهم"(.)1
وصدق الشاعر عندما قال:
أبطح
َم ْلكنا فكان ُ
العدل منا سجيَّة *** فلما ملكتُم سال ابلدم ُ
وحلَّلتم قْت َل األسارى وطاملا

*** غدوًن على األسرى َمنُن ونَص َف ُح

نضح
فحسبُكم هذا
ُ
التفاوت بينَنا *** فكل إًنء ابلذي فيه يَ ُ
ْ
وأخريا أقول :هذا هو اإلسالم ،الدين اخلالد الذي ال َيتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ،الذيتَ َّ
مكن من
ً
ِّ
ِّ
رسختها املبادئ اإلسالمية يف
النرية ،وكانت تلك األخالق السامية اليت َّ
قلوب الناس آبدابه القيّمة ،وتعاليمه ّ

ابرزا يف التعريف ابإلسالم ،ووسيلة مهمة يف
التعامل مع غري املسلمني من اليهود والنصارى واملشركني واجملوس سببًا ً
أنظار السكان
الدعوة إليه ،دخل اإلسالم معظم أحناء آسيا وإفريقيا عن طريق التجار املسلمني ،الذين ج َذبوا َ
األصليني ابألمانة والصدق ومكارم األخالق ،وجنحوا يف دعوهتم إىل اإلسالم ابلقدوة احلسنة(.)2

( )1اخلراج ( ) 138/1أليب يوسف يعقوب بن إبراهيم األنصاري ،حتقيق :طه عبدالرؤوف سعد وسعد حسن حممد ،الناشر :املكتبة األزهرية للرتاث.
( )2انظر :التعامل مع غري املسلمني يف اإلسالم.
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املقدمة
إن موضوع التعايش مع غري املسلمني من املوضوعات املهمة اليت يكثر تداوهلا فيالعصراحلديث ،وقد شغلت
قدت هلا العديد من امللتقيات والندوات الفكرية واملؤمترات .
حيزاًكبرياً يف وسائل االعالم املختلفة  ،وعُ ْ
وألمهية هذا املوضوع وِتدد احلاجة إىل الكتابة فيه أعددت هذا البحث والذي عنونته بـ ( :التعايش مع غري
املسلمني دراسة يف ضوء العقيدة اإلسالمية) وذلك للمشاركة به يف( :املؤمتر العاملي للتعايش مع غري املسلمني من
خالل الرتاث اإلسالمي) يف مدينة زينيتسا بدولة البوسنة واهلرسك.
وقد كتبت هذا البحث وأًن أستحضر النموذج املدين األعظم الذي صنعه حممد صلى هللا عليه وسلم يف دولة
اإلسالم األوىل يف عاصمتها املدينة ا ملنورة  ،واليت فيها أكتب ورقايت هذه  ،هذه العاصمة اإلسالمية اليت مثلت يف
يوم من األايم أمنوذجاً فريداً يف التعايش اإلنساين احلضاري يف أنصع صوره وأرقى ِتلياته اليت عرفها التاريخ البشري
 ،هنا حني عاش مزيج من البشر املتعددين بل املتباينني ديناً وفكراً وثقافة فكان املسلم املهاجر واملسلم األنصاري
مع املنافقواليهودي وبل حىت الوثين جنباً إىل جنب  ،يتشاركون مجيعاً يف مفهوم املواطنة الواحدة  ،ويتشاطرون
مجيعاً حقوقهم اإلنسانية كاملة على الرغم منوجوداإلختالفااتلعميقةفيما بينهم.
وقد رمست لبحثي هذا خطة أسري عليها  ،مكونة من :
مقدمة
وأربعة مباحث وهي:
املبحث األول :مفهوم التعايش
املبحث الثاين  :ضرورة التعايش
املبحث الثالث :منطلقات التعايش مع غري املسلمني
املبحث الرابع :قواعد عقدية للتعايش مع غري املسلمني
مث خامتة
وفهرس للموضوعات  ،وآخر للمراجع واملصادر
وهللا أسأل أن يتقبل عملي هذا وجيعله خالصاً لوجهه الكرمي.
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املبحث األول  :مفهوم التعايش
التعايش هو املصطلح الرئيسي لعنوان الدراسة  ،ابلرجوع إىل الداللة اللغوية ملصطلح التعايش جند أن معىن
كلمة التعايش يف لسان العرب َيكن إدراجه حتت معىن كلمة (العيش) وتعين احلياة ،كما يقصد هبا ما تكون به
احلياة من مشرب ومطعم  ،والعيشة ضرب من العيش  .و(عايشه) أي عاش معه كقوله  :عاشره.1
أما لفظ التعايش مل يرد يف لسان العرب  ،وإمنا ورد يف املعاجم احلديثة كاملعجم الوسيط حيث ذكر :
(تعايشوا) أي (عاشوا على األلفة واملودة  ،ومنه التعايش السلمي  ،وعايشه  :عاش معه).2
ولفظ التعايش يف اللغة اإلجنليزية (  :( Coexistenceيرمز إىل معىن التصاحب يف الوجود.3
ويُطلق يف السياسة الدولية مصطلح (التعايش السلمي) ويُراد به ( :قيام تعاون بني دول العامل على أساس
التفاهم وتبادل املصاحل االقتصادية والتجارية .وقد ظهر هذا املصطلح بعد احلرب العاملية الثانية ،وانقسام العامل إىل
معسكرين راحا يتناحران على أساس عقائدي .ومما ساعد على إبراز الدعوة إىل سياسة (التعايش السلمي) الفزع
النووية  ،وهي أداة الدمار الشامل  ،مشاعة بني دول املعسكرين .وبعد قيام اجلبهة
الذري بعد أن أصبحت القنبلة ّ
ّ

ا لثالثة ،وهي جمموعة دول احلياد اإلجيايب ،أو عدم اإلحنياز  ،أكدت الرغبة يف أن يكون التعايش السلمي هو
السبيل إىل تنسيق العالقات الدولية يف العامل).4
وهذا هو اإلستخدام األول ملصطلح التعايش يف الزمن املعاصر  ،حيث استخدم ووظف كمصطلح سياسي مث
فعرف التعايش يف املعجم الفرنسي (لوبوين الروس) أبنه( :قبول رأي وسلوك اآلخر
انتقل إىل علم االجتماع ّ ،
القائم على مبدأ اإلختالف واحرتام حرية اآلخر وطرق تفكريه وسلوكه وآرائه السياسية والدينية  ،فهو وجود
مشرتك لفئتني خمتلفتني وهو يتعارض مع مفهوم التسلط واألحادية والقهر والعنف).5
وقد ورد معىن التعايش يف معجم مصطلحات العلوم االجتماعية أبنه( :معيشة مجاعات مع بعضها البعض ،
أو يف نفس الوقت .وقد يتجه هذا التعايش حنو اإلنصهار بني الطوائف حبيث يؤثر بعضها يف البعض اآلخر ،

 )546/6( 1لسان العرب ،البن منظور  ،دار صادر2003 ،م.
 )640-639/2( 2املعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية ابلقاهرة  ،دار الفكر.
 3ص  190قاموس املورد  ،منرب البعلبكي  ،دار العلم للماليني 1984 ،م.
 4ص  310القاموس السياسي  ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،ط1968 ،3م.
 5معجم فرنسي صدر عام  1905م ،نقال عن نبيل نعمة اجلابري يف مقاله :التعايش يف حوار املتحضرين ،بتاريخ 2009/1/8م ،من موقع النور على
الشبكة العكبوتية.
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ويفقد كل منها خصائصه  ،أو حنو اإلندماج حبيث يزول بعضها ويذوب يف البعض اآلخر ،أو هي حتافظ على
التفرقة العنصرية حبيث تقيم من عاداهتا وقوانينها ونظمها حواجز فاصلة بني بعضها البعض).1
ويظهر أن املفهوم االجتماعي ملصطلح التعايش يثري كثرياً من اإلشكاالت الدينية يف جمال العقيدة اإلسالمية ملا
يتضمنه من مدلوالت تتصادم مع مباديء اإلسالم وأسسه  ،فكلمة (قبول اآلخر) يف التعريف األول  ،وكلميت
(االنصهار) و(االندماج) يف التعريف الثاين تُثري الكثري من اللبس والتشكك يف مدى موافقتها أو خمالفتها ملعىن
املفارقة الدينية املطلوبة مع غري

ِ
ِل ِدي ِن
املسلمني  ،واليت يرمسها النص القرآين يف قول الباري عز شأنه  ( :لَ ُك ْم دينُ ُك ْم َوِ َ

) الكافرون 6:غري أن هذه املفارقة ال تنفي االعرتاف بوجود اآلخر وحبقوقه الدينية واإلنسانية كما سيأيت بيانه يف
ثنااي هذا البحث.
والذي يعنينا بيانه هنا وتوضيحه أن مصطلح التعايش املتداول يف عصرًن احلديث والذي نقل إلينا من الفكر
الغريب املعاصر قد سبب إرابكاً وتوجساً كبرياً يف احلالة الدينية الراهنة لدى انتقاله إىل عاملنا العريب واإلسالمي ،ملا
قد يتضمنه من معان ال يقبلها املسلم  ،مثل كثري من املصطلحات الفكرية املعاصرة اليت تسللت إلينا من أروقة
األدبيات الغربية .واملوقف الراشد يف التعامل مع مثل هذه املصطلحات أن حنرر املقصود هبا مث نقبل منها ما
يتالءم مع قيمنا اإلسالمية ،وينسجم مع خصائصنا الدينية دون تغيب للوعي اإلسالمي أو تشويه للمفاهيم ،
ودون تقدمي ألي تنازالت عقدية.
لذلك فاملفهوم الذي خنتاره ملصطلح التعايش هو ( :أن تلتقي إرادة أتباع األداين السماوية واحلضارات
املختلفة  ،يف العمل من أجل أن يسود األمن والسالم العامل  ،وحىت تعيش اإلنسانية يف جو من اإلخاء والتعاون
يعم بين البشر مجيعاً  ،من دون استثناء).2
على ما فيه اخلري الذي ّ
فتحقيق األخوة اإلنسانية مبفهومها الواسع وحتقيق السالم واالتفاق على أسس العيش املشرتك ،والتعاون اجلاد
املثمر ،وتقدير اإلختالف ،واإلعرتاف ابلتعددية الدينية ،واحرتام وجودها دون التنازل عن األصول العقدية
اإلسالمية  ،كل ذلك أمور تنسجم انسجاماً كلياً مع خصائص الرسالة السماوية اإلنسانية اليت جاء هبا حممد
صلى هللا عليه وسلم.

 ، )1/68( 1للدكتور:أْحد زكي بدوي ،مكتبة لبنان1982 ،م.
 2ص 13اإلسالم والتعايش بني األداين يف أفق القرن ،21د/عبدالعزيز التوجيري ،منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة –إيسيسكو، -
ط2015 ، 2م.
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املبحث الثاين :ضرورة التعايش.
إن م ّد جسور التقارب اإلنساين للجميع ،وحتقيق التعايش السلمي بني األمم املختلفة ،واإلتفاق والتوصل إىل
مشرتكات أخالقية معرتف هبا عند اجلميع  ،واإلتفاق على أسس للعيش املشرتك أمر ال غناً عنه للبشرية مجعاء.
إن التعايش بني األمم املختلفة أمر مهم وضروري  ،وَُيكن أن جنلي أمهيته وضرورته من خالل النقاط التالية:
 إن تبادل اخلربات واملنافع االجتماعية واإلقتصادية والسياسية ،وإاتحة فرص التطور العادلة أمام مجيع اإلممبال استثناء  ،وتالقح احلضارات وإثراء الثقافات بعضها لبعض مبا يؤدي إىل ازدهار العلوم املختلفة والقدرة على
مواكبة مستجدات التطور العلمي والتقين مقصد سام لتحقيق معىن عمارة األرض اليت قال هللا تعاىل عنهاَ ( :وَما
ض إًَِّل علَى َِّ
اَّلل ِرْزقُ َها َويَ ْعلَم ُم ْستَ َق َّرَها َوُم ْستَ ْو َد َع َها ُكلٌّ ِيف كِتَ ٍ
ِم ْن َدابٍَّة ِيف ْاأل َْر ِ
اب ُمبِ ٍني ) هود. 6:قال اإلمام الطربي شارحاً
َ
ُ
1

معىن هذه اآلية :أي ( وجعلكم عُ ّماراً فيها)
وجاء يف تفسري البيضاوي(:عمركم فيها واستبقاكم من العمر ،أو أقدركم على عمارهتا وأمركم هبا) .2فعمارة
األرض إذا مقصد شرعي ضروري وال َيكن حتققه ابلصوره املثلى دون إجياد قدر من التعايش اإلنساين.
 إن االتفاق على قواسم مشرتكة  ،واإلنطالق من أرضية واحدة يتفق عليها مجيع الفرقاء ُحيقق املصلحةللجميع ؛ كضرورة االتفاق على ِترمي املساس ابألداين والعبث ابملقدسات الدينية ووضع قوانني صارمة لكل من
يستهزأ ابهلل عز وجل أو يسخر من رسل ه وأنبيائه عليهم السالم ،كل ذلك وغريه  ،أمر أسسه الشرع اإلسالمي
احلنيف ،واملبدأ يف ذلك القدر قوله تعاىل ( :قُل َي أ َْهل ال ِ
ْكتَ ِ
اب تَ َعال َْوا إِ ََل َكلِ َم ٍة َس َو ٍاء بَ ْي نَ نَا َوبَ ْي نَ ُك ْم أًََّل نَ ْعبُ َد إًَِّل َّ
اَّللَ َوًَل نُ ْش ِر َك
َْ َ
ون َِّ
بِ ِه َشي ئاا وًَل ي ت ِ
ضا أَرَبَب ِمن ُد ِ
اَّلل فَِإ ْن تَ َولَّْوا فَ ُقولُوا ا ْش َه ُدوا ِِبَََّّن ُم ْسلِ ُمو َن ) آل عمران64 :
َّخ َذ بَ ْع ُ
ضنَا بَ ْع ا ْ َ ا ْ
ْ َ َ
فثمة أمر مشرتك ،ومصلحة دنيوية جامعة.

 إن الشعور ابألمن وانتشار السالم والقضاء على احلروب وأسباب التوتر والصراع  ،ومعاجلة األزماتالدولية الكربى  ،أمر يف غاية األمهية للجميع .وذلك يكون حني تتحقق العدالة بني األمم مجيعها وترفع الوصاية
الدولية أدرعها عن الشعوب الضعيفة املقهورة وحتمي ثرواهتا  ،وال تنهب خرياهتا وال تغتصب أراضيها بغري حق ،
وعندما تراجع املؤسسات واملنظمات الدولية قرارهتا لكي ال تفقد مصداقيتها ومربرات وجودها.
 -إن انتشار املباديء السامية واألخالق األكثر إقناعاً ضرورة ملحة يف ْحاية القيم اليت يتفق عليها اجلميع؛

كالتعاون على حماربة اإلحلاد واإلحنالل األخالقي  ،واحليلولة دون اهنيار املؤسسة الزوجية وتفكك األسرة وْحاية
الطفولة ،واحلد من انتشار املخدرات ومكافحة اجلرَية والقضاء على عصاابت املافيا ،والقضاء على العنصرية
والتفرقة بصورها املختلفة  ،واحل ّد من انتشار األسلحة الفتاكة والعبث يف استخدامها واملتاجرة هبا  ،والقضاء على
الفقر واألمية  ،وحماربة األمراض اخلطرية ،واحملافظة على سالمة البيئة وغريها.

 )368/15( 1تفسري الطربي ،حممد بن جرير الطربي ،حتقيق :أْحد شاكر ،بريوت ،مؤسسة الرسالة2000 ،م.
 )103/3( 2تفسري أنوار التنزيل وأسرار التأويل ً ،نصر الدين ايب اخلري عبدهللا البيضاوي ،دار إحياء الرتاث العريب.
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 أن الدعوة إىل الدين احلق ونشر اإلسالم بقيمه السمحة اليت جاء هبا خري الربية عليه أفضل السالم وأمتالتسليم وفهمها الرعيل األول وطبقها كما جاءت ،واجب ديين على كل مسلم  ،وال َيكن حتققه إال عن طريق
التعايش السلمي وفتح آفاق رحبه للحوار والتواصل مع شعوب العامل  ،السيما وحنن يف عصر تعرض فيه هذ ديننا
حلملة عاملية للتشويه املعتمد يف وسائل اإلعالم العاملي والغريب خصوصاً  ،وكيف ال والذي يُدير دفة هذا اإلعالم

شوه هذا الدين أيضاً من قبل بعض من ينتسبون إليه من العلمانيني
هي األيدي اليهودية الصهيونية العابثة ،وكما ّ
شوه هذا
وأذًنهبم فاختزلوه يف بعض الشعائر التعبدية وينأون به عن قيادة مسرح احلياة مبختلف جوانبها ،كما قد ّ
الدين أيضاً من قبل أهله الذين يقدمونه بصورة ابهتة ضعيفة بسبب ضعفهم وتقصريهم وتردي حضارهتم وسيطرة

اخلرافة عليهم وانشغاهلم ابنقساماهتم الداخل ية وخالفاهتم املذهبية  ،كل ذلك حال دون الصدع هبذا الدين العظيم

جملالً يف اآلفاق يف وقت حتتاجه البشرية مجعاء لنجاهتا وسعادهتا أحوج ما يكون بعد أن أهنكتها احلضارة املادية
املفرطة وأثقلت كاهلها.

 إن حتقيق أهداف التعايش السلمي وَمتثُله يف أنصع ِتلياته وأرقى صوره مرهون بصوت العقالء الذينجييدون لغة احلوار اهلادئ ويقدمون اخلطاب الديين املتزن ويستطيعون إدارة اخلالف ويضبطون مواضع اإلحتقان ،
وحيقق مباديء السالم املرتقب.
فهؤالء فقط هم من سيعيد صياغة التعاون املشرتك املنشود ُ
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املبحث الثالث :منطلقات التعايش مع غري املسلمني.
إن التعايش مبدأ من مباديء هذا الدين القومي  ،وهذا املبدأ له منطلقاته اليت يرتكز عليها  ،ولعل من أبرز
تلك املنطلقات:
 -1عاملية اإلسالم:
إن عاملية الدين اإلسالمي هو املنطلق األول واألساس الراسخ الذي تقوم عليه عالقة املسلم بغري املسلمني ،
ول َِّ
اَّلل إِل َْي ُك ْم
َّاس إِِِين َر ُس ُ
فالدين اإلسالمي اخلامت هو رسالة موجهة ألهل األرض مجيعاً ،كما قال تعاىل (:قُ ْل ََي أَيُّ َها الن ُ

ِ
َّلل ورسولِ ِه النِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
السماو ِ
َِ
ات َو ْاأل َْر ِ
َج ايعا الَّ ِذي لَهُ ُمل ُ
ض ًَل إِلَهَ إًَِّل ُه َو ُُْييِي َوُُيِ ُ
َِّ ْاأل ُِم ِِي الَّ ِذي يُ ْؤم ُن َِب ََّّلل َوَكل َماتِِه َواتَّبِ ُعوهُ
يت فَآَمنُوا َِب َّ َ َ ُ
ْك َّ َ َ
ِ
ل ََعلَّ ُك ْم تَ ْهتَ ُدو َن ) األعراف158 :

ِ
َّاس ب ِشريا ونَ ِذيرا ول ِ
َك َّن أَ ْكثَ َر الن ِ
َّاس ًَل يَ ْعلَ ُمو َن) سبأ.28 :
وقال أيضاً يف حمكم تنزيلهَ ( :وَما أ َْر َسلْنَ َ
اك إًَِّل َكافَّةا للن ِ َ ا َ ا َ
وقال صلى هللا عليه وسلم ( :كان النيب يبعث إىل قومه خاصة  ،وبعثت إىل الناس عامة ) .1من هذا املنطلق
نقف على حقيقة أن هذا الدين هو رسالة عامة لكل أمم األرض وشعوهبا وليست خاصة بشعوب معينة أو أقاليم
َّاس
( ََي أَيُّ َها الن ُ

معينة أو أجناس حمددة  ،بل أكد القرآن الكرمي أيضاً على الوحدة اإلنسانية العامة ،فقال جل ثناؤه:
إِ ََّّن َخلَ ْقنا ُكم ِمن ذَ َك ٍر وأُنْ ثَى وجعلْنا ُكم ُشعوَب وقَ بائِل لِت عارفُوا إِ َّن أَ ْكرم ُكم ِع ْن َد َِّ
اَّلل أَتْ َقا ُك ْم إِ َّن َّاَّللَ َعلِ خيم َخبِريخ) احلجرات، 13 :
َ ْ ْ
ََ ْ
َ ََ َ ْ ُ ا َ َ َ ََ َ
َ
وهذا خطاب منه تعاىل إىل الناس كافة أبنه جعلهم شعوابً وقبائل متعددة ليتعارفوا فيما بينهم لتحقيق التكامل
والنهضة والعيش املشرتك.
إن عاملية اإلسالم ِتعل من احلضارة اإلسالمية حضارة منفتحة على حضارات األمم اآلخرى  ،ومتفاعلة مع
كل ثقافات األرض مؤثرة ومتأثرة .كما أن اإلسالم يُنكر (املركزية احلضارية) اليت تريد أن تفرض على العامل حضارة
واحدة ،وتسلك سبيل الصراع –صراع احلضارات -لقسر العامل على منط حضاري واحد  ،فاإلسالم يريد العامل

(منتدى حضارات) متعددة ومتميّزة  ،ولكنه مع ذلك ال يُريد للحضارات املتعددة أن تستبدل التعصب ابملركزية
احلضارية القسريّة  ،إمنا يريد اإلسالم هلذه احلضارات املتعددة أن تتفاعل وتتساند يف كل ما هو مشرتك إنساين

عام .2والدين القومي جاء لضبط العالقات بني بين البشر وتنظيمها ال لتأجيج الصراعات بينهم.
 -2إنسانية اإلسالم:

إن حمور الرسالة اإلسالمية السامية وقطب رحاها يدور حول اإلنسان وبيان متيزه على سائر املخلوقات
اهم ِمن الطَّيِب ِ
ات َوفَ َّ
اه ْم َعلَى َكثِ ٍري ِِمَّ ْن
( َولََق ْد َك َّرْمنَا بَِِن آ َ
ضلْنَ ُ
َد َم َو َمحَلْنَ ُ
اه ْم ِيف الْبَ ِِر َوالْبَ ْح ِر َوَرَزقْنَ ُ ْ َ َِ

األخرى وفرادته  ،قال تعاىل:
َخلَ ْقنَا تَ ْف ِض ايال ) اإلسراء ، 70 :وقال اإلمام الطربي يف معىن اآلية :أي ( جعلنا هلم شرفاً وفضالً ...وهذه الكرامة

 1صحيح البخاري  ،كتاب الصالة  ،ابب قول النيب صلى هللا عليه وسلم جعلت يل األرض مسجدا وطهورا ،برقم.427 :
 2انظر  :ص 121العطاء احلضاري لْلسالم  ،د .حممد عمارة ،دار املعارف ابلقاهرة 1997م.
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وح ْس ِّن الصورة ،وْحلهم يف الرب والبحر ،وختصيصهم مبا
يدخل فيها َخل ُق ُهم على هذه اهليئة يف امتداد القامةُ ،
خصهم به من املطاعم واملشارب واملالبس ،وتفضيل هللا تعاىل كان ابلعقل الذي هو عمدة التكليف).1
وهلذه املكانة املتميزة هلذا اإلنسان وللتكرمي اإلهلي جلنسه  ،جند أن كثرياً من النصوص الشرعية ودروس السرية
النبوية دعت إلحرتام اإلنسان وعدم إنتهاك كرامته حىت وإن كان غري منتم لدائرة اإلسالم  ،ومن تلك الدروس
مرت ابلنيب صلى هللا عليه وسلم  ،فقام هلا .فقيل
العظميه ما جاء يف صحيح البخاري من أن جنازة رجل يهودي ّ
له :إهنا جنازة يهودي! فقال( :أليست نفساً).2
كما أمر عليه الصالة والسالم بدفن جثث الكفار إن مل يكن هناك من أهل ملتهم من يتوىل ذلك ،3كرامة
إلنسانية اإلنسان.
وكان صلى هللا عليه وسلم ينهى عن الغدر والتمثيل جبثث الكفار حىت يف حال احلرب  ،فكان صلى هللا عليه
وسلم يقول ألصحابه وهو يوجه السرااي ( :اغزوا  ،وال تغلوا  ،وال تغدروا ،وال متثلوا  ،وال تقتلوا وليدا) ، 4ويف
احلديث الصحيح أنه صلى هللا عليه وسلم وجد امراة مقتولة يف بعض املغازي فنهى عن قتل النساء والصبيان.5
فالتكرمي اإلنساين يف اإلسالم هو القاعدة الصلبة اليت يُنطلق منها للتعايش مع غري املسلمني فقد قال تعاىل(:

ِ
َي أَيُّها الَّ ِذين آَمنوا ًَل ُُِتلُّوا َشعائِر َِّ
اَّلل َوًَل َّ
ض َو ااَّن
الش ْه َر ْ
ت ا ْحلََر َام يَ ْب تَ غُو َن فَ ْ
ض اال ِم ْن َرِّبِِ ْم َوِر ْ
ني الْبَ ْي َ
َ َُ
ي َوًَل الْ َق َالئِ َد َوًَل َآ ِم َ
َ َ
احلََر َام َوًَل ْاهلَ ْد َ
َ َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْرب َوالتَّ ْق َوى َوًَل تَ َع َاونُوا َعلَى
اصطَ ُ
َوإِذَا َحلَلْتُ ْم فَ ْ
ادوا َوًَل ََْيرَمنَّ ُك ْم َشنََآ ُن قَ ْوم أَ ْن َ
صدُّوُك ْم َع ِن ال َْم ْسجد ا ْحلََرام أَ ْن تَ ْعتَ ُدوا َوتَ َع َاونُوا َعلَى ال ِ
اإل ِْْث والْع ْدو ِ
اَّللَ َش ِدي ُد ال ِْع َق ِ
اَّللَ إِ َّن َّ
ان َواتَّ ُقوا َّ
اب) املائدة ،2 :فالتعاون اإلنساين على اخلري واملصلحة قاعدة شرعية متفق
ِْ َ ُ َ

عليها وضرورة حتمية حىت مع األعداء .

 -3عدالة اإلسالم:
ينطلق التعايش يف اإلسالم من منطلق العدالة وإعطاء كل ذي حق حقه  ،ويُبىن على أساس املساواة  ،قال
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ْس َش ِدي خد َوَمنَافِ ُع لِلن ِ
َّاس
اب َوالْم َيزا َن ليَ ُق َ
تعاىل (:لََق ْد أ َْر َسلْنَا ُر ُسلَنَا َِبلْبَ يِِنَات َوأَنْ َزلْنَا َم َع ُه ُم الْكتَ َ
َّاس َِبلْق ْسط َوأَنْ َزلْنَا ا ْحلَدي َد فيه َِب خ
وم الن ُ
َولِيَ ْعلَ َم َّاَّللُ َم ْن يَ ْن ُص ُرهُ َوُر ُسلَهُ َِبلْغَْي ِب إِ َّن َّاَّللَ قَ ِو ٌّي َع ِز خيز ) احلديد25 :

إن إقامة العدل بني الناس على تعدد أدايهنم وأعراقهم هو مقصد من مقاصد اإلسالم اليت إلجلها أرسالت
الرسل وإنزالت معهم الكتب ،فالسياسة العادلة جزءٌ مهم من الدين ،يقول اإلمام ابن القيم رْحه هللا ( :إن هللا

 )191-190/10( 1اجلامع ألحكام القرآن ،حممد بن أْحد القرطيب  ،دار الكتب العلمية.
 2صحيح البخاري ،كتاب اجلنائز  ،ابب من قام جلنازة يهودي ،برقم.1250 :
 3عن عبد الرْحن بن أيب عمرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم مر ابمرأة مقتولة فقال ( :من قتل هذه ؟ ) فقال رجل :أًن ،أردفتها خلفي فأرادت أن
تقتلين فقتلتها ،فأمر النيب صلى هللا عليه وسلم بدفنها .أخرجه اإلمام الطربي يف مسند عمر )523/2( ،وخالصة حكم احملدث  :يف إسناده بعض
النظر.
 4صحيح مسلم  ،كتاب السري  ،برقم. 1111:
 )115/12( 5فتح الباري شرح صحيح البخاري ،أْحد بن علي بن حجر العسقالين ،دار الراين للرتاث1407 ،هـ ،ابن حجر ،كتاب اجلهاد والسري.
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سبحانه أرسل رسله  ،وأنزل كتبه  ،ليقوم الناس ابلقسط  ،وهو العدل الذي قامت به األرض والسموات .فإذا
فثم شرع هللا ودينه).1
ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه أبي طريق كان ّ ،
َّ ِ
ين آ ََمنُوا
ونص القرآن الكرمي على ذلك فقال عز شأنهََ ( :ي أَيُّ َها الذ َ
وأمر اإلسالم ابلقسط مع غري املسلمني ّ
ٍ
َّلل ُشه َد ِ ِ
ُكونُوا قَ َّو ِام ِ ِ
ِ
ِ
اَّللَ إِ َّن َّ ِ
ب لِلتَّ ْق َوى َواتَّ ُقوا َّ
ري َِِا تَ ْع َملُو َن)
َ
اء َِبلْق ْسط َوًَل ََْي ِرَمنَّ ُك ْم َشنََآ ُن قَ ْوم َعلَى أًََّل تَ ْعدلُوا ا ْعدلُوا ُه َو أَق َْر ُ
اَّللَ َخب خ
ني َّ َ َ

املائدة8 :

ِ
َّ ِ
ِ ِ
وه ْم َوتُ ْق ِسطُوا إِل َْي ِه ْم إِ َّن َّ
ًَل يَ ْن َها ُك ُم َّ
ين ََلْ يُ َقاتِلُوُك ْم ِيف ال ِدي ِن َوََلْ ُيُْ ِر ُجوُك ْم م ْن د ََي ِرُك ْم أَ ْن تَبَ ُّر ُ
اَّللَ
اَّللُ َع ِن الذ َ

ويف موضع آخر ( :
ُُِي ُّب ال ُْم ْق ِس ِط َني ) املمتحنة.8 :
ومن مظاهر ال عدل مع غري املسلمني حفظ دمائهم وأعراضهم وأمواهلم إال حبقها وعدم انتهاك حقوقهم ،
وليس هناك دين أو قانون دعى حلفظ هذه احلقوق كما دعى إليها اإلسالم .ويف هذا السياق جند أن النيب صلى
هللا عليه وسلم يقول  (:من قتل معاهداً مل يرح رائحة اجلنة ،وإن رحيها توجد من مسرية أربعني عاماً) .2ويف ْحاية
أمواهلم وممتلكاهتم وأعراضهم ما جاء عن علي رضي هللا عنه يف أهل األمان من غري املسلمني( :إمنا قبلوا الذمة
لتكون أمواهلم كأموالنا  ،ودماؤهم كدمائنا).3
كما يظهر العدل يف معاملة غري املسلمني يف أبرز ِتلياته يف الوثيقة اليت كتبها النيب صلى هللا عليه وسلم
لنصارى جنران عند أول عالقة مدنية بني الدولة اإلسالمية وبني أصحاب الداينة النصرانية  ،حني قال عليه أفضل
الصالة وأمت التسليم( :لنجران وحاشيتها ،وسائر من ينتحل دين النصرانية ىف أقطار األرض :جوار هللا ،وذمة حممد
رسول هللا ،على أمواهلم ،وأنفسهم ،وملتهم ،وغائبهم وشاهدهم ،وعشريتـهم ،وبِّيَعهم ،وكل ما حتت أيديهم من
أذب عنهم ،وعن كنائسهم وبِّيَعهم وبيوت صلواتـهم ،ومواضع الرهبان ،ومواطن
قليل أو كثري أن أْحي جانبهم ،و َّ
السياح  ..وأن أحرس دينهم وملتهم أين كانوا مبا أحفظ به نفسى وخاصىت وأهل اإلسالم من ملىت  ..ألىن
أعطيتهم عهد هللا على أن هلم ما للمسلمني ،وعليهم ما على املسلمني ،وعلى املسلمني ما عليهم  ..حىت يكونوا

للمسلمني شركاء فيما هلم وفيما عليهم).4
إن التاريخ البشري ليشهد هبذا التطبيق اإلسالمي ملبدأ العدل يف أنصع صفحاته وأشرقها  ،والذي مل يعرف له
التاريخ مثيالً  ،ويكفينا ذكر قصة القبطي املصري النصراين الذي دخل على عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه يشكو

إليه من ابن وايل مصر الذي ضربه ابلسيف عندما سبقه بفرسه  ،وهو يقول  :خذها وأًن ابن األكرمني ،فكتب
فلما قدما املدينة مجع اخلليفة عمر رضي هللا عنه الناس مث
عمر إىل وايل مصر أن َييت املدينة املنورة مع ولده ّ ،
اعطى الدرة للقبطي وهو يقول له ( :اضرب ابن األكرمني  ،مىت استعبدمت الناس وقد ولدهتم أمهاهتم أحراراً).5
 1ص  14الطرق احلكيمة  ،ابن القيم اجلوزية ،مكتبة دار البيان.
 2صحيح البخاري  ،حممد بن إمساعيل البخاري اجلعفي ،دار ابن كثري1414 ،هـ ،.كتاب الدايت ،ابب إمث من قتل ذميا بغري جرم  ،برقم .6516 :
 ) 111/7( 3بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،أبو بكر مسعود بن أْحد الكاساين  ،دار الكتب العلمية ،ط1406 ، 2هـ.
 4ص  128-123جمموعة الواثئق السياسية للعهد النبوي واخلالفة الراشدة ،حممد ْحيد الدين ،دار النفائس  ،ط1405 ،5هـ.
 5ص  119-118اتريخ عمر بن اخلطاب  ،البن اجلوزي  ،بريوت ،دار الرائد .
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إن هذا احلكم العادل مع غري املسلمني ،والذي مل يسبق له مثال يف التاريخ البشري هو ما جعل بعض أقالم
الغرب املنصف تكتب وتسجل شهادهتا بتجرد وموضوعية ،ومن ذلك ما كتبه املستشرق آرنولد وهو يتحدث عن
فتح املسلمني ملصر  ،ونشرهم ملباديء السماحة والرْحة والعدالة يف ربوعها ورفع الظلم الذي كان املصريون يعانون
حرمت مثل هذه األعمال اليت
منه من بعض طوائف النصارى ؛ حني كتب( :لكن مبادئ التسامح اإلسالمي ّ
تنطوي على الظلم ،بل كان املسلمون على خالف غريهم ،إذ يظهر لنا أهنم مل َيلوا جهداً يف أن يعاملوا رعاايهم
من املسيحيني ابلعدل والقسطاس).1
-4احلرية الدينية:
وهذا املنطلق بُين يف اإلسالم على حقيقة ال جدال فيها  ،وأُسس على سنة كونية هي سنة االختالف والتنوع

ك
اء َربُّ َ
 ،فال َيكن أن يكون الناس نسخاً مكررًة ألن هللا تعاىل مل يُريد كوًنً ذلك  ،فقال يف حمكم التنزيلَ ( :ول َْو َش َ
ِ
ِِ
ك َأل َْم ََل َّ
َّم ِم َن ا َْلِن َِّة َوالن ِ
َّاس
ك َخلَ َق ُه ْم َوََتَّ ْ
ت َكلِ َمةُ َربِِ َ
ك َولِ َذلِ َ
ني ( )118إًَِّل َم ْن َرِح َم َربُّ َ
َّاس أ َُّمةا َواح َدةا َوًَل يَ َزالُو َن ُُمْتَلف َ
ََلََع َل الن َ
َن َج َهن َ
أ ََْجَ ِع َني ) هود119 -118 :

أي لو شاء هللا جلعلهم كلهم مؤمنني مهتدين ولكنه مل يفعل ذلك ملخالفته للسنن الكونية اليت أرادها سبحانه

 ،فقولهَ ( :وًَل يَ َزالُو َن ُُمْتَلِ ِف َني) أي وال يزالون على أداين شىت وملل متعددة ما بني نصراين ويهودي وجموسي إال أًنساً
هداهم هللا من فضله وهم أهل احلق أهل اإلسالم.2
كما أكد القرآن الكرمي يف مواضع عدة على حق الناس يف اختيار عقائدهم حبرية اتمة  ،ومن تلك املواضع

ِ ِ
قوله تعاىلًَ ( :ل إِ ْكراه ِيف ال ِِدي ِن قَ ْد تَب َّني ُّ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ام
استَ ْم َس َ
ََ
ََ
الر ْش ُد م َن الْغَ ِِي فَ َم ْن يَ ْك ُف ْر َِبلطَّاغُوت َويُ ْؤم ْن َِب ََّّلل فَ َقد ْ
صَ
ك َِبل ُْع ْرَوة ال ُْوثْ َقى ًَل انْف َ
َهلَا َو َّاَّللُ َِمس خيع َعلِ خيم ) البقرة256 :
َس َت َعلَْي ِه ْم ُِِ َسْي ِط ٍر ) الغاشية22 :
وقوله تعاىل ( :ل ْ
ض ُكلُّ ُهم َِ
َّاس َح ََّّت يَ ُكونُوا ُم ْؤِمنِ َني) يونس99 :
اء َربُّ َ
َج ايعا أَفَأَنْ َ
ك ََل ََم َن َم ْن ِيف ْاأل َْر ِ ْ
وقوله تعاىلَ :
(ول َْو َش َ
ت تُ ْك ِرهُ الن َ

كما أكد النيب صلى هللا عليه وسلم يف وثيقة املدينة الدستورية على حق التعددية الدينية حني قال ( :لليهود
3
للشك ما كانت عليه الدولة اإلسالمية -
ت مبا ال يدع جماالً ِّّ
دينهم وللمسلمني دينهم) ( ،إن هذه الوثيقة تـُثْبِّ ُ
اتمة ،وإفساح لآلخرين للمشاركة واملعايشة القائمة على
يف هذه املرحلة األوىل من البناء والتأسيس -من حرية َّ
احرتامهم ،كما يظهر ذلك من خالل القراءة املتأنِّّية لبنود هذه الوثيقة ،فإن «قبول اآلخر» ،والتشريع ألجله،
ويرد عنه الظلم إن وقع عليه ..كل هذا يستحيل
وألجل ما يـُنَ ِّظّم حياته بني أفراد اجملتمع املسلم ،وحيفظ له حقوقه ُّ
وجوده يف جمتمع يقوم على الدكتاتورية واحلَ ْج ِّر على اآلخرين ،أو التضييق عليهم).4
 -4مساحة اإلسالم:
 1ص 88الدعوة إىل اإلسالم  ،لتوماس .و .أرنولد ،ترمجة األستاذ حسن إبراهيم حسن وزمالئه  ،مكتبة النهضة  ،القاهرة ،ط.2
 2انظر ( )531 / 15تفسري الطربي ،حممد بن جرير الطربي ،دار املعارف.
 3ص 40-39جمموعة الواثئق السياسية للعهد النبوي واخلالفة الراشدة ،حممد ْحيد هللا
 4مقال عنوانه  :ما هي وثيقة املدينة أو معاهدة املدينة اليت كانت بني الرسول واليهود ؟  ،د.راغب السرجاين ،بتاريخ 2014/3/5م من موقع قصة
اإلسالم.
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إن السماحة يف التعامل مع غري املسلمني هو منهج نيب الرْحة املهداة حممد صلى هللا عليه وسلم الذي وصفه

القرآن الكرمي بـَ ( :وَما أ َْر َسلْنَ َاك إًَِّل َر ْمحَةا لِل َْعال َِم َني) األنبياء107 :

(فَبِما ر ْمح ٍة ِمن َِّ
ظ الْ َقل ِ
استَ غْ ِف ْر َهلُ ْم َو َشا ِوْرُه ْم ِيف ْاأل َْم ِر فَِإذَا
ت فَظًّا غَلِي َ
ك فَا ْع ُ
ْب ًَلنْ َفضُّوا ِم ْن َح ْولِ َ
ت َهلُ ْم َول َْو ُك ْن َ
اَّلل لِْن َ
ف َع ْن ُه ْم َو ْ
َ ََ َ
ت فَ ت وَّكل علَى َِّ
اَّلل إِ َّن َّاَّللَ ُُِي ُّب ال ُْمتَ َوِكِلِ َني) آل عمران159 :
َع َزْم َ َ َ ْ َ

ويف صحيح البخاري عن أيب هريرة رضي هللا عنه أنه ملا قدم الطفيل بن عمرو الدوسي على رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم ،فقال :إ ّن دوساً عصت وأبت  ،فادع هللا عليها ،فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ( :اللهم ِّ
اهد
دوساً و ِّ
أت هبم ثالاثً).1
وكان صلى هللا عليه وسلم شديد احلرص على هداية غري املسلمني رْحة هبم  ،وثبت أنه زار غالماً يهودايً

مريضاً ودعاه إىل اإلسالم  ،فلما أسلم قال  ( :احلمد هلل الذي أنقذه من النار).2
وقد أمرًن القرآن الكرمي إبمتثال السماحة يف دعوهتم إىل اإلسالم واجملادلة ابليت هي أحسن يف احلديث معهم ،
ِ
َّ ِ
ادلُوا أ َْهل ال ِ
فقال عز شأنه ( :وًَل ُُتَ ِ
ْكتَ ِ
ين ظَلَ ُموا ِم ْن ُه ْم َوقُولُوا آ ََمنَّا َِبلَّ ِذي أُنْ ِز َل إِل َْي نَا َوأُنْ ِز َل إِل َْي ُك ْم
اب إًَِّل َِبلَِِّت ه َي أ ْ
س ُن إًَِّل الذ َ
َ
َح َ
َ
َوإِ َهلُنَا َوإِ َهلُ ُك ْم َو ِاح خد َوََْن ُن لَهُ ُم ْسلِ ُمو َن) العنكبوت46 :
وتتجلى السماحة يف التعامل مع غري املسلمني يف صور عدة  ،منها القدر الذي أجازه اإلسالم يف التعامل
االجتماعي معهم والذي من مظاهره اإلحسان إىل الوالدين إن كاًن على غري ملة اإلسالم كما دعا القرآن الكرمي
َك بِ ِه ِعلْم فَ َال تُ ِطعهما وص ِ
اح ْب ُه َما ِيف الدُّنْ يَا َم ْع ُروفاا َواتَّبِ ْع
اه َد َ
سلَ
إىل ذلك يف قوله تعاىلَ ( :وإِ ْن َج َ
َُْ َ َ
خ
اك َعلى أَ ْن تُ ْش ِر َك ِِب َما ل َْي َ

ِ
يل َم ْن أَ ََّن َب إِ ََِّل ُْثَّ إِ ََِّل َم ْرِج ُع ُك ْم فَأُنَبِِئُ ُك ْم َِِا ُكْن تُ ْم تَ ْع َملُو َن) لقمان ،15 :فاملصاحبة ابملعروف للوالدين الغري مسلمني
َسب َ
مطلوبة بنص الشارع احلكيم  ،وكذلك اإلحسان إىل األقارب من غري املسلمني والرب هبم وصلتهم  ،كما جاء عن
النيب صلى هللا عليه وسلم ( :إ ّن أيب فالن ليسوا أبوليائي  ،إمنا وليّي هللا وصاحل املؤمنني ) إىل أن قال  ( :ولكن
هلم رْحاً أُبـُلّوها ببالهلا) ،3ومعناه  :أصلها بصلتها.4

ومن مظاهر اإلحسان إىل غري املسلمني والسماحة معهم اإلحسان إىل اجلريان منهم  ،قال ابن حجر معلقاً
على قول النيب صلى هللا عليه وسلم( :مازال جربيل يوصيين ابجلار حىت ظننت أنه سيورثه) ،5فاجلار هنا( :يشمل
املسلم والكافر ،والعابد والفاسق ،والصديق والعدو ).6
ومن مظاهر السماحة يف اجلانب االجتماعي أيضاً ما أابحه الشارح احلكيم مع أهل الكتاب خصوصاً من
جواز الزواج ابلنساء احملصنات العفيفات وجواز أكل الطيبات من طعامهم  ،فقال عز شأنه ( :الْيَ ْوَم أ ُِح َّل لَ ُك ُم

 1صحيح البخاري ،كتاب اجلهاد والسري ،ابب الدعاء للمشركني ابهلدى ليتألفهم  ،برقم .2779
 2صحيح البخاري ،كتاب اجلنائز ،ابب إذا أسلم الصيب فمات ،برقم.1356 :
 3صحيح البخاري  ،كتاب األدب  ،ابب تبل الرحم ببالهلا  ،برقم.5644 :
 )436/10( 4فتح الباري شرح صحيح البخاري ،أْحد بن علي بن حجر العسقالين  ،دارالراين للرتاث ،ط1407 ،7هـ.
 5صحيح البخاري ،كتاب األدب  ،ابب الوصاة ابجلار  ،برقم ، 6015 :وصحيح مسلم  ،كتاب الرب والصلة واآلداب  ،ابب الوصية ابجلار
واإلحسان إليه  ،برقم .2624
 )455/10( 6فتح الباري شرح صحيح البخاري.
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ْكتاب ِح ٌّل لَ ُكم وطَعام ُكم ِح ٌّل َهلم والْمحصن ُ ِ
ِ
ات والْمحصنَ ُ ِ َّ ِ
ِ
ات وطَع َّ ِ
ِ ِ
اب ِم ْن
ُْ َ ُ ْ َ َ
ين أُوتُوا الْكتَ َ
ات م َن ال ُْم ْؤمنَ َ ُ ْ َ
ين أُوتُوا ال َ َ
الطَّيِِبَ ُ َ َ ُ
ْ َ َُ ْ
ات م َن الذ َ
ام الذ َ
ط عملُه وهو ِيف ْاَل ِ
ِ
ِِ
ِِ
ِ ِ
ٍ
ِ
ِ
َخ َرِة ِم َن
قَ ْبل ُك ْم إِذَا آَتَ ْي تُ ُم ُ
ني غَْي َر ُم َسافح َ
ورُه َّن ُْحمصنِ َ
وه َّن أ ُ
ُج َ
ني َوًَل ُمتَّخذي أَ ْخ َدان َوَم ْن يَ ْك ُف ْر َب ِْإلُيَان فَ َق ْد َحب َ َ َ ُ َ ُ َ
ْاْلَ ِاس ِر َين) املائدة5 :

وكان النيب صلى هللا عليه وسلم يقبل هدااي غري املسلمني وقد أهدى ملك أيلة للنيب صلى هللا عليه وسلم بغلة
بيضاء وكساه بردا.1
وتتجلى مساحة اإلسالم أيضاً يف ما أابحه يف جماالت التعامل التجاري واالقتصادي مع غري املسلمني  ،فقد

كان النيب صلى هللا عليه وسلم يشرتى من املشركني ومن أهل الكتاب  ،ومن ذلك ما رواه البخاري عن عبدالرْحن
بن أيب بكر رضي هللا عنهما قال ( :كنَّا َم َع النيب صلى هللا ِّعليه وسلم  ،مث جاء رجل مشرك ُم ٌّ
شعان طويل بغنم
يَ ُسوقُـ َها  ،فقال النيب صلى هللا ِّعليه وسلم :بيعاً أم عطي ًة  ،أو قال أم ِّهبَةً  ،قال  :ال  ،بل بيع فاشرتى منه

شاة).2
وعن عائشة رضي هللا عنها أن النيب صلى هللا عليه وسلم اشرتى من يهودي طعاماً إىل أجل ورهنه درعه.3
واستعار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أدراعاً يوم حنني من صفوان بن أمية وكان مشركاً  ،فقال  :أغصب اي
حممد ؟ فقال( :ال  ،بل عارية مضمونة).4
وأتصيالً ملبدأ التعاون االقتصادي املشرتك جند أن النيب صلى هللا عليه وسلم ملا فتح خيرب ترك ألهلها من أهل
الكتاب أن يعملوا ويزرعوا وهلم شطر ما خيرج منها.5

 1صحيح البخاري ،كتاب اهلبة وفضلها والتحريض عليها ،ابب قبول اهلدية من املشركني ،برقم.3161 :
 2صحيح البخاري ،كتاب البيوع ،ابب الشراء والبيع مع املشركني ،برقم .2074 :
 3صحيح البخاري ،كتاب الرهن ،ابب من رهن درعه ،برقم.2374 :
 4سنن أيب داود ،كتاب اإلجارة ،ابب يف تضمني العارية ،برقم ، 3562 :وصححه األابين يف صحيح أيب داود  ،حممد ًنصر الدين األلباين  ،مؤسسة
غراس للنشر والتوزيع ،الكويت ،ط 1423 ،1هـ  ،حديث رقم. 3562 :
 5صحيح البخاري ،كتاب الشركة  ،ابب مشاركة الذمي واملشركني يف املزارعة ،برقم.2499 :
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املبحث الرابع :قواعد عقدية للتعايش مع غري املسلمني.
عند بسط احلديث حول موضوع التعايش مع غري املسلمني يلزمنا ذكر األصول والضوابط العقدية اليت ينبغي
علينا استحضارها هنا ،ألن التعايش الذي ننشده ينبغي أن ال يسلب املسلم هويته  ،وال يعتدي على خصوصيته
الدينية  ،فال جيوز للمسلم أن يذوب مع الكافر أو أن يرمتي يف أحضانه .فقد جاء اإلسالم ليقرر أن هناك طريقاً
واحداً يوصل إىل املوىل عز وجل وما سواه فباطل  ،قال

ِ ِ
ِ
(وأ َّ
السبُ َل فَ تَ َف َّر َق
يما فَاتَّبِ ُعوهُ َوًَل تَتَّبِ ُعوا ُّ
َن َه َذا ص َراطي ُم ْستَق ا
تعاىلَ :

بِ ُك ْم َع ْن َسبِيلِ ِه ذَلِ ُك ْم َو َّصا ُك ْم بِِه ل ََعلَّ ُك ْم تَتَّ ُقو َن) األنعام 153 :وهلذا أمجل ُهنا هذه القواعد العقدية يف النقاط التالية:

 -1متيز الدين اإلسالمي وعلوه وتفرده بني ااملذاهب واألداين من حيث صحة املصدر وبقاء اتصاله برب
السماء ،فال يوجد دين حق على األرض سواه  ،هو الدين اخلامت  ،الذي ال يقبل هللا ديناً سواه .قال عز شأنه:
َ(وَم ْن يَ ْب تَ ِغ غَْي َر ِْاإل ْس َالِم ِديناا فَ لَ ْن يُ ْقبَ َل ِمْنهُ َو ُه َو ِيف ْاَل َِخ َرةِ ِم َن ْاْلَ ِاس ِر َين) آل عمران85 :

 -2االعتقاد أبن القرآن الكرمي هو آخر الكتب نزوالً وعهداً برب العاملني ،وأنه الناسخ ملا سواه واملهيمن على
ك
ما قبله من الكتب اآلخرى  ،فلم يبقى كتاب منزل يُتعبد هللا به سوى القرآن الكرمي .قال تعاىلَ ( :وأَنْ َزلْنَا إِل َْي َ

ِ
ْكتَاب َِب ْحل ِِق مص ِِدقاا لِما ب ني ي َدي ِه ِمن ال ِ
ِ
ِ
ْكتَ ِ
اح ُك ْم بَ ْي نَ ُه ْم َِِا أَنْ َز َل َّ
اء َك ِم َن ا ْحلَِِق لِ ُك ٍِل
اب َوُم َه ْي ِمناا َعلَْيه فَ ْ
ال َ َ ُ َ
َ َ َْ َ ْ َ
اء ُه ْم َع َّما َج َ
اَّللُ َوًَل تَتَّب ْع أ َْه َو َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َكن لِي ْب لُوُكم ِيف ما آ َََت ُكم فَاستَبِ ُقوا ْ ِ
اَّلل مرِجع ُكم َِ
اء َّ
َج ايعا
ْ ْ
اَّللُ ََلََعلَ ُك ْم أ َُّمةا َواح َدةا َول ْ َ َ ْ َ
َج َعلْنَا م ْن ُك ْم ش ْر َعةا َوم ْن َه ا
اْلَْي َرات إِ ََل َّ َ ْ ُ ْ
اجا َول َْو َش َ
فَيُ نَ بِِئُ ُك ْم َِِا ُكْن تُ ْم فِ ِيه ََتْتَلِ ُفون) املائدة48:

 -3اإلعتقاد أبن نبينا ورسولنا حممد صلى هللا عليه وسلم هو خامت األنبياء واملرسلني كما قال هللا عز وجل:
ول َِّ
(ما َكا َن ُحمَ َّم خد أََب أَح ٍد ِمن ِرجالِ ُكم ول ِ
اَّلل َو َخ َاَتَ النَّبِيِِ َني َوَكا َن َّاَّللُ بِ ُك ِِل َش ْي ٍء َعلِ ايما) األحزاب40 :
َك ْن َر ُس َ
َ
َ َ ْ َ َْ
فلم يبقى رسول جيب اتباعه سوى حممد صلى هللا عليه وسلم  ،بل حىت عيسى عليه السالم إذا نزل آخر
َّ ِ
َِّ ْاأل ُِِم َّي
ين يَتَّبِ ُعو َن َّ
الر ُسو َل النِ َّ
الزمان ال يسعه إال اتباع حممد صلى هللا عليه وسلم واحلكم بشريعته ،قال تعاىل( :الذ َ
ِ
ِ
اهم َع ِن الْم ْن َك ِر وُُِي ُّل َهلُم الطَّيِب ِ
وَب ِع ْن َد ُه ْم ِيف الت َّْوَراةِ َو ِْ
اإل ِْْن ِ
ات َوُُيَ ِِرُم َعلَْي ِه ُم ْ
ض ُع
اْلَبَائِ َ
ث َويَ َ
ُ َِ
يل ََي ُْم ُرُه ْم َِبل َْم ْع ُروف َويَ ْن َه ُ ْ
الَّذي ََِي ُدونَهُ َمكْتُ ا
ُ َ
ِ
َّ ِ
ك ُه ُم ال ُْم ْفلِ ُحو َن)
ص َرُه ْم َو ْاألَ ْغ َال َل الَِِّت َكانَ ْ
ُّور الَّ ِذي أُنْ ِز َل َم َعهُ أُولَئِ َ
َع ْن ُه ْم إِ ْ
ين آ ََمنُوا بِه َو َع َّزُروهُ َونَ َ
ص ُروهُ َواتَّبَ ُعوا الن َ
ت َعلَْي ِه ْم فَالذ َ

األعراف157 :
َّ ِ
ين
 -4وجوب اعتقاد كفر كل من مل يدخل يف اإلسالم من اليهود والنصارى وغريهم ،قال تعاىلََ ( :لْ يَ ُك ِن الذ َ
ِ
ِ
َك َفروا ِمن أ َْه ِل ال ِ
ْكتَ ِ
ني َح ََّّت ََتْتِيَ ُه ُم الْبَ يِِنَةُ) البينة ، 1 :وأهنم يف اآلخرة من أهل النار ،قال تعاىل( :إِ َّن
ني ُم ْن َف ِك َ
اب َوال ُْم ْش ِرك َ
ُ ْ

ِ
اب والْم ْش ِركِني ِيف ََّن ِر جهنَّم َخالِ ِد ِ
ِ
َّ ِ
ك ُه ْم َش ُّر ال َِ
ْربيَِّة) البينة6 :
يها أُولَئِ َ
ين ف َ
ين َك َف ُروا م ْن أ َْه ِل الْكتَ ِ َ ُ َ
َ
ال ذ َ
ََ َ
-5إن الكفر ملّة واحدة  ،وابب واحد  ،مهما اختلفت الدايًنت وتعددت  ،وأن أصحابه أولياء بعضهم
َّ ِ
وه تَ ُك ْن فِ ْت نَةخ ِيف ْاأل َْر ِ
ض ُه ْم أ َْولِيَاءُ بَ ْع ٍ
ض َوفَ َسا خد َكبِريخ) األنفال 73 :وبعضهم
ين َك َف ُروا بَ ْع ُ
ض إًَِّل تَ ْف َعلُ ُ
لبعض  ،قال تعاىلَ ( :والذ َ
يسعى سعياً حثيثاً إلخراج املسلم من دينه ويبذلون يف ذلك وسعهم  ،قال تعاىلَ ( :ودُّوا ل َْو تَ ْك ُف ُرو َن َك َما َك َف ُروا فَ تَ ُكونُو َن

يل َِّ
ث وج ْدَتُُوهم وًَل تَت ِ
سواء فَ َال تَت ِ
َّخ ُذوا ِم ْن ُهم أَولِياء ح ََّّت ي َه ِ
اج ُروا ِيف َسبِ ِ
َّخ ُذوا ِم ْن ُه ْم َولِيًّا َوًَل
وه ْم َواقْتُ لُ ُ
اَّلل فَِإ ْن تَ َولَّ ْوا فَ ُخ ُذ ُ
ْ ََْ َ ُ
وه ْم َح ْي ُ َ َ ُ ْ َ
ََ ا
نَ ِص اريا) النساء89 :
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-6جيب متحيص الوالء هلل ولرسوله وللمؤمنني  ،قال

ِ
اَّلل ورسولُه والَّ ِذين آَمنُوا الَّ ِذ ِ
يمو َن َّ
الص َالةَ
تعاىل( :إِ ََّّنَا َوليُّ ُك ُم َُّ َ َ ُ ُ َ َ َ
ين يُق ُ
َ

َويُ ْؤتُو َن َّ
الزَكا َة َو ُه ْم َراكِ ُعون) املائدة،55 :
فاملسلمون أمة واحدة واالنتماء هلذه األمة يفرض على املسلم أن ال يوايل أعدائها عليها ،فال جيوز مناصرة
ِ ِ
َّخ ِذ الْم ْؤِمنو َن الْ َكافِ ِرين أَولِي ِ
ني َوَم ْن
الكافرين واختاذهم بطانة وأعوان من دون املسلمني قال تعاىلًَ ( :ل يَت ِ ُ ُ
اء م ْن ُدون ال ُْم ْؤمنِ َ
َ ََْ
ِ
اَّلل نَ ْفسه وإِ ََل َِّ
ك فَ لَيس ِمن َِّ
ِ
ِ
ٍِ
اَّلل ال َْم ِصريُ) آل عمران28 :
اَّلل ِيف َش ْيء إًَّل أَ ْن تَتَّ ُقوا م ْن ُه ْم تُ َقا اة َوُُيَ ِذ ُرُك ُم َُّ َ ُ َ
يَ ْف َع ْل ذَل َ ْ َ َ
وإن امليل القليب ملن حياد هللا ورسوله واملؤمنني إشارة واضحة إىل خلو هذا القلب من اإلَيان الكامل الذي
يريده هللا من املؤمن.
َّلل والْي وِم ْاَل ِ
ِ
ِ
اد َّ
َخ ِر يُ َوادُّو َن َم ْن َح َّ
اء ُه ْم أ َْو إِ ْخ َوانَ ُه ْم أ َْو
 ،قال تعاىلًَ ( :ل َُِت ُد قَ ْواما يُ ْؤمنُو َن َِب َّ َ َ ْ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ َول َْو َكانُوا آ َََب َء ُه ْم أ َْو أَبْ نَ َ

َّات َُتْ ِري ِمن َُتْتِها ْاألَنْ هار َخالِ ِد ِ
ِ
يها ر ِ
وح ِم ْنهُ وي ْد ِخلُ ُهم جن ٍ
ب ِيف قُ لُوّبِِ ُم ِْ
ض َي َّ
ضوا
اإلُيَا َن َوأَيَّ َد ُه ْم بُِر ٍ
ريتَ ُه ْم أُولَئِ َ
اَّللُ َع ْن ُه ْم َوَر ُ
ْ َ
ْ َ
َُ
ين ف َ َ
َ
َُ
ك َكتَ َ
َعش َ
اَّلل أ ًََل إِ َّن ِحزب َِّ
ك ِحزب َِّ
ِ
اَّلل ُه ُم ال ُْم ْف ِل ُحو َن) اجملادلة22 :
ْ َ
َع ْنهُ أُولَئ َ ْ ُ
وقال تعاىلَ( :ي أَيُّها الَّ ِذين آَمنُوا ًَل تَت ِ
اإلُيَ ِ
َّخ ُذوا آََبء ُكم وإِ ْخوانَ ُكم أَولِي ِ
استَ َحبُّوا الْ ُك ْف َر َعلَى ِْ
ك
ان َوَم ْن يَتَ َوَّهلُ ْم ِم ْن ُك ْم فَأُولَئِ َ
َ َ
اء إِن ْ
َ َ
ََ ْ َ َ ْ َْ َ

ُه ُم الظَّالِ ُمو َن) التوبة23 :

أصل يف تعامله مع مجيع الناس وقد بني هللا تعاىل طريقة تعامل املؤمنني مع غريهم ،
 -7عزة املؤمن بدينه ٌ
ِ
اَّلل بَِقوٍم ُُِيبُّ هم وُُِيبُّونَه أ َِذلَّ ٍة علَى الْم ْؤِمنِ ِ ٍ
ِ
ِ ِِ
َّ ِ
ين
س ْو َ
َ
ف ََيِِْت َُّ ْ ُ ْ َ ُ
ُ َ
فقال تعاىلَ :
ني أَع َّزة َعلَى الْ َكاف ِر َ
(َي أَيُّ َها الذ َ
ين آ ََمنُوا َم ْن يَ ْرتَ َّد م ْن ُك ْم َع ْن دينه فَ َ
ضل َِّ
يل َِّ
َُي ِ
اه ُدو َن ِيف َسبِ ِ
اَّلل يُ ْؤتِ ِيه َم ْن يَ َشاءُ َو َّاَّللُ َوا ِس خع َع ِل خيم) املائدة54 :
اَّلل َوًَل َُيَافُو َن ل َْوَمةَ ًَلئٍِم َذلِ َ
َ
ك فَ ْ ُ

 -8احلذر يف التعامل مع غري املسلمني ضرورة شرعية وعقلية ،قال تعاىل( :وأ ِ
اح ُك ْم بَ ْي نَ ُه ْم َِِا أَنْ َز َل َّ
اَّللُ َوًَل تَتَّبِ ْع
َن ْ
َ
ِ
صيب ُهم بِب ْع ِ ِِ ِ ِ
ريا ِم َن الن ِ
وك َع ْن بَ ْع ِ
ك فَِإ ْن تَ َولَّ ْوا فَا ْعلَ ْم أَََّّنَا يُ ِري ُد َّ
ض َما أَنْ َز َل َّ
َّاس
اح َذ ْرُه ْم أَ ْن يَ ْفتِنُ َ
اَّللُ إِل َْي َ
اء ُه ْم َو ْ
اَّللُ أَ ْن يُ َ ْ َ
أ َْه َو َ
ض ذُنُوّب ْم َوإ َّن َكث ا
لََف ِاس ُقو َن) املائدة ، 49 :فيبغي احلذر من الدعوات والشعارات اليت ظاهرها احلق وابطنها الباطل كدعوى مجع

الكلمة  ،أو دعوى حقوق اإلنسان  ،أو دعوى الوسطية واالعتدال  ،وختفي حتتها تقدمي شيء من التنازالت أو
وحتّرر املصطلحات ليُقبل
الطعن يف الشريعة أو االعرتاض على أحكام الشريعة ،فينبغي أن ُمت ّحص هذه الدعوات ُ

الشر.
ما فيها من احلق واخلري ويُرد ما فيها من الباطل و ّ
 -9إن شعرية اجلهاد شعرية ماضية إىل يوم القيامة حال االعتداء على أوطان املسلمني ودايرهم ابلضوابط
ِ
اب َِّ
الشهوِر ِع ْن َد َِّ
شر َش ْهرا ِيف كِتَ ِ
اَّلل
والشروط واآلداب الشرعية املبسوطة يف كتب الفقه ،قال تعاىل ( :إِ َّن ع َّد َة ُّ ُ
اَّلل اثْ نَا َع َ َ ا

ِ
ِ ِ
ات و ْاألَرض ِم ْن ها أَرب عةخ حرم ذَلِ َ ِ
ِ
ني َكافَّةا َك َما يُ َقاتِلُونَ ُك ْم َكافَّةا
يَ ْوَم َخلَ َق َّ
الس َم َاو ِ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ ُ خ
س ُك ْم َوقَاتِلُوا ال ُْم ْش ِرك َ
ك ال ِد ُ
ين الْ َقيِ ُم فَ َال تَظْل ُموا في ِه َّن أَنْ ُف َ
ِ
اب َِّ
الشهوِر ِع ْن َد َِّ
ِ
السماو ِ
شر َش ْهرا ِيف كِتَ ِ
َوا ْعلَ ُموا أ َّ
َن َّ
ات
ني) التوبة ، 36 :وقال( :إِ َّن ع َّد َة ُّ ُ
اَّللَ َم َع ال ُْمتَّق َ
اَّلل يَ ْوَم َخلَ َق َّ َ َ
اَّلل اثْ نَا َع َ َ ا
ِ
ِ ِ
و ْاألَرض ِم ْن ها أَرب عةخ حرم ذَلِ َ ِ
ِ
ني َكافَّةا َك َما يُ َقاتِلُونَ ُك ْم َكافَّةا َوا ْعلَ ُموا أ َّ
َن َّ
اَّللَ َم َع
َ ْ َ َ َْ َ ُ ُ خ
س ُك ْم َوقَاتِلُوا ال ُْم ْش ِرك َ
ك ال ِد ُ
ين الْ َقيِ ُم فَ َال تَظْل ُموا في ِه َّن أَنْ ُف َ
ال ُْمت َِّق َني) البقرة190 :

و ال تتحقق مقاصد هذه الشعرية إال يف اجلهاد الشرعي الذي اجتمعت فيه الشروط وانتفت منه املوانع
وحتققت غاايته ومقاصده  .ومن أعظم هذه األهداف وتلك الغاايت هو هداية الناس إىل احلق وتعبيد الناس لرهبم

ورفع الفتنة عن املظلومني ،وحتريرهم من الطغاة املستبدين .
36

إن ملخص رسالة اجلهاد يرويها ربعي بن عامر الذي أرسله سعد بن أيب وقاص رضي هللا عنه إىل رستم قائد
الفرس قبل معركة القادسية عندما سأله رستم :ما جاء بكم ؟ فقال( :هللا بعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إىل
عبادة هللا  ،ومن ضيق الدنيا إىل سعتها ،ومن جور األداين إىل عدل اإلسالم).1

 )203/1( 1حياة الصحابة ،حممد يوسف الكاندهلوي ،بريوت ،دار املعرفة.
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اْلاَتة
احلمد هلل أوالً وآخراً ...والصالة والسالم على سيدًن حممد وعلى آله وصحبه وسلم أمجعني  ،وبعد:
يف هناية هذه الدراسة املوجزة اليت ًنقشت فكرة التعايش مع غري املسلمني  ،كان البد من تسجيل أبرز النتائج
وأهم التوصيات اليت توصلت إليها الدراسة وهي:
أن التعايش مع غري املسلمني جمال خصب وحيوي لفعل حضاري رشيد ومشرتك إنساين مفيد  ،فالرسالةوحيقق التفاعل
اإلسالمية العاملية ِتعل من املسلم إنساًنً متديناً َيارس عباداته وفق تصوراته ومعتقداته اإلسالمية ُ
املشرتك دون أن يصطدم ابلكيان الذي يعيش فيه وينتمي إليه .
أن سنة اإلختالف قائمة ،ووجود مجاعات بشرية متنوعة يف الثقافات واألعراف ومتباينة يف األفكارواإلِتاهات والشرائع سنة كونية.
أن مما قرره اإلسالم أن للجميع احلق يف العيش أبمان وسالم دون تعسف أو إجبار على اعتناق اإلسالم .-قدم اإلسالم يف نصوصه الشرعية تصوراً حضارايً فريداً للتعايش مع غري املسلمني  ،ودعا إىل العمل هبا

لتحقيق التفاعل املشرتك بني شعوب األرض مجيعها بتوازن واعتدال  ،دون تزييف للوعي اإلسالمي أو تشويه
ملنظومة القيم اإلسالمية.
-أن حرية اإلنسان وحقوقه اإلنسانية من حيث كونه إنساًنً هو ه ّم مشرتك للمسلمني ولغريهم فيجب التعاون

فيه من مجيع الفرقاء وبال استثناء؛ للدفاع عن حرية اإلنسان واملطالبة حبقوقه وقضاايه والعمل احلثيث جلعل كرامة
اإلنسان أوالً.
أوصي بتدريب الطالب يف اجلامعات وقطاعات التعليم كافة على آليات التعايش مع غري املسلمني وآداباحل وار وأصوله من خالل عقد املؤمترات واحملاضرات اليت تبني أمهية التعايش وتعىن بضوابطه وتقدم الصورة الرائعة
للتعايش يف صدر اإلسالم.
تشجيع اخلطاب اإلسالمي املعتدل يف قطاعات التعليم ويف أجهزة اإلعالم املختلفة لنشر ثقافة التعايش.-م ّد جسور التواصل مع غري املسلمني يف املنظمات واهليئات العاملية للمطالبة ببعض احلقوق الثقافية

واإلجتماعية والسياسية.
-إحتضان امللتقيات واملؤمترات وعقد املزيد من الندوات ورعايتها من قبل اجلامعات العاملية.
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العطاء احلضاري لْلسالم  ،د .حممد عمارة ،دار املعارف ابلقاهرة 1997فتح الباري شرح صحيح البخاري ،أْحد بن علي بن حجر العسقالين ،دارالراين للرتاث1407 ،هـ. صحيح أيب داود  ،حممد ًنصر الدين األلباين  ،مؤسسة غراس للنشر والتوزيع ،الكويت ،ط 1423 ،1هـ.صحيح البخاري  ،حممد بن إمساعيل البخاري اجلعفي ،دار ابن كثري1414 ،هـ.صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري  ،حتقق :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياءالرتاث العريب  ،بريوت.
الطرق احلكيمة  ،ابن القيم اجلوزية ،مكتبة دار البيان.قاموس املورد  ،منرب البعلبكي  ،دار العلم للماليني 1984 ،م.القاموس السياسي  ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،ط1968 ،3م.-لسان العرب ،البن منظور  ،دار صادر2003 ،م.
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جمموعة الواثئق السياسية للعهد النبوي واخلالفة الراشدة ،حممد ْحيد الدين ،دار النفائس  ،ط،51405هـ.
املعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية ابلقاهرة  ،دار الفكر.معجم مصطلحات العلوم االجتماعية للدكتور :أْحد زكي بدوي ،مكتبة لبنان1982 ،م.اثنيا:األحباث واملقاًلت املنشورة:
 حبث  :اإلسالم والتعايش بني األداين يف أفق القرن ،21د/عبدالعزيز التوجيري ،منشورات املنظمة اإلسالميةللرتبية والعلوم والثقافة –إيسيسكو ، -ط2015 ، 2م.
 مقال :التعايش يف حوار املتحضرين ،بتاريخ 2009/1/8م ،من موقع النور على الشبكة العكبوتية. -مقال :ما هي وثيقة املدينة أو معاهدة املدينة اليت كانت بني الرسول واليهود ؟  ،د.راغب السرجاين
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أحكام الوًلء والرباء

يف معاملة غري املسلمني
د .لطف هللا خوجه
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د .لطف هللا خوجه

 األستاذ بقسم العقيدة جبامعة أم القرى مكة املكرمة عضو هيئة التحرير جمللة اجلامعة لعلوم الشريعة مدرس يف املسجد احلرام من خالل الدورات العلمية-
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املقدمة
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على خري خلقه ،حممد وصحبه ،وبعد:
فإن هللا تعاىل كتب على الناس أن يكونوا فريقني ،فقال{ :هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم
مؤمن وهللا مبا تعملون بصري}[ .التغابن ]2وسواء عليهم ِتاوروا أو تباعدوا ،فاملسلمون منهم عليهم
معرفة أحكام هللا تعاىل يف خماليفهم يف امللة؛ ليعاملوهم على بصرية من أمره تعاىل ،واحلاجة ملحة حال
التجاور والتقارب ،وأمره تعاىل هو :العدل .قال سبحانه { :ومتت كلمة ربك صدقا وعدال ال مبدل
لكلماته وهو السميع العليم}[ .األنعام  ]115فالقيام أبمره قيام ابلعدل والقسط الذي حيبه هللا
تعاىل{ :وأقسطوا إن هللا حيب املقسطني}[ ،احلجرات ]9وقيام املسلمني ابلعدل مع خمالفيهم يف
امللة ،يورث الناس حب اإلسالم ،أو الكف عن أهل اإلسالم ،وأحكام هللا تعاىل يف املخالفني مبثوثة
يف أبواب شىت من كتب :التفسري ،واحلديث ،والفقه .جممعها مصطلح" :الوالء والرباء" .هو الضابط
واملعيار يف حد املعاملة ،وقد حصل فيه تشويش ،أمثر خلال يف معرفة حدود التجاور والتباعد احلسي
واملعنوي؛ فإما تباعد مطلق ،أو تقارب مغرق ،فذلك أوجب فحص معىن هذا املصطلح وحده
وضبطه؛ ألمهيته يف حتقيق الدين ،وختليص االعتقاد من التحريف ،فهذا غرض هذا املبحث املختصر،
وغرضه حتديدا :البحث يف أنواع املعاملة للمخالف اليت ال متس جانب االعتقاد – خاصة  -بسوء،
اليت فيها شيء من امليل أو ظاهرها املودة  -من غري تقص  -فهو لب البحث ،وابهلل التوفيق.
وقد قسم إىل أربع مسائل:
األوىل :معىن الوالء والرباء.
الثانية :علو اإلسالم.
الثالثة :الرباء للدين وللدنيا.
الرابعة :مجلة من الفتاوى يف العالقة العقدية بني املسلمني واملخالفني.
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املسألة األوَل :معىن الوًلء والرباء.
ِّ
ويل ،ويف معناه قال ابن فارس يف [معجم مقاييس اللغة]:
أصل كلمة والء من َ
" (ويل) الواو ،والالم ،والياء :أصل صحيح يدل على قرب.
يل :القرب .يقال :تباعد بعد َوْيل؛ أي قُرب.
 من ذلكَ :الوْ ُ
 وجلس مما يليين؛ أي يقاربين.الو ْمس ّي ،مسي بذلك ألنه يلي الومسي.
الوِّ ُّ
يل :املطر جييء بعد َ
 وَاملوىل :املعتِّق ،واملعتَق ،والصاحب ،واحلليف ،وابن العم ،والناصر ،واجلار؛ كل
 ومن البابْ :()2
هؤالء من ا َلوْيل؛ وهو القرب ،وكل من ويل أمر آخر فهو وليُّه".
()3
 قال" :والباب كله راجع إىل القرب".وعند فحص هذه املعاين اليت أوردها ابن فارس ملعىن هذه الكلمة "ويل" نالحظ أنه :عرفه
ابلقرب .وضرب أمثلة عليه ،مثل:
اجللوس مما يلي.
َِّ
يل هو :املطر يلي الومسي.
الو ّ
املوىل هو :الصاحب ،الناصر ،احلليف ..إخل.
ْ
وقرر أن هذا املعىن هو أصل الكلمة ،وأن كل املعاين يف اببه يرجع إليه .فمدار الكلمة على
()4
"القرب" ،وهبذا قال أهل اللغة ،كما ذكر ذلك عنهم األزهري يف "التهذيب" وغريه .
هذا القرب قد يكون جمردا ،كاجللوس واملطر .وقد يضاف إليه معىن آخر إجيايب ،وهو ما عرب عنه
()5
"الوالية" ابلنصرة .كما يف" هتذيب اللغة".
أهل اللغة كالفراء ،والكسائي ،والزجاج عندما فسرواَ :
وفيه كذلك" :وأما قوله تعاىل{ :ومن يتوهلم منكم فإهنم منهم} [املائدة ]51؛ معناه :يتبعهم،
وينصرهم" )6( .فيكون قراب متضمنا للنصرة ،جاء يف [لسان العرب]" :ويل :يف أمساء هللا تعاىل :الويل

(.141/6 )2
(.142/6 )3
(.447/15 )4
(.449/15 )5
(.452/15 )6
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هو الناصر" )7( .فاهلل تعاىل مع املؤمنني ،قريب منهم ،بنصرته هلم ،قال تعاىل{ :قال ال ختافا إنين
معكما أمسع وأرى} [طه .]46
الوالية متضمنة ملعىن النصرة؛ ولذا فسرت هبا .فهذا معىن الوالء يف لغة العرب :قرب
فالوالء و َ
بنصرة .والسؤال الذي يرد بعد هذا هو:
هل الوالء (= القرب ،والنصرة) من أعمال الظاهر ،أم الباطن؟.
واجلواب يتبني من أمرين:
األول :حتديد ماهية األعمال الباطنة ،واألعمال الظاهرة.
الثاين :فحص الكلمة "والء" ،واألمثلة املضروبة هلا.

األول :ماهية األعمال الظاهرة ،والباطنة.

ليست القاعدة يف حتديد املاهية ،أو تصنيف األعمال إن كانت ابطنة أو ظاهرة :أن يتعلق العمل
أبحد هذين اجلانبني دون اآلخر.كال ،بل ما من ظاهر إال وله ابطن ،وما من ابطن إال وله ظاهر،
وهذه قاعدة صحيحة؛ ألن اإلنسان كيان واحد ،فبعضه روح ،وبعضه جسده ،وال َيكن الفصل
بينهما ،فكالمها مؤثر يف اآلخر .وهذا موضع االشتباه يف تصنيف العمل!
 فمن األعمال ما أصلها وحملها يف الباطن ،كاحملبة واخلوف ،مث إن هلا أثرا ظاهرا كالطاعة. ومنها ما أصلها وحملها على الظاهر ،كالصالة ،والزكاة ،وهلا جذور ابطنة كاحملبة.وحلل هذا االشتباه فال بد من االستناد إىل قاعدة أخرى للتفريق والتصنيف ،هي :النظر إىل أصل
منشأ العمل وحمله .فالتصنيف يبىن عليها .فاحلكم يف معرفة حمل العمل ،إن كان ظاهرا ،أم ابطنا،
هو :معرفة أصل منشئه وحمل ابتدائه ،فله احلكم والوصف.
 فإن كان أصله معنواي يف القلب ،فهو عمل ابطن. وإن كان أصله حسيا على اجلوارح ،فهو ظاهر.وفق هذه القاعدة ننظر يف هذا العمل (= الوالء) ،لنقف على حتديد حملها من الباطن أو الظاهر.
الثاين :فحص الكلمة "وًلء" ،واألمثلة املضروبة هلا.
إذا تقرر ما سبق ،فإن كلمة "ويل" ،قد فسرت مبعىن :القرب ،والنصرة .وإذا أخضعنا هذا التفسري
للقاعدة اآلنفة ،يف حتديد أصل العمل ومنشئه ،فإًن نلحظ أن علماء العربية فسروها:
(.400/15 )7
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 ابجللوس مما يلي( .وهذا أمر حسي) وابملطر يلي الومسي( .وهذا حسي). وابملوىل ،وهم أشخاص وطيدو الصلة( .وهم حمسوسون)وفسروا الوالية ابلنصرة ،وهي عمل ظاهر حمسوس أيضا ،وعلى هذا اتفاق العقالء ،واألدلة:
 ففي رأي العقالء :أن فالًن إذا نصر فالًن .فذلك إمنا يكون مبا هو حسي ،ال معنوي. ويف دليل الشرع قوله تعاىل{ :إن تنصروا هللا ينصركم ويثبت أقدامكم} [حممد  ،]7ونصرتهابلعمل؛ قوال أو فعال ،ال ابألماين والتمنيات ،وهذا أصل احلكم ،وال عربة ابلعاجز ،فالعجز حالة
استثنائية ،هلا حكمها املتعلق ابلضرورات.
 ويف قوله عليه الصالة والسالم( :انصر أخاك ظاملا أو مظلوما) ،أي بعمل حمسوسّ ،بني ذلكجوابه صلى هللا عليه وسلم ألصحابه ملا سألوه( :هذا ننصره مظلوما ،فكيف ننصره ظاملا؟ ،فقال:

أتخذ فوق يديه)  ،8فنصرته مظلوما عمل حسي مبنع الظامل ،وليس ابلقلب ،ونصرته ظاملا بكفه.
فعلم من هذا أن النصرة ليست عمال قلبيا من جهة األصل ،ومن جعله كذلك ،فقد غالط ،وأتى

مبا خيالف العقل ،وينقض أحكام الشريعة يف النصرة .فهو عمل حمسوس إذن ،يف كافة معانيه ،ويف
معناه املهم :النصرة .وبذلك يتقرر :أن "الوالء" عمل ظاهر ،يف أصل تصنيفه .فهو قرب ونصرة،
هكذا تقرر يف لغة العرب ،فبحسب املعىن اللغوي يتعني أن "الوالء" عمل ظاهر له أصل ابطن ،وليس
ابطنا له مثر ظاهر .وهذا التحديد مهم .لكن هل َيكن معرفة كنه هذا الباطن احملرك هلذا الظاهر؟
املوىل ،فبينوا أنه :املعتِّق ،واملعتَق ،والصاحب ،واحلليف ،وابن العم ،والناصر،
لقد ذكر أهل اللغة ْ
واجلار .ذكرهم ابن فارس آنفا ،واألزهري يف "هتذيب اللغة" )9( .وهؤالء حيركهم ِتاه مواليهم شعور
ابطن ال ريب ،اترة يكونْ :حية (= احلليف) ،واترة رْحة (=املعتق) ،واترة حمبة (=ابن العم) .وهبذا
الوْيل (= ال ُقرب) عمل ظاهر ،نتج عن عمل ابطن :إما رْحة ،أو ْحية ،أو حمبة ومودة،
نفهم :أن َ
لكن يالحظ هنا :أن الوالء (= القرب) ال يشرتط فيه احملبة ،فقد يكون عن حمبة ،وقد يكون عن
سبب قليب آخر ،كاحلمية ،والرْحة ،فليس كل املوايل وأوليائهم حيبون بعضهم؛ فاملعتِّق واملعتَق،
والصاحب وصاحبه ،وابن العم وابن عمه ،والناصر ومن انتصر به ،واحلليف وحليفه ،واجلار وجاره.
كل هؤالء ال يلزم أن تكون عالقة الوالء والقرب بينهم ًنِتة عن حمبة ومودة ،وهذا ظاهر ّبني ،بل قد
 8رواه البخاري يف املظامل ،ابب :أعن أخاك ظاملا أو مظلوما .)2312( 863/2
(.451/15 )9
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تكون عن رْحة ،وقد تكون عن ْحية .لكن عالقة الوالء بني احملب وحمبوبه ال شك أهنا عن حمبة
ومودة ،وِتمع إليها الرْحة ،واحلمية.
فالوالء عن حمبة حاصلة إذن ،جاء يف [هتذيب اللغة]:
()10
 "ابن األعرايب :الويل :التابع احملب".()11
 "قال [ابن األعرايب] :واىل فالن فالًن ،إذا أحبه".لكنها ليست مطردة ،وليست بالزمة ،بدليل ما سبق ،فلو أن الويل هو احملب ليس غري ،لصح
القول :إن الوالء الظاهر الذي هو النصرة ،ال يكون إال عن حمبة .أما والويل وصف يطلق على سائر
أولئك املذكورين ،فهذا دليل ما ذكرًن من عدم احنصاره يف علة واحدة ،هي :احملبة .وهبذا نصل إىل
حترير معىن الوالء ،أما عن الرباء فقال ابن فارس:
()12
"(برأ) ..التباعد من الشيء ،ومزايلته ،من ذلك الربء ،وهو السالمة من السقم".
وأهم ما يالحظ هنا :أن معىن الرباء على العكس والنقيض من معىن الوالء :هذا مبعىن القرب،
وذاك مبعىن البعد .وعلى ذلك :فما قيل يف متعلقات وأحكام الوالء يقال يف الرباء:
 فهو معىن ظاهر ،متعلق ابلظاهر ،ال ابلباطن ،فإن التباعد عملية ظاهرية ال ابطنية. وله أصل ابطن ،هو البغض ،وقد يكون عن ْحية ،وقد يكون عن ظلم. وال يشرتط يف الرباء البغض ،بل قد يكون لسبب آخر ،كما تقدم بيان ذلك يف الوالء.غري أن املعاين املوجودة يف الوالء موجودة يف الرباء ،لكن بعكسها:
 -هذا قرب ،وهذا بعد .هذا حب ،وهذا بغض.

(.448/15 )10
(.452/15 )11
( )12معجم مقاييس اللغة .236/1
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املسألة الثانية :علو اإلسالم.
من املسلّمات يف الدين :أن ما نزل من عنده هو احلق وحده ،وما عداه فباطل .قال تعاىل:
{ذلك أبن هللا هو احلق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن هللا هو العلي الكبري}[ .احلج ]62
واحلق هو األعلى دوما{ :قلنا ال ختف إنك أنت األعلى} [طه .]68
وله قال سبحانه { :والهتنوا و الحتزنوا وأنتم األعلون إن كنتم مؤمنني}[ .آل عمران ]139وقال
صلى هللا عليه وسلم( :اإلسالم يعلو وال يعلى عليه) )13( .أي شرعا ،أما من جهة القدر فقد يعلو
عليه ما وضعه البشر ،لكن بغري حق ،واإلسالم يف ذاته ابق على العلو ،ولو أقصي عن رتبة اهليمنة.
جاء يف فتاوى اللجنة الدائمة جوااب على سؤال عن اختاذ معبد لألداين الثالثة" :ال جيوز ذلك؛ ألنه
مؤسسا على التقوى ،بل على الشرك وعبادة غري هللا فيه .وليس
ابختاذه مشرتًكا بني الثالث ال يكون
ً
اإل ْس ِّ
اإلسالم؛ لقوله تعاىل﴿ :وَم ْن يَـْبـتَ ِّغ َغْيـر ِّ
هناك دين صحيح غري ِّ
الم ِّدينًا فَـلَ ْن يـُ ْقبَ َل ِّمْنهُ َوُه َو ِّيف
َ
َ

اآلخرةِّ ِّمن ْ ِّ
ِّ
ين﴾".
اخلَاس ِّر َ
َ َ
بناء على املسلمة السابقة ،فال دين مقبول عنده تعاىل إال اإلسالم ،كان هذا حني أرسل كل نيب
إىل قومه ،وكذلك هو منذ أرسل نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم إىل يوم القيامة ،ال ينازعه فيه أي
دين آخر ،وله قال تعاىل:
 {إن الدين عند هللا اإلسالم}[ .آل عمران ]19 {ومن يبتغ غري اإلسالم دينا فلن يقبل منه وهو يف اآلخرة من اخلاسرين}[ .آل عمران]85 {ورضيت لكم اإلسالم دينا}[ .املائدة ]3*
* *
فأما قوله تعاَل{ :إن الدين عند هللا اإلسالم} .فهذا يف سياق اآلايت من سور آل عمران ،الدالة
على اختصاص اإلسالم ابحلق؛ حيث إنه قال قبلها{ :شهد هللا أنه ال إله إال هو واملالئكة وأولوا
العلم قائما ابلقسط ال إله إال هو العزيز احلكيم}[ .آل عمران  ]18فالشهادة هلل تعاىل وحده
ابأللوهية والعبادة ،من قبل املالئكة وأولوا العلم ،مث عقب بقوله{ :إن الدين عند هللا اإلسالم} .لبيان
أن هذا التوحيد والشهادة قد حتقق يف اإلسالم وحده ،مث بىن عليه ضالل من مل يسلم ،فقال{ :وما
اختلف الذين أوتوا الكتاب إال من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ،ومن يكفر آبايت هللا فإن هللا
ب الْ َم ْه ِّر عن عائذ بن عمرو.
( )13سنن الدارقطني /كتاب النكاحَ /اب ُ
 ستأيت ضمن الفتاوى يف املسألة الرابعة برقم)8( :
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سريع احلساب * فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي هلل ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب واألميني
أءسلمتم فقد أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإمنا عليك البالغ وهللا بصري ابلعباد}[.آل عمران-19
 ]20فالذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى ،واألمييون هم املشركون والوثنيون ،كلهم أمروا
ابإلسالم ليهتدوا ،أو هم يف ضالل ،فظهر جليا هبذا حصر اهلداية يف اإلسالم دين حممد صلى هللا
عليه وسلم ،فهذه داللة السياق ،كذا داللة اللغة أهنا على احلصر ،يقول الطاهر بن عاشور يف تفسريه
"التحرير والتنوير":
"صيغة حصر ،وهي تقتضي يف اللسان حصر املسند إليه ،وهو الدين يف املسند وهو اإلسالم،
على قاعدة احلصر بتعريف جزئي اجلملة؛ أي ال دين إال اإلسالم ،وقد أكد هذا االحنصار حبرف
التوكيد .وقوله{ :عند هللا} .وصف للدين ،والعندية عندية االعتبار واالعتناء ،وليست عندية العلم،
فأفاد :أن الدين الصحيح هو اإلسالم .فيكون قصرا للمسند إليه ابعتبار قيد فيه ،ال يف مجيع
()13
اعتباراته".
مث بني بعد هذا ،أن احلصر مؤول :إما ابعتبار أن الدين الصحيح عند هللا حني اإلخبار وهو
اإلسالم ،وإما ابعتبار الكمال عند هللا تعاىل ،فيكون القصر ابعتبار سائر األزمان.
وهذه آاثر السلف يف هذه اآلية ،قال قتادة" :اإلسالم شهادة أن ال إله إال هللا ،واإلقرار مبا جاء
به من عند هللا ،وهو دين هللا الذي شرع لنفسه ،وبعث به رسله ،ودل عليه أولياءه ،ال يقبل غريه،
والجيزي إال به" .وقال حممد بن جعفر بن الزبري" :أي ما أنت عليه ايحممد ،من التوحيد للرب،
()14
والتصديق للرسل".
وأما قوله تعاَل{ :ومن يتبغ غري اإلسالم دينا فلن يقبل منه وهو يف اآلخرة من اخلاسرين} .فهذا
صريح يف عدم قبول دين سوى اإلسالم ،وهذا ال خالف عليه لظهوره.
قال ابن جرير يف تفسريه "جامع البيان":
"يعين بذلك جل ثناؤه :ومن يطلب دينا غري اإلسالم ليدين به ،فلن يقبل منه{ .وهو يف اآلخرة
من اخلاسرين} .يقول :من الباخسني أنفسهم حظوظها من رْحة هللا عز وجل .وذكر أن أهل كل ملة
ادعوا أهنم هم املسلمون ،ملا نزلت هذه اآلية ،فأمرهم هللا ابحلج إن كانوا صادقني؛ ألن من سنة
()15
اإلسالم احلج ،فامتنعوا ،فأدحض هللا حجتهم".
(.190/3 )13
( )14جامع البيان عن أتويل آي القرآن .282/5
(.555/5 )15
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قال ابن عاشور يف اآلية اليت حنن بصددها:
"عطف على مجلة( :أفغري دين هللا يبغون) .وما بينهما اعرتاض ،كما علمت ،وهذا أتييس ألهل
الكتاب من النجاة يف اآلخرة ،ورد لقوهلم :حنن على ملة إبراهيم ،فنحن ًنجون يف كل حال ،واملعىن:
()16
من يبتغ غري اإلسالم بعد جميء اإلسالم".
واعتبار اإلسالم يف اآلية دين حممد صلى هللا عليه وسلم وشريعته قول مجيع املفسرين من أهل
السنة ال من غريهم ،يدل عليه السياق السابق؛ إذ قال تعاىل{ :وإذ أخذ هللا ميثاق النبيني ،}..اآلية،
فالرسول املصدق ملا معهم هو حممد صلى هللا عليه وسلم ،أمر مجيع األنبياء ابتباعه ،قال علي بن أيب
طالب" :مل يبعث هللا نبيا؛ آدم فمن بعده ،إال أخذ عليه العهد يف حممد ،لئن بعث وهو حي ليؤمنن
به ولينصرنه ،وَيمره فيأخذ العهد على قومه" )17(.جامع البيان 540/3
مث قال تعاىل بعد ذلك{ :ومن يبتغ .}...فإذا األنبياء أمروا ابتباعه ،فاتباع من دوهنم له من طريق
أوىل ،وهذا قياس األوىل.
ْث قوله تعاَل{ :ورضيت لكم اإلسالم دينا} .فإذا رضيه ،فإنه مل يرض غريه فال حيل ملسلم أن
يبتغي دينا سوى اإلسالم ،أو فإن هللا تعاىل ال يرضى له دينا آخر ،وغري املسلم ال يرضى له إال
اإلسالم؛ ألنه مأمور به ابتباع حممد صلى هللا عليه وسلم ،بداللة اآلايت السابقة ،وقوله صلى هللا
عليه وسلم فيما يرويه أبو هريرة أنه قال ( :والذي نفس حممد بيده ،ال يسمع يب أحد من هذه األمة؛
()18
يهودي وال نصراين ،مث َيوت ومل يؤمن ابلذي أرسلت به ،إال كان من أصحاب النار).
فقد تبني لنا :أن اإلسالم هو الدين احلق مبا تقدم ،وما كان حقا فهو أعلى ،وأتباعه أعلون
كذلك ،وقد قال تعاىل{ :وال هتنوا وال حتزنوا وأنتم األعلون إن كنتم مؤمنني}[.آل عمران]139

( )16التحرير والتنوير .302/3
( )17جامع البيان عن أتويل آي القرآن .540/3
( )18مسلم /اإلَيان /ابب :وجوب اإلَيان برسالة نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم إىل مجيع الناس ونسخ امللل مبلته.
50

املسألة الثالثة :الرباء للدين وللدنيا.
قد تبني لنا معىن الوالء ،وحتدد يف :احملبة ،والنصرة .كذا الرباء ضدها ،واعتبارا حبال املسلمني وغري
املسلمني؛ اختالفا وتباينا ،واعتبارا لتعدد درجات الوالء والرباء :فإن الصائب يف احلكم هو :النظر يف
كل حالة وتنزيلها املنزلة الالئقة هبا ،مث إصدار احلكم بعد ذلك حكما الئقا مستحقا ،ال غاليا زائدا،
وال جمحفا ًنقصا .فليس الناس على درجة واحدة يف تدينهم ومواقفهم ،وعليه فال حكم يعمهم
مفصال بال تفريق بينهم ،إال الوصف الشامل من إَيان وكفر.
لدينا إذن يف هذه املسألة – وكل مسألة – أصل واستثناء ،فاألصل وهو الوصف العام الشامل:
هو الوالء للمؤمنني (=حمبة ،ونصرة) ،والرباء من الكافرين (=بغض ،وترك للنصرة) ،كما نطقت به
النصوص .مث يف االستثناء تفصيل حتت هذا الوصف العام ،ينتقل ابلوالء والرباء من أدًنه إىل أقصاه،
فمن الناس من له بعض الوالء ،وآخرون هلم الوالء الكامل ،وقس عليه الرباء.
فاملؤمن له احملبة والنصرة ،وهذا من حيث األصل العام ،لكن النصرة – خباصة  -قد تتخلف
لعارض غري دائم (=استثناء) ،مثله لو أن مسلما أوقع ظلما بغري املسلم ،فالواجب كفه ال نصرته ،بل
نصرته يف كفه ،يف احلديث عن أنس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( :انصر
أخاك ظا ملا أو مظلوما .قالوا :اي رسول هللا! هذا ننصره مظلوما ،فكيف ننصره ظاملا؟ قال :أتخذ فوق
()19
يديه).
لكن هذا لو قيل فيه :لو نصر الظامل فأعانه ،فما نصره للدين ،فليست داخلة يف مسألتنا هذه.
وهذا صحيح ،غري أن لدينا مثال قرآنيا لنصرة دينية ،قوله تعاىل{ :إن الذين آمنوا وهاجروا
وجاهدوا أبمواهلم وأنفسهم يف سبيل هللا والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا
ومل يهاجروا ما لكم من واليتهم من شيء حىت يهاجروا وإن استنصروكم يف الدين فعليكم النصر إال
على قوم بينكم وبينهم ميثاق وهللا مبا تعملون بصري}[ .األنفال]72
فالنصرة وإن كانت أصال ،لكنه اشرتاط هلا شرطا يف قوم آمنوا ومل يهاجروا من مكة إىل املدينة :أن
يهاجروا .وإال فما هلم من نصرة ،وإن كانوا مؤمنني .هذا ما عنيناه ابلتفصيل ،وهذا نص اآلية{ :ما
لكم من واليتهم من شيء حىت يهاجروا} .أي ليس لكم عوهنم ونصرهتم إال ابلشرط .ويف اآلية قول
آخر مشهور ،هو :منع التوارث بني من هاجر ومن مل يهاجر .وهذا ليس معىن مضادا ،بل مؤيد؛ ألن
منع التوارث يستلزم النزول ابلوالء درجة عن الكمال ،لكنه نسخ بقوله تعاىل يف آخر السورة{ :وأولوا
( )19صحيح البخاري /كتاب املظامل /ابب :أعن أخاك ظاملا أو مظلوما.
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األرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب هللا من املؤمنني واملهاجرين إن هللا كان بكل شيء عليما}.
[األنفال ]75فالتفسريان واردان غري متعارضني.
وأيضا فإنه اشرتط للنصرة :أال يكون مثة ميثاق مانع من االحرتاب مع خمالفيهم يف امللة ،الذين
استنصر املؤمنون عليهم ،فإن كان وجب احرتامه .قال تعاىل{ :وإن استنصروكم يف الدين فعليكم
النصر إال قوم بينكم وبينهم ميثاق} ،فهذه حالة تنتفي فيها النصرة ،وال ينتفي الوالء ،فتبقى احملبة،
قال القرطيب يف تفسريه "اجلامع ألحكام القرآن"" :قوله تعاىل{ :وإن استنصروكم يف الدين} ،يريد إن
دعوا هؤالء املؤمنون الذين مل يهاجروا من أرض احلرب عونكم بنفري أو مال؛ الستنقاذهم فأعينوهم،
فذلك فرض عليكم ،فال ختذلوهم .إال أن يستنصروكم على قوم كفار بينكم وبينهم ميثاق ،فال
تنصروهم عليهم ،وال تنقضوا العهد حىت تتم مدته".
مث أتبعه بنقل عن ابن العريب املفسر ،قال فيه:
" إال أن يكونوا أسراء مستضعفني ،فإن الوالية معهم قائمة ،والنصرة هلم واجبة ،حىت ال تبقى منا
عني تطرف ،حىت خترج إىل استنقاذهم ،إن كان عددًن حيتمل ذلك ،أو نبذل مجيع أموالنا يف
استخراجهم ،حىت ال يبقى ألحد درهم .كذلك قال مالك ومجيع العلماء ،فإن هلل وإًن إليه راجعون،
على ما حل ابخللق يف تركهم إخواهنم يف أسر العدو ،وأبيديهم خزائن األموال ،وفضول األحوال
()20
والقدرة والعدد والقوة واجللد".
فاحملصلة من هذا النقل :ختلف النصرة يف حالني:
األوىل :إذا استنصر املسلمون إخواهنم وهم يف أرض العدو ،مل جيب إذا كان ميثاق بينهم والعدو.
الثانية :إن كانوا أسراء ،فالواجب ختليصهم إال حال قلة العدد والعدة؛ فالنصرة متعذرة حينئذ.
فاإلقرار مببدأ الوالء التام حمبة ونصرة ،مل َينع من حاالت مستثناة ،يتوقف العمل فيها ببعض
األحكام املتعلقة هبذا األصل مؤقتا ،ومل يكن هذا ًنقضا للوالء ،فإنه مل يطال األصل ،وألن من ورائه
مصلحة راجحة ،فإن ختلف النصرة ال يعين ختلف الوالء ،وال ضعفها ،وال انتكاستها ،لكن هلا
شروطها ،اليت هبا تكتمل وتتحقق املصلحة للمسلمني ،وفعلها بغري شرط جير عليهم وابل وبالء أشد
وأعظم.
كذلك القول يف الرباء من املخالفني يف امللة ،وإن كان أصال يرجع إليه ،فغري مانع من وجود
حاالت مستثناة كتلك اآلنفة؛ فيها التنزل إىل درجة أدىن من الرباء؛ ذلك يتبني مبعرفة :أن املخالفني
(.57/8 )20
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ليسوا سواء يف كفرهم وموقفهم من املسلمني .فقد أخرب سبحانه أهنم على صنفني :حمارب ،ومسامل.
وكل له حكمه ،فقال سبحانه:
{الينهاكم هللا عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل خيرجوكم من دايركم أن تربوهم وتقسطوا إليهم
إن هللا حيب املقسطني * إمنا ينهاكم هللا عن الذين قاتلوكم يف الدين وأخرجوكم من دايركم وظاهروا
على إخراجكم أن تولوهم ومن يتوهلم فأولئك هم الظاملون}[ .املمتحنة ]9-7
فـ"احملارب" هو الذي قاتل ،وظاهر على اإلخراج ،فليس للمسلمني توليه ،أما "املسامل" الذي مل
يفعل فعل احملارب ،فله من املسلمني :الرب ،والقسط .وقد فسر ابإلحسان والصدقة ابملال ،روى
البخاري ومسلم عن أمساء رضي هللا عنها قالت( :قدمت علي أمي وهي مشركة ،يف عهد رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم ،فاستفتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قلت :إن أمي قدمت علي وهي
()21
راغبة ،أفأصل أمي؟ قال :نعم صلي أمك).
ذكر ابن جرير يف اآلية أقواال:
فمنهم من قال :عين هبا الذين كانوا آمنوا مبكة ومل يهاجروا ،فأذن هللا بربهم واإلحسان إليهم.
ومنهم من قال :عين هبا من غري أهل مكة من مل يهاجر.
ومنهم الذي قال :عين هبا من مشركي مكة ،من مل يقاتل املؤمنني ،ومل خيرجوهم من دايرهم ،قالوا:
ونسخ هللا ذلك بعد األمر بقتاهلم بقوله{ :فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم}[.التوبة]5
قال ابن جرير" :أن أوىل األقوال يف ذلك ابلصواب قول من قال :عين بذلك :ال ينهاكم هللا عن
الذين مل يقاتلونكم يف الدين ،من مجيع أصناف امللل واألداين ،أن تربوهم وتصلوهم وتقسطوا إليهم.
َّ ِّ
ين َملْ يـُ َقاتِّلُوُك ْم ِّيف ال ِّّد ِّ
ين َوَملْ ُخيْ ِّر ُجوُكم ِّّمن ِّد َاي ِّرُك ْم
ألن هللا عز وجل عم بقوله{ :ال يَـْنـ َها ُك ُم َّ
اَّللُ َع ِّن الذ َ
ِّ ِّ
ني} .مجيع من كان ذلك صفته ،فلم خيصص به
وه ْم َوتُـ ْق ِّسطُوا إِّلَْي ِّه ْم إِّ َّن َّ
اَّللَ ُِّحي ُّ
ب الْ ُم ْقسط َ
أَن تَـبَـُّر ُ
بعضاً دون بعض ،وال معىن لقول من قال :ذلك منسوخ .ألن بر املؤمن أحداً من أهل احلرب ممن
بينه وبينه قرابة نسب ،أو ممن ال قرابة بينهما وال نسب غري حمرم ،وال منهي عنه إذا مل يكن يف ذلك:
داللة له ،أو ألهل احلرب على عورة ألهل اإلسالم ،أو تقوية هلم بكراع أو سالح .ويبني ذلك اخلرب
()22
املروي عن ابن الزبري يف قصة أمساء مع أمها".

ِّ ِّ ِّ ِّ
ني.
( )21صحيح البخاري ِ /كت َابْ :ال ِه َب ِة َو َف ْ
ض ِل َها َوالتَّحْ ِر ِ
يض َعلَ ْي َهاَ /ابب ا ْهلَديَّة ل ْل ُم ْش ِّرك َ
( )22جامع البيان .574/22
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وابلرغم من احتاد السياق ،إال أن املشرتك بني اآليتني خمتلف؛ فحيث قال يف "املسامل" ابلرب
والقسط ،منع يف "احملارب" من توليه ،ال من بره وقسطه ،والعكس ،فحيث منع من تويل "احملارب"،
مل يذكر الوالء لـ"املسامل" ،فلم هذا؟.
هذا حمل تدبر ،ولعل يف املفسرين من تنبه له ،فإين نظرت يف تفاسري فلم أر من تكلم عليه ،واملعىن
بعونه تعاىل :أنه هنى عن تويل "احملارب" ،ومل َيذن بوالء "املسامل" ،ولو أذن بربه وقسطه؛ ألن الوالء
شعرية من الشعائر بني املؤمنني خاصة؟
 قال تعاىل{ :واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض}[ ،التوبة]71 وقال{ :إمنا وليكم هللا ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون *ومن يتول هللا ورسوله والذين آمنوا فإن حزب هللا هم الغالبون}[.املائدة]55
فهذا حصر للوالية يف املؤمنني؛ ألهنا تستلزم كمال احملبة والنصرة ،واملخالف يف امللة ال يستحق
هذه املرتبة ،ولو كان مساملا؛ ألنه مل حيقق شرطها ،وهو :التدين هلل تعاىل وحده .لكن حسبه أال يُظلم
من قبل مسلم ،بل يناله إحسانه وبره وقسطه ،وهذا فضل زائد مع خمالفته يف الدين.
فكما أن هللا تعاىل قال{ :والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إال تفعلوه تكن فتنة يف األرض
وفساد كبري}[ ،األنفال ]73وقال{ :اي أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم
أولياء بعض ومن يتوهلم منكم فإنه منهم إن هللا ال يهدي القوم الظاملني}[.املائدة]51
فالوالية شعرية من شعائر الدين بني املؤمنني ،وكذا كل أهل ملة ،هلم والء خاص فيما بينهم ،فال
عجب أن يكون للمؤمنني والء خاص؛ ألجل هذا اختلف املشرتك بينهما يف اآلية ،فأعطي كل واحد
ما يستحقه من احلكم ،فلم يكن ألحدمها نقيض اآلخر؛ ألهنم وإن تناقضا يف كون هذا مساملا،
واآلخر حماراب ،فإهنم مشرتكون يف الداينة وامللة ،وهي خمالفة لدين املؤمنني ،فال يصلح أن يرتقوا إىل
مرتبة الوالء إال ابإلَيان.
وعليه :فإن الذي لغريهم – من املخالفني يف امللة  -هو اإلحسان ابلرب والقسط؛ فأما "املسامل"
فله ذلك ابتداء ،بدون اشرتاط السبب ،إال جمرد اإلحسان؛ لذا نصت اآلية عليه ،ألنه حمل دعوة،
وهو أخ يف اإلنسانية واآلدمية ،كل هذه مسوغات للرب به والقسط ،وقد أذن النيب صلى هللا عليه
وسلم ألمساء بصلة أمها كما تقدم.
وأما احملارب فاألصل قتاله؛ لتبني عدواته وتربصه وترصده؛ أي الرباء منه كليا ،وأما اإلحسان
من بعد
املن عليه أيضا{ :فإما ّ
فبسببه املوجب له؛ كاألسر واإلصابة ابجلراحات ،ابإلطعام والعالج ،و ّ
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وإما فداء}[ .حممد ]4فإنه مل ينه عن بر احملاربني والقسط إليهم؛ ألنه أمر به يف مواطن أخر كاألسر،
قوله{ :ويطمعون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسريا* إمنا نطعمكم لوجه هللا ال نريد منكم جزاء
وال شكورا}[ .اإلنسان  ]8وهذا يف سياق املدح.
وقيام املسلمني بعد معركة بدر – وسائر املعارك – ابإلحسان إىل أسرى احلرب من كفار قريش
مشهور ،فاإلحسان إليه بسببه ال يعارض الرباء ،ولو كان معارضا أو ًنقضا ما أمر ابهلل تعاىل ورسوله
صلى هللا عليه وسلم ،فإذا ما هنى عن توليه ،فحينئذ مل يتضمن ذلك املنع من بره والقسط إليه مطلقا.
جاء يف فتاوى اللجنة الدائمة:
"هنى هللا تعاىل املؤمنني أن يوالوا اليهود وغريهم من الكفار؛ والء ود وحمبة وإخاء ونصرة ،وأن
يتخذوهم بطانة ولو كانوا غري حماربني للمسلمني ..ومل ينه هللا تعاىل املؤمنني عن مقابلة معروف غري

احلربيني ابملعروف أو تبادل املنافع املباحة معهم؛ من بيع وشراء وقبول اهلدااي واهلبات".
صفوة القول :أهنما يف الرباء مل يكوًن يف الرباء مبرتبة ،بل خولف بينهما ،فكالمها له أصل "الرباء"،
وهو البغض للدين ،وترك النصرة ،لكن ينفرد "احملارب" مبزيد ،هو :ترك توليه؛ أي الرباء منه كليا للدين
وللدنيا ،وذلك يتضمن :عدم التقدم إليه إبحسان إال بسبب راجح كما تقدم؛ ألنه ينتفع به يف التزود
للحرب ،أما اإلحسان حال األسر واجلراح ،فإحسان متمكن غالب إىل ضعيف ،وهو مؤثر فيه؛ فلذا
شرع ،كما يتضمن :إعالن الرباء منه .قال تعاىل{ :فلما تبني له أنه عدو هلل تربأ منه}[ .التوبة]114
ولذا فهو براء كلي للدين وللدنيا.
أما "املسامل" فينفرد أبمر ظاهره معارض لـ "الرباء" ،هو الرب والقسط ال "الوالء" ،لكن له دواعيه،
وليس منه ما يدعو لقطعه عنه سوى كفره؛ لكن هذا الكفر له سببه ،من :جهل ،وشبهة ،وإكراه،
وغفلة وحنو ذلك ،فألجله مل حيرم الرب والقسط ،وهو حمل دعوة وهداية وترغيب ،وهو إنسان من بين
آدم؛ أخ يف النسب البعيد ،كما أن يف كل كبد رطب صدقة ،وألنه خمتلف عن "احملارب" جاز التزوج
بنسائه إذا كان كتابيا{ :وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل هلم واحملصنات من
املؤمنات واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن حمصنني غري مسافحني
والمتخذي أخدان}[ .املائدة]5
والزواج مظنة احلب واإلحسان ،فإذن الشارع به ،هو إذن بكل ذلك ،قال تعاىل{ :ومن آايته أن
جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورْحة إن يف ذلك آلايت لقوم
 ستأيت ضمن الفتاوى يف املسألة الرابعة برقم)1( :

55

يتفكرون}[.الروم ]21لكنها حمبة للدنيا؛ جلماهلا ،أو لطفها ،أو خلقها ،أو عقلها ،وليس للدين،
فمحبة دين الكافرين كفر ابإلمجاع .فمن هذا استفدًن من هذا حدا يف الرباء؛ أنه ال يعارضه حمبة
"املساملني" خاصة  -ال احملاربني  -ألمر دنيوي.
أكده حمبة النيب صلى هللا عليه وسلم لعمه أبو طالب؛ حيث إنه كان حيوطه وينصره ،وهو عمه
أخ ألبيه ،قال تعاىل{ :إنك ال هتدي من أحببت ولكن هللا يهدي من يشاء وهو أعلم ابملهتدين}.
[القصص ]56فهذا صريح يف حبه له ،مع عدم اإلنكار عليه ،ومن حمبته له مع كفره شفاعته له يف
اآلخرة – وهي إحدى شفاعته الكربى اخلاصة  -أن خيفف عنه العذاب ،عن العباس بن عبد املطلب
رضي هللا عنه قال للنيب صلى هللا عليه وسلم( :ما أغنيت عن عمك ،فإنه كان حيوطك ،ويغضب
()23
لك .قال :هو يف ضحضاح من ًنر ،ولوال أًن لكان يف الدرك األسفل من النار).
كذلك ال ختفى حمبة الولد ألبيه فطرة ،ومل ينه عنها يف وصيته للولد مع أبيه الكافر ،فقال تعاىل:
 {ووصينا اإلنسان بوالديه حسنا}[ .العنكبوت ]8 {ووصينا اإلنسان بوالديه إحساًن}[.األحقاف]15 {ووصينا اإلنسان بوالديه ْحلته أمه وهنا على وهن وفصاله يف عامني أن اشكر يل ولوالديكإيل املصري * وإن جاهداك على أن تشرك يب ما ليس لك به علم فال تطعهما وصاحبهما يف الدنيا
معروفا}[.لقمان]14
فلهما اإلحسان ،واملصاحبة ابملعروف ،والشكر هلما ،بل واحملبة الفطرية الطبيعية ،فإن جازت
للزوجة فهما أوىل ،ومل يكن ذلك معارضا للوالء هلل ورسوله واملؤمنني ،والرباء من الكافرين.
هذا ال يعارضه قوله تعاىل{ :ال ِتد قوما يؤمنون ابهلل واليوم اآلخر يوادون من حاد هللا ورسوله
ولو كانوا آابءهم أو أبناءهم أو إخواهنم أو عشريهتم أولئك كتب يف قلوهبم اإلَيان وأيدهم بروح منه
ويدخلهم جنات ِتري من حتتها األهنار خالدين فيها رضي هللا عنهم ورضوا عنه أولئك حزب هللا أال
إن حزب هللا هم املفلحون}[ .اجملادلة]22
فهذه يف احملارب ،بداللة قوله{ :من حاد هللا ورسوله} .نعم "احملارب" ال يستحق شيئا من املودة،
ولو للدنيا؛ ألنه عدو فيهما؛ يف الدين والدنيا ،فهو ال يبقى للناس شيئا ،فبأي شيء يستحق ،مث إنه
عدواته قاطعة لكل صلة.

( )23البخاري /مناقب األنصار /قصة أيب طالب.
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خنلص ِما سبق:

أن "احملارب" ليس له شيء من الوالء ،ال حمبة وال نصرة ،ال للدين وال الدنيا ،بل له اإلحسان
بسببه كما تقدم ،وأما "املسامل" فليس له "والء" ،لكن ِتوز حمبته للدنيا فحسب ،إذا انعقد سببه،
دون استحسان فضال عن إجياب ،واإلحسان إليه استحساًن .وهبذا مل يستواي يف الرباء ،فـ "احملارب" له
الرباء كله ،فالرباء منه براء كلي للدين والدنيا ،و"املسامل" فله براء دون ذلك ،للدين دون الدنيا.
وهنا مسألة يف هذا املعىن:

هل إعالن الرباء من الكفر والكفار عام فيهم مجيعا ،أم يف "احملارب" خاصة؟.
اإلعالن على نوعني:
 األول :إعالن الرباء من الكفر يف ذاته ،فهذا عام يف كل دين خمالف مللة اإلسالمجيب الرباء منه؛ ألنه ابطل من كل وجه.
 الثاين :إعالن الرباء من الكافر ،فهذا يف "احملارب" خاصة؛ ألنه إعالم ابلقطيعة الكاملةالتامة ،واملستحق له هو :املستعلن ابلعدواة .مثله الذي ثبت دخوله النار.
فإعالن الرباء :إما تربص بقتال ،أو هتيء له ،أو مباشرة فيه .أو اليقني مبوته كافرا ،أو ورود نصه
على ختليده يف النار .وليس كل خمالف يف امللة حمل لشيء من ذلك إبطالق ،بل كثري منهم حمل
سلم ،وأمان ،ودعوة ،وقد بني القرآن شيئا من هذا ،يف اآلايت من سورة البقرة ،قال هللا تعاىل:
{وقاتلوا يف سبيل هللا الذين يقاتلونكم وال تعتدوا إن هللا ال حيب املعتدين * واقتلوهم حيث ثقفتموهم
وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل وال تقاتلوهم عند املسجد احلرام حىت يقاتلوكم
فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين* فإن انتهوا فإن هللا غفور رحيم *وقاتلوهم حىت ال
تكون فتنة ويكون هلل له فإن انتهوا فال عدوان إال على الظاملني* الشهر احلرام ابلشهر احلرام واحلرمات
قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم واتقوا هللا واعلموا أن هللا مع
املتقني}[.البقرة]194-190
يف تسعة مواضع من اآلايت – وضع حتتها خط – ينهى هللا تعاىل مقاتلة إال من اعتدى من
هؤالء املخالفني يف امللة ،فالقتال هلؤالء سببه :عدواهنم ،ال خمالفتهم يف امللة .فليس اخلالف امللي
مناط القتال بل العدوان ،والرباء الكلي نيط ابلعدوان؛ إذ يتضمن شيئا زائدا على جمرد الرباء من
الكفر ،بل من أهله املعتدين أيضا ،فاملستحق لـ "الرباء الكلي" هو :الكافر احملارب .من دينه وذاته،
وهذا الرباء فيه اإلعالن مبا يعين :الرتبص ،أو التهيء ،أو املباشرة ابلقتال مىت ما انعقد سببه.
57

والبن تيمية رسالة يف هذه املسألة عنواهنا" :قاعدة خمتصرة يف قتال الكفار ومهادنتهم وحترمي قتلهم
جملرد كفرهم" .يقرر فيه هذه النتيجة ،ويف النبوات ( )570/1قال " :بل الكفار إمنا يُقاتَلون بشرط
احلراب ،كما ذهب إليه مجهور العلماء ،وكما دل عليه الكتاب والسنة".
وأما الرباء الذي هو دون ذلك ،فهو من دين املخالف "املسامل" ال من ذاته ،فهذا ال يفتقر إىل
إعالن ،بل احلاجة إىل إعالن دعوته ومباشرة ذلك ،فـ"املسامل" أحوج إىل هذا من "الرباء الكلي".
وهكذا فعل إبراهيم عليه السالم مع أبيه وقومه؛ فإنه ملا حتقق من عدواهتم للدين ،بعد أمد من
الدعوة ،بعنادهم ووعيدهم وهتديدهم وأذاهم{ :قال أراغب أنت عن آهليت اي إبراهيم لئن تنته ألرمجنك
واهجرين مليا}[.مرمي ]46حينئذ تربأ منهم ،قال تعاىل{ :وما كان استغفار إبراهيم ألبيه إال عن
موعدة وعدها إايه فلما تبني له أنه عدو هلل تربأ منه }[ .التوبة ]114
وقال{ :قد كانت لكم أسوة حسنة يف إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إًن برءاء منكم ومما
تعبدون من دون هللا كفرًن بكم وبنا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حىت تؤمنوا ابهلل وحده إال قول
إبراهيم ألستغفرن لك}[ .املمتحنة]4
كانت "الرباء الكلي" منهم ملا تبني إلبراهيم عليه السالم أنه عدو هلل ،ومل يكن قد تبني قبل ذلك،
وقد علم كفره ابتداء ،فلم يتربأ منه ابتداء ،بل أخر حىت تبني عناده ،وأذاه؟.
وقد تكلم املفسرون يف هذا ،فبينوا أن تبينه كان مبوته؛ إذ تيقن موته كافرا ،بل أنه يف ًنر جهنم
خالدا خملدا ،فكان أن تربأ منه ،وهذا معىن آخر غري ما طرق آنفا.
فقد قررًن أن الرباء يكون بعد تبني العداوة بقتال ومقدماته ،لكن ههنا سبب آخر للرباء ،وهو يف
الكافر َيوت على كفره يقينا فيما يبدو ،أو من عرف خلوده يف النار ابخلرب ،فإنه ِتب الرباءة منه،
سواء كان حماراب أو مساملا ،أما قبل ذلك فله االستغفار ما دام مساملا ،فهذه أقواهلم:
قال ابن جرير يف تفسريه" :القول يف أتويل قوله  ( :ما كان للنيب والذين آمنوا أن يستغفروا
للمشركني ولو كانوا أويل قرىب من بعد ما تبني هلم أهنم أصحاب اجلحيم (  ) 113وما كان استغفار
إبراهيم ألبيه إال عن موعدة وعدها إايه فلما تبني له أنه عدو هلل تربأ منه )
قال أبو جعفر :يقول تعاىل ذكره :ما كان ينبغي للنيب حممد صلى هللا عليه وسلم والذين آمنوا به
{أن يستغفروا} يقول :أن يدعوا ابملغفرة للمشركني ،ولو كان املشركون الذين يستغفرون هلم {أويل
قرىب} ذوي قرابة هلم {من بعد ما تبني هلم أهنم أصحاب اجلحيم} يقول :من بعد ما ماتوا على
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شركهم ابهلل وعبادة األواثن ،وتبني هلم أهنم من أهل النار؛ ألن هللا قد قضى أن اليغفر ملشرك ،فال
ينبغي هلم أن يسألوا رهبم أن يفعل ما قد علموا أنه ال يفعله.
فإن قالوا :فإن إبراهيم قد استغفر ألبيه وهو مشرك؟.
فلم يكن استغفار إبراهيم ألبيه إال ملوعدة وعدها إايه ،فلما تبني له وعلم أنه هلل عدو ،خاله
وتركه ،وترك االستغفار له ،وآثر هللا وأمره عليه ،فتربأ منه حني تبني له أمره
واختلف أهل التأويل يف السبب الذي نزلت هذه اآلية فيه.
فقال بعضهم :نزلت يف شأن أيب طالب عم النيب صلى هللا عليه وسلم؛ ألن النيب صلى هللا عليه
وسلم أراد أن يستغفر له بعد موته ،فنهاه هللا عن ذلك".
مث ساق بسنده فقال" :ملا حضرت أاب طالب الوفاة ،دخل عليه النيب صلى هللا عليه وسلم وعنده
أبو جهل وعبد هللا بن أيب أمية ،فقال :اي عم قل :ال إله إال هللا ،كلمة أحاج لك هبا عند هللا .فقال
له أبو جهل وعبد هللا بن أيب أمية :اي أاب طالب! أترغب عن ملة عبد املطلب؟ فقال النيب صلى هللا
عليه وسلم :ألستغفرن لك ما مل أنه عنك .فنزلت{ :ما كان للنيب والذين آمنوا أن يستغفروا
للمشركني} .ونزلت{ :إنك ال هتدي من أحببت} [ القصص."] 56
قال ابن جرير" :وقال آخرون :بل نزلت يف سبب أم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وذلك أنه
أراد أن يستغفر هلا ،فمنع من ذلك".
مث ساق سنده فقال" :عن عطية قال :ملا قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مكة وقف على قرب
أمه حىت سخنت عليه الشمس ،رجاء أن يؤذن له فيستغفر هلا ،حىت نزلت{ :ما كان للنيب والذين
آمنوا أن يستغفروا للمشركني ولو كانوا أويل قرىب} إىل قوله{ :تربأ منه}".
قال" :وقال آخرون :بل نزلت من أجل أن قوما من أهل اإلَيان كانوا يستغفرون ملواتهم من
املشركني ،فنهوا عن ذلك".
مث ساق سنده" :عن ابن عباس قوله{ :ما كان للنيب والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركني} اآلية.
فكانوا يستغفرون هلم ،حىت نزلت هذه اآلية .فلما نزلت أمسكوا عن االستغفار ألمواهتم ،ومل ينههم
أن يستغفروا لألحياء حىت َيوتوا ،مث أنزل هللا{ :وما كان استغفار إبراهيم ألبيه إال عن موعدة وعدها
إايه} اآلية".
قال" :وقد أتول قوم قول هللا تعاىل{ :ما كان للنيب والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركني ولو كانوا
أويل قرىب} اآلية .أن النهي من هللا عن االستغفار للمشركني بعد مماهتم لقوله{ :من بعد ما تبني هلم
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أهنم أصحاب اجلحيم} وقالوا :ذلك ال يتبينه أحد إال أبن َيوت على كفره ،وأما وهو حي فال سبيل
إىل علم ذلك ،فللمؤمنني أن يستغفروا هلم .ذكر من قال ذلك:
مث ساق سنده " :عن سعيد بن جبري قال :مات رجل يهودي وله ابن مسلم ،فلم خيرج معه،
فذكر ذلك البن عباس فقال :كان ينبغي له أن َيشي معه ويدفنه ،ويدعو له ابلصالح ما دام حيا،
فإذا مات وكله إىل شأنه".
"عن سعيد بن جبري قال :مات رجل نصراين ،فوكله ابنه إىل أهل دينه ،فأتيت ابن عباس فذكرت
ذلك له .فقال :ما كان عليه لو مشى معه وأجنه واستغفر له؟ مث تال{ :وما كان استغفار إبراهيم
ألبيه إال عن موعدة وعدها إايه}اآلية".
قال أبو جعفر" :قوله { :من بعد ما تبني هلم أهنم أصحاب اجلحيم} ،فإن معناه :ما قد بينت
من أنه من بعد ما يعلمون مبوته كافرا أنه من أهل النار...
وبنحو الذي قلنا يف ذلك قال أهل التأويل .ذكر من قال ذلك ... :عن قتادة قال :تبني للنيب
صلى هللا عليه وسلم أن أاب طالب حني مات أن التوبة قد انقطعت عنه".
قال" :واختلف أهل التأويل يف أتويل قوله{ :فلما تبني له أنه عدو هلل تربأ منه}.
قال بعضهم :معناه :فلما تبني له مبوته مشركا ابهلل تربأ منه ،وترك االستغفار له .ذكر من قال ذلك
 ...عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال :ما زال إبراهيم يستغفر ألبيه حىت مات ،فلما تبني له أنه
عدو هلل تربأ منه".
"وقال آخرون :معناه :فلما تبني له يف اآلخرة .وذلك أن أابه يتعلق به إذا أراد أن جيوز الصراط
فيمر به عليه ،حىت إذا كاد أن جياوزه ،حانت من إبراهيم التفات ،فإذا هو أببيه يف صورة قرد أو
ضبع ،فيخلي عنه ويتربأ منه حينئذ .ذكر من قال ذلك:
 ...سعيد بن جبري يقول :إن إبراهيم يقول يوم القيامة" :رب والدي ،رب والدي" .فإذا كان
الثالثة ،أخذ بيده ،فيلتفت إليه وهو ضبعان ،فيتربأ منه...
قال أبو جعفر :وأوىل األقوال يف ذلك ابلصواب قول هللا -وهو خربه عن إبراهيم  -أنه ملا تبني له
أن أابه هلل عدو تربأ منه ،وذلك حال علمه ويقينه أنه هلل عدو ،وهو به مشرك  ،وهو حال موته على
()24
شركه".
جاء يف فتاوى اللجنة الدائمة:
( )24جامع البيان عن أتويل آي القرآن .33-19/12
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﴿ما
"ال جيوز للمسلم أن يستغفر ألجداده وال لغريهم إذا كانوا قد ماتوا على الشرك؛ لقوله تعاىلَ :
ِّ ِّ
َكا َن لِّلنِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ني َولَ ْو َكانُوا أ ِّ
اب
ُويل قُـ ْرَىب م ْن بَـ ْعد َما تَـبَـ َّ َ
َّيب َوالَّذي َن َآمنُوا أَ ْن يَ ْستَـ ْغف ُروا ل ْل ُم ْش ِّرك َ
َّه ْم أ ْ
ني َهلُْم أَنـ ُ
َص َح ُ
ّ

اجلَ ِّح ِّيم﴾".
ْ
فاشرتط جلواز االستغفار :احلياة وعدم املوت .مبنعه االستغفار ملن ماتوا على الشرك ،فاملفهوم أهنم
إذا مل َيوتوا جاز االستغفار هلم.

 ستأيت ضمن الفتاوى يف املسألة الرابعة برقم)10( :
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املسألة الرابعةَ :جلة من الفتاوى يف العالقة العقدية بني املسلمني وغريهم.
سأنقل ههنا مجلة من فتاوى اللجنة الدائمة لْلفتاء يف اململكة العربية السعودية يف املوضوع.
ِّ
َّ
اَّللُ َعلَْي ِّه ْم وما معىن الوالية معهم؟ وهل تكون
ب َّ
س :1ما معىن قوله تعاىل :الَ تَـتَـ َول ْوا قَـ ْوًما َغض َ
الوالية أن تذهب إليهم وحتدثهم وتكلمهم وتضحك معهم؟
ج :هنى هللا تعاىل املؤمنني أن يوالوا اليهود وغريهم من الكفار والء ود وحمبة وإخاء ونصرة ،وأن
يتخذوهم بطانة ولو كانوا غري حماربني للمسلمني؛ قال تعاىل﴿ :الَ َِِّت ُد قَـوما يـ ْؤِّمنُو َن ِّاب ََّّللِّ والْيـوِّم ِّ
اآلخ ِّر
ًْ ُ
َ َْ
ب ِّيف
يـُ َو ُّادو َن َم ْن َح َّاد َّ
آابءَ ُه ْم أ َْو أَبْـنَاءَ ُه ْم أ َْو إِّ ْخ َوانـَ ُه ْم أ َْو َع ِّش َريتَـ ُه ْم أُولَئِّ َ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ َولَ ْو َكانُوا َ
ك َكتَ َ
ِّ
اإلَيَا َن وأَيَّ َدهم بِّروح ِّمْنه اآلية ،وقال :اي أَيـُّها الَّ ِّذين آمنُوا الَ تَـت ِّ
وهبِّم ِّ
َّخ ُذوا بِّطَانَةً ِّم ْن ُدونِّ ُك ْم الَ
ُ
َ َ
َ َ
َ ُْ ُ
قُـلُ ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ت الْبـ ْغ ِّ
ِّ
ورُه ْم أَ ْكبَـ ُر قَ ْد بَـيَّـنَّا لَ ُك ُم
ََيْلُونَ ُك ْم َخبَاال َوُّدوا َما َعنت ُّْم قَ ْد بَ َد َ َ
ضاءُ م ْن أَفْـ َواه ِّه ْم َوَما ُختْفي ُ
ص ُد ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
صِّربُوا
اآلايت إِّ ْن ُكْنـتُ ْم تَـ ْعقلُو َن (َ )118ها أَنْـتُ ْم أُوالء ُحتبُّونـَ ُه ْم َوالَ ُحيبُّونَ ُك ْم إىل أن قال سبحانهَ :وإِّ ْن تَ ْ
َ
ط﴾ وما يف معناها من نصوص الكتاب والسنة،
اَّللَ ِّمبَا يَـ ْع َملُو َن ُِّحمي ٌ
ضُّرُك ْم َكْي ُد ُه ْم َشْيـئًا إِّ َّن َّ
َوتَـتَّـ ُقوا الَ يَ ُ

ومل ينه هللا تعاىل املؤمنني عن مقابلة معروف غري احلربيني ابملعروف أو تبادل املنافع املباحة معهم من
َّ ِّ
ين َملْ يـُ َقاتِّلُوُك ْم ِّيف ال ِّّد ِّ
بيع وشراء وقبول اهلدااي واهلبات ،قال تعاىل﴿ :الَ يـَْنـ َها ُك ُم َّ
ين َوَملْ
اَّللُ َع ِّن الذ َ
َّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ين
ني ( )8إَِّّمنَا يَـْنـ َها ُك ُم َّ
وه ْم َوتُـ ْق ِّسطُوا إِّلَْي ِّه ْم إِّ َّن َّ
اَّللَ ُِّحي ُّ
ب الْ ُم ْقسط َ
ُخيْ ِّر ُجوُك ْم م ْن د َاي ِّرُك ْم أَ ْن تَـبَـُّر ُ
اَّللُ َع ِّن الذ َ
ِّ
ِّ ِّ
قَاتَـلُوُك ْم ِّيف ال ِّّد ِّ
ك ُه ُم
اه ُروا َعلَى إِّ ْخَراج ُك ْم أَ ْن تَـ َولَّْوُه ْم َوَم ْن يَـتَـ َوَّهلُْم فَأُولَئِّ َ
ين َوأ ْ
َخَر ُجوُك ْم م ْن د َاي ِّرُك ْم َوظَ َ
الظَّالِّ ُمو َن﴾.
()25
وابهلل التوفيق .وصلى هللا على نبينا حممد ،وآله وصحبه وسلم.
عضو
عبد هللا بن قعود

* *

ًنئب رئيس اللجنة
عضو
عبد الرزاق عفيفي
عبد هللا بن غداين

الرئيس
عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز

*

س :2الكفار الذين يعملون معنا يف الشركات من السيخ واهلندوس والنصارى ماذا هلم وماذا علينا
حنوهم؟ وكيف َيكننا معاملتهم دون الوقوع يف املواالة؟
ج :تدعوهنم إىل ِّ
اإلسالم ،وأتمروهنم ابملعروف وتنهوهنم عن املنكر ،وتقابلون برهم ابلرب،

وتستميلوهنم ابملعروف إىل ِّ
اإلسالم ،مع بغض ما هم عليه من الكفر والضالل.
()26
وابهلل التوفيق .وصلى هللا على نبينا حممد ،وآله وصحبه وسلم.
( )25رقم الفتوى ( .65-64/2 ) 4246
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ًنئب رئيس اللجنة
عضو
عبد هللا بن غداين عبد الرزاق عفيفي
*
* *

الرئيس
عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز

متاما دون تفرقة؟
س :3هل َيكن أن نعترب املسيحيني إخواننا مثل املسلمني ً
ِّ
َّ ِّ
ِّ
ين َآمنُوا الَ تَـتَّخ ُذوا الْيَـ ُه َ
ود َوالن َ
َّص َارى أ َْوليَاءَ
ج :حيرم اختاذ املسيحيني إخو ًاًن ،قال تعاىل﴿ :أَيـُّ َها الذ َ
ِّ
ِّ ِّ
ني﴾ .وقال تعاىل:
ض ُه ْم أ َْولِّيَاءُ بَـ ْعض َوَم ْن يَـتَـ َوَّهلُْم ِّمْن ُك ْم فَِّإنَّهُ ِّمْنـ ُه ْم إِّ َّن َّ
بَـ ْع ُ
اَّللَ الَ يَـ ْهدي الْ َق ْوَم الظَّالم َ
﴿إَِّّمنَا الْ ُم ْؤِّمنُو َن إِّ ْخ َوةٌ﴾ فحصر سبحانه األخوة احلقيقية يف املؤمنني ،وثبت عن النيب صلى هللا عليه
وسلم أنه قال :املسلم أخو املسلم ،ال يظلمه وال خيذله ،وال يكذبه ،وال حيقره احلديث .وابهلل
()27
التوفيق .وصلى هللا على نبينا حممد ،وآله وصحبه وسلم.
عضو

عضو

عبد هللا بن قعود

* *

عبد هللا بن غداين

ًنئب رئيس اللجنة
عبد الرزاق عفيفي

الرئيس

عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز

*

س :4ما هي حدود املواالة اليت يكفر صاحبها وخترجه من امللة ،حيث نسمع أن من أكل مع

كثريا ما
املشرك أو جلس معه أو استضاء بنوره ولو برى هلم ً
قلما أو قدم هلم حمربة فهو مشرك ،و ً
نتعامل مع اليهود والنصارى نتيجة التواجد واملواطنة يف مكان واحد ،فما هي حدود املواالة املخرجة
من امللة؟ وما هي الكتب املوضحة ذلك ابلتفصيل؟ وهل املواالة من شروط ال إله إالَّ هللا؟

ج :مواالة الكفار اليت يكفر هبا من واالهم هي :حمبتهم ،ونصرهتم على املسلمني ،ال جمرد التعامل
معهم ابلعدل ،وال خمالطتهم لدعوهتم ِّ
لْلسالم ،وال غشيان جمالسهم والسفر إليهم للبالغ ونشر
()28
ِّ
اإلسالم .وابهلل التوفيق .وصلى هللا على نبينا حممد ،وآله وصحبه وسلم.
عضو

عضو

عبد هللا بن قعود

* *

عبد هللا بن غداين

ًنئب رئيس اللجنة

عبد الرزاق عفيفي

*

الرئيس

عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز

س :5ما كيفية التعامل مع النصراين اجملاور يف السكن أو يف املدرسة؟ وهل أزوره وأهنئه يف أعيادهم؟

( )26رقم الفتوى ( .66/2 ) 9355
( )27رقم الفتوى ( .70/2 ) 5930
( )28رقم الفتوى ( .71/2 ) 6901

63

ج :جيوز التعامل مع النصراين اجملاور ِّ
ابإلحسان إليه ومساعدته يف األمور املباحة والرب به وزايرته
لدعوته إىل هللا تعاىل؛ لعل هللا أن يهديه ِّ
لْلسالم ،وأما حضور أعيادهم وهتنئتهم هبا فال جيوز ذلك؛
لقول هللا سبحانه﴿ :وتَـ َعاونُوا َعلَى الِّْ ِّّرب والتَّـ ْقوى والَ تَـ َعاونُوا َعلَى ِّ
اإل ِّْمث َوالْعُ ْد َو ِّان﴾ ؛ ألن حضور
َ
َ َ َ
َ َ
()29
أعيادهم والتهنئة نوع من املواالة احملرمة ،وهكذا اختاذهم أصدقاء.
وابهلل التوفيق .وصلى هللا على نبينا حممد ،وآله وصحبه وسلم.
عضو
عبد هللا بن قعود

* *

ًنئب رئيس اللجنة
عضو
عبد الرزاق عفيفي
عبد هللا بن غداين

الرئيس
عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز

*

مسجدا أو مصلى للمسلمني سواء حلضور الصالة أو
س :6ما حكم دخول غري املسلم
ً
لالستماع إىل حماضرة؟

ج :سبق أن صدر منا جواب ابلفتوى رقم  2922هذا نصها( :حيرم على املسلمني أن َيكنوا أي
َّ ِّ
ين َآمنُوا إَِّّمنَا
كافر من دخول املسجد احلرام وما حوله من احلرم كله؛ لقوله تعاىلَ :اي أَيـُّ َها الذ َ
ِّ
احلََر َام بَـ ْع َد َع ِّام ِّه ْم َه َذا اآلية ،أما غريه من املساجد فقال بعض
س فَال يَـ ْقَربُوا الْ َم ْس ِّج َد ْ
الْ ُم ْشرُكو َن َجنَ ٌ
قياسا على املسجد احلرام ،
الفقهاء :جيوز؛ لعدم وجود ما يدل على منعه ،وقال بعضهم :ال جيوز ً
والصواب :جوازه ملصلحة شرعية ،وحلاجة تدعو إىل ذلك كسماع ما قد يدعوه للدخول يف ِّ
اإلسالم،
أو حاجته إىل الشرب من ماء يف املسجد.
س :7ما حكم دخول املسلم إىل الكنيسة سواء حلضور صالهتم أو االستماع إىل حماضرة.

ج :ال جيوز للمسلم الدخول على الكفار يف معابدهم؛ ملا فيه من تكثري سوادهم ،وملا روى
البيهقي إبسناد صحيح عن عمر رضي هللا عنه قال ...( :وال تدخلوا على املشركني يف كنائسهم
ومعابدهم فإن السخطة تنزل عليهم) لكن إذا كان ملصلحة شرعية أو لدعوهتم إىل هللا وحنو ذلك فال
()30
أبس .وابهلل التوفيق .وصلى هللا على نبينا حممد ،وآله وصحبه وسلم.
ًنئب رئيس اللجنة

عضو

عضو

عبد هللا بن قعود

عبد هللا بن غداين

عبد الرزاق عفيفي

الرئيس

عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز

س :8هل جيوز اختاذ معبد للدايًنت الثالث اليهودية والنصرانية و ِّ
اإلسالم.

( )29رقم الفتوى ( .103/2 ) 8691
( )30رقم الفتوى ( .117-116/2 ) 6876
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مؤسسا على التقوى ،بل على الشرك
ج :ال جيوز ذلك؛ ألنه ابختاذه مشرتًكا بني الثالث ال يكون
ً
اإل ْس ِّ
اإلسالم؛ لقوله تعاىل﴿ :وَم ْن يَـْبـتَ ِّغ َغْيـر ِّ
وعبادة غري هللا فيه .وليس هناك دين صحيح غري ِّ
الم
َ
َ
ِّ
اآلخرةِّ ِّمن ْ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ين﴾.
اخلَاس ِّر َ
دينًا فَـلَ ْن يـُ ْقبَ َل مْنهُ َوُه َو يف َ َ
()31
وابهلل التوفيق .وصلى هللا على نبينا حممد ،وآله وصحبه وسلم.
عضو
عبد هللا بن قعود

* *

ًنئب رئيس اللجنة
عضو
عبد الرزاق عفيفي
عبد هللا بن غداين

الرئيس
عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز

*

س :9إن كان لنا جريان كفار (نصارى) فكيف نعاملهم إن قدموا لنا هدااي نقبلها منهم ،وهل

جيوز لنا أن نظهر هلم سافرات الوجوه أو أن يروا منا أكثر من الوجه ،وهل جيوز لنا أن نشرتي من
البائعني النصارى ؟
ج :أحسنوا إىل من أحسن إليكم منهم وإن كانوا نصارى فإذا أهدوا إليكم هدية مباحة فكافئوهم

عليها ،وقد قبل النيب صلى هللا عليه وسلم اهلدية من عظيم الروم وهو نصراين وقبل اهلدية من اليهود
َّ ِّ
ِّ ِّ
ين َملْ يـُ َقاتِّلُوُك ْم ِّيف ال ِّّد ِّ
وه ْم
وقال تعاىل﴿ :الَ يَـْنـ َها ُك ُم َّ
ين َوَملْ ُخيْ ِّر ُجوُك ْم م ْن د َاي ِّرُك ْم أَ ْن تَـبَـُّر ُ
اَّللُ َع ِّن الذ َ
َّ ِّ
ِّ ِّ
ين قَاتَـلُوُك ْم ِّيف ال ِّّد ِّ
ين َوأَ ْخَر ُجوُك ْم
ني ( )8إَِّّمنَا يَـْنـ َها ُك ُم َّ
َوتُـ ْق ِّسطُوا إِّلَْي ِّه ْم إِّ َّن َّ
اَّللَ ُِّحي ُّ
ب الْ ُم ْقسط َ
اَّللُ َع ِّن الذ َ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ك هم الظَّالِّمو َن﴾ ،وجيوز ِّ
َّ
َّ
لك أن
م ْن د َاي ِّرُك ْم َوظَ َ
ُ
اه ُروا َعلَى إ ْخَراج ُك ْم أَ ْن تَـ َول ْوُه ْم َوَم ْن يَـتَـ َوهلُْم فَأُولَئ َ ُ ُ
تظهري أمام نسائهم مبا جيوز أن تظهري به أمام النساء املسلمات مما يكشف وما يتزين به من
املالبس وحنوها يف أصح قويل العلماء وأن تشرتي منهن ما حتتاجني من املتاع املباح .وابهلل التوفيق.
()32
وصلى هللا على نبينا حممد ،وآله وصحبه وسلم.
الرئيس
ًنئب رئيس اللجنة
عضو
عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز
عبد هللا بن قعود عبد الرزاق عفيفي
*
* *
س :10س :يل أجداد ماتوا على الشرك فهل يل أن أستغفر هلم أم ال؟

( )31رقم الفتوى ( .118/2 ) 6364
( )32رقم الفتوى ( .432/3 ) 5176
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ج :ال جيوز للمسلم أن يستغفر ألجداده وال لغريهم إذا كانوا قد ماتوا على الشرك؛ لقوله تعاىل:
ِّ
﴿ما َكا َن لِّلنِّ ِّ َّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ني َولَ ْو َكانُوا أ ِّ
َّه ْم
ُويل قُـ ْرَىب م ْن بَـ ْعد َما تَـبَـ َّ َ
ين َآمنُوا أَ ْن يَ ْستَـ ْغف ُروا ل ْل ُم ْش ِّرك َ
ني َهلُْم أَنـ ُ
َ
َّيب َوالذ َ
ّ
()33
اجلَ ِّح ِّيم﴾ .
اب ْ
أْ
َص َح ُ
الرئيس
ًنئب رئيس اللجنة
عضو
عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز
عبد هللا بن غداين عبد الرزاق عفيفي
*
* *
س :11مضمون السؤال عن التشبه ابملخالفني ،حذفته لطوله ،وحلصول املقصود ابجلواب.

ج :املراد مبشاهبة الكفار املنهي عنها مشاهبتهم فيما اختصوا به من العادات وما ابتدعوه يف الدين
من عقائد وعبادات؛ كمشاهبتهم يف حلق اللحية وشد الزًنر ،وما اختذوه من املواسم واألعياد والغلو
يف الصاحلني ابالستغاثة هبم والطواف حول قبورهم والذبح هلم ،ودق الناقوس وتعليق الصليب يف
اعتقادا ملا يعتقده النصارى وخيتلف
العنق أو على البيوت أو اختاذه ومشًا ابليد مثالً،
تعظيما له ،و ً
ً
كفرا؛ كالتشبه هبم يف االستغاثة أبصحاب القبور ،والتربك ابلصليب
حكم مشاهبتهم ،فقد يكون ً
حمرما فقط ،كحلق اللحية ،وهتنئتهم أبعيادهم ،ورمبا أفضى التساهل يف
شعارا ،وقد يكون ً
واختاذه ً
مشاهبتهم احملرمة إىل الكفر والعياذ ابهلل.
أما لبس البنطلون والبدلة وأمثاهلما من اللباس فقد صدر يف ذلك فتوى من اللجنة الدائمة هذا
اإلابحة؛ ألنه من أمور العادات ،قال تعاىل﴿ :قُل من حَّرم ِّزينَةَ َِّّ
نصها :األصل يف أنواع اللباس ِّ
اَّلل
ْ َْ َ َ
الَِّّيت أَخرج لِّعِّب ِّادهِّ والطَّيِّب ِّ
ات ِّم َن ِّّ
الرْزِّق﴾ اآلية ،ويستثىن من ذلك ما دل الدليل الشرعي على حترَيه أو
ْ َ َ َ َ َّ
كراهته كاحلرير للرجال ،والذي يصف العورة لكونه شفافًا يرى من ورائه لون اجللد ،أو ككونه ضي ًقا
حيدد العورة؛ ألنه حينئذ يف حكم كشفها وكشفها ال جيوز ،وكاملالبس اليت هي من سيما الكفار فال
جيوز لبسها ال للرجال وال للنساء؛ لنهي النيب صلى هللا عليه وسلم عن التشبه هبم ،وكلبس الرجال
مالبس النساء ،ولبس النساء مالبس الرجال؛ لنهي النيب صلى هللا عليه وسلم عن تشبه الرجال
ابلنساء والنساء ابلرجال ،وليس اللباس املسمى ابلبنطلون والقميص مما خيتص لبسه ابلكفار ،بل هو
لباس عام يف املسلمني والكافرين يف كثري من البالد والدول ،وإمنا تنفر النفوس من لبس ذلك يف
بعض البالد؛ لعدم األلف وخمالفة عادة سكاهنا يف اللباس وإن كان ذلك مواف ًقا لعادة غريهم من

( )33رقم الفتوى ( .424/3 ) 10615
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املسلمني ،لكن األوىل ابملسلم إذا كان يف بلد مل يعتد أهلها ذلك اللباس أال يلبسه يف الصالة وال يف
اجملامع العامة وال يف الطرقات.
()34
وابهلل التوفيق .وصلى هللا على نبينا حممد  ،وآله وصحبه وسلم.
عضو
عبد هللا بن قعود

* *

ًنئب رئيس اللجنة
عضو
عبد الرزاق عفيفي
عبد هللا بن غداين

الرئيس
عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز

*

س :12ما حكم قراءة ِّ
اإلجنيل؟

ج :الكتب السماوية السابقة وقع فيها كثري من التحريف والزايدة والنقص كما ذكر هللا ذلك ،فال
جيوز للمسلم أن يقدم على قراءهتا واالطالع عليها إالَّ إذا كان من الراسخني يف العلم ويريد بيان ما
ورد فيها من التحريفات والتضارب بينها.
()35
وابهلل التوفيق .وصلى هللا على نبينا حممد  ،وآله وصحبه وسلم.
عضو

عضو

عبد هللا بن قعود

* *

ًنئب رئيس اللجنة

عبد هللا بن غداين عبد الرزاق عفيفي

الرئيس

عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز

*

س :13هناًن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن بدء الكفار ابلسالم ،فهل هذا النهي يقتصر

على قول( :السالم عليكم ورْحة هللا) هلم ،أم هو هني يشمل كل مبادأة ابلتحية ،وهل جيوز يل أن
أبدأ جاري النصراين بغري قول :السالم عليكم ورْحة هللا ،كأن أقول له :صباح اخلري ،كيف حالك
ِّ
خريا؟
( )Good Morningصباح اخلري ابإلجنليزية ،وجزاكم هللا عنا وعن املسلمني ً
ج :ال جيوز بداءة الكافر ابلسالم؛ ملا ثبت من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه :أن رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم قال( :ال تبدأوا اليهود والنصارى ابلسالم ،فإذا لقيتم أحدهم يف طريق فاضطروه
إىل أضيقه) رواه مسلم ،ويف حديث أنس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
(إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم) رواه البخاري ومسلم .
فريد عليهم مبا دل عليه احلديث وهو أن يقال :وعليكم ،وال أبس أن يقول للكافر ابتداء :كيف
حالك ،كيف أصبحت ،كيف أمسيت ،وحنو ذلك إذا دعت احلاجة إىل ذلك ،صرح بذلك مجع من
أهل العلم منهم أبو العباس شيخ ِّ
اإلسالم ابن تيمية رْحه هللا.
( )34رقم الفتوى ( .428/3 ) 4566
( )35رقم الفتوى ( .433/3 ) 8852
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()36

وابهلل التوفيق .وصلى هللا على نبينا حممد  ،وآله وصحبه وسلم.
الرئيس
ًنئب رئيس اللجنة
عضو
عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز
عبد هللا بن غداين عبد الرزاق عفيفي
*
* *
نكتفي هبذا القدر من الفتاوى ،وقد رأينا توسطها يف معاملة املخالفني يف امللة ،فلم تقطع الصلة
هبم ،ومل ِتعلهم كاملسلمني ،بل حفظت هلم اإلحسان والعشرة الطيبة ،مع توليد البدائل لكل ممنوع
شرعا ،مبا ليس فيه قدح يف الشريعة ،ويف ذلك حفظ الشريعة عقيدة الوالء والرباء من اهلتك والتشويه،
فهذا شيء من الكالم حول هذا املوضوع ،تناولنا يف هذا املقام خمتصرا؛ القتضاء احلال ،وعسى أن
يكون بينا واضحا ،حجة وبرهاًن ،وهللا املعني على كل خري وحق ،وصلى هللا وسلم على سيدًن ونبينا
الكرم ،وعلى آله وصحبه أمجعني ،واحلمد هلل رب العاملني.
* *

*

( )36رقم الفتوى ( .434/3 ) 8852
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اْلاَتة
وفيها النتائج:
 مدار "الوالء" على معىن":القرب" ،وهبذا قال أهل اللغة.الوالية متضمنة ملعىن النصرة ،فهذا معىن الوالء يف لغة العرب :قرب بنصرة.
 الوالء و َ عالقة الوالء بني احملب وحمبوبه ال شك أهنا عن حمبة ومودة ،وِتمع إليها الرْحة ،واحلمية. من املسلّمات يف الدين :أن ما نزل من عنده هو احلق وحده ،وما عداه فباطل. اإلسالم يف ذاته ابق على العلو ،ولو أقصي عن رتبة اهليمنة. ال حكم يعم الناس مفصال بال تفريق بينهم ،إال الوصف الشامل من إَيان وكفر. األصل وهو الوصف العام الشامل :هو الوالء للمؤمنني (=حمبة ،ونصرة) ،والرباء من الكافرين(=بغض ،وترك للنصرة).
 مث يف االستثناء تفصيل حتت هذا الوصف العام ،ينتقل ابلوالء والرباء من أدًنه إىل أقصاه،فمن الناس من له بعض الوالء ،وآخرون هلم الوالء الكامل ،وقس عليه الرباء.
 اإلقرار مببدأ الوالء التام حمبة ونصرة ،مل َينع من حاالت مستثناة ،يتوقف العمل فيها ببعضاألحكام املتعلقة هبذا األصل مؤقتا ،ومل يكن هذا ًنقضا للوالء ،فإنه مل يطال األصل ،وألن من ورائه
مصلحة راجحة ،فإن ختلف النصرة ال يعين ختلف الوالء ،وال ضعفها ،وال انتكاستها ،لكن هلا
شروطها ،اليت هبا تكتمل وتتحقق املصلحة للمسلمني ،وفعلها بغري شرط جير عليهم وابل وبالء أشد
وأعظم.
 كذلك القول يف الرباء من املخالفني يف امللة ،وإن كان أصال يرجع إليه ،فغري مانع من وجودحاالت مستثناة كتلك اآلنفة؛ فيها التنزل إىل درجة أدىن من الرباء؛ ذلك يتبني مبعرفة :أن املخالفني
ليسوا سواء يف كفرهم وموقفهم من املسلمني .فقد أخرب سبحانه أهنم على صنفني :حمارب ،ومسامل.
وكل له حكمه.
 "احملارب" ليس له شيء من الوالء ،ال حمبة وال نصرة ،ال للدين وال الدنيا ،بل له اإلحسانبسببه كما تقدم ،وأما "املسامل" فتجوز حمبته للدنيا فحسب ،إذا انعقد سببه ،دون استحسان فضال
عن إجياب ،واإلحسان إليه استحساًن .وهبذا مل يستواي يف الرباء ،فـ "احملارب" له الرباء كله ،فالرباء منه
"براء كلي" ،و"املسامل" له "براء جزئي".
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أسس التعامل مع غري املسلمني
يف القرآن الكرمي
د /سعيد بن راشد الصوايف
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د .سعيد بن راشد الصوايف
 دكتوراه يف العلوم اإلسالمية ختصص علوم القرآن والتفسري من جامعة الزيتونة ابجلمهوريةالتونسية
 أستاذ مساعد بقسم العلوم اإلسالمية بكلية الرتبية ـ جامعة السلطان قابوس ـ سلطنة عمان. -نشر العديد من البحوث احملكمة يف اجملالت العاملية.
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املقدمة
عاملية اإلسالم وإنسانيته ِتعله ينظر إىل خمتلف شعوب العامل نظرة واقعية هلا دالالهتا املؤكدة على التقارب
والتعاون اإلنساين ،وما حيقق اخلري واملصلحة للناس مجيعاً يف أي مكان؛ فهو ينطلق من واقع اإلنسانية ذاهتا،
وأساس هذه الواقعية املساواة بني أفراد اإلنسانية ،هذه املساواة ترتكز على مبادئ أساسية ،وقواعد اثبتة ،من شأهنا
االرتقاء ابإلنسانية ،وتوجيهها حنو إقامة عالقات يتحقق من خالهلا األمن واالستقرار للمجتمعات اإلنسانية على
اختالفها وتنوعها؛ أيديولوجياً وثقافياً وفكرايً وعقدايً .
هذه الورقة البحثية تتحدث عن األسس اليت أرساها القرآن الكرمي للتعامل مع غري املسلمني ،وقد جاءت
بعنوان (أسس التعامل مع غري املسلمني يف القرآن الكرمي) وتضمنت اآليت:
ـ املقدمة
ـ األساس األول :اإلخاء اإلنساين.
ـ األساس الثاين :املساواة.
ـ األساس الثالث :العدل.
ـ األساس الرابع :التعاون ملصلحة اإلنسانية.
ـ اخلامتة :تضمنت النتائج والتوصيات.
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األساس األول :اإلخاء اإلنساين.
لقد أعلن القرآن الكرمي  -منذ أربعة عشر قرًنً -األخوة اإلنسانية ،وعدها من أهم أسس التعامل اإلنساين.
هذه األخوة املتأصلة يف كيان اإلنسان ،عرض هلا القرآن الكرمي يف أساليب شىت ،وصور متعددة ،لكوهنا متثل املنبع
الوحيد لْلنسانية ،وربط اإلنسانية بوشيجة اإلخاء اإلنساين.
وأول صورة حتمل هذه احلقيقة القرآنية ،هي قصة خلق آدم وحواء  -أبوي البشر وأصل املنبع اإلنساين،
"والقرآن احلكيم يعرض هلذه القصة ابعتبارها احلقيقة األوىل يف إبراز اإلنسانية بنوعها املوحد الذي أشبه دوحة
عظيمة نشأت من بذرة واحدة مث استعظمت أبفناهنا ،وأغصاهنا حىت مألت الفضاء".1
إن هدف القرآن الكرمي من ذكره هذه القصة ،إشعار اإلنسانية أبهنا متوافقة يف اخلصائص واألهداف ،للتعاون
على إقامة حياة متكاملة ،متكافلة تكافالً أخوايً لتحقيق رسالتها يف هذا الكون ،فتصل إىل الكمال اإلنساين
املنشود .مث َييت بعد ذلك اخلطاب القرآين العام ،الذي يتجه نصاً إىل وشيجة اإلخاء اإلنساين ،فريبطها ابملنبع
املوحد ،فيصور ال بشرية يف عمومها أسرة واحدة ،ترجع يف أصل نشأهتا إىل نفس واحدة ،هي نفس أيب البشر -
آدم عليه السالم  -ويصور خلق زوجه منه كأهنا بضعة منه ،إمتاماً للسكون ،وإكماالً للمودة ،فيقول هللا تعاىل يف
سوِ
ِ
َّ ِ
اح َدةٍ َو َخلَ َق ِم ْن َها َزْو َج َها َوبَ َّ
ث ِم ْن ُه َما
مفتتح سورة النساء َ
َّاس اتَّ ُقوا َربَّ ُك ُم الذي َخلَ َق ُك ْم م ْن نَ ْف ٍ َ
{َي أَيُّ َها الن ُ
ِ
ِرج ااًل َكثِريا ونِساء واتَّ ُقوا َّ َّ ِ
ام إِ َّن َّ
اَّللَ َكا َن َعلَْي ُك ْم َرِقيباا [النساء.]1 :
اءلُو َن بِه َو ْاأل َْر َح َ
َ
ا َ َاَ
سَ
اَّللَ الذي تَ َ
هذا األسلوب القرآين الذي يهز الشعور اإلنساين ،وجيعله منجذابً إىل العاطفة األخوية اإلنسانية ،ملا فيه من

إيقاظ للحس ،وتنبيه للعقل ،إىل الرابط األخوي الذي يربط بني أفراد اإلنسانية ،وتوجيه ذلك إىل التكافل والتعاون
والتكامل وإجياد احملبة واملودة ،واأللفة ،واإلحسان والرب .والنفس الواحدة يف هذه اآلية هي :آدم عند مجهور
املفسرين .2وخلق منها زوجها :أي حواء ،وبث منهما رجاالً كثرياً ونساءً ،فالرجال الكثريون ،والنساء الكثريات
الذين يشكلون أفراد اإلنسانية هم يف هناية املطاف أخوة ال نتمائهم إىل الزوجني :آدم وحواء.
ولفتة كرَية يف هذه اآلية الكرَية ينبغي الوقوف أمامها ،وهي أن القرآن الكرمي ينبه اإلنسانية إىل حقيقة مهمة
هلا ارتباطها القوي حبقيقة األخوة اإلنسانية ،أال وهي اإلشارة إىل ما يدعو إىل االرتباط الرْحي ،الذي يستمد
عناصره من رْحة هللا تبارك وتعاىل .والرحم :األقارب ،ويقع على كل من جيمع بينك وبينه نسب وإن بعد ،3فهو
1ـ عرجون ،حممد الصادق املوسوعة يف مساحة اإلسالم ،الطبعة الثانية  ،الدار السعودية للنشر والتوزيع  ،جدة  ،ج ،1ص.155
 -2انظر :الطربي  ،حممد بن جرير تفسري الطربي  ،ترتيب وهتذيب صالح اخلالدي  ،الطبعة األوىل  ،دار القلم  ،دمشق  ،الدار الشامية بريوت  ،ج،2
ص ص  ،490-489والقرطيب  ،حممد بن أْحد اجلامع ألحكام القرآن  ،دار الفكر 1993 ،م  ،جملد ( ،)3ج ،5ص  ،4والفخر الرازي ،
التفسري الكبري ،ط ، 2دار إحياء الرتاث العريب  ،بريوت  ،جملد ( ،)3ج ،9ص  ،477وقد حكى اإلمجاع يف ذلك.
 -3األلوسي  ،حممود روح املعاين ،ط ، 4دار إحياء الرتاث العريب  ،بريوت 1985 ،م  ،جملد ( ،)2ج  ،6-4ص .185
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اجلهة املوجودة بني أشخاص اإلنسان ،من حيث اتصال مادة وجودهم يف الوالء من أب وأم أو أحدمها ،فهي من
أقوى أسباب اإللتيام الطبيعي.1
س ْي تُ ْم إِ ْن
لذلك قرن هللا تبارك وتعاىل تقطيع الرحم ابإلفساد يف األرض ،فقال موخباً قاطعي الرحم{فَ َه ْل َع َ
تَ َولَّْي تُ ْم أَ ْن تُ ْف ِس ُدوا ِيف ْاأل َْر ِ
ض َوتُ َق ِطِعُوا أ َْر َح َام ُك ْم [حممد.]22 :
فقرن هللا سبحانه قطع الرحم ،والقرابة األخوية ،ابإلفساد يف األرض وهذا تعظيم لشأن الروابط اإلنسانية اليت
توحد القراابت الدنيا يف صلة الرحم مهما تباعدت وشائجها يف العصور واألزمان ،فتقطيع الرحم هو قطع لألخوة
اإلنسانية ،أما وصلها فإنه وصل هلذه األخوة ،وبذلك يكون اإلخاء اإلنساين من العوامل املهمة يف حتقيق الوفاق
اإلنساين.

 -1الطباطبائي ،حممد حسني امليزان يف تفسري القرآن  ،مجاعة املدرسني يف احلوزة العلمية يف قم املقدسة  ،ج ، 4ص .148
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األساس الثاين :املساواة.
 -1املساواة يف الكيان اإلنساين.
اإلسالم يف تصوره للمساواة اإلنسانية  ،جيعل الناس متساوين يف خلقتهم  ،املتمثلة يف وحدة مبدأ منشئهم اليت
تكونوا منها  ،فالناس مجيعاً يرجعون إىل أصل واحد  ،ويلتقون يف نقطة واحدة  ،منها نشئوا  ،وهي اليت تتمثل يف
سوِ
ِ
َّ ِ
اح َدةٍ [النساء.]1 :
آدم أيب البشر  ،يقول هللا تعاىلَ :
َّاس اتَّ ُقوا َربَّ ُك ُم الذي َخلَ َق ُك ْم م ْن نَ ْف ٍ َ
{َي أَيُّ َها الن ُ
هذه النفس الواحدة هي البذرة األوىل لنشأة اإلنسانية  ،فلم يبق – إذاً  -هناك تفاضل  ،وال متايز وال
اختالف يف هذا اجلانب ألحد من البشر  ،فليس هناك إنسان أفضل من إنسان  ،وال شعب أفضل من شعب ،
وإمنا هم على قدم املساواة .
يقول ابن كثري عند تفسري هذه اآلية  " :فجميع الناس يف الشرف ابلنسبة الطينية إىل آدم وحواء  -عليهما
السالم – سواء".1
فاإلسالم يعد الناس متساوين يف اإلنسانية يف هذا اجلانب  ،ألهنم صنعة إله واحد  ،وأبناءً ألب واحد ،
والفوارق اليت أتيت بعد ذلك  ،وتعتمد على اجلنس أو اللون أو العرق أو احلسب والنسب ؛ إمنا هي احنراف عن
الفطرة اليت ال تفرق يف قليل أو كثري يف طبيعة اخللق ووحدة املبدأ .2يؤكد هذا املبدأ حديث رسول هللا صلى هللا
اح خد وإِ َّن أََب ُكم و ِ
ِ
ض َل لِ َع َرٍِِِب َعلَىأَ ْع َج ِم ٍِي َوًَل
اح خد أ ًََل ًَل فَ ْ
عليه وسلم الذي يقولَ :
َّاس أ ًََل إِنَّ َربَّ ُك ْم َو َ َ ْ َ
((َي أَيُّ َها الن ُ
َمحَ َر إًَِّل َِبلتَّ ْق َوى)). 3
َس َو َد َعلَى أ ْ
لِ َع َج ِم ٍِي َعلَى َع َرٍِِِب َوًَل ِأل ْ
َس َو َد َوًَل أ ْ
َمحََر َعلَى أ ْ
 -2املساواة يف الكرامة اإلنسانية :
القاعدة األساسية اليت ينطلق منها اإلسالم يف املساواة اإلنسانية يف جانب الكرامة هي  :أن هللا تعاىل مشلت
آد َم [اإلسراء" .]70 :واملراد ببين آدم
{ولََق ْد َك َّرْمنَا بَِِن َ
كرامته اليت وهبها لْلنسانية كل أفرادها  ،يقول هللا تعاىلَ :

مجيع النوع ،فاألوصاف املثبتة هنا إمنا هي أحكام للنوع" .4ففي هذه اآلية يقرر القرآن الكرمي  ،أن كل آدمي على
اإلطالق له كرامة  ،وأن هذه الكرامة يستمدها من كونه آدمياً فحسب  ،بصرف النظر عن العنصر أو اللون  ،أو
غريمها .
1ـ ابن كثري  ،تفسر القرآن العظيم  ،ج ، 4ص . 184
2ـ الراوي  ،حممد  ،الدعوة اإلسالمية دعوة عاملية  ،مكتبة العبيكان ـ الرايض 1995 ،م  ،ص . 355
3ـ الربهان فوري  ،عالء الدين علي  ،كنز العمال يف سنن األقوال واألفعال  ،حتقيق  :بكري حياين  -صفوة السقا  ،مؤسسة الرسالة  ،ط 1981 ، 5
م  ،حديث رقم (  ) 5652ج ، 3ص . 93
4ـ ابن عاشور  ،حممد  ،التحرر والتنوير ،دار سحنون ـ تونس  1997 ،م  ،جملد  ، 7ج ، 15ص . 164
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وواضح من تعبري اآلية أن هذه الكرامة واملزااي ليست مكتسبة ،حبيث يستطيع البعض اكتساهبا ،ويعجز عن
ذلك بعض آخر ،وإمنا هي ًنبعة من صفة اآلدمية ،اليت حيملها كل آدمي.1
ونستطيع أن نقول أن الناس متساوون يف هذا األصل ابتداءً ،فال فرق بني هذا وذاك يف أصل التكرمي  ،ألن
كرمه ابلعقل وتسخري ما يف الكون ،ال تفاوت يف هذا يف األصل،
كرم كل إنسان حبسن اخللقة والتقومي ،و ّ
هللا تعاىل ّ
وإمنا التفاوت إمنا َييت يف ظل ما يطرأ على اإلنسانية من استغالل هذا التكرمي ،وحتقيق اهلدف املنشود ،والوصول
إىل الغاية من خلق اإلنسان وتكرَيه ،يقول هللا تعاىل{إِ َّن أَ ْكرم ُكم ِع ْن َد َِّ
اَّلل أَتْ َقا ُك ْم [احلجرات ،]13 :ويقول:
ََ ْ
اَّلل الَّ ِذين آمنُوا ِم ْن ُكم والَّ ِذين أُوتُوا ال ِْعلْم َدرج ٍ
ات [اجملادلة.]11 :
َ ََ
{يَ ْرفَ ِع َُّ َ َ
َْ َ
فهذا التفاوت جاء نتيجة استغالل اإلنسان هلذا التكرمي  ،إذ ليس من العدل يف ميزان هللا تعاىل أن يتساوى
من استغل هذا التكرمي يف خري اإلنسانية ومصاحلها  ،ومن استغله يف الفتك أبفراد اإلنسانية واإلفساد يف األرض ،
وإذا كان أفراد اإلنسانية متساوين يف هذا اجلانب  ،فإن ذلك مدعاة إقامة عالقات وتعاون يتحقق من خالهلا مسو
ورفعة اإلنسانية.
 -3املساواة يف احلقوق اإلنسانية :
إذا كان اإلسالم قد سوى بني الناس يف الكيان والكرامة  ،فإن ذلك يستتبع تسوية يف احلقوق اإلنسانية ،
واألساس الذي ينطلق اإلسالم منه يف هذا اجلانب هو العدل  ،والعدل لفظ يقتضي املساواة ،2فهو يف األصل
معناه  :التسوية  ،وهي تشمل التسوية بني الناس يف إعطاء احلقوق  ،ويف احلكم  ،وغريها .3وسيأيت احلديث عن
العدل يف األساس التايل .وفيما يلي نعرض ألهم احلقوق اإلنسانية اليت يسوي القرآن الكرمي فيها بني الناس :
أ-

حق احلياة :

ت َوا ْحلَيَاةَ
لقد خلق هللا تعاىل الناس  ،وهو الذي َيلك التصرف فيهم ابملوت واحلياة{الَّ ِذي َخلَ َق ال َْم ْو َ
[امللك] 2 :؛ خلقهم لغاية سامية  ،وجعلهم خلفاء يف األرض لعمارهتا  ،لذلك كان االعتداء على حياة الناس
ِ
{وًَل تَ ْعتَ ُدوا إِ َّن َّ
ين
اَّللَ ًَل ُُِي ُّ
ختريباً يف هذه األرض وإفساداً فيها  ،وتعد على خلق هللا  ،يقول هللا تعاىل َ
ب ال ُْم ْعتَد َ
س الَِِّت َح َّرَم َّ
اَّللُ إًَِّل َِب ْحلَ ِِق [اإلسراء.]33 :
[البقرة ،]190 :ويقولَ :
{وًَل تَ ْقتُ لُوا النَّ ْف َ
وهلذا جعل هللا سبحانه وتعاىل جزاء الذي يعتدي على شخص إبهناء حياته دون وجه حق أنهُ يقتل به
ِ
َّ ِ
ِ
اص ِيف الْ َق ْت لَى [البقرة.]178 :
ب َعلَْي ُك ُم الْق َ
ين َ
ص ُ
قصاصاً  ،قال تعاىلَ :
آمنُوا ُكت َ
{َي أَيُّ َها الذ َ
1ـ عبد احلليم حنفي  ،جوهر اإلسالم  ،اهليئة املصرية العامة للكتاب 1998 ،م  ،ص . 162
2ـ الراغب األصفهاين  ،معجم مفردات ألفاظ القرآن الكرمي  ،دار الكتب العلمية ـ بريوت  ،ط 1997 ، 1م  ،ص 363
3ـ شلتوت  ،جممود  ،تفسري القرآن الكرمي  ،دار الشروق ـ القاهرة  ،ط  1988 ، 11م  ،ص . 438
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وجعل القرآن الكرمي يف هذا القصاص ردعاً للذي تسول له نفسه االعتداء على حياة الناس ،فقال يف أبلغ
ِ
ُوِل ْاألَلْبَ ِ
اص َحيَاةخ ََي أ ِ
ص ِ
اب لَ َعلَّ ُك ْم تَتَّ ُقو َن [البقرة.]179 :
{ولَ ُك ْم ِيف الْق َ
عبارةَ :
من هنا كان حرص اإلسالم على حياة مجيع الناس دون استثناء  ،ففي تصور اإلسالم أن احلياة اإلنسانية
مشروطة حبياة اجلنس اإلنساين واحلفاظ على حياته  ،فقرر بذلك أعظم املعاين للحياة ؛ عندما جعل اإلنسان
الذي حييي نفساً كأنه أحيا الناس مجيعاً  ،ومن قتل نفساً فكأنه قتل الناس مجيعاً ،1قال تعاىل ...{ :أَنَّهُ َم ْن قَ تَ َل
س أَو فَس ٍ
َحيا النَّاس َِ
ض فَ َكأَََّّنَا قَ تَل النَّاس َِ
نَ ْف ِ
اد ِيف ْاأل َْر ِ
َج ايعا [املائدة:
َحيَ َ
َج ايعا َوَم ْن أ ْ
اها فَ َكأَََّّنَا أ ْ َ
َ
َ َ
سا بغَ ِْري نَ ْف ٍ ْ َ
ا
.]32
بل إن القرآن مل يكتف حبرمة االعتداء على النفس اإلنسانية من قبل الغري فحسب  ،بل ْحاها من االعتداء
حىت من اإلنسان نفسه  ،فجرَية االعتداء على النفس ؛ كاالنتحار مثالً  ،ما هو إال كجرَية االعتداء على
2
ِ ِ
س ُك ْم إِ َّن َّ
يما [النساء .]29 :ويقول الرسول
اَّللَ َكا َن ب ُك ْم َرح ا
شخص آخر ابلقتل  ،قال تعاىلَ :
{وًَل تَ ْقتُ لُوا أَنْ ُف َ
ِِ
ِِ
ِ ِ ٍ ِ
ِ
َّم َخالِ ادا فِ َيها
صلى هللا عليه وسلم َ
((م ْن قَ تَ َل نَ ْف َسهُ حبَدي َدة فَ َحدي َدتُهُ ِيف يَده يَتَ َو َّجأُ ّبَا ِيف بَطْنه ِيف ََّن ِر َج َهن َ
َّم َخالِ ادا ُُمَلَّ ادا ِف َيها أَبَ اداَ ،وَم ْن تَ َردَّى ِم ْن َجبَ ٍل
ب َمسًّا فَ َقتَ َل نَ ْف َسهُ فَ ُه َو يَتَ َح َّ
أَبَ اداَ ،وَم ْن َش ِر َ
ساهُ ِيف ََّن ِر َج َهن َ
َّم َخالِ ادا ُُمَلَّ ادا فِ َيها أَبَ ادا)).3
فَ َقتَ َل نَ ْف َسهُ فَ ُه َو يَتَ َردَّى ِيف ََّن ِر َج َهن َ
وبذلك يكون القرآن الكرمي ضمن حق احلياة للنفس اإلنسانية ،حبمايتها من االعتداء عليها ،سواء من الغري
أو من ذات نفس اإلنسان.
ب-

حق احلرية

من حقوق املساواة اإلنسانية اليت قررها القرآن الكرمي حق احلرية  ،فحق احلرية "من أكثر احلقوق اإلنسانية
اليت شغلت العقائد والفلسفات  ،ومن أكثر املفاهيم تعرضاً للتفسري والتطوير  ،وطبيعي أن ختتلف التفسريات هلذا
املصطلح من عقيدة ألخرى  ،ومن فلسفة لفلسفة".4
وبعيداً عن الغوص يف اختالف املفاهيم والتفسريات ؛ فإن احلرية يف اإلسالم منشؤها انتفاء العبودية لغري هللا ؛

ولذ ا فإهنا ليست حرية االنطالق األعمى  ،وليست حرية االستجابة للشهوات وامللذات بال قيود وال حدود ؛ فإن
هذه ليست حرية  ،وإمنا عبودية لتلك الشهوات.1
1ـ الباش  ،حسن مصطفى  ،حقوق اإلنسان بني الفلسفة واألداين  ،مجعية الدعوة اإلسالمية ـ بنغازي  ،ط1997 ، 1م  ،ص . 41
2ـ ْحزة إبراهيم فودة  ،العالقات اإلنسانية يف القرآن الكرمي ً ،ندي مكة الثقايف األديب  ،ط1983 ، 1م  ،ص . 20
3ـ مسلم  ،صحيح مسلم  ،موقع اإلسالم (  )http://www.al-islam.comابب  :غلظ حترمي قتل اإلنسان نفسه  ،رقم احلديث (  ) 158ج ، 1
ص . 282
4ـ الباش  ،حقوق اإلنسان  ،ص . 51
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يقول أبو زهرة" :والذين يفهمون احلرية انطالقاً هم عبيد األهواء والشهوات ،الذين ال يراعون حق اجملتمع على

أنفسهم ،وال حق أنفسهم عليهم" .2إهنا "ليست االنطالق ،بل هي التمييز والرتجيح واالختيار ،وإمارة االختيار
عدم انسياق الفرد وراء فرديته".3
فاحلرية  -هي يف احلقيقة ِ -تلي املعاين والقيم اإلنسانية العالية .4وأصل احلرية اإلنسانية أن هللا تعاىل خلق
كرمه وجعله حراً منطلقاً يف ضوء ما ُح ّدد له من منهج يسري عليه ،ووفق ما أعطيه من إدراك وعقل
هذا اإلنسان ،و ّ
يهتدي هبما يف حياته.
وضح له السبيل ،
لذا؛ فإن اإلسالم منع أن توضع قيود أمام هذا اإلنسان  ،يف سبيل حتقيق حريته  ،بعد أن ّ
وأعطاه اإلدراك  ،ووهبه العقل  ،كي يتحمل هو بعد ذلك تبعات اختياره .
ومن أبرز مظاهر احرتام القرآن حلرية اإلنسان ؛ أن أعطى لْلنسان احلرية يف اختيار عقيدته  ،ومنع اإلكراه
يف الدين  ،ومن الطبيعي أن يتحمل اإلنسان بعد ذلك مسؤولية اختياره لعقيدته .
والقرآن الكرمي جعل أوالً حرية التفكري أساساً حلرية االعتقاد  ،فهو بداية يدعو اإلنسان إىل التفكري  ،وإعمال
العقل  ،والتحرر من ربقة التقليد  ،والتعرف على حقائق الكون ؛ ليستنبط من هذا اإلبداع وحدانية اخلالق ،
فيصل بفطرته إىل االعتقاد الصحيح واإلَيان احلق  ،وبذلك جعل حرية التفكري أساساً حلرية االعتقاد.5
فق ــد وردت آايت كثـ ــرية ت ــدعو إىل التأمـ ــل احلـ ــر والنظ ــر العميـ ــق يف اآلايت الكوني ــة  ،وإعمـ ــال أدوات الفكـ ــر
والتعقــل  ،للوص ــول إىل احلقيقــة  ،أبدلــة هتــدي اإلنســان إىل الطريــق الس ــوي ،6ولــذلك نعــى الق ــرآن الك ــرمي التقليــد
7
{وإِذَا قِي َل َهلُ ُم اتَّبِعُ وا َم ا أَنْ َز َل
األعمى " ألن التقليد وحرية االعتقـاد نقيضـان ال جيتمعـان"  ،قـال تعال قـال تعـاىلَ :

ِ
ِ
َّ
آَب ُؤ ُه ْم ًَل يَ ْع ِقلُو َن َش ْي ئاا َوًَل يَ ْهتَ ُدو َن [البقرة.]170 :
آَب َء ََّن أ ََولَ ْو َكا َن َ
اَّللُ قَالُوا بَ ْل نَتَّب ُع َما أَلْ َف ْي نَا َعلَْيه َ

1ـ الراوي  ،الدعوة اإلسالمية دعوة عاملية  ،ص . 362
2ـ أبو زهرة  ،حممد  ،تنظيم اإلسالم للمجتمع  ،دار الفكر العريب ـ القاهرة  ،ص . 181
3ـ البهي  ،حممد  ،اإلسالم دين املستوى الفاضل يف اإلنسانية  ،جملة حضارة اإلسالم  ،السنة ( ، )6العدد (1965 ، )10م  ،ص . 945
4ـ أبو زهرة  ،تنظيم اإلسالم للمجتمع  ،ص . 180
5ـ النمر  ،عبد املنعم احلرية كما يريدها اإلسالم  ،جملة األزهر  ،اجلزء ( ، )10السنة (1965 ، )36م  ،ص. 1045
6ـ يُنظر مثالً  :اآلايت (  60ـ  ) 64من سورة النمل .
7ـ أبو زهرة  ،تنظيم اإلسالم للمجتمع  ،ص .183
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ِ
الر ْش ُد ِم َن
مــن هنــا منــع اإلســالم اإلك ـراه يف الــدين ،1كمــا ورد يف قولــه تعــاىلَ :
ني ُّ
{ًل إِ ْك َر َاه ِيف ال ِدي ِن قَ ْد تَبَ َّ َ
الْغَ ِِي [البقرة.]256 :
وخاطــب هللا ســبحانه رســول اإلنســانية حممــداً  -صــلى هللا عليــه وســلم  -أبن ال يكــره النــاس علــى اإلَيــان ابهلل
ِ
ض ُكلُّ ُه م َِ
ك ََل َم َن َم ْن ِيف ْاأل َْر ِ
ني [يــونس:
اء َربُّ َ
َج ايع ا أَفَأَنْ َ
اس َح ََّّت يَ ُكونُ وا ُم ْؤمنِ َ
ْ
بقولــهَ :
{ولَ ْو َش َ
ت تُ ْك ِرهُ النَّ َ
صري َِبل ِْعب ِ
ك الْب َالغُ و َّ ِ
َّ
اد [آل عمران.]20 :
اَّللُ بَ خ َ
{وإِ ْن تَ َول ْوا فَِإ ََّّنَا َعلَْي َ َ َ
 ،]99وقال موضحاً مهمتهَ :
واخلالصة فإن املساواة اإلنسانية اليت قررها اإلسالم  ،هي من أهم األسس املؤدية إىل حتقق تعامل حسن بني
أفرد اإلنسانية؛ حيث يتساوى الناس يف احلقوق اإلنسانية  ،فال تفاضل بينهم  ،بل اجلميع أمام هذه احلقيقة
سواء.2

 1ـ يُنظر  :ابن عاشور  ،التحرير والتنوير  ،جملد  ، 3ج ، 3ص .26
2ـ يُنظر :بركة  ،عبد املنعم أْحد ،اإلسالم واملساواة بني املسلمني وغري املسلمني  ،مؤسسة شباب اجلامعة ـ إسكندرية 1990 ،م  ،ص.65
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األساس الثالث :العدل
وضحه القرآن الكرمي  -فرض واجب  ،وتكليف ألقاه هللا على عـاتق اإلنسـانية ،يقـول
العدل بني الناس  -كما ّ
ِ
ِ
ني النَّ ِ
اس أَ ْن َُتْ ُك ُم وا َِبل َْع ْد ِل إِ َّن َّ
هللا تعــاىل{ :إِ َّن َّ
اَّللَ ََي ُْم ُرُك ْم أَ ْن تُ َؤدُّوا ْاأل ََم َاَّنت إِ ََل أ َْهل َه ا َوإِذَا َح َك ْم تُ ْم بَ ْ َ
اَّللَ
نِِع َّما يَِعظُ ُك ْم بِ ِه [النساء.]58 :
يقول اخلليلي  " :من حقوق اإلنسانية املشرتكة العدل  ،فهو واجب  -حسب مبـادئ اإلسـالم احلنيـف  -بـني
مجيع الناس  ،سواءً يف احلكم بينهم  ،أو الشهادة هلم أو عليهم  ،ال فرق بني من كـان مـنهم مؤمنـاً أو كـافراً  ،بـراً أو
فاجراً  ،صديقاً أو عدواً  ،قريباً أو بعيداً  ،غنياً أو فقرياً".1
فالنــاس مجيع ـاً أمــام قــانون هللا وعدلــه س ـواء  ،والعــدل هــو ســياج احلقــوق  ،الــذي يســتقيم بــه نظــام هــذا الكــون
وعل ــى وج ــه املس ــاواة  ،وإذا فق ــدت تل ــك االس ــتقامة بفق ــد ذل ــك الس ــياج ؛ ف ــإن اإلنس ــانية قطع ـاً س ــتفقد مقوم ــات
استقرارها وأمنها .
لــذلك كانــت نظــرة اإلســالم إىل هــذا املبــدأ أنــه يتطلــب مســاواة إنســانية مطلقــة  ،حــىت مــع اخلصــوم  ،فــال متييــز
{وًَل ََْي ِرَمنَّ ُك ْم َشنَآ ُن قَ ْوٍم َعلَى أ ًََّل تَ ْع ِدلُوا ا ْع ِدلُوا ُه َو
بسبب النفور  ،وال ميل بسبب العواطف  ،يقول هللا تعاىلَ :
ب لِلتَّ ْق َوى [املائدة.]8 :
أَق َْر ُ
{َي أَيُّ َه ا
كما أنه واجب ولو على حساب النفس أو القرىب  ،فال أثـرة وال حمـاابة يف احلقـوق  ،يقـول هللا تعـاىلَ :
الَّ ِذين آمنوا ُكونُوا قَ َّو ِامني َِبل ِْقس ِط ُشه َداء َِِّ
ِ
ِ
َّلل َولَ ْو َعلَ ى أَنْ ُف ِس ُك ْم أَ ِو الْوالِ َديْ ِن َو ْاألَقْ ربِ َ ِ
ريا
َ َُ
َ
َ ْ َ َ
ني إ ْن يَ ُك ْن غَنيًّ ا أ َْو فَق ا
َ
ِ
ِ
ض وا فَِإ َّن َّ
فَ َّ
ريا [النســاء:
اَّللُ أ َْو ََل ّبِِ َم ا فَ َال تَتَّبِعُ وا ا ْهلَ َوى أَ ْن تَ ْع ِدلُوا َوإِ ْن تَ ْل ُووا أ َْو تُ ْع ِر ُ
اَّللَ َك ا َن َِ ا تَ ْع َملُ و َن َخب ا
.]135
 1ـ اخلليلي  ،أْحد بن ْحد  ،احلقوق يف اإلسالم  ،سلسلة ندوات احلوار بني املسلمني ( احلقوق يف اإلسالم ) اجملمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية
عمان 1413هـ 1992 /م  ،ج ، 1ص . 26
ـ ّ
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أمهية العدل للمجتمع اإلنساين.
كرمه وميّزه عن
العدالة االجتماعية ًنِتة أساساً من احلقوق اليت وهبها هللا سبحانه وتعاىل لْلنسان ،الذي ّ
اه ْم ِم َن
{ولََق ْد َك َّرْمنَا بَِِن َ
اه ْم ِيف الْبَ ِِر َوالْبَ ْح ِر َوَرَزقْنَ ُ
آد َم َو َمحَلْنَ ُ
سائر املخلوقات ،حيث قال تعاىل يف كتابه العزيزَ :
الطَّيِب ِ
اهم َعلَى َكثِ ٍري ِِمَّن َخلَ ْقنَا تَ ْف ِ
ات َوفَ َّ
ض ايال [اإلسراء ،]70 :وبناءً على هذا؛ فإن اإلنسان حيظى يف
َِ
ْ
ضلْنَ ُ ْ
اإلسالم ابحلقوق الفردية واالجتماعية الكثرية ،وأهم هذه احلقوق العدالة ،اليت هي وسيلة حفظ احلقوق األخرى.
يقول عامل اإلسالميات األملاين ( ماكس هورتن" : )1إن القيمة الكربى اليت يعلّقها اإلسالم على موضوع
العدالة ،هلي دليل كاف على أن املسلم يعرف قيمة وكرامة الفرد اإلنساين ،وحيرتمها " .2
واحلقيقة أن العدل يف التصور القرآين ،مرتبط ارتباطا وثيقاً حبرية اإلنسان ،ومن أجل ذلك فإن فهم التصور
القرآين للعدل ،يتوقف على فهم الدور احلاسم للحرية ،ويرى أحد املفكرين املسلمني وهو رفاعة الطهطاوي
( 1801ـ 1872م) أن العدل واحلرية متماثالن؛ حيث قال" :وما يسمونه احلرية يف فرنسا ،ويرغبون فيه ،هو عني
ما يطلق عليه عندًن العدل واإلنصاف ،وذلك ألن معىن احلكم ابحلرية ،هو إقامة التساوي يف األحكام والقوانني،
حبيث ال جيور احلاكم على إنسان".3
وإذا كان العدل هو احرتام حقوق الناس ،وإعطاء كل ذي حق حقه ،فإنه األساس يف اطمئنان األفراد الذين
تتكون منهم اجلماعات اإلنسانية ،ألهنم يشعرون أبهنم سواء يف مجيع احلقوق ،وال شك أن االطمئنان ابملساواة يف
العدل ،مما يؤدي إىل متاسك األفراد جبماعاهتم ،ويدعوهم إىل ْحايتها يف إخالص ،والذود عنها بكل طاقاهتم.4
" إن العدالة أساسها املساواة بني الناس يف احلقوق والواجبات ،واملساواة أمام القانون ،واملساواة يف املسئولية
املدنية واجلنائية ،ويف استحقاق املكافأة على فعل اخلري ،والعقوبة على فعل الشر ،دومنا تفرقة على أساس اللون
واجلنس والدين" ،5يقول هللا تعاىل{ :إِ َّن أَ ْكرم ُكم ِع ْن َد َِّ
اَّلل أَتْ َقا ُك ْم [احلجرات ،]13 :ويقول الرسول صلى هللا
ََ ْ
1ـ هو طبيب العيون املشهور يف القاهرة ،من أعظم الباحثني يف اتريخ الطب والصيدلة عند العرب ،ولد عام  1874م يف مدينة هلدسهيم أبملانيا من
أسرة يهودية عريقة ،درس الطب يف جامعات خمتلفة أبملانيا ،وعمل طبيباً يف مدن خمتلفة أبملانيا ،سافر إىل مصر عام 1900م ،واستقر ابلقاهرة عام
 1903م ،ودرس العربية وأتقنها ،وفتح عيادة لعالج العيون ،وشارك بنشاط واسع يف احلركة الطبية مبصر ،تويف مبصر عام 1945م  .يُنظر :بدوي،
عبدالرْحن ،موسوعة املستشرقني ،دار العلم للماليني ـ بريوت ،ط 1993 ،3م ،ص .540
 2ـبالتيش  ،إمساعيل  ،البعد األخالقي العاملي وحت ّدايت العصر من وجهة نظر إسالمية  ،املؤمتر العام التاسع ( اإلنسانية ومستقبل احلضارة  :وجهة نظر
احملرم  1414هـ  13 /ـ  15يوليو  1993م  ،ص . 439
إسالمية ) ّ
عمان  23ـ  25من ّ

3ـ عزت قرين  ،العدل واحلرية يف فجر النهضة العربية احلديثة  ،سلسلة عامل املعرفة ـ الكويت  1980 ،م  ،ص . 7
4ـ حممد شهاب  ،اإلسالم دين العدالة واإلنسانية  ،املؤمتر الثاين عشر  :هذا هو اإلسالم  ،األزهر الشريف  3 ،صفر  1423هـ  16 /أبريل  2002م
 ،جملد  ، 2ص . 803
 5ـ مأمون عبدالقيوم  ،اإلسالم دين العدالة والسماحة والرْحة ( رئيس مجهورية مالديف )  ،املؤمتر الثاين عشر  :هذا هو اإلسالم  ،األزهر الشريف 3 ،
صفر  1423هـ  16 /أبريل  2002م  ،جملد  ، 2ص . 719
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عليه وسلمً (( :ل فضل لعرِب على أعجمي ،وًل لعجمي على عرِب ،وًل ألمحر على أسود ،وًل ألسود على
أمحر ،إًل َبلتقوى)).1
تقرير القرآن الكرمي ملبدأ العدل.
قرره القرآن عدل مطلق.
العدل الذي ِ
وبداية فإن العدل الذي يريده القرآن الكرمي هو العدل املطلق ،فهو صبغة هللا وكلمته اخلالدة اليت أنزهلا على
ك ِ
ص ْدقاا َو َع ْد اًل ًَل ُمبَ ِِد َل لِ َك ِل َماتِِه [األنعام ،]115 :لذا فقد
{وََتَّ ْ
ت َربِِ َ
ت َك ِل َم ُ
نبيه حممد صلى هللا عليه وسلمَ :
ت ِألَ ْع ِد َل بَ ْي نَ ُك ُم
{وأ ُِم ْر ُ
أمر به سيدًن حممد ـ صلى هللا عليه وسلم ـ كما ورد على لسانه قول هللا تعاىلَ :
[لشورى.]15 :
وهذا املبدأ الذي ّقرره القرآن الكرمي ،وأُلزم سيدًن حممد ـ صلى هللا عليه وسلم ـ بتطبيقه على أرض الواقع ،هو
اإلحس ِ
ِ ِ
أمر اهلي جيب تطبيقه؛ لتحقيق العبودية املطلقة هلل سبحانه ،قال تعاىل{ :إِ َّن َّ
ان َوإِيتَ ِاء
اَّللَ ََي ُْم ُر َبل َْع ْدل َو ِْ ْ َ
ِذي الْ ُق ْرََب [النحل ،]90 :وبناء على هذا؛ فإن العدل ال يتجزأ ،وال جيوز أن يكون متحيزاً ،أو منحازاً لطائفة

معينة ،أو فريق معني من الناس ،وهذا ما يطالب به القرآن الكرمي يف صراحة ووضوح ،يتضح ذلك جبالء من
خالل الوصااي القرآنية األربع التالية:2

{َي أَيُّ َها
 1ـ االلتزام ابلعدل حىت يف حالة ما إذا كان األمر يتعلق بشخص اإلنسان أو والديه أو أقاربه وحمبيه َ
الَّ ِذين آمنوا ُكونُوا قَ َّو ِامني َِبل ِْقس ِط ُشه َداء َِِّ
ِ
ِ
َّلل َولَ ْو َعلَى أَنْ ُف ِس ُك ْم أَ ِو الْوالِ َديْ ِن َو ْاألَقْربِ َ ِ
ريا
َ َُ
َ
ْ
َ
َ َ
ني إ ْن يَ ُك ْن غَنيًّا أ َْو فَق ا
َ
ِ
ِ
ضوا فَِإ َّن َّ
فَ َّ
ريا [النساء:
اَّللُ أ َْو ََل ّبِِ َما فَ َال تَتَّبِعُوا ا ْهلََوى أَ ْن تَ ْع ِدلُوا َوإِ ْن تَل ُْووا أ َْو تُ ْع ِر ُ
اَّللَ َكا َن َِا تَ ْع َملُو َن َخب ا
.]135
 2ـ االلتزام ابلعدل بني الناس ،بصرف النظر عن وضعهم االجتماعي؛ من حيث الغىن والفقر ،أو اجلاه والنفوذ
ِ
ِ
ني الن ِ
َّاس أَ ْن َُتْ ُك ُموا َِبل َْع ْد ِل إِ َّن َّ
{إِ َّن َّ
اَّللَ نِِع َّما يَِعظُ ُك ْم
اَّللَ ََي ُْم ُرُك ْم أَ ْن تُ َؤدُّوا ْاأل ََم َاَّنت إِ ََل أ َْهل َها َوإِذَا َح َك ْمتُ ْم بَ ْ َ
ِ
ِ
بِ ِه إِ َّن َّ
ريا [النساء.]58 :
اَّللَ َكا َن َمس ايعا بَص ا
 3ـ االلتزام ابلعدل ،وعدم السري وراء األهواء وامليول ،أو األًننية ،أو اخلوف من أصحاب النفوذ ،أو مشاعر
الكراهية إزاء بعض الناس ،أو بعض اجلماعات {َي أَيُّها الَّ ِذين آمنوا ُكونُوا قَ َّو ِام ِ ِ
اء َِبل ِْق ْس ِط َوًَل
َ َُ
َ
َ َ
ني ََّّلل ُش َه َد َ
1ـ أْحد بن حنبل  ،مسند اإلمام أْحد بن حنبل ،مؤسسة قرطبة ـ القاهرة ،حديث  :شيخ من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم ،رقم احلديث
( ،)23536ج  ،5ص .411
2ـ يُنظر  :زقزوق  ،حممود ْحدي  ،مفهوم العدل يف التصور اإلسالمي  ،املؤمتر الثاين عشر  :هذا هو اإلسالم  ،األزهر الشريف  3 ،صفر  1423هـ /
 16أبريل  2002م  ،جملد  ، 2ص . 741
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ٍ
ِ
ِ
اَّللَ إِ َّن َّ ِ
ب لِلتَّ ْق َوى َواتَّ ُقوا َّ
ري َِِا تَ ْع َملُو َن [املائدة:
ََْي ِرَمنَّ ُك ْم َشنَآ ُن قَ ْوم َعلَى أ ًََّل تَ ْعدلُوا ا ْعدلُوا ُه َو أَق َْر ُ
اَّللَ َخب خ
.]8
مظاهر العدل وقضاَيه اهلامة يف واقع العالقات اإلنسانية
ذكر هللا تعاىل يف القرآن الكرمي واقع رساالت األنبياء السابقني ،وأن أساس هذا الرساالت تقوم على حتقيق
ِ
ِ
ِ
ِ
َّاس
اب َوالْم َيزا َن ليَ ُق َ
قيمة العدل ،يقول هللا تعاىل{ :لََق ْد أ َْر َسلْنَا ُر ُسلَنَا َِبلْبَ يِِنَات َوأَنْ َزلْنَا َم َع ُه ُم الْكتَ َ
وم الن ُ
ِ ِ
{وِم ْن
َِبلْق ْسط} [احلديد ]25 :كما ذكر واقع أممهم الذين متسكوا هبذا املبدأ كقيمة يف عالقاهتم ،قال تعاىلَ :
ِ
ِِ ِ
{وِِمَّ ْن َخلَ ْقنَا أ َُّمةخ يَ ْه ُدو َن َِب ْحلَ ِِق َوبِ ِه
قَ ْوم ُم َ
وسى أ َُّمةخ يَ ْه ُدو َن َِب ْحلَ ِِق َوبه يَ ْعدلُو َن [األعراف ،]159 :وقالَ :
يَ ْع ِدلُو َن [األعراف.]18 :
كما جند التوجيه الرابين إىل بعض مظاهر العدل وقضاايه اهلامة يف واقع العالقات اإلنسانية واملعامالت
واملواقف ،فيقول مشرياً إىل أمهية العدل يف القول ،عرب الشهادات وإثبات احلقوق يف واقع تلك العالقات
ِ
َح َس ُن َح ََّّت يَ ْب لُ َغ أَ ُش َّدهُ َوأ َْوفُوا الْ َك ْي َل َوال ِْم َيزا َن َِبل ِْق ْس ِط ًَل
{وًَل تَ ْق َربُوا َم َ
ال الْيَتِ ِيم إًَِّل َِبلَِِّت ه َي أ ْ
واملعامالت َ
ف نَ ْفسا إًَِّل وسعها وإِذَا قُلْتم فَا ْع ِدلُوا ولَو َكا َن ذَا قُرَب وبِعه ِد َِّ
ِ
صا ُك ْم بِ ِه لَ َعلَّ ُك ْم
اَّلل أ َْوفُوا َذلِ ُك ْم َو َّ
َْ َ َْ
َْ
ُْ
ُ ْ ََ َ
نُ َكلِ ُ ا
تَ َذ َّك ُرو َن [األنعام.]152 :
ويبني القرآن الكرمي أن مسو العدل وتعاليه عن أن يتساوى مع الركود واالحنراف والشر؛ هو السبيل إىل بلوغ
ّ
املكانة الرفيعة ،اليت حيتلها صاحب السلوك العادل ،يف مقابل هذا الذي ال يرجى منه خري ،يقول هللا تعاىل يف
اَّللُ َمثَ اال َر ُجلَ ْ ِ
ب َّ
َح ُد ُُهَا أَبْ َك ُم ًَل يَ ْق ِد ُر َعلَى َش ْي ٍء َو ُه َو َكلٌّ َعلَى َم ْوًَلهُ أَيْنَ َما يُ َو ِِج ْههُ ًَل
{و َ
ض َر َ
ني أ َ
كتابه العزيزَ :
صر ٍ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
اط ُم ْستَ ِق ٍيم [النحل.]76 :
ََيْت ِبَ ٍْري َه ْل يَ ْستَ ِوي ُه َو َوَم ْن ََي ُْم ُر َبل َْع ْدل َو ُه َو َعلَى َ
َّناذج تطبيقية لقيمة العدل يف اإلسالم
فعالة على بقاء اإلنسانية حيّة يف النفوس،
إن املطلوب ليس فقط جمرد عدالة حتكم ،بل عدالة تعمل بطريقة ّ
وأن متنح الناس الفرصة ليمارسوا حياهتم يف كرامة.1
إن التصور القرآين لقيمة العدل ،وجدت طريقها إىل املمارسة الفعلية على أرض الواقع ،ومل تظل فقط يف إطار
التصورات النظرية.

1ـ يُنظر :زقزوق  ،حممود ْحدي  ،مفهوم العدل يف التصور اإلسالمي  ،جملد  ، 2ص . 742
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وقد جاء التطبيق العملي هلذه القيمة ،يف ما روي من أن أسامة بن زيد قد تشفع لدى النيب صلى هللا عليه
وسلم يف أمر العفو عن املرأة املخزومية ،اليت سرقت ـ وكانت من أسرة هلا مكانتها يف اجملتمع ـ وقد رفض النيب
صلى هللا عليه وسلم ذلك رفضاً قاطعاً ،مؤكداً على ضرورة أن يطبق على اجلميع معيار واحد ،بصرف النظر عن
أي اعتبار آخر ،وقال يف ذلك ( إمنا أهلك الذين قبلكم أهنم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ،وإذا سرق فيهم
الضعيف أقاموا عليه احلد ،وأمي هللا لو أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت يدها).1
كما ترجم املسلمون هذه القيمة الرفيعة ،إىل سلوك واقعي على مر التاريخ ،ونذكر شاهداً على ذلك ما قام به
صالح الدين األيويب ،الذي ضرب مثالً حياً على السلوك اإلسالمي العادل يف تعامله مع الصليبيني ،بعد فتح
القدس عام  1187م ،فقد عامل الصليبيني العائدين إىل بالدهم بتسامح منقطع النظري ،ومل َينحهم فقط حريتهم،
بل ّزود الفقراء منهم مبا يكفيهم من املؤونة يف طريق عودهتم ،ومل َيس أماكنهم املقدسة بسوء ،على الرغم من

مطالبة بعض املسلمني مبعاملة الصليبيني مبثل ما عاملوا به املسلمني ،عندما استولوا على القدس عام  1099م،
ولكن صالح الدين هنرهم عن املساس ابألماكن املقدسة ،وأمر ابحرتامها والتزام روح التسامح ِتاه املسيحيني.2

وقد طبق القضاة املسلمون قواعد العدالة اإلسالمية بدقة متناهية ،ورعوها أكمل رعاية ،يف كل القضااي اليت
كرم هللا وجهه يذهب إىل شريح القاضي ،يقول له :إنه وجد
عرضت عليهم ،فهذا أمري املؤمنني علي بن أيب طالب ّ

درعاً له عند يهودي ،ويطلب من القاضي أن حيكم له ابلدرع ،ويستشهد اببنه احلسن على دعواه ،فرد شريح
شهادة احلسن ،قائالً :إن شهادة االبن ال ِتوز لألب ،وحكم ابلدرع لليهودي؛ ألنه صاحب اليد ،فبُهت
اليهودي من عدالة اإلسالم ،اليت حكمت له ،ومل حتكم ألمري املؤمنني ،فنطق ابلشهادتني ،وأسلم لتوه ،وأقر أبن
الدرع درع علي ،ورده إليه.3
فرقوا بني قوي وضعيف ،أو رئيس
جسد الرعيل األول من املسلمني هذه القيمة يف واقع حياهتم ،ومل يُ ّ
هكذا ّ

ومرؤوس ،أو مسلم وغريه ،فكل أفراد اإلنسانية سواسية يف احلقوق اإلنسانية املقدرة من خالق اإلنسان ،الذي
أكسبه هذه احلقوق ،مبجرد أنه إنسان ،وهكذا اعرتف العامل ومفكروه بشفافية تعامل املسلمني مع هذا املبدأ،
يقول الربوفسور ستوابرت " مل أجد أمة قامت فيها العدالة كما رأيت أبمة حممد وخلفائه".4
وإذا كان احلال كذلك يف صدر اإلسالم ،فماذا عن واقعنا اليوم؟ هذا ما سنتطرق إليه يف املوضوع التايل.
األساس الرابع :التعاون للمصلحة اإلنسانية.
1ـ مسلم بن احلجاج  ،صحيح مسلم  ،ابب قطع السارق الشريف وغريه  ،حديث رقم ( . ) 3196
2ـ سعيد عاشور  ،احلركة الصليبية  ،القاهرة 1976 ،م  ،ج  ، 2ص . 790
3ـ مأمون عبدالقيوم  ،اإلسالم دين العدالة والسماحة والرْحة  ،ص . 719
4ـ مكتيب  ،نذير حممد  ،شعاع من هدي اإلسالم  ،دار البشائر اإلسالمية ـ بريوت  ،ط 1997 ، 1م  ،ص .173
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أرسى اإلسالم العالقات اإلنسانية العامة على أسس أخالقية ،فهو يعرتف ابلكرامة اإلنسانية أوالً ،وابملساواة

اإلنسانية اثنياً؛ لذا كان من العوامل اليت وجه إليها القرآن الكرمي؛ ضرورة التعاون اإلنساين ،إلقامة احلق والعدل يف
تعايش سلمي يرتكز على األخوة والتسامح ،دون استكانة أو مذلة.1
إن من أهم احلقائق اليت يؤكد عليها احلق تبارك وتعاىل يف كتابه الكرمي كعوامل حتقق املصاحل اإلنسانية ،واليت
ِتعلها واحدة من األسس اليت تقوم عليها العالقات اإلنسانية :
 1ـ التعاون ضرورة إنسانية :
حقيقة هامة أقرها اإلسالم  ،وجعل اإلنسانية مرتبطة هبا ارتباطاً جيعل اجملتمع اإلنساين ال َيكن أن يكتب له
االستمرار بدوهنا  ،وال العيش إال بوجودها  ،أال وهي التعاون .
فالتعاون اإلنساين وتبادل املنافع يف دائرة اخلري اإلنساين العام وعلى قدم املساواة تدعيماً للحضارة اإلنسانية
2
اإل ِْْث والْع ْدو ِ
ان [املائدة، ]2 :
ْرب َوالتَّ ْق َوى َوًَلتَ َع َاونُوا َعلَى ِْ َ ُ َ
{وتَ َع َاونُوا َعلَى الِ ِِ
واجب شرعاً  ،يقول هللا تعاىل َ :

و( الرب ) كلمة ج امعة تندرج يف مفهومها الكلي ضروب التعاون يف سبيل اخلري اإلنساين العام كافة  ،ويف مقدمتها
املواثيق واملعاهدات واالتفاقيات بني الدول  ،يف مجيع جماالت احلياة ؛ السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية
والعلمية .3قال ابن كثري يف تفسري هذه اآلية َ " :يمر تعاىل عباده املؤمنني ابملعاونة على ُمثل اخلريات وهو الرب ،
وترك املنكرات وهو التقوى  ،وينهاهم عن التناحر على الباطل  ،والتعاون على املآمث واحملارم" ،4قال القرطيب " :
وهو أمر جلميع اخللق ابلتعاون على الرب والتقوى".5
وسواء كانت هذه اآلية الكرَية خطاابً للمؤمنني أو للناس مجيعاً ؛ فإهنا إمنا تتجه إىل التعاون اإلنساين  ،الذي
جيب أن يسود اجملتمع اإلنساين  ،ألن ذلك من ضرورات احلياة  ،فاإلنسان  -كما يقال  -مدين بطبعه  ،ال
يستغين عن غريه من بين جنسه  ،لذلك كان أساس التعامل بني أفراد اإلنسانية ؛ سواء كانوا مؤمنني أو غري
مؤمنني  ،جيب أن ينطلق من قاعدة التعاون على اخلري  ،املؤدي إىل صالح اإلنسانية  ،ال أن يكون منطلق ذلك
التعاون التواطؤ على الظلم واالعتداء  ،الذين مها نقيضا العدل الذي جعله اإلسالم أساس قيام اجملتمع اإلنساين يف
أداء احلقوق اإلنسانية .

1ـ يُنظر  :املال  ،أْحد علي  ،العالقات اإلنسانية يف مرآة اإلسالم  ،هنج اإلسالم  ،العدد ( ، )34السنة (1989 ، )9م  ،ص. 165
2ـ الدريين  ،فتحي  ،خصائص التشريع اإلسالمي  ،مؤسسة الرسالة ـ بريوت  ،ط1987 ، 2م  ،ص. 304
3ـ املزيين  ،إبراهيم بن حممد  ،التعامل مع اآلخر  ،مركز عبدالعزيز للحوار الوطين  ،ط  2006 ، 1م  ،ص . 133
4ـ ابن كثري  ،تفسري القرآن العظيم  ،دار إحياء الرتاث العريب ـ بريوت  ،ط  1997 ، 1م  ،ج ، 2ص. 8
5ـ القرطيب  ،حممد بن أْحد  ،اجلامع ألحكام القرآن  ،دار الفكر 1993 ،م  ،جملد ( ، )3ج ، 6ص.18
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{َي
واإلسالم إذ يقرر هذه احلقيقة  ،جيعلها أساساً من أسس حتقيق املصاحل اإلنسانية ،حيث يقول تعاىلَ :
أَيُّها النَّاس إِ ََّّن َخلَ ْقنا ُكم ِمن ذَ َك ٍر وأُنْثَى وجعلْنا ُكم ُشعوَب وقَ بائِل لِت عارفُوا إِ َّن أَ ْكرم ُكم ِع ْن َد َِّ
اَّلل أَتْ َقا ُك ْم
َ
َ ْ ْ
ََ ْ
َ ََ َ ْ ُ ا َ َ َ ََ َ
َ
ُ
[احلجرات.]13 :
هذه اآل ية الكرَية حتمل الكثري من األسس اليت تلتقي فيها اإلنسانية  ،وقد وقفنا على بعض منها فيما سبق،
والذي يهمنا هنا أن نقف وقفة بسيطة عند قوله تعاىل{ :لتعارفوا}؛ فالتعارف يف حد ذاته سبيل إىل التعاون،
ومدخل إليه.
فالقرآن الكرمي هنا يلفت أنظار الناس مجيعاً على اختالف أجناسهم وألواهنم؛ إىل أن هللا تعاىل إمنا خلقهم
كذلك؛ ليكون ذلك أدعى إىل الوحدة واالئتالف ،الناتج عن تعارفهم ،املؤدي إىل تعاوهنم وتكاتفهم" ،والتعارف
مقصود به التعاون  ...وال ريب أن العمل املثمر البناء على الصعيد الدويل يوثق عرى التعاون بني سائر الشعوب
واألمم على اختالف ألواهنا ولغاهتا وأدايهنا وبيئاهتا ،فال حيول االختالف يف ذلك دون التعاون يف سبيل اخلري
اإلنساين العام".1
إن عصرًن هذا حيتم على اإلنسانية أن تلتقي ،كي تتعاون على اخلري ،وال جمال لالنعزال أمام ما تعايشه
اإلنسانية يف خمتلف جمتمعاهتا من ضياع للقيم ،واحنطاط يف األخالق ،وهضم للحقوق ،وفتك ابلشعوب ،وسفك
للدماء ،ودمار يف األرض ،وعبث يف احلياة .
إن آفاق جماالت التعاون اإلنساين واسعة ،وحتتاج إىل حسن النوااي ،من أجل خري اإلنسانية وازدهار حياهتا،
وسالمتها من املخاطر احمليطة هبا ،والكوارث واألزمات اليت تلم هبا بني الفرتة واألخرى ،نتيجة احنرافات وتصرفات
بشرية غري مسئولة .ومن أبرز اجملاالت اليت َيكن أن تتعاون اإلنسانية فيها:
التعاون والتناصر لرفع الظلم والعدوان عن أي إنسان أو أمة أو شعب على وجه األرض ،تطبيقاً
للقاعدة العدلية القرآنية ،واليت ال جمال للجدل يف أهنا حق لكل إنسان ،بغض النظر عن عرقه أو جنسه أو لونه أو
دينه.
التعاون على مكافحة اجلرَية أبنواعها كافة.
التعاون على مكافحة األمراض اليت ابتليت هبا اإلنسانية  ،واليت أضرت ابألنفس واجملتمعات ،
كاملخدرات واألمراض املهلكة.
-

التعاون يف جمال احملافظة على البيئة.

1ـ الدريين  ،فتحي  ،خصائص التشريع اإلسالمي  ،ص. 304
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-

وأهم من ذلك التعاون يف اجملاالت العلمية والتكنولوجية ،واليت تفيد اإلنسان وترقي حياته ،وِتعلها

أكثر سهولة ويسراً.
التعاون على جعل الكرة األرضية خالية أسلحة الدمار الشامل ،الذي يهدد أمن وحياة اإلنسانية.
-
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اْل اَت ة
تبني كيفية التعامل مع بعضهم
القرآن الكرمي رسالة عاملية ،موجهة إىل مجيع الناس؛ لذا فإنه ْحل األسس اليت ّ
البعض؛ حىت وإن اختلفوا يف الدين؛ وقد انتهت هذه الورقة إىل النتائج اآلتية:
ـ اإلخاء اإلنساين هو من العوامل اليت تقرب بني الناس وتوفق بينهم ،والقرآن الكرمي يذكر اإلنسان دائماً هبذه

الوشيجة ،ليثري يف نفسه القرىب ،فالناس إخوة من أب واحد وأم واحدة ،وال فضل إلنسان دون أخر إال فيما حيققه
من خري وعمل صاحل ،وسري على منهج هللا.
ـ جعل القرآن الكرمي املساواة اإلنسانية بني الناس؛ سواء يف احلقوق والواجبات ،وهو ينطلق من قاعدة العدل
بني الناس بغض النظر عن أي اعتبار آخر ،فالعدل هو حق واجب لكل إنسان.
ـ هناك مصاحل إنسانية مشرتكة ،وهي أيضاً من العوامل اليت هلا دور كبري يف حتقيق الوفاق اإلنساين ،فالتعاون
على الرب والتقوى هو مقصد قرآين فهو يقره وجيعله واجباً وضرورة من ضرورات احلياة اإلنسانية ،وهذا ما حيتم على
اإلنسان أن يتعامل مع غري املسلمني؛ يف سبيل املصلحة اإلنسانية.
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املقدمة
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا  ،وعلى آله وصحبه ومن وااله ،وبعد:
فقد اقتضت حكمة هللا تبارك وتعاىل أن ينقسم الناس إىل مؤمن مصدق ابهلل ورسله وكتبه  ،وإىل كافر جاحد
قال جل وعال (هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن وهللا مبا تعملون بصري (التغابن2 :
وال شك أن اإلنسان مدين بطبعه خيتلط مع غريه من البشر ويتعامل معهم يف كافة شؤون حياته؛ وممن
سيتعامل معهم بطبيعة احلال غري املسلمني من أهل الكتاب أو غريهم؛ وحيث كان األمر كذلك فإن السؤال املهم
هو  :كيف يتعامل اإلسالم مع هؤالء الذين مل يدخلوا يف اإلسالم؟ وكيف حيكم فيهم إذا استوطنوا داير املسلمني؟
وكيف يتعامل املسلمون مع غريهم من األداين واملذاهب يف شىت بقاع األرض ؟
وإن مما يؤكد أمهية هذه القضية أعين قضية التعامل مع غري املسلمني أنه قد حصل بني املسلمني انقسام يف
هذه القضية ووجدًن فيها فريقني متقابلني:
الفريق األول  :من جيعل األصل يف عالقتنا مع غري املسلمني هو املواجهة ويضيّق جانب التعامل معهم وهذا

االِتاه أتثر به كثري من أبناء املسلمني ولذلك خرجت مجاعات الغلو اليت ترى القضاء على غري املسلمني ولو كانوا
مساملني ونتج عن ذلك إزهاق أرواح بغري حق .
الفريق اآلخر  :جيعل العالقة مع غري املسلمني عالقة مودة حىت مع غري املساملني منهم ولذلك يضحي حبجة
التعايش معهم مبسلمات وثوابت من ثوابت الدين.
وألجل هذا اخللط وعدم الوضوح لدى كثري من املسلمني ِتاه هذه القضية كان من الواجب ِتليتها وحترير
القواعد املتعلقة هبا يف ضوء نصوص الشريعة وقواعدها ومقاصدها.
وهذه الورقة اليت بني أيدينا هي مشاركة متواضعة يف حبث هذه املسألة يف ضوء سرية النيب صلى هللا عليه وسلم
لنرى كيف كان تعامله مع غري املسلمني لنضع بناء على ذلك املبادئ اهلادية حول هذه القضية ابلغة األمهية.
وقد رأيت أن يكون هذا البحث يف مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث وخامتة ،على النحو اآليت:
املقدمة وفيها بيان أمهية املوضوع وأسباب اختياره
التمهيد وفيه بيان أنواع غري املسلمني .
املبحث األول  :حقوق غري املسلمني يف اجملتمع املسلم
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املبحث الثاين :تعامل النيب صلى هللا عليه وسلم مع غري املسلمني يف العهد املكي
املبحث الثالث :تعامل النيب صلى هللا عليه وسلم مع غري املسلمني يف العهد املدين.
املبحث الرابع :املبادئ املستخلصة من سرية النيب صلى هللا عليه وسلم يف التعايش مع غري املسلمني
اخلامتة :وفيها أهم النتائج والتوصيات.
وال يفوتين هنا أن أتقدم ابلشكر جلامعة األمري سطام بن عبدالعزيز اليت وفرت لنا فرصة املشاركة يف هذا املؤمتر
املهم مؤمتر ( التعايش مع غري املسلمني يف الرتاث اإلسالمي )
كما أشكر املنظمني هلذا املؤمتر على هذه املبادرة والشكر موصول حلكومة البوسنة واهلرسك على حسن
االستضافة وخنص ابلشكر كلية زينيتسا ممثلة بسعادة عميدها وكافة منسوبيها واسأل هللا أن نلتقي يف مناسبات
ومسرات قادمة على خري إبذن هللا.
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التمهيد
أنواع غري املسلمني
غري املسلمني على أربعة أقسام :
األول  :الكافر احملارب  ،الذي عالقتنا معه عالقة حرب وقتال.
الثاين  :الذمي  ،وهو من يدفع اجلزية لويل أمر املسلمني كل عام.
الثالث  :املعاهد  ،وهم الذين صاحلهم اإلمام أو هادهنم ،كالذين عاهدهم النيب صلى هللا عليه وسلم من
املشركني بصلح احلديبية.
ِّ
املستأمن وهو احلريب الذي دخل دار اإلسالم أبمان.1
الرابع :
ومما يدل على هذا التقسيم ما جاء يف البخاري عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال" :كان املشركون على
منزلتني من النيب صلى هللا عليه وسلم واملؤمنني؛ كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه ،ومشركي أهل عهد
ال يقاتلهم وال يقاتلونه".2
والنوع األول -احلريب -ال نتكلم عنه هنا يف قضية التعايش إال إذا دخل بالد املسلمني هبدنة أو أمان ،وذلك
أنه ال يصري حينئذ حربياً ،بل معاهداً أو مستأمناً.
واألصل أن الكافر إذا دخل بالد املسلمني بعهد أو امان ،أو أقام بينهم؛ فهو يف ذمة املسلمني وعهدهم ،وهللا
تعاىل يقول) :وأوفوا ابلعهد إن العهد كان مسئوال) (اإلسراء.)34 :

1انظر  :ابن قيم اجلوزية ،أحكام أهل الذمة ،حتقيق :يوسفالبكري  -شاكرالعاروري ،الناشر :رمادىللنشر–الدمامالطبعة :األوىل/2( 1997 – 1418 ،
)873
2رواه البخاري ( )48 /7رقم 5286 :
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املبحث األول :حقوق غري املسلمني يف اجملتمع املسلم
اإلسالم دين العدل والرْحة ولذلك فقد قرر لغري املسلمني حقوقا وضماًنت يتمتعون هبا يف ظل الدولة
اإلسالمية ويف وسط اجملتمع املسلم ،ومن أهم هذه احلقوق:
 -1حق عدم اإلكراه على اإلسالم
كرم هللا اإلنسان مبا وهبه من العقل الذي َييز به بني احلق والباطل قال تعاىل وهديناه النجدين  أي طريق
الشر ،وبناء على ذلك منحه هللا اإلرادة الختيار ما يشاء  إَّن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا 
اخلري و ّ
(اإلنسان)3 :
وعليه فال حيق ألحد أن يكره أحدا على الدين ،قال تعاىل ً ل إكراه يف الدين قد تبني الرشد من الغي
(البقرة)256 :
 -2احلق يف ِمارسة العبادة
وذلك أنه إذا مل جيز إكراه غري املسلمني على الدخول يف الدين فإن من مقتضيات ذلك السماح هلم مبمارسة
عباداهتم ،وضمان سالمة أماكن عباداهتم .وقد كتب النيب  ألهل جنران أماًنً مشل سالمة كنائسهم وعدم
1
التدخل يف شؤوهنم وعباداهتم  ،وأعطاهم على ذلك ذمة هللا ورسوله.
 -3حق املعاملة احلسنة
قال تعاىلً  :ل ينهاكم هللا عن الذين َل يقاتلوكم يف الدين وَل ُيرجوكم من دَيركم أن تربوهم وتقسطوا
إليهم إن هللا ُيب املقسطني( املمتحنة.)8 :

فقد رفع هللا احلرج يف هذه اآلية عن املعاملة ابلرب والقسط مع املخالفني يف الدين غري احملاربني.

 -4حق العدل يف معاملتهم
قال تعاىلَ  :ي أيها الذين آمنوا كونوا قوامني هلل شهداء َبلقسط وًل َيرمنكم شنآن قوم على أن ًل
تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى( املائدة.)8 :
فقد أمر هللا يف هذه اآلية ابلعدل وأال حيملنا بغضهم على ظلمهم ،فإن كفر الكافر ال يربر ظلمه.
وقد حذر النيب  من ظلم أهل الذمة أوانتقاص حقوقهم ،فقال(( :من ظلم معاهداً أو انتقصه حقه أو كلفه
2

فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغري طيب نفس؛ فأًن حجيجه يوم القيامة)).
1الطبقااتلكربى ( )266/1م
 2انظر :القرطيب  ،اجلامع ألحكام القرآن (.)110/6
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1

معاهداً مل يرح رائحة اجلنة،
واشتد حتذيره على وجه اخلصوص من قتل النفس بغري حق ،يقول (( : من قتل َ

وإن رحيها ليوجد من مسرية أربعني عاماً )).

2

قال ابن القيم " :املستأمن حيرم قتله ،وتضمن نفسه ،ويقطع بسرقة ماله".

3

وهناك شواهد اترخيي ة تدل على عدل املسلمني مع أهل الذمة أشار إليها عدد من املؤرخني كابن عساكر يف
اتريخ دمشق والبالذري يف فتوح البلدان وابن كثري يف البداية والنهاية حيسن االطالع عليها.
وقد ذكرت املستشرقة األملانية زيغريد هونكهشهادة من بطريك بيت املقدس حيث قالت " فبطريرك بيت
امل قدس يكتب يف القرن التاسع ألخيه بطريرك القسطنطينية عن العرب :إهنم َيتازون ابلعدل ،وال يظلموننا البتة،
وهم ال يستخدمون معنا أي عنف".

4

 -5حق التكافل اًلجتماعي
فقال  (( ال يرحم هللا من ال يرحم الناس))  ،5قال ابن بطال" :فيه احلض على استعمال الرْحة جلميع
اخللق  ،فيدخل املؤمن والكافر والبهائم واململوك منها وغري اململوك ".

6

وقد كتب عمر بن عبد العزيز إىل واليه عدي بن أرطأة " :وانظر من قِّبَلك من أهل الذمة قد كربت سنه
7
وضعفت قوته وولت عنه املكاسب؛ ِّ
فأجر عليه من بيت مال املسلمني ما يصلحه".
 -6حق احلماية واألمن:
كل عدوان خارجي وظُْلم داخلي
من حقوق غري املسلمني يف اجملتمع اإلسالمي ْحاية الدولة اإلسالمية هلم من ِّّ
كاملسلمني املوجودين يف داخل الدولة اإلسالمية.
ومن الشواهد التارُيية على حرص علماء اإلسالم على محاية أهل الذمة ،ما فعله شيخ اإلسالم ابن
التتار على الشام ،فقد ذهب ليُكلِّّم التتار يف إطالق األسرى ،فسمح القائد الترتي للشيخ
تيميَّة ،حينما تغلَّب ُ
إبطالق أسرى املسلمني ،وأىب أن يسمح له إبطالق أهل الذمة ،فما كان من شيخ اإلسالم إال أن قال :ال نرضى
أسريا،ال من أهل الذمة،وال من أهل امللة،
إال ابفتكاك مجيع األسارى من اليهود والنصارى،فهم أهل ذمتنا،وال نَ َدع ً
 1رواه أبو داود ( ) 170/3رقم ،3052:وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة(  )807/1رقم 445 :
 2رواه البخاري ح (.)3166
3أحكام أهل الذمة (.)737 /2
 4مشس العرب تسطع على الغرب (.)364
 5رواه البخاري ح (.)7376
6حتفة األحوذي (.)42/6
 7رواه أبو عبيد يف كتاب األموال (ص )56
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فلما رأى إصراره وتشدُّده،أطلقهم له.1
 -7حقهم يف عصمة دمائهم وأمواهلم وأعراضهم
صا ُك ْم بِِّّه لَ َعلَّ ُك ْم تَـ ْع ِّقلُو َن ﴾ [األنعام:
س الَِّّيت َحَّرَم َّ
اَّللُ إَِّّال ِّاب ْحلَ ِّّق َذلِّ ُك ْم َو َّ
 -8قال تعاىل ﴿ َوَال تَـ ْقتُـلُوا النَّـ ْف َ
]151
عاه ًدا ،مل يـََرح رائحة اجلنة ،وإن رحيها ليوجد من مسرية أربعني
((من قتَل ُم َ
 -9وقال صلى هللا عليه وسلمَ :
2
عاما))
ً

1جمموعالفتاوى ()617 /28
2صحيحالبخاري ( )99 /4رقم3166 :
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املبحث الثاين :تعامل النِ صلى هللا عليه وسلم مع غري املسلمني يف العهد املكي
إن أبرز ما يتسم به تعامل النيب صلى هللا عليه وسلم مع غري املسلمني يف مكة هو احلرص على دعوهتم
وهدايتهم إَل احلق وإنقاذهم من الظلمات إَل النور ،فكان صلى هللا عليه وسلم يدعوهم ويدعو هلم وَل يثنه
عن ذلك عنادهم وقسوهتم معه ومع أصحابه بل كان يدعوهم وبتلطف ّبم،بل دعا صلى هللا عليه وسلم
ِ
الر ُجلَ ْ ِ
كِِ :بَِِب َج ْه ٍل ،أ َْو بِ ُع َم َر بْ ِن
ب َه َذيْ ِن َّ
ني إِلَْي َ
أللد أعدائه أبو جهل فقال " :اللَّ ُه َّم أَع َّز ا ِإل ْسالَ َم ِِب َ
َح ِِ
َّ ِ 1
اب .فَ َكا َن أَحبُّ هما إِ ََل َِّ
اْلَطَّ ِ
اَّلل عُ َم َر بْ َن ْ
ْ
اْلَطاب"
َ َُ
َّاس،
بل كان صلى هللا عليه وسلم يبشرهم ابلفالح إن هم آمنوا وصدقوا فكان َيشي بينهم ويقول ( أَيـُّ َها الن ُ
2
قُولُوا :الَ إِّلَ َه إِّالَّ هللاُ؛ تـُ ْفلِّ ُحوا"
السماو ِّ
ِّ
ات َواأل َْر ِّ
اَّللُ َوإِّ ًَّن
ض قُ ِّل َّ
وكان صلى هللا عليه وسلم حياورهم امتثاالً ألمر هللا تعاىل{ :قُ ْل َم ْن يـَ ْرُزقُ ُك ْم م َن َّ َ َ
َجَرْمنَا َوالَ نُ ْسأ َُل َع َّما تَـ ْع َملُو َن * قُ ْل َْجي َم ُع بـَْيـنَـنَا َربـُّنَا
أ َْو إِّ َّاي ُك ْم لَ َعلَى ُه ًدى أ َْو ِّيف َ
ضالَل ُمبِّني * قُ ْل الَ تُ ْسأَلُو َن َع َّما أ ْ
ِّ
ِّ ِّ
يم} [سبأ]26-24 :
ُمثَّ يـَ ْفتَ ُح بـَْيـنَـنَا اب ْحلَ ّق َوُه َو الْ َفت ُ
َّاح الْ َعل ُ
وكان يصرب على أذاهم صرباً عظيماً ،عن عروة بن الزبري قال :سألت عبد هللا بن عمرو عن ِّّ
أشد ما صنع
املشركون برسول هللا  ، rقال :رأيت عقبة بن أيب معيط جاء إىل النيب وهو يصلي فوضع رداءه يف عنقه ،فخنقه به
اَّلل وقَ ْد جاء ُكم ِّابلْبيِّنَ ِّ
ات ِّم ْن
شديدا ،فجاء أبو بكر حىت دفعه عنه ،فقال{ :أَتَـ ْقتُـلُو َن َر ُجالً أَ ْن يـَ ُق َ
خن ًقا ً
ول َرَِّّيب َُّ َ َ َ ْ َّ
3
َربِّّ ُك ْم} [غافر]28 :
وملا قدم عليه الطفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه فقالوا :اي رسول هللا إن دوساً قد كفرت وأبت ؛ فادع هللا

عليها ،فقيل  :هلكت دوس  -أي ستهلك بدعائه عليها  -فقال  (( : اللهم اهد دوساً ،وائت هبم)).
نالحظ هنا كيف غلب صلى هللا عليه وسلم جانب اللطف والرْحة فدعا هلم .

4

مع غري املسلمني يف مكة تعامل يقوم على الرْحة والشفقة ،وذلك مصداق
وهكذا كان تعامل رسول هللا
قوله تعاىل ( وما أرسلناك إال رْحة للعاملني)
1رواه الرتمذي ( )617 /5رقم ،3681 :وابن حبان ( )305 /15رقم،6881:وصححه األلباين يف التعليقااتحلسانعل صحيحابنحبان ()29 /10
2رواه أْحد يف املسند ( )342 /31رقم ،19004 :وابنحبان( )517 /14رقم ،6562 :وصححه االلباين يف التعليقااتحلسانعل صحيحابنحبان (/9
)283
3صحيحالبخاري ( )10 /5رقم3678 :
4رواهالبخاري ( )44 /4رقم ،2937:ومسلم ( )1957 /4رقم.2524:
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وما سبق هو اجلانب الديين املتعلق ابلدعوة إىل هللا وتبليغ الرسالة اليت أرسلها هللا هبا ،وفيما يتعلق بتعامله
صلى هللا عليه وسلم مع املشركني يف القضااي األخرى االقتصادية واالجتماعية فإنه كان يتعامل معهم مبا تقتضيه
املصلحة ومل َينعه ما هم عليه من الشرك من التعايش معهم ،وإليك بعض الشواهد املتعلقة بذلك:
 -1كان النيب صلى هللا عليه وسلم يقبل الودائع من قريش وحيفظها هلم ملا انتشر عنه وعرف به من األمانة
والصدق ،وبقيت هذه األماًنت عنده حىت بعد بعثته ودعوته هلم ،وقد حفظ هلم أماًنهتم اليت أودعوها عنده ،
َوَرَّدها كاملة إليهم ،رغم آتمرهم على قتله ليلة اهلجرة؛ حيث ترك رسول هللا خلفه علي بن أيب طالب لَِّرِّّدها
وبذلك نالحظ أنه تعامل معهم حبفظ الودائع وردها هلم كاملة ومل حيمله كفرهم على االمتناع عن التعامل
معهم ابحلسىن ألن قبول الودائع يعترب من قبيل التربع وليس أمراً جيرب عليه اإلنسان.
 -2يف اجلانب السياسي نالحظ أنه صلى هللا عليه وسلم مل ينازع قريش امللك أو اإلمارة بل حني عرضوا عليه
امللك مقابل ترك الدعوة رفض ذلك ،ويف ذلك دليل على أنه تعامل مع الكفار حال كون السلطة هلم مبا تقتضيه
مصلحة الدعوة وترك منازعتهم أو اخلروج عليهم.
 -3عن طلحة بن عبد هللا بن عوف أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال  «:لقد شهدت ىف دارعبد
1

هللا بن جدعان حلفا ما أحب أن ىل به ْحر النعم ولو أدعى به ىف اإلسالم ألجبت. ».
نالحظ فرحه صلى هللا عليه وسلم وسروره مبشاركته يف احلضور يف حلف الفضول الذي كان مضمونه نصرة
املظلومني ،ومل َينعه ذلك من كون األطراف املتحالفة من غري املسلمني.
 -4ومن الشواهد على تعامله صلى هللا عليه وسلم مع غري املسلمني يف العهد املكي هجرة احلبشة فقد أرسل
عليه الصالة والسالم عددا من أصحابه إىل احلبشة ليقيموا عند ملكها وكان حني ذلك مل يسلم بعد فأقاموا عنده
أبحسن جوار.
 -5ومن الشواهد قصة استئجاره صلى هللا عليه وسلم لعبد هللا بن أريقط الليثي لداللته يف طريق اهلجرة .2
فقد تعامل معه صلى هللا عليه وسلم واستفاد من خربته يف معرفة األرض ومل يكن كفره مانعاً من التعايش معه
مبا يتضمن مصلحة الطرفني.

1رواه البيهقي( )596 /6رقم ،13080 :وذكره األلباين يف صحيحاألدابملفرد (ص)213 :
2رواه احلاكم يف املستدرك ( )9 /3رقم4272 :
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املبحث الثالث :تعامل النِ صلى هللا عليه وسلم مع غري املسلمني يف العهد املدين.
بعد أن هاجر املصطفى صلى هللا عليه وسلم إىل املدينة تكونت دولة اإلسالم وصارت السلطة بيد املسلمني
وأصبح أكثر سكان املدينة من املسلمني ،ولكن بقي فيها غري املسلمني من اليهود وغريهم ،وقد تعامل معهم
صلى هللا عليه وسلم يف كافة اجملاالت ونذكر هنا بعض الشواهد على ذلك:
 -1عن أنس رضي هللا عنه ،قال :كان غالم يهودي خيدم النيب صلى هللا عليه وسلم ،فمرض ،فأاته النيب
صلى هللا عليه وسلم يعوده ،فقعد عند رأسه ،فقال له« :أسلم» ،فنظر إىل أبيه وهو عنده فقال له :أطع أاب القاسم
1

صلى هللا عليه وسلم ،فأسلم ،فخرج النيب صلى هللا عليه وسلم وهو يقول« :احلمد هلل الذي أنقذه من النار»
فقد وافق النيب صلى هللا عليه وسلم على خدمة الغالم اليهودي له ،وهذا يعين قربه من النيب صلى هللا عليه وسلم
ولذلك حني مرض زاره ودعاه لْلسالم وفرح إبسالمه وجناته من النار ،كل ذلك يؤكد قاعدة التعايش.
 -2مرض جار له من اليهود فعاده صلى هللا عليه وسلم يف مرضه ،فقعد عند رأسه 2 .وعيادة املريض نوع
من أنواع التعايش االجتماعي.
 -3وكان يقبل اهلدية منهم فقد قبِّل  يف خيرب هدية زينب بنت احلارث اليهودية ،لكنها خانت ،فقد
أهدت له شاة مشوية دست له فيها السم 3.وقبول اهلدية صورة من صور التعايش االجتماعي.
4

 -4ويف مرة أخرى دعا يهودي النيب  إىل خبز شعري وإهالة سنخة ،فأجابه .
 -5وجاءت أمساء بنت الصديق إىل رسول هللا  تقول :اي رسول هللا  ،قدمت علي أُمي وهي راغبة ،أفأ ِّ
َص ُل
ّ ّ
5
أُمي؟ فأجاهبا صى هللا عليه وسلم ِّ (( :صلِّي أ َُّمك)).
قال اخلطايب" :فيه أن الرحم الكافرة توصل من املال وحنوه كما توصل املسلمة ،ويستنبط منه وجوب نفقة
6

األب الكافر واألم الكافرة؛ وإن كان الولد مسلماً".
"أتيت رسول هللا  وهو جالس يف املسجد ،فقال القوم:
 -6إكرام النيب  لعدي بن حامت ،يقول عديُ :
فعت إليه أخذ بيدي  ..حىت أتى يب داره ،فألقت له
هذا عدي بن حامت.
وجئت بغري أمان وال كتاب ،فلما ُد ُ
ُ
الوليدة وسادة ،فجلس عليها" 7 .وإكرام الضيف صورة من صور التعايش االجتماعي
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 -7وروى البخاري أن النيب صلى هللا عليه وسلم مرت به جنازة فقام ،فقيل له :إهنا جنازة يهودي ،فقال:
«أليست نفسا» 1وهذا فيه نوع مواساة وتعزية وصورة من صور التعايش االجتماعي
ومن صور التعايش يف اَلانب اًلقتصادي التبادل املايل مع غري املسلمني ومن شواهد ذلك ما َييت:
 -1روى البخاري عن عائشة رضي هللا عنها« :أن النيب صلى هللا عليه وسلم اشرتى طعاما من يهودي إىل
2
أجل ،ورهنه درعا من حديد»
 -2وعن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما ،قال :كان ابملدينة يهودي ،وكان يسلفين يف متري إىل اجلداد،
وكانت جلابر األرض اليت بطريق رومة ،فجلست ،فخال عاما ،فجاءين اليهودي عند اجلداد ومل أجد منها شيئا،
فجعلت أستنظره إىل قابل فيأىب ،فأخرب بذلك النيب صلى هللا عليه وسلم ،فقال ألصحابه« :امشوا نستنظر جلابر
من اليهودي» فجاءوين يف خنلي ،فجعل النيب صلى هللا عليه وسلم يكلم اليهودي ،فيقول :أاب القاسم ال أنظره،
فلما رأى النيب صلى هللا عليه وسلم قام فطاف يف النخل ،مث جاءه فكلمه فأىب ،فقمت فجئت بقليل رطب،
فوضعته بني يدي النيب صلى هللا عليه وسلم فأكل ،مث قال« :أين عريشك اي جابر؟» فأخربته ،فقال« :افرش يل
فيه» ففرشته ،فدخل فرقد مث استيقظ ،فجئته بقبضة أخرى فأكل منها ،مث قام فكلم اليهودي فأىب عليه ،فقام يف
الرطاب يف النخل الثانية ،مث قال« :اي جابر جد واقض» فوقف يف اجلداد ،فجددت منها ما قضيته ،وفضل منه،
3

فخرجت حىت جئت النيب صلى هللا عليه وسلم فبشرته ،فقال« :أشهد أين رسول هللا»
ففي الشاهد األول تعامل النيب صلى هللا عليه وسلم مباشرة ابلشراء والتوثيق ابلرهن  ،ويف الشاهد الثاين تعامل
جابر رضي هللا عنه مع اليهودي تعامالً مالياً وأقره النيب صلى هللا عليه وسلم ،بل إن اليهودي رفض التعاون مع
جابر يف إنظاره إىل العام الثاين ومل يكن ذلك مانعاً من قضاءه حقه والتعامل معه ابلعدل.
ويف اَلانب السياسي جند أن النيب صلى هللا عليه وسلم تعامل مع اليهود فعقد معهم معاهدة

ويف اَلانب القضائي جند أنه صلى هللا عليه وسلم قد تعامل معهم أيضاً فقد روى البخاري عن ابن عمر

رضي هللا عنهما ،قال :أيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيهودي ويهودية قد أحداث مجيعا ،فقال هلم« :ما
ِتدون يف كتابكم» قالوا :إن أحبارًن أحدثوا حتميم الوجه والتجبيه ،قال عبد هللا بن سالم :ادعهم اي رسول هللا
ابلتوراة ،فأيت هبا ،فوضع أحدهم يده عل ى آية الرجم ،وجعل يقرأ ما قبلها وما بعدها ،فقال له ابن سالم :ارفع
يدك ،فإذا آية الرجم حتت يده ،فأمر هبما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فرمجا قال ابن عمر :فرمجا عند البالط،
فرأيت اليهودي أجنأ عليها.

4
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فقد قبل النيب صلى هللا عليه وسلم ترافعهم إليه وحكم بينهم وأمر بتنفيذ احلكم وكل ذلك شاهد واضح على
التعايش معهم يف جانب القضاء.
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اْلاَتة
ويف ختام هذا البحث وبعد أن ذكرًن صوراً من التعايش مع غري املسلمني يف العهدين املكي واملدين فإنه
َيكننا أن نضع يف ضوئها هذه املبادئ:
األول :أن التعايش مع غري املسلمني كان ظاهرا يف سرية النيب صلى هللا عليه وسلم فقد تعامل معهم سياسيا
ومالياً واجتماعياً.
الثاين  :أن التعايش مع غري املسلمني ال يعين التنازل عن عقيدة اإلسالم وثوابته وهذا ما فعله النيب صلى هللا
عليه وسلم فقد عرض عليه املشركون عروضاً كثرية مقابل التخلي عن الدعوة إىل اإلسالم فامتنع عن قبوهلا
واستخدموا أسلوب التهديد والتضييق فلم يستطيعوا منعه.
الثالث :أن التعايش مع غري املسلمني ال يعين إقرارهم على كفرهم وضالهلم وتركهم يف ظلمات اجلهل والكفر

بل أساس التعايش معهم يقتضي النصح هلم بدعوهتم ابحلكمة واملوعظة احلسنة واجلدال ابليت هي أحسن قال هللا
تعاىل (وال ِتادلوا أهل الكتاب إال ابليت هي أحسن إال الذين ظلموا منهم) فإن من املسلمات الثابتة أن هللا تعاىل
ال يقبل غري اإلسالم دينا قال تعاىل (ومن يبتغ غري اإلسالم دينا فلن يقبل منه وهو يف اآلخرة من اخلاسرين)
الرابع :الكالم يف التعايش إمنا هو مع من يقبل منك التعايش معه ،أما من حيارب املسلمني ويقتل أبناءهم
وينتهك أعراضهم ويقضي على مقدراهتم فكيف يطالب ابلتعايش معه ؟
اْلامس  :ليس للتعايش عالقة ابحلب والبغض القليب فإن احلب والبغض مبين على موقف هؤالء من هللا عز

وجل فإن عبدوا هللا ال يشركون به شيئا أحبوهم وإن أشركوا ابهلل وكفروا به وعبدوا معه غريه أو عادوا دينه وكرهوا
احلق كرهوهم ابلقلب ،قال تعاىل (ال ِتد قوما يؤمنون ابهلل واليوم اآلخر يوادون من حاد هللا ورسوله ولو كانوا
آابءهم أو أبناءهم أو إخواهنم أو عشريهتم )...اآلية
والبغض القليب ال يعين الظلم أبي حال من األحوال.
السادس  :ال جيوز ملسلم أن يظلم غري املسلم فال يعتدي عليه وال خييفه وال يرهبه وال يسرق ماله وال خيتلسه
وال يبخسه حقه وال جيحد أمانته وال َينعه أجرته.
السابع :جيوز للمسلم أن حيسن إىل غري املسلم املسامل ابملساعدة املالية أو غريها.
الثامن:جيوز التعاون مع غري املسلمني يف إحقاق احلق وإبطال الباطل ونصرة املظلوم ورد األخطار عن البشرية.
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التاسع  :املسلمون يف حال كانت الدولة هلم ال يسمحون لغريهم ببث دعاة أو مبشرين أو بناء كنائس يف
بلدان املسلمني ألن الدين احلق هو اإلسالم وما عداه فهو ابطل ،والتعايش ال يعين السماح بنشر الكفر والدعوة
إليه  ،ومن ظن أن اإلسالم يتساوى مع غريه من األداين فهو خمطئ خطأً عظيماً.
العاشر  :ومما نوصي به هنا دراسة تعامل النيب صلى هللا عليه وسلم واخللفاء الراشدين مع غري املسلمني فال

يزال حباجة إىل دراسة أعمق الستخالص مبادئ وقواعد تساعد على التصور الكامل والتطبيق الصحيح هلذا
املوضوع املهم يف حياة املسلمني.
ونوصي كذلك إببراز هذه النماذج يف اإلعالم العاملي بشىت الوسائل للرد على التهم املوجهة لْلسالم يف
التطرف وظلم غري املسلمني أو انتقاص حقوقهم.
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الدكتور عبد امللك بن عبد هللا بن دهيش ،الناشر :دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت – لبنان ،الطبعة:
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مشس العرب تسطع على الغرب ،زيغريد هونكه ،ترمجة :فاروق بيضون وكمال دسوقي ،ط ،10

دار صادر ،بريوت1423 ،هـ.
صحيح البخاري،الناشر :دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية إبضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد
.13
عبد الباقي) الطبعة :األوىل1422 ،هـ
الطبقات الكربى ،أبو عبد هللا حممد بن سعد بن منيع اهلامشي ،البصري ،البغدادي املعروف اببن
.14
سعد (املتوىف230 :هـ) احملقق :إحسان عباس ،الناشر :دار صادر – بريوت ،الطبعة :األوىل 1968 ،م
فتح الباري شرح صحيح البخاري ،املؤلف :أْحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين
.15
الشافعي،الناشر :دار املعرفة  -بريوت،1379 ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبد الباقي،قام إبخراجه
وصححه وأشرف على طبعه :حمب الدين اخلطيب،عليه تعليقات العالمة :عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز ،عدد
األجزاء13 :
كتاب األموال ،املؤلف :أبو عُبيد القاسم بن سالّم بن عبد هللا اهلروي البغدادي (املتوىف:
.16

224هـ) احملقق :خليل حممد هراس ،الناشر :دار الفكر - .بريوت.عدد األجزاء1 :
جمموع فتاوى ابن تيمية ،املؤلف :تقي الدين أبو العباس أْحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين
.17
(املتوىف 728 :هـ) احملقق :عبد الرْحن بن حممد بن قاسم،الناشر :جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف،
املدينة النبوية ،اململكة العربية السعودية،عام النشر1416 :هـ1995/م
مسند اإلمام أْحد بن حنبل  ،أليب عبد هللا أْحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين
.18
(املتوىف241 :هـ) احملقق :شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد ،وآخرون ،إشراف :د عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي،
الناشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،هـ  2001 -م
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الرمحة والتعايش يف حياة النِ صلى هللا عليه وسلم
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د.كرُية عبد السالم حممد شروي
-

دكتوراه يف العقيدة واألداين  -جامعة حممد اخلامس الرابط املغرب سنة 2006م.
مدرس جبامعة العلوم اإلسالمية العاملية عمان األردن سنة 2012-2011:
أستاذ مساعد جبامعة الدمام قسم الدراسات اإلسالمية :سنة2012-2011:
رئيس قسم الدراسات اإلسالمية جبامعة الدمام سنة 2014-2013:
أستاذ مساعد يف جامعة القامسية االمارات العربية املتحدة

 -الربيد االلكرتوين karimaabdsalalm@outlook.com
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امل قدم ة
يف كل سور القرآن الكرمي – ابستثناء البسملة -تتصدر البسملة جامعة بني أعظم صفتني" :الرْحن الرحيم"،
امسان مشتقان من الرْحة على وجه املبالغة ورْحان اشد مبالغة من رحيم 1قال ابن عباس " :ومها امسان رقيقان؛
أحدمها أرق من اآلخر "  .أي :أوسع رْحة .ألن رْحته تعاىل تغلب غضبه ،و(الرْحن) اسم عام يف مجيع أنواع
الرْحة خيتص به هللا تعاىل ،و (الرحيم) إمنا هو يف جهة املؤمنني 2.مما يؤكد على أن الرْحة مقدمة على بقية
الصفات األخرى ،وأن التعامل ابلرْحة هو األصل الذي ال يتداعى أمام غريه من األصول" :إن هللا كتب كتااب قبل
أن خيلق اخللق إن رْحيت سبقت غضيب ،فهو مكتوب عنده فوق العرش".3.
اك إَِّّال َر ْْحَ ًة
ومن رْحة هللا تعاىل لعباده أن بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رْحة للعاملنيَ ﴿:وَما أ َْر َس ْلنَ َ
ِّ ِّ
ني﴾-األنبياء -107:فهو رسول هللا إىل اجلميع وهو رْحة هللا إىل العاملني ،أبسباب رسالته وطاعة أوامره
ل ْل َعالَم َ
ينزل الغيث وينتفع العامل كله الدواب والشجر واجلن واإلنس واحليواًنت ،وتقوم احلجة على الكافر ،ويُبلَّغ الرسالة،
فهو رْحة للعاملني مجيعاً ،فمن دخل يف رسالته كانت الرْحة كاملة يف حقه ،ودخل اجلنة وجنا من النار ،ومن مل
يدخل قامت عليه احلجة وانتفت املعذرة وصار بذلك قد رحم من جهة بالغه ومن جهة إنذاره حىت ال يقولَ :ما
اءًن ِّمن بَ ِّشري َوالَ نَ ِّذير .فهي نوع من الرْحة ،مث ما حيصل من اخلري من الغيث الذي ينتفع به الكافر واملسلم،
َج َ
وما حيصل من األمن يف العهود واملواثيق حيصل به الرْحة واخلري للمسلم والكافر.

إال أنه لألسف أصبحت هذه الصفة اليت هي أساس التعايش بني اإلنسان واإلنسان ،وبني اإلنسان والكون
من حوله تفقد وجودها يف إطار طغيان املادية على القيم الروحية ومنها التعايش الذي يقوم على مبدأ "الرْحة"،
فأصبحت كثري من الوحشية ترتكب ابسم "الدين" الذي قرر أن االختالف سنة كونية وعلى وجوب التعايش.
من أجل ذلك كله فإن أهداف هذه الدراسة تكمن يف بيان التعايش من منطلق الرْحة اليت تعامل هبا النيب
صلى هللا عليه وسلم وصحابته رضوان هللا عليهم مع املخالفني ،مث بيان املتغريات احلديثة يف اجملتمعات اإلسالمية
اليت أدت إىل ضعف التعايش واىل االنتهاكات الوحشية اليت تقوم هبا اجلماعات املتطرفة ابسم الدين.
 - 1تفسري القرآن العظيم،أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي (املتوىف774 :هـ)،حتقيق :سامي بن حممد سالمة ،اململكة
العربية السعودية:دار طيبة للنشر والتوزيع ،ط 1420 :2هـ  1999 -م ،ج ،1:ص.124:
- 2تيسري العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد الذي هو حق هللا على العبيد،سليمان بن عبد هللا بن حممد بن عبد الوهاب (املتوىف1233 :هـ)،
حتقيق:زهري الشاويش ،بريوت -دمشق :املكتب اإلسالمي ،ط 1423 :1هـ2002/م  ،ص.15:
 -3اجلامع الصحيح،حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري ،أبو عبد هللا (املتوىف 256 :هـ) حسب ترقيم فتح الباري ،القاهرة :دار الشعب ،
ط 1407 : 1هـ 1987 -م،كتاب بدء الوحي ،رقم ،7554 :ج ،9:ص.196:
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وهكذا فان منهجي يف الدراسة إن شاء هللا يقوم على منهجني اثنني:األول:نظري أتطريي ،والثاين:منهج
حتليلي نقدي
وخطة البحث إن شاء هللا :
متهيد :التعريف مبصطلحات البحث األساسية
املبحث األول:التعايش والرْحة وإدارة االختالف يف عهد النيب صلى هللا عليه وسلم .
املبحث الثاين :التعايش واملتغريات احلديثة يف اجملتمعات املعاصرة
خامتة مث توصيات
سائلة هللا عز وجل أن يكون عملي خالصا لوجهه الكرمي

113

َت هي د
إن التنوع والتمايز والتعدد واالختالف سنة إهلية مطردة يف سائر عوامل املخلوقات ،من اجلماد إىل النبات إىل
احليوان إىل اإلنسان وعوامل األفكار ،وأن هذه التعددية هي يف إطار وحدة األصل الذي خلقه هللا سبحانه وتعاىل،
فاإلنسانية اليت خلقها هللا من نفس واحدة تتنوع إىل شعوب وقبائل وأمم وأجناس وألوان،وكذلك إىل شرائع يف
إطار الدين الواحد..واىل مناهج .أي ثقافات وحضارات يف إطار املشرتك اإلنساين الواحد الذي ال ختتلف فيه
الثقافات ،كما تتنوع إىل عادات وتقاليد وأعراف متمايزة حىت داخل احلضارة الواحدة بل والثقافة الواحدة ،وهذا
التنوع واالختالف والتمايز يف هذه الفلسفة اإلسالمية يتجاوز كونه":حقا"من حقوق اإلنسان إىل حيث هو "

﴿اي أَيـُّهَا النَّاسُ اتَّـقُواْ رَبَّ ُكمُ اَّل ِّذي
سنة" من سنن هللا اليت ال تبديل هلا وال حتويل ،وآية من آايته سبحانه وتعاىلَ :
ِّ ِّ
اح َدة وخلَق ِّمْنـها زوجها وب َّ ِّ
خلَقَ ُكم ِّمن نـَّ ْفس و ِّ
اَّللَ الَّ ِّذي تَ َساءلُو َن بِِّّه َواأل َْر َح َام
ث مْنـ ُه َما ِّر َجاالً َكثرياً َون َساء َواتـَّ ُقواْ ّ
َ
ّ
َ َ َ َ َْ َ َ َ َ
َ
إِّ َّن اَّلل َكا َن علَي ُكم رقِّيباً﴾-النساء .- 1:وقوله تعاىل﴿:وِّمن آايِّتِّه خلْق َّ ِّ
ض واخِّْتال ُ ِّ ِّ
َ ْ َ َ ُ
ف أَلْسنَت ُكمْ
َّ
الس َم َوات وَاأل َْر ِّ َ
َْ ْ َ
ك َجلعل النَّاس أ َُّم ًة و ِّ
اح َد ًة َوال
آلايت ِّلّلْعَِّال ِّمني﴾الروم ،122:وكذلك قوله
وَأَلْوَِّان ُكمْ ِّإ َّن ِّيف ذَِّل َ
ك َ
تعاىل﴿:ولَ ْو َشاءَ َربُّ َ ََ َ َ َ
َ
يـزالُو َن خمُْتلِّ ِّفني إِّال من رِّحم ربُّ ِّ ِّ
ك َخلَ َق ُه ْم﴾ -هود-119-118:أي ولو شاء ربك جلعل الناس كلهم
ك َول َذل َ
َْ َ َ َ َ
َ َ
ََ
أمة مجاعة واحدة على ملة واحدة وال يزالون خمتلفني على أداين شىت من يهودي ونصراين وجموسي وحنو ذلك إال
من رحم ربك ويعين هبم املؤمنون وأهل احلق.ولذلك خلقهم قال احلسن ومقاتل بن حيان وَيان وعطاء:
2
ولالختالف خلقهم.
من أجل سنة اًلختالف الكونية كان التأكيد من ُمتلف األدَين على ضرورة التقارب و التعايش بني
اإلنسان وأخيه اإلنسان .وخاصة شريعة اإلسالم السمحة ،اليت رسخت مفهوم التعايش بني املؤمنني وغريهم من
أهل الدايًنت األخرى ،فقال تعاىل﴿ :اي أَهل ِّ
الكتَ ِّ
اب تَـ َعالَوا إِّ َىل َكلِّ َمة َس َواء بـَْيـنَـنَا َوبـَْيـنَ ُك ْم﴾ -آل عمران-64:
َ َْ
،فهو يدعوهم إىل احلوار البنَّاء والتعايش فيما بينهم على أسس بينة ،وقواعد سليمة.
والتعايش يف اللغة من فعل "ع ي ش"،تعايش يتعايش ،تعايشا ،فهو متعايش ،تعايش اجلريان :عاشوا على

املودة والعطاء وحسن اجلوار "تعايش الرفيقان يف غربتهما على األلفة،و تعايشت الدولتان تعايشا سلميا" و
التعايش السلمي بني الدول :االتفاق بينها على عدم االعتداء.وتعايش الناس :وجدوا يف نفس الزمان واملكان .أو

- 1مقالة:التعدد واالختالف سنة إهلية كونية" ،حممد عمارة،جريدة الشرق األوسط،العدد،8809:اجلمعة  7ذو القعدة 1423هـ
 2الكشف والبيان عن تفسري القرآن،أْحد بن حممد بن إبراهيم الثعليب ،أبو إسحاق (املتوىف427 :هـ)،حتقيق :اإلمام أيب حممد بن عاشور،مراجعة
وتدقيق :األستاذ نظري الساعدي،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت – لبنان،ط  ،1422 :1هـ  2002 -م،ج ،5:ص.194:
114

هو عيش مشرتك بني أقوام خيتلفون مذهبا أو دينا أو بني دول ذات مبادئ خمتلفة1.فقد انقسم الناس منذ أن خلق
حمتوما عليهم ،فلم َينع انقسامهم من
هللا األرض ومن عليها إىل مؤمن وكافر ،وبر وفاجر ،إال أن التعايش بقي ً
تعاوهنم يف شؤوهنم اليومية ،واندماجهم مع بعضهم يف تسيري أمور حياهتم.ف(تعايشوا) عاشوا على األلفة واملودة
ِّ 2
ِّ
السلم ّي.
َومْنه التعايش ّ
يعد التعايش من املصطلحات احلديثة اليت انشغلت هبا العلوم السياسية واإلجتماعية  ،ومل حيض ابهتمام
ملحوظ إال يف الفرتة األخرية ،السيما يف عاملنا العريب واإلسالمي .لذا عند تعريف املصطلح ستواجه الباحث
مشكلة قلة الكتاابت املنشورة ابللغة العربية  ،ومن التعريفات الغربية هلا ":إن التعايش َيثل " منوذجا الستئناف
حياة منتجة آمنة  ،ونظاما اجتماعيا َيكن لألفراد الذين اخنرطوا يف أعمال عدائية سابقة ضد بعضهم البعض أن
يعيشوا ويعملوا معا دون أن يدمر أحدهم اآلخر"  .فالتعايش إذن هو الطريقة اليت جيب أن تدار بشكل حذر من
أجل ِتنب ِتدد العداءات ويف بعض األحوال قد يصبح التعايش شكال لدولة مستقرة نسبيا  ،ولكنها غري مندجمة
 .أو يف حاالت أخرى  ،قد حيمل معه احتماالت حتقيق اندماج اجتماعي واقتصادي أكثر عمقا  " .كما يعرف
التعايش أبنه مصطلح عريض يستخدم لوصف فكرة عامة واحدة ولكن على درجات خمتلفة من احلدة ،
تستهدف إجياد جمتمعات متكاملة متاما يعيش فيها الناس من خمتلف األعراقواألجناسواألداين ،منسجمني مع
بعضهم البعض دون أن يقتل أحدهم اآلخر  ،ودون أن ينفرط عقد التعايش داخل هذه اجملتمعات بفعاللعنف
املتبادل .وهناك من يعرف التعايش أبنه " قبول التصاحل الدنيوي  ،والوجود واجلوار يف اإلتفاق على مجلــة من
األخالق اإلنسانية اليت تتيح الفرصــة لتب ــادل احلوار واإلقناع  .أو هو " نوع من التعاون والتعارف يف املشرتك
احلضاري واإلنساين  ،وتبادل اخلربات اليت تعني اإلنسان على عمارة األرض ،ونشر قيم اخلري اليت يتفق الناس على
3
اإلعرتاف هبا.
وملا كانت الرْحة حالة وجدانية تعرض غالبا ملن به رقة القلب ،وتكون مبدأ لالنعطاف النفساين الذي هو
4
مبدأ اإلحسان  .ومعىن" الرْحة" اليت هي مدار "التعايش" فتدور حول معىن واحد،ف َّ
الر ْْحَةُ الرقة والتعطف و امل ْر َْحَةُ
َ

 - 1معجم اللغة العربية املعاصرة،د أْحد خمتار عبد احلميد عمر (املتوىف1424 :هـ) مبساعدة فريق عمل ،عامل الكتب،الطبعة :األوىل 1429 ،هـ -
 2008م ،مادة " ع ي ش" ،ج،2:ص.1583:
- 2املعجم الوسيط،جممع اللغة العربية ابلقاهرة ،اشراف :شعبان عبد العاطي عطية وآخرون،مصر:مكتبة الشروق الدولية ،ط 1425 :4هـ2004-م
ابب العني ،ج ،2:ص.639:
 - 3جملة رسالة احلقوق ،السنة الرابعة العدد الثاين2012:م ،حقوق اآلخر يف ضوء وثيقة املدينة املنورة  :أتصيل إسالمي ملبدأ التعايش ،خالد عليوي
جياد ،ص.148:
 - 4الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية،أيوب بن موسى احلسيين القرَيي الكفوي ،أبو البقاء احلنفي (املتوىف1094 :هـ) ،حتقيق:عدًنن
درويش  -حممد املصري ،بريوت:مؤسسة الرسالة  ،طبعة1419 :هـ 1998 -م فصل الراء ،ص.471:
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ِّ
اح َم القوم َرِّح َم بعضهم بعضا ف"الراء واحلاء وامليم
مثله وقد َرْحَهُ ابلكسر َر ْْحَةً و َم ْر َْحَةً أيضا و تَـَر َّح َم عليه و تَـَر َ
أصل واحد يدل على الرقة والعطف والرأفة .يقال من ذلك رْحه يرْحه ،إذا رق له وتعطف عليه.1.

ك َجلَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَ ِّاحدَةً ۖ وََال يـَزَالُو َن
وألن اخلالف واالختالف بني هللا سنة كونية﴿:وَلَ ْو شَاءَ رَبُّ َ
ِّ
ك خَلَقَهُمْ﴾ -هود -119-118:أي لو شاء هللا جلعل الناس كلها مجاعة
ك ۖ وَل ََٰذِّل َ
خمُْتَِّلِّفنيَ ِّإَّال َمن َّرِّحمَ رَبُّ َ
واحدة على ملة واحدة  ،ودين واحد .مث اختلف أهل التأويل يف "االختالف" الذي وصف هللا الناس أهنم ال

يزالون به.فق ال بعضهم :هو االختالف يف األداين  ،فتأويل ذلك على مذهب هؤالء  :وال يزال الناس خمتلفني
2
يهودي ونصراينّ ،وجموسي ،وحنو ذلك.
على أداين شىت  ،من بني
ّ

 - 1معجم مقاييس اللغة،أبو احلسني أْحد بن فارس بن زكراي ،حتقيق:عبد السالم حممد هارون ،لبنان :دار الفكر،الطبعة 1399 :هـ 1979 -م ،مادة
رحم ،ج ،2:ص.498:و خمتار الصحاح ،حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي ،املكتبة العصرية :الدار النموذجية ،طبعة 1420 :هـ-
1999م ،ابب الراء:رحم ،ص.189:
 -2جامع البيان عن أتويل آي القرآن ،،حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي ،أبو جعفر الطربي (املتوىف310 :هـ) ،حتقيق :الدكتور عبد
هللا بن عبد احملسن الرتكي ابل تعاون مع مركز البحوث والدراسات اإلسالمية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن َيامة ،دار هجر للطباعة والنشر
والتوزيع واإلعالن ،ط  1422 :1هـ  2001 -م،ج،15:ص.531:
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املبحث األول :التعايش والرمحة وإدارة اًلختالف يف عهد النِ صلى هللا عليه وسلم.
إذا نظرًن إىل اإلسالم من حيث مبادئه وتعاليمه األصلية ،جند أنه هو أرقى األداين يف حتقيق مبدأ التسامح
كجزء من مبدأ الرْحة اليت هي القاعدة األوىل للتفاعل احلضاري ومن مث لتحقيق التعايش.و يتجلى ذلك واضحا
يف أول هجرته للمدينة وأتسيس دولة اإلسالم هبا " :كل طائفة تفدى عانيها ابملعروف والقسط بني
املؤمنني..وإن املؤمنني ال يرتكون مفرحاً بينهم أن يعطوه ابملعروف يف فداء أو عقل ..وإن يهود بين عوف أمة مع
املؤمنني .لليهود دينهم وللمسلمني دينهم مواليهم وأنفسهم إال من ظلم وأمث فإنه ال يوتغ إال نفسه وأهل
بيته...وإن على اليهود نفقتهم وعلى املسلمني نفقتهم ،وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة ،وإن
بينهم النصح والنصيحة والرب دون اإلمث...وإن اجلار كالنفس غري مضار وال آمث 1"...فتثبت هذه الوثيقة مبا ال يدع
جماال للشك ما كانت عليه الدولة اإلسالمية – وهي يف املرحلة األوىل من البناء والتأسيس -من حرية اتمة ،
وإفساح للغري للمشاركة واملعايشة القائمة على احرتام اآلخر .فقد كانت املدينة عند وصول رسول هللا صل هللا
عليه وسلم تشكل مزجيا إنسانيا متنوعاً من حيث الدين والعقيدة ،ومن حيث االنتماء القبلي والعشائري ،ومن
حيث منط املعيشة ،ففيهم املهاجرون ،وفيهم األوس واخلزرج ،والوثنيون من األوس واخلزرج ،واليهود من األوس
واخلزرج ،وقبائل اليهود الثالثة بنو قينقاع ،و بنو النظري و بنو قريضة ،واألعراب الذين يساكنون أهل يثرب ،واملوايل
والعبيد ،واألحالف .ومع ذلك أكد على مسألة احلرايت كشرط أساسي يف التعايش بني املسلم وغريه،قال

اَّلل ع ِّن اَّل ِّذين َمل يـقَ ِّاتلُوكُم ِّيف ِّ
الدّ ِّ
ين وََملْ ُخيِّْرجُوكُمْ ِّمنْ ِّد َاي ِّركُمْ أَ ْن تـَبـَُّروهُمْ وَتـُ ْق ِّسطُوا ِّإلَيِّْهمْ ِّإ َّن َّ
تعاىل ﴿:ال يـَنْـهَاكُمُ َّ ُ َ
اَّللَ
َ ُْ ْ
ب الْمُ ْق ِّس ِّطنيَ ﴾-املمتحنة.-8:
ُِّحي ُّ
ومن هنا كانت قاعدة اإلسالم األساسية  ﴿:ال إِّ ْكر َاه ِّيف ال ِّّد ِّ
الر ْش ُد ِّم َن الْغَ ِّّي ﴾ –البقرة ،-256:
ني ُّ
ين قَ ْد تَـبَـ َّ َ
ومما جاء يف أسباب نزوهلا أن قوم من األنصار -أو يف رجل منهم  -كان هلم أوالد قد هودوهم أو نصروهم ،فلما
جاء هللا ابإلسالم أرادوا إكراههم عليه ،فنهاهم هللا عن ذلك ،حىت يكونوا هم خيتارون الدخول يف اإلسالم 2.ألنه
من املقرر عند فقهاء املسلمني أنه لو أكره أحد على اإلسالم فإنه ال يصح إسالمه":وإذا أكره على اإلسالم من
ال جيوز إكراهه ،كالذمي واملستأمن فأسلم ،مل يثبت له حكم اإلسالم ،حىت يوجد منه ما يدل على إسالمه طوعا،

 - 1السرية النبوية البن هشام ،عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي املعافري ،أبو حممد ،مجال الدين (املتوىف213 :هـ)،حتقيق :مصطفى السقا
وإبراهيم األبياري وعبد احلفيظ الشليب،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر ،الطبعة :الثانية1375 ،هـ  1955 -م ،ج،1:
ص503-502:
- 2جامع البيان يف أتويل القرآن،حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي ،أبو جعفر الطربي (املتوىف310 :هـ)،احملقق :أْحد حممد شاكر،
مؤسسة الرسالة،الطبعة :األوىل 1420 ،هـ  2000 -م،ج ،5:ص.407:
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مثل أن يثبت على اإلسالم بعد زوال اإلكراه عنه...وإن رجع إىل دين الكفر ،مل جيز قتله وال إكراهه على
اإلسالم".

1

إن اإلسالم ال َينع املسلمني من خمالطة ومعاشرة املخالفني هلم يف العقيدة  ،وهذا هو واقع األمـر منذ كانت
دعوة اإلسالم وحىت اليوم وإىل أن يرث هللا تعاىل األرض ومن عليها 2 .فشريعة املسلمني شريعة حافلة ابلقيم النبيلة
والعدل والرْحة والرفق واإلحسان لغريهـم من أصحاب الدايًنت األخرى .وهذه قيم أساسية يف اإلسالم " وإن يف
روح اإلسالم من السماحة اإلنـسانية مـا ال َيلـك منصف أن ينكره أو يراوغ فيه ،وهي مساحة مبذولة للمجموعة
3
البشرية كلها ال جلـنس فيهـا ،والألتباع عقيدة معينة ،إمنا هي لْلنسان بوصفه إنساًن.

وقد كان الرسول صلى هللا عليه وسلم من أرأف الناس وأرْحهم ،قال تعاىل﴿:فَِّبما ر ْْحة ِّمن ِّ ِّ
نت َهلُمْ َولَْو
اَّلل ل َ
َ َ َ َّ ّ
ِّ
نت فَظّاً َغلِّي َظ الْ َق ْل ِّ
استَـ ْغ ِّف ْر َهلُْم َو َش ِّ
اوْرُه ْم ِّيف األ َْم ِّر﴾-آل عمران،-159:
ب الَن َف ُّ
ك فَ ْ
ضواْ ِّم ْن َح ْول َ
اع ُ
ُك َ
ف َعْنـ ُه ْم َو ْ
وكان هلذا اخللق الرفيع أكرب األثر يف اإلقبال على الدين اإلسالمي ،وذلك انه كان بعيدا عن أساليب العنف
والشدة والغلظة .وقد بلغت رْحة النيب صلى هللا عليه وسلم مبلغا عجيبا يف الكمال والسعة ،حيث مشلت تلك
الرْحة كل الناس؛ الضعيف منهم والقوي ،السيد منهم والعبد ،القريب منهم والبعيد ،الصاحب منهم والعدو ،بل
امتدت تلك الرْحة لتشمل اجلن والبهائم ،واألعجب من ذلك كله أهنا مشلت جذع الشجرة الذي كان صلى هللا
4
عليه وسلم خيطب عليه اجلمعة ،حيث نزل من على املنرب يهدهده ويضمه إليه حىت سكت عنه األنني.
إن التعايش والتفاهم والتعاون بني األمم واخللق أمر حتتاجه اإلنسانية حاجة ماسة ،وقد أمر حممد صلى هللا
عليه وسلم يف رسالته ابلرْحة يف كل جوانبها ،وحسن التعامل بشىت وجوهه ،وجيب ان أؤكد هنا ان رْحة النيب
صلى هللا عليه وسلم ابمل ؤمنني هي قمة السماحة والتعايش  ،ولعل أعظم املواقف اليت تبني ذلك موقفه صلى هللا
عليه وسلم من قومه املشركني  ،عن عائشة رضي هللا عنها أهنا قالت للنيب صلى هللا عليه وسلم ":هل أتى عليك
يوم كان أشد من يوم أحد قال لقد لقيت من قومك ما لقيت  ،وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت
نفسي على ابن عبد ايليل بن عبد كالل فلم جيبين إىل ما أردت فانطلقت وأًن مهموم على وجهي فلم أستفق إال
وأًن بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أًن بسحابة قد أظلتين فنظرت فإذا فيها جربيل فناداين فقال إن هللا قد مسع
 - 1املغين البن قدامة،أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن أْحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي مث الدمشقي احلنبلي ،الشهري اببن قدامة املقدسي
(املتوىف620 :هـ) ،مصر:مكتبة القاهرة ،بدون طبعة[ ،فصل أكره على اإلسالم من ال جيوز إكراهه]،ج،9:ص.23:
 - 2اإلسالم واملساواة بني املسلمني وغري املسلمني ،عبد املنعم أْحد بركة :،اإلسكندرية ،مؤسسة شباب اجلامعة1410 ،هـ  ،ص 18.
- 3السالم العاملي واإلسالم ،سيد قطب ،القاهرة  -بريوت ،دار الشروق ،ط  11 ، 1413هـ  ،ص .177
 4مشائل الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم،أْحد بن عبد الفتاح زواوى ،دار القمة – اإلسكندرية ،ج ،1:ص .377:وقصة حنني اجلذع جاءت يف
َخبَـَرِّين َْحي َ ى بْ ُن َسعِّيد قَ َ
ال َح َّدثـَنَا ُحمَ َّم ُد بْ ُن َج ْع َفر قَ َ
يد بْ ُن أَِّيب َم ْرَميَ قَ َ
كتب الصحاح ،منها صحيح البخاريَ :ح َّدثـَنَا َسعِّ ُ
ال أ ْ
ال أ ْ
َخبَـَرِّين ابْ ُن أَنَس أَنَّهُ
اَّلل علَي ِّه وسلَّم فَـلَ َّما و ِّضع لَه الْ ِّمنْـبـر َِّمسعنَا لِّلْ ِّج ْذ ِّع ِّمثْل أَصو ِّ
الَ ":كا َن ِّج ْذع يـ ُق ِّ
ات الْعِّ َش ِّ
َّيب َ َّ
َّيب
اَّللِّ قَ َ
َِّمس َع َجابَِّر بْ َن َعْب ِّد َّ
ار َح َّىت نـََزَل النِّ ُّ
وم إِّلَيْه النِّ ُّ
ُ َ ُ َُ ْ
ٌَ ُ
َ َْ
صلى َُّ َ ْ َ َ َ
صلَّى َّ ِّ
ض َع يَ َدهُ َعلَْي ِّه" ،صحيح البخاري،ابب اخلطبة على املنرب ،رقم ،867:ج،3:ص .451:وحديثَ ":م ْن َال يَـ ْر َح ُم َال يـُْر َح ُم"،
اَّللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم فَـ َو َ
َ
صحيح البخاري،ابب رْحة الولد وتقبيله ومعانقته ،رقم ،5538:ج،18:ص.403:
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قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بع ث إليك ملك اجلبال لتأمره مبا شئت فيهم فناداين ملك اجلبال فسلم علي
مث قال اي حممد فقال ذلك فيما شئت إن شئت أن أطبق عليهم األخشبني فقال النيب صلى هللا عليه وسلم بل
أرجو أن خيرج هللا من أصالهبم من يعبد هللا وحده ال يشرك به شيئا 1".فقال ملك اجلبال عليه السالم  :أنت كما
مساك ربك رؤوف رحيم.2.
ابلرغم من كل هذا التعنث من املخالفني له كان عليه الصالة والسالم َيىب الدعاء عليهم ،فعن أىب هريرة قال:
3
قيل اي رسول هللا ادع على املشركني قال  «:إين مل أبعث لعاًن وإمنا بعثت رْحة ».
ومن أروع رْحته عليه الصالة والسالم اليت هي من التعايش مع املخالفني يف امللة طلبه املغفرة لقومه يوم أحد
حىت وهو عليه الصالة والسالم قد شج وجهه" ،:اللَّ ُه َّم ا ْغ ِّف ْر لَِّق ْوِّمي فَِّإنـ َُّه ْم الَ يَـ ْعلَ ُمو َن".4وأروع من ذلك :عندما
مكن هللا جل وعال لرسوله من رقاب أهل الكفر مجيعاً ،حني دخل مكة متواضعاً مطأطأً رأسه؛ إرضاء هلل جل يف
عاله ،وذلك أنه دخل مكة فاحتاً ،فقاموا مجيعاً يف صعيد واحد ،فقال هلم النيب صلى هللا عليه وسلمَ :ما تَـ ُقولُو َن
ِّ
ال رس ُ ِّ
ول :ابن أَخ وابن عم حلِّ ِّ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِّه
يم .قَ َ
الَ :وقَالُوا َذل َ
ول هللا َ
ك ثََال ًاث  ،فَـ َق َ َ ُ
يم َرح ٌ
َوَما تَظُنُّو َن "؟ قَالُوا :نـَ ُق ُ ْ ُ َ ْ ُ َ ّ َ ٌ
﴿ال تَـثْ ِّريب علَي ُكم الْيـوم يـ ْغ ِّفر هللا لَ ُكم وهو أَرحم َّ ِّ ِّ
ني﴾-يوسف،-92 :
ول َك َما قَ َ
َو َسلَّ َم " :أَقُ ُ
فَ :
وس ُ
الراْح َ
ال يُ ُ
َ َ ْ ُ ََْ َ ُ ُ ْ ََُ ْ َ ُ
ِّ 5
ور فَ َد َخلُوا ِّيف ِّْ
ال :فَ َخر ُجوا َكأََّمنَا نُ ِّشروا ِّمن الْ ُقبُ ِّ
اإل ْس َالم.
ُ َ
قَ َ َ
فهذه الرْحة هي األساس الذي من أجله تعايش النيب صلى هللا عليه وسلم مع قومه من أهل الشرك مع ما
لقيه من شدة األذى والظلم .فقد كانت نظرة النيب صلى هللا عليه وسلم إىل املخالف يف الدين على أنه إنسان
مدعو إىل الدخول يف اإلسالم فهو يف حكم الضال وعلى املسلمني أن يدلوه على الطريق املستقيم،فإن استجاب
فهو أخ يف اإلَيان له ما للمسلمني وعليه ما عليهم ،كما قال تعاىل﴿ :فَِّإن َاتبُوا وَأَقَامُوا الصَّ َالةَ وَآتـَوُا َّالزَكاةَ
فَِّإخوانُ ُكم ِّيف ِّ
الدّ ِّ
ين﴾ -التوبة6 .-11:فمن خالل استقراء السرية النبوية العطرة يف تعامل الرسول صلى هللا عليه
َْ ْ
وسلم مع غري املسلمني ،جندها قائمة على الرْحة والتسامح.عن أيب هريرة رضي هللا عنه ،قال :بعث النيب صلى هللا
عليه وسلم خيال قبل جند ،فجاءت برجل من بين حنيفة يقال له مثامة بن أاثل ،فربطوه بسارية من سواري

- 1صحيح البخاري ،كتاب بدء الوحي ،رقم ،3231 :ج ،4:ص.140:
 - 2الدر املنثور يف التفسري ابملأثور،عبد الرْحن بن أيب بكر السيوطي ت 911 ( :هـ )،حتقيق  :مركز هجر للبحوث ،مصر:دار هجر  ،طبعة:
1424هـ ـ 2003م  ،ج ،7:ص.613:
 - 3اجل امع الصحيح املسمى صحيح مسلم ،أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري ،دار اجليل بريوت دار األفاق اجلديدة ـ
بريوت.ط  1979 :2م.
ابب النهي عن لعن الدواب وغريها ،رقم ،6778 :ج ،8:ص.24:
- 4صحيح البخاري ،ابب حديث الغار ،رقم ،3477 :ج ،4:ص.175:
-5السنن الكربى أْحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلُ ْسَرْوِّجردي اخلراساين ،أبو بكر البيهقي (املتوىف458 :هـ)،احملقق :حممد عبد القادر عطا،
لبنان ،بريوت:دار الكتب العلمية ،ط  1424 :3هـ  2003 -م ،رقم18275 :ج،9:ص.199:
- 6التعامل مع غري املسلمني يف العهد النبويً ،نصر حممدي جاد ،مصر ،دار امليمان للنشر والتوزيع ،ط 1430 :1هـ2009-م ،ص55:
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املسجد ،فخرج إليه النيب صلى هللا عليه وسلم ،فقال« :ما عندك اي مثامة؟» فقال :عندي خري اي حممد ،إن تقتلين
تقتل ذا دم ،وإن تنعم تنعم على شاكر ،وإن كنت تريد املال فسل منه ما شئت ،فرتك حىت كان الغد ،مث قال له:
«ما عندك اي مثامة؟» قال :ما قلت لك :إن تنعم تنعم على شاكر ،فرتكه حىت كان بعد الغد ،فقال« :ما عندك اي
مثامة؟» فقال :عندي ما قلت لك ،فقال« :أطلقوا مثامة» فانطلق إىل جنل قريب من املسجد ،فاغتسل مث دخل
املسجد ،فقال :أشهد أن ال إله إال هللا ،وأشهد أن حممدا رسول هللا ،اي حممد ،وهللا ما كان على األرض وجه
أبغض إيل من وجهك ،فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إيل ،وهللا ما كان من دين أبغض إيل من دينك ،فأصبح
1
دينك أحب الدين إيل ،وهللا ما كان من بلد أبغض إيل من بلدك ،فأصبح بلدك أحب البالد إيل..
وألن دعوته صلى هللا عليه وسلم للناس كافة ،كانت رْحته وشفقته على الناس عامة ،ال يرجو إالإنقاذهم من
النار ،ال يفرق بني عريب وعجمي ،وال لون وال عرق ،وابسط صورة من روعة رْحته صلى هللا عليه وسلم قصته مع
غالمه اليهودي الذين كان خيدمه صلى هللا عليه وسلم،فمرض ،فأاته النيب صلى هللا عليه وسلم يعوده ،فقعد عند
رأسه ،فقال له« :أسلم» ،فنظر إىل أبيه وهو عنده فقال له :أطع أاب القاسم صلى هللا عليه وسلم ،فأسلم ،فخرج
2
النيب صلى هللا عليه وسلم وهو يقول« :احلمد هلل الذي أنقذه من النار».
كما أكد النيب صلى هللا علية وسلم على حسن اجلوار وصلة الرحم مع األقارب الغري مسلمني وهو من
علي أمي وهي مشركة يف عهد قريش؛
التعايش ،منها ما ذكرته أمساء بنت أيب بكر رضي هللا عنه قالت ":قدمت َّ
إذ عاهدوا فأتيت النيب صلى هللا عليه وسلم فقلت :اي رسول هللا ،إن أمي قدمت وهي راغبة أَفَأ ِّ
َصلُها ؟ قال :نعم
3
ِّصلِّي أمك".
ومن مسات تعايشه صلى هللا عليه وسلم مع غري املسلمني أنه كانت هناك تعامالت مالية ودنيوية بينه صلى
هللا عليه وسلم وبينهم ،فيبيع ويشرتي منهم ،من ذلك قصته صلى هللا عليه وسلم مع من صفوان بن أمية ـ قبل
بعضها
أغصبا اي حممد؟ قال :بل هي عارية مضمونة ،فلما ضاع ُ
عريه ْأد ُرعا ،فقال صفوانْ :
إسالمه ـ يوم حنني أن يُ َ
4
عرض عليه النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -أن يضمنها له ويعطيه قيمتها ،فقال :أًن اليوم يف اإلسالم أرغب..
َ
5
بل إن النيب صلى هللا عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي.
- 1صحيح البخاري ،ابب وفد بين حنيفة ،وحديث مثامة بن أاثل ،رقم،4372 :ج،5:ص.170:
- 2صحيح البخاري،ابب إذا أسلم الصيب فمات هل يصلى عليه،رقم ،1356:ج ،2:ص.94:
 3صحيح البخاري ،ابب اهلدية للمشركني ،رقم ،2620 :ج ،3:ص.164:
 4مسند اإلمام أْحد بن حنبل،أبو عبد هللا أْحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين (املتوىف241 :هـ) ،حتقيق :شعيب األرنؤوط
وآخرون،إشراف :د عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي ،مؤسسة الرسالة،ط  1421 :1هـ  2001 -م،حديث صفوان بن أمية،رقم:
،27636ج ،45:ص.606:
- 5هذا ما روته سيدتنا عائشة رضوان هللا عليها«:تويف النيب صلى هللا عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثالثني» ،صحيح البخاري،ابب وفاة
النيب ،رقم ،4467 :ج ،6:ص.15:
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ومن ابب احرتام اإلختالف الذي هو أيضا من أسس حتقيق التعايش حفاظه صلى هللا عليه وسلم على
احلقوق الدينية لغري املسلمني،ما جاء يف معاهدة النيب صلى هللا عليه وسلم لنصارى جنران ":ولنجران وحاشيتهم
جوار هللا وذمة حممد النيب رسول هللا على أنفسهم وملتهم وأرضهم وأمواهلم وغائبهم وشاهدهم وبيعهم وصلواهتم ال
يغريوا أسقفا عن أسقفيته ،وال راهبا عن رهبانيته ،وال واقفا عن وقفانيته وكل ما حتت أيديهم من قليل أو كثري

وليس راب وال دم جاهلية ومن سأل منهم حقا فبينهم النصف غري ظاملني وال مظلومني لنجران ،ومن أكل راب من
ذي قبل فذميت منه بريئة ،وال يؤاخذ أحد منهم بظلم آخر ،وعلى ما يف هذه الصحيفة جوار هللا وذمة النيب أبدا
1
حىت َييت هللا أبمره إن نصحوا وأصلحوا فيما عليهم غري مثقلني بظلم».
بل إن قمة التعايش ومساحة نيب اإلسالم صلوات هللا وسالمه عليه أنه كان يوصي أصحابه بربهم واإلحسان
معاهدا ،أو انتقصه حقا ،أو كلَّفه فوق طاقته ،أو أخذ منه
إليهم  ،من ذلك قوله عليه الصالة والسالم " :من ظلم َ
حجيجه يوم القيامة".
شيئا بغري طيب نفس منه ،فأًن
ُ

2

وقد سار صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على هنجه واقتدوا به يف التمسك هبذا اخللق الكرمي،فقد
شهد عهدهم رضوان هللا عليهم صورا من السماحة يف التعايش مع غري املسلمني من إعانتهم ابملال ،وكفالة العاجز
منهم عن العمل أو كبري السن.فمن وصااي اخلليفة أيب بكر رضوان هللا عليه خلالد بن الوليد واليت ضمنها يف رسالته
ألهل احلرية النصارى ابلعراق":وجعلت هلم أَيا شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة من اآلفات أو كان غنيا
3
فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه طرحت جزيته وعيل من بيت مال املسلمني".
ومن الصور العظيمة كذلك أن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه وقد أبصر عمر رضي هللا عنه شيخا ،يسأل،
فقال« :مالك؟» فقال :ليس يل مال وأًن تؤخذ مين اجلزية ،قال :وهو شيخ كبري ،فقال عمر« :ما أنصفناك إن
أكلنا شبيبتك ،مث أنخذ منك اجلزية» مث أجرى عليه من بيت املال ما يصلحه  ،مث كتب إىل عماله أال َيخذوا
4
اجلزية من شيخ كبري.
- 1الطبقات الكربى ،أبو عبد هللا حممد بن سعد بن منيع اهلامشي ابلوالء ،البصري ،البغدادي املعروف اببن سعد (املتوىف230 :هـ)،احملقق :إحسان
عباس،دار صادر – بريوت،ط  1968 :1م،ابب :ذكر بعثة رسول هللا الرسل بكتبه ،ج،1:ص.288:
ِّ
الس ِّج ْستاين (املتوىف275 :هـ) ،حتقيق:حممد حميي
- 2سنن أيب داود،أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي ّ
الدين عبد احلميد،املكتبة العصرية ،صيدا – بريوت،ابب:يف تعشري أهل الذمة اذا اختلفوا يف التجارات ،رقم ،3052 :ج ،3:ص ،170:علق عليه
األلباين  :حديث صحيح.
- 3اخلراج،أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة األنصاري (املتوىف 182 :هـ) ،حتقيق  :طه عبد الرءوف سعد  ،سعد حسن
حممد،املكتبة األزهرية للرتاث ،فصل يف الكنائس والبيع والصلبان ،ج ،1:ص.158:
 - 4األموال البن زجنويه،أبو أْحد ْحيد بن خملد بن قتيبة بن عبد هللا اخلرساين املعروف اببن زجنويه (املتوىف251 :هـ) ،حتقيق الدكتور :شاكر ذيب
فياض األستاذ املساعد  -جبامعة امللك سعود ،مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية ،السعودية،ط  1406 :1هـ  1986 -م،ابب
فرض اجلزية ومبلغها،رقم ،165:ص.162:
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ويفصل اإلمام القرايف يف شرحه للرب والعدل املأمور به يف معاملة غري املسلمني ،فيقول" :وأما ما أمر به من

ِّّبرهم من غري مودة ابطنية ،فالرفق بضعيفهم ،وسد خلة فقريهم ،وإطعام جائعهم ،وكساء عاريهم  ..وصون
أمواهلم ،وعياهلم ،وأعراضهم ،ومجيع حقوقهم ومصاحلهم ،وأن يعانوا على دفع الظلم عنهم ،وإيصاهلم جلميع
حقوقهم  . " ...ويقول القرشي املالكي يف شرحه على خمتصر خليل" :دفع الضرر وكشف األذى عن املسلمني أو
ما يف حكمهم من أهل الذمة من فروض الكفاايت ،من إطعام جائع وسرت عورة ،حيث مل ِّ
تف الصدقات وال
بيت املال بذلك"  .وقد سجل هذه الرعاية الفريدة املستشرق ابرتولد يف كتابه "احلضارة اإلسالمية" ،فقال" :إن
النصارى كانوا أحسن حاالً حتت حكم املسلمني ،إذ أن املسلمني اتبعوا يف معامالهتم الدينية واالقتصادية ألهل
1
الذمة مبدأ الرعاية والتساهل".
الصحابة على ذلك ،فهذا عمر رضي هللا عنه مر براهب فوقف ونودي ابلراهب
الراشدون و ّ
وحرص اخللفاء ّ
وتر ِّك الدنيا ،فلما رآه عمر بكى ،فقيل له:
فقيل له :هذا أمري املؤمنني ،فاطَّلَع فإذا إنسان به من الضر واالجتهاد ْ
إنه نصراين ،فقال عمر :قد علمت ولكين رْحته2"..هذه هي الرْحة احلقيقية وحب خري اآلخرة حىت للمخالف
وشفقته عليه من عذاهبا ،قمة الرقي يف احملبة اإلنسانية .
إن بني السلم واحلرب :الظلم واإلمث والبغي ﴿:وقَاتِّلُواْ ِّيف سبِّ ِّيل ِّ
اَّلل الَّ ِّذين يـُ َقاتِّلُونَ ُكم والَ تَـ ْعتَ ُدواْ إِّ َّن ّ ِّ ِّ
ب
َ ّ
اَّللَ الَ ُحي ّ
َْ
َ
َ
ِّ
ين﴾عن ابن عباس يف قوله﴿ :وال تعتدوا ﴾-البقرة -190:يقول " :ال تقتلوا النساء والصبيان وال الشيخ
الْ ُم ْعتَد َ
الكبري وال من ألقى السلم وكف يده فإن فعلتم فقد اعتديتم" .3من أجل ذلك وضع خري الربية صالة هللا وسالمه
عليه شروطا إنسانية أخالقية ال َيكن أن يصل إليها أي قانون مهما ادعى فيه من أخالق واحرتام للسلم واحلياة،
ِّ
ِّ
صغِّ ًريا َوالَ ْامَرأًَة َ ،والَ
فكان من وصاايه صلى هللا عليه وسلم إذا بعث جيشا  ":الَ تَـ ْقتُـلُوا َشْي ًخا فَانيًا َوالَ ط ْفالً َوالَ َ
تَـغلُّوا  ،وض ُّموا َغنائِّم ُكم  ،وأ ِّ
ِّ ِّ
ني"4.هذا هو دين الرْحة .فهل الرْحة اليت هي
َح ِّسنُوا إِّ َّن َّ
اَّللَ ُِّحي ُّ
ب الْ ُم ْحسن َ
ُ َُ َ َ ْ َ ْ
َصل ُحوا َوأ ْ
أساس التعايش خضعت كغريها للمتغريات وأصبحت ختضع ملفاهيم جديدة  ،وما هي املتغريات اليت أثرت يف
الرْحة كمنهج حياة وابلتايل إىل حتقيق التعايش .

 - 1التعايش مع غري املسلمني يف اجملتمع املسلم،منقذ بن حممود السقار،رابطة العامل اإلسالمي  -مكة املكرمة،ط  1427 :1هـ  2006 -م،
ص.39:
 2تفسري عبد الرزاق،أبو بكر عبد الرزاق بن مهام بن ًنفع احلمريي اليماين الصنعاين (املتوىف211 :هـ)،دار الكتب العلمية،دراسة وحتقيق :د .حممود
حممد عبده ،بريوت:دار الكتب  ،ط1419 :1هـ ،ج،3:ص.420:
 -3الدر املنثور يف التفسري ابملأثور ،عبد الرْحن بن أيب بكر السيوطي ت 911 ( :هـ ) ،حتقيق  :مركز هجر للبحوث ،مصر :دار هجر  ،ط:
1424هـ ـ 2003م  ،،م،2:ص.312:
ِّ
ِّ
السج ْستاين (املتوىف 275 :هـ) ،حتقيق :حممد عوامة،جدة :دار القبلة للثقافة اإلسالمية،
 -4سنن أيب داود ،أبو داود سليمان بن األشعث ّ
بريوت:مؤسسة الراين،ط 1419 :1هـ1998-م ،ج،3:كتاب اجلهاد ،رقم ،2614:ص.40:
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املبحث الثاين :الرمحة واملتغريات احلديثة يف اجملتمعات املعاصرة
يف أوج احلضارة اإلسالمية استطاع املسلمون أن يوجدوا نوعا فريدا من التعايش بني خمتلف األجناس واألداين
واألطياف بناء على تطبيق مبدأ الرْحة اإلسالمية اإلنسانية وعلى ضرورة الرب واإلحسان إىل مجيع الناس كافة،
اَّلل ع ِّن الَّ ِّذين َمل يـ َقاتِّلُوُكم ِّيف ِّّ
الد ِّ
ين
مهما اختلفت أدايهنم وعقائدهم ،كما جاء يف حمكم قوله تعاىلَ ﴿ :ال يـَْنـ َها ُك ُم َُّ َ
َ ُْ
ْ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ني﴾ -املمتحنة . -8:فقد وضع اإلسالم
وه ْم َوتـُ ْق ِّسطُوا إِّلَْي ِّه ْم إِّ َّن َّ
اَّللَ ُِّحي ُّ
ب الْ ُم ْقسط َ
َوَملْ ُخيْ ِّر ُجوُك ْم م ْن د َاي ِّرُك ْم أَ ْن تَـبَـُّر ُ
قواعد لسنة االختالف قائمة على "التدافع" وليس التناحر .فالتفاعل احلضاري يستند يف مفهوم الفكر اإلسالمي

إىل مبدأ التدافع احلضاري ،ال الصراع احلضاري ،وهو املبدأ القرآين احملض ،الذي جند له أصالً يف قوله تعاىل﴿:ولو
اَّلل الناس بعضهم ببعض لفسدت األرض ﴾-احلج . -40:فالتفاعل يف املنظور اإلسالمي ،هو عملية
ال دفْـع َّ
تدافع ال تنازع ،وحتاور ال تناحر .والتفاعل حياة ،والتصارع فناء .والتفاعل احلضاري عندًن ،حواردائم ومطّرد،
اَّلل الناس بعضهم ببعض
ينشد اخلري واحلق والعدل والتسامح لْلنسانية قاطبة ،وال يسعى يف األرض بفساد ودفع َّ
يلغي فكرة صراع احلضارات،ألن هذا "الدفع" هو الذي َينع فساد األرض  1.ومتثل األندلس أمنوذجا للتسامح
اإلسالمي وتعايشه بني الشعوب واإلثنيات من بربر ومستعربني ويهود والطوائف اليت وفدت من خمتلف
األصقاع.وقد أسلم عدد كبري من األسبان بعد الفتح ،وكان لسياسة التسامح اليت سار عليها الفاحتون أثر كبري يف

ذلك ،ابإلضافة إىل ما وجده هؤالء من مبادئ وقيم نبيلة يف اإلسالم دفعتهم إىل اعتناقه عن إَيان.كما متتع أهل
الذمة حبريتهم الدينية ،وعاشوا إىل جوار املسلمني يف حرية وأمان وسالم .والكتاب الذي كتبه عبد العزيز بن
موسى بن نصري لصاحب أريولة بعد فتحها سنة94:ه شاهد على ذلك":بسم هللا الرْحن الرحيم ،كتاب من عبد
العزيز بن موسى ابن نصري لتدمري بن عبدوش أنه نزل على الصلح ،وأن له عهد هللا وذمته وذمة نبيه صلى هللا
عليه وسلم أال يقدم له وال أحد من أصحابه وال يؤخر ،وال ينزع عن ملكه ،وأهنم ال يقتلون ،وال يسبون وال يفرق
بينهم وبني أوالدهم وال نسائ هم ،وال يكرهون عن دينهم وال حترق كنائسهم وال ينزع عن ملكه ما تعبد ونصح
2
وأدى الذي اشرتطنا عليه"..
ومن مث فان أهم املتغريات يف نظري اليت أثرت يف الرْحة كمنهج حياة هو فرض منطق "الصراع" داخل
اجملتمعات اإلسالمية الذي غذاه أيضا االِتاه املادي الذي سعى إىل حتقيقه جمموعة من العوامل األساسية ،أمهها
اإلعالم ،الذي لعب دورا مهما يف هذه القضية ،حيث استطاع زعزعة منظومة القيم األخالقية برمتها ،إذ

 -1لالستزادة :صراع احلضارات يف املفهوم اإلسالمي ،عبد العزيز بن عثمان التوجيري ،املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة ،ايسيسكو2002:م
2اجملتمع األندلسي يف العصر األموي،حسني يوسف دويدار،مصر :مطبعة احلسني االسالمية  ،ط 1414 :1هـ1994-م ،ص.37-35:
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استطاعت أن تسوق للعنف والقسوة كنوع من البطوالت على غرار ما تقدمه األفالم واملسلسالت وغريها ،بينما
1
الرْحة والتسامح والطيبة غفلة وضعف..
وابلتايل فإن أخطر ما يقع اآلن يف إطار هذه املتحوالت هو استغالل الشباب العريب اإلسالمي من قبل
اجلماعات املخالفة للمنهج اإلسالمي القائم على الرْحة والوسطية واالعتدال ،وإخراج الناس عن املنهج الرابين
احلقيقي القائم على احلب واحملبة واألمن واألمان والرْحة يف اجملتمعات اإلسالمية ،وكل دول العامل ابعتباره الدين
ِّ ِّ
ني﴾-األنبياء.-107:ويتعلق األمر ابجلماعات املتطرفة اليت
﴿:وَما أ َْر َس ْلنَ َ
اك إَِّّال َر ْْحَةً ل ْل َعالَم َ
العاملي لكل البشرَ :
تدعوا إىل الكراهية ونبذ أي خمالف هلا سواء كان مسلما أو غري مسلم ،والذي حتول يف العقدين اآلخرين إىل
سلوكيات عدوانية وصلت إىل ترويع جمتمعاتنا واستهداف اآلمنني من املدنيني األبرايء .
حيث مث استغالل الشباب يف العنف والكراهية ابسم الدين.وهذا ما حيدث اآلن مع اجلماعات املتطرفة،
حيث خيوضون حرواب ابسم الدين ،وتناسى هؤالء أن اجلهاد ابسم هللا له ضوابط وقواعد حمكمة ،ألن الدماء هلا
حرمة شديدة عند رب العاملني .سواء كانت دماء مسلم﴿:وَمَنْ يـَْقتُلْ مُ ْؤِّمنًا مُتـَعَِّمّدًا فَ َجَز ُاؤهُ َج َهن َُّم َخالِّ ًدا فِّ َيها
ِّ
ب َّاَّللُ َعلَْي ِّه َولَ َعنَهُ َوأ ََع َّد لَهُ َع َذ ًااب َع ِّظ ًيما﴾-النساء ،-93:أو النفس على اإلطالق﴿ :وَال تـَ ْقتـُلُوا النَّـ ْفسَ اَّلِّيت
َو َغض َ
اَّللُِّإالَّ ِّاب ْحلَِّقّ﴾-اإلسراء.33:
حَ َّرمَ َّ
بينما أصبحنا نشاهد مشاهد من العنف مل يسبق هلا مثيل ،يف اإلعدامات اليت تقوم هبا احلركات املتطرفة ،
وصوال إىل احلرق.
مرورا ابإللقاء من أسطح البناايت ،وقطع الرؤوس ً
بدءًا ابإلعدام رميًا ابلرصاصً ،
بينما إذا راجعنا السرية العطرة للرسول الكرمي الذي أمر القرآن احلكيم ابختاذه أسوة حسنة،فإننا جند ِتلياً
لروح التسامح والتعايش وتقبل املخالف .فاإلساءة احلقيقية لنيب الرْحة تكمن يف التطرف والغلو وإرهاب وتقتيل
ِّ
ات
اع ِّة َوفَ َار َق ْ
اجلَ َم َ
الناس بغري وجه حق . ،فلنتأمل فقط قوله عليه الصالة والسالمَ «:م ْن َخَر َج م َن الطَّ َ
اع َة فَ َم َ
اهلِّيَّةً ومن قَاتَل َحتت راية ع ِّميَّة يـ ْغض ِّ
مات ِّميت ًة ج ِّ
صبَ ًة فَـ ُقتِّ َل فَ ِّقْتـلَةٌ
ص ُر َع َ
صبَة أ َْو يـَْن ُ
صبَة أ َْو يَ ْدعُو إِّ َىل َع َ
ب ل َع َ
َ َ َ َ
ََ ْ َ ْ َ َ َ ُّ َ َ ُ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
اجرها والَ يـتَح ِّ ِّ ِّ
س ِّم ِّّىن
َجاهليَّةٌ َوَم ْن َخَر َج َعلَى أ َُّم ِّىت يَ ْ
ب بـََّرَها َوفَ َ َ َ َ َ َ
ض ِّر ُ
اش م ْن ُم ْؤمن َها َوالَ يَفى لذى َع ْهد َع ْه َدهُ فَـلَْي َ
2
ت ِّمْنهُ ».
َولَ ْس ُ

 -1جملة :املنال ،جملة شهرية إلكرتونية تصدر عن مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية ،أنشأت يف عام  1979كفرع ملنظمة األسرة العربية يف منطقة
اخلليج واجلزيرة العربية .وقد صدر بشأن ذلك املرس ــوم األمريي رقم 1981/6بتاريخ  1981/3/11عن حكومـة الشارقة .العدد :
أغسطس2012:م.
-2صحيح مسلم ،ابب األمر بلزوم اجلماعة عند ظهور الفنت ،رقم ،1848 :ج،3:ص.1446:
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خ اَتة:
متر البشرية يف مطلع األلفية الثالثة بتطورات حضارية وثقافية حساسة ِتعل من هذا العصر عصرا شديد
التقلب سياسيا ،واقتصاداي  ،واجتماعيا  ،وثقافيا  ،ونفسيا  ..يرتافق ذلك مع اندفاع متزايد من اجلماعات الرئيسة
والفرعية يف دول العامل املختلفة حنو أتكيد هويتها احلضارية والثقافية الذاتية  .من أجل ذلك فان الغالبية العظمى
ملثقفي القرن العشرين  " .إن هذا الواقع العاملي يتطلب استنفار اجلهود من اجل أتسيس أرضية مشرتكة للحوار
وتقبل اآلخر بني الثقافات املتنوعة  ،السيما يف اجملتمعات اليت تعاين من ضعف اإلنسجام الثقايف بني مكوًنهتا
االجتماعية  ،قبل أن تتحول العالقة بني هذه املكوًنت إىل عالقة ذات أبعاد صفرية تقود إىل صراع مدمر ال حتمد
عواقبه  .وألن الدين َيثل عامال جوهراي وحيواي يف احلراك اإلجتماعي يؤهله إىل أن يكون عامل تقريب وأتسيس
لسلم اجتماعي ترتقي عليه احلضارة اإلنسانية ،أو يكون عامل أتجيج لصراعات مدمرة تنتهك كل احملرمات
وتتجاوز على كل احلقوق  ،اعتمادا على طبيعة الرؤى التارخيية والرمزية واألسطورية اليت حيملها املتدينون  ،وطبيعة
العالقة اليت تربطهم بدينهم وطائفتهم وانعكاسها على أهل األداين والطوائف األخرى  .فان احلاجة ماسة إىل أن
تبادر النخب الدينية والثقافية املؤثرة إىل توظيف املقوالت الدينية لرتسيخ ثقافة احلوار وتعزيز السلم األهلي يف
البلدان اإلسالمية والبلدان غري إسالمية .
وال يعين العمل مببدأ التعايش ختلي أي طرف عن رأيه الشخصي أو عن عقيدته ودينه "  ..فالرأي الذايت هو
جزء من شخصية املرء  ،وال أحد َيلك أن يطالب اآلخرين بتغيريه أو خمالفته  ،إال أنه يبقى يف النهاية جمرد رأي
شخصي  ،واملطلوب هو التخلي عن التعصب احملتقن  ،واإلنفعال اجلاري يف غري قناته  ،وإحالل احلوار والدعوة
1
ابليت هي أحسن حمله .
إن الرْحة هي منطلق حتقيق اإلنسانية يف الكون ،وهي أساس حتقيق مبدأ االستخالف يف األرضوإقامة دين
هللا ،وهي مفتاح دخول اجلنة ،قال صلى هللا عليه وسلم":لَ ْن تـُ ْؤِّمنُوا َح َّىت َحتَابُّوا أَفَالَّ أ َُدلُّ ُك ْم َعلَى َما َحتَابُّو َن َعلَْي ِّه ؟
اْحُوا قَالُوا َ :اي
السالَ َم بـَْيـنَ ُك ْم  ،فَـ َوالَّ ِّذي نـَ ْف ِّسي بِّيَ ِّد ِّه  ،الَ تَ ْد ُخلُوا ْ
ول هللاِّ  ،قَ َ
قَالُوا بـَلَى َاي َر ُس َ
ال  :أَفْ ُشوا َّ
اجلَنَّةَ َح َّىت تَـَر َ
ِّ 2
ال  :إِّنَّه لَي ِّ ِّ
رس َ ِّ ُّ ِّ
اصتَهَ َ ،ولَ ِّك ْن َر ْْحَةُ الْ َع َّامة" .
َح ِّد ُك ْم َخ َّ
س بَر ْْحَة أ َ
َُ
ول هللا ُ ،كلنَا َرح ٌم  ،قَ َ ُ ْ َ

 - 1حقوق اآلخر يف ضوء وثيقة املدينة املنورة  :أتصيل إساملي ملبدأ التعايش  ،خالد عليوي جياد ،ص.143:
-2هذا حديث صحيح اإلسناد و مل خيرجاه ،تعليق الذهيب  ،املستدرك على الصحيحني،حممد بن عبدهللا أبو عبدهللا احلاكم النيسابوري ،حتقيق :
مصطفى عبد القادر عطا،بريوت:دار الكتب العلمية ،ط ،1990 – 1411 :1رقم،7310 :ج،4:ص.185:
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هكذا هو دين اإلسالم دين الرْحة ،فعدم الرْحة حىت مع اضعف املخلوقات تدخل النار والرأفة هبم تدخل
ِّ
ِّ ِّ
ت
ت ،فَ َد َخلَ ْ
ًنلت رْحة اإلسالم احليوان والطري واإلنسان ،ف"عُ ّذبَت ْامَرأَةٌ ِّيف هَّرة َس َجنَـْتـ َها َح َّىت َماتَ ْ
اجلنة،فقد ْ
ِّ 1
ِّ
َّار ،الَ ِّهي أَطْ َع َمْتـ َها َوالَ َس َقْتـ َها ،إِّ ْذ َحبَ َسْتـ َهاَ ،والَ ِّهي تَـرَكْتـ َها َأتْ ُكل ِّم ْن َخ َش ِّ
اش األ َْرض».
ف َيها الن َ
ُ
َ َ
َ
ودخل اجلنة رجال رحم كلبا،عن أيب هريرة رضي هللا عنه :أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال " :بينا رجل
بطريق ،اشتد عليه العطش ،فوجد بئرا ،فنزل فيها ،فشرب مث خرج ،فإذا كلب يلهثَ ،يكل الثرى من العطش،
فقال الرجل :لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مين ،فنزل البئر فمال خفه ماء ،فسقى الكلب،
2
فشكر هللا له فغفر له " ،قالوا :اي رسول هللا ،وإن لنا يف البهائم ألجرا؟ فقال« :يف كل ذات كبد رطبة أجر».
هذا هو املنهج الذي حيتاج إليه العامل اآلن  ،منهج اإلسالم الذي وجد رْحة للعاملني.الذي يهدف إىل نبذ
التعصب وإشاعة ثقافة التسامح والتعايش واحرتام التنوع الثقايف والديين ،وتشجيع حوار إنساين هادف ومسؤول
يستند إىل القواسم املشرتكة ،وتعميق روح التسامح والتفاهم واحرتام اآلخر.

- 1صحيح البخاري ،ابب حديث الغار ،رقم ،3482 :ج ،4:ص.176:
- 2صحيح البخاري ،ابب اآلابر على الطرق إذا مل يتأذ هبا ،رقم ،2466 :ج ،3:ص.132:
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 774هـ)،حتقيق :سامي بن حممد سالمة ،اململكة العربية السعودية:دار طيبة للنشر والتوزيع ،ط 1420 :2هـ -
 1999م.
جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،أبو احلسن نور الدين علي بن أيب بكر بن سليمان اهليثمي (املتوىف:
-10
807هـ) ،احملقق :حسام الدين القدسي،مكتبة القدسي ،القاهرة ،طبعة 1414:هـ 1994 ،م.
األموال البن زجنويه،أبو أْحد ْحيد بن خملد بن قتيبة بن عبد هللا اخلرساين املعروف اببن زجنويه
-11
(املتوىف251 :هـ) ،حتقيق الدكتور :شاكر ذيب فياض األستاذ املساعد  -جبامعة امللك سعود ،مركز امللك فيصل
للبحوث والدراسات اإلسالمية ،السعودية،الطبعة :األوىل 1406 ،هـ  1986 -م
تفسري عبد الرزاق،أبو بكر عبد الرزاق بن مهام بن ًنفع احلمريي اليماين الصنعاين (املتوىف:
-12
211هـ)،دار الكتب العلمية،دراسة وحتقيق :د .حممود حممد عبده ،بريوت:دار الكتب  ،ط1419 :1هـ،
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-13

معجم مقاييس اللغة،أبو احلسني أْحد بن فارس بن زكراي ،حتقيق:عبد السالم حممد هارون،

لبنان :دار الفكر،الطبعة 1399 :هـ 1979 -م.
لسان العرب ،أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ،بريوت :دار صادر ،طبعة2003:م.
-14
الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية،أيوب بن موسى احلسيين القرَيي الكفوي ،أبو
-15
البقاء احلنفي (املتوىف1094 :هـ) ،حتقيق:عدًنن درويش  -حممد املصري ،بريوت:مؤسسة الرسالة  ،طبعة:
1419هـ 1998 -م.
معجم اللغة العربية املعاصرة،د أْحد خمتار عبد احلميد عمر (املتوىف1424 :هـ) مبساعدة فريق
-16
عمل ،عامل الكتب،الطبعة :األوىل 1429 ،هـ  2008 -م.
-17
ط 2000:م.
-18

مشائل الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم،أْحد بن عبد الفتاح زواوى ،دار القمة – اإلسكندرية،
الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية،أيوب بن موسى احلسيين القرَيي الكفوي ،أبو

البقاء احلنفي (املتوىف1094 :هـ) ،حتقيق:عدًنن درويش  -حممد املصري ،بريوت:مؤسسة الرسالة  ،طبعة:
1419هـ 1998 -م .
 بستان الواعظني ورايض السامعني،مجال الدين أبو الفرج عبد الرْحن بن علي بن حممد-19
اجلوزي (املتوىف597 :هـ)،احملقق :أَين البحريي ،مؤسسة الكتب الثقافية  -بريوت – لبنان،الطبعة :الثانية،
.1998 – 1419
ا لطبقات الكربى،أبو عبد هللا حممد بن سعد بن منيع اهلامشي ابلوالء ،البصري ،البغدادي
-20
املعروف اببن سعد (املتوىف230 :هـ)،احملقق :إحسان عباس،دار صادر – بريوت،الطبعة :األوىل 1968 ،م.
التيسري بشرح اجلامع الصغري ،زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن اتج العارفني بن علي بن
-21
زين العابدين احلدادي مث املناوي القاهري (املتوىف1031 :هـ) ،مكتبة اإلمام الشافعي – الرايض،ط 1408 :3هـ
 1988م.النظام العائلي ودور األسرة يف البناء االجتماعي،زهري األعرجي،مصر:دار الفكر ،ط:1
-22
1415هـ 1994-م.
اجملتمع األندلسي يف العصر األموي،حسني يوسف دويدار،مصر :مطبعة احلسني االسالمية  ،ط
-23
1414 :1هـ1994-م.
اجملتمع األندلسي يف العصر األموي،حسني يوسف دويدار،مصر :مطبعة احلسني االسالمية  ،ط

-24
1414 :1هـ
اجلامع الصحيح،حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري ،أبو عبد هللا (املتوىف :
-25
256هـ) حسب ترقيم فتح الباري ،القاهرة :دار الشعب  ،ط 1407 : 1هـ 1987 -م.
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-26

خمتار الصحاح ،حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي ،املكتبة العصرية :الدار النموذجية،

طبعة 1420 :هـ1999-م.
املغين البن قدامة،أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن أْحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي
-27
مث الدمشقي احلنبلي ،الشهري اببن قدامة املقدسي (املتوىف620 :هـ) ،مصر:مكتبة القاهرة ،بدون طبعة،
جامع البيان عن أتويل آي القرآن ،،حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي ،أبو
-28
جعفر الطربي (املتوىف 310 :هـ) ،حتقيق :الدكتور عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي ابلتعاون مع مركز البحوث
والدراسات اإلسالمية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن َيامة ،دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن ،ط
 1422 :1هـ  2001 -م.
املستدرك على الصحيحني،حممد بن عبدهللا أبو عبدهللا احلاكم النيسابوري ،حتقيق  :مصطفى
-29
عبد القادر عطا،بريوت:دار الكتب العلمية ،ط .1990 – 1411 :1
 ضعيف اجلامع الصغري وزايدته (الفتح الكبري)،حممد ًنصر الدين األلباين،املكتب اإلسالمي،-30
بريوت ،ط 1408 :3هـ 1988 ،م.
التعايش مع غري املسلمني يف اجملتمع املسلم،منقذ بن حممود السقار،رابطة العامل اإلسالمي -
-31
مكة املكرمة،الطبعة :األوىل 1427 ،هـ  2006 -م
املعجم الوسيط،جممع اللغة العربية ابلقاهرة ،اشراف :شعبان عبد العاطي عطية
-32
وآخرون،مصر:مكتبة الشروق الدولية ،ط 1425 :4هـ2004-م
التعامل مع غري املسلمني يف العهد النبويً ،نصر حممدي جاد ،مصر ،دار امليمان للنشر
-33
والتوزيع ،ط 1430 :1هـ2009-م.
املعجم الكبري ،سلي مان بن أْحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي ،أبو القاسم الطرباين
-34
(املتوىف360 :هـ) ،حتقيقْ:حدي بن عبد اجمليد السلفي ،مكتبة ابن تيمية – القاهرة ،ط.2
تيسري العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد الذي هو حق هللا على العبيد،سليمان بن عبد هللا
-35
بن حممد بن عبد الوهاب (املتوىف1233 :هـ) ،حتقيق:زهري الشاويش ،بريوت -دمشق :املكتب اإلسالمي ،ط :1
1423هـ2002/م.
السالم العاملي واإلسالم ،سيد قطب ،القاهرة  -بريوت ،دار الشروق ،ط  11 ، 1413هـ
-36
الدر املنثور يف التفسري ابملأثور،عبد الرْحن بن أيب بكر السيوطي ت 911 ( :هـ )،حتقيق :
-37
مركز هجر للبحوث ،مصر:دار هجر  ،طبعة1424 :هـ ـ 2003م.
السرية النبوية البن هشام ،عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي املعافري ،أبو حممد ،مجال
-38
الدين (املتوىف213 :هـ)،حتقيق :مصطفى السقا وإبراهيم األبياري وعبد احلفيظ الشليب،شركة مكتبة ومطبعة
مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر ،الطبعة :الثانية1375 ،هـ  1955 -م.
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-39

صراع احلضارات يف املفهوم اإلسالمي ،عبد العزيز بن عثمان التوجيري ،املنظمة اإلسالمية للرتبية

والعلوم والثقافة ،ايسيسكو2002:م.
اإلسالم واملساواة بني املسلمني وغري املسلمني ،عبد املنعم أْحد بركة :،اإلسكندرية ،مؤسسة
-40
شباب اجلامعة1410 ،هـ
األسرة املسلمة يف زمن العوملة ،فاطمة عمر نصيف ،اململكة العربية السعودية :جدة ،ط :1
-41
1427هـ2006 -م.
العنف لدى الشباب اجلامعي ،د.هتاين حممد عثمان منيب و د.عزة حممد سليمان ،جامعة ًنيف
-42
العربية للعلوم األمنية :الرايض ،ط1428 :ه2007-م.
جمالت ودورَيت:
 املنال ،جملة شهرية إلكرتونية تصدر عن مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية ،أنشأت يف عام 1979كفرع ملنظمة األسرة العربية يف منطقة اخلليج واجلزيرة العربية .وقد صدر بشأن ذلك املرس ــوم األمريي رقم1981/6
بتاريخ  1981/3/11عن حكومـة الشارقة .العدد  :أغسطس2012:م.
 جملة رسالة احلقوق ،السنة الرابعة العدد الثاين2012:م ،حقوق اآلخر يف ضوء وثيقة املدينة املنورة :أتصيل إسالمي ملبدأ التعايش ،خالد عليوي جياد.
 جريدة الشرق األوسط،العدد،8809:اجلمعة  7ذو القعدة 1423هـ ،التعدد واإلختالف سنة إهليةكونية" ،حممد عمارة،
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د  .سلطان بن علي حممد شاهني

 بكالوريوس ختصص ( دعوة ) عام 1410هـ من كلية الدعوة التابعة جلامعة اإلمام حممد بنسعود اإلسالمية .
 ماجستري ختصص (دعوة و احتساب ) من كلية الدعوة عام 1413هـ التابعة جلامعة اإلمامحممد بن سعود اإلسالمية .
 دكتوراه ختصص ( ثقافة إسالمية ) عام 1426هـ من كلية الشريعة جبامعة اإلمام ابلرايض . أستاذ مشاركفي الثقافة اإلسالمية بقسم الدراسات اإلسالمية . كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة طيبة . -بريد إلكرتوين sultan.shahin@hotmail.com:

132

املقدمة :
من املفاهيم اليت راجت يف وقعنا املعاصرة مفهوم التعايش  ،ويقصد به إمكانية التعايش مع اآلخر املختلف
جنساً أو ديناً أو لغة أو حضارة  ،أو أي اختالف آخر متصور  ،والقدرة على العيش بيسر ودون صعوبة أو حرج

" والتعايش من الناحية الدينية  :يعين ممارسة كل الفرق أو اجلماعات ذات االعتقادات أو الدايًنت املختلفة لكافة
شعائرها وطقوسها الدينية بكل حرية مهما اختلفت معتقداهتا  .وأما التعايش السلمي فهو  :اتفاق طرفني أو
عدة أطراف على تنظيم وسائل العيش – أي احلياة – فيما بينهم وفق قاعدة يتم حتديدها  ،ومتهيد السبل املؤدية
إليها .
َّ ِّ
ين َملْ يـُ َقاتِّلُوُك ْم ِّيف ال ِّّد ِّ
{ال يـَْنـ َها ُك ُم َّ
وقد بني القرآن الكرمي حقيقة التعايش يف قوله تعاىل َ
ين َوَملْ
اَّللُ َع ِّن الذ َ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ني}[املمتحنة  ]8 :فبني سبحانه أن العالقة
وه ْم َوتـُ ْق ِّسطُوا إِّلَْي ِّه ْم إِّ َّن َّ
اَّللَ ُِّحي ُّ
ب الْ ُم ْقسط َ
ُخيْ ِّر ُجوُك ْم م ْن د َاي ِّرُك ْم أَ ْن تَـبَـُّر ُ
مع اآلخر قائم على أساس الرب والقسط .
ومن املفاهيم اليت املتصلة ابلتعايش وخصوصاً التعايش يف اجملتمعات الغربية أو غري املسلمة عموماً  ،مفهوم
االندماج الواعي  ،هو العمل على االنفتاح على اآلخر وتقدمي صورة مشرفة عن أصولنا ومعتقداتنا مع تقبل
اآلخرين أبلواهنم واشكاهلم ومالبسهم ومعتقداهتم ما توافق منها معنا أو اختلف .والعمل ضمن قوانني ومقومات
اجملتمع الغريب اليت تسمح لك ابحلفاظ على شخصيتك وعلى دينك .وقد ضرب اإلسالم اروع األمثلة يف
السماحة مع الكفار  ،والرب هبم  ،واإلحسان إليهم  ،ومالطفتهم  ،ومصاحلتهم  ،ومساملتهم  ،هو مطلب ديين ،
وغرض شرعي  ،ال تقوم مقاصد الدين إال عليها  ،وال تتحقق مصاحل اخللق إال هبا .واحلقيقة أن موقف الدول
الغربية تغري بعد أحداث احلادي عشر من سبتمرب 2001م من اإلسالم واملسلمني  ،حيث أصبحت النظرة إليهم
نظرة خوف وغضب وتعصب  ،سواء كان املسلمون من املستوطنني أو املهاجرين أو غريهم .األمر الذي رسخ
النظرة الغربية السلبية لْلسالم واملسلمني اليت رمسها املستشرقون من خالل مؤلفاهتم وكتاابهتم  ،حيث ينظر
لْلسالم أنه دين العنف والقسوة والتطرف  ،ويصور املسلمني بصورة املتخلفني واملتعطشني لسفك الدماء والقتل .
وعلى الرغم من احلرية املتاحة يف الغرب للمسلمني  ،ولكنهم مل يستغلوا ذلك إال بقدر ضئيل يف العمل السياسي
أو اإلعالمي أو الثقايف الذي يغري تلك الصورة النمطية السلبية لْلسالم واملسلمني.
وكانت السمة البارز للمجتمع الغريب عقب أحداث  11أيلول (سبتمرب) هي إظهار العداء لْلسالم
واملسلمني ،غري أن قاعدة يف علم االجتماع تقول :أبن األحداث االجتماعية ال تتمخض عن نتيجة واحدة ،لقد
أصبح احلديث عن حماسن اإلسالم وهويته احلقيقية موضوع الساعة يف الكثري من البلدان األوربية وأمريكا  .فهذا
كله يستل زم من املسلمني أن يدركوا أمهية التعايش يف اجملتمعاملسلم أو غري املسلم مع اآلخر مهما اختلف دينه أو
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مذهبه  ،واالندماج الواعي ،ملا له دور عظيم يف نقل صورة حقيقية عن معتقداتنا وأدايننا  ،فما هو مفهوم التعايش
؟ وما هي املبادئ اليت يقوم عليها ؟  ،وما فقه التعايش مع اآلخر ؟  ،وما موقف املسلم منه ؟  ،هذا سوف
أتناوله يف هذا البحث املتواضع الذي أسأل هللا تعاىل أن أوفقه فيه ،وقد قسمت البحث إىل مقدمة ومبحثني
وخامتة .
خطة البحث :
مقدمة  :أمهية املوضوع .
مبحث األول  :مفهوم التعايش وواقعه وأُهيته .
-1تعريف التعايش .
-2أمهية التعايش .
-3واقع اجلاليات املسلمة يف الغرب .

املبحث الثاين  :فقه التعايش وموقف املسلم منه .
-1فقه التعايش يف اإلسالم .
-2موقف املسلم من التعايش السلمي .
خاَتة  :أهم النتائج والتوصيات .
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املبحث األول  :مفهوم التعايشوأُهيته وواقعه.
املطلب األول  :تعريف التعايش :
-1التعايش لغة  :يقال  :عاش يعيش عيشاً ومعاشاً ومعيشة ِّ
وعيشة ومعيشاً بغري هاء  .وقال الليث :
"العْيش  :املطعم واملشرب وما يكون به احلياة  ،واألرض معاش للخلق "()1وتعايشوا أي "عاشوا على األلفة واملودة
َ
()2
ومنه التعايش السلمي "
-2التعايش يف االصطالح  " :إمكانية التعايش مع اآلخر املختلف جنساً أو ديناً أو لغة أو حضارة .....أو
()3
أي اختالف آخر متصور  ،والقدرة على العيش بيسر ودون صعوبة أو حرج "
والتعايش من الناحية الدينية " :يعين ممارسة كل الفرق أو اجلماعات ذات االعتقادات أو الدايًنت املختلفة
()4
لكافة شعائرها وطقوسها الدينية بكل حرية مهما اختلفت معتقداهتا "
وأما التعايش السلمي فهو  " :اتفاق طرفني أو عدة أطراف على تنظيم وسائل العيش – أي احلياة – فيما
()5
بينهم وفق قاعدة يتم حتديدها  ،ومتهيد السبل املؤدية إليها "
فالتعايش يف اًلصطالح يقصد به العيش املتبادل مع املخالفني القائم على املساملة واملهادنة.وقد يعرب عنه
أبنه " التشارك القائم على التحاور  ،واحلرية  ،والعدالة واإلحسان إىل أقصى احلدود الفاصلة بني الذات واآلخر
()6
ِ
ِ ِ
ص ْي نَا ِْ
صالُهُ ِيف
{وَو َّ
سا َن بَِوال َديْه َمحَلَْتهُ أ ُُّمهُ َو ْهناا َعلَى َو ْه ٍن َوف َ
" وقد عرب عنه القرآن الكرمي يف قوله تعاَل َ
اإلنْ َ
اك علَى أَ ْن تُ ْش ِر َك ِِب ما لَيس لَ َ ِ ِ ِ
ني أ ِ
ك إِ ََّ ِ
َع َام ْ ِ
ْم فَ َال تُ ِط ْع ُه َما
َن ا ْش ُك ْر ِِل َولَِوالِ َديْ َ
اه َد َ َ
ري * َوإِ ْن َج َ
ك به عل خ
ِل ال َْمص ُ
َ ْ َ
وص ِ
ِ ِ
اح ْب ُه َما ِيف ُّ
ِل َم ْرِجعُ ُك ْم فَأُنَبِِئُ ُك ْم َِِا ُك ْن تُ ْم تَ ْع َملُو َن [لقمان
ِل ُْثَّ إِ ََّ
ب إِ ََّ
يل َم ْن أ َََّن َ
َ َ
الدنْيَا َم ْع ُروفاا َواتَّب ْع َسب َ
 ]15-14:فهو ما عرب عنه تعاَل يف اَلية السابقة بقوله { وص ِ
اح ْب ُه َما ِيف ُّ
الدنْيَا َم ْع ُروفاا  ،قال القرطيب "
َ َ
واآلية دليل على صلة األبوين الكافرين مبا أمكن من املال إن كاًن فقريين ،وإالنة القول والدعاء إىل اإلسالم
 -1األزهري أبو منصور حممد بن أْحد  ،هتذيب اللغة ،حتقيق  :حممد عوض مرعب  ، 39/3 ،مادة (عاش)  ،دار النشر  :دار إحياء الرتاث العريب -
بريوت 2001 -م .
 -2املرجع السابق .
 -3بالجي عبدالسالم  ،اإلسالم وثقافة التعايش وتعايش الثقافات  ،حبث الندوة العلمية الدولية بعنوان "الدين وثقافة السلوك احلضاري يف اجملتمع
اإلنساين " املعهد األعلى ألصول الدين  ،جامعة الزيتونة  ،تونس  .ص361
 -4الفرايين عادل  ،التعايش السلمي يف عصور الدول اإلسالمية  ،املؤمتر الدويل "التعايش السلمي يف اإلسالم –سريالنكا"  ،رابطة العامل اإلسالمي
1428ه  ،ص. 203
 -5املرجع السابق  ،ص 205-204
 -6أبو فرحة  ،مجال احلسيين  ،التعايش مع اآلخر  ،ص ، 18مكتبة دار الزمان للنشر والتوزيع ابملدينة املنورة  ،ط1436، 2ه
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برفق"( )1فاملصاحبة يف الدنيا ابملعروف  ،وهو التعايش القائم على ركائزه األربعة التحاور  ،واحلرية  ،والعدالة ،
()2
واإلحسان.
َّ ِّ
ين َملْ يـُ َقاتِّلُوُك ْم ِّيف ال ِّّد ِّ
وقد بني القرآن الكرمي حقيقة التعايش يف قوله تعاىل َ
ين َوَملْ
{ال يـَْنـ َها ُك ُم ا ََّّللُ َع ِّن الذ َ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ني}[املمتحنة  ]8 :فبني سبحانه أن العالقة
وه ْم َوتـُ ْق ِّسطُوا إِّلَْي ِّه ْم إِّ َّن َّ
اَّللَ ُِّحي ُّ
ب الْ ُم ْقسط َ
ُخيْ ِّر ُجوُك ْم م ْن د َاي ِّرُك ْم أَ ْن تَـبَـُّر ُ
مع اآلخر قائم على أساس الرب والقسط  ،أي" :ال ي نهاكم هللا عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين ،من مجيع أصناف
()3
تربوهم وتصلوهم ،وتقسطوا إليهم"
امللل واألداين أن ُّ
ومن املصطلحات املرادفة ملصطلح التعايش مصطلح اًلندماج ،والذي يعِن  :كل عملية ديناميكية

متعددة العوامل اليت متكن الناس الذين هم يف النظام اهلامشي (التهميش) املشاركة و احلصول على احلد األدىن من
الرعاية االجتماعية اليت حتقق يف بلد معني كتعلم لغة البلد وحتصيل العمل واحلصول على بيت والرعاية
الصحية...إخل.ويتطور مصطلح االندماج االجتماعي إىل مرحلة أخرى للمهاجرين  ،فيأيت مصطلح االندماج
()4
الوطين.
أما مفهوم اًلندماج او التكامل الوطِن Social National Integrationهو مصطلح للتعبري
عن مفهوم واحد هو االندماج القومى لكافة القوى والشرائح االجتماعية والعرقية والقومية واللغوية والدينية
واملذهبية واملناطقية داخل بىن وهياكل الدولة وسلطاهتا وأجهزهتا على تعددها وتعقدها وتنوعها ،وذلك من خالل
عديد سياسات االندماج مبا تنطوى عليه من رؤاي سياسية وثقافية واجتماعية ورمزية ،وذلك من خالل
اسرتاتيجيات وآليات ،تؤدى إىل دمج هذه الفئات ،ىف إطار الدولة وسلطاهتا ومؤسساهتا وأجهزهتا املختلفة على
حنو سلمى من خالل حزمة االسرتاتيجيات ،وعرب إدارة سياسية للتنافس السياسيواالجتماعي بني هذه الفئات -
()5
اجملموعات على اختالفها.

 -1القرطيب  ،أبو عبد هللا حممد بن أْحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين  ،اجلامع ألحكام القرآن = تفسري القرطيب ، 65/14 ،
ت:أْحد الربدوين وإبراهيم أطفيش  ،دار الكتب املصرية – القاهرة  ،الطبعة  :الثانية 1384 ،هـ
 -2انظر  :أبو فرحة  ،مجال احلسيين  ،التعايش مع اآلخر  ،ص19
 -3الطربي  ،حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي ،أبو جعفر الطربي (املتوىف 310 :هـ)  ،جامع البيان يف أتويل القرآن ، 323/23 ،
ت :أْحد حممد شاكر  ،مؤسسة الرسالة  ،الطبعة  :األوىل  1420 ،هـ  2000 -م.
-4انظر  :مغين عثمان  ،إنزال مفهوم االندماج الوطين وإلغاء مفهوم االندماج االجتماعي...مطلب املرحلة !!  ،اتريخ اإلضافة 23 09 2014 - :
 ، 07:19على الرابط http://www.ahfir.com/affich_article.php?id=6544 :
-5انظر املرجع السابق .
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االحتاد األوريب عرف االندماج أبنه العملية إىل متكن املهاجرين وأوالدهم من فرص احلياة الطبيعية يف البلد
()1
املضيف.
وقيل هو " سعي املهاجر إىل التأقلم مع اجملتمع ،الذي حييا فيه ،وذلك دون أن يفقد هويته اخلاصة "

()2

وأما االندماج الواعي الذي نقصده  ،وهو الذي يتفق مع مصطلح التعايش :هو العمل على االنفتاح على
اآلخر وتقدمي صورة مشرفة عن أصولنا ومعتقداتنا مع تقبل اآلخرين أبلواهنم واشكاهلم ومالبسهم ومعتقداهتم ما
توافق منها معنا أو اختلف .والعمل ضمن قوانني ومقومات اجملتمع الغريب اليت تسمح لك ابحلفاظ على
شخصيتك وعلى دينك.
كما أن من املصطلحات اليت هلا عالقة ابلتعايش مصطلح " التسامح " والتسامح يف اللغة ":التسامح
والتساهل ومنه بيع السماح وهو البيع أبقل من الثمن املناسب ،و(السماحة) اجلود والكرم والسهولة"(.)3
ويف االصطالح التسامح ":إحسان معاملة اآلخر ـ وإقامة العدل معه  ،والصفح عن زالته  ،رجاء هدايته "(،)4
فهو سلوك خيتص ابجلوارح  ،وقول لطيف ومنطق مجيل  ،وإنصاف حكيم  ،وغض للطرف عن اهلفوات لعلها
()5
تفتح القلوب والعقول  .كما أنه ليس من التسامح متييع الدين أو التفلت من أحكامه .
والسماحة مع الكفار  ،والرب هبم  ،واإلحسان إليهم  ،ومالطفتهم  ،ومصاحلتهم  ،ومساملتهم  ،هي مطلب
ديين  ،وغرض شرعي  ،ال تقوم مقاصد الدين إال عليها  ،وال تتحقق مصاحل اخللق إال هبا ( ،)6يقول شيخ
اإلسالم ابن تيمية " وال بد من الثالثة الصالة والزكاة والصرب ال تقوم مصلحة املؤمنني اال بذلك يف صالح
نفوسهم واصالح غريهم ال سيما كلما قويت الفتنة واحملنة فإن احلاجة اىل ذلك تكون أشد فاحلاجة اىل السماحة

-1انظر مغين عثمان  ،إنزال مفهوم االندماج الوطين وإلغاء مفهوم االندماج االجتماعي...مطلب املرحلة !!  ،اتريخ اإلضافة 23 09 2014 - :
 ، 07:19على الرابط http://www.ahfir.com/affich_article.php?id=6544 :
-2االندماج يف اجملتمعات الغربية  ،اتريخ اإلضافة  :الثالاثء 30 ،سبتمرب ، 2008 ،حسنمالط – القلمون  ،صفحة مستجدات الفكر والرتبية ،
على الرابط http://hassanmallat.blogspot.com/2008/09/blog-post_5223.html :
 -3الزيد  ،زيد بن عبدالكرمي  ،التسامح يف اإلسالم  ،ص ، 18إصدارات جائزة األمري ًنيف بن عبدالعزيز آل سعود رْحه هللا 1426 ،هـ  ،بدون رقم
طبعة .
-4مصطفى  ،إبراهيم وآخرون  ،املعجم الوسيط  ،مادة ( السماح )  ، 447/1 ،دار الدعوة  ،حتقيق  :جممع اللغة العربية
-5انظر  :الزيد  ،زيد بن عبدالكرمي  ،التسامح يف اإلسالم  ،ص 19-18
-6انظر  :الرتكماين عبداحلق  ،املوصلي فتحي  ،التعامل مع غري املسلمني يف السنة النبوية  ،ص ، 539الدورة اخلامسة  ،الطبعة األوىل 1431هـ ،
جائزة األمري ًنيف بن عبدالعزيز رْحه هللا .
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والصرب عامة جلميع بىن آدم ال تقوم مصلحة دينهم وال ديناهم اال هبما"()1والتعايش يقوم على التسامح مع غري
املسلمني  ،والرب هبم  ،واإلحسان إليهم .
املطلب الثاين  :أُهية التعايش :
سبق القول أن التعايش يف االصطالح يقصد به العيش املتبادل مع املخالفني القائم على املساملة واملهادنة.
ومن املصطلحات املرادفة ملصطلح التعايش مصطلح االندماج الواعي والذي يعين :االندماج الواعي  :هو العمل
على االنفتاح على اآلخر وتقدمي صورة مشرفة عن أصولنا ومعتقداتنا مع تقبل اآلخرين أبلواهنم واشكاهلم
ومالبسهم ومعتقداهتم ما توافق منها معنا أو اختلف .والعمل ضمن قوانني ومقومات اجملتمع الغريب اليت تسمح
لك ابحلفاظ على شخصيتك وعلى دينك .ف ما أمهية التعايش  ،قبول اآلخر سواء يف اجملتمع املسلم أو يف اجملتمع
غري املسلم  .وهل يعد التعايش ضرورة حياتية ؟ تظهر أمهية التعايش يف النقاط التالية :
-1استقرار اجملتمع وأمانه :
الشك أن اجملتمع الذي يتعايش أفراده مبختلف مكوًنته يف حرية وأمان  ،جمتمع يتمتع ابالستقرار واألمان ،
حيث َيمن فيه كل فرد على نفسه وماله وعرضه  ،وَيارس دينه ومعتقده يف جو تسوده احلرية واألمان  .وهذا ما
عمله النيب صلى هللا عليه وسلم عندما جاء إىل املدينة وكتب وثيقة املدينة ،أو صحيفة املدينة ،أو كتاب النيب
صلى هللا عليه وسلَّم إىل أهل املدينة ،أو كما يسميها املعاصرون :دستور املدينة ،كما هي مبينة يف سرية ابن هشام
(،)2فكتب كتاابً بني املهاجرين واألنصار ،وادع فيه اليهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأمواهلم وشرط هلم واشرتط
عليهم  ،وكفلت لكل مجاعة حقوقها وواجباهتا ِتاه األمة  ،ونظم اجملتمع املدين  ،حىت يضمن النيب صلى هللا عليه
وسلم حبنكته  ،استقراره وأمانه  ،ويتفرغ للدعوة ونشر اإلسالم خارج املدينة املنورة  .ويؤكد النيب صلى هللا عليه
وسلم بذلك أ ّن مفهوم املواطنة  ،وقبول اآلخر  ،والتعايش بني فئات اجملتمع املتعددة أصل اثبت يف الدين ،ويرفض
النيب صلى هللا عليه وسلم مقولة أن املسلم ال يقبل اآلخر  ،وهو افرتاء من أعداء الدين على الدين.
-2اًلعرتاف َبَلخر وخصوصيته  :أتيت أمهية التعايش يف كونه اعرتافاً ضمنيا ابآلخر وخصوصياته ودينه ،

فال يفرض عليه ثقافة ختتلف مع ثقافته وخصوصياته وأفكاره وأخالقه  ،وهذا ما تريد أن تفرضه العوملة

()3

،

-1ابن تيمية أْحد بن عبداحلليم  ،االستقامة  ، 263/2 ،جامعة اإلمام حممد بن سعود  -املدينة املنورة  ،الطبعة األوىل  ، 1403 ،حتقيق  :د .حممد
رشاد سامل .
-2انظر  :ابن هشام عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي املعافري أبو حممد  ،السرية النبوية البن هشام  ، 35-33/3،ت /طه عبد الرءوف سعد
 ،دار اجليل – بريوت  ،الطبعة  :األوىل  1411 ،ه .
 -3العوملة  :أصبح مصطلح العوملة متداوالً منذ بداية التسعينات،وأصبح علماً على الفرتة اجلديدة اليت بدأت بتدمري جدار برلني عام 1989م وسقوط
االحتاد السوفيييت وتفككه ،وانتهت بتغلّب النظام الرأمسايل الغريب على النظام الشيوعي ،وانفراد الوالايت املتحدة األمريكية بقيادة العامل املعاصر.أ ّن
طابع العاملية،وخباصة جعل نطاق الشيء ،أو تطبيقه،عاملياً .والعوملة  ،هي "حماولة لفرض
العوملة " "Globalisationهي:
ُ
إكساب الشيء َ
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بفرضها الطابع الغريب على الشعوب األخرى وخصوصاً اإلسالمية منها  .والرسول الكرمي بكتابته للصحيفة "

صحيفة املدينة " يعرتف ابآلخر وحيفظ له حقوقه وخصوصيته  ،وال يكرهه على اعتناق دين ال يؤمن به  ،وهللا
تعاىل يقول يف القرآن الكرمي { َال إِّ ْكَر َاه ِّيف ال ِّّد ِّ
الر ْش ُد ِّم َن الْغَ ِّّي}[البقرة ]256:
ني ُّ
ين قَ ْد تَـبَـ َّ َ
-3تصحيح الصورة عن اإلسالم واملسلمني :
أتيت أمهية التعايش يف اجملتمعات غري املسلمة مثل اجملتمع الغريب  ،يف كونه حيقق االندماج الواعي ملا له من
دور عظيم يف نقل صورة حقيقية عن معتقداتنا وأدايننا  ،ويعمل على إصالح ما أفسده البعض بسوء تصرفه ،
فعندما تتعامل بصدق وإخالص يف عملك ضمن اجملتمع الغريب كما تتعامل بنفس درجة الصدق مع جاليتك ،
فإن صورة االنسان الشرقي واملسلم يف ذهن االنسان الغريب ستتغري ليصبح مقبوال بني اآلخرين .والتعايش مهم ألنه
يتح للمسلم وغري املسلم  ،أن يعرف حقيقة هذا الدين  ،يفهمه ابلطريقة الصحيح بعيداً عن الفهم الذي ينمو يف
الظالم وبعيداً عن أعني الناس  ،األمر الذي يؤدي إىل فهمه الفهم اخلاطئ  ،ويفسره تفسريات بعيدة عن احلق ،
وهذا ما حصل يف بعض اجملتمعات الغربية  ،حيث أن االرقام اخلطرية عن واقع اجلاليات املسلمة يف بريطانيا أن
نسبة املساجني املسلمني يف السجون الربيطانية ِتاوزت  %12من إمجايل املساجني)1( .واليت قد تبدو هذه النسبة
قليلة للوهلة األوىل ولكن عندما نقرأها بشكل احصائي ندرك أهنا كارثة حقيقية ،فنسبة املسلمني يف بريطانيا يف

حدود  %2تقريبا ،فمن الطبيعي أن يكون نسبة املساجني املسلمني حبدود هذه النسبة أي  %2فقط ،وعليه فإن
نسبة املساجني املسلمني هي ستة أضعاف النسبة الطبيعية ،مما يعين أن هذه النسبة تعكس أكرب نسبة مساجني
بني كل االقليات وحىت املواطنني األصليني .العنصر األكثر رعبا يف هذه األرقام أهنا مشلت فقط سجناء اجلرائم من
القتل والسرقة واالغتصاب واالِتار ابملخدرات واالِتار ابلبشر وغريها من احملرمات اليت حرمها االسالم ،إال أن
مقرتيف هذه اجلرائم أابحوا هذه اجلرائم بشرط أن يستهدفوا غري املسلمني نظرا لعدم فهمهم قيم االسالم السمحة
اليت حرمت كل هذه اجلرائم وجعلتها من احملرمات على كل البشر دون استثناء )2( .وهذه القلة اليت ال تفهم هذا
الدين احلنيف بشكل سليم تسيء لكل اجلالية املسلمة اليت عرف عنها استقرارها وسلمها لذاهتا ولآلخرين  ،بينما
تعمد تلك القلة إىل إعادة تفسري أحكام الدين بصورة مشوهة وبطريقة تتناسب مع ميوهلم أو أهدافهم فتلجأ
أحياًن إىل توظيف وِتنيد الضعفاء واجلهالء الذين ال يعلمون الدين بشكله السليم  ،بل حىت ال يعلمون اللغة
الفلسفة الربامجاتية النفعية املادية العلمانية ،وما يتصل هبا من قيم وقوانني ومبادئ وتصورات على سكان العامل أمجع"(.الرقب صاحل  ،العوملة ،
اجلامعة اإلسالمية  ،الطبعة  :األوىل 1423 :هـ 2003 -م)
 -1ظهر تقرير أن من بني كل سبعة سجناء يف بريطانيا مسلم يقبع يف الزنزانة بسبب العنف وتعاطي املخدرات .ويوضح أنه يف الفرتة من عام 2002
إىل  2013تضاعف عدد السجناء من حوايل  5500سجني إىل قرابة  12ألفا ( .انظر :مقال ((مسلمون خلف األسوار  ...بريطانيا نشر:
األربعاء  09يناير  02:27 - 2013ص بتوقيت مكة)) موقع مفكرة اإلسالم على النت على الرابط http://islammemo.cc/nahn- :
we-elgharb/2013/01/09/162142.html

-2انظر :إبراهيم  ،غسان  ،اندجموا أو ارحلوا املهاجرون العرب واملسلمون جزء من مشكلة التمييز والعزلة  ،جملة منرب ابن رشد  ،العدد احلادي عشر
 ، 2011/2010على الرابط http://www.ibn-rushd.org/typo3/cms/ar/magazine/11th-issue-winter- :
/20102011/ghassan-ibrahim
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العربية (لغة القرآن) مما يسهل عليها إعادة شرح معاين هذا الدين احلنيف بصورة مشوهة تبيح احملرمات وحتول
اإلجرام إىل جهاد  ،والشر إىل خري  ،واحملرم إىل واجب ديين  ،وغالبا ما جيند هؤالء املسلمني من أصول غري عربية
()1
بشكل خاص  ،نظرا لعدم قدرهتم على فهم تعاليم الدين املنزل ابللغة العربية.
ومع قلة هؤالء اجملرمني إال أن قدرهتم على االساءة وتشويه صورة املسلمني يف الغرب كبرية بل كارثية لدرجة أن
االعالم الغريب ال يرى من اجلالية املسلمة إال هؤالء ،فمن ابب النقد الذايت وجب علينا أن نعرتف أبخطائنا
واملمارسات املشوهة اليت سامهت يف تكريس العنصرية ضد املسلمني والعرب قبل أن نتهم اآلخرين هبا .وبعد أن
حندد ما علينا َيكننا أن نطالب مبا لنا ،فإذا مل نشر إىل مصدر العلة يف جالياتنا ونعمل على معاجلتها واحلد من
مشاكلنا وأزماتنا الداخلية فال جيب أن نتوقع أن يساعدًن اآلخرون أو يكفوا عنا عنصريتهم وكراهيتهم اليت ال متيز
بني الصاحل والطاحل.
-2تطوير مستوى اَلالية املسلمة :
إن التعايش الذي ندعو إليه يؤكد ضرورة االندماج الواعي ،وهو االندماج الذي يعين عدم زوال وذوابن
اجلاليات وتالشيها يف اجملتمع بل سيسهم يف تطوير وتوظيف الكفاءات املتواجدة ضمن اجلالية من خالل الولوج
إىل اجملتمع والتعلم منه ونقل املعرفة إىل اجلالية لتصبح أبواب العمل مفتوحة للجالية يف داخلها وخارجها ويسهم يف
رفع مكانتها املادية واملعنوية ،لذلك إذا نظرًن إىل اجلالية اهلندية والباكستانية كمثال ،سندرك أن فقر وختلف اجلالية
الباكستانية مقارنة ابهلندية هو سبب انغالقها وانفتاح اهلنود أكثر يف بريطانيا ووصوهلم إىل مستوايت سياسية
ومادية وِتارية أعلى مما أسهم يف حتسن مستوى اجلالية واخنفض الفقر فيها وارتفعت الطبقة العاملة واملتعلمة ابلرغم
من أن اجلالية اهلندية مل تتالش بل بقيت متكاتفة متواجدة بتقاليدها ومعتقداهتا وطرق حياهتا ،فكل ذلك يعود إىل
()2
اندماجها وتعايشها .
-3الدعوة إَل اإلسالم ونشره :سبق القوألن أحداث احلادي عشر من سبتمرب مع ما فيها من شر واهتام
لْلسالم ابإلرهاب  ،وإظهار العداء لْلسالم واملسلمني ،غري أن قاعدة يف علم االجتماع تقول :أبن األحداث
االجتماعية ال تتمخض عن نتيجة واحدة ،لقد أصبح احلديث عن حماسن اإلسالم وهويته احلقيقية موضوع
الساعة يف الكثري من البلدان األوربية وأمريكا  .فهي فرصة كبرية للدعوة إىل هللا تعاىل  ،وتصحيح الصورة املشوهة
لْلسالم يف أذهان الغربيني  ،وهذا يؤكد أمهية التعايش يف قبول اآلخر ودعوته إىل اإلسالم  ،فتلك األحداث أدت
-1انظر :إبراهيم  ،غسان  ،اندجموا أو ارحلوا املهاجرون العرب واملسلمون جزء من مشكلة التمييز والعزلة  ،جملة منرب ابن رشد  ،العدد احلادي عشر
 ، 2011/2010على الرابط http://www.ibn-rushd.org/typo3/cms/ar/magazine/11th-issue-winter- :
/20102011/ghassan-ibrahim

-2انظر :إبراهيم  ،غسان  ،اندجموا أو ارحلوا املهاجرون العرب واملسلمون جزء من مشكلة التمييز والعزلة  ،جملة منرب ابن رشد  ،العدد احلادي عشر
 ، 2011/2010على الرابط http://www.ibn-rushd.org/typo3/cms/ar/magazine/11th-issue-winter- :
/20102011/ghassan-ibrahim
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إىل االهتمام ابإلسالم  ،والرغبة ملعرفة املزيد عن اإلسالم يف نفوسهم على مستوى األفراد واجملتمع ابلغريب أبسره
()1
ووسائل اإلعالم فيه  ،األمر الذي أدى إىل أن املراكز اإلسالمية توزع ما عندها حىت نفد ما عندها .
املطلب الثالث  :واقع اَلاليات املسلمة يف الغرب :
لقد تغري موقف الدول الغربية بعد أحداث احلادي عشر من سبتمرب 2001م من اإلسالم واملسلمني  ،حيث
أصبحت النظرة إليهم نظرة خوف وغضب وتعصب  ،سواء كان املسلمون من املستوطنني أو املهاجرين أو غريهم
 ،وتشري التقديرات إىل أن عدد املسلمني يف أوراب يقارب اخلمسني مليوًنً ،نصفهم يف أوراب الغربية ،وأكثرهم يرتكز

يف فرنسا ،حيث يقرتب عددهم من الستة مليون ،نصف هذا العدد – تقريباً – مولودون على األرض الغربية ،مما
يؤهلهم حلمل جنسيتها ،يف أمريكا هناك تفاوت كبري يف عدد املسلمني لكن األرجح أنه يقرتب من سبعة ماليني.

()2

بعض املنظمات اإلسالمية املعروفة يف البالد األصلية أسست مكاتب وفروعاً يف بالد املهجر ،وقد استطاعت
من خالل ما تتمتع به من تنظيم وما متتلكه من ِتارب عملية سابقة ،أن تكسب إىل جانبها يف فرتة زمنية قصرية،
اجملموعات واملنظمات االبتدائية يف املهجر.
أورويب،
األورويب يف أوائل التسعينات ،مؤسسات إسالميّة ذات طابع
ولقد ظهرت يف أورواب منذ قيام االحتاد
ّ
ّ
أتسست يف
القارة األوروبّية كلها ،مثل "منظمة رابطة اجلاليات املسلمة يف أورواب" اليت ّ
هتتم أبحوال املسلمني يف ّ
ّ
العامة ملسلمي
فرنسا ،و"جملس اإلفتاء
األورويب" الذي يتّخذ من مدينة كولن األملانية مقراً له ،و "الفيدراليّة ّ
ّ

فرنسا" ،كما ّاِته بعض املث ّقفني املسلمني يف أورواب إىل إنشاء وسائل إعالم املختلفة اليت ُختاطب املسلمني يف
أورواب كافّة مثل جملّة "األوروبّية" وقناة "املستقلّة" التلفزيونّية ،اللتني تستهدفان ابل ّدرجة األوىل املسلمني املقيمني يف
()3
أورواب.
 -1نظرة الغربيِني إَل العرب واملسلمني:

-1انظر :شيخ إدريس  ،جعفر  ،ال حتسبوه شراً لكم  ،جملة البيان العدد ( )168السنة السادسة عشرة  ،شعبان 1422ه نوفمرب 2001م  ،ص-39
. 42
-2انظر  :املسلوت صاحل حسن  ،حاضر العامل اإلسالمي وقضاايه املعاصرة  ،ص ، 153مكتبة املتنيب –الدمام 1434 ،هـ  ،وانظر  :موقع حلظات
نيوز اإلخباري  ،هذه آخر إحصائيات تعداد املسلمون حول العامل 2015م على االنرتنت على الرابط  ، :وموسوعة ويكبيداي على االنرتنت .
-3انظر  :األْحد  ،مالك إبراهيم ،املسلمون يف الغرب قبل وبعد احلادي عشر من سبتمرب  ،حبث يف النت على الرابط :
https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwiF3_re_PbLAhW
IVxoKHXRtAT4QFggmMAI&url=http%3A%2F%2Ffaculty.ksu.edu.sa%2Fmalik%2FDocuments%2F%25D9%258
5%25D8%25B3%25D9%2584%25D9%2585%25D9%2588%25D9%2586%2520%25D8%25A7%25D9%2584%2
5D8%25BA%25D8%25B1%25D8%25A8.doc&usg=AFQjCNH4ql33iqB6hnmmuVs-HqwXCsF1xQ&sig2=7Yu1pqIIkW2HXDCduaIyw
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لقد ترسخت النظرة الغربية السلبية لْلسالم واملسلمني اليت رمسها املستشرقون من خالل مؤلفاهتم وكتاابهتم ،
حيث ينظر لْلسالم أنه دين العنف والقسوة والتطرف  ،ويصور املسلمني بصورة املتخلفني واملتعطشني لسفك
الدماء والقتل  .وعلى الرغم من احلرية املتاحة يف الغرب للمسلمني  ،ولكنهم مل يستغلوا ذلك إال بقدر ضئيل يف
()1
العمل السياسي أو اإلعالمي أو الثقايف الذي يغري تلك الصورة النمطية السلبية لْلسالم واملسلمني.
َ -3تثري أحداث سبتمرب على املسلمني(:)2
حتول اقتصاد املسلمني بعد األحداث إىل اقتصاد حصار ،وتوالت عمليات احلظر والتجميد  ،حيث تعرضت
معامالت املسلمني يف الغرب للتجميد واملصادرة  ،ويكفي االشتباه أو االهتام ابلعمل حلساب "القاعدة" أو تبيض
أموال لصاحلها ملصادرة املال .كما أن فرص العمل أيضاً بدأت ابلتقلص ،والعنصرية بدأت ابلظهور ،والتضييق
على طاليب العمل من املسلمني وطرد بعض العمال (وإن كانت حاالت ليست كثرية) والتشديد يف الرتخيص
()3
لشركات املسلمني.
على املستوى الشخصي ،تعرض املسلمون العتداءات متعددة تراوحت بني الشتم والسباب واالعتداء اليسري
()4
والضرب ،ويف حاالت ًندرة القتل.
على املستوى األمين ،سخرت األجهزة الغربية كافة إمكاًنهتا ملراقبة الوجود اإلسالمي على أراضيها ،وأصبح
هناك ملف أمين ألغلب املسلمني ،خصوصاً املهاجرين منهم والذين مل حيصلوا على اجلنسية .مجيع املراكز
واملساجد ومؤسسات املسلمني أصبحت حتت الرصد الكامل ألجهزة االستخبارات ،حىت التجمعات واملؤمترات
()5
وخطب اجلمعة أصبحت تسجل ويستند عليها الهتام أشخاص.
حىت املسلمني من أصول غربية – الذين أسلموا – أصبحوا حتت اجملهر ،مبا يف ذلك كتاابهتم ولقاءاهتم وحىت
()6
مواقع "اإلنرتنت" اخلاصة هبم ومجعياهتم .بعض احلركات واألحزاب اإلسالمية مت حظرها ومصادرة ممتلكاهتا.
ولقد تعرضت املؤسسات اخلريية يف الغرب إىل ضربة قاصمة ،فبعض املؤسسات مت حظرها ابلكامل (مجعية
األقصى يف أملانيا ،األرض املقدسة يف أمريكا) بعضها اآلخر أصبح حتت الرقابة ابلكامل ،وأمواهلا حتت التدقيق،
علماً أبن األقليات املسلمة يف الغرب جنحت يف أتسيس شبكة من املنظمات اخلريية ،معامالهتا تصل ملئات
-1انظر املرجع السابق .
-2انظر املرجع السابق .
-3انظر  :املرجع السابق .
-4انظر  :املرجع السابق .
-5انظر  :املرجع السابق .
-6انظر  :املرجع السابق .
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املاليني من الدوالرات ،جلها خلدمة أبناء املسلمني يف الغرب ،وجزء منها لدعم املسلمني يف مناطق الكوارث
()1
(أفغانستان ،البوسنة ،فلسطني )...
أحداث سبتمرب أخذت بعداً آخر يف نظر الغربيني لْلسالم ،فلم يكتفوا ابلنماذج اليت تعيش بينهم ،وال الرؤية
املرتسخة يف أذهاهنم ،بل أنطلق الكثري منهم يف البحث عن هذا الدين وحقيقته  ،فكانت العديد من وسائل
اإلعالم الربيطانية ،على سبيل املثال ،قد ذكرت أن أحداث  11سبتمرب دفعت فئات كبرية من الشعب الربيطاين
()2
إىل االهتمام ابإلسالم والوعي بقيمه وتقاليده.
كانت السمة البارز للمجتمع الغريب عقب أحداث  11أيلول (سبتمرب) هي إظهار العداء لْلسالم
واملسلمني ،غري أن قاعدة يف علم االجتماع تقول :أبن األحداث االجتماعية ال تتمخض عن نتيجة واحدة ،لقد
أصبح احلديث عن حماسن اإلسالم وهويته احلقيقية موضوع الساعة يف الكثري من البلدان األوربية وأمريكا  ،وهذا
يؤكد ضرورة الدعوة إىل هللا تعاىل والعمل على التعريف ابإلسالم وتعاليمه السمحة .

-1انظر  :املرجع السابق .
-2انظر  :املرجع السابق .
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املبحث الثاين  :فقه التعايش وموقف املسلم منه .
املطلب األول  :فقه التعايش يف اإلسالم :
نذكر يف هذا املبحث فقه التعايش مع غري املسلمني سواء كانوا داخل اجملتمع املسلم أو خارج اجملتمع املسلم
مثل اجملتمعات الغربية اليت يهاجر إليها بعض املسلمني طلباً للرزق أو للدراسة أو غري ذلك .
أوًلا  :مبادئ أساسية :
العالقة بني املسلم وغري املسلم يف اجملتمع املسلم تقوم على مبادئ واضحة  ،هي أساس العالقة بينهما  ،وهي
:
-1السلم وليس احلرب  :تقوم العالقة بني املسلم وغري املسلم أو الدولة املسلمة وغري املسلمة على
()1
اجنَ ْح َهلَا
{وإِّ ْن َجنَ ُحوا لِّ َّ
لس ْل ِّم فَ ْ
اإلحسان وحسن املعاملة  .فمن اآلايت اليت أتمر ابلسلم واملساملة  ،قال تعاىل َ
الس ِّم ِّ
وتَـوَّكل َعلَى َِّّ ِّ
يم} [األنفال ] 61 :
اَّلل إنَّهُ ُه َو َّ ُ
ََ ْ
يع الْ َعل ُ
ومن اآلايت اليت أتمر ابلعفو الصفح العام  ،قوله تعاىل {وَّد َكثِّري ِّمن أ َْه ِّل الْ ِّكتَ ِّ
اب لَ ْو يـَ ُرُّدونَ ُك ْم ِّم ْن بـَ ْع ِّد
َ ٌ ْ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
اَّللَ َعلَى
ني َهلُُم ْ
اَّللُ ِّأب َْم ِّرهِّ إِّ َّن َّ
اص َف ُحوا َح َّىت ََيِّْيتَ َّ
احلَ ُّق فَ ْ
َّارا َح َس ًدا م ْن عْند أَنْـ ُفس ِّه ْم م ْن بـَ ْعد َما تَـبَـ َّ َ
اع ُفوا َو ْ
إَيَان ُك ْم ُكف ً
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
اص َف ْح َعْنـ ُه ْم َوقُ ْل َس َال ٌم
ب إِّ َّن َه ُؤَالء قَـ ْوٌم َال يـُ ْؤمنُو َن * فَ ْ
ُك ِّّل َش ْيء قَدير}[البقرة  ]109 :وقوله تعاىل { َوقيله َاي َر ِّّ
ف يـعلَمو َن}[الزخرف  ] 89-88:وقال تعاىل {قُل لِّلَّ ِّذين آمنوا يـ ْغ ِّفروا لِّلَّ ِّذين َال يـرجو َن أ ََّايم َِّّ ِّ
ي قَـ ْوًما
َ
َ َْ ُ
فَ َس ْو َ َ ْ ُ
اَّلل ليَ ْج ِّز َ
ْ َ َُ َ ُ
ِّمبَا َكانُوا يك ِّ
ْسبُون}[اجلاثية  ]14:ويف احلديث ما يؤكد أن معاملة النيب صلى هللا عليه وسلم للمشركني معاملة عفو
َ
تشف وانتقام يف غالب أحواهلا  ،فعائشة  ،رضي هللا عنها  ،زوج النيب صلى هللا عليه وسلم
وإحسان  ،ال معاملة ِّّ
حدثته أهنا قالت للنيب صلى هللا عليه وسلم  :هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد ؟ قال  " :لقد لقيت من
قومك ما لقيت  ،وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ايليل بن عبد كالل فلم

جيبين إىل ما أردت فانطلقت وأًن مهموم على وجهي فلم أستفق إال وأًن بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أًن
بسحابة قد أظلتين فنظرت فإذا فيها جربيل فناداين فقال إن هللا قد مسع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث
إليك ملك اجلبال لتأمره مبا شئت فيهم فناداين ملك اجلبال فسلم علي مث قال اي حممد فقال ذلك فيما شئت إن
-1انظر  :املطعين عبدالعظيم  ،مبادئ التعايش السلمي يف اإلسالم  ،ص ، 37-36دار الفاروق للنشر والتوزيع  ،القاهرة  ،الطبعة األوىل 2005 ،م ،
األصل يف عالقة املسلم ابلكافر أهنا تقوم على السلم وليس احلرب هبذا قال سفيان الثوري وسحنون من املالكية ،ونسب البن عمر  -رضي هللا
عنه  ،-وبه قال شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم ،ومن املعاصرين حممد رشيد رضا ،ومصطفى السباعي .واستدل أصحاب هذا القول أبدلة من
الكتاب والسنة واإلمجاع واملعقول  .والقول الثاين  :من العلماء من يرى أن األصل يف عالقة املسلمني بغريهم هو احلرب ،وهبذا قال كثري من علماء
املالكية واحلنفية والشافعية واحلنابلة ( .انظر :شحود علي بن ًنيف  ،اخلالصة يف فقه األقليات  ، 184-183/1 ،مجع وإعداد  :الشحود ،
املوسوعة الشاملة )
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شئت أن أطبق عليهم األخشبني فقال النيب صلى هللا عليه وسلم بل أرجو أن خيرج هللا من أصالهبم من يعبد هللا
وحده ال يشرك به شيئا "()1وفقد ِتلت روح التسامح عند النيب صلى هللا عليه وسلم بعفوه عن أهل مكة يوم
الفتح  ،وكان إبمكانه أن َيسرهم أو أن يقتلهم  ،بل قال هلم ( اذهبوا فأنتم الطلقاء ) ( )2فهذا األحاديث يفهم
منها معاملة املشركني ابلعفو واإلحسان رجاء إسالمهم .
ِّ
ومن اآلايت اليت أتمر ابإلحسان وحسن املعاملة  ،قوله تعاىل { وإِّ ْن أ ِّ
استَ َج َارَك فَأ َِّج ْرهُ َح َّىت
َح ٌد م َن الْ ُم ْش ِّرك َ
ني ْ
َ َ
َّ ِّ
ِّ
يسمع َك َالم َِّّ ِّ
{ال يـَْنـ َها ُك ُم َّ
ك ِّأبَنـ َُّه ْم قَـ ْوٌم َال يَـ ْعلَ ُمو َن}[التوبة  ]6 :وقوله تعاىل َ
اَّلل ُمثَّ أَبْل ْغهُ َمأْ َمنَهُ َذل َ
ين َملْ
َََْ َ
اَّللُ َع ِّن الذ َ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
يـُ َقاتِّلُوُك ْم ِّيف ال ِّّد ِّ
ني}[املمتحنة ]8 :أي "
وه ْم َوتـُ ْق ِّسطُوا إِّلَْي ِّه ْم إِّ َّن َّ
اَّللَ ُِّحي ُّ
ب الْ ُم ْقسط َ
ين َوَملْ ُخيْ ِّر ُجوُك ْم م ْن د َاي ِّرُك ْم أَ ْن تَـبَـُّر ُ
تربوهم وتصلوهم ،وتقسطوا
ال ينهاكم هللا عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين ،من مجيع أصناف امللل واألداين أن ُّ
إليهم"( )3فاإلسالم أسس العالقة بغري املسلمني على أساس املساملة واألمان ،فال جيوز قتل غري املسلم جملرد أنه
يدين بغري اإلسالم  ،وال يبيح للمسلمني قتل خمالفيهم يف العقيدة  ،بل َيمر مبعاملتهم ابحلسىن وتبادل املنافع معهم
.
-2العدل بني الناس  :من املبادئ املهمة اليت تقوم عليها العالقة بني املسلم وغري املسلم ؛ لتحقيق التعايش
ا لسلمي  ،مبدأ العدل  ،فالعدل أساس امللك  ،والعدل غايته ْحاية احلقوق ونشر األمن والرْحة والسالم بني الناس
ِّ
اَّلل َيْمرُكم أَ ْن تـُؤُّدوا ْاألَم َ ِّ
ني النَّا ِّس أَ ْن َْحت ُك ُموا ِّابلْ َع ْد ِّل إِّ َّن َّ
مجيعاً  ،قال تعاىل { إِّ َّن ََّ َ ُ ُ ْ َ
اًنت إِّ َىل أ َْهل َها َوإِّذَا َح َك ْمتُ ْم بـَ ْ َ
َ
اَّللَ
ِّ ِّ ِّ
اَّلل َكا َن َِّمسيعا ب ِّ
ِِّّ ِّ
ص ًريا}[النساء  ]58:فكلمة الناس عامة تشمل املسلم وغري املسلم  ،واملسلم
ً َ
نع َّما يَعظُ ُك ْم به إ َّن ََّ
مأمور ابلعدل مع الناس مجيعاً " .وهذا يشمل احلكم بينهم يف الدماء واألموال واألعراض ،القليل من ذلك
والكثري ،على القريب والبعيد ،والرب والفاجر ،والويل والعدو"( ،)4ويؤكد ذلك أن هللا أمر ابلعدل يف كتابه مع العدو
َّ ِّ
ِّ
ني ََِّّّللِّ ُش َه َداءَ ِّابلْ ِّق ْس ِّط َوَال َْجي ِّرَمنَّ ُك ْم َشنَآ ُن قَـ ْوم َعلَى أََّال تَـ ْع ِّدلُوا ْاع ِّدلُوا
ين َآمنُوا ُكونُوا قَـ َّوام َ
 ،فقال تعاىل { َاي أَيـُّ َها الذ َ
اَّللَ َخبِّ ٌري ِّمبَا تَـ ْع َملُو َن}[املائدة  ، ]8 :وقال النيب صلى هللا عليه (أَالَ َم ْن ظَلَ َم
اَّللَ إِّ َّن َّ
ب لِّلتَّـ ْق َوى َواتَّـ ُقوا َّ
ُه َو أَقْـَر ُ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
َخ َذ ِّمْنهُ َشْيـئًا بِّغَ ِّْري ِّط ِّ
يجهُ يـَ ْوَم الْ ِّقيَ َام ِّة) ()5فالعدل
صهُ أ َْو َكلَّ َفهُ فَـ ْو َق طَاقَته أ َْو أ َ
ُم َعاه ًدا أ َِّو انْـتَـ َق َ
يب نـَ ْفس فَأ ًََن َحج ُ
صمام األمان يف اجملتمع للتعايش بني الناس  .وجعل هللا تعاىل الغاية من إرسال الرسل وإنزال الكتب  ،إقامة
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
َّاس ِّابلْ ِّق ْس ِّط
اب َوالْم َيزا َن ليَـ ُق َ
العدل بني الناس  ،قال تعاىل {لََق ْد أ َْر َس ْلنَا ُر ُسلَنَا ِّابلْبَـيِّّنَات َوأَنْـَزلْنَا َم َع ُه ُم الْكتَ َ
وم الن ُ

 -1أخرجه البخاري يف كتاب بدء الوحي  ،ابب ابب إذا قال أحدكم آمني  ،حديث رقم ()3231
 -2أخرجه البيهقي يف السنن البيهقي الكربى  ،أْحد بن احلسني بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي  ، 118/9 ،مكتبة دار الباز  -مكة املكرمة ،
1994 – 1414م  ،حديث رقم ()18055
حتقيق  :حممد عبد القادر عطا
 -3الطربي  ،جامع البيان 323/23 ،
 -4السعدي ،عبد الرْحن بن ًنصر بن عبد هللا (املتوىف 1376 :هـ)  ،تيسري الكرمي الرْحن يف تفسري كالم املنان  ،ت :عبد الرْحن بن معال اللوحيق ،
مؤسسة الرسالة  ،الطبعة  :األوىل 1420هـ  2000-م.
 -5أخرجه أبو داود يف كتاب اخلراج ابب يف تعشري أهل الذمة إذا اختلفوا ابلتجارات  ،حديث رقم ( ) 3054قال األلباين  :صحيح .
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احل ِّد َ ِّ ِّ
صرهُ ور ُسلَهُ ِّابلْغَْي ِّ
س َش ِّدي ٌد َوَمنَافِّ ُع لِّلن ِّ
ي َع ِّزيز} [احلديد :
ب إِّ َّن َّ
َّاس َولِّيَـ ْعلَ َم َّ
اَّللَ قَ ِّو ٌّ
َوأَنْـَزلْنَا َْ
يد فيه َأبْ ٌ
اَّللُ َم ْن يـَْن ُ ُ َ ُ
 ]25أي  " :ليعمل الناس بينهم ابلعدل"( )1فالعدل يكون مع اجلميع دون تفريق بني مسلم أو كافر.
-3املساوة بني الناس :من املبادئ املهمة اليت تقوم عليها العالقة بني املسلم وغري املسلم من أجل التعايش
اس إِّ ًَّن َخلَ ْقنَا ُك ْم
السلمي بينهما  ،مبدأ املساواة  ،الذي يؤكد وحدة األسرة البشرية يف قول هللا تعاىل َ
{اي أَيـُّ َها النَّ ُ
اَّللِّ أَتْـ َقا ُكم إِّ َّن َّ ِّ
ِّ
يم َخبِّريٌ} [احلجرات ]9 :
واب َوقَـبَائِّ َل لِّتَـ َع َارفُوا إِّ َّن أَ ْكَرَم ُك ْم ِّعْن َد َّ
م ْن ذَ َكر َوأُنْـثَى َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُشعُ ً
اَّللَ َعل ٌ
ْ
أي "اجلميع من آدم وحواء ،إمنا الفضل ابلتقوى"( )2فاألصل واحد  ،مهما اختلفت أجناسهم وألسنتهم وألواهنم
وجمتمعاهتم  ،كلهم آلدم وآدم من تراب  ،فال فضل لعريب على عجمي  ،وال فضل ألبيض على أسود  ،وال فضل
جرت هذه الفروق املصطنعة من
لقوي على ضعيف  ،وإمنا التفاضل يكون على أساس اإلَيان والتقوى  .وكم َّ

ويالت  ،وأشعلت من حروب  ،وأهدرت من دماء  ،وانتهكت من حرمات  ،لذلك حاطب القرآن الناس مجيعاً
 ،فأبطل اإلسالم التفرقة العنصرية بكل صورها  ،ودعا إىل العدل بني الناس .
مث يدعو اإلسالم بعد أن يقرر مبدأ املساواة بني البشر  ،وإبطال العنصرية بكل صورها وأشكاهلا  ،إىل مبدأ
التعارف بني الناس  ،فهو مقصد إنساين ملا جيلبه من منافع وفوائد حتقق اخلري للفرد واجملتمع(.)3
واخلطاب يف االية موجه إىل الناس كافة  ،املسلم والكافر  ،والرب والفاجر  ،ليقرر هلم وحدة األصل البشري ،
فاألب واحد  ،واألم واحدة  ،والرب واحد  ،والدين واحد  ،وهو الدين الذي جاء به األنبياء كلهم  ،وهللا تعاىل
خياطب مجيع خلقه ليبني هلم الغاية من وجودهم  ،وأهنا التعارف ال التباغض والتظامل( .)4واالختالف بني الناس
ك َجلعل النَّاس أ َُّم ًة و ِّ
اح َد ًة َوَال
َ
سنة كونية  ،ال جمال إلنكارها أو عدم االعرتاف هبا  ،قال تعاىل َ
{ولَ ْو َشاءَ َربُّ َ ََ َ َ
يـزالُو َن خمُْتلِّ ِّفني * إَِّّال من رِّحم ربُّك ولِّ َذلِّك خلَ َقهم وَمتَّ ِّ
َّاس أ ْ ِّ
َن َج َهن ََّم ِّم َن ا ْجلِّن َِّّة َوالن ِّ
ك َأل َْم َأل َّ
ني} [هود
ت َكل َمةُ َربِّّ َ
َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ُْ َ ْ
َمجَع َ
َ َ
ََ
 ] 119-118:فاالختالف من طبائع البشرية سواء كان االختالف يف أمور الدين واملعتقد والرأي أو غريها .
وهذا االختالف مرده إىل هللا تعاىل  ،قال تعاىل {إِّ َّن الَّ ِّذين آمنُوا والَّ ِّذين هادوا و َّ ِّ
وس
الصابِّئ َ
ني َوالن َ
َ َ َ َ َُ َ
َّص َارى َوالْ َم ُج َ
َّ ِّ
اَّلل يـ ْف ِّ
ِّ
اَّللَ َعلَى ُك ِّّل َش ْيء َش ِّهي ٌد}[احلج  ]17 :فالفصل بني الناس يف
ص ُل بـَْيـنَـ ُه ْم يـَ ْوَم الْ ِّقيَ َام ِّة إِّ َّن َّ
ين أَ ْشَرُكوا إ َّن ََّ َ
َوالذ َ
أمور الدين واملعتقد خاص ابهلل تعاىل  ،ولن يكون يف احلياة الدنيا  ،وإمنا يكون يوم القيامة ( .)5وهبذا يكون
اإلسالم قد أغلق أبواب الفتنة بني الناس  ،وهي دعوة هلم أن ال يثريوا هذه اخلالفات الدينية اليت ال فائدة من

 -1الطربي  ،جامع البيان 201/23 ،
 -2القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن = تفسري القرطيب 341/16 ،
 -3انظر  :أوقاسني كمال  ،مبادئ التعايش الدويل يف اإلسالم  ،ص2
 -4انظر  :ابن عاشور حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر التونسي (املتوىف 1393 :هـ) ،تفسري التحرير والتنوير  ،التحرير والتنوير املعروف بتفسري
ابن عاشور  ، 218-214/26 ،مؤسسة التاريخ العريب ،بريوت – لبنان  ،الطبعة  :األوىل1420،هـ2000/م
 -5انظر  :السعدي ،عبد الرْحن  ،تيسري الكرمي الرْحن يف تفسري كالم املنان  ،ص535
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التعصب هلا  ،ووقوع الفنت واملشكالت بينهم بسببها  ،وعليهم أن يستشعروا الرابطة األسرية الكربى اليت تربطهم
للعيش بسالم ووائم بينهم  ،وهي رابطة وحدة األصل اإلنساين  ،اليت تستلزم التعارف ال التصارع .
اثنيا  :التعايش يف اَلانب الديِن :
سبق القول أن التعايش هو إمكانية التعايش مع اآلخر املختلف جنساً أو ديناً أو لغة أو حضارة أو أي
اختالف آخر متصور  ،والقدرة على العيش بيسر ودون صعوبة أو حرج  ،وهو ممارسة كل الفرق أو اجلماعات
ذات االعتقادات أو الدايًنت املختلفة لكافة شعائرها وطقوسها الدينية بكل حرية مهما اختلفت معتقداهتا.
فنجد أن القرآن الكرمي يؤسس للتعايش الديين يف اجملتمع املسلم  ،وأنه أمر طبيعي مقبول  ،حيث يعيش املسلم
جنباً إىل جنب مع أتباع الطوائف األخرى من اليهود والنصارى وغريهم  ،قال تعاىل { َال إِّ ْكَر َاه ِّيف ال ِّّد ِّ
ني
ين قَ ْد تَـبَـ َّ َ
اَّلل َِّمس ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ُّ ِّ
يم
استَ ْم َس َ
ص َام َهلَا َو َُّ ٌ
الر ْش ُد م َن الْغَ ِّّي فَ َم ْن يَ ْك ُف ْر ِّابلطَّاغُوت َويـُ ْؤم ْن ِّاب ََّّلل فَـ َقد ْ
ك ِّابلْعُ ْرَوة الْ ُوثْـ َقى َال انْف َ
يع َعل ٌ
أحدا على الدخول يف دين اإلسالم فإنه بني واضح جلي دالئله
}[البقرة  ، ]256:ومعىن اآلية " ال تكرهوا ً
()1
{ه َو الَّ ِّذي َخلَ َق ُك ْم فَ ِّمْن ُك ْم َكافٌِّر َوِّمْن ُك ْم ُم ْؤِّم ٌن
وبراهينه ال حيتاج إىل أن يكره أحد على الدخول فيه" وقوله تعاىل ُ
اَّلل ِّمبَا تَـعملُو َن ب ِّ
صري}[التغابن  ،]2 :فهذه طبيعة خلق هللا يف كونه منهم املؤمن ومنهم الكافر ( ،)2وقال تعاىل {
َو َُّ ْ َ َ
ِّ ِّ
ِّ
ني}[هود  ]119 :أي ال يزال الناس خمتلفني على أداين
َولَ ْو َشاءَ َربُّ َ
َّاس أَُّمةً َواح َدةً َوَال يـََزالُو َن خمُْتَلف َ
ك َجلََع َل الن َ
()3
شىت إال من رحم هللا  ،فهم على ملة اإلسالم وال اختالف بينهم .
ويؤكد أن كل واحد له دينه ومعتقده الذي يؤمن به فال يتعدى على غريه  ،قال تعاىل { قُ ْل َاي أَيـُّ َها الْ َكافُِّرو َن
* َال أ َْعبُ ُد َما تَـ ْعبُ ُدو َن * َوَال أَنْـتُ ْم َعابِّ ُدو َن َما أ َْعبُ ُد * َوَال أ ًََن َعابِّ ٌد َما َعبَ ْد ُْمت * َوَال أَنْـتُ ْم َعابِّ ُدو َن َما أ َْعبُ ُد * لَ ُك ْم
ِّ
ِّ
يل ِّد ِّ
ين }[الكافرون ]6-1:
دينُ ُك ْم َو َ
اثلث ا  :التعايش يف اَلانب اًلجتماعي :
ج رى العرف اإلسالمي على تسمية املواطنني من غري املسلمني يف اجملتمع اإلسالمي ابسم (( أهل الذمة ))
أو (( الذميني )) و (( الذمة )) كلمة معناها العهد والضمان واألمان  ،وإمنا مسوا بذلك ؛ ألن هلم عهد هللا وعهد
الرسول صلى هللا عليه وسلم  ،وعهد مجاعة املسلمني  ،أن يعيشوا يف ْحاية اإلسالم آمنني مطمئنني  ،فهم يف
أمان املسلمني وضماهنم بناء على ( عقد الذمة ) بينهم وبني أهل اإلسالم(.)4
 -1ابن كثري  ،أبو الفداء إمساعيل بن عمر  ،تفسري القرآن العظيم  ، 682/1 ،ت :سامي بن حممد سالمة  ،دار طيبة للنشر والتوزيع  ،الطبعة :
الثانية 1420هـ  1999 -م
 -2انظر  :القرطيب  ،اجلامع ألحكام القرآن 556/2 ،
 -3انظر  :الطربي  ،جامع البيان 532/15 ،
 -4انظر  :القرضاوي  ،يوسف  ،غري املسلمني يف اجملتمع اإلسالمي  ،ص  ، 7الطبعة الرابعة 1425 ،ه .
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يؤسس القرآن الكرمي للتعايش السلمي بني أبناء اجملتمع الواحد  ،فيذكرهم أن أصلهم واحد  ،وهو آدم وحواء
 ،ومنهما كانت الشعوب والقبائل  ،والتنوع واالختالف يف األلوان واألشكال ،وال فضل لعريب على عجم  ،وال
أبيض على أسود  ،كلهم سواء ميزان التفاضل بينهم هو التقوى والقرب من هللا تعاىل  ،ولكن عليهم أن يغتنوا
َّاس
ذلك االختالف والتباين بينهم يف التعارف الدائم  ،والتعاون املثمر  ،والنفع املشرتك  ،قال تعاىل { َاي أَيـُّ َها الن ُ
اَّلل أَتْـ َقا ُكم إِّ َّن َّ ِّ
إِّ ًَّن خلَ ْقنا ُكم ِّمن ذَ َكر وأُنْـثى وجع ْلنا ُكم شعواب وقَـبائِّل لِّتـعارفُوا إِّ َّن أَ ْكرم ُكم ِّعْن َد َِّّ
يم
َ َ ْ ْ
اَّللَ َعل ٌ
ْ
ََ ْ
َ َ َ ََ َ ْ ُُ ً َ َ َ ََ َ
َخبِّريٌ}[احلجرات  ] 13 :فال بد من التعارف بيهم  ،فإنه لو استقل كل واحد منهم بنفسه ،مل حيصل بذلك ،
شعواب وقبائل،
التعارف الذي يرتتب عليه التناصر والتعاون ،والتوارث ،والقيام حبقوق األقارب  ،ولكن هللا جعلهم ً
()1
ألجل أن حتصل هذه األمور وغريها .
ويقول النيب صلى هللا عليه وسلم (أيها الناس أال إن ربكم واحد وإن أابكم واحد إال ال فضل لعريب على
()2
أعجمي وال لعجمي على عريب وال ألْحر على أسود وال أسود على أْحر إال ابلتقوى)
اه ْم ِّيف الْبَـِّّر
وكرامة اإلنسان مكفولة بغض النظر عن دينه ولونه وجنسه  ،قال تعاىل{ َولََق ْد َكَّرْمنَا بَِّين َ
آد َم َو َْحَْلنَ ُ
ِّ
والْبح ِّر ورزقْـنَ ِّ
ض ْلنَاهم علَى َكثِّري ِّممَّن خلَ ْقنَا تَـ ْف ِّ
ضيالً}[اإلسراء  "] 70:خيرب تعاىل عن تشريفه
اه ْم م َن الطَّيِّّبَات َوفَ َّ ُ ْ َ
َ َ ْ َ ََ ُ
ْ َ
لبين آدم ،وتكرَيه إايهم ،يف خلقه هلم على أحسن اهليئات وأكملها " ( ،)3وهذا التكرمي ال خيتص ابملسلم بل هو
جلنس بين آدم مؤمنهم وكافرهم  .فنجد اإلسالم يعطيهم حق األمان واإلجارة  ،حيث جعل اإلسالم للغريب غري
املسلم حق األمان  ،وسبق بذلك قال تعاىل {وإِّ ْن أَح ٌد ِّمن الْم ْش ِّركِّني استجارَك فَأ َِّجره ح َّىت يسمع َك َالم َِّّ
اَّلل ُمثَّ
ُْ َ َ ْ َ َ َ
َ َ َ ُ َ َْ َ َ
ِّ
ِّ
ك ِّأبَنـ َُّه ْم قَـ ْوٌم َال يـَ ْعلَ ُمون}[التوبة ]6:
أَبْل ْغهُ َمأْ َمنَهُ َذل َ
كما أجاز السالم عليهم  ،قال النيب صلى هللا عليه وسلم ( ال تبدؤوا اليهود وال النصارى ابلسالم فإذا لقيتم
أحدهم يف طريق فاضطروه إىل أضيقه) ()4وإن الكان احلديث يشري إىل عدم بدئهم ابلسالم إال أن بعض العلماء
أجاز ذلك عمالً أبحاديث اليت تدعو إىل إفشاء السالم  ،وقيد بعضهم بدأهم ابلسالم عند الضرورة واحلاجة(.)5
ِّ
كما أجاز اإلسالم عيادة مريضهم َ ،ع ْن أَنَ ِّ
س بْ ِّن َمالِّك  ،أ َّ
اَّللُ َعلَْي ِّه
صلَّى َّ
َن غُالًَما يـَ ُهود ًّاي َكا َن َخيْ ُد ُم النِّ َّ
َّيب َ
ال لَه النَِّّيب صلَّى َّ ِّ
وسلَّم فَم ِّرض  ،فَأ ََاته النَِّّيب صلَّى َّ ِّ
َسلِّ ْم  ،فَـنَظََر إِّ َىل
اَّللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم يـَعُ ُ
ََ َ َ َ
اَّللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم ( :أ ْ
ودهُ  ،فَـ َق َ ُ ُّ َ
ُ ُّ َ
 -1انظر  :السعدي  ،تيسري الكرمي الرْحن  ،ص802
 -2أخرجه أبو اإلمام أْحد ابب حديث رجل من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رقم احلديث ( )23536قال الشيخ شعيب األرنؤوط :
إسناده صحيح .
 -3انظر  :ابن كثري  ،تفسري القرآن العظيم 97/5 ،
 -4أخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب السالم ابب النهي عن ابتداء أهل املتاب ابلسالم  ،حديث ()2167
 -5انظر  :الشوكاين حممد بن علي بن حممد  ،نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار  ، 146/8،إدارة الطباعة املنريية  ،املوسوعة
الشاملة .
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ِّ
َط ِّع أَاب الْ َق ِّ
ِّ
ِّ ِّ
اَّللُ َعلَْي ِّه َو َسلَّ َم ِّم ْن
َسلَ َم  ،قَ َ
اس ِّم قَ َ
س ِّعْن َد َرأْ ِّس ِّه  ،فَـ َق َ
صلَّى َّ
ال  :فَ َخَر َج النِّ ُّ
ال  :فَأ ْ
َّيب َ
ال لَهُ  :أ َ
أَبيه َوُه َو َجال ٌ
ِّ ()1
احلم ُد َِِّّّ
َّلل الَّ ِّذي أَنْـ َق َذهُ ِّم َن النَّار)
ِّعْن ِّدهِّ َ ،وُه َو يَـ ُق ُ
ول ْ َْ :
َّ
اًن ِّابلْ َق ِّاد ِّسيَّ ِّة
س بْ َن َس ْعد َو َس ْه َل بْ َن ُحنَـْيف َك َ
وأمر مبواراة مواتهم والقيام جلنائزهم  ،فقد داء يف احلديث أَن قَـْي َ
ول َِّّ
ت ِّهبِّ َما َجنَا َزةٌ فَـ َق َاما فَِّقيل َهلَُما إِّنـ ََّها ِّم ْن أ َْه ِّل األ َْر ِّ
ت بِِّّه
ض .فَـ َقاالَ إِّ َّن َر ُس َ
اَّلل -صلى هللا عليه وسلمَ -مَّر ْ
فَ َمَّر ْ
َ
جنازةٌ فَـ َقام فَِّقيل إِّنَّه يـه ِّ
ت نـَ ْف ًسا) (،)2كذلك أجاز مجهور العلماء تعزيتهم  ،وهي مواساهتم عند
ى .فَـ َق َ
ود ٌّ
ال ( أَلَْي َس ْ
ََ َ َ َ ُ َ ُ

املصيبة وحثهم على الصرب ( . )3وقبول هداايهم  ،فقد قبل النيب صلى هللا عليه وسلم من اليهودية اليت أهدت له
شاة مسمومة  ،وقبل هدااي امللوك عن علي  :عن النيب صلى هللا عليه و سلم أن كسرى أهدى له فقبل وان امللوك
أهدوا إليه فقبل منهم ( . )4وأابح الصدقة عليهم  ،قال نيب صلى هللا عليه وسلم (يف كل كبد رطبة أجر) ( ،)5سواء
كان مسلماً أو غري مسلم بل حىت احليوان  ،وهكذا يظهر لنا أن مساحة اإلسالم فيالتعايش وقبول اآلخر يف اجملال
االجتماعي .
رابع ا  :التعايش يف اَلانب اًلقتصادي :
َّ ِّ
ِّ ِّ
ت
ين َآمنُوا أ َْوفُوا ِّابلْعُ ُقود أُحلَّ ْ
يؤسس القرآن الكرمي للتعايش يف اجلانب االقتصادي يف قول تعاىل َ
{اي أَيـُّ َها الذ َ
ِّ
يد}[املائدة  ، ]1 :فقد أمر
الصْي ِّد َوأَنْـتُ ْم ُح ُرٌم إِّ َّن َّ
يمةُ ْاألَنْـ َع ِّام إَِّّال َما يـُْتـلَى َعلَْي ُك ْم َغْيـَر ُِّحملِّّي َّ
اَّللَ َْحي ُك ُم َما يُِّر ُ
لَ ُك ْم َهب َ
هللا تعاىل امل ؤمنني ابلوفاء العقود حيث أن "هذا أمر من هللا تعاىل لعباده املؤمنني مبا يقتضيه اإلَيان ابلوفاء
ابلعقود ،أي :إبكماهلا ،وإمتامها ،وعدم نقضها ونقصها .وهذا شامل للعقود اليت بني العبد وبني ربه ،من التزام
عبوديته ،والقيام هبا أمت قيام ،وعدم االنتقاص من حقوقها شيئا ،واليت بينه وبني الرسول بطاعته واتباعه ،واليت بينه
وبني الوالدين واألقارب ،بربهم وصلتهم ،وعدم قطيعتهم  ،واليت بينه وبني أصحابه من القيام حبقوق الصحبة يف
الغىن والفقر ،واليسر والعسر ،واليت بينه وبني اخللق من عقود املعامالت ،كالبيع واإلجارة ،وحنومها"()6فاملسلم يف
تعامله مع املسلم وغري املسلم عليه أن يلتزم ابلعهود اليت يلتزم هبا وال خيون وال يغدر  ،وال ينقص منها شيئاً  ،فهي
{ال
دين يدين هللا به  .ودستور العالقة االجتماعية واالقتصادية مع غري املسلمني  ،وأساسها  ،يف قوله تعاىل َ
َّ ِّ
ِّ ِّ
ين َملْ يـُ َقاتِّلُوُك ْم ِّيف ال ِّّد ِّ
ب
وه ْم َوتـُ ْق ِّسطُوا إِّلَْي ِّه ْم إِّ َّن َّ
يـَْنـ َها ُك ُم َّ
اَّللَ ُِّحي ُّ
ين َوَملْ ُخيْ ِّر ُجوُك ْم م ْن د َاي ِّرُك ْم أَ ْن تَـبَـُّر ُ
اَّللُ َع ِّن الذ َ

 -1صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان  ،حممد بن حبان أبو حامت البُسيت(املتوىف 354 :هـ)  ،رقم احلديث ( ، 242/11 ، )4884احملقق  :شعيب
األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة – بريوت  ،الطبعة  :الثانية .1993 - 1414 ،
 -2أخرجه البخاري يف كتاب بدء الوحي  ،ابب من قام جلنازة يهودي  ،حديث رقم ()1312
 -3انظر  :الشحود علي بن ًنيف  ،اخلالصة يف أحكام أهل الذمة  ،املوسوعة الشاملة 148/3،
 -4أخرجه الرتمذي يف السنن يف كتاب السري ابب قبول هدااي املشركني  ،حديث رقم ( )1576قال ترمذي :هذا حديث حسن صحيح  ،وقال
الشيخ األلباين  :ضعيف جدا .
 -5أخرجه البخاري يف كتاب بدء الوحي  ،ابب فضل سقي املاء  ،حديث رقم ()2363
 -6انظر  :السعدي ،عبد الرْحن  ،تيسري الكرمي الرْحن يف تفسري كالم املنان  ،ص218
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ِّ ِّ
ني}[املمتحنة  "]8 :فالرب والصلة مطلوابن من املسلم للناس مجيعاً  ،ولو كانوا كفاراً بدينه  ،ما مل يقفوا يف
الْ ُم ْقسط َ

وجهه وحياربوا  ،ويضطهدوا أهله "()1وهناك من يرى أن ألهل الكتاب( )2من بني غري املسلمني منزلة خاصة يف
املعاملة والتشريع  ،ألن القرآن َيمر مبجادلتهم ابليت هي أحسن  ،قال تعاىل { وَال ُِتَ ِّادلُوا أ َْهل الْ ِّكتَ ِّ
اب إَِّّال ِّابلَِّّيت
َ
َ
ِّ
َِّّ َّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ه َي أ ْ
ين ظَلَ ُموا مْنـ ُه ْم َوقُولُوا َآمنَّا ِّابلَّذي أُنْ ِّزَل إِّلَْيـنَا َوأُنْ ِّزَل إِّلَْي ُك ْم َوإِّ َهلُنَا َوإِّ َهلُ ُك ْم َواح ٌد َوَْحن ُن لَهُ
َح َس ُن إال الذ َ
ُم ْسلِّ ُمون}[العنكبوت  ]46 :وأابح هللا تعاىل أكل طعامهم  ،والزواج منهم مصاهرهتم ابلتزوج من نسائهم
َّ ِّ
ِّ
ِّ
اب ِّحلٌّ لَ ُك ْم َوطَ َع ُام ُك ْم ِّحلٌّ َهلُْم
العفيفات  ،قال تعاىل { الْيَـ ْوَم أُح َّل لَ ُك ُم الطَّيِّّبَ ُ
ين أُوتُوا الْكتَ َ
ات َوطَ َع ُام الذ َ
ات والْمحصنات ِّمن الَّ ِّذين أُوتُوا الْ ِّكت ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
والْمحصنَ ِّ
ني َغْيـَر
ورُه َّن ُْحمصن َ
َ ُْ َ ُ
اب م ْن قَـْبل ُك ْم إِّذَا آتَـْيـتُ ُم ُ
َ َ
وه َّن أ ُ
ُج َ
ات م َن الْ ُم ْؤمنَ َ ُ ْ َ َ ُ َ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ين}[املائدة ]5:
ط َع َملُهُ َوُه َو ِّيف ْاآلخَرِّة م َن ْ
َخ َدان َوَم ْن يَ ْك ُف ْر ِّابِّْإلَيَان فَـ َق ْد َحبِّ َ
ني َوَال ُمتَّخذي أ ْ
ُم َسافح َ
اخلَاس ِّر َ
وحنن نعلم ما يكون بني الرجل وزوجته من املودة والرْحة كما حكى القرآن الكرمي " ،وهذا يف الواقع تسامح كبري
من اإلسالم  ،حيث أابح للمسلم أن تكون ربة بيته  ،وشريكة حياته وأم أوالده غري مسلمة  ،وأن يكون أخواله
وأوالد وخاالهتم من غري املسلمني "( ، )3فال أدل بعد ذلك على أن اإلسالم يدعو للتعايش  ،ويعتربه أمره الزم يف
حياة الناس .
خامسا  :التعايش يف اَلانب السياسي :
سبق القول أن العالقة بني املسلم وغري املسلم أو الدولة املسلمة وغري املسلمة تقوم على اإلحسان وحسن
اجنَ ْح
{وإِّ ْن َجنَ ُحوا لِّ َّ
لس ْل ِّم فَ ْ
املعاملة  ،وقد أمر هللا املؤمنني إذا دعوا إىل السلم واملساملة  ،أن يبادروا هلا  ،قال تعاىل َ
ِّ
ِّ
اَّلل إِّنَّه هو َّ ِّ
يم} [األنفال  ] 61 :فاهلل تعاىل يقول لنبيه " وإن مالوا إىل مساملتك
السم ُ
َهلَا َوتَـ َوَّك ْل َعلَى َّ ُ ُ َ
يع الْ َعل ُ
احلرب  ،إما ابلدخول يف اإلسالم ،وإما إبعطاء اجلزية ،وإما مبوادعة  ،وحنو ذلك من أسباب السلم
ومتاركتك
َ
والصلح  ،فمل إليها ،وابذل هلم ما مالوا إليه من ذلك وسلوكه " ()4فهذه دعوة صريح للتعايش مع الدول اجملاورة
اليت ال تعادي الدولة املسلمة وال تعادي املسلمني  ،أبن يبادلوها السالم واألمان  .والنيب صلى هللا عليه وسلم
َّيب
يؤكد رغبته يف التعايش والتعاون مع غري املسلمني يف نصرة املظلوم ونشر السالم واألمن يف العامل  ،حيث قال النِّ َّ
ِّ
ِّ
ِّ
اَّلل علَي ِّه وسلَّم َ ( :ش ِّه ْد ِّ
َ َّ
يت بِِّّه ِّيف
ُ
ت ح ْل ًفا ِّيف َد ِّار ابْ ِّن ُج ْد َعا َن :بَِّين َهاشمَ ،وَزْهَرَةَ ،وتَـْيمَ ،وأ ًََن ف ِّيه ْمَ ،ولَ ْو ُدع ُ
صلى َُّ َ ْ َ َ َ
ب أَ ْن أ َِّخ ِِّّ
ِّْ ِّ
َّع ِّم ) ( " )5وكانت حمالفتهم على األمر ابملعروف والنهي
تَ ،وَما أ ُِّح ُّ
َجْب ُ
يس به َوإِّ َّن ِّيل ْحَُْر النـ َ
اإل ْس َالم َأل َ
َ
عن املنكر وأن ال يدعو األحد عند أحد فضال إال أخذوه وبذلك مسي حلف الفضول وكان ذلك احللف أشرف

 -1القرضاوي  ،يوسف  ،غري املسلمني يف اجملتمع اإلسالمي  ،ص .6
 -2أهل الكتاب " :وهم من قادم دينهم يف األصل على كتاب مساوي  ،وإن ُحرف  ،وبُدَّل بعد  ،كاليهود والنصارى الذي قام دينهم على التوراة
واإلجنيل " (القرضاوي  ،غري املسلمني يف اجملتمع اإلسالمي  ،ص) 6
 -3القرضاوي  ،يوسف  ،غري املسلمني يف اجملتمع اإلسالمي  ،ص .6
 -4الطربي  ،جامع البيان 40/14 ،
 -5الطحاوي أبو جعفر أْحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك بن سلمة األزدي احلجري املصري (املتوىف 321 :هـ)  ،شرح مشكل اآلاثر ،
 ، 221/15ت/شعيب األرنؤوط  ،مؤسسة الرسالة  ،الطبعة  :األوىل  1415:هـ  1494 ،م  ،حديث رقم ( ) 5971قال
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حلف يف اجلاهلية ولذا شهده رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومسي أيضا حلف املطيبني إذ كان أهله مطيبون
مجيعا "( )1فهذا ال َيكن أن يكون إال إذا كان هناك تعايش وتعاون بني الدول واجملتمعات املختلفة .
 االستعانة هبم  :فقد ذهب مجهور العلماء إىل جواز االستعانة بغري املسلمينفي اجلملة يف بعض األعمال اليتيتقنوهنا يف غري القرابت سواء كانوا من أهل الكتاب أم مشركني ( ،)2فقد استأجر النيب صلى هللا عليه وسلم كما
يف قصة اهلجرة إىل املدينة بعبدهللا بن أريقط  ،وكان كافراً  ،وكان ماهراً ابلطريق( ،)3واختلف العلماء يف االستعانة
هبم يف القتال  ،واجلمهور على اجلواز عند الضرورة(،)4
فهذا يدل على أن اإلسالم يتعايش مع الكفار حىت يف املسائل املهمة اليت حتتاج إىل سرية وأمانة .
كما يدل على استعماهلم والتعايش معهم فيما يتقنونه من أعمال وكانوا أمناء وَيكن االنتفاع هبم .
وأما يقال أن اإلسالم جاء ابلسيف  ،وانتشر حبد السيف  ،فهذه فرية ابطلة  ،فاإلسالم خيري غري املسلمني
بني الدخول يف اإلسالم أو التعايش مع املسلمني مع دفع اجلزية  ،وهي ما يقابل ما يدفعه املسلمون من الزكاة وإال
السيف حلماية بيضة املسلمني  ،وال يسلط السيف على األطفال النساء (.)5
املطلب الثاين  :موقف املسلم من التعايش السلمي .
-1موقف املسلم من التعايش إذا كان داخل اجملتمع امل سلم أبن يقبل هبذا التعدد يف امللل واألداين  ،فحرية
املعتقد مكفولة  ،فلكل شخص دينه ومذهبه  ،فال جيرب على ترك دينه  ،قال تعاىل {{ َال إِّ ْكَر َاه ِّيف ال ِّّد ِّ
ين}[البقرة

 }] 256:كما سبق بيانه  ،ويعلم املسلم أن أهل الذمة سواء كانوا من املستأمنني أو املعاهدين  ،ال جيوز يظلمهم
 ،وال االعتداء عليهم  ،فقد جاء الوعيد الشديد ملن تعدى عليهم أو ظلمهم  ،وال يستحل دماءهم وأمواهلم
ال َم ْن قَـتَ َل
وأعراضهم فهي مثل دماء املسلمني وأمواهلم وأعراضهم يف احلرمة  .قال النيب صلى هللا عليه وسلم (قَ َ
اجلن َِّّة وإِّ َّن ِّرحيها لَي ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ني َع ًاما) ( )6ويف حترمي ظلمهم وأذيتهم قال
وج ُد م ْن َمس َرية أ َْربَع َ
نـَ ْف ًسا ُم َع َ
اه ًدا َملْ يـََرِ ْح َرائ َح َة َْ َ َ َ ُ َ

 -1يوسف احلنفي  ،املعتصر من املختصر من مشكل اآلاثر 237/2 ،
 -2انظر  :وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  -الكويت  ،املوسوعة الفقهية الكويتية  ، 18/4،الطبعة الثانية  ،دار السالسل – الكويت  ،الطبعة ( :
من  1427 - 1404هـ)  ،املوسوعة الشاملة .
 -3انظر  :ابن كثري  ،االمام أىب الفداء امساعيل بن كثري  747 - 701هـ  ،الفصول يف سرية الرسول صلى هللا عليه وسلم ،املوسوعة الشاملة  ،ص20
 -4انظر  :وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  -الكويت  ،املوسوعة الفقهية الكويتية  ،146/16 ، 18/4،الطبعة الثانية  ،دار السالسل – الكويت
 ،الطبعة  ( :من  1427 - 1404هـ)  ،املوسوعة الشاملة .
 -5انظر  :ايسني حكمت بشري  ،صور إسالمية من الود والتسامح  ،ص ، 32دار احلضارة للنشر والتوزيع –الرايض  ،الطبعة األوىل1425ه .
ب إِّ ِّْمث َم ْن قَـتَ َل ِّذ ِّّميًّا بِّغَ ِّْري ُج ْرم )6914( ،
 -6أخرجه البخاري يف كتاب الدايت َ ،اب ُ
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ِّ
ِّ ِّ
يجهُ إِّ َىل يـَ ْوِّم الْ ِّقيَ َامة) ( )1ويف رواية أليب
(م ْن ظَلَ َم ُم َع َ
اه ًدا  ،أ َْو َكلَّ َفهُ فَـ ْو َق طَاقَته ،فَأ ًََن َحج ُ
النيب صلى هللا عليه وسلم َ

داود وغريه قال النيب صلى هللا عليه (أال من ظلم معاهدا وانتقصه وكلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغري طيب
نفس منه فأًن حجيجه يوم القيامة  ،أال ومن قتل معاهدا حرم هللا عليه ريح اجلنة  ،وإن رحيها لتوجد من مسرية
()2
سبعني خريفا)
ومثل ْحاية األنفس واألبدان ْحاية األموال  ،هذا مما اتفق عليه املسلمون يف مجيع املذاهب  ،ويف مجيع
األقطار  ،ويف خمتلف العصور )3( .فقد جاء يف عهد النيب صلى هللا عليه وسلم ألهل جنران (ولِّنَجرا َن وح ِّ
اشيَتِّ َها
َ َْ َ َ
ِّذ َّمةُ هللاِّ َوِّذ َّمةُ َر ُسولِِّّه َ ،علَى ِّد َمائِّ ِّه ْم َوأ َْم َو ِّاهلِّ ْم َوِّملَّتِّ ِّه ْم َوبِّيَعِّ ِّه ْم )4()...فمن سرق مال ذمي ُقطعت يده  ،ومن غصبه
عُزر  ،وأعيد املال إىل صاحبه  ،وإن استدان من ذمي فعليه أن يقضيه  ،فإن ماطله وهو غين حبسه احلاكم حىت
()5
يؤدي ما عليه  .شأنه يف ذلك شأن املسلم .
وحيمي اإلسالم عرض الذمي وكرامته  ،كما حيمي عرض املسلم وكرامته  ،فال جيوز ألحد أن يسبه أو يتهمه
ابلباطل  ،أو يشنع عليه ابلكذب أو غري ذلك  ،يقول القرايف (أن عقد الذمة يوجب حقوقا علينا هلم ألهنم يف
جوارًن ويف خفارتنا وذمة هللا تعاىل وذمة رسوله صلى هللا عليه وسلم ودين اإلسالم فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة
سوء أو غ يبة يف عرض أحدهم أو نوع من أنواع األذية أو أعان على ذلك فقد ضيع ذمة هللا تعاىل وذمة رسوله
()6
صلى هللا عليه وسلم وذمة دين اإلسالم)
فهذا كله جيعل املسلم حيرتم غري املسلمني ابعتبار ذمته وإنسانيه  ،واهتمام اإلسالم هبم وحفظ حقوقهم ،
األمر الذي يرسخ عند املسلم قبول التعددية الدينية والفكرية عند اآلخر  ،هذا يزيد قوة اجملتمع متاسك واستقراره ،
ألن احلقوق حمفوظة  ،والعقول حمرتمة  ،كرامة اإلنسان مكفولة  ،فيبدع اإلنسان يف جمتمعه .
 -2وإذا كان املسلم يف جمتمع غري مسلم ودخل فيه أبمان وعهد منهم فال جيوز له الغدر  ،وال جيوز له
االعتداء عليهم ألهنم مساملني  ،ودخل إبذن منهم  ،وقد قال تعاىل {اي أَيـُّها الَّ ِّذين آمنوا أَوفُوا ِّابلْع ُق ِّ
ود }[املائدة :
ُ
َ َ
َ َُ ْ
اج  ،رقم ( ، )235املكتبة العلمية – الهور  ،ابكستان  ،الطبعة  :األوىل
اببَ :وأ ََّما ا ْجلِّْزيَةُ َو ْ
 -1أخرجه القرشي حي ى بن آدم  ،يف كتاب اخلراج ٌ ،
اخلََر ُ
1974 ،م .
 -2أخرجه أبو داود يف كتاب اجلهاد ابب التشدد يف جباية اجلزية  ،حديث رقم ( )3052والبيهقي يف السنن الصغرى رقم احلديث (10/4 )2950
قال األلباين يف السلسلة الصحيحة  :صحيح . 729 / 1 ،
 -3انظر  :القرضاوي يوسف  ،غري املسلمني يف اجملتمع اإلسالمي  ،ص14
 -4أخرجه أبو عبيد القاسم بن سالم  ،كتاب األموال  ،ت  :خليل حممد هراس  ،دار الفكر – .بريوت  ،والبيهقي يف دالئل النبوة  ،حتقيق  :الدكتور
 /عبد املعطى قلعجي  ،دار الكتب العلمية ـ ودار الراين للرتاث  ،الطبعة  :األوىل  1408هـ1988/م
 -5انظر  :القرضاوي يوسف  ،غري املسلمني يف اجملتمع اإلسالمي  ،ص17
 -6القرايف  ،أبو العباس أْحد بن إدريس الصنهاجي  ،الفروق أو أنوار الربوق يف أنواء الفروق  ، 29/3 ،ت  :خليل املنصور  ،دار الكتب العلمية
1418هـ 1998 -م .
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ِّ
ك) ()1ويقول النيب صلى هللا
ك َوالَ َختُ ْن َم ْن َخانَ َ
(أد األ ََمانَةَ إِّ َىل َم ِّن ائْـتَ َمنَ َ
]1وقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم ّ
عليه (ال إَيان ملن ال أمانة له وال دين ملن ال عهد له) ()2واملعىن "ال دين ملن ال عهد له أن من جرى بينه وبني
()3
أحد عهد مث عذر لغري عذر شرعي فدينه ًنقص أما لعذر كنقض اإلمام املعاهدة مع احلريب ملصلحة فجائز"
-3أن يكون املسلم إجيابياً يف التعامل مع غري املسلمني يف جمتمعاهتم أبن يتعامل ابلصدق واألمانة وعدم
الغش  ،فهذا ديننا وإسالمنا  ،ألن األخالق عند اثبتة  ،وال جمال للمبدأ اخلبيث الغاية تربر الوسيلة  ،إال حاالت
معينة وضيقة أابح فيها الكذب كاحلرب وحديث الرجل أهله(" .)4يدل على ذلك ،أي على ضرورة مشروعية
ِّ
ص ُروُك ْم ِّيف ال ِّّد ِّ
َّص ُر إَِّّال َعلَى قَـ ْوم بـَْيـنَ ُك ْم
الوسيلة ومراعاة معاين األخالق فيها قوله
ين فَـ َعلَْي ُك ُم الن ْ
تعاىل{وإِّن ْ
استَـْن َ
َ
اَّلل ِّمبَا تَـعملُو َن ب ِّ
صريٌ}[األنفال ]70:فهذه اآلية الكرَية توجب على املسلمني نصرة اخواهنم
َوبـَْيـنَـ ُه ْم ِّميثَ ٌ
َْ َ
اق َو َُّ
املظلومني قياماً حبق االخوة يف الدين ،ولكن اذا كانت نصرهتم تستلزم نقض العهد مع الكفار الظاملني مل ِتز
النصرة الن وسيلتها اخليانة ونقض العهد ،واإلسالم َيقت اخليانة ويكره اخلائنني )( )5فهذا يؤكد ثبات األخالق
يف اإلسالم وعظمتها .
-4إذا كان اذا كان املسلم مقيماً يف بالد الكفار بشكل دائم  ،فحكم اإلقامة يف بالد الكفار  :فقد بني
العلماء خطر البقاء يف بالد الكفار  ،وأابحوا اإلقامة يف بالد الكفر بشرطني أساسيني:
الشرط األول :أمن املقيم على دينه ،حبيث يكون عنده من العلم واإلَيان وقوة العزَية ما يطمئنه على الثبات
على دينه ،واحلذر من االحنراف والزيغ  .الشرط الثاين :أن يتمكن من إظهار دينه؛ حبيث يقوم بشعائر اإلسالم
بدون ممانع ،فال َينع من إقامة الصالة واجلمعة واجلماعات إن كان معه من يصلي مجاعة ومن يقيم اجلمعة ،وال

الرج ِّل َيْخ ُذ حقَّه ِّمن َْحت ِّ
ت يَ ِّد ِّه)3537( ،
 -1أخرجه البخاري يف كتاب اإلجارة  ،ابب ِّىف َّ ُ َ ُ َ ُ ْ
 -2أخرجه اإلمام أْحد يف مسند أنس بن مالك رضي هللا عنه ،حديث رقم ( ، 135/3 ، )12406قال الشيخ شعيب  :حديث حسن  ،وأخرجه
يف صحيح ابن حبان برقم (423/1 )194
 -3املناوي زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن اتج العارفني بن علي(املتوىف 1031 :هـ) ،فيض القدير شرح اجلامع الصغري  ،دار الكتب العلمية
بريوت  -لبنان الطبعة االوىل  1415ه  1994 -م .
 -4قال اإلمام الشوكاين "وأما جواز الكذب يف احلرب فلما ثبت عند مسلم رْحه هللا من حديث جابر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملا بعث حممد
بن مسلمة ليقتل كعب بن األشرف فقال :اي رسول هللا فأذن يل فأقول قال :قد فعلت يعين َيذن له أن خيدعه مبقال :ولو كان كذاب كما وقع منه
يف هذه القصة وهي أيضا يف البخاري وأخرج مسلم رْحه هللا تعاىل أم كلثوم بنت عقبه قالت :مل أمسع النيب صلى هللا عليه وسلم يرخص يف شيء
من الكذب مما يقول الناس إال يف احلرب واإلصالح بني الناس وحديث الرجل امرأته وحديث املرأة زوجها وهكذا الكذب املذكور هنا هو التعريض
والتلويح بوجه من الوجوه ليخرج عن الكذب الصراح كما قاله مجاعة من أهل العلم"( حممد بن علي بن حممد الشوكاين (املتوىف 1250 :هـ) ،
الدراري املضية شرح الدرر البهية  ،دار الكتب العملمية  ،الطعبة األوىل 1407هـ 1987 -م)
 -5زيدان عبدالكرمي  ،أصول الدعوة  ،املؤسسة الرسالة  1415 ،ه .
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َينع من الزكاة والصيام واحلج وغريها من شعائر الدين  .فإن كان ال يتمكن من ذلك مل ِتز اإلقامة لوجوب اهلجرة
حينئذ (.)1
فاإلقامة للمسلم يف بالد الكفار إذا كان َيمن على دينه  ،ويستطيع ممارسة شعائر دينه  ،فال أبس  ،ووعليه
أن يقدم صورة طيبة لْلسالم واملسلمني  .وأما إذا كان مل يستطيع ممارسة شعائر دينه  ،فعليه أن يهاجر  ،كما قال
تعاىل { إِّ َّن الَّ ِّذين تَـوفَّاهم الْم َالئِّ َكةُ ظَالِّ ِّمي أَنْـ ُف ِّس ِّهم قَالُوا فِّيم ُكْنـتم قَالُوا ُكنَّا مست ِّ
ني ِّيف ْاأل َْر ِّ
ض قَالُوا أََملْ تَ ُك ْن
ُ َْ ْ
ض َعف َ
َ ُْ
ْ
َ َ ُُ َ
صريا * إَِّّال الْمست ِّ
ِّ ِّ
ِّ
أَرض َِّّ ِّ
ك مأْواهم جهنَّم وساء ْ ِّ
ني ِّم َن ِّّ
الر َج ِّال َوالنِّّ َس ِّاء
ُ َْ ْ
ض َعف َ
ْ ُ
ت َم ً
اَّلل َواس َعةً فَـتُـ َهاج ُروا ف َيها فَأُولَئ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ َ َ َ
ورا * َوَم ْن
اَّللُ أَ ْن يـَ ْع ُف َو َعْنـ ُه ْم َوَكا َن َّ
ك َع َسى َّ
َوالْ ِّولْ َد ِّان َال يَ ْستَ ِّطيعُو َن ِّحيلَةً َوَال يـَ ْهتَ ُدو َن َسبِّ ًيال * فَأُولَئِّ َ
اَّللُ َع ُف ًّوا َغ ُف ً
ِّ ِّ ِّ ِّ
يـه ِّ
اجرا إِّ َىل َِّّ
ِِّّ
ِّ
اَّللِّ َِّجي ْد ِّيف ْاأل َْر ِّ
ت
اج ْر ِّيف َسبِّ ِّيل َّ
اَّلل َوَر ُسوله ُمثَّ يُ ْد ِّرْكهُ الْ َم ْو ُ
َُ
ض ُمَرا َغ ًما َكث ًريا َو َس َع ًة َوَم ْن َخيُْر ْج م ْن بـَْيته ُم َه ً
فَـ َق ْد وقَع أَجره علَى َِّّ
اَّلل َغ ُف ِّ
يما}[النساء ]99-97:قال الشيخ ابن سعدي " هذا الوعيد الشديد
َ َ ْ ُُ َ
ورا َرح ً
اَّلل َوَكا َن َُّ ً
ملن ترك اهلجرة مع قدرته عليها حىت مات ،فإن املالئكة الذين يقبضون روحه يوخبونه هبذا التوبيخ العظيم ،ويقولون
هلم { :فِّ َيم ُكْنـتُ ْم } أي :على أي حال كنتم؟ وأبي شيء متيزمت عن املشركني؟ بل كثرمت سوادهم ،ورمبا ظاهرمتوهم
على املؤمنني ،وفاتكم اخلري الكثري ،واجلهاد مع رسوله ،والكون مع املسلمني ،ومعاونتهم على أعدائهم"( )2فهذا
توبيخ من هللا تعاىل  ،ملن يقيم بني الكفار ويفنت يف دينه  ،وال يهاجر إىل بالد املسلمني .

 -1انظر  :السليمان  ،فهد بن ًنصر بن إبراهيم  ،جمموع فتاوى ورسائل ابن عثيمني  ، 25/3،حممد بن صاحل بن حممد العثيمني (املتوىف 1421 :هـ)
 ،دار الوطن  -دار الثراي  ،الطبعة  :األخرية  1413 -هـ
 -2السعدي  ،تيسري الكرمي الرْحن  ،ص195
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اْلاَتة
فهذه خامتة حبثي املتواضع حول (( مفهوم التعايش من منظور إسالمي ))  ،والذي أسأل هللا تعاىل أن أكون
قد وفقت فيه  ،فما كان من صواب فهو من فضل هللا تعاىل وتوفيقه  ،وما كان من خطأ وتقصري  ،فهو مين ومن
الشيطان  ،وألتمس من القارئ الكرمي النصح والتوجيه  ،فاملؤمن مرآة أخيه  .ولعلي أن أختم حبثي برصد أهم
النتائج والتوصيات للبحث.
 أهم النتائج :-1التعايش  :هو إمكانية التعايش مع اآلخر املختلف جنساً أو ديناً أو لغة أو حضارة  ،أو أي اختالف
آخر متصور  ،والقدرة على العيش بيسر ودون صعوبة أو حرج
-2إن اجملتمع الذي يتعايش أفراده مبختلف مكوًنته يف حرية وأمان  ،جمتمع يتمتع ابالستقرار واألمان  ،حيث
َيمن فيه كل فرد على نفسه وماله وعرضه  ،وَيارس دينه ومعتقده يف جو تسوده احلرية واألمان.
-3من املفاهيم اليت املتصلة ابلتعايش وخصوصاً التعايش يف اجملتمعات الغربية أو غري املسلمة عموماً  ،مفهوم
االندماج الواعي  ،هو العمل على االنفتاح على اآلخر وتقدمي صورة مشرفة عن أصولنا ومعتقداتنا مع تقبل
اآلخرين أبلواهنم واشكاهلم ومالبسهم ومعتقداهتم ما توافق منها معنا أو اختلف -4 .كانت السمة البارز
للمجتمع الغريب عقب أحداث  11أيلول (سبتمرب) هي إظهار العداء لْلسالم واملسلمني  ،هذا كله يستلزم من
املسلمني أن يدركوا أمهية التعايش يف اجمل تمع املسلم أو غري املسلم مع اآلخر مهما اختلف دينه أو مذهبه ،
واالندماج الواعي  ،ملا له دور عظيم يف نقل صورة حقيقية عن معتقداتنا وأدايننا .
-5تقوم العالقة بني املسلم وغري املسلم أو الدولة املسلمة وغري املسلمة على اإلحسان وحسن املعاملة  ،فمن
اَّللِّ إِّنَّه هو َّ ِّ
يع
{وإِّ ْن َجنَ ُحوا لِّ َّ
لس ْل ِّم فَ ْ
السم ُ
اآلايت اليت أتمر ابلسلم واملساملة  ،قال تعاىل َ
اجنَ ْح َهلَا َوتَـ َوَّك ْل َعلَى َّ ُ ُ َ
ِّ
يم} [األنفال ] 61 :
الْ َعل ُ
 -6لقد أصبح احلديث عن حماسن اإلسالم وهويته احلقيقية موضوع الساعة يف الكثري من البلدان األوربية
وأمريكا  ،وهذا يؤكد ضرورة الدعوة إىل هللا تعاىل والعمل على التعريف ابإلسالم وتعاليمه السمحة .
 -التوصيات :
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-1عمل ندوات ومؤمتر حول التعايش وفقه التعايش حىت تتضح حقيقته وأمهيته يف اجملتمع  ،ألن عدم فهمه
وفقهه يؤدي إىل ويالت  ،وصراعات  ،واحنرافات تغرق اجملتمع يف الدماء والتفكك واحلروب اليت ال تنتهي .
وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وآخر دعواًن إن احلمد هلل رب العاملني .
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املقدمة :
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله  ،وبعد :
اضح مع أتباعه وأبنائه  ،وكذلك مع خصومه
ف اإلسالم بسماحته  ،وعدله  ،ورْحته ُ ،
لقد عُ ِّر َ
وجمال هذا و ٌ
ف ذلك القاصي والداين  ،والعدو والصديق  ،ولكن فريقاً من الناس أساءوا إىل اإلسالم وأضمروا له
وأعدائه َ ،ع ِّر َ

العداء  ،فحاولوا اهلجوم على اإلسالم إذ زعموا انه دين عنف وقتل واضطهاد وسلب للحرايت  ،وقد كذبوا
فاإلسالم ما جاء إال من أجل إرساء قواعد العدل واإلنصاف  ،وأصول السماحة ومعاين اإلنسانية .
جاء حبثي هذا ليعاجل قضية هامة وهي كشف تلبيس املغرضني لْلسالم  ،الذين ال تزال مسوم أقالمهم
وألسنتهم حتاول النيل من اإلسالم العظيم إذ رموه ابلعنف واإلرهاب وِتاهل اآلخر وعدم اعتبار غري املسلمني يف

البالد اإلسالمية  .السيما من خالل اتجيج الصراع بني فئات اجملتمع الواحد كبث روح التعصب الذي ابت عقبة
بوجه التعايش السلمي لغرض تسهيلتشتتيته وابلتايل يتسىن هلم تفتتيت عرى الوحدة اليت جاء هبا االسالم
للتعاضد والتكاتف لبناء جمتمع سليم وخال من العنصرية .
وبني هذا البحث الوجه املشرق للشريعة اإلسالمية يف كيفية تعاملها مع غري املسلمني  ،وقد جاء البحث مرتباً
على ثالث مباحت يتضمن املبحث االول التعايش ودعائم التعايش يف اإلسالم ويقع يف مطلبني تناول املطلب
االول التعايش لغة واصطالحاً اما املطلب الثاين فتناول دعائم التعايش كالتكرمي والرْحة والعدل واملساواة واحلرية
 ، ...اما املبحث الثاين فقد تطرق اىل انواع التعايش وهي التعايش الديين والتعايش االجتماعي واالقتصادي
والثقايف  ،يف حني تناول املبحث الثالث مفهوم التعصب وموقف االسالم من التعصب وترسيخه ملبادئ التعايش
السلمي .
ولقيام التعايش بني املسلمني وغريهم من أهل األداين ،فإنه ينبغي أن ينطلق هذا التعايش ابتداء من الثقة
واالحرتام املتبادلني ،ومن الرغبة يف التعاون خلري اإلنسانية ،يف اجملاالت ذات االهتمام املشرتك ،وفيما َيس حياة
اإلنسان من قريب ،وليس فيما ال نفع فيه ،وال طائل حتته.

163

املبحث اًلول :التعايش ودعائم التعايش يف اإلسالم
املطلب اًلول  :التعايش لغة واصطالحا.
()1

ورد مفهوم التعايش يف اللغة ابنه مشتق من العيش ،والعيش احلياة

.

والتعايش يف االصطالح يقصد به العيش املتبادل مع اآلخرين القائم على املساملة واملهادنة

()2

.

ويعود معىن التعايش اىل عاش  :عيشا وعيشة ومعاشا صار ذا حياة فهو عائش  ،أعاشه  :جعله يعيش يقال
أعاشه هللا عيشة راضية  ،عايشه  :عاش معه  ،عيشه  :أعاشه  ،تعايشوا  :عاشوا على األلفة واملودة ومنه
()3
التعايش السلمي .
املطلب الثاين  :دعائم التعايش
بين االسالم على دعائم وركائز حتمل يف طياهتا الكثري من املعاين االنسانية الرائعة واليت متثل روح التعاون
والتعايش بني البشر دون التفريق ابلنوع واجلنس واحلسب والنسب اوالشكل واللون والدين والقومية وتشمل دعائم
التعايش يف اإلسالم على :
أوًلا  :التكرمي:
اه ْم ِّم َن
ويعد التكرمي من أصل اخللق قال تعاىل َ ﴿ :ولََق ْد َكَّرْمنَا بَِّين َ
اه ْم ِّيف الْبَـِّّر َوالْبَ ْح ِّر َوَرَزقْـنَ ُ
آد َم َو َْحَْلنَ ُ
()4
ِّ ِّ
الطَّيِّب ِّ
ِّ
ِّ
َح َس ِّن تَـ ْق ِّومي ﴾(.)5
ات َوفَ َّ
ض ْلنَ ُ
نسا َن ِّيف أ ْ
َّ
اه ْم َعلَ َٰى َكثري مم َّْن َخلَ ْقنَا تَـ ْفض ًيال﴾ وقال تعاىل﴿ لََق ْد َخلَ ْقنَا ْاإل َ
ِّ ِّ
وقد كرم االنسان ابن ميزه هللا ابلعنصر الروحي ﴿ فَِّإ َذا س َّويـتُه ونـَ َفخ ِّ ِّ ِّ ِّ
ين﴾(، )6
َ َُْ ْ ُ
ت فيه م ْن ُروحي فَـ َقعُوا لَهُ َساجد َ
ُ

ويبىن على ذلك مبدأ الوحدة اإلنسانية كمبدأ طبيعي وكقانون اثبت ال يتبدل ،وأهنم أمة واحدة تعيش يف أسرة
إنسانية واحدة ،وتتقوى هذه الوحدة كما أدرك الناس مقوماهتا املتمثلة يف :وحدة الربوبية لرب واحد ،ووحدة
النسب من ساللة واحدة ،ووحدة الناموس الذي حيكمهم ،مث وحدة املهام واهلدف املقدر هلم.
ومن مظاهر التكرمي لالنسانتحرمي االعتداء على النفس اإلنسانية أبي شكل من مظاهر اإلعتداءقوله تعاىل
()7
س الَِّّيت َحَّرَم َّ
ق﴾ .
اَّللُ إِّالَّ ِّاب ْحلَ ِّّ
َ ﴿:وال تَـ ْقتُـلُوا النَّـ ْف َ
ك
كذلك احلال ابن هللا جعله مستخلف يف األرض وسخر له مايف الكون قوله تعاىل َ ﴿ :وإِّ ْذ قَ َ
ال َربُّ َ
لِّْلم َالئِّ َك ِّة إِِّّين ج ِّ
اع ٌل ِّيف ْاأل َْر ِّ
ض َخلِّي َف ًة ﴾(.)8
ّ َ
َ
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وإنزال الكتب السماوية وإرسل الرسل لتحرير اإلنسان من كافة أشكال العبوديةومنها القران الكرمي قوله تعاىل
ك الْ ِّكتَاب ِّاب ْحل ِّق لِّتَح ُكم بـني الن ِّ ِّ
اَّللُ ﴾(.)9
َنزلْنَا إِّلَْي َ
َ َ ّ ْ َ َْ َ
َّاس مبَا أ ََر َاك ّ
َّ ﴿:اًن أ َ
اثنيا :الرمحة :
َّمة بال منازع
متثل الرسالة اإلسالمية رسالة رْحة يف مصدرها ورسوهلا ومنهاجها وْحلتها ،فقد بدت الرْحة ُمقد َ
على كل الصفات األخرى  ،وأن التعامل ابلرْحة هو األصل الذي ال ينهار أبداً  ،وال يتداعى أمام غريه من
()10
ِّ
ْح ِّن َّ ِّ
ت ُك َّل َش ْيء ﴾( ،)11وعن كتابه قال ﴿ :
الر ْ َٰ
األصول قال تعاىل عن نفسهَّ ﴿ :
الرحي ِّـم ﴾ َ ﴿،وَر ْْحَِّيت َوس َع ْ
ونـُنَـ ِّزُل ِّمن الْ ُقر ِّ
آن َما ُه َو ِّش َفاء َوَر ْْحَةٌ لِّّْل ُم ْؤِّمنِّني ﴾()12وقد بعث رسول اإلسالم رْحة لْلنسانية ورْحة للعاملني،
َ ّ َ ْ
()13
ِّ
ِّ
ني﴾  ،وقد أوضح ذلك يف شخصه ويف تعامالته مع أصحابه
﴿:وما أ َْر َس ْلنَ َ
اك إِّالَّ َر ْْحَةً ل ْل َعالَم َ
فقال تعاىل َ
وأعدائه على السواء؛ حىت إنه قال ِّّ
َّخلُّ ِّق هبذا اخلُلُ ِّق وتلك القيمة النبيلة" :الَ يـَ ْر َح ُم هللاُ َم ْن
حمفًزا ِّّ
ومرغبًا على الت َ
عامة تشمل الكل  ،دون اعتبار جلنس أو دين ،ويف ذلك قال العلماء :هذا
َّاس()14وكلمة الناس لفظة َّ
الَ يـَ ْر َح ُم الن َ
عامٌّ يتناول رْحة األطفال وغريهم( ،)15وقال عن ورثة الرسول وْحلة الدعوة﴿:أ َِّشدَّاء َعلَى الْ ُكف ِّ
َّار ُر َْحَاءُ بـَْيـنَـ ُه ْم
ُ
﴾( )16والرْحة ال تقتصر على عالقة اإلنسان ابإلنسان بل تتعداه إىل عامل احليوان واالشياء والنبات ،قال رسول هللا
 (:من ال يَرحم ال يُرحم)( )17وقال (:ال تنزع الرْحة إال من شقي)( ،)18وقال (:يف كل كبد ذات رطبة
أجر)(.)19
اثلثا  :العدل:
لقد متخض مبدأ العدل من التعايش مع من خيالف كتاب هللا وستة نبيه الكرمي وكان من اعظم
املبادئ متمثالً بقوله تعاىل  ﴿ :اي أيها الَّ ِّذين آمنوا ُكونُوا قَـ َّو ِّامني َِِّّّ
َّلل ُش َه َداءَ ِّابلْ ِّق ْس ِّط َوَال َْجي ِّرَمنَّ ُك ْم َشنَآ ُن قَـ ْوم َعلَى
َ َُ
َ
ِّ
ِّ
ب لِّلتَّـ ْق َوى﴾()20وهذا يدلل على ان العدل هو زايدة التقوى .
أََّال تَـ ْعدلُوا ْاعدلُوا ُه َو أَقْـَر ُ
وْحلت الشرائع السماوية يف ثناايها على العدل والقسطقال تعاىل﴿:لََق ْد أَرس ْلنَا رسلَنَا ِّابلْبـيِّنَ ِّ
ات َوأَنْـَزلْنَا َم َع ُه ُم
ْ َ ُ ُ َّ
ِّ ِّ
ِّ
َّاس ِّابلْ ِّق ْس ِّط﴾ ( ،)21وامتاز احلكم اإلسالمي ابحرتام احلقوق االنسان وصيانتها
اب َوالْم َيزا َن ليَـ ُق َ
الْكتَ َ
وم الن ُ

والتمسك ابألخالق الفاضلة ودفع الظلم وإجناز كل ما فيه خري للفرد واألمة يف احلاضر واملستقبل  .وبطبيعة احلال
يشمل ذلك غري املسلمني  ،فجعل النظام السياسي اإلسالمي احلكم أمانة (.)22

وكان االسالم ابعد مايكون من الظلم قوله تعاىل يف احلديث القدسي  ﴿:اي عبادي إين حرمت الظلم على
نفسي وجعلتها بينكم حمرماً فال تظاملوا ،)23(﴾ ...وكما يقول العالمة ابن خلدون(الظلم مؤذن خبراب
العمران)( . )24وهذا يبني اًنلعدل له قيمة دينية تتفرع عن قيمة الرْحة اليت ال تفريق فيها ابي سبب من االسباب
الدينية أو العرقية أو غريها.
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اًن ِّ
ت إِّ َىل
واكد هللا سبحانه وتعاىل على حتقيق العدل تطبيقاً وتنفيذاً شرعياً قوله ﴿:إِّ َّن َّ
اَّللَ ََيْ ُم ُرُك ْم أَ ْن تـُ َؤُّدوا ْاأل ََم َ
ِّ
ني الن ِّ
َّاس أَ ْن َْحت ُك ُموا ِّابلْ َع ْد ِّل ﴾ (.)25وال شك أن وجود السلطة القضائية املستقلة العادلة
أ َْهل َها َوإِّذَا َح َك ْمتُ ْم بـَ ْ َ
النزيهة( )26هو أكرب الضماًنت حلكم تتوافر فيه عوامل احملايدة والنزاهة واالستقالل( .)27ومن صور املساواة والعدالة
يف احلكومة التسوية يف جملس القضاء واالستماع إىل اخلصم غري املسلم وعدم الضيق هبم واحلنق عليهم()28وهذا ما
حثت عليه النظم القضائية اإلسالمية .
ومن السمات اليت تندرج حتت مفهوم العدالة يف التعايش االنساين واالسالمي املعاملة ابملثل بني اآلحاد
اعتَ ُدوا َعلَْي ِّه ِّمبِّثْ ِّل َما ْاعتَ َد َٰى َعلَْي ُك ْم﴾( .)29وقال تعاىل﴿ َوإِّ ْن َعاقَـْبـتُ ْم
واجملموعات قوله تعاىل﴿فَ َم ِّن ْاعتَ َد َٰى َعلَْي ُك ْم فَ ْ
فَـ َعاقِّبُوا ِّمبِّثْ ِّل َما عُوقِّْبـتُ ْم بِِّّه﴾(.)30
رابع ا :املساواة:
من احلقوق اليت كفلها اإلسالم لْلنسان حق املساواة  ،وهو يف احلقيقة من أعظم احلقوق يف الشريعة
اإلسالمية  ،ففي اإلسالم مبدأ املساواة يف احلقوق والتكاليف  ،ولكن كل على حسب قدرته واستطاعته  ،قال
ِّ
اَّللُ نـَ ْف ًسا إِّالَّ ُو ْس َع َها ﴾( .)31فالناس سواسية كأسنان املشط  ،وإمنا معيار التفاضل التقوى
ف َّ
تعاىل  ﴿ :الَ يُ َكلّ ُ
ِّ
والعمل الصاحل ،قال هللا جل وعال ﴿ :اي أَيـُّ َها الن ِّ
واب َوقَـبَائِّ َل لِّتَـ َع َارفُوا
َّاس إ ًَّن َخلَ ْقنَا ُكم ّمن ذَ َكر َوأُنثَى َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُشعُ ً
ُ
()32
اَّللِّ أَتْـ َقا ُك ْم ﴾
ند َّ
.
إِّ َّن أَ ْكَرَم ُك ْم ِّع َ
إذن ميزان التفاضل بني العباد هو التقوى  ،ال احلسب والنسب واملال  ،ال فرق بني عريب وال أعجمي إال
آد ُم ِّم ْن تـَُراب))( )33وحق املساواة يف اإلسالم واقع عملي َيثل
آد َم َو َ
ابلتقوى  ،وقد جاء يف احلديث (( :أَنْـتُ ْم بـَنُو َ
اَّللِّ ،لَو أ َّ ِّ
ت
روح التشريع اإلسالمي ،وقد أعلنها حممد
َن فَاط َمةَ ابْـنَةَ ُحمَ َّمد َسَرقَ ْ
على املأل وهو يقول َ (( :و ْاميُ َّ ْ
ت يَ َد َها))(َ )34فرَّد الشفاعة يف املرأة املخزومية اليت َسَرقت مع العلم أن بين خمزوم قوم هلم مكانتهم ،ومع
لََقطَ ْع ُ
ذلك مل يقبل صلى هللا عليه وسلم هذه الشفاعة من أسامة بن زيد ،وقال هذه الْ َمقالة اليت ال تزال تدق يف اآلذان
اَّللِّ ،لَو أ َّ ِّ
ت يَ َد َها))(.)35
َن فَاط َم َة ابْـنَةَ ُحمَ َّمد َسَرقَ ْ
ت لََقطَ ْع ُ
إىل يومنا هذاَ (( :و ْاميُ َّ ْ
وأن املساواة جاء أتكيدها يف قول النيب

(( اي أيها الناس أال إن ربكم واحد ،وإن أابكم واحد ،ال فضل

لعريب على أعجمي ،وال لعجمي على أعجمي ،وال ألْحر على أسود وال ألسود على أْحر إال
رواه أْحد .وأن املساواة يف الشريعة فرع العدل وإحدى معانيه .
خامسا :التمسك َبلفضائل :
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ابلتقوى))

()36

ومن دعائم االساسية االخرى هي التمسك ابلفضائل فقد وردت نصوص قرانية حتث على التمسك هبذا
اجلانب كالتقوى واإلحسان والرب ،ومن مظاهرهاالرفق ولني اجلانب والعفو والصفح والصرب ،وكل ما يندرج من
ِّ
ِّ
معاين األخالق وحماسنها ،قال
تعاىل﴿:وَال تَ ْستَ ِّوي ْ
احلَ َسنَةُ َوَال َّ
َح َس ُن فَِّإذَا الَّذي بـَْيـنَ َ
السيِّّئَةُ ْادفَ ْع ِّابلَِّّيت ه َي أ ْ
ك َوبـَْيـنَهُ
َ
()37
ِّ
ِّ
ِّ
يل ِّد ِّ
ين ﴾()38كما اكد رسول هللا
َع َد َاوةٌ َكأَنَّهُ َوِّيلٌّ َْح ٌ
يم﴾  ،ويندرج حتت ذلك مفهوم التسامح ﴿لَ ُك ْم دينُ ُك ْم َو َ
بضرورة التمسك ابلفضائل اليت تناسب الطبيعة اإلنسانية  ،السيما ان االنسان خليفة هللا يف األرض.
سادسا :احلرية:
نظر اإلسالم إىل احلرية نظرة متميزه ،فهي من أكرب مظاهر الكرامة اإلنسانية والطريق إىل اإلَيان الصحيح
واملسئولية ،اذ تركت الشريعة لْلنسان حرية اإلختيار واملشيئة دون جرب أو إكراه على الدين احلق ،قال تعاىل
()40
ين قَ ْد تَـبـ َّني ُّ ِّ
﴿:فَ َم ْن َشاءَ فَـ ْليُـ ْؤِّم ْن َوَم ْن َشاءَ فَـ ْليَ ْك ُف ْر﴾(َ ﴿)39ال إِّ ْكَر َاه ِّيف ال ِّّد ِّ
ت
ََ
الر ْش ُد م َن الْغَ ِّّي﴿، ﴾...لَ ْس َ
()42
ِّ ()41
ك َجلعل النَّاس أ َُّمةً و ِّ
ِّ
اح َد ًة ﴾
صْيطر﴾
.
َعلَْي ِّه ْم مبُ َ
﴿ولَ ْو َشاءَ َربُّ َ َ َ َ َ َ
َ
واملقصود ابحلرية حرية االعتقاد والتدين فقد اقر اإلسالم الرق على أساس املعاملة ابملثل النتشار الـرق فـي
مجيع البالد حني ظهور اإلسالم واعتبـر اإلسالم الرقيق إنساًن كامالً  ،ومساه أخا لسـيده وهـذه أول خطوة حنو
احرتام العبيد واألرقاء كذلك غلق اإلسالم أبواب االسرتقاق إال يف حالـة احلـرب املشـروعة املعلنة معاملة ابملثل عند
الوقوع يف األسر وفتـح اإلسالم األبـواب الكثرية للعتق وإهناء الرق كالعتـق .
وما شرع اجلهاد إال إلزالة النظم واحلكومات اليت تكره شعوهبا على اإلستعباد هلا ومنعها من حرية اإلختيار
()43
للدين الذي تطمئن إليه .
سابعا :التعاون:
وهو من الدعائم املهمة للتعايش اإلنسانياذ ان االنسان كائن إجتماعي بطبعه ال يعيش مبفرده دون أن يتعامل
معه أخي ه اإلنسان ،وللتعاون بني األفراد أمهية ابلغة يف احلفاظ على متاسك اجملتمع ونشر احملبة فيه ،فاجملتمع الذي
ال يسود فيه التعاون جمتمع مهدد ابلتفكك واالهنيار ولذلك فإن التعاون أساس يف حياة الناس ،وجاءت الشرائع
لتنظيم كيفية التعامل ،ومتنع من اإلعتداء فيه ،قال تعاىل ﴿:وتَـ َعاونُواْ َعلَى الْ ِّرب والتَّـ ْقوى والَ تَـ َعاونُواْ َعلَى ِّ
اإل ِّْمث
َ
ّ َ َ َ
َ َ
ِّ
ِّ
يد الْعِّ َق ِّ
اب ﴾(. )44
اَّللَ َشد ُ
اَّللَ إِّ َّن ّ
َوالْعُ ْد َوان َواتـَّ ُقواْ ّ
ِّ ِّ
ِّ
وقوله تعاىل  ﴿ :اي أَيـُّ َها الن ِّ
عارفُوا إِّ َّن أَ ْكَرَم ُك ْم ِّعْن َد
َّاس إ ًَّن َخلَ ْقنا ُك ْم م ْن ذَ َكر َوأُنْثى َو َج َع ْلنا ُك ْم ُشعُوابً َوقَبائ َل لتَ َ
ُ
اَّللِّ أَتْقا ُكم إِّ َّن َّ ِّ
يم َخبِّري﴾( )45فالتعاون أساس التعايش بني الناس على كل مستوايهتم.
َّ
اَّللَ َعل ٌ
ْ
اثمن ا :الوفاء َبلعهد:
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العهد هو امليثاق أو اإللتزام اجلازم بني طرفني(،)46والوفاء خيتص ابإلنسان فمن فقد فيه انسلخ من اإلنسانية
كالصدق  ،وقد جعل هللا تعاىل العهد من اإلَيان وصريه قواماً ألمور الناس  ،فالناس مضطرون إىل التعاون وال يتم
تعاوهنم إال مبراعاة العهد والوفاء  ،ولوال ذلك لتنافرت القلوب وارتفع التعايش  ،ولذلك عظم هللا تعاىل أمره فقال
ِّ ()47
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
دمت ﴾ (.)48
اه ُّْ
ي فَ ْارَهبُون﴾ وقال تعاىلَ ﴿ :وأ َْوفُواْ بِّ َع ْهد هللا إِّذَا َع َ
تعاىلَ ﴿ :وأ َْوفُواْ ب َع ْهدي أُوف ب َع ْهد ُك ْم َوإ َّاي َ
وجعل اإلسالم إخالف العهود من عالمات النفاق (وإذا وعد أخلف ،وإذا عاهد غدر) ،وإن هذه القيمة
تعزز الثقة بني الناس ،وتقوى روابط التعاون بينهم ،ولذلك جاءت الشريعة ابإلعالن عن نقض العهد إذا ما شعر
ب
﴿وإَِّّما َختَافَ َّن ِّم ْن قَـ ْوم ِّخيَانًَة فَانْبِّ ْذ إِّلَْي ِّه ْم َعلَ َٰى َس َواء إِّ َّن َّ
اَّللَ َال ُِّحي ُّ
املسلمون ابلنقض من الطرف اآلخر قال تعالَ :
ْ ِِّّ
ني ﴾(.)49
اخلَائن َ
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املبحث الثاين  :انواع التعايش
 .1التعايش الديِن:
ينطلق مفهوم التعايش الديين بني املسلمني وغري املسلمني من مبدأ عظيم وهو التسامح الذي يعرتف ابحلقوق
ِّ
ِّ
يل ِّد ِّ
ين﴾
واحلرايت وخري ما َيثل ذلك سورة الكافرون كانت نرباساً لتأصيل التعايش قوله تعاىل  ﴿:لَ ُك ْم دينُ ُك ْم َو َ

()50فهذا اعرتاف من هللا تعال بتعدد االداين ،لذا البد من وجود عالقة تربطنا مع أهل هذه األداين مبنية على
التسامح(. )51
 .2التعايش اًلجتماعي:

هذا النوع من التعايش له أثر كبري يف العالقة بني املسلمني وغري املسلمني  ،فالعالقة االجتماعية بني اإلسالم

ربطت من خالل عدة أسس اجتماعية تواصلية ومن أبرز هذه الصور  ،صورة الزواج بنساء ابلكتابيات  ،وهذا
يلعب دور كبري يف ربط ومتانة العالقة حيث يكون املسلم صهراً ألهل الكتاب  ،واألبناء يكونون أكرب امتداد بينه
وبني اآلخرين  ،من خالل التكافل االجتماعي الذي ال يفرق بني مسلم وغريه  ،وكذلك العمل من أجل حياة
اجتماعية عالية جلميع أفراد اجملتمع (. )52
ويتمثل التعايش االجتماعي بدوره ابحلد من تطرف الصراعات العرقية ،وكسر شوكة التعصب القبلي ،وازالة
احلواجز النفسية بني طبقات اجملتمع املختلفة ،وينمي الشعور ابألخوة اإلنسانية ،ويقضي على احلقد والضغينة،
ويشيع احملبة والتعاون بني الناس ،ويقوي العالقات بني األفراد اجملتمع.
 .3التعايش اًلقتصادي:
توجد جماالت أخرى كثرية ومتعددة للتعايش مع اآلخر ،هلا مكانتها وأمهيتها يف جناح مقصد التعايش ،من
تلك اجملاالت العالقات املبنية مع اآلخر من اجلانب االقتصادي ،فيمكن من خالل ربط عالقة مع اآلخر من
أجل التعاون يف رفع مستوى الفقراء ،وخلق فرص عمل لشعوب اجملتمعات الفقرية ،والتقدم هبا يف ميادين العمل
واإلنتاج(. )53
إن اإلصالح االقتصادي بني الشعوب ضرورة حتمية وعامل هام الستقرار التعايش بني الشعوب ،وحتقيق
السلم العاملي ،وقد وجد التواصل االقتصادي يف احلضارة اإلسالمية ،بني املسلمني وغريهم  ،فقد كان املسلمون
يهاجرون ألجل التجارة إىل بالد الشام ،وقد سافر الرسول rبتجارة خلدجية أم املؤمنني  ،تعامل فيها مع غري
املسلمني.
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مرا بني األمم والشعوب ،ولذا ينبغي للمسلمني أن يركزوا على نوع
عليه فإن التعايش االقتصادي سيبقى مستَ ًّ

من التعايش لربط جسور مع اآلخر ،وخباصة أن املسلمني األوائل كان العامل االقتصادي سببا يف دخول الكثريين
إىل اإلسالم.
 .4التعايش الثقايف :
الثقافة هي روح األمة وعنوان هويتها ،وهي من الركائز األساسية يف بناء األمم وهنوضها ،فلكل أمة ثقافة
تستمد منها عناصرها ومقوماهتا وخصائصها ،وتصطبغ بصبغتها فتنسب إليها ،وقد عرف التاريخ اإلنساين العديد
من الثقافات كالثقافة اليوًننية والثقافة الرومانية والثقافة اهلندية والثقافة الفارسية ،والثقافة العربية اإلسالمية .
وقد استعملت الثقافة يف العصر احلديث للداللة على الرقي األديب والفكري واالجتماعي لألفراد واجلماعات،
فالثقافة ليست جمموعة أفكار فحسب ،ولكنها نظرية يف السلوك مبا يرسم طريق احلياة إمجاال ،ومبا يتمثل فيه
الطابع العام الذي ينطبع عليه شعب من الشعوب ،ويكون للعقائد والقيم واللغة واملبادئ والسلوك والقوانني شعارا
للتمايز بني الثقافات وتنوعها(. )54
والثقافة هلا دور كبري يف تفعيل التعايش بني اآلخرين وذلك ملا حتمله من معاين سامية متيزها عن غريها
فخصائصها تكمن يف أهنا ظاهرة إنسانية ،أي أهنا أتصيل بني اإلنسان وسائر املخلوقات ،ألهنا تعبري عن إنسانيته،
كما أهنا وسيلته املثلى يف االلتقاء مع اآلخرين.
وهي تعد أبهنا إجناز كمي مستمر اترخيياًّ ،بقدر ما تضيف من اجلديد ،فتحافظ على الرتاث السابق وِتدد
ومسارا ،وهذا هو أحد حمركات الثقافة األساس كما أنه
وتوحد معه اهلوية روحا
قيمه الروحية والفكرية واملعنويةّ ،
ً
أساسي من أبعادها (. )55
بع ٌد
ّ
والثقافة اإلسالمية ختتلف عن الثقافات األخرى يف أن مقومات كل منها ختتلف عن األخرى ،فالثقافة
اإلسالمية تستمد من الوحي اإلهلي ،بينما الثقافات األخرى فهي ثقافة إنسانية حمضة ًنبعة من فكر فالسفة
اليوًنن والقوانني الرومانية وتفسريات املسيحية(. )56
ويف فرتة وجيزة استطاعت الثقافة اإلسالمية أن تعيش يف خمتلف البالد اليت دخلها اإلسالم ،وجعل كثري من
معامل الثقافات احمللية القائمة تتكيف مع مقومات الثقافة اإلسالمية ،فأصبحت العادات واألعراف تنسجم يف
غالب األحيان مع ثوابت الثقافة اإلسالمية ،والفوارق تكمن يف املمارسة والتطبيق ،على أن هذا كله ال يصل إىل
جمال العقائد والقيم واملقاصد(. )57
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ولقد كان للجانب الثقايف دوره الكبري يف تفعيل التعايش الثقايف بني املسلمني وغريهم من الشعوب األخرى
وخباصة الشعوب الغربية ،فقد حصل تواصل كبري بني املسلمني والغرب يف هذا اجلانب حيث استطاع املسلمون
قراءة الغرب ومعرفته وذلك من خالل كتب فالسفة الغرب أمثال سقراط وأفالطون حيث قام املسلمون ابلرد على
بعض هذه الكتب وتصحيح بعض األفكار الواردة فيها ،وكان للرتمجة دور كبري يف إبراز صور التواصل سواء من
خالل ما ترمجه املسلمون من كتب علماء الغرب ،أو ما قام به الغربيون من ترمجة لكتب املسلمني وخاصة كتب
ابن رشد والغزايل ،وذلك بعد اتصاهلم ابحلضارة اإلسالمية يف األندلس ،واليت سامهت يف التقارب بني املسلمني
وغريهم من األوروبيني يف اجملال العلمي والثقايف ،كان له دوره يف النهوض ابحلضارة األوروبية احلالية(. )58
ولذا فإ ّن التفاعل الثقايف من جانب الثقافة اإلسالمية مع الثقافات األخرى فتح الباب إلنشاء مراكز حضارية
تعايشية جامعة لكل الثقافة العاملية وإن صبغت ابلثقافة اإلسالمية كالشام ومصر واألندلس ،وبذلك نشأت تربة
خصبة َيكن هلا أن تنبت ثقافة جديدة وفلسفة جديدة وعلوما دينية وطبا ورايضة وغريها ،كل ذلك على أرضية
التعايش الثقايف(. )59
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املبحث الثالث  :مفهوم التعصب وموقف اًلسالم من التعصب
مفهوم التعصب
ورد تعريف التعصب يف املعاجم اللغوية ابنه مأخوذ من العصابة أي عصب رأسه وضع شيء على
رأسه  ،والعمامة يقال عنها عصابة وهي ما يستدي ر على الرأس ويلف به الرأس  ،مث كل ما يستدير حول شيء
أيضا يطلق عليه عصابة  ،وهذا املعىن ورد يف قول عتبة بن ربيعه يف حديث بدر  (( :ارجعوا وال تقاتلوا واعصبوها
براسي )) وهو هنا يقصد ألسبه اليت تلحقهم جراء ترك احلرب واجلنوح اىل السلم  ،وأراد ان تنسب له حىت وان
كانت ذميم ( ، )60ويذكر ان العصبية تعين الرابطة اليت تربط ذوي القرىب واألرحام بعضهم البعض ابدعاء ان العرب
ِّ
وس ُ
ف َوأ ُ
َخوهُ
يسمون ذوي القرىب ابسم العصبية  ،وهذا املعىن ورد يف القران الكرمي يف قوله تعاىل  ﴿ :إ ْذ قَالُواْ لَيُ ُ
()61
ِّ
ِّ
ِّ
َح ُّ
صبَةٌ إِّ َّن أ ََاب ًَن لَفي َ
ب إِّ َىل أَبِّينَا منَّا َوَْحن ُن ُع ْ
ضالَل ُّمبِّني ﴾  ،ويف موضع اخر قال تعاىل  ﴿ :قَالُواْ لَئ ْن أَ َكلَهُ
أَ
ال ِّّذئْب وَْحنن عصبةٌ إِّ ًَّن إِّذاً َّخل ِّ
اس ُرو َن ﴾( ، )62كما اكد ابن خلدون يف مقدمته على هذا املعىن حيث قال عن
َ
ُ َ ُ ُ َْ
العصبية  (( :ان صلة الرحم طبيعية يف البشر اال يف االقل ومن صلتها النعرة على ذوي القرىب واهل األرحام أن
ينلهم ضيم او تصيبهم هلكة فان القريب جيد يف نفسه غضاضة من ظلم قريبة او العداء عليه ))( )63وبنفس املعىن
أورد بعض اللغويني ان التعصب من العصبة والعصبة ان يدعو الرجل اىل نصرة عصبته (أقاربه من جهة األب) سوا
أكانوا ظاملني او مظلومني ألهنم يعصبونه ويغتصب هبم أي حييطون به ويشتد هبم ( ،)64وقال البعض ان التعصب
مأخوذ من العصب وهو الذي يربط مفاصل اإلنسان وكل ما يربط شيء بشيء أطلقوا عليه تعصب  ،وقيل أيضا
()65
اءت ُر ُسلُنَا لُوطاً ِّسيءَ ِّهبِّ ْم
ان التعصب يراد به الشدة وهو ما ورد يف القران الكرمي بقوله تعاىل َ ﴿ :ولَ َّما َج ْ
ِّ
يب ﴾ ( )66اي يوم شديد.
اق ِّهبِّ ْم ذَ ْرعاً َوقَ َ
ض َ
َو َ
ال َهـ َذا يـَ ْوٌم َعص ٌ
اما علماء االجتماع فقد وضعوا عدة تعاريف هلذا املفهوم فمنهم من قال انه ميل انفعايل وشعور ابلكراهية
والعدوانية حيال فرد او مجاعة بسبب مفهومات خاطئة( ، )67وأخر قال انه هو شعور داخلي جيعل اإلنسان يرى
نفسه على حق ويرى اآلخر ابطل ويظهر هذا الشعور بصورة ممارسات ومواقف ينطوي عليها احتقار اآلخر وعدم
االعرتاف حبقوقه وإنسانيته( ، )68واخر يرى انه اِتاه سليب حنو مجاعة معروفة اجتماعيا او حنو احد إفرادها  ،فهو
حكم سليب غري مربر موجه حنو الفرد بسبب عضويته يف تلك اجلماعة وحده  ،وهناك من قال ان التعصب حكم
سليب مسبق بشان أعضاء مجاعة ساللية او دينية او إزاء شاغلي أداور اجتماعية مهمة  ،وهو حكـ ـ ـ ـ ــم ال يتأث ـ ـ ــر
ابحلقائ ــق اليت تتناقض معه(.)69
موقف اًلسالم من التعصب وترسيخه ملبادئ التعايش السلمي
لقد اورد القران الكرمي بعض االايت اليت تدللعلى ان اختالف األعراق واللغات والعقائد هو من ارادة هللا
وليس رغبة بشرية  ،ومادام هذا االختالف هو نتيجة ارادة إهلية فكل تعصب هو ابلتايل َيثالعرتاض على اراده هللا
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ِّ
ند َِّّ
اَّلل
َّاس إِّ ًَّن َخلَ ْقنَا ُكم ِّّمن ذَ َكر َوأُنثَى َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُشعُوابً َوقَـبَائِّ َل لتَـ َع َارفُوا إِّ َّن أَ ْكَرَم ُك ْم ِّع َ
قوله تعاىل َ
﴿اي أَيـُّ َها الن ُ
أَتْـ َقا ُكم إِّ َّن َّ ِّ
يم َخبِّري ﴾(.)70
اَّللَ َعل ٌ
ْ
ويبدو ان مفهوم التعص ب قد اتسع مداه بعد ظهور االسالم السيما انه حصر معناه يف الداللة على
التنازع والفرقة واالعتداء ابالنساب وهذا خمالف للدين الذي يدعو اىل الوحدة والتآخي واتلف القلوب( .)71فقد
الف هللا بني قلوب عباده املؤمنني ابالسالم وجعلهم امة واحدة  ،وجعل التقوى والعمل الصاحل معيار التفاضل
ِّ
ِِّّ ِّ
وهبِّم لَو أَن َف ْقت ما ِّيف األَر ِّ ِّ
ف
ض َمجيعاً َّما أَلََّف ْ
اَّللَ أَلَّ َ
﴿وأَلَّ َ
ت بَـ ْ َ
ف بـَ ْ َ
ني قُـلُوهب ْم َولَـك َّن ّ
ْ
َ َ
ني قُـلُ ْ ْ
بني الناس قوله تعاىل َ :
بـَْيـنَـ ُه ْم إِّنَّهُ َع ِّز ٌيز َح ِّكيم ﴾ (.)72
وقد سار رسول هللا وكان قوله عليه الصالة والسالم ((ايها الناس أال إن ربكم واحد وإن أابكم واحد أال ال
فضل لعريب على أعجمي وال لعجمي على عريب وال ألْحر على أسود وال أسود على أْحر إال ابلتقوى))()73حقيقة
اثبتة على ارض الواقع  ،فقد اوكل مهمة االذان لبالل بن رابح رضي هللا عنه العبد االسود احلبشي فكان يعتلي
الكعبة ويؤذن واملسلمون بقبائلهم وأنساهبم املختلفة جيلسون جبوار الكعبة يستمعون ويرددون خلفه اذان الصالة ،
()74
ِّ
َصلِّ ُحوا
وما كان منهم من يشعر ابلغضاضة او االهانة من ذلك الهنم امنوا بقوله تعاىل ﴿إَِّّمنَا الْ ُم ْؤمنُو َن إِّ ْخ َوةٌ فَأ ْ
اَّللَ لَ َعلَّ ُك ْم تـُ ْر َْحُو َن﴾( ، )75وعلمهم رسول هللا ان هللا ينظر اىل اإلعمال ال اىل االنساب
َخ َويْ ُك ْم َواتـَّ ُقوا َّ
بـَ ْ َ
ني أ َ
بقوله (( من أبطأ به عمله مل يسرع به نسبه))( ،)76فبالل افضل من الكثريين من إشراف قريش النه اسبق منهم يف
اإلسالم ومكانته يف االسالم متأتية من ما قدمه هلذا الدين وما حتمله يف سبيله  ،ومن هذا املنطلق ايقن املسلمون
اهنم إخوة يف هللا واهنم يتفاضلون فقط ابلتقوى ال ابألنساب واالموال واملكانة.
وقد قضى رسول هللا على معتقدات قريش اذا اهنا كانتتميز نفسها على سائر العرب فاحلجيج مجيعا يقفون
بعرفات وقريش تقف ابملزدلفة  ،وال يسمحون للحجيج ابلطواف اال يف مالبس يشرتوهنا منهم واال طافوا عراة ،
فلما جاء االسالم قضى على هذه االمتيازات الن البيت بيت هللا والكعبة كعبته واجلميع يقصدون وجه الكرمي
ويرجون مغفرته ورْحته  ،فتوجب على اجلميع الوقوف بعرفات كي تضمحل كل االختالفات فال فرق بني عبد
وسيد وال اسود وال ابيض والوزير والفقــري وكانت التقوى هي املؤشر لتفضيل البشر وهذا ما نوهنا اليه سلفاً ،
ِّ
استَـ ْغ ِّف ُرواْ
يضواْ ِّم ْن َحْي ُ
وجاءت االية الكرَية لتبني لقريش مراد هللا يف التسوية قوله تعاىل ُ ﴿ :مثَّ أَف ُ
ث أَفَ َ
َّاس َو ْ
اض الن ُ
اَّلل إِّ َّن اَّلل َغ ُف ِّ
يم ﴾ ( )77فال امتيازات يف العبادة واال يف الوقوف لقريش وحدها يف املزدلفة ولسائر الناس يف
َّ َّ ٌ
ور َّرح ٌ
عرفات  ،بل انه امر غايته اشاعة معىن املساواة بني عباده هللا.
ومل يقبل رسول هللا ان يساوم على دين هللا وان يعطي امتيازات الحد ملكانته او نسبه او غري ذلك على
حساب الدعوة وخري مثال على ذلك انه كان يعرض نفسه يف موسم احلج من كل عام على القبائل اليت تتوافد
على بيت هللا يتلو عليهم من كتاب هللا ويدعوهم اىل االسالم فال جييبه احد ويف احدى املرات اتى بين عامر بن
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صعصعه فدعاهم اىل االسالم فقال رجل منهم امسه بيحرية بن فراس ((:وهللا لو اين اخذت هذا الفىت من قريش
الكلت به العرب  ،مث قال لرسول هللا ارايت ان حنن ابيعناك على امرك مث اظهرك هللا على من خالفك ايكون
لنا االمر من بعدك؟ قال  :االمر اىل هللا يضعه حيث يشاء  ،قال فقال له (( :افتهدف حنورًن للعرب فاذا اظهرك
هللا كان االمر لغريًن ؟ ال حاجة لنا أبمرك))( ، )78وهنا جند رسول هللا يرفض االَيان املشروط رغم حاجته للنصرة
انذاكالنه جاء ليكون هداية ورْحة للناس كل الناس ومل يكن يطلب ملكا او جاه.
ينبه املسلمني دائما اىل ضرورة االبتعاد عن التفاخر ابالنساب فقد قال (( َّ
وجلiقد أذهب
إن اللّ َّ
هعز َّ

وكان
رجال فخرهم
شقي ،أنتم بنو آدم ،وآدم من تراب
ليدعن ٌ
َّ
وفاجر ٌّ
مؤمن ٌّ
عنكم عُبِّّيّةَ اجلاهلية وفخرها ابآلابءٌ ،
تقيٌ ،
اَّلل من اجلعالن اليت تدفع أبنفها الننت)) (. )79وكذلك
فحم من فحم جهنم ،أو
َّ
ليكونن أهون على ّ
أبقوام ،إّمنا هم ٌ
التعصب ا لقومي البغيض الذي من شانه ان يثري العداوة والبغضاء بني الناس فقد قال ((:من قاتل حتت راية عمية،
يدعو إىل عصبية ،أو يغضب لعصبية ،فقتلته جاهلية))( ،)80وقال ايضاً (( ليس منَّا من دعا إىل عصبية ،وليس منَّا

من قاتل على عصبية ،وليس منَّا من مات على عصبية ))(.)81فليس من االَيان ان يتعصب املؤمن لقومه تعصبا
يؤدي اىل الظلم  ،ولكن هذا ال يعين ابن االسالم يلغي االعتزاز ابلنسب والقوم وحب االهل واالقارب والوطن امنا
معناه ان ال يكون حبه حبا اعمى يعمي البصر والبصري فيعينهم على الظلم وهذا املعىن اكده رسول هللا عندما
قال له احد املسلمني اي رسول هللا! أمن العصبية أن حيب الرجل قومه؟ قال ((:الولكن من العصبية أن يعني
الرجل قومه على الظلم))( )82وقد شبه رسول هللا من ينصر قومه وهم ظاملون جبمل يرتدى يف ركبة فقال (( :من
نصر قومه على غري احلق فهو كالبعري الذي َرَدى فهو يُنزع بذنبه)) (. )83
لقد كان رسول هللا

حيب قومه ومل يدفعه هذا احلب اىل ظلم اآلخرين او البغي عليهم او النظر اىل

املسلمني من غري العرب نظرة استصغار  ،بل جند العكس من ذلك فقد حريصا على مشاعر املسلمني من غري
العرب فلكي ال يشعرهم اهنم اقل قيمة من العرب كان يقول ((:اي ايها الناس ان الرب واحد  ،واالب واحد ،
وليست العربية أبحدكم من اب وام وامنا هي اللسان فمن تكلم العربية فهو عريب))( ،)84كما كان

حيب وطنه

بشدة ففي هجرته وقف على صخره ِتاه مكة وقال ((:انك احب بالد هللا اىل هللا  ،ولوال ان قومي أخرجوين منك
ما خرجت ))( ، )85وقد بشره هللا ابلعودة اليها بقوله تعاىل ِّ﴿ َّ ِّ
ك الْ ُق ْرآ َن لََر ُّاد َك إِّ َىل َم َعاد﴾(.)86
ض َعلَْي َ
ان الَّذي فَـَر َ
وعلى هنج رسول هللا سار الصحابة رضوان هللا عليهم السيما موقفه من التعصب والبد من استحضار بعض
املواقف اليت تثبت ذلك منها ان اخلليفة عمر بن اخلطابرضي هللا عنه قد استأذن عليه بالل احلبشي وابو سفيان
القريشي فدخل االذن يقول (( :ابلباب ابو سفيان وبالل ))فغضب اخلليفة وقال الذنه :قل ابلباب بالل وابو
سفيان واذن لبالل ومل َيذن اليب سفيان  ،وطأطأ هلا القريشي الن ذلك من مبادئ االَيان( ، )87كما شدد العديد
من االئمة على ضرورة االبتعاد عن التعصب ومنهم االمام زين العابدين بن علريضي هللا عنهحيث قال  ((:العصبية
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اليت َيمث عليها صاحبها أن يرى الرجل شرار قومه خرياً من خيار قوم آخرين ،وليس من العصبية أن حيب الرجل
قومه ،ولكن من العصبية أن يعني قومه على الظلم))(.)88
ومثلما وق ف االسالم ضد التعصب القومي املقيت وقف ايضا ضد التعصب الديين انطالقا من قوله تعاىل ﴿
الَ إِّ ْكَر َاه ِّيف ال ِّّد ِّ
ين ﴾( ،)89وقد دعا االسالم اىل معاملة غري املسلمني معاملة ابلرْحة والعدل وخاصة اهل الذمة
منهم وهم النصارى واليهود والذين قال عنهم هللا يف كتابه ﴿إِّ َّن الَّ ِّذين آمنُواْ والَّ ِّذين هادواْ والنَّصارى و َّ ِّ
ني َم ْن
الصابِّئ َ
َ َ َ َ َ ُ َ ََ َ
اآلخ ِّر وع ِّمل ِّ
ِّ ِّ
َّلل والْيـوِّم ِّ
ف َعلَْي ِّه ْم َوالَ ُه ْم َْحيَزنُو َن﴾( ، )90ويف قوله تعاىل
ند َرِّّهبِّ ْم َوالَ َخ ْو ٌ
َج ُرُه ْم ِّع َ
صاحلاً فَـلَ ُه ْم أ ْ
ََ َ َ
َآم َن اب َّ َ َ ْ
َِّّ َّ ِّ
ِّ
﴿وَال ُِتَ ِّادلُوا أَ ْهل الْ ِّكتَ ِّ
ُنزَل إِّلَْيـنَا َوأ ِّ
ين ظَلَ ُموا ِّمْنـ ُه ْم َوقُولُوا َآمنَّا ِّابلَّ ِّذي أ ِّ
ُنزَل إِّلَْي ُك ْم
اب إَِّّال ِّابلَِّّيت ه َي أ ْ
َ
َح َس ُن إال الذ َ
َ
وإِّ َهلنَا وإِّ َهل ُكم و ِّ
اح ٌد َوَْحن ُن لَهُ ُم ْسلِّ ُمو َن ﴾( ،)91وكان رسول هللا يؤكد على هذه املعاين فقد قال ((:اجلنة حرام على
َ ُ َ ُ َْ
من قتل ذميا أو ظلمه أو ْحله ماال يطيق وأًن حجيج الذمي فكيف املؤمن))( ،)92كما اوصى عليه الصالة والسالم
اجلِّ َع ِّاد  ،فَِّإ َّن َهلُْم نَ َسبًا َو ِّص ْهًرا
الس ُح ِّم ْ
بقوم زوجته ماراي القبطية قائالً َّ ((:
الس ْوَد ِّاء ُّ
اَّللَ ِّيف أ َْه ِّل ال ِّّذ َّم ِّة  ،أ َْه ِّل الْ َم َد َرِّة َّ
))(. )93
واستمر االسالم ابلدعوة لنبذ التعصب كمادعى اىل السري يف االِتاه املعاكس له وهو طريق التسامح
والتعايش السلمي فقد تضمن االسالم مبادئ قوَية للتعايش السلمي العاملي جلميع الشعوب مهما اختلفت
انتماءاهتم الدينية والطائفية واأليدلوجية والثقافية والعرقية  ،فمنهج الدعوة يف االسالم يقوم على اساس سلميَ َ﴿
ِّ
ادع إِّ َىل سبِّ ِّيل ربِّك ِّاب ْحلِّكْم ِّة والْمو ِّعظَِّة ْ ِّ ِّ
ِّ
ض َّل َع ْن َسبِّيلِّ ِّه َوُه َو
َح َس ُن إِّ َّن َربَّ َ
ْ ُ َ َّ َ
ك ُه َو أ َْعلَ ُم مبَ ْن َ
احلَ َسنَة َو َجاد ْهلُْم ِّابلَِّّيت ه َي أ ْ
َ َ َْ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ني
ين﴾( ، )94وقد ارسل هللا رسوله حممد رْحة للخلق فقال تعاىل َ﴿ َما أ َْر َس ْلنَ َ
اك إَِّّال َر ْْحَةً لّْل َعالَم َ
أ َْعلَ ُم ابلْ ُم ْهتَد َ
﴾()95وابلتايل فان دعوة الرسول والدعاة من بعده ال تتجاوز اىل القهر واالكراه وفرض الراي ابلقوة  ،ال بل ان
عدم اإلكراه مبدءا سلميا يف الدعوة االسالمية َ﴿ َال إِّ ْكَر َاه ِّيف ال ِّّد ِّ
الر ْش ُد ِّم ْن الغَ ِّّي فَ َم ْن يَ ْك ُف ْر
ني ُّ
ين قَ ْد تَـبَـ َّ َ
اَّلل َِّمس ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
يم﴾( ، )96كما أرسى االسالم
استَ ْم َس َ
ص َام َهلَا َو َُّ ٌ
ِّابلطَّاغُوت َويـُ ْؤم ْن ِّاب ََّّلل فَـ َق ْد ْ
ك ِّابلْعُ ْرَوة الْ ُوثْـ َقى َال انف َ
يع َعل ٌ

مبدأ الع دل لتحقيق التعايش السلمي الذي َيثل املظلة اليت حتمي احلقوق وتشيع االمن واالستقرار بني الناس ،
واذا ما غاب اهنار اجملتمع وساد قانون الغاب  ،لذلك عين االسالم به وجعله حقا جلميع الناس بغض النظر عن
مكانتهم االجتماعية او املادية او السياسية  ،فضالً عن ذلك فقد اكد االسالم على مبدأ املساواة بني الناس مهما
اختلفت الواهنم ولغاهتم واوطاهنم اهنم فروع لشجرة واحد كلكم الدم وادم من تراب  ،ومن يتتبع سرية
الرسول جيد انه خري من دعى إلرساء مبادئ التعايش السلمي  ،فقد كان التسامح والعفو من صفاته  ،قال
ِّ
تعاىل ﴿ فَبِّما ر ْْحة ِّم ــن ِّ ِّ
ظ الْ َقلـ ــْ ِّ
ف َعْنـ ُه ْم
ب الَن َف ُّ
ـت فَظّـ ـ ـ ـاً َغلـ ـ ــِّي َ
ك فَ ْ
ضواْ ِّم ْن َح ْول َ
اع ُ
نت َهلـ ــُْم َول ـ ـ ــَْو ُكن ـ ـ َ
اَّلل ل َ
َ ََ َّ ّ
()97
ِِّّ
و ِّ
اورهم ِّيف األَم ِّر فَِّإذَا عزمت فَـتـوَّكل علَى ِّ
ني ﴾  ،ولعل دعوته اىل
اَّللَ ُِّحي ُّ
ب الْ ُمتَـ َوّكل َ
اَّلل إِّ َّن ّ
ََْ َ َ َ ْ َ ّ
ْ
َ ْ
استَـ ْغف ْر َهلُْم َو َش ِّْ ُ ْ
املؤاخاة بني املهاجرين واالنصار( آتخوا يف هللا اخوين اخوين) من اروع صور التعايش فمن خالهلا اسقط فوارق
النسب واللون والوطن  ،وجعل االخوة عقدا ًنفذا ال لفظا فارغا  ،وعمال يرتبط ابلدماء واالموال  ،وابلتايل كانت
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املؤاخاة حكمة ًنفذة وسياسة صائبة  ،وحال رائعا لكثري من املشاكل اليت كان يواجهها املسلمون( ،)98ونذكر ايضاً
موقفه مع قريش يف فتح مكة خري دليل على تساحمه ورغبته يف العيش بسالم فقد قال ((:ايمعشر قريش ما ترون
اين فاعل بكم ؟ قالوا :خريا اخ كرمي وابن اخ كرمي  ،ق ـ ــال ( :فاين اقول لكم كما قال يوسف الخوته :ال تثريب
عليكم اليوم )( )99اذهبوا فانتم الطلقاء))(.)100
أما مسألة التعامل مع غري املسلمني فقد وردت الكثري من الشواهد اليت تؤكد على ضرورة التعايش السلمي
معهم فقد ثبت ان النيب هنى عن ظلم املعاهدين والذميني حيث قال (( :من آذى ذميا فقد آذاين ،ومن آذاين
فقد آذى هللا)) ويف رواية (( :أال من ظلم معاهدا ،أو كلفه فوق طاقته ،أو أخذ منه شيئا بغري طيب نفس منه ،فأًن
حجيجه يوم القيامة )) .وكان يعيد مرضاهم يذكر انس بن مالك أنه كان غالم يهودي خيدم النيب فمرض،
فأاته النيب يعوده فقع د عند رأسه فقال له :اسلم .فنظر إىل أبيه وهو عنده ،فقال له :أطع أاب القاسم فأسلم ،
فخرج النيب وهو يقول :احلمد هلل الذي أنقذه من النار ،من ًنحية اخرى قبل الرسول هدااي غري املسلمني
ونرى ذلك من خالل حديث يب هريرة حيث قال :ملا فتحت خيرب أهديت لرسول هللا شاة فيها سم .و جاء يف
رواية أن اهلدية قدمتها زينب بنت احلارث امرأة سالم بن مشكم وهي امرأة يهودية ،وقد قبل النيب هديته(.)101
وكان النيب حيث على إكرام املوتى ،سواء كانوا مسلمني أو غري مسلمني  ،وان حلديث جابر بن عبد هللا
رضي هللا عنهما قال :مر بنا جنازة فقام هلا النيب فقمنا معه فقلنا اي رسول هللا :إهنا جنازة يهودي قال :إذا رأيتم
اجلنازة فقوموا( . )102ولعل اهلدف الذي يتوخاه اإلسالم ويسعى إليه من نبذ التعصبهو هتذيب اإلنسان ومتكينه من
العيش يف هذه احلياة األوىل واحلياة اآلخرة أبمن وسالم ،وقد حتقق ذلك فرتة حكومة القوانني اإلسالمية اليت
طبقها رسول اللـه وصحابته الكرام من بعده .

176

اهلوامش
( )1الفريوزآابدي  :أيب طاهر حممد بن يعقوب املتوىف 817ه  ،القاموس احمليط  ،نشر :دار إحياء الرتاث
العريب ( بريوت 1412 ،هـ 1991 /م ) . 409/2 ،
( )2اجلراري :عباس  ،مفهوم التعايش يف اإلسالم  ،جملة االسالم اليوم  ،جملة تصدرها املنظمة اإلسالمية
للرتبية والعلوم والثقافة ـ ايسيسكو  ،عام 1417ه  ،العدد. 27 ، 14
( )3جمموعة من العلماء  ،املعجم الوسيط حتقيق  :جممع اللغة العربية  ،نشر  :دار الدعوة .639 / 2 ،
()4
()5
()6
()7

سورة اإلسراء  ،اآلية . 70 :
سورة التني ،اآلية . 40 :
سورة ص  ،اآلية . 72 :
سورة االسراء  ،اآلية .33 :

( )8سورة البقرة  ،اآلية . 30 :
( )9سورة النساء  ،اآلية . 105 :
( )10سورة الفاحتة  ،اآلية . 3 :
( )11سورة األعراف  ،اآلية .156 :
( )12سورة اإلسراء  ،اآلية . 82 :
( )13سورة األنبياء  ،اآلية . 107 :
( )14البكري:أبواحلسن علي بن خلف بن عبد امللك بن بطال القرطيب  ،شرح صحيح البخارى ،ط ، 2حتقيق
 :أبومتيم ايسر بن إبراهيم  ،نشر مكتبة الرشد ،الرايض1423 ،هـ 2003 -م . 403،
( )15النووي  :املنهاج يف شرح صحيح مسلم بن احلجاج .77 /15
( )16سورة الفتح  ،اآلية . 29 :
( )17رواه البخاري ،
( )18رواه الرتمذي وأْحد
( )19رواه البخاري.
( )20سورة املائدة  ،اآلية . 8 :
( )21سورة احلديد  ،اآلية . 25 :
( )22العرداوي  :خالد عليوي  ،االعتدال السياسي يف االسالم  2012 ،م . 13 ،
( )23ابن رجب احلنبلي  ،جامع العلوم واحلكم  ،نشر مؤسسة الرسالة 2001 ،م . 32 ،
( )24املقدمة  ،الفصل 43
( )25سورة النساء  ،اآلية . 58 :
177

( )26حممد البكر ،السلطة القضائية وشخصية القاضي يف النظام اإلسالمي  ،الزهراء لْلعالم العريب ،
1408هـ . 652
( )27الفضيالت  :جرب حممود  ،القضاء يف اإلسالم وآداب القاضي  ،عمان  ،دار عمار 1412 ،هـ ،
.119
( )28املرجع نفسه . 119 ،
( )29سورة البقرة  ،اآلية . 194 :
( )30سورة النحل  ،اآلية . 126 :
( )31سورة البقرة  :اآلية . 286
( )32سورة احلجرات  :اآلية .13
( )33حممد مشس احلق العظيم اابدي  ،عون املعبود ،دار الفكر 1995 ،م  ،ابب التفاخر ابالحساب ،
. 5116
( )34البخاري  ،اجلامع الصحيح . 6788 ،
( )35اخرجه البخاري (  ، 2491/ 6رقم  ، ) 6406ومسلم (  ، 1315/ 3رقم . ) 1688
( )36أْحد بن حنبل ،صححه األلباين  ،شرح العقيدة الطحاوية .)22978( ،
( )37سورة فصلت  ،اآلية . 34 :
( )38سورة الكافرون  ،اآلية . 6 :
( )39سورة الكهف  ،اآلية . 29 :
( )40سورة البقرة  ،اآلية . 256 :
( )41سورة الغاشية  ،اآلية . 22 :
( )42سورة هود  ،اآلية . 118 :
( )43سلمان حسن  ،اإلسالم والتعايش  ،ندوة قدمت يف جامعة إفريقيا بتاريخ 1428هـ 1998 /م.
( )44سورة املائدة  ،اآلية . 2 :
( )45سورة احلجرات  ،اآلية . 13 :
( )46اجلوهري  ،الصحاح . 515 /2 ،
( )47سورة البقرة  ،اآلية . 40:
( )48سورة [النحل  ،اآلية . 91 :
( )49سورة األنفال  ،اآلية . 58 :
( )50سورة الكافرون ،اآلية . 6 :
( )51الزفزاف:فوزي فاضل
2008مس5ع .69-67/17

 ،التعايش السلمي االجيايب البناء يف جمتمع متعدد  ،جملة التواصل ،
178

( )52املصدر نفسه . 70 ،
( )53املصدر نفسه . 70 ،
( )54اجلندي  :انور  ،معلمة اإلسالم  ، ،املكتب اإلسالمي ،بريوت1980،م .525-524 /1 ،
( )55املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ،اخلطة الشاملة للثقافة العربية ، ،ط، ،2تونس1996،م .16 ،
( )56املنظمة اإلسالمية للرتبية والثقافة والعلوم ،اإلسرتاتيجية الثقافية للعامل اإلسالمي،الرابط1997 ،م -52 ،
. 53
( )57املرجع السابق نفسه. 56 ،
( )58الغنيمي :عبد الفتاح مقداد  ،احلضارة اإلسالمية وحتدايت القرن احلادي والعشرون ،مكتبة مدبويل،
القاهرة1995م . 53 ،
( )59شليب  :اْحد  ،موسوعة النظم واحلضارة اإلسالمية ،ط،3مكتبة النهضة املصرية ،القاهرة ،مصر1997ممج
 37 /1ـ ـ . 38
( )60الزبيدي  :حممد مرتضى احلسين  ،اتج العروس من جواهر القاموس ،حتقيق عبد الكرمي الغرابوي ( ،
دت  ،دم) 381 /
( )61سورة يوسف  ،اآلية . 8 :
( )62سورة يوسف  ،اآلية . 16 :
( )63ابن خلدون  ،مقدمة ابن خلدون ( ،القاهرة . 104 ، )1986 ،
( )64ابن منظور  :حممد بن مكرم االفريقي املصري  ،لسان العرب ( ،بريوت  ،د .ت ) . 607 / 1
( )65الزبيدي  ،املصدر السابق . 384_382 ،
( )66سورة هود  ،اآلية . 77 :
( )67سعد االمارة  ،مشكالت اجتماعية معاصرة  ،منشور على املوقع االلكرتوين
 http//annabaa.org/nbanewsيف . 2005/6/4
( )68هيوا حاجي ديلويي  ،االِتاهات التعصبية بني اجلماعات العرقية دراسة اجتماعية ميدانية يف اقليم
كوردستان العراق ( ،اربيل . 30 _29 ، )2008 ،
( ar.wikipedia.org www )69معىن التعصب املوقع االلكرتوين
( )70هيوا  ،املرجع السابق . 29 ،
( )71سورة احلجرات ،االية .13
( )72اجلابري :حممد عابد  ،فكر ابن خلدون العصبية والدولة معامل نظرية خلدونية يف التاريخ االسالمي ( ،
بريوت . 251، )1982
( )73سورة األنفال ،االية . 63 :
179

()74

اْحد بن حنبل ابو عبد هللا الشيباين  ،مستند اْحد بن حنبل  ،مؤسسة قرطبة ( ،مصر  ،د.ت) 5

.411/
( )75حممود الربشومي  ،الدين واحلياة ( ،بريوت . 10 ، )1978 ،
( )76سورة احلجرات ،االية . 10 :
( )77حممد بن يزيد ابو عبد هللا القزويين  ،سنن ابن ماجه  ،حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي  ،دار الفكر (بريوت
 ،د.ت) . 82 / 1
( )78سورة البقرة ،االية . 199 :
( )79الطربي  :حممد بن جرير (ت310هـ )  ،اتريخ الرسل وامللوك  ،حتقيق حممد ابو الفضل ابراهيم (القاهرة
. 350 / 2 )1962 ،
( )80ابو داود السجستاين  :سليمان بن االشعث االزدي  ،سنن ايب داود  ،حتقيق حممد حمي الدين عبد
احلميد  ،دار الفكر ( ،بريوت  ،د.ت) . 331 / 4
( )81مسلم بن احلجاج ابو احلسني القشريي النيسابوري  ،صحيح مسلم  ،حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي ،دار
احياء الرتاث العريب ( ،بريوت . 1478 / 3 )1992 ،
( )82ابو داود السجستاين  :سليمان بن االشعث االزدي  ،سنن ايب داود  ،حتقيق حممد حمي الدين عبد
احلميد  ،دار الفكر ( ،بريوت  ،د .ت)  / 4 ،ص . 332
( )83القزويين  ،سنن ابن ماجه . 1302 / 2 ،
( )84االزدي  ،سنن ايب داود  / 4 ،ص . 331
( )85ابن عساكر  :ابو القاسم علي  ،اتريخ دمشق الكبري  ،دار احياء الرتاث العريب(،بريوت 6 ، )2001 ،
.200 /
( )86البداية والنهاية  / 3 ،ص . 206
( )87سورة القصص ،االية . 88 :
( )88الربشومي  ،املصدر السابق . 36 ،
( )89اصول الكايف .233 / 2 ،
( )90سورة البقرة ،االية . 256 :
( )91سورة البقرة ،االية . 62 :
( )92سورة العنكبوت ،االية . 42 :
( )93الربيع بن حبيب بن عمر االزدي البصري  ،مسند الربيع  ،دار احلكمة ( ،بريوت .292 )1994 ،
( )94عبد السالم هارون  ،هتذيب سرية ابن هشام  ،كتاب منشور الكرتونيا على شبكة االنرتنيت على املوقع
www.alwaeeaq.com
( )95سورة النحل ،االية . 125 :
180

( )96سورة االنبياء ،االية . 107 :
( )97سورة البقرة ،االية . 256 :
( )98سورة ال عمران ،االية . 159 :
( )99ابن هشام  ،السرية النبوية  55 / 4 ،؛ وللمزيد من التفاصيل عن العفو والتسامح يف هنج رسول هللا
(صلى هللا عليه وسلم ) ينظر ً :نظم ظاهر مدغش " ،التسامح يف حياة الرسول (صلى هللا عليه وسلم) "  ،جملة
جامعة تكريت  ،العدد (( ، )6تكريت . 423-394 ، )2008 ،
( )100سورة يوسف االية . 92 :
املباركفوري  :صفي الرْحن  ،الرحيق املختوم حبث يف السرية النبوية  ،دار املعرفة ( ،بريوت ،
()101
. 383 )2008
املصدر نفسه . 384 ،
()102
ابن هشام  ،السرية النبوية . 56 / 4 ،
()103

181

املراجع
اوًلا  :املصادر
القرآن الكرمي
( )1اْحد بن حنبل ابو عبد هللا الشيباين  ،مستند اْحد بن حنبل  ،مؤسسة قرطبة ( ،مصر  ،د.ت) .
( )2ابو داود السجستاين  :سليمان بن االشعث االزدي  ،سنن ايب داود  ،حتقيق حممد حمي الدين عبد
احلميد  ،دار الفكر ( ،بريوت  ،د .ت) .
( )3البكري:أبواحلسنعليبنخلفبنعبدامللكبنبطااللقرطيب  ،شرحصحيحالبخارى ،ط ، 2حتقيق :
أبومتيمياسربنإبراهيم  ،نشرمكتبةالرشد،الرايض1423 ،هـ 2003 -م . 403،
( )4ابن خلدون  ،مقدمة ابن خلدون ( ،القاهرة . )1986 ،
( )5ابو داود السجستاين  :سليمان بن االشعث االزدي  ،سنن ايب داود  ،حتقيق حممد حمي الدين عبد
احلميد  ،دار الفكر ( ،بريوت  ،د .ت) .
()6
()7
()8

الربيع بن حبيب بن عمر االزدي البصري  ،مسند الربيع  ،دار احلكمة ( ،بريوت . )1994 ،
م
الزبيدي  :حممد مرتضى احلسين  ،اتج العروس من جواهر القاموس  ،حتقيق عبد الكرمي الغرابوي ( د .

ت،د.م)
( )9الطربي  :حممد بن جرير (ت310هـ )  ،اتريخ الرسل وامللوك  ،حتقيق حممد ابو الفضل ابراهيم (القاهرة
. )1962 ،
( )10الطرابلسي  :أبو احلسن عالء الدين  ،علي بن خليل احلنفي (املتوىف844 :هـ  ،معني احلكام فيما يرتدد
بني اخلصمني من األحكام دار الفكر .
( )11ابن عساكر  :ابو القاسم علي  ،اتريخ دمشق الكبري  ،دار احياء الرتاث العريب(،بريوت . )2001 ،
( )12ابن فرحون :برهان الدين أيب الوفاء إبراهيم ابن اإلمام مشس الدين أيب عبد هللا حممد اليعمري  ،تبصرة
احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام  ،خرج أحاديثه وعلق عليه وكتب حواشيه  :الشيخ مجال مرعشلي،
دار الكتب العلمية ( بريوت 1422 -هـ 2001 -م ) .
( )13الفريوزآابدي  :أيب طاهر حممد بن يعقوب املتوىف 817ه  ،القاموس احمليط  ،نشر :دار إحياء الرتاث
العريب ( بريوت 1412 ،هـ 1991 /م ) .
( )14القزويين  :حممد بن يزيد ابو عبد هللا  ،سنن ابن ماجه  ،حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي  ،دار الفكر
(بريوت  ،د .ت ) .
( )15جمموعة من العلماء  ،املعجم الوسيط حتقيق  :جممع اللغة العربية  ،نشر  :دار الدعوة .
182

( )16حممد مشس احلق العظيم اابدي  ،عون املعبود ،دار الفكر 1995 ،م .
حممد بن يزيد ابو عبد هللا القزويين  ،سنن ابن ماجه  ،حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي  ،دار
()104
الفكر (بريوت  ،د.ت) .
( )17مسلم بن احلجاج ابو احلسني القشريي النيسابوري  ،صحيح مسلم  ،حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي ،دار
احياء الرتاث العريب ( ،بريوت . )1992 ،
( )18املباركفوري  :صفي الرْحن  ،الرحيق املختوم حبث يف السرية النبوية  ،دار املعرفة  ( ،بريوت . )2008 ،
( )19ابن منظور  :حممد بن مكرم االفريقي املصري  ،لسان العرب ( ،بريوت  ،د  .ت ) .
اثنيا  :املراجع :
( )1الربشومي  :حممود  ،الدين واحلياة  ( ،بريوت . )1978 ،
( )2اجلابري :حممد عابد  ،فكر ابن خلدون العصبية والدولة معامل نظرية خلدونية يف التاريخ االسالمي ( ،
بريوت . )1982
( )3جرب حممود الفضيالت  ،القضاء يف اإلسالم وآداب القاضي  ،عمان  ،نشر دار عمار .
( )4اجلراري :عباس  ،مفهوم التعايش يف اإلسالم  ،جملة االسالم اليوم  ،جملة تصدرها املنظمة اإلسالمية
للرتبية والعلوم والثقافة ـ ايسيسكو  ،عام 1417ه  ،العدد.14
( )5اجلندي  :انور  ،معلمة اإلسالم  ، ،املكتب اإلسالمي ،بريوت1980،م .
 ،التعايش السلمي االجيايب البناء يف جمتمع متعدد  ،جملة التواصل ،

( )6الزفزاف:فوزي فاضل
2008مس5ع . 17
( )7سعد االمارة  ،مشكالت اجتماعية معاصرة  ،منشور على املوقع االلكرتوين
 http//annabaa.org/nbanewsيف . 2005/6/4
( )8سلمان حسن  ،اإلسالم والتعايش  ،ندوة قدمت يف جامعة إفريقيا بتاريخ 1428هـ املوافق 1998م .
( )9شليب  :اْحد  ،موسوعة النظم واحلضارة اإلسالمية  ،ط،3مكتبة النهضة املصرية ،القاهرة ،مصر1997م
.
()10

عباس اجلراري  ،مفهوم التعايش يف اإلسالم  ،جملة االسالم اليوم  ،جملة تصدرها املنظمة

اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة ـ ايسيسكو  ،عام 1417ه  ،العدد. 14
عبد السالم هارون  ،هتذيب سرية ابن هشام  ،كتاب منشور الكرتونيا على شبكة االنرتنيت
()11
على املوقع www.alwaeeaq.com
()12

العرداوي  :خالد عليوي  ،االعتدال السياسي يف االسالم . 2012 ،
183

()13

الغنيمي :عبد الفتاح مقداد  ،احلضارة اإلسالمية وحتدايت القرن احلادي والعشرون ،مكتبة

مدبويل ،القاهرة1995م .
الفضيالت :جرب حممود  ،القضاء يف اإلسالم وآداب القاضي  ،عمان  ،دار عمار ،
()14
1412هـ.
حممد عابد اجلابري  ،فكر ابن خلدون العصبية والدولة معامل نظرية خلدونية يف التاريخ
()15
االسالمي  ( ،بريوت . )1982 ،
املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ،اخلطة الشاملة للثقافة العربية ، ،ط، ،2تونس1996،م .
()16
املنظمة اإلسالمية للرتبية والثقافة والعلوم ،اإلسرتاتيجية الثقافية للعامل اإلسالمي،الرابط،
()17
1997م ،
ًنظم ظاهر مدغش " ،التسامح يف حياة الرسول (صلى هللا عليه وسلم) "  ،جملة جامعة تكريت
()18
 ،العدد (( ، )6تكريت . )2008 ،
هيوا حاجي د يلويي  ،االِتاهات التعصبية بني اجلماعات العرقية دراسة اجتماعية ميدانية يف
()19
اقليم كوردستان العراق ( ،اربيل . )2008 ،
 ar.wikipedia.org wwwمعىن التعصب املوقع االلكرتوين .
()20

184

أحكام التعايش مع غري املسلمني يف فقه األسرة

الزواج بنية الطالق أَّنوذجا

د.حسن بن أمحد السمريي

185

د.حسن بن أمحد السمريي

 رئيس قسم الدراسات اإلسالمية بكلية العلوم واآلداب بشرورة(جامعة جنران) اململكة العربيةالسعودية
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الفقهية  ،وحضور املؤمترات العلمية  ،واإلصالح األسري
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مقدمة
احلمد هلل رب العاملني وأصلي وأسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد:
فهذا حبث بعنوان( :أحكام التعايش مع غري املسلمني يف فقه األسرة ـ الزواج بنية الطالق أمنوذجاً).
أوًل :أُهية املوضوع:
ِّ
يقول احلق تبارك وتعاىل :اي أَيـُّ َها الن ِّ
واب َوقَـبَائِّ َل لِّتَـ َع َارفُوا
َّاس إ ًَّن َخلَ ْقنَا ُك ْم م ْن ذَ َكر َوأُنْـثَ َٰى َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُشعُ ً
َ
ُ
ِّ ()1
اَّللِّ أَتْـ َقا ُكم إِّ َّن َّ ِّ
إِّ َّن أَ ْكَرَم ُك ْم ِّعْن َد َّ
يم َخبريٌ
اَّللَ َعل ٌ
ْ
فالعالقة اإلنسانية ابتدأت ابلعالقة الزوجية بني آدم وزوجه  ،وهي العالقة البشرية الوحيدة اليت ابتدأت يف اجلنة
أبوة
بنوة و ّ
قبل أن يهبطا منها إىل األرض  ،مث نشأ عن هذه العالقة سائر العالقات األسرية واالجتماعية من ّ
املودة هو األصل يف
أخوة وعمومة وخؤولة وغريها  ،والتعارف بني سائر الناس  ،وتعايشهم على األلفة و ّ
وأمومة و ّ
العالقات اإلنسانية  ،وإذا كانوا يتعايشون يف الزمان واملكان نفسه ؛ فإنه لن تنتظم هلم حياة حىت تكون مبنية على
املودة والعطاء  ،والناس على اختالف مللهم وثقافاهتم وجمتمعاهتم يف حاجة لبيان أحكام
اه ِّم َوالتَـ َوافُق و َّ
التَّـ َف ُ
كمله هللا
اإلسالم ،فيما جيري عليهم من حوادث ،وما َيرون به من أحوال فمن املسلَّم أن الدين اإلسالمي قد َّ

تعاىل لعباده ،وجعله بنصوصه وقواعده شامالً ألحكام احلوادث كلها ،وما من ًنزلة إال وهلل تعاىل وفيها حكم،
ِّ
ِّ
ِّ
يت لَ ُك ُم
ت َعلَْي ُك ْم ن ْع َم ِّيت َوَرض ُ
ت لَ ُك ْم دينَ ُك ْم َوأَْمتَ ْم ُ
علمه من علمه ،وجهله من جهله ،قال هللا تعاىل :الْيَـ ْوَم أَ ْك َم ْل ُ
ِّْ
اإل ْس َال َم ِّدينًا (.)2
وموضوع حبثنا (أحكام التعايش مع غري املسلمني يف فقه األسرة  -الزواج بنية الطالق أمنوذجاً.)-

يتناول مسألة خطرية يف فقه األسرة ،تتعلق ابألعراض ،اليت هي من الضرورايت احملفوظة هبذه الشريعة الكاملة،
حيل شيء من األبضاع إال بواحد من طريقني ،ذكرمها هللا عز
بل إن هللا عز وجل جعل األصل فيها احلظر ،فال ّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
َّ ِّ
ت أََْيَانـُ ُه ْم فَِّإنـ َُّه ْم
ين ُه ْم ل ُف ُروج ِّه ْم َحافظُو َن إَِّّال َعلَ َٰى أ َْزَواج ِّه ْم أ َْو َما َملَ َك ْ
وجل يف موضعني من كتابه الكرميَ :والذ َ
()3
ِّ
ني املؤمنون
َغْيـ ُر َملُوم َ
ومن هنا أخذ العلماء القاعدة الفقهية (األصل يف األبضاع التحرمي) فال حتل املرأة للرجل ،وليس له
االستمتاع بشيء منها إال من الطريق اليت استثىن هللا تعاىل.
( )1احلجرات آية.)13( :
( )2املائدة آية.)3( :
( )3املؤمنون ،آية ،)5( :املعارج ،آية.)29( :
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والذي يعنينا هنا هو طريق الزواج.
وفصلوا القول يف شروطه وأركانه
لقد اهتم علماء املسلمني مبسائل فقه األسرة  ،ببيان حقيقة الزواج املشروعّ ،

وموانعه ،وما يرتتب عليه من حقوق وواجبات ،وما يصح من عقود الزواج وما يفسد ،وما َيكن تصحيحه من
العقود ،ونفي ما قارهنا من شروط فاسدة ،وكذا كالمهم عن توابعه كالطالق واخللع واإليالء والظهار ،واللعان ،فال
خيلو مصنف فقهي من ذكر للنكاح وأحكامه.
هذا فضالً عن تفسري اآلايت الواردة فيه ويف توابعه ،وكذا شروح أحاديث املصطفى  الزاخرة بتفصيل
أحكامه.
ومن عناية أسالفنا رْحهم هللا ببيان أحكام النكاح ذكر صور من العقود وتبيني حكمها ،هل هي من النكاح
املشروع؟ أم يتخلف فيها شرط أو ركن أو يوجد مانع ،فيع ّد من العقود الفاسدة؟
جند هذا يف مصنفاهتم ،اليت بيّنت اجتهادهم يف حكم هذه العقود ،ورمبا خيتلفون ،فينتصر كل فريق ملا يرى أنه
الصواب ،يف إطار نقاش علمي واجتهاد سائغ.
ومن الصور اليت ذكروها (الزواج بنيِة الطالق).
نتأمل كالمهم يف هذه املسألة ،ال جند كثري تفصيل يف حكمها وال بيان آلاثرها ،بل جند بعضهم
ولكن عندما ّ
يصرح برأيه ،وَييت من بعده فيتفا وتون يف فهم كالمه ،أو خيتلف النقل عنه ،أو يرد كالمه عنها يف ثنااي
ال يكاد ّ
للتوسع يف هذه املسألة ،لكون
عرضه ألحكام النكاح ،وكأن ذلك  -وهللا أعلم  -ألن احلاجة مل تكن داعية ّ
احلاالت اليت يذكروهنا أو يسألون عنها مل تكن تش ّكل ظاهرة ،بل كانت  -على فرض وقوعها  -حاالت ًندرة،
متثّل نوعاً من املخارج ،فما احلاجة جملتمع  -يف العصور اإلسالمية األوىل  -يسهل فيه تع ّدد الزوجات ،والوفاء
مبتطلبات الزوجية ،أن يكثر فيه هذا الزواج؟
إن منط حياهتم االجتماعي آنذاك مل يكن ليدفع بشاب هلذا االِتاه ،بل طبيعة الزواج وأسلوبه ال جيعل الشاب
يقدم على هذا التفكري!!  ،إن هذه الصيغة هلذا العقد (الزواج بنية الطالق) إذا أتملناها ،جند أهنا تثري تساؤالً
وتعجباً :هل ِّ
املقدم على هذا الزواج حباجة إىل إضمار هذه النية؟ أن ينوي الطالق قبل أن يعقد! أليست عصمة
خمري يف إمساك الزوجة وتسرحيها؟!
النكاح بيده؟ والكلمة له ،مىت أراد أن يطلق؟ وهو ّ
كما أن تعقيدات احلياة الزوجية ال تقارن مع ما نعيشه اآلن ،فال مغاالة يف املهور ومتطلبات الزواج ،وال
توسع يف الكماليات وغريها من أعباء احلياة الزوجية املعاصرة ،هذا مع طبيعة األفراد
ارتفاع يف إجيار البيوت ،وال ّ
السليمة آنذاك  -يف اجلملة  -يف ُخلُ ِّق َها الذي يراعي العدل واإلنصاف وحيفظ احلقوق لآلخرين ،وهذا بعكس ما
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آل إليه حال بعض الناس اليوم ،من احنالل الرجولة والتهرب من املسؤوليات واحلقوق.
ابإلضافة إىل قدرة اجملتمع يف ذلك الوقت على استيعاب إفرازات مثل هذه املمارسات ،فيما إذا طلقت الزوجة
وحصل إجناب ،وأما اليوم ،فما حال هذه املطلقة وأوالدها يف جمتمعات ال ترحم ،مع ما يتخطفهم من عوامل
مروعاً ،فنادراً ما يتق ّدم أحد
التشرد ،لقد أصبح الطالق ابلنسبة للمرأة  -اليوم  -كابوساً ّ
الضعف واإلفساد و ّ
ختوف على كرامتها
خلطبتها ،وعليها أن تواجه بعد ذلك
ّ
وتتحمل كل أعباء احلياة وقساوهتا بكل ما حتمله من ّ
وع ّفتها ،اليت حفظتها هلا الشريعة عرب األزمان(.)1

ويف املقابل يقال :هل دعوى الرجل اآلن عندما يسافر لبعض البالد أنه خياف الفتنة على نفسه ،بسبب كثرة
مسوغ ليقدم على مثل هذا الزواج؟
الفساد ،وشيوع االحناللّ ،
والواقع الذي نعيشه اليوم يفصح أن هذه املسألة يكثر السؤال عنها  ،وَيارسها أعداد ال يُستهان هبا ،ممن
يسافرون إىل غري بلداهنم ،سواء كانت بالداً غري إسالمية ،فيها جالية مسلمة ،أو كانت بالداً إسالمية تكون فيها

تكاليف الزواج يسرية جداً ،بل نشأ عن الزواج هبذا القصد أنواع ومسميات تع ّد من النوازل  ،كالتزوج بنية
احلصول على اإلقامة ،أواجلنسية يف البالد غري اإلسالمية ،دون قصد الدوام مع الزوجة ،بل ينوي طالقها مىت
()2
انتهى غرضه منها ،وقد تكون الزوجة هنا مسلمة وقد تكون كتابية  ،وحتته صور متعددة بعضها زواج صوري
تستدعي اجتهاداً فقهياً  ،هذا مع تيسر األسباب ،وفتح األبواب ،للسفر إىل الشرق والغرب ،بوسائل حديثة،
سريعة ومرحية ،فباتت هذه القضية تشكل على الناس ،وتشغل فكر اجملتهدين ،هل هي نكاح صحيح؟ أم هي
نكاح متعة مغلّف؟
يتزوج بنية الطالق ،عندما يسافر للدراسة أو العمل ،بزعم خوفه على
ونُقل يف ممارسات بعض الناس ،أنه ّ
نفسه ،وكذا من ينشئ سفراً هبذا القصد ،بل رمبا تزوج يف سفره الواحد أكثر من زوجة هبذه النية ،فاحلاجة داعية

لبيان حكم هذا العقد؛ خلطره ولكونه من إفرازات واقعنا املعاش وملا يرتتب عليه من آاثر سليبة ،أو ملا ي ّدعي فيه
من مصاحل .وهنا تكمن أمهية املوضوع.
اثنيا :أهداف دراسة املوضوع:
إن دراسة هذا املوضوع ُيكن أن ُتيب عن التساؤًلت اَلتية:
بتصرف.
( )1مستجدات فقهية يف قضااي الزواج والطالق (أسامة األشقر) ،ص(ّ ،)227 - 225
صل املؤلف يف حكم الزواج الصوري بقصد احلصول على اإلقامة
( )2ينظر :فقه النوازل لألقليات املسلمة أتصيالً وتطبيقاً ( )983/2وما بعدها  ،فقد ف ّ
أو اجلنسية يف البالد غري اإلسالمية ،ونقل فتاوى عن اجمللس األورويب لْلفتاء  ،وجممع فقهاء الشريعة أبمريكا  ،واللجنة الدائمة لْلفتاء ابململكة
العربية السعودية وًنقشها.
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س :1ما حقيقة الزواج الشرعي؟ وما املقاصد اليت شرع ألجلها؟
س :2هل التأبيد شرط يف صحة الزواج؟
س :3ما حقيقة الزواج بنية الطالق.
س :4هل الزواج بنية الطالق اكتملت فيه الشروط واألركان؟ كما يقول من يصححه.
س :5هل إضمار اخلاطب نية الطالق يع ّد غشاً وتدليساً وخداعاً للمرأة وأوليائها؟ وهل يفسد العقد بذلك؟
أم َيكن تصحيحه؟
حيرمه.
س :6هل الزواج بنية الطالق هو نكاح املتعة؟ كما يقول من ّ
س :7ما هي أقوال العلماء املتقدمني يف الزواج بنية الطالق؟ وما صحة النّسبة ملن نسب إليه القول جبوازه أو
القول بتحرَيه؟ ومباذا استدل كل فريق؟ وما الراجح يف هذه املسألة؟
س :8ماذا قال العلماء املعاصرون يف هذه املسألة؟ وما هي وجهة نظر القائلني؟ وأي الوجهات أرجح؟
س :9ما اآلاثر املرتتبة على القول بصحته؟ وهل ما فيها من سلبية مؤثّر يف صحة العقد؟
اثلثا :الدراسات السابقة:
إضافة إىل كالم العلماء املتقدمني واملعاصرين يف هذه املسألة ،فالذي وقفت عليه يف هذه القضية عدة كتب
ألفت فيها ،أو تناولتها مع قضااي أخرى ،وهي حسب الرتتيب الزمين:
 -1الزواج بنية الطالق ،وهو كتاب يقع يف ( )152صفحة من أتليف /الدكتور /صاحل بن عبدالعزيز آل
منصور ،طبع ونشر( :دار الكتاب والسنة) ،ابكستان ،مكتبة دار احلميضي ،الرايض ،الطبعة األوىل ،عام
1415هـ.
 -2حبث أو كتاب بعنوان( :إيضاح الزواج بنية الطالق  -دراسة نقدية موثقة) ،أتليف الشيخ /إبراهيم بن
حممد الضبيعي ،وهو رد على الكتاب السابق ،ومل يتيسر يل احلصول عليه بعد السؤال ،لكن منه مقاطع مطولة يف
الكتاب التايل ،إذ هو رد عليه من مؤلف الكتاب األول( ،وردت إشارة إليه يف حتقيق نشر يف جملة اجمللة ،العدد:
( ،)1059بتاريخ2000/6/3 :م ،بعنوان :جدل فقهي حول الزواج بنية الطالق هل هي صيغة سنيّة لزواج املتعة
الشيعي؟ للكاتب /سليمان الضحيان ،ص ،)28-23(:وأشار فيه إىل أن هذا الكتاب يقع يف ( )60صفحة،
وأن مؤلفه أحد تالمذة مفيت السعودية األسبق الشيخ /حممد بن إبراهيم آل الشيخ  -رْحه هللا .-
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 -3كتاب ( :اجلواب الواضح على شبهات من أجاز الزواج بنية الطالق) ،للدكتور /صاحل بن عبد العزيز آل
منصور (مؤلف الكتاب األول) ،ويقع يف ( )224صفحة ،وهو رد على الكتاب الثاين ،طبع مطابع احلميضي،
الرايض ،الطبعة األوىل1419 ،هـ.
 -4كتاب( :مستجدات فقهية يف قضااي الزواج والطالق ،زواج املسيار ،الزواج العريف ،الفحص الطيب ،الزواج
بنية الطالق) ،أتليف /أسامة عمر سليمان األشقر ،ويقع مبحث الزواج بنية الطالق يف الصفحات من (-205
 ) 228وأصل الكتاب حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري يف الفقه وأصوله من اجلامعة اإلسالمية العاملية ،ماليزاي،
طبع دار النفائس ،األردن ،الطبعة األوىل1420 ،هـ.
 -5كتاب( :الزواج بنية الطالق  -حقيقته وحكمه وآاثره) ،أتليف الدكتور /أْحد بن موسى السهلي ،ويقع
يف ( )266صفحة ،وهو أوسعها كما يظهر ،طبع مكتبة دار البيان احلديثة ،الطائف ،الطبعة األوىل1422 ،هـ.
رابعا :تقسيمات البحث:
مقدمة :وتشتمل على أُهية املوضوع ،وأهداف دراسته ،والدراسات السابقة.
التمهيد -1 :تعريف الزواج لغ اة واصطالحا.
 -2مقاصد الزواج يف الشرع.
املبحث األول :حقيقة الزواج بنية الطالق وفيه مطلبان:
املطلب األول :معىن الزواج بنية الطالق.
املطلب الثاين :الفرق بينه وبني ما يشبهه من عقود الزواج.
املبحث الثاين :حكم الزواج بنية الطالق وفيه مخسة مطالب:
املطلب األولُ :ترير حمل النزاع.
املطلب الثاين :هل التأبيد شرط يف الزواج الصحيح؟
املطلب الثالث :خالف الفقهاء يف الزواج بنية الطالق.
املطلب الرابع :آراء العلماء املعاصرين.
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املطلب اْلامس :الرتجيح.
املبحث الثالث :اَلاثر املرتتبة على هذا العقد إذا قيل بصحته.
اْلاَتة :وفيها نتائج البحث وخالصته.
املصادر واملراجع.
الفهارس.
خامسا :منهج البحث:
اتبعت يف حبث هذه املسألة ثالثة مناهج:
 -1املنهج االستقرائي :يف تتبع أقوال العلماء املتق ّدمني واملعاصرين؛ الستنتاج املأخذ الذي قادهم إىل ما
رجحوه يف هذه املسألة.
ّ
 -2املنهج االستداليل :يف االستدالل لألقوال ومناقشتها.
 -3املنهج االسرتدادي :يف دراسة أحوال من مارسوا هذا الزواج ،وما ترتب عليه من آاثر سلبية أو إجيابية.
وكانت طريقيت يف املوازنة بني الدراسات السابقة ،وبينها وبني البحث ،وما سيضيفه هذا البحث علمياً أنين
قمت حبمد هللا تعاىل ابآليت:
 -1اإلفادة منها ،فاحلكمة ضالة املؤمن.
 -2حترير حمل النزاع ،يف هذه املسألة.
 -3الرجوع للمصادر األصلية يف األقوال املنسوبة لألئمة السابقني ،وكذا العلماء املعاصرين ،وحترير صحة
نسبة األقوال إليهم؛ ألن يف ذلك اضطراابً بني الناقلني.
 -4مناقشة منهج االستدالل ابألدلة الشرعية ،من الكتاب والسنة والقياس ،وكذا االستناد إىل القواعد
الفقهية ،الذي سلكه من كتب يف هذه املسألة ،ببيان ما يَِّرُد على االستدالل ،وما َيكن أن جياب به ،وكذا ما
َيكن أن يُ ْستَ َد َّل به مما مل يذكروه.
 -5ترجيح ما يظهر يل ،حسب طاقيت وقلة بضاعيت لكنين أستعني ابملوىل تبارك وتعاىل ،أن يلهمين الصواب.
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سادس ا :املصادر واملراجع:
وهي األدلة الشرعية ،والقواعد الفقهية واألصولية ،والكتب الفقهية وكتاابت املعاصرين ،وقد أثبتها يف:
(املصادر واملراجع).
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التمهيد
 -1تعريف الزواج لغةا واصطالحا:
معىن الزواج لغةا:
الزواج ابلفتح اسم ِّمن َّزوج ،مثل َسلَّم سالماً ،وَكلَّم كالماً ،وجيوز الكسر ذهاابً إىل أنه ِّمن ابب املفاعلة ألنه

ال يكون إال من اثنني(.)1

وأما تعريفه اصطالحا:
يعرفه بعد ذلك اصطالحاً كما عند احلنفية واملالكية والشافعية،
فالفقهاء ِّّ
يعربون عنه ابلنكاح ،ومنهم من ّ
ومنهم َمن جيعل النكاح مبعىن عقد التزويج وهم احلنابلة.
 فاحلنفية عرفوه بقوهلم :عقد يفيد ملك املتعة قصداً(.)2وأما املالكية فع َّرفوه اصطالحاً أبنه :عقد حلل متتّع أبنثى ِّ
غري َحمرم وجموسية وأمة كتابية ،بصيغة لقادر حمتاج ،أو
راج نسالً(.)3
وأما الشافعية فعرفوه أبنه :عقد يتضمن إابحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج.
وأما احلنابلة :فيعربون ابلنكاح وهو عندهم :عقد التزويج ،فعند إطالق لفظه ينصرف إليه مامل يصرفه دليل(.)4
 -2مقاصد الزواج يف الشرع:
قال اخلرشي يف فوائد الزواج :وفيه أربعة فوائد :دفع غوائل الشهوة ،والتنبيه ابللذة الفانية على اللذة الدائمة،
ألنه إذا ذاق هذه اللذة وعلم أن له إذا عمل اخلري ما هو أعظم ،سارع يف اخلريات ملا هو من جنس تلك اللذة،
وملا هو أعظم وأمتّ وأبقى ،وهو اللذة ابلنظر إىل وجهه الكرمي ،واملسارعة إىل تنفيذ إرادة هللا تعاىل ببقاء اخللق إىل
يوم القيامة ،وال حيصل ذلك إال ابلنكاح ،وإرادة رسوله بقوله:
"تَـنا َكحوا تَـناسلُوا فَِّإِّين مكاثر بِّ ُكم األمم ي ِّ
يامة"( ،)1وبقاء الذكر ورفع الدرجات ،بسبب دعاء الولد
َ ََ
وم الق َ
َ ُ َ َ
ّ ُ ٌ
( )1قاله الفيومي يف املصباح املنري.)353/1( :
( )2تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق )94/2( :رد احملتار على الدر املختار.)62 - 59 /4( :
( )3الشرح الصغري /الدردير.)194/2( :
( )4املبدع يف شرح املقنع.)7/3( :
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الصاحل( .)2ا.هـ.
هذه بعض مقاصد النكاح ،ويكفي أنه من املنن اليت امنت هبا تعاىل على صفوة خلقهَ :ولََق ْد أ َْر َس ْلنَا ُر ُس ًال ِّم ْن
ِّ
اجا َوذُِّّريَّةً (.)3
قَـْبل َ
ك َو َج َع ْلنَا َهلُْم أ َْزَو ً
ومن اَلَيت الدالة على وحدانيته تعاَل وحكمته ورمحته:
ِّ
ِّ
وِّمن ِِّّ
اجا لِّتَ ْس ُكنُوا إِّلَْيـ َها َو َج َع َل بـَْيـنَ ُك ْم َم َوَّد ًة َوَر ْْحَةً.
آايته أَ ْن َخلَ َق لَ ُك ْم م ْن أَنْـ ُفس ُك ْم أ َْزَو ً
َ ْ َ

()4

( )1صح من حديث أنس بلفظ" :تزوجوا الودود الولود فإين مكاثر بكم األمم يوم القيامة" أخرجه ابن حبان يف صحيحه - 1228( ،موارد) ،وأْحد:
( ،)245 - 158/3والطرباين يف األوسط ،)162/1( :وسعيد بن منصور يف سننه ،)490( :والبيهقي ،)82 - 81/7( :وله شواهد كثرية،
إرواء الغليل ،)196 - 195/6( :حديث رقم (.)1784
( )2اخلرشي على خمتصر خليل.)164/2( :
( )3سورة الرعد ،آية.)38( :
( )4سورة الروم ،آية.)21( :
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املبحث األول :حقيقة الزواج بنية الطالق.
املطلب األول :معىن الزواج بنية الطالق
سبق تعريف الزواج لغ ًة واصطالحاً.
وأما تعريف النية:
فالنية لغةً :تكون مصدراً وتكون امساً للفعل نوى ينوي نيّة.
وتنوى مبعناه.
ونيَة :ابلتخفيف مبعىن :قصد ،وانتوى َّ
والنيَّة معناها :القصد وهو عزم القلب على الشيء ،يقال :نواك هللا خبري أي قصدك.
ويف الشرع :العزم على فعل الشيء تقرابً إىل هللا تعاىل.
وهلا معىن أعم من هذا وهو :توجه القلب حنو العمل(.)1
صر وَك ُرم فهي طالقة ومجعها طُلَّق
وأما الطالق :فهو مصدر طَلَقت املرأة ،أي :ابنت من زوجها ،من ابب نَ َ
كرَّكع ،وطالقة مجعها طوالق.
ُ
وأصل الطالق يف اللغة :إزالة القيد يقال :أطلق الفرس إذا خاله ،ويطلق على التخلية من الواثق ،يقال:
َّ
حل قيد النكاح ،وهو راجع إىل معناه لغة ألن َمن
أطلقت البعري من عقاله وطلقته فهو طالق ،وهو يف الشرعّ :
يت.
ُح َّل قيد نكاحها فقد ُخلّ ْ
وهو اسم مبعىن التطليق كالسالم مبعىن التسليم ،ومصدر من طَلُقت املرأة ابلضم طالقاً :كاجلمال ِّمن َمجُل،
وابلفتح :كالفساد ِّم ْن فَ َس َد(.)2
معىن الزواج بنية الطالق:
كما يتضح من صياغته أن يتزوج ويف نيته تطليق املرأة اليت يتزوجها ،وهذه النية ليست معلومة للزوجة وال
( )1مفردات ألفاظ القرآن ،األصفهاين :ص( ،)831الدر النقي يف شرح ألفاظ اخلرقي ،)79 - 78/1( :املطلع على أبواب املقنع ،البعلي :ص(،)69
املصباح املنري ،الفيومي ،)868/2( :القاموس احمليط :ص(.)1728
( )2مفردات ألفاظ القرآن :ص( ،)523املصباح املنري ،الفيومي ،)513/2( :التعريفات ،اجلرجاين :ص( ،)183أساس البالغة ،الزخمشري:
ص( ،)394أنيس الفقهاء ،القونوي :ص( ،)155الدر النقي يف شرح ألفاظ اخلرقي ،)671/3( :القاموس احمليط :ص(.)1167
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لوليها ،بل يكتمها الزوج يف نفسه ،ويعزم أنه مىت انتهى ما قصده طلقها ،وقد يكون ذلك مبدة معلومة كأن ينوي
الزواج هبا شهراً أو جمهولة كمن ينوي الزواج إىل أن يرجع ِّمن سفره أو إىل أن تنتهي دراسته(.)1
املطلب الثاين
الفرق بينه وبني ما يشبهه من عقود الزواج
الزواج بنية الطالق فيه شبه من نكاح املتعة ،وهلذا َمن منعه ِّمن الفقهاء أحلقه بنكاح املتعة ،فما هو نكاح
املتعة؟ وما حكمه؟ وما الفرق بينه وبني الزواج بنية الطالق؟
واَلواب:
سنحاول أن نستعرض هنا معىن نكاح املتعة عند الفقهاء ،وننظر ما الذي يطلق عليه ِّمن العقود أنه نكاح
متعة:
 -1معىن نكاح املتعة عند احلنفية:
غالب احلنفية َّفرق بني املتعة والنكاح املؤقت.
فنكاح املتعة :أن يقول الرجل المرأة أمتتع بك كذا من املدة بكذا من املال.
والنكاح املؤقت :أن يتزوج الرجل امرأة بشهادة شاهدين عشرة أايم مثالً.
فالفرق بينهما أن يذكر يف املؤقت لفظ النكاح أو التزويج ويكون فيه شهادة شاهدين ،وأما املتعة فتكون
بلفظ :أمتتع وأستمتع ،أي ما اشتمل على مادة متعة(.)2
على أن الكاساين جعلهما مبعىن واحد ،لكن قَ َّسم املتعة إىل نوعني فقال :النكاح املؤقت وهو نكاح املتعة وأنه

نوعان :أحدمها :أن يكون بلفظ التمتع والثاين :أن يكون بلفظ النكاح والتزويج وما يقوم مقامهما(.)3
وهذا التنويع الذي ذكره الكاساين هو التقسيم والتفريق الذي ذكره أصحابه.

( )1الزواج بنية الطالق ،د .املنصور :ص( ،)45الزواج بنية الطالق ،د .أْحد السهلي :ص(.)32 - 31
( )2البناية شرح اهلداية ،العيين ،)101 - 98/4( :تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق ،الزيلعي ،)115/2( :املبسوط ،السرخسي،)153 - 152/5( :
وعنده (بكذا من البدل) بدائع الصنائع ،الكاساين ،)558/2( :أنيس الفقهاء ،القرنوي :ص( ،)147 - 146رد احملتار إىل الدر املختار:
(.)148-145/4
( )3بدائع الصنائع.)556/2( :
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وهذا التقسيم عند احلنفية ،له أثره يف احلكم ،فنكاح املتعة عندهم ابطل وأما املؤقت فعامتهم يبطلونه ويرونه
متعة وليس بنكاح ،وخالف فيه زفر فقال :هو نكاح صحيح(.)1
ووجه قول زفر :أن التوقيت شرط فاسد ،والنكاح ال حيتمل التوقيت ،والشرط الفاسد ال يبطل النكاح بل
يصح النكاح ويبطل الشرط(.)2
والنكاح عقد حبضور شاهدين فهو صحيح( ،)3ومؤبد(.)4
ووجه قول عامة احلنفية :أن الزواج املؤقت :يعترب متعة وليس نكاحاً( ،)5بل قال بعض احلنفية :كل نكاح
مؤقت متعة(.)6
وليعلم هنا أن بعض األئمة حكى عن زفر أنه يصحح نكاح املتعة ويتأبد عنده وهذا النقل غلَّطه بعض
احلنفية ،وهو كما قالوا فإنه يصحح النكاح املؤقت ويبطل شرط التوقيت.
قال العيين :حكى ابن عبد الرب وابن قدامة احلنبلي والنووي عن زفر أن نكاح املتعة يصح ويتأبد عنده ،قال
السروجي :ونقلهم غلط وإمنا قال زفر يف النكاح املؤقت ،كما ذكرته عن أصحابنا وهو الذي ذكره املصنف وغريه.
ا.هـ(.)7
قلت :وهذا مع جالل ة من ذكر من األئمة رْحهم هللا ،ولكن هذا يوقف طالب العلم على ضرورة أن يتحرى
فيما ينسبه للمجتهد من األقوال.
تتمة  :ذكر الكاساين رواية عن أيب حنيفة أنه يفرق يف الزواج املؤقت بني املدة اليت يعيشان إليها يف الغالب
واليت ال يعيشان إليها ،فقال :روى احلسن بن زايد عن أيب حنيفة أنه قال :إذا ذكر من املدة ما يعيشان إىل تلك
املدة فإن النكاح ابطل وإن ذكر من املدة مقدار ما ال يعيشان إىل تلك املدة يف الغالب ،جيوز النكاح كأهنما ذكرا

( )1تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق ،الزيلعي ،)115/2( :املبسوط ،السرخسي ،)153/5( :بدائع الصنائع ،الكاساين ،)558/2( :البناية يف شرح
اهلداية ،العيين.)101/4( :
( )2املبسوط ،السرخسي.)153/5( :
( )3تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق ،الزيلعي.)115/2( :
( )4بدائع الصنائع ،الكاساين.)558/2( :
( )5املبسوط.)153/5( :
( )6البناية يف شرح اهلداية للعيين وقال :يف احمليط :كل نكاح مؤقت متعة.)101/4( :
( )7البناية يف شرح اهلداية.)101/4( :
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األبد(.)1
ووجه السرخسي :هذه الرواية عن أيب حنيفة فقال :ألن يف هذا أتكيد معىن التأبيد ،فإن النكاح يعقد للعمر
َّ

خبالف ما إذا ذكرا مدة قد يعيشان أكثر من تلك املدة(.)2

لكن الذي سار عليه عامة فقهاء احلنفية التسوية بينهما ألن التأبيد من شرط النكاح ،فالتوقيت يبطله طالت
املدة أو قصرت(.)3
 -2معىن نكاح املتعة عند املالكية:
املالكية ليس عندهم التفصيل الذي ذكره احلنفية بل جند هذا صرحياً يف كالم اإلمام مالك  -رْحه هللا -
وأصحابه من بعده.
ففي املدونة سئل مالك :أرأيت إن قال :أتزوجك شهراً يبطل النكاح أو جيعل النكاح صحيحاً ويبطل الشرط؟
قال مالك :النكاح ابطل يفسخ ،وهذه املتعة ،وقد ثبت عن رسول هللا  حترَيها(.)4
وسئل كذلك :أرأيت إذا تزوج امرأة إبذن ويل بصداق قد مساه تزوجها إىل أشهر أو سنة أو سنتني أيصلح هذا
النكاح؟
قال مالك :هذا النكاح ابطل :إذا تزوجها إىل أجل من اآلجال فهذا النكاح ابطل(.)5
فيتبني من جوابه رْحه هللا يف املسألة األوىل أن العقد حصل بلفظ التزويج فأبطله وجعله متعة ،ويف املسألة
الثانية أن الزواج حصل بلفظ التزويج إبذن الويل وصداق مسمى ،فأبطله ومل يفرق بني املدة القصرية والطويلة.
وعلى هذا سار أصحابه ،يقول اجلالب (ت 378هـ) :ونكاح املتعة ابطل وهو أن يقول الرجل للمرأة متعيين
بنفسك يوماً أو شهراً أو مدة من الزمان معلومة بكذا وكذا(.)6

( )1بدائع الصنائع.)558/2( :
( )2املبسوط.)153/5( :
( )3املبسوط.)153/5( :
(.)160/2( )4
(.)159/2( )5
( )6التفريع.)48/2( :
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وقال ابن دقيق العيد :يف تعريف نكاح املتعة :هو تزوج الرجل املرأة إىل أجل(.)1
وقال الزرقاين يف تعريف نكاح املتعة :هو النكاح ألجل كما فسره يف املدونة(.)2
 -3معىن نكاح املتعة عند الشافعية:
قال الشريازي يف املهذب :وهو أن يقولَ :زَّوجتك ابنيت يوماً أو شهراً(.)3
وقال النووي :النكاح املؤقت ابطل سواءً قيده مبدة جمهولة أو معلومة وهو نكاح املتعة(.)4
وكما يظهر فال تفريق لديهم أو تفصيل بني النكاح املؤقت ونكاح املتعة.
 -4معىن نكاح املتعة عند احلنابلة:
قال الزركشي :نكاح املتعة :أن يتزوج امرأة إىل مدة فإذا انقضت زال النكاح ،سواء كانت املدة معلومة كشهر
وحنوه ،أو جمهولة كنزول املطر وحنوه ،وسواء وقع بلفظ النكاح وبويل وشاهدين أم ال(.)5
قال البعلي :نكاح املتعة :هو من التمتع ابلشيء :االنتفاع به يقال :متتعت متتعاً واالسم :املتعة ،كأنه ينتفع إىل

مدة معلومة وقد فسر معناه أيضاً(.)6

ِّ
يفصلون وال ِّّ
يفرقون بني النكاح املؤقت ونكاح املتعة.
فاحلنابلة كذلك ال ّ
 -5معىن نكاح املتعة عند الظاهرية:
قال ابن حزم :وال جيوز نكاح املتعة :وهو النكاح إىل أجل(.)7
فابن حزم أيضاً وهو ًنصر مذهب الظاهرية يفسر املتعة أبهنا النكاح إىل أجل.

( )1إحكام األحكام شرح عمدة األحكام مع العدة حاشية للصنعاين عليه.)193/4( :
( )2شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك.)197/3( :
( )3املهذب مع التكملة الثانية للمجموع.)449/16( :
( )4روضة الطالبني ،)42/7( :حاشية الشرقاوي على حتفة الطالب ،)234/2( :احلاوي ،املاوردي.)328/9( :
( )5شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي ،)224/5( :وينظر املغين مع الشرح الكبري ،)571/7( :والفروع ،)215/5( :والعدة شرح العمدة،)27/2( :
واحملرر يف الفقه للمجد ابن تيمية ومعه النكت والفوائد السنية ،ابن مفلح ،)52/2( :واملبدع شرح املقنع.)88/7( :
( )6املطلع على أبواب املقنع ،ص.)323(:
( )7احمللى ،)127/9( :مسألة (.)1858
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فاخلالصة أن عامة الفقهاء ال يفرقون يف الصفة بني النكاح املؤقت ونكاح املتعة ،فحقيقتهما واحدة عدا
احلنفية فهم جيعلون املتعة ما ورد يف صيغته لفظ التمتع ،واملؤقت ما ذكر فيه لفظ النكاح والتزويج ،وكان فيه
شهادة شاهدين لكن عامة احلنفية يوافقون اجلمهور يف بطالن املتعة واملؤقت ،عدا زفر فإنه يصحح املؤقت ويبطل
شرط التوقيت ،وكذلك ما روي عن أيب حنيفة أنه فرق يف الزواج املؤقت بني املدة اليت يعيشان إليها يف الغالب
فيجوزه ،كأهنما ذكرا األبد ،كما سبق ذكره(.)1
فيبطله واليت ال يعيشان إليها ّ
 -2حكم نكاح املتعة:
نكاح املتعة ابطل إبمجاع األئمة األربعة .قال الوزير ابن هبرية :وأمجعوا على أن نكاح املتعة ابطل ال خالف
بينهم يف ذلك( )2بل نقل ابن العريب انعقاد اإلمجاع على حترَيها(.)3
وقد ورد فيها أحاديث عن النيب  تفيد إابحتها يف أول اإلسالم؛ مث نسخ اإلابحة ،وحترَيها إىل يوم القيامة.
فمنها:
 -1ما ورد يف الصحيحني من حديث علي رضي هللا عنه" :أن رسول هللا  هنى عن نكاح املتعة وعن حلوم
احلمر األهلية زمن خيرب" .ويف رواية" :هنى عن متعة النساء يوم خيرب وعن حلوم احلمر اإلنسية"(.)4
 -2حديث الربيع بن سربة اجلهين أن أابه حدثه أنه كان مع رسول هللا  فقال" :اي أيها الناس ،إين قد
كنت أذنت لكم يف االستمتاع من النساء ،وإن هللا قد حرم ذلك إىل يوم القيامة ،فمن كان عنده منهن شيء
فليخل سبيله ،وال أتخذوا مما آتيتموهن شيئاً" .رواه مسلم(.)5
وكان هذا يف فتح مكة يف رواايته عند مسلم.
قال ابن حزم :ما حرم إىل يوم القيامة فقد أمنَّا نسخه(.)6
وحديث الربيع بن سربة السابق فيه التصريح أبن املتعة كانت مباحة مث ُحِّّرمت ،وتعددت الرواايت يف ذلك،
واختلف احملدثون يف الرتجيح واجلمع.
( )1ص.)24 - 23( :
( )2اإلفصاح عن معاين الصحاح.)31/2( :
( )3القبس يف شرح موطأ مالك بن أنس.)714 - 713/2( :
( )4أخرجه البخاري يف كتاب النكاح( ،ابب هني رسول هللا  عن نكاح املتعة أخرياً) ،رقم ( ،)5115فتح الباري ،)71/9( :ومسلم يف كتاب
النكاح (ابب ما جاء يف نكاح املتعة) شرح النووي.)189/9( :
( )5يف كتاب النكاح( :ابب ماجاء يف نكاح املتعة) ،شرح النووي.)186/9( :
( )6احمللى ،)130/9( :مسألة.)1858( :
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وقد بسط القاضي عياض كما ذكر النووي يف شرح مسلم يف (ابب نكاح املتعة) بسطاً بليغاً ،واختصر النووي

ما ذكره ،وخالفه يف بعض ما قال ،مث ذكر ما خيتاره فقال رْحه هللا :والصواب املختار أن التحرمي واإلابحة كاًن
مرتني وكانت حالالً قبل خيرب مث حرمت يوم خيرب مث أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس التصاهلما ،مث حرمت
يومئذ بعد ثالثة أايم حترَياً مؤبداً إىل يوم القيامة ،واستمر التحرمي ،وال جيوز أن يقال :إن األابحة خمتصة مبا قبل
خيرب والتحرمي يوم خيرب للتأبيد ،وأن الذي كان يوم الفتح جمرد توكيد التحرمي من غري تقدم إابحة يوم الفتح ،كما
اختاره املازري والقاضي ،ألن الرواايت اليت ذكرها مسلم يف اإلابحة يوم الفتح صرحية يف ذلك ،فال جيوز إسقاطها،
وال مانع َينع تكرير اإلابحة وهللا أعلم(.)1
وقال :قال القاضي( :)2واتفق العلماء على أن هذه املتعة كانت نكاحاً إىل أجل ال مرياث فيها ،وفراقها حيصل

ابنقضاء األجل من غري طالق ،ووقع اإلمجاع بعد ذلك على حترَيها من مجيع العلماء إال الروافض وكان ابن عباس
رضي هللا عنه يقول إبابحتها ،وروي عنه أنه رجع عنه(.)3
وقال ابن العريب :نكاح املتعة من أغرب ما ورد يف الشريعة فإنه نسخ مرتني ،كان مباحاً يف صدر اإلسالم مث
هنى النيب  عنه يوم خيرب مث أابحه يف غزوة حنني مث حرمه بعد ذلكّ ،بني ذلك مسلم من طريق الربيع بن سربة
اجلهين ،وليس هلا أخت يف الشريعة إال مسألة القبلة ،فإن النسخ طرأ عليها مرتني ،مث استقرت بعد ذلك ،وقد كان
ابن عباس يقوهلا مث ثبت رجوعه عنها ،فانعقد اإلمجاع على حترَيها(.)4
 -3الفرق بني نكاح املتعة والزواج بنية الطالق:
مما سبق ذكره يف تعريف الزواج بنية الطالق ،وتعريف نكاح املتعة يتضح الفرق بينهما وهو:
 -1نكاح املتعة :مؤقت بوقت سواء كانت املدة معلومة أو جمهولة ،ومعلوم ذلك للمرأة أو لوليها ،وحصل
االتفاق على التوقيت مع املستمتع ،وأما الزواج بنية الطالق فال يُعلم ذلك من الزوج ،وإمنا ينوي تطليق املرأة بعد
زواجه هبا ،واملدة قد تكون حمدَّدة وقد تكون جمهولة.
 -2أن نكاح املتعة قد يكون بدون إشهاد ودون إذن ويل ،وال ترتتب آاثر فعله عليه ،فليس فيه نفقة وال
توارث ،وقد يكون إبشهاد وإذن ويل ،وأما الزواج بنية الطالق فتمت فيه شروط النكاح من الشهود وإذن الويل
والصداق وإعالن النكاح وترتتب آاثر فعله عليه عند القائلني بصحته.
( )1شرح النووي ،على مسلم.)181/9( :
( )2القاضي عياض.
( )3شرح النووي على مسلم ،)181/9( :وينظر نيل األوطار.)138/6( :
( )4القبس يف شرح موطأ مالك بن أنس.)714 - 713/2( :
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 -3أن العصمة يف الزواج بنية الطالق بيد الزوج ،وأما يف املتعة فيفسخ العقد ابنقضاء املدة.
 -4أن الزواج بنية الطالق قد يستمر فتنقلب نية الزوج فال يطلِّّق ،إذ رمبا تعجبه املرأة فيمسكها ،وأما املتعة
ينحل العقد إذا انقضى األجل؛ شاء أم أىب.
فتفسخ ابنقضاء املدة ،وليس للمستمتع حبس املرأة بل ّ
 -5أن نكاح املتعة حمرم ،وابطل ،إبمجاع األمة ،وأما الزواج بنية الطالق فجائز وصحيح ،عند أئمة الفقهاء،
ومل خيالف منهم إال األوزاعي فإنه قال :هو نكاح متعة .ووافقه أْحد يف املنصوص عنه ،وغالب أصحابه وسيأيت
ذكر اخلالف  -إن شاء هللا  -يف املبحث الثاين.
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املبحث الثاين:حكم الزواج بنية الطالق.
املطلب األولُ :ترير حمل النزاع.
بعد أن عرفنا الفرق بني الزواج بنية الطالق وبني ما يشبهه وهو نكاح املتعة أو الزواج املؤقت ،فإن حمل النزاع
هنا :يف الزواج الذي يعقد وقد متت شروطه ،ولكن الزوج يضمر تطليق املرأة يف نفسه مىت انتهت حاجته منها
حسب األجل الذي نواه ،فهل تؤثر هذه النية يف العقد ،وِتعله متعة ،أو شبيهاً ابملتعة؟
وهل نصحح العقد ألن اإلنسان قد يفعل ما ال ينويه ،كما أنه قد ينوي ما ال يفعل؟
هل نعترب إضمار الرجل نية تطليق املرأة غشاً وخديعة للمرأة وأوليائها؟
أو يقال :إن هذه النية ال تؤثر يف العقد ،فليس على الرجل أن ينوي حبس من يتزوجها ،وحسبه إن وافقته
وإال طلقها.
فمحل النزاع هنا :عقد الزواج الذي أضمر فيه املتزوج تطليق املرأة مىت انتهت حاجته منها ،فلم يُعلم ذلك
منه ،ومل يكن شرطاً بينه وبني املرأة ،أو بينه وبني وليها.

املطلب الثاين  :هل التأبيد شرط يف الزواج الصحيح ؟
معىن التأبيد يف عقد النكاح أال يكون مؤقتاً مبدة ،فإن كان النكاح بلفظ املتعة فهذا جممع عليه أنه حمرم وال
يصح ،وإن كان بلفظ التزويج لكن ُش ِّر َط األجل ،وهو النكاح املؤقت ،فعامة الفقهاء من احلنفية واملالكية

والشافعية واحلنابلة والظاهرية جيعلونه كاملتعة ،سوى ما ورد عن زفر من احلنفية فإنه صحح العقد وأبطل شرط
التوقيت ،وَيكن أن نقول :إنه متفق مع اجلمهور يف اشرتاط التأبيد يف العقد ألن ما صححه عقد مؤبد ،وغاية ما
يؤخذ من قوله ،نفي التوقيت عن العقد ألنه ينايف التأبيد يف عقد النكاح.

وكذلك ما روي عن أيب حنيفة يف تفريقه بني األجل الذي يعيشان ملثله غالباً والذي ال يعيشان ،فإنه يف معىن
التأبيد.

املطلب الثالث :خالف الفقهاء يف الزواج بنية الطالق
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سنحاول هنا أن نستعرض كالم الفقهاء يف املسألة ،وطريقة عرضهم هلا واستدالهلم فيها ،مع حماولة فهم
مآخذهم ،وتوثيق ذلك من كتب كل مذهب ،وعلى ضوء هذا سنحاول مناقشة ما كتبه املعاصرون يف هذه
ويبني املسلك الصحيح يف طريقة تناول
املسألة ،فإن توثيق النقل عن السابقني ،وبيان استدالهلم يعني يف الرتجيحّ ،
نثين يف املطلب الرابع بفتاوى وآراء املعاصرين.
الفقهاء ،واستدالهلم للمسألة ،مث ِّّ
أوًلا :املذهب احلنفي:
مل أقف على نص صريح لْلمام أيب حنيفة وال لصاحبيه يف املسألة لكن فقهاء احلنفية يذكرون املسألة يف سياق
كالمهم عن نكاح املتعة ،فيبيّنون صفته وحكمه مث يذكرون هذه املسالة على أهنا ليست من نكاح املتعة يف قول عامة
أهل العلم وأنه مل خيالف فيه إال األوزاعي فإنه قال عن هذا العقد :متعة وال خري فيه.
قال الزيلعي :ولو تزوجها مطلقاً ويف نيته أن يقعد معها مدة نواها فالنكاح صحيح(.)1
وقال العيين :أما إذا كان يف تعيني الزوج أنه ال يقيم معها إال سنة أو شهراً أو حنو ذلك ،ومل يشرتط ذلك ،فإنه
نكاح صحيح عند عامة أهل العلم ما خال األوزاعي ،فإنه قال يف هذه الصورة  :وهي متعة وال خري فيه(.)2
وقال يف الدر املختار (وليس منه (نكاح املتعة) ما لو نكحها على أن يطلِّّقها بعد شهر ،أو نوى مكثه معها

مدة معينة)(.)3

وقال علي القاري :أو تزوجها ًنوايً أن يقعد معها مدة ومل يتلفظ بذلك يف حمل العقد فالنكاح صحيح(.)4
إذن ففقهاء احلنفية يصححون العقد وال جيعلونه نكاح متعة أو نكاحاً مؤقتاً ،ووجه ما ذهبوا إليه هو :أن
التوقيت إمنا يكون ابللفظ(.)5
فهم ال جيعلون النية مؤثرة يف هذا العقد ،ومل يَع ّدوا إضمار تطليق املرأة غشاً وخديعة.
اثنيا :املذهب املالكي:
يبني رأيه يف صحة العقد مع قوله :إنه ليس من اجلميل وال من
جند فيه نصاً صرحياً عن اإلمام مالك يف املسألة ّ
( )1تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق.)116 - 115/2( :
( )2البناية يف شرح اهلداية.)99/4( :
( )3رد احملتار على الدر املختار ،ابن عابدين.)149/5( :
( )4شرح النقاية )564/1( :عن الزواج بنية الطالق ،د .املنصور ،ص.)46(:
( )5رد احملتار على الدر املختار ،ابن عابدين.)149/5( :
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احملرم ،وخيرجون هذه
أخالق الناس ،مث فقهاء املالكية بعد إمامهم يذكرونه يف سياق كالمهم عن نكاح املتعة ّ
الصورة منه.
املواق :مسع ابن القاسم :ال أبس أن يتزوج من نيته قضاء إربه ويطلِّّقها وليس من أخالق الناس.
قال ّ
ويبني ابن رشد معىن هذا النقل :أنه إن مل يشرتط ذلك(.)1
ّ
وقال الزرقاين :وأمجعوا على أن من نكح نكاحاً مطلقاً ونيته أن ال َيكث معها إال مدة نواها أنه جائز وليس

بنكاح متعة ،لكن قال مالك :ليس هذا من اجلميل وال من أخالق الناس ،وشذ األوزاعي فقال :هو نكاح متعة
وال خري فيه ،قاله عياض(.)2
وقال بن رشد  :أما الذي يتزوج املرأة ونيته أن يقضي منها لذته ويفارقها ،فال أبس بذلك كما قال( ،)3إذا مل
يظهر ذلك وال اشرتطه ،إذ قد ينكح املرأة ونيته أن يفارقها مث يبدو له فال يفارقها ،وينكحها ونيته أال يفارقها مث
يبدو له فيفارقها ،أال ترى أن الرجل لو نوى طالق امرأته إىل مدة يشتفي منها إليها ،مل يؤثر ذلك يف جواز بقائه
معها.

()4

وقال :ولو علمت املرأة بذلك قبل النكاح كانت املتعة بعينها.

()5

ونقل الدردير خالفاً بني املالكية فيما إذا فهمت املرأة منه ذلك األمر الذي قصده يف نفسه فقال بعضهم
بفساد العقد ،وبعضهم صححه ،وأن نيته ال تضر ورجحه الدردير مث قال :فإن مل يصرح للمرأة وال لوليها بذلك،
ومل تفهم املرأة ما قصده يف نفسه ،فليس نكاح متعة اتفاقاً(.)6
وقال الدسوقي يف حاشيته على الشرح الكبري :وحقيقة نكاح املتعة الذي يفسخ أبداً أن يقع العقد مع ذكر

األجل للمرأة أو وليها ،وأما إذا مل يقع ذلك يف العقد ،ومل يعلمها الزوج بذلك ،وإمنا قصده يف نفسه وفهمت املرأة
أو وليها املفارقة بعد مدة ،فإنه ال يضر ،وهي فائدة تنفع ِّّ
املتغرب(.)7
وقال الشيخ مبارك بن علي األحسائي املالكي (ت 1230هـ) :وإن أعلم الزوج الزوجة عند العقد أو قبله أبنه
( )1التاج واإلكليل ملختصر خليل :هامش على مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل.)446/3( :
( )2شرح الزرقاين على املوطأ.)201/3( :
( )3أي :مالك.
( )4البيان والتحصيل ( )309/4الذخرية..)404/4( :
( )5البيان والتحصيل ( )309/4الذخرية.)404/4( :
( )6الشرح الكبري.)213 - 212/2( :
(.)213 - 212/2( )7
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يفارقها بعد سفره ،كما يف تزويج احلجاج مبكة ،كان نكاح متعة ،وفسخ بغري طالق ،وأما إذا مل يقع ذلك يف
العقد وال أعلمها الزوج به ،ولكنه قصده وفهمت املرأة ذلك منه ،فإنه جيوز ،قاله مالك وهي فائدة حسنة تنفع
املتغرب ،فإن مل ِّّ
ِّّ
يصرح ومل تفهم فليس متعة اتفاقاً(.)1
جيوز هذا العقد فال ريب أنه يصححه لكن قوله( :ليس من اجلميل وال
إذن فالنقل اثبت عن اإلمام مالك أنه ّ
من أخالق الناس) هل نعتربه قوالً ابلكراهة وأقول :إن أصحابه مل يفهموا منه ذلك ،وهلذا مل يطلقوا القول ابلكراهة
ِّّ
جوزوه إبطالق ،بل منهم من َّ
عد فيه فائدة
للمتغرب ،وهبذا فَـ ُه ْم كذلك مل يعتربوا إضمار التطليق غشاً
بل ّ
جيوزونه ولو فهمت املرأة يف العقد قصد الرجل املفارقة.
وخديعة ،بل ّ

ووجه ما اتفق عليه املالكية من صحة هذا العقد هو ما قاله ابن حبيب :إن النكاح وقع على وجهه ،ومل
يشرتط شيئاً ،وإمنا نكاح املتعة ما شرطت فيه الفرقة بعد انقضاء مدة(.)2
فيسره أمرها فيمسكها ،وقد يتزوجها يريد إمساكها مث يرى
قال مالك :وقد يتزوج الرجل املرأة على غري إمساك ّ
منها ضد املوافقة فيفارقها(.)3
قال الباجي شارحاً كالم اإلمام مالك :يريد أن هذا ال ينايف النكاح فإن للرجل اإلمساك واملفارقة ،وإمنا ينايف
النكاح التوقيت(.)4
وقال مالك :وليس على الرجل إذا نكح أن ينوي حبس امرأته إن وافقته وأال يطلقها(.)5
ويوجه ابن عبد الرب رْحه هللا األحاديث الواردة يف نكاح املتعة أبهنا تقتضي الشرط الظاهر ،أي :يكون
ّ
التوقيت مشروطاً ،فإذا سلم منه العقد صح فيقول :يف حديث ابن مسعود بيان أن املتعة نكاح إىل أجل ،وهذا
يقتضي الشرط الظاهر ،وإذا سلم العقد منه صح وابهلل التوفيق(.)6
اثلثا :املذهب الشافعي:
ال جند فيه كالماً لْلمام الشافعي يف هذه املسألة ،وأصحابه كذلك جندهم يتكلمون عن نكاح املتعة،
يفصلون.
ويفسرونه ابلزواج املؤقت ،فال يفرقون بينهما وال ّ
( )1التسهيل تسهيل املسالك إىل هداية السالك إىل مذهب اإلمام مالك.)1188/4( :
( )2املنتقى شرح موطأ مالك ،الباجي ،)335/3( :عن الزواج بنية الطالق ،د .املنصور ،ص.)47 - 46( :
( )3املنتقى شرح موطأ مالك ،الباجي ،)335/3( :عن الزواج بنية الطالق ،د .املنصور ،ص.)47 - 46(:
( )4املرجع السابق.
( )5االستذكار ،ابن عبد الرب.)302 - 301 /16( :
( )6املرجع السابق.
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لكن يشري املاوردي إليه يف أن نية التوقيت ال تفسد العقد فيقول:
فالنكاح صحيح خللو عقده من شرط يفسده ،وهو مكروه ،ألنه نوى فيه ما لو أظهر أفسده ،وال يفسد
ابلنية ،ألنه قد ينوي ما ال يفعل ويفعل ما ال ينوي(.)1
وجند النووي رْحه هللا ينقل كالم القاضي عياض وهو من املالكية ويسكت عنه فيقول :قال القاضي :وأمجعوا
على أن من نكح نكاحاً مطلقاً ونيته أن ال َيكث معها إال مدة نواها فنكاحه صحيح حالل ،وليس نكاح متعة،
وإمنا نكاح املتعة ما وقع ابلشرط املذكور ،ولكن قال مالك :ليس هذا من أخالق الناس ،وشذ األوزاعي فقال:
هو نكاح متعة وال خري فيه وهللا أعلم(.)2
رابعا :مذهب احلنابلة:
جند هنا نصاً عن اإلمام أْحد يف املسألة فقد قال يف رواية أيب داود :إذا تزوجها على أن حيملها إىل خراسان ،ومن
رأيه إذا ْحلها إىل خراسان خلَّى سبيلها ،قال :ال ،هذا يشبه املتعة ،حىت يتزوجها ما حييت(.)3
وقال أيضاً يف رواية عبد هللا :إذا تزوجها ومن نيته أنه يطلقها أكرهه هذه متعة( .)4والكراهة هنا حممولة على
سوى بني املسألة واملتعة ،فإحلاقها ابملتعة هو املنصوص عليه عن أْحد ،والصحيح من املذهب وعليه
التحرمي لكونه ّ
األصحاب(.)5
لكن اختار املوفق ابن قدامة صحة العقد وأنه ال أبس به ،ومثله ابن أيب عمر يف الشرح الكبري.
قال املوفق :وإن تزوجها بغري شرط إال أن يف نيته طالقها بعد شهر أو إذا انقضت حاجته يف هذا البلد
فالنكاح صحيح يف قول عامة أهل العلم إال األوزاعي قال :هو نكاح متعة ،والصحيح ال أبس به وال تضر نيته،
وليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته ،وحسبه إن وافقته وإال طلقها(.)6
وهذا اختيار ابن مفلح ،قال  -بعد أن ساق خالف اجلمهور مع األوزاعي  :-والصحيح ال أبس به(.)7
( )1احلاوي ،)457/11( :عن الزواج نيته الطالق ،د .أْحد السهلي ،ص.)37(:
( )2شرح النووي على مسلم.)182/9( :
( )3شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي ،)229/5( :الفروع ،ابن مفلح.)215/5( :
( )4املرجع السابق.)230 - 229/5( :
( )5اإلنصاف ،املرداوي.)163/8( :
( )6املغين مع الشرح الكبري ،)573/7( :وحنوه الشرح الكبري.)538/7( :
( )7املبدع يف شرح املقنع ،)88/7( :وساق تعليل املوفق .وينظر احملرر يف الفقه ،جمد الدين ابن تيمية ،)52/2( :حاشية الروض املربع ،العنقري:
( ،)91/3حاشية الروض املربع ،ابن قاسم ،)324/6( :املعتمد يف فقه اإلمام أْحد.)188 - 187/2( :
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ويبني هذا الشبه الزركشي فيقول :بيان
إذن فاإلمام أْحد رْحه هللا يلحق الزواج بنية الطالق ابملتعة ،لشبهه هبا ّ
الشبه :أنه ألزم نفسه فراقها يف وقت بعينه ،واملتعة النكاح يزول فيها يف وقت بعينه.
ويبني كذلك تعليالً آخر يُشعر به قول أْحد يف رواية أيب داود السابقة فيقول :يف هذا النص إشعار بتعليل
ّ
آخر وهو أن وضع النكاح الدوام ،وهذا الشرط ينافيه ،وأن النية كافية يف املنع.
وأما املوفق ابن قد امة فإنه خيالف إمامه وأصحابه ،ويعترب النية غري مؤثرة يف العقد وال تضر ،ألنه ليس على
الرجل حبس امرأته ،وهلذا جند أاب العباس ابن تيمية رْحه هللا ينقل خالف األصحاب البن قدامة فيما ذهب إليه
فيقول :مل أر أحداً من األصحاب قال :ال أبس به ،وما قاس عليه ال ريب أنه موجب العقد ،خبالف ما تقدم فإنه
ينافيه لقصده التوقيت(.)1
وأما ما سبق ذكره عن صاحب املبدع وهو ابن مفلح من موافقته البن قدامة ،فشيخ اإلسالم ابن تيميةمل يذكره
ألنه متأخر عنه(.)2
وبعد أن استعرضنا آراء فقهاء املذاهب األربعة ،ومآخذ أقواهلم نذكر هنا رأي شيخ اإلسالم ابن تيمية رْحه
هللا ،وإمنا أ ِّ
ُفرد رأيه لكونه سئل عن هذه املسألة وأجاب ،وله كالم مستقل فيها ،ومن ألّف يف هذه املسألة من
املعاصرين اختلفوا يف فهم كالمه رْحه هللا.
أما نص السؤال :سئل رمحه هللا عن رجل (ركاض) يسري يف البالد يف كل مدينة شهرا أو شهرين ويعزل

ع نها وُياف أن يقع يف املعصية ،فهل له أن يتزوج يف مدة إقامته يف تلك البلدة ،وإذا سافر طلقها وأعطاها
حقها ،أو ًل؟ وهل يصح النكاح أم ًل؟
فأجاب :له أن يتزوج ،لكن ينكح نكاحاً مطلقاً ال يشرتط فيه توقيتاً ،حبيث يكون إن شاء مسكها ،وإن شاء

طلقها ،وإن نوى طالقها حتماً عند انقضاء سفره كره يف مثل ذلك ،ويف صحة النكاح نزاع ،ولو نوى أنه إذا
سافر وأعجبته أمسكها وإال طلقها جاز ذلك ،فأما أن يشرتط التوقيت فهذا نكاح املتعة ،الذي اتفق األئمة
األربعة وغريهم على حترَيه وإن كان طائفة يرخصون فيه ،إما مطلقاً وإما للمضطر ،كما قد كان ذلك يف صدر
اإلسالم ،فالصواب أن ذلك منسوخ .وإذا اشرتط األجل قبل العقد فهوكالشرط املقارن يف أصح قويل العلماء،
يرخص فيه أبو حنيفة والشافعي،
وكذلك يف نكاح احمللّل ،وأما إذا نوى الزوج األجل ومل يظهره للمرأة فهذا فيه نزاع ّ
ويكرهه مالك وأْحد وغريمها كما أنه لو نوى التحليل كان ذلك مما اتفق الصحابة على النهي عنه ،وجعلوه من
( )1اإلنصاف ،املرداوي ،)164 - 163/8( :االختيارات العلمية ،البعلي ،ضمن الفتاوى الكربى ،)463/5( :شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي:
.)230 - 229/05
( )2صاحب املبدع :إبراهيم بن حممد بن مفلح احلنبلي ت(884هـ) ،وشيخ اإلسالم ابن تيمية( ،ت )728رْحهما هللا.
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نكاح احمللل لكن نكاح احمللل شر من نكاح املتعة ،فإن نكاح احمللل مل يبح قط إذ ليس مقصود احمللّل أن ينكح،

وإمنا مقصوده أن يعيدها إىل املطلّق قبله ،فهو يثبت العقد ليزيله ،وهذا ال يكون مشروعاً حبال ،خبالف املستمتع
املودة والرْحة والسكن وجيعل الزوجة مبنزلة
خيل مبقصود النكاح من ّ
فإن له غرضاً يف االستمتاع ،لكن التأجيل ّ
املستأجرة ،فلهذا كانت النية يف نكاح املتعة أخف من النية يف نكاح احمللّل ،وهو يرتدد بني كراهة التحرمي وكراهة
التنزيه(.)1
فنفهم من جواب شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا:
 -1أنه ُجي ِّّوز الزواج هبذه النية ،لكن ينكح نكاحاً مطلقاً ،ال يشرتط فيه توقيتاً.
 -2أنه يرى كراهة ذلك ،إذا كان ينوي الطالق حتماً عند انقضاء سفره.
 -3أن هذا العقد يرتدد بني كراهة التحرمي وكراهة التنزيه.
صرح فيه بقوله ونصره ،سنحاول
وله رْحه هللا كالم طويل يف جمموع الفتاوى عن اعتبار النية يف النكاح َّ
اختصاره مبا يفي ابملقصود ،حيث قال :وأما نكاح املتعة إذا قصد أن يستمتع هبا إىل مدة مث يفارقها ،مثل املسافر
الذي يسافر إىل بلد يقيم به مدة فيتزوج ،ويف نيته إذا عاد إىل وطنه أن يطلقها ،ولكن النكاح عقده عقداً مطلقاً،
فهذا فيه ثالثة أقوال يف مذهب أْحد قيل :هو نكاح جائز وهو اختيار أيب حممد املقدسي ،وهو قول اجلمهور،
وقيل :إنه نكاح حتليل ال جيوز ،وروي عن األوزاعي( ،)2وهو الذي نصره القاضي وأصحابه يف اخلالف ،وقيل :هو

مبحرم( .)3والصح يح أن هذا ليس بنكاح متعة وال حيرم ،وذلك أنه قاصد للنكاح وراغب فيه ،خبالف
مكروه وليس َّ
احمللل ،لكن ال يريد دوام املرأة معه ،وهذا ليس بشرط ،فإن دوام املرأة معه ليس بواجب ،بل له أن يطلِّّقها ،فإذا
قصد أن يطلِّّقها بعد مدة فقد قصد أمراً جائزاً ،خبالف نكاح املتعة فإنه مثل اإلجارة تنقضي فيه ابنقضاء املدة،
وال ملك له عليها بعد انقضاء األجل  ،وأما هذا فملكه اثبت مطلق ،وقد تتغري نيته فيمسكها دائماً ،وذلك
جائز له كما أنه لو تزوج بنية إمساكها دائماً مث بدا له طالقها جاز ذلك ،ولو تزوجها بنية أهنا إذا أعجبته
أمسكها وإال فارقها جاز ،ول كن هذا ال يشرتط يف العقد ،لكن لو شرط أن َيسكها مبعروف أو يسرحها
إبحسان ،فهذا موجب العقد شرعاً وهو شرط صحيح عند مجهور العلماء ،ولزمه موجب الشرع  ...وقد كان

احلسن بن علي كثري الطالق فلعل غالب من تزوجها كان يف نيته أن يطلقها بعد مدة ومل يقل أحد :إن ذلك
متعة.

( )1جمموع الفتاوى ،)108 - 106 /32( :الفتاوى الكربى ،)101 - 100/3( :خمتصر الفتاوى املصرية ،البعلي :ص.)426(:
( )2األوزاعي أحلقه ابملتعة كما سبق النقل عنه.
( )3مل ينسب رْحه هللا هذا القول ألحد ،وليته فعل ،ألن فقهاء املذهب حسب علمي مل ِّّ
يصرحوا به.
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وهذا أيضاً ال ينوي طالقها عند أجل مسمى ،بل عند انقضاء غرضه منها ،ومن البلد الذي أقام به ،ولو قُ ِّّدر

أنه نواه يف وقت بعينه فقد تتغري نيته ،فليس يف هذا ما يوجب أتجيل النكاح ،وجعله كاإلجارة املسماة  ...فأما
حدوث نية الطالق إذا أراد أن يطلقها بعد شهر ،فلم نعلم أن أحداً قال :إن ذلك يبطل النكاح ،فإنه قد يطلِّّق
وقد ال يطلِّّق عند األجل ،كذلك الناوي عند العقد يف النكاح ...وإن كان هذا يوجب انتفاء كمال الطمأنينة من

الزوجني  ...مثل هذا إذا كانت املرأة مقدمة على أنه إن شاء طلق وهذا من لوازم النكاح ،فلم يعزم إال على ما
َيلكه مبوجب العقد ،وهو كما لو عزم أن يطلقها إن فعلت ذنباً ،أو إذا نقص ماله وحنو ذلك ،فعزمه على الطالق
إذا سافر إىل أهله ،أو قدمت امرأته الغائبة ،أو قضى وطره منها من هذا الباب  ...وال يلزم إذا أبطله شرط
التوقيت أن تبطله نية التطليق فيما بعد ،فإن النية املبطلة ما كانت مناقضة ملقصود العقد؛ والطالق بعد مدة أمر
جائز ال يناقض مقصود العقد إىل حني الطالق خبالف احمللل ،فإنه ال رغبة له يف نكاحها ألبتّة ،بل يف كوهنا زوجة
األول ،ولو أمكنه ذلك بغري حتليل مل حيلها هذا ،وإن كان مقصوده العوض ،فلو حصل له بدون نكاحها مل يتزوج،
البغي اليت يقصد وطأها يوماً أو يومني ،خبالف املتزوج
وإن كان مقصوده هنا وطأها ذلك اليوم ،فهذا من جنس ّ
الذي يقصد املقام واألمر بيده ومل يشرط عليه أحد أن يطلقها كما شرط على احمللل(.)1

فخالصة كالمه  -رْحه هللا  -هنا :أنه يصحح الزواج بنية الطالق وال يرى حرمته ،والنية ليست مبطلة هلذا
العقد ،ألنه ينوي الطالق بعد مدة ،وهذا أمر جائز ال يناقض مقصود العقد إىل حني الطالق.
بعد أن نظرَّن يف كالم الفقهاء السابقني يف املسألة ُيكن أن خنرج منه َبَلِت:
 -1أن كالمهم يف هذه املسألة كان َييت عرضاً ضمن كالمهم عن نكاح املتعة.
 -2أن رأي اجلمهور هو صحة هذا العقد ،وأن نية التطليق ال تؤثر فيه وال تعترب توقيتاً ،ألن التوقيت ال يكون إال
يرجحون أهنا ال تؤثر ولو فهمت املرأة ذلك.
ابللفظ ،بل إن فقهاء املالكية ّ
 -3يعرب فقهاء املذاهب عن خالف اإلمام األوزاعي أبنه شذ عن اجلمهور يف إحلاقه هذا العقد ابملتعة.
 -4ال جند مناقشة بني أصحاب القولني ،أو استدالالت وردوداً بينهم ،فكأهنا مل أتخذ حيّزاً من البحث
واجلدل الفقهي ،وهذا راجع وهللا أعلم لسببني:
األول :أن احلاجة مل تكن داعية للتوسع يف هذه املسألة ؛ لكون ما يذكرونه فيها مل ِّ
حيك ظاهرة متفشية ،بل
هو أقرب ملخرج يف ظروف ضيقة ،وهذا َيكن أن نفهمه من نص فقهاء املالكية على أن فيه فائدة للمتغرب.
الثاين :أن دقة استدالل الفقهاء السابقني جعلت املسألة واضحة جلية فال جند فيها جدالً فقهياً ،فاجلمهور
( )1جمموع الفتاوى.)151 - 147 / 32( :
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وخلوه من موانع الصحة ،وأن هذه النية ال تؤثر فيه ،وال تعترب
عندما صححوا العقد؛ نظروا إىل توفر شروطهّ ،
توقيتاً له ،ومن أبطل العقد وهو اإلمام األوزاعي ،وكذلك املنصوص عليه عن أْحد وغالب أصحابه أحلقوا هذا
ابملتعة ،وهذا هو مأخذ املسألة ،وهلذا مل يلحقوه بنكاح الشغار ،أونكاح احمللّل ،كما حاوله بعض املعاصرين ،وهو
كل ،ومدار االجتهاد هو :هل
بال شك قياس مع الفارق ،ألن أشبه العقود به هو نكاح املتعة ،جبامع التوقيت يف ّ
صرح هبا؟
تضر إال إذا ّ
النيةكافية يف إحلاقه ابملتعة ،أو أهنا ال ّ
 -5ال جند يف تعليل من منع هذا العقد اعتباره غشاً وخديعة للمرأة وأوليائها ،وإمنا عللوا فقط إبحلاقه ابملتعة ،
وغاية ما ذموا به هذا العقد أنه ليس من اجلميل وال من أخالق الناس كما جاء عن اإلمام مالك رْحه هللا.
املطلب الرابع
آراء العلماء املعاصرين
بعكس الفقهاء السابقني ،جند املعاصرين أفردوا هلذه املسألة مصنفات( )1وقُ ِّّدمت فيها أسئلة إىل العلماء
وصدرت فيها فتاوى فردية ومجاعية( ،)2وجعلت جزءاً من رسائل علمية( ،)3وطرحت على مستوى اإلعالم(،)4
ونستعرض هنا بعض فتاواهم:
 -1كالم الشيخ /حممد رشيد رضا:
من أوائل من جنده تكلم عن املسألة الشيخ /حممد رشيد رضا حيث يقول :هذا وإن تشديد علماء السلف
واخللف يف منع نكاح املتعة؛ يقتضي منع النكاح بنية الطالق ،وإن كان الفقهاء يقولون :إن عقد النكاح يكون
صحيحاً؛ إذا نوى الزوج التوقيت ومل يشرتطه يف صيغة العقد ،ولكن كتمانه إايه يعد خداعاً وغشاً ،وهو أجدر

ابلبطالن من العقد الذي يشرتط فيه التوقيت؛ يكون ابلرتاضي بني الزوج واملرأة ووليها ،وال يكون فيه من املفسدة
إال العبث هبذه الرابطة العظيمة اليت هي أعظم الروابط البشرية ،وإيثار التنقل يف مراتع الشهوات بني ال ّذواقني
وال ّذواقات ،وما يرتتب على ذلك من املنكرات وما ال يشرتط فيه ذلك يكون على اشتماله على ذلك غشاً
وخداعاً؛ يرتتب عليه مفاسد أخرى من العداوة والبغضاء وذهاب الثقة حىت ابلصادقني الذين يريدون ابلزواج
حقيقته ،وهو إحصان كل من الزوجني لآلخر ،وإخالصه له ،وتعاوهنما على أتسيس بيت صاحل من بيوت

( )1ينظر :ص( ،)3الدراسات السابقة.
( )2سنحاول استعراض بعضها يف هذا املبحث.
( )3ينظر (مستجدات فقهية يف قضااي الزواج والطالق) ،أسامة األشقر ،حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري يف الفقه وأصوله من اجلامعة اإلسالمية
العاملية ،ماليزاي (وهو من مصادر هذا البحث).
( )4ينظر حتقيق بعنوان( :جدل فقهي حول الزواج بنية الطالق ،هل هو صيغة سنية لزواج املتعة الشيعي؟ للكاتب /سليمان الضحيان ،جملة اجمللة،
العدد (2000/6/3 ،)1059م.
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األمة(.)1
ونلحظ هنا كأنه رْحه هللا حيكي واقعاً أفرز هذه السلبيات عند توسع بعضهم يف إجراء هذا العقد ،فيكون من
أثر ذلك هذه املفاسد ،حىت اعترب كتمان التوقيت خداعاً وغشاً ،بل جعله هبذا أجدر ابلبطالن مما اشرتط فيه
التوقيت.
أما اعتباره خداعاً وغشاً فقد ال يُسلّم ألن غاية كتمانه ألمر قد أوجبه له العقد فالزوج بيده العصمة وهو
الذي من حقه التطليق ،فإذا كتم ذلك قبل العقد فقد كتم ما جيوز له مبقتضى العقد ،وهلذا مل يعلّل هبذا املانعون
من الفقهاء السابقني.
وأما جعله أجدر ابلبطالن فهذا بناه على اعتبار الكتمان خداعاً وغشاً وسبق بيانه.
 -2فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء َبململكة العربية السعودية رقم )17030( :وَتريخ
1415/5/18ه :
قُ ّدم للّجنة سؤال من املستفيت /جهاد أْحد ايمني متضمن عدة أسئلة ،ويعنينا:
السؤال األول :حنن هنا يف غربة ويف بلد تنتشر فيه الال أخالقيات بشكل كبري وقد سأل أحد الشباب

شيخ( )2قدم إلينا من الكويت عن حكم الزواج املؤقت فأابحه بشرط عدم بيان ذلك للفتاة .واحلقيقة أنين عندي
شك كبري يف صحة هذه الفتوى وقد ثبت فتنه يف صفوف الشباب( ،)3فأرجو توضيح هذه املسألة وماذا يفعل من
خشي على نفسه الفتنة؟
اَلواب :الزواج املؤقت ابطل ألنه متعة ،واملتعة حمرمة ابإلمجاع،والزواج الصحيح ،أن يتزوج بنية بقاء الزوجية
واالستمرار فيها فإن صلحت له الزوجة وًنسبت له وإال طلقها .)4( ،وكما يظهر فإن اجلواب منصب على الزواج
املؤقت ،وفرق بينه وبني الزواج بنية الطالق ،وإن كان صاحب الكتاب( )5حاول أن حيمل كالمهم على مسألتنا،
ومما يؤيد ما ذكرت ما نقله عن أحد املوقعني على الفتوى وهو فضيلة الشيخ صاحل الفوزان أنه يرى أن فتواهم
يقصد هبا الزواج املؤقت ،وأنه غري الزواج بنية الطالق ،ألن الزواج املصرح به أبنه مؤقت متعة صرحية ،أما الزواج

( )1تفسري املنار.)17/5( :
( )2نص السؤال والصحيح (شيخاً).
( )3نص السؤال.
( )4صورة من الفتوى يف كتاب( :الزواج بنية الطالق) ،د .أْحد السهلي ،ص.)237(:
( )5د .أْحد السهلي.
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بنية الطالق فليس مصرحاً بتوقيته(.)1
لكن املؤلف ع ّقب على كالم الشيخ صاحل وأىب إال ْحل الفتوى على الزواج بنية الطالق!!
 -3فتوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن َبز  -رمحه هللا :-
سئل مساحته :سبق لفضيلتكم أن أفتيتم جبواز الزواج بنية الطالق وسؤاِل :هل هو خاص َبلكتابيات
فقط ،أم َيوز كذلك الزواج َبملسلمة؟
ج /نعم ،الزواج بنية الطالق ال حرج فيه عند مجهور أهل العلم ،فإذا تزوج الطالب وغري الطالب يف أي بلد،
ويف نيته الطالق بعد مدة ،أو بعد فراغه من الدراسة أو ما أشبه ذلك؛ فهذا النكاح صحيح عند مجهور أهل
العلم ،وليس من نكاح املتعة ،ألنه مل يشرتط عليها فراقها ،والنية قد تتغري ،فقد ينوي طالقها وال يطلقها،
فاملقصود أن النية ال تؤثر على النكاح؛ وال ِتعله نكاح متعة ،وإمنا نكاح املتعة أن يكون عن مشارطة ملدة معلومة
مث يزول النكاح بعدها ،وال فرق بني كون املتزوجة مسلمة أو كتابية حمصنة ،لكن ينبغي للمؤمن أن يدع التزوج من
الكتابيات وال سيما يف هذا العصر ،ملا فيه من اخلطر العظيم عليه وعلى ذريته يف العقيدة واألخالق ،ولقلة

احملصنات فيهن ،وهللا ويل التوفيق(.)2

وهذه الفتوى من مساحته تسفر عن رأيه بصراحة ،ونصحه للناس رْحه هللا رْحة واسعة.
 -4فتوى فضيلة شيخنا العالمة /حممد بن صاحل العثيمني رمحه هللا:
السؤال :هذا شخص أراد أن يذهب إَل اْلارج ألنه مبتعث فأراد أن ُيصن فرجه ِبن يتزوج هناك ملدة
معينةْ ،ث بعد ذلك يطلِِق هذه الزوجة دون أن ُيربها ِبنه سوف يطلقها ،فما حكم فعله هذا؟
اَلواب :هذا النكاح بنية الطالق ال خيلو من حالني:
إما أن يشرتط يف العقد أبن يتزوجها ملدة شهر أو سنة أو حىت تنتهي دراسته فهذا نكاح متعة وهو حرام.
وإما أن ينوي ذلك بدون أن يشرتطه فاملشهور من مذهب احلنابلة أنه حرام ،وأن العقد فاسد؛ ألهنم يقولون
ُ ِّ
َِّّ
لكل ْام ِّرئ َما نـَ َوى"( ،)3وألن الرجل لو تزوج امرأة
إن املنوي كاملشروط لقول النيب " :إمنا
األعمال ابلنيَّات وإمنا ّ
من شخص طلَّقها ثالاثً من أجل أن حيلَّها له ،مث يطلِّّقها؛ فإن النكاح فاسد ،وإن كان ذلك بغري شرط؛ ألن
( )1ص )5( :هامش.)2( :
( )2اجمللة العربية العدد ( )105شوال1406 /هـ ،إعداد /منصور عبد الرْحن الربغش.
( )3رواه البخاري رقم ،)1( :ومسلم.)1907( :
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املنوي كاملشروط ،فإذا كانت نية التحليل تفسد العقد فكذلك نية املتعة تفسد العقد ،فهذا هو قول احلنابلة.
والقول الثاين ألهل العلم يف هذه املسألة :أنه يصح أن يتزوج املرأة ويف نيته أن يطلِّّقها إذا فارق البلد ،كهؤالء
الغرابء الذين يذهبون إىل الدراسة وحنو ذلك.
قالوا :ألن هذا مل يشرتط ،والفرق بينه وبني املتعة أن املتعة إذا مت األجل حصل الفراق شاء الزوج أم أىب،
خبالف هذا فإنه َيكن أن يرغب يف الزوجة وتبقى عنده ،وهذا أحد القولني لشيخ اإلسالم ابن تيمية.
حمرم من جهة أنه غش للزوجة
وعندي أن هذا صحيح ليس مبتعة ،ألنه ال ينطبق عليه تعريف املتعة ،لكنه َّ
وأهلها.
وقد حرم النيب  الغش واخلداع ،فإن الزوجة لو علمت أبن هذا الرجل ال يريد أن يتزوجها إال هلذا املدة ما
تزوجته ،وكذلك أهلها ،كما أنه هو ال يرضى أن يتزوج ابنته شخص يف نيته أن يطلقها إذا انتهت حاجته منها
فكيف يرضى لنفسه أن يعامل غريه مبثل ما ال يرضاه لنفسه؟
ُ ِّ
َِّّ
لكل ْام ِّرئ َما نـَ َوى" وألين مسعت أن بعض
هذا خالف اإلَيان لقول النيب " :إمنا
األعمال ابلنيَّات وإمنا ّ
الناس اختذ من هذا القول ذريعة على أمر ال يقول به أحد ،وهو أهنم يذهبون إىل تلك البالد للزواج فقط يذهبون
إىل هذه البالد ليتزوجوا ،مث يبقوا ما شاء هللا مع هذه الزوجة اليت نوى أن زواجه منها مؤقت مث يرجع ،فهذا أيضاً

حمظور عظيم يف هذه املسألة ،فيكون سد الباب فيها أوىل ملا فيه من الغش واخلداع والتغرير ،وألهنا تفتح مثل هذا
الباب ألن الناس جهال ،وأكثر الناس ال َينعهم اهلوى من تعدي حمارم هللا(.)1
وخالصة هذه الفتوى:
حمرم من جهة
 -1أن الشيخ رْحه هللا :يصحح هذا العقد ألنه ليس من املتعة إذ ال ينطبق عليه تعريفها ،لكنه َّ
أنه غش للزوجة وأهلها.
 -2نظر الشيخ رْحه هللا إىل املفاسد املرتتبة على هذا العقد ،وتوسع الناس فيه ذريعة للغش واخلداع والتغرير
فيكون س ّد الباب أوىل.
 -3نظرة الشيخ رْحه هللا قريبة من نظرة الشيخ حممد رشيد رضا يف النظر إىل السلبيات اليت يفرزها هذا

( )1نص الفتوى يف كتاب( :الزواج بنية الطالق) ،د /السهلي ،ص )170 - 169( :عن فتاوى املرأة للشيخ ،ص ،)49-48(:وعنه فتاوى البلد
احلرام ،ص(.)537-536
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وتوسع الناس فيه ،وسبق الكالم عن املنازعة يف كونه خداعاً وغشاً(.)1
العقدّ ،

املطلب اْلامس  :الرتجيح
بعد أن نظرًن يف أقوال فقهائنا السابقني ،ومجلة من فتاوى علمائنا املعاصرين تتجلى لنا آراؤهم ومآخذهم يف
املسألة.
والذي يرتجح هنا بعد النظر هو:
 -1أن إحلاق الزواج بنية الطالق بنكاح املتعة قياس مع الفارق ،فهو وإن شاهبه يف التوقيت؛ لكن فرق كبري
بينهما ،سبق بيانه يف (املبحث األول) (مطلب الثاين)(.)2
توسع فيه دون من اضطر إليه،
 -2حترمي هذا العقد؛ ملا ترتب عليه من غش وخديعة للمرأة وأهلها على من ّ
والضرورة تق ّدر بقدرها؛ ألن شبه املتحقق يف األول التطليق خبالف الثاين ،وإمنا اعتربًن ذلك مع كون فقهائنا
السابقني مل يعلّلوا به ،لتوسع بعض الناس فيه يف عصرًن ،بسبب تيسر االتصال بني الناس مبا ج ّد من وسائل

مواصالت سريعة ومرحية ،حىت وجدًن من ينشئ سفراً هبذا القصد ليتزوج ويطلق ورمبا تزوج يف سفره عدة مرات،
وهذا بدوره يؤدي إىل زايدة نسبة املطلقات وانتشار العداوة والبغضاء بني املسلمني ،ومن كمال اإلَيان أن حيب
املرء إلخوانه ما حيب لنفسه.
كما أ ن الزواج بنية الطالق يف البالد اليت يتعايش فيها املسلمون مع غريهم يرتتب عليه سلبيات ومفاسد
ويعرض الزوجة بعد تطليقها لفنت ال حتصى ،وقد
أكثر من جهة أنه قد يكون سبباً يف اإلساءة لسمعة املسلمنيّ ،
ِّ
ت  ،كما قد يرتتب عليه
ظل أب ختلّى و ّأم ُخلّيَ ْ
ينشأ عن هذا الزواج نسل فيواجهون احلياة بكل صعوابهتا يف ّ
إشكاالت قانونية يف احلضانة ورعاية األوالد  ،مع أن الواجب على املسلم هو احملافظة على صورة املسلمني بيضاء
نقية وال يك ّدرها؛ وأن يبين عقد زواجه على الدوام واملودة والرْحة  ،وإن حصل ما يك ّدر صفو حياته الزوجية
ليسرح إبحسان.
فليمسك مبعروف ،أو ّ
ويتأكد يف مثل هذه اجملتمعات اليت يتعايش فيها املسلمون مع غريهم تطبيق قاعدة املصاحل واملفاسد ،
ومنها أن درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل  ،وقاعدة النظر يف املآالت.

( )1ينظر ،ص(.)45
( )2ينظر ،ص(.)11
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وإذا صححنا العقد ،خرجنا من إشكالية تغري النية بعد العقد ،فإن القائلني ابلصحة يقولون :قد تتغري نيته وال
يفارق ،وهذا هو الواقع ،ومن الفوارق بينه وبني نكاح املتعة ،فإذا رغب الزوج يف املرأة؛ فال حاجة لتصحيح العقد؛
وقد قلنا بصحته ،والتحرمي على من توسع فيه لعلة الغش واخلديعة؛ فيه سد للذريعة وإغالق لباب املفسدة املرتتبة
على توسع بعض الناس يف هذا العقد ،وأما من اضطر إليه فيعترب خمرجاً من الوقوع يف احملرم ،وال غرابة يف التفريق
بينهما وصورة املسألة واحدة؛ الختالف القصد واحلال ،وقد أجرى الفقهاء يف النكاح والطالق األحكام اخلمسة؛
الختالف القصد واحلال ،وهللا أعلم.
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املبحث الثالث  :اَلاثر املرتتبة على هذا العقد إذا قيل بصحته.
أما اَلاثر اإلَيابية:
احملرم.
 -1أن احملتاج إليه يعترب له خمرجاً من الوقوع يف َّ
 -2أن الزوج قد يرغب يف املرأة فتستمر عالقة الزوجية بينهما.
 -3أن املصلحة فيه قد حصلت للطرفني للزوج إبحصانه ،وللمرأة بتزوجيها وما حصل هلا من مهر ونفقة ،
وقد ترزق بذرية ،واستحالل الزوج هلا ،يقابله املهر الذي أعطاها.
وأما اَلاثر السلبية:
 -1زايدة نسبة املطلقات يف اجملتمعات املسلمة ،وهذا يشكل عبئاً على األسر املسلمة.
 -2انتشار العداوة والبغضاء ،بسبب حاالت الطالق ،وضعف الثقة بني أبناء األمة.
َّ -3
أن من يقدمون على هذا الزواج ،قد ال حيتاطون يف إحصان املرأة خصوصاً إذا كانت غري مسلمة ،مع أن
حتل إال إذا كانت حمصنة ،والزانية ولو كانت مسلمة ال حيل نكاحها حىت تتوب توبةً نصوحاً.
الكتابية ال ُّ
فعرض نفسه للفتنة يف البالد اليت
 -4ممارسة بعض الناس هلذا العقد قد تسبب احنرافاً ،ملن أنشأ سفراً هلذا َّ
يقل فيها احتشام النساء ،وللنساء بسبب الطالق.
 -5تشويه مسعة املسلمني ،الذي قد يكون سبباً يف الص ّد عن سبيل هللا ،وتزايد األحقاد على املسلمني من
غري املسلمني.

218

اْلاَتة
يتلخص من هذا البحث ما يلي:
 -1بيان املقاصد السامية للزواج يف الشرع.
يصرح بنيته ،ويعزم مىت انتهى
 -2معىن الزواج بنية الطالق :أن يتزوج ويف نيته تطليق املرأة اليت يتزوجها وال ّ
قصده من املرأة طلقها.
 -3الزواج بنية الطالق فيه شبه من املتعة لكن يفارقها من عدة وجوه سبق ذكرها.
 -4أن رأي مجهور العلماء هو صحة الزواج بنية الطالق ،لتوفر شروط الصحة وخلوه مما يفسده ،والنية ال
تؤثر يف العقد.
اعي اجلمهور فأحلق الزواج بنية الطالق ابملتعة ،ووافقه اإلمام أْحد يف املنصوص عنه ،وعامة
 -5خالف األوز ُّ
أصحابه ،وخالفهم املوفق ابن قدامة ،وابن أيب عمر صاحب الشرح الكبري ،وابن مفلح؛ صاحب املبدع.
 -6أن قياس الزواج بنية الطالق على املتعة قياس مع الفارق.
 -7مل يتوسع فقهاؤًن السابقون يف املسألة ،وإمنا ذكروها عرضاً ضمن كالمهم عن نكاح املتعة ،وكأن ذلك
لعدم احلاجة الداعية للتفصيل ،ومل يكن بينهم سجال فقهي؛ لوضوح االستدالل عندهم ،يف أن مأخذ املسألة هو
إحلاقها بنكاح املتعة ،أو عدم إحلاقها.
 -8صدور الفتاوى من املعاصرين ،وكالمهم يف املسألة؛ للحاجة الداعية إىل البيان.
 -9أن توسع بعض الناس يف هذا العقد وما ترتب عليه من مفاسد؛ يوقفنا على علة لتحرَيه ،وهي الغش
واخلديعة للمرأة وأهلها.
 -10الراجح صحة العقد وجوازه ملن اضطر إليه ،وحترَيه على من توسع فيه ملا يرتتب عليه من املفاسد.
 -11بيان اآلاثر اإلجيابية والسلبية املرتتبة على هذا العقد عند القول بصحته.
وهللا أعلم وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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املراجع
 -1اال ختيارات العلمية :علي بن حممد البعلي الدمشقي ،مطبوع ضمن الفتاوى الكربى ،ط :دار الكتب
العلمية  -بريوت  -لبنان ،األوىل1408 ،هـ.
 -2إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل :حممد ًنصر الدين األلباين ،ط :املكتب اإلسالمي ،الثانية،
1405هـ.
 -3أساس البالغة :حممود بن عمر الزخمشري ،ط :دار الفكر  -بريوت  -لبنان 1409هـ.
 -4االستذكار :أبو عمر يوسف بن عبد الرب النمري األندلسي ،حتقيق الدكتور عبد املعطي أمني قلعجي،
ط :دار قتيبة للطباعة والنشر ،دمشق ،بريوت ،دار الوعي ،حلب ،القاهرة ،األوىل1414 ،هـ.
 -5أسهل املسالك شرح إرشاد السالك يف فقه اإلمام مالك ،أبو بكر بن حسن الكشناوي ،ط :عيسى
البايب احلليب وشركاه ،الثانية ،بدون سنة طبع.
 -6اإلفصاح عن معاين الصحاح :الوزير عون الدين أبو املظفر حي ى بن حممد بن هبرية احلنبلي ت650هـ،
ط :املؤسسة السعيدية ابلرايض ،بدون سنة طبع.
 -7اإلنصا ف يف معرفة الراجح من اخلالف :عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان املرداوي ،ت885 :هـ،
صححه وحققه حممد بن حامد الفقي ،ط :مكتبة السنة احملمدية ،األوىل1374 ،هـ.
 -8أنيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ املتداولة بني الفقهاء :قاسم القونوي ،ت978 :هـ ،حتقيق /الدكتور
أْحد بن عبد الرزاق الكبيسي ،ط :مؤسسة الكتب الثقافية ،بريوت ،لبنان ،الثانية1407 ،هـ.
 -9بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع :عالء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساين ،ت587 :هـ ،ط :دار
إحياء الرتاث العريب  -بريوت ،لبنان ،الثانية1419 ،هـ.
 -10البناية يف شرح اهلداية :حممود بن أْحد العيين ،ط :دار الفكر ،األوىل1400 ،هـ.
 -11البيان والتحصيل ،أبو الوليد حممد بن أْحد بن رشد القرطيب ،املتوىف520 :هـ ،حتقيق :د حممد حجي
وآخرون ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت – لبنان ،الطبعة :الثانية 1408 ،هـ  1988 -م.
 -12التاج واإلكليل ملختصر خليل هامش على مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل :حممد بن يوسف
ابملواق ،ط :مكتب النجاح  -طرابلس ليبيا ،بدون سنة طبع.
العبدري الشهري ّ
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 -13تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق :عثمان بن علي الزيلعي احلنفي ،ط :دار املعرفة  -بريوت ،لبنان،
الثانية ،بدون سنة طبع.
 -14حتقيق بعنوان( :جدل فقهي حول الوزاج بنية الطالق ،هل هو صيغة سنيّة لزواج املتعة الشيعي؟
للكاتب /سليمان الضحيان ،جملة العدد ،العدد )1059( :التاريخ 2000/6/2م.
 -15التسهيل تسهيل املسالك إىل هداية السالك إىل مذهب اإلمام مالك :الشيخ مبارك بن علي بن ْحد
األحسائي املالكي ،ت حنو 1230هـ ،ط :مكتبة اإلمام الشافعي  -الرايض  -السعودية ،األوىل1416 ،هـ.
 -16التعريفات :علي بن حممد اجلرجاين ،حتقيق :إبراهيم األبياري ،ط :دار الكتاب العريب ،الثانية،
1413هـ.
 -17التفريع :أبو القاسم عبيد هللا بن اجلالب البصري ،ت378 :هـ ،حتقيق /د .حسني بن سامل الدمهاين،
ط :دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،لبنان ،األوىل1408 ،هـ.
 -18تفسري القرآن احلكيم :الشهري بتفسري املنار ،حممد رشيد رضا ،ط :دار املعرفة للطباعة والنشر ،بريوت
 لبنان ،الثانية1393 ،هـ. -19اجلواب الواضح على شبهات من أجاز الزواج بنية الطالق ،د .صاحل بن عبد العزيز آل منصور ،ط:
مطابع احلميضي ،الرايض ،األوىل1419 ،هـ.
 -20حاشية الدسوقي على الشرح الكبري للدردير :حممد عرفة الدسوقي ،ط :املكتبة التجارية الكربى ،توزيع
دار الفكر ،بريوت ،بدون سنة طبع.
 -21حاشية الروض املربع شرح زاد املستقنع :عبد الرْحن بن حممد قاسم العاصمي النجدي ت 1392هـ،
ط :مؤسسة قرطبة للطباعة والنشر والتوزيع ،الثانية1405 ،هـ.
 -22حاشية الروض املربع :عبد هللا بن عبد العزيز العنقري ،ط :مكتبة السنة احملمدية ،بدون سنة طبع.
 -23حاشية الشرقاوي على حتفة الطالب بشرح حترير تنقيح اللبان :زكراي األنصاري ت925:هـ ،ط :دار
املعرفة ،بريوت ،لبنان ،بدون سنة طبع.
 -24احلاوي الكبري وهو شرح خمتصر املزين :علي بن حممد بن حبيب املاوردي البصري ،حتقيق وتعليق :علي
معوض ،عادل أْحد عبد املوجود ،ط :دار الكتب العلمية  -بريوت  -لبنان ،األوىل1414 ،هـ.
حممد ّ
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 -25الدر ال نقي يف شرح ألفاظ اخلرقي :يوسف بن حسن بن عبد اهلادي احلنبلي املعروف اببن املربد ت
909هـ ،ط :دار اجملتمع للنشر والتوزيع  -جدة ،األوىل1411 ،هـ.
 -26الذخرية :شهاب الدين أْحد بن إدريس القرايف ،ت 684هـ ،حتقيق /حممد بو خبزة ،ط :دار الغرب
اإلسالمي ،بريوت ،األوىل1994 ،م.
 -27رد احملتار على الدر املختار شرح تنوير األبصار ،حممد أمني الشهري اببن عابدين ،ط :دار الكتب
العلمية ،األوىل1415 ،هـ.
 -28روضة الطالبني وعمدة املفتني :حي ى بن شرف النووي ،ط :املكتب اإلسالمي ،بريوت ،الثالثة،
1412هـ.
 -29الزواج بنية الطالق حقيقته وحكمه وآاثره :د /أْحد بن موسى السهلي ،ط :مكتبة دار البيان احلديثة
 الطائف ،األوىل1422 ،هـ. -30الزواج بنية الطالق من خالل أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة اإلسالمية ،د /صاحل بن عبدالعزيز
آل منصور ،ط :مكتبة دار احلميضي :السعودية  -دار الكتاب والسنة ،ابكستان ،األوىل1415 ،هـ.
 -31شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك :حممد بن عبد الباقي الزرقاين املصري األزهري املالكي ،ت
1122هـ ،ط :دار الكتب العلمية  -بريوت  -لبنان ،األوىل1411 ،هـ.
 -32شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي :حممد بن عبد هللا الزركشي املصري احلنبلي ،حتقيق وختريج /عبد هللا
بن عبد الرْحن اجلربين ،ط :شركة العبيكان للطباعة والنشر  -الرايض ،بدون سنة طبع.
 -33الشرح الصغري على أقرب املسالك إىل مذهب اإلمام مالك :أْحد الدردير ،حتقيق /حممد حميي الدين
عبد احلميد ،ط :مكتبة حممد علي صبيح وأوالده مبيدان األزهر ،مبصر ،الثانية1383 ،هـ.
 -34شرح النووي على صحيح مسلم ،ط :دار الفكر ،بدون سنة طبع.
 -35العدة حاشية العالمة الصنعاين على إحكام األحكام شرح عمدة األحكام للعالمة ابن دقيق العيد :ط:
املكتبة السلفية  -القاهرة ،الثانية1409 ،هـ.
 -36العدة شرح العمدة :عبد الرْحن بن إبراهيم املقدسي ،ط :دار الكتب العلمية ،بريوت  -لبنان ،األوىل،
1416هـ.
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 -37الفتاوى الكربى :ابن تيمية ،حتقيق وتعليق وتقدمي /حممد عبد القادر عطا  -مصطفى عبد القادر عطا،
ط :دار الكتب العلمية  -بريوت لبنان ،األوىل1408 ،هـ.
 -38فتح الباري بشرح صحيح البخاري :أْحد بن علي بن حجر العسقالين ،ت 852هـ ،ط :املكتبة
السلفية ،الثالثة1407 ،هـ.
 -39فتوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن ابز رْحه هللا ،اجمللة العربية ،العدد  ،105شوال 1406هـ.
 -40الفروع :حممد بن مفلح املقدسي ،ت763 :هـ ،ط :دار مصر للطباعة ،الثانية1383 ،هـ.
 -41فقه النوازل لألقليات املسلمة أتصيالً وتطبيقاً ،د.حممد يسري إبراهيم ،دار الكتب املصرية ،الطبعة
الثانية1433 ،هـ 2012م ،وأصله رسالة دكتوراه يف الفقه اإلسالمي من كلية الشريعة والقانون جامعة األزهر
الشريف ،وقد أجيزت الرسالة بتقدير مرتبة الشرف األوىل ،والتوصية ابلطبع والتداول بني اجلامعات.
 -42القاموس احمليط :حممد بن يعقوب الفريوز آابدي ،ت 817هـ ،ط :مؤسسة الرسالة  -بريوت ،الثانية
1407هـ.
 -43القبس يف شرح موطأ مالك بن أنس :أبو بكر بن العريب املعاقري ،حتقيق :د .حممد عبد هللا ولد كرمي،
ط :دار الغرب اإلسالمي  -بريوت لبنان ،األوىل1992 ،م.
 -44املبدع يف شرح املقنع :إبراهيم بن حممد بن مفلح احلنبلي ،ت 884هـ ،ط :املكتب اإلسالمي،
1397هـ.
 -45املبسوط :مشس الدين السرخسي ،ط :دار املعرفة  -بريوت ،لبنان ،الثالثة1398 ،هـ.
 -46جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية :مجع /عبد الرْحن بن حممد بن قاسم وساعده ابنه حممد ،ط:
جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف  -املدينة املنورة1416 ،هـ.
 -47احملرر يف الفقه على املذهب اإلمام أْحد بن حنبل :جمد الدين عبد السالم بن تيمية ،ت652هـ ،ومعه
النكت والفوائد السنية ،لشمس الدين ابن مفلح ،حتقيق :حممد حسن حممد حسن إمساعيل وشاركه :أْحد حمروس
جعفر صاحل ،ط :دار الكتب العلمية  -بريوت  -لبنان ،األوىل1419 ،هـ.
 -48احمللى ابآلاثر :علي بن أْحد بن حزم األندلسي ،حتقيق الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري ،ط :دار
الفكر ،بريوت ،لبنان ،بدون سنة طبع.
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 -49خمتصر الفتاوى املصرية لشيخ اإلسالم ابن تيمية :حممد بن علي البعلي احلنبلي ،ت 777هـ ،ط :دار
نشر الكتب اإلسالمية ،كوجرانواله  -ابكستان ،األوىل1397 ،هـ.
 -50املدونة الكربى :لْلمام مالك رواية سحنون عن عبد الرْحن بن قاسم ،ط :دار الفكر  -بريوت،
1398هـ.
 -51مستجدات فقهية يف قضااي الزواج والطالق :أسامة عمر سليمان األشقر ،ط :دار النفائس ،األردن،
اأوىل1420 ،هـ.
 -52املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي :أْحد بن حممد املقري الفيومي ت770هـ ،ط :دار القلم
 بريوت  -لبنان ،منزوع الصفحات األوىل. -53املطلع على أبواب املقنع :حممد بن أيب الفتح احلنبلي ،ت 709هـ ،ط :املكتب اإلسالمي  -بريوت،
األوىل1385 ،هـ.
 -54املعتمد يف فقه اإلمام أْحد  -جرى فيه اجلمع بني نيل املآرب بشرح دليل الطالب  -ومنار السبيل
شرح الدليل ،أعده وعلق عليه :علي عبد احلميد بلطه جي  -حممد وهيب سليمان ،ط :دار اخلري  -بريوت،
املكتبة التجارية  -مكة املكرمة ،األوىل1412 ،هـ.
 -55املغين مع الشرح الكبري -1 :موفق الدين ابن قدامة ت 630هـ -2 ،عبد الرْحن بن أيب عمر بن
قدامة املقدسي ،ط :دار الكتب العلمية ،بدون سنة طبع.
 -56مفردات ألفاظ القرآن :الراغب األصفهاين :حتقيق /صفوان عدًنن داوودي ،ط :دار القلم دمشق،
الدار الشامية ،بريوت ،األوىل1412 ،هـ.
 -57املهذب مع التكملة الثانية للمجموع :الشريازي أبو إسحاق إبراهيم بن علي ،ط :دار الفكر ،بدون
سنة طبع.
 -58هناية احملتاج إىل شرح املنهاج :حممد بن أيب العباس أْحد بن ْحزة الرملي الشهري ابلشافعي الصغريات
 1004هـ ،ومعه حاشية أيب العيناء نور الدين علي بن علي الشرياملسي القاهري ،ت 1087هـ ،وحاشية أْحد بن
عبد الرزاق املغريب الرشيدي1096 ،هـ ،ط :شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب ،األخرية1386 ،هـ.
 -59نيل األوطار شرح منتقى األخبار :حممد بن علي الشوكاين ،ت 1255هـ ،ط :دار احلديث  -القاهرة،
بدون سنة طبع.

224

قواعد فقه التعايش مع غري املسلمني
يف ضوء األحاديث النبوية
د .عمرو بن طه السقاف
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د .عمرو بن طه السقاف
 جامعة أم القرى كلية الدعوة وأصول الدين -قسم الدعوة والثقافة اإلسالمية
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املقدمة
فإن ات ريخ الدعوة اإلسالمية زاخر برصيد وافر من التجربة يف التعامل مع غري املسلمني كاملشركني وأهل
الكـتـاب وغريهم  ،فقد كان اليهود على سبيل املثال يسكنون املدينة حني قدم النيب  مهاجراً إليها  ،فصار من
الالزم االحتكاك هبم والتعامل معهم كجزء من اجملتمع املدين يف ذلك احلني إضافة إىل الواجب الدعوي حنوهم
ابعتبارهم من شرحية املدعوين الذين تلزمنا دعوهتم لْلسالم .
وقد أرشدًن هللا عز وجل إىل األساس يف العالقة بني املسلمني وغريهم  ،وأهنا تقوم على أساس الرْحة والشفقة
عليهم من عدم اإلَيان ابهلل  ،وابلتايل احلرص على دعوهتم إىل اإلسالم واإلَيان ؛ فقال سبحانه وتعاىل   :أدع
إىل سبيل ربك ابحلكمة واملوعظة احلسنة  ، وهو ما حيتم معاملتهم ابحلسىن لكسبهم وجذهبم لقبول الدعوة
واالستجابة هلا  ،مع مراعاة عدم التنازل عن قيم ومبادئ احلق وعدم اإلقرار ابلباطل أو الوالء له  ،يف مقابل بذل
اجلهد يف إظهارها واإلرشاد إليها بكل وسيلة وطريقة ممكنة .
ويف سرية النيب  صور عديدة ومتنوعة لتعامله  مع غري املسلمني يف شىت املواقف والظروف  ،واليت َيكن
من خالهلا بيان املنهج النبوي يف التعامل و التعايش مع أصحاب امللل واألداين األخرى  ،وهلذا فقد حرصت على
انت قاء عدد من األحاديث النبوية اليت تظهر من خالهلا أسس هذا املنهج ؛ واليت تقودًن إىل استنباط قواعد فقه
التعايش مع غري املسلمني .
وقد جعلت خطة البحث على النحو التايل :
 املقدمة
 متهيد  :حملات من وثيقة املدينة كنموذج للتعايش يف العهد النبوي
 املبحث األول  :األسس العامة يف التعامل مع غري املسلمني
 املبحث الثايت  :قواعد فقه التعايش مع غري املسلمني
 اخلامتة

وأسأل هللا تعاىل أن تؤيت هذه الدراسة املختصرة مثراهتا املرجة ومنها  ،وهللا ويل التوفيق.
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َتهيد
حملات من وثيقة املدينة كنموذج للتعايش يف العهد النبوي
حني قدم النيب  مهاجراً إىل املدينة كان اليهود سكنون املدينة  ،فصار من الالزم على املسلمني
االحتكاك هبم والتعامل معهم كجزء من اجملتمع املدين يف ذلك احلني  ،إضافة إىل الواجب الدعوي حنوهم
ابعتبارهم من شرحية املدعوين الذين جاء التوجيه بدعوهتم لْلسالم.
وقد كان وجود اليهود إىل جوار املسلمني يف املدينة َيثل حتدايً للدعوة الناشئة يف ذلك الوقت  ،فمنذ وصل
النيب  إىل املدينة وهم مابني مشكك ومتآمر على الدعوة وأهلها إال أن فريقاً منهم ملا رأى احلق أذعن إليه وآمن
به وكان حلرص النيب  على دعوهتم دور واضح يف ذلك  ،وقد كان من أبرز ماقام به النيب  من أجل تنظيم
العالقة مع غري املسلمني من اليهود يف املدينة هو كتابة وثيقة الصلح واليت عرفت بوثيقة املدينة  ،وهي مبثابة وثيقة
للتعايش السلمي بني املسلمني وغريهم  ،توضح أسس وقواعد التعامل مع غري املسلمني .
وقد جاء يف وثيقة املدينة عدة عناصر تؤكد مبدأ التعايش السلمي مع اليهود الذين كانوا يسكنون املدينة
آنذاك  ،ومن ذلك ما يلي :
 وإ ّن املؤمنني بعضهم موىل بعض دون الناس  ،وإنّه من تبعنا من يهود فإ ّن له النصر واألسوة ،غري
مظلومني وال متناصرين عليهم .
 وإ ّن اليهود ينفقون مع املؤمنني ما داموا حماربني.

 ليهود دينهم وللمسلمني دينهم ،مواليهم وأنفسهم إالّ من ظلم أو أمث .

 وإ ّن على اليهود نفقاته ،وعلى املسلمني نفقاهتم  ،وإ ّن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة
الرب دون اإلمث ،وإنّه مل َيمث امرؤ حبليفة ،وإ ّن النصر للمظلوم .
وأ ّن بينهم النصح والنصيحة ،و ّ
وابلنظر إىل ما تضمنته الوثيقة من معان جليلة خاصة فيما يتعلق ابلتعايش مع غري املسلمني واليت تظهر يف
عدة جوانب مهمه  ،ولعل من أبرزها أن الوثيقة قد اعتربت اليهود جزءاً من جمتمع املدينة ومل تقصيهم  ،فقد
اعتربهتم أحد مكون جمتمع املدينة آنذاك  ،وأنه يبغي التعامل معهم على ذلك األساس  ،مع احلفاظ على
خصوصيتهم الدينية والعرقية  ،ابعتبار أن املدينة أصبحت حتتوي مزجياً من العرقيات واألداين مع بقاء سيادة
احلكم للنيب  وللمسلمني يف املدينة  ،والتسامح الذي أنطوت عليه الوثيقة يف التعامل مع اليهود على هذا
النحو ينسجم مع مساحة شريعة اإلسالم وليس خمالفاً هلا ابداً .
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ومن املالحظ أيضاً أن الوثيقة قد كفلت جلميع قاطين املدينة حقوقهم كاملة بغض النظر عن دينهم أو

جنسهم  ،سواء كانوا من املسلمني أو غريهم  ،تطبيقاً ملبدأ املساواة الذ يقره اإلسالم وهو مقتضى العدل الذي
جاء به ويسعى لتطبيقه على كافة األصعدة .
كما تضمنت الوثيقة أتكيد مبدأ املشاركة يف احلماية وهو إقرار ملبدأ التعايش بدون ادىن شك فال يتعاون
طرفان يف ْحاية أرض مشرتكة إال وهناك اتفاق ضمين للتعايش السلمي فيما بينهما  ،والذي يرتتب عليه ْحاية
بعضهما البعض يف إطار االتفاق الذي التزما ابلوفاءبه.

229

املبحث األول  :األسس العامة يف التعامل مع غري املسلمني.
 )1الرفق وحسن املعاملة :
أكدت العديد من األحاديث النبوية الشريفة مبدأ الرفق يف معاملة غري املسلمني السيما مع من تربطه
ابلداعية صلة قرابة كاألب واألم وغريمها  ،ولذلك أمثلةٌ عدة ظهرت يف مواقف الصحابة رضوان هللا عليهم من
آابئهم وأمهاهتم وإخواهنم املشركني  ،والتزامهم حبسن معاملتهم واإلحسان إليهم ترغيباً هلم يف اإلسالم  ،مع
متسكهم بوالئهم لدينهم وعقيدهتم  ،ومن ذلك موقف سعد بن أيب وقاص  مع أمه املشركة حني امتنعت عن
الطعام والشراب ملا علمت إبسالمه  ،فلم يزل سعد  قائماً برب أمه ودعوهتا إىل اإلسالم مع ثباته على دينه
()1
ورفضه لكل حماوالهتا يف إثنائه عن ذلك  ،حىت نزل فيه قوله تعاىل :
وكذلك موقف أمساء بنت أيب بكر رضي هللا عنها مع أمها والذي حتكيه بنفسها حيث قالت (( :أتتين
أمي راغبة يف عهد النيب  فسألت النيب  :أفأصلها قال  :نعم )) قال ابن عيينة  :فأنزل هللا عز وجل فيها
َّ ِّ
ين َملْ يـُ َقاتِّلُوُك ْم ِّيف ال ِّّد ِّ
ين  )2( فقد قدمت قتيلة بنت عبدالعزى على ابنتها أمساء رضي هللا
َال يـَْنـ َها ُك ُم َّ
اَّللُ َع ِّن الذ َ
عنها يف املدينة هبدااي؛ فلم تقبلها ومل أتذن هلا ابلدخول  ،فأمرها النيب  أن تدخلها وتقبل منها وتكرمها وحتسن
إليها  ،وقد أنزل هللا على إثر هذا املوقف قرآًنً يتلى إىل يوم القيامة ليبقى نرباساً للدعاة إىل هللا يسريون يف ضوءه
َّ ِّ
ين َملْ يـُ َقاتِّلُوُك ْم ِّيف ال ِّّد ِّ
ين َوَملْ ُخيْ ِّر ُجوُكم ِّّمن ِّد َاي ِّرُك ْم أَن
وعلى منواله ؛ وهو قوله تعاىل َ  :ال يـَْنـ َها ُك ُم َّ
اَّللُ َع ِّن الذ َ
َّ ِّ
ِّ ِّ
ين قَاتَـلُوُك ْم ِّيف ال ِّّد ِّ
َخَر ُجوُكم ِّّمن
ني  إَِّّمنَا يـَْنـ َها ُك ُم َّ
وه ْم َوتـُ ْق ِّسطُوا إِّلَْي ِّه ْم إِّ َّن َّ
اَّللَ ُِّحي ُّ
ين َوأ ْ
ب الْ ُم ْقسط َ
تَـبَـُّر ُ
اَّللُ َع ِّن الذ َ
ِّ
اه ُروا َعلَى إِّ ْخَر ِّاج ُك ْم  ، )3(وكان املؤمنون عقب نزول اآلايت يف الرباءة من املشركني أتسياً إببراهيم عليه
د َاي ِّرُك ْم َوظَ َ
السالم واليت تسبق هاتني اآليتني يف سورة املمتحنة ( )4قد تشددوا يف عداوهتم آلابئهم وأبنائهم وقرابتهم من
اَّلل أَن َجيعل بـيـن ُكم وبـ َّ ِّ
ور
اَّللُ قَ ِّد ٌير َو َّ
ين َع َاديْـتُم ِّّمْنـ ُهم َّم َوَّدةً َو َّ
املشركني  ،فأنزل هللا عز وجل َ  :ع َسى َُّ ْ َ َ َْ َ ْ َ َ ْ َ
اَّللُ َغ ُف ٌ
ني الذ َ
ِّ
يم  )5(مبشراً إايهم إبمكان إسالم بعض هؤالء الذين عادوهم  ،مث أذن هلم يف اإلحسان إىل كل من مل
َّرح ٌ
يناصبهم العداء من الكفار دون مودهتم املفضية إىل مواالهتم  ،عسى أن يكون يف حسن التعامل معهم ما يدفعهم
لْلقبال على اإلسالم .

( )1سورة لقمان  ،اآلية . 15 :
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه ( كتاب  :األدب  ،ابب  :صلة الوالد املشرك  ، 2230/5 ،رقم . ) 5633
( )3سورة املمتحنة  ،اآلية . 9 _ 8 :
ِّ
ون َِّّ
ت لَ ُكم أُسوةٌ حسنَةٌ ِّيف إِّبـر ِّاهيم والَّ ِّذين معه إِّ ْذ قَالُوا لَِّقوِّم ِّهم إِّ ًَّن بـراء ِّمن ُكم وممَّا تَـعب ُدو َن ِّمن د ِّ
اَّلل َك َف ْرًَن بِّ ُك ْم َوبَ َدا بـَْيـنَـنَا
ُ
َْ َ َ َ َ َ ُ
ْ َ ُْ
ْ ْ َُ
( )4قوله تعاىل   :قَ ْد َكانَ ْ ْ ْ َ َ َ
وبـيـن ُكم الْع َداوةُ والْبـغْضاء أَب ًدا ح َّىت تـُؤِّمنوا ِّاب ََّّللِّ وح َده إَِّّال قَـو َل إِّبـر ِّاهيم ِّألَبِّ ِّيه َألَستـغْ ِّفر َّن لَك وما أَملِّك لَك ِّمن َِّّ
ك
َ َْ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ
ك تَـ َوَّكلْنَا َوإِّلَْي َ
اَّلل ِّمن َش ْيء َّربـَّنَا َعلَْي َ
َْ َ َ ََ ْ ُ َ َ
َ ْ ُ ْ َْ َ
ك الْم ِّ
ِّ
صريُ  وما بعدها من آايت [ .سورة املمتحنة  ،اآلية ] 4
أَنـَْبـنَا َوإلَْي َ َ
( )5سورة املمتحنة  ،اآلية .7 :
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وابلنظر إىل قصة الغالم اليهودي الذي أسلم على يد النيب  فإننا َيكننا أن نستشف من هذه احلادثة أمراً
يف غاية األ مهية ابلنسبة للداعية يف تعامله مع املدعوين خاصة من غري املسلمني مثل أهل الكتاب  ،فكما جاء
عن أنس بن مالك  : أن غالماً من اليهود كان خيدم النيب  فمرض  ،فأاته النيب  يعوده  ،فقعد عند رأسه
 ،فقال  (( :أسلم )) ؛ فنظر إىل أبيه وهو عند رأسه  ،فقال له  :أطع أاب القاسم  ؛ فأسلم  ،فخرج النيب 
وهو يقول (( :احلمد هلل الذي أنقذه من النار ))  ،فنحن نالحظ يف اخلرب عدم امتناع والد الغالم من متابعة ابنه
للنيب  كما يف احلديث  (( :فنظر إىل أبيه وهو عند رأسه فقال له أطع أاب القاسم  ،)1( )) ويف ذلك إشارة
واضحة إىل املعاملة احلسنة اليت كان جيدها هذا اليهودي وابنه من قبل النيب  السيما وهو يعمل عنده  ،ويؤكد
ما ذهبت إليه صنيع عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما مع جاره اليهودي حيث كان يستوصي به كما يف احلديث
الذي أخرجه اإلمام البخاري _ رْحه هللا _ يف األدب املفرد وسبق ذكره  ،فقد فهم ابن عمر رضي هللا عنهما أن
الوصية ابجلار عامة  ،وال ختتص ابملسلم دون غري املسلم  ،فكانت رعايته جلاره اليهودي من تطبيقه لوصية
النيب  يف الوصاية ابجلار  ،وذلك بال شك من شأنه أن يُظهر مساحة اإلسالم ومسو أخالقه أمام غري املسلمني
الذين يدعون للدخول فيه .
فالبد إذاً من الرفق يف التعامل معهم بنية أتليف قلوهبم واستمالتهم حنو اإلسالم  ،مع التجاوز عن بعض
أفعاهلم رفقاً هبم وترفعاً عن جماراهتم يف السوء  ،وقد عفا النيب  عن املرأة اليت حاولت قتله بتسميمه  ،وكان يرد
على اليهود إساءهتم يف السالم عليه بقوله فقط ( :وعليكم)  ،فكما جاء عن عائشة رضي هللا عنها  :أن يهوداً
أتوا النيب  ، فقالوا  :السام عليكم فقالت عائشة  :وعليكم ولعنكم هللا وغضب هللا عليكم  ،قال  (( :مهالً اي
عائشة عليك ابلرفق  ،وإايك والعنف والفحش)) ،قالت :أو مل تسمع ما قالوا ؟ قال (( :أو مل تسمعي ما قلت؟

يف))( ، )2قال النووي  " :هذا من عظيم خلقه  وكمال
رددت عليهم فيستجاب يل فيهم  ،واليستجاب هلم ّ
حلمه  ،وفيه حث على الرفق والصرب واحللم ومالطفة الناس  ،ما مل تدع حاجة إىل املخاشنة "(. )3
وألمهية الرفق وأثره اإلجيايب يف التعامل  ،فقد دعا إليه النيب  حىت مع املسيئني  ،فمما روته عائشة رضى هللا
تعاىل عنها أهنا قالت  (( :دخل رهط من اليهود على رسول هللا  ، فقالوا  :السام عليكم  ،قالت عائشة :
ففهمتها  ،فقلت  :عليكم السام واللعنة  ،قالت  :فقال رسول هللا  : مهالً اي عائشة  ،إن هللا حيب الرفق يف
األمر كله فقلت  :اي رسول هللا  ،أو مل تسمع ما قالوا ؟  ،قال رسول هللا  : قد قلت وعليكم ))(ِّ )4
فح ْرص
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه ( كتاب  :اجلنائز  ،ابب  :إذا أسلم الصيب فمات  ، 455/1 ،رقم . ) 1290
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه ( كتاب  :األدب  ،ابب  :مل يكن النيب  فاحشاً وال متفحشاً  ، 2243/5 ،رقم  ، ) 5683وأخرجه مسلم يف
صحيحه ( كتاب  :السالم  ،ابب  :النهي عن ابتداء أهل الكتاب ابلسالم وكيف يرد عليهم  ، 1706/4 ،رقم . ) 2165
( )3شرح النووي .145/14
( )4أخرجه البخاري أيضاً يف صحيحه ( كتاب  :األدب  ،ابب  :الرفق يف األمر كله  ، 2242/5 ،رقم  ،) 5678وأخرجه مسلم يف صحيحه (
كتاب  :السالم  ،ابب  :النهي عن ابتداء أهل الكتاب ابلسالم وكيف يرد عليهم  ، 1706/4 ،رقم . ) 2165
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النيب  على الرفق يف مثل هذا املوطن واحلث عليه  ،يدل على أنه األصل يف التعامل مع اآلخرين  ،ويبقى ما
عداه استثناءً تقتضيه الظروف احمليطة  ،وحبسب املصلحة املرتتبة عليه .
يف هذه األحاديث داللة واضحة إىل أثر أخالق الداعية وحسن معاملته للمدعوين يف تقبلهم لدعوته  ،إذ
لواله لنفروا منه  ،ومل يسمعوا له  ،وإن كان ما يدعو إليه هو احلق  ،ابعتباره الصورة احلية للدعوة املاثلة أمامهم ؛
فهم ينظرون إليها من خالله  ،وعرب سلوكياته وتصرفاته  ،فيستوعبهم بكرمي خلقه ومجيل صفاته  ،ويف هذا يقول
ِّ
ابن كثري يف تفسري قوله تعاىل   :فَبِّما ر ْْحة ِّمن ِّ ِّ
ظ الْ َق ْل ِّ
ك
ب الَن َف ُّ
نت فَظًّا َغلِّي َ
ضواْ ِّم ْن َح ْول َ
نت َهلُْم َولَ ْو ُك َ
اَّلل ل َ
َ َ َ َّ ّ
( " )1أي لو كنت سيء الكالم قاسي القلب عليهم النفضوا عنك وتركوك  ،ولكن هللا مجعهم عليك  ،وأالن
جانبك هلم أتليفاً لقلوهبم "( ،)2ذاك وهو رسول هللا  فكيف مبن هو دونه من الدعاة  ،مما يستلزم منهم العمل
على هتذيب أخالقهم  ،وتقومي سلوكهم  ،حىت يكونوا أكثر قدرة على جذب الناس إليهم  ،والتفافهم حوهلم .

 )2الشفقة عليهم واحلرص على دعوهتم :
تعامل الداعية مع غري املسلم البد وأن تكتنفه معاين الرْحة بوجود الرغبة الصادقة يف انتشاله
من ظلمات الكفر إىل نور اإلسالم ومن ضيق الدنيا إىل سعة اآلخرة  ،ومن هذا املنطلق كان حرص
النيب  على دعوة قومه رْحةً وشفقةً هبم حىت عاتبه ربه تبارك وتعاىل على شدة أسفه عليهم ،
فقال عز من قائل سبحانه   :فَـلَعلَّ َ ِّ
ك علَى آ َاث ِّرِّهم إِّن َّمل يـ ْؤِّمنُوا ِّهب َذا ْ ِّ ِّ
َس ًفا
ك َابخ ٌع نـَّ ْف َس َ َ
ّ
َ
َ
ْ ُْ
احلَديث أ َ
( ، )3ويف حديث أىب هريرة  قال  (( :قيل :ايرسول هللا ادع هللا على املشركني  ،قال :
لعاًنً  ،ولكن بعثت رْحة )) ( ، )4يقول املناوي ( " :إين مل أُبعث لعاًنً وإمنا بعثت رْحة ) ملن
(( إين مل أبعث ّ
أراد هللا إخراجه من الكفر إىل اإلَيان  ،أو ِّّ
ألقرب الناس إىل هللا وإىل رْحته ال ألبعدهم عنها  ،فاللعن مناف حلايل

فكيف ألعن "( ، )5فعلى الداعية أن حيمل هذا الشعور وهو يدعو أولئك القوم  ،فإنه أبلغ يف استجابتهم للدعوة
وقبوهلم هلا .
هم الدعـوة  ،وهي دائماً حـاضـرة يف ذهـنه و وجدانه  ،سيظل مما جيعله حريصاً على
فالداعية حيمل يف قلبه ّ
هداية من يدعوهم  ،فال يدع فرصة ساحنة إال ويستغلها يف دعوهتم واستمالتهم حنو اهلدى واخلري  ،كما فعل النيب

 مع الغالم من اليهود الذي كان خيدمه  ،حني سعى إليه ملا مسع مبرضه فدعاه إىل اإلسالم  ،ومل يزل به حىت
( )1سورة آل عمران  ،اآلية . 159 :
( )2تفسري ابن كثري . 429 /1
( )3سورة الكهف  ،اآلية .6 :
( )4أخرجه مسلم يف صحيحه ( كتاب  :الرب والصلة واآلداب  ،ابب  :النهي عن لعن الدواب وغريها  ،2006/4 ،رقم . )2599
( )5فيض القدير .13/3
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أسلم  ،فعن أنس بن مالك  أن غالماً من اليهود كان خيدم النيب  فمرض  ،فأاته النيب  يعوده  ،فقعد

عند رأسه  ،فقال  (( :أسلم ))  ،فنظر إىل أبيه _ وهو عند رأسه _ فقال له  :أطع أاب القاسم  ، فأسلم
()1
فخرج النيب  وهو يقول  (( :احلمد هلل الذي أنقذه من النار ))
وتنبع احلركة الذاتية لدى الداعية من إحساسه بثقل األمانة اليت كلّف أبدائها والقيام حبقها فذلك الشعور يف
نفسه يدفعه للقيام بواجبه حنو الدعوة  ،دون احلاجة ملن يذكره به أو يبصره أبمهيته  ،فهو يشعر مبسؤوليته ِتاه هذا
اهلم عندما ال يستجيب الناس إليه  ،كما كان حيصل للنيب  حني يُعرض قومه
الدين والدعوة إليه حىت إنه يصيبه ّ
ك َعلَى آ َاث ِّرِّه ْم إِّن َّملْ يـُ ْؤِّمنُوا
ك َاب ِّخ ٌع نـَّ ْف َس َ
ويستكربون عن االنصياع لداعي احلق  ،فأنزل هللا قوله تعاىل   :فَـلَ َعلَّ َ
ِّهب َذا ْ ِّ ِّ
َس ًفا  )2( كي خيفف عنه ذلك اهلم  ،وحنن اليوم أحوج ما نكون إىل دعاة متأل الدعوة عليهم
َ
احلَديث أ َ
حياهتم ؛ يصلون الليل ابلنهار يف العمل هلذا الدين  ،فقد كثُر املبطلون واملناوئون هلذه الدعوة  ،الذين ما فتئوا
خيططون ويتآمرون عليها يريدون النيل منها  ي ِّر ِّ ِّ
اَّللُ ُمتِّ ُّم نُ ِّ
ورهِّ َولَ ْو َك ِّرَه الْ َكافُِّرو َن 
اَّللِّ ِّأبَفْـ َو ِّاه ِّه ْم َو َّ
ور َّ
ُ ُ
يدو َن ليُطْف ُؤوا نُ َ

( ، )3إهنم يعملون ويبذلون وهم دعاة ابطل  ،فحري بدعـاة احلق أن ال يـَتَوانَوا وال يتكـاسلوا عن نصرة هذا الدين
اَّلل َعملَ ُكم ور ُسولُهُ والْم ْؤِّمنُو َن و َستُـرُّدو َن إِّ َىل َع ِّامل الْغَْي ِّ
َّه َاد ِّة فَـيُـنَـبِّّئُ ُكم ِّمبَا
ب َوالش َ
َ ُ
والعمل لـه َ وقُ ِّل ْاع َملُواْ فَ َسيَـَرى ُّ َ ْ َ َ
َ َ
ُكنتُ ْم تَـ ْع َملُو َن . )4(

إن الصلة الوثيقة للداعية ابهلل وإَيانه العميق به  ،من أهم عوامل إجياد روح البذل والتضحية يف نفسه  ،مع
األخذ يف عني االعتبار " أن اإلَيان ليس معىن روحياً سلبياً يصل اإلنسان ابهلل فقط  ،إمنا هو إىل ذلك قوة إجيابية
تبعث على التنفيذ  ،وتنهض إىل العمل  ،أو هو سر إهلي مشبوب يف قلب الداعية وعصبه  ،موكل إبنفاذ رسالته
إىل احلياة العملية  ،فال يهدأ القلب وال العصب حىت يكون كل شيء يف احلياة جيري على مناهج الدعوة
وتعاليمها "(. )5
فتظل احلركة الدائبة واملستمرة للداعية إىل هللا مرهونة مبا حيمله يف قلبه من إَيان صادق يدفعه للبذل والعمل يف
سبيل هذه الدعوة  ،ومما يستأنس به يف هذا املقام قصة املؤمن اليت حكاها هللا عز وجل يف القرآن  ،قال عز وجل
ِّ
ِّ
ِّ
َجًرا َوُهم ُّم ْهتَ ُدو َن
صى الْ َم ِّدينَ ِّة َر ُج ٌل يَ ْس َعى قَ َ
ال َاي قَـ ْوم اتَّبِّعُوا الْ ُم ْر َسل َ
ني  اتَّبِّعُوا َمن الَّ يَ ْسأَلُ ُك ْم أ ْ
َ  :و َجاء م ْن أَقْ َ
 وما ِّيل الَ أ َْعب ُد الَّ ِّذي فَطَرِّين وإِّلَي ِّه تـُرجعو َن  أَأ َِّّ
اعتُـ ُه ْم
َخت ُذ ِّمن ُدونِِّّه ِّآهلَةً إِّن يُِّرْد ِّن َّ
الر ْْحَن بِّ ُ
ضّر الَّ تـُ ْغ ِّن َع ِّّين َش َف َ
َ َ ْ ْ َُ
ُ
ََ
ِّ
ِّ
ضالَل ُّمبِّني  إِِّّين آمنت بِّربِّ ُكم فَ ْ ِّ
َشيـئًا والَ ي ِّنق ُذ ِّ
ت
يل ْاد ُخ ِّل ْ
اجلَنَّةَ قَ َ
ون  إِِّّّين إِّذًا لَّفي َ
ال َاي لَْي َ
ْ َ ُ
ّ َ ُ َّ ْ
امسَعُون  ق َ
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه ( كتاب  :اجلنائز  ،ابب  :إذا أسلم الصيب فمات  ، 455/1 ،رقم . ) 1290
( )2سورة الكهف  ،اآلية . 6 :
( )3سورة الصف  ،اآلية . 8 :
( )4سورة التوبة  ،اآلية . 105 :
( )5تذكرة الدعاة ص.234
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()1
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
هب مسرعاً
قَـ ْومي يـَ ْعلَ ُمو َن  مبَا َغ َفَر ِّيل َرِّّيب َو َج َعلَِّين م َن الْ ُمكَْرم َ
ني  فانظر إىل هذا الرجل الصاحل كيف ّ
لدعوة قومه التباع احلق ونبذ الباطل  ،حيركه إَيانه واستشعاره ملسؤوليته يف مناصحتهم  ،فمبادرته تلك نبعت من
ِّ
هم إال إنقاذهم من
صميم قلبه الذي استضاء بنور احلق  ،فأصبح مشعل هداية ينري لآلخرين الطريق  ،ليس له من ّ
هم أهل املدينة برجم
الولوج يف النار  ،يقول ابن عاشور  " :ووصف الرجل ابلسعي يفيد أنه جاء مسرعاً وأنه بلغه ُّ

الرسل أو تعذيبهم  ،فأراد أن ينصحهم خشيةً عليهم وعلى الرسل وهذا ثناء على هذا الرجل يفيد أنه ممن يُقتدى
به يف اإلسراع إىل تغيري املنكر "( ، )2ويظهر هنا كيف أن هذا الرجل بعد أن استجاب لدعوة احلق ابدر لدعوة
قومه إليها  ،فما وقر يف قلبه من اإلَيان جعله يتحرك ومل يقف مكتوف اليد مدعياً أنه ال َيلك تغيري الواقع  ،وإمنا
سعى لنصرة احلق الذي آمن ب ه  ،خرج يسعى يدعو قومه رغم أهنم مكذبون للحق و مناوؤن به  ،وجاء من
أقصى املدينة يسعى ليقوم بواجبه يف دعوة قومه  ،وْحاية املرسلني من مكرهم واعتداءهم .
 )3العفو والصفح :

مفر منهما يف حياة الداعية  ،فالصدود واإلعراض من قبل بعض املدعوين أمر
إن العفو والصفح أمران ال ّ
متوقع  ،مع ما قد يصحبه من إيذاء أو تعدي  ،حيتاج معه الداعية يف أحيان كثرية إىل اإلغضاء عن اإلساءة وعدم
مقابلتها ابملثل  ،فيصل من قطعه ويصفح عمن ظلمه ويعطي من منعه  ،أتسياً ابلنيب  الذي مل يؤثر أنه انتقم

لنفسه قط ؛ إال أن تنتهك حرمات هللا فينتقم هلا  ،وقد سئل عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما عن
صفة رسول هللا  يف التوراة  ،فقال  ( :أجل وهللا ! إنه ملوصوف يف التوراة ببعض صفته يف القرآن َ اي أَيـُّ َها
اك ش ِّ
اه ًدا َوُمبَ ِّّشًرا َونَ ِّذ ًيرا ، )3( وحرزاً لألميني أنت عبدي ورسويل مسيتك املتوكل  ،ليس بفظ
َّيب إِّ ًَّن أ َْر َس ْلنَ َ َ
النِّ ُّ
صخاب( )4يف األسواق  ،وال يدفع ابلسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه هللا تعاىل حىت
وال غليظ  ،وال ّ

صماً  ،وقلوابً غُْل َفاً )( ، )5وهلذا
يقيم به امللة العوجاء أبن يقولوا ال إله إال هللا  ،ويفتحوا هبا أعيناً عمياً  ،وآذاًنً ّ
شواهد كثرية من حياة النيب  ؛ منها عفوه  عن اليهودية اليت حاولت تسميمه  ،فعن أنس بن مالك : 
(( أن يهودية أتت النيب  بشاة مسمومة فأكل منها فجيء هبا فقيل  :أال نقتلها؟  ،قال  :ال  ،قال  :فما زلت
أعرفها يف هلوات( )6رسول هللا )) 

()7

 ،مما يدل على نبل األخالق وكرمي اخلصال اليت كان يتحلى هبا عليه

( )1سورة يس  ،اآلية . 27 _ 20 :
( )2التحرير والتنوير . 213/22
( )3سورة األحزاب  ،اآلية . 45 :
الضجة  ،واضطراب األصوات ِّ
وفعال للمبالغة  [ .انظر  :النهاية يف غريب احلديث . ] 14/3
(َّ )4
للخصام  0وفَـ ُعول َّ
الس َخب َّ :
الص َخب و َّ

( )5أخرجه البخاري يف صحيحه ( كتاب  :البيوع  ،ابب  :كراهية السخب يف األسواق  ، 747/2 ،رقم )2018
( )6كان يعرتيه  املرض من تلك األكلة أحياًنً ويعرف ذلك يف اللهوات بتغري لوهنا أو بنتوء فيها أو حترق  ،واللهوات مجع هلاة وهي اللحمة احلمراء
املعلقة يف أصل احلنك يف أقصى سقف الفم مشرفة على احللق  [ .انظر  :فضل هللا الصمد يف توضيح األدب املفرد . ] 339/1
( )7أخرجه البخاري يف صحيحه ( كتاب :اهلبة وفضلها  ،ابب  :قبول اهلدية من املشركني  ، 932/2 ،رقم  ، ) 2474وأخرجه مسلم يف صحيحه (
كتاب  :السالم  ،ابب  :السم  ، 1721/4 ،رقم . ) 2190
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َّك لَ َعلى ُخلُق َع ِّظيم  ، )1( فقد عفا عنها وهو قادر على إنزال أشد
الصالة والسالم حتقيقاً لقوله تعاىل َ  :وإِّن َ

العقوبة هبا  ،فأعطى بذلك درساً عملياً يف مساحة النفس وصفاء القلب أتثر به كل من عايشه  من الصحابة
الكرام فكان العفو والصفح من خصاهلم اليت اشتهروا هبا  ،فهذه عائشة رضي هللا عنها تعفو عن خادمتها اليت
ِّ
عفت عنها ومل تعاقبها  ،وذلك من طبع أهل بيت النبوة الذين هم أهل
سحرهتا  ،فرغم قدرهتا على أ ََمتها إال أهنا ْ
الفضل واإلَيان ؛ الذين يقابلون اإلساءة ابإلحسان.
الشك أبن دور الغرية يف الدعوة إىل هللا ال خيفى  ،فاملؤمن يغضب حني تنتهك حرمات هللا لغريته عليها ،
فيندفع حنو تغيري ذلك املنكر ال نُصرًة لنفسه وإمنا نُصرًة للحق وأهله ِّ ،
وغريًة على دين هللا تعاىل أن تضييع حدوده
وُمتتهن شرائعه  ،وهو ما وصفت به عا ئشة رضي هللا عنها النيب  حيث قالت  (( :وما انتقم رسول هللا 
لنفسه ؛ إال أن تنتهك حرمة هللا تعاىل فينتقم هلل عز وجل هبا ))  ،قال النووي  " :قوهلا ( إال أن تنتهك حرمة
هللا ) استثناء منقطع معناه  :لكن إذا انتهكت حرمة هللا انتصر هلل تعاىل وانتقم ممن ارتكب ذلك  ،ويف هذا
احلديث احلث على العفو واحللم واحتمال األذى  ،واالنتصار لدين هللا تعاىل ممن فعل حمرماً أو حنوه ،وفيه أنه
يستحب لألئمة والقضاة وسائر والة األمور التخلق هبذا اخللق الكرمي  ،فال ينتقم لنفسه وال يهمل حق هللا "(، )2

ويشهد لذلك أيضاً فعل النيب  مع اليهود حني سلموا عليه مبا ال يليق  ،فلم يزد على رد إساءهتم عليهم  ،كما
يف حديث جابر  يف األدب املفرد قال (( :سلّم ًنس من اليهود على النيب  ، فقالوا  :السام عليكم  ،قال
 :وعليكم  ،فقالت عائشة رضى هللا تعاىل عنها _ وغضبت _  :أمل تسمع ما قالوا ؟ قال  :بلى قد رددت
عليهم جناب عليهم وال جيابون فينا ( ، )4()) )3فلما كان األمر متعلقاً به  مل ينتصر لنفسه أو ينتقم هلا ،
فاملطلوب أن تكون احلميّة والغضب ألجل ما حصل من انتقاص حلق هللا تعاىل أو تع ّد على حدوده  ،بعيداً عن
عمن أساء إليه  ،ولكنه ال يعفو عمن ضيّع أو امتهن شيئاً من شرائع
أي غرض شخصي لالنتقام  ،فاملؤمن يعفو ّ
الدين وأحكامه  ،لذا ينبغي أن يُفهم قول الصحايب اجلليل أبو سعيد اخلدري  يف وصف النيب  (( : كان

رسول هللا  أشد حياءً من العذراء يف خدرها  ،وكان إذا كره شيئاً عرفناه يف وجهه )) ( )5أن هذا احلياء منه 

إمنا كان يف غري حدود هللا وحقوقه  ،ومثله عفوه وصفحه عمن أساء إليه ؛ دون من ضيّع حقوق هللا أو هتاون
فيها( ،)6يقول الكرماين مشرياً إىل ذات املعىن  " :أنه مل يواجه يف حاجة نفسه كما يف جفاء األعرايب الذي جبذ

( )1سورة القلم  ،اآلية . 4 :
( )2شرح النووي . 84 _ 83/15
( )3يف صحيح مسلم (  ) 1707/4و مسند أْحد (  ( : ) 383/3وال جيابون علينا ) ؛ والظاهر أهنا الصواب .
( ) 4أخرجه مسلم يف صحيحه ( كتاب  :السالم  ،ابب  :النهي عن ابتداء أهل الكتاب ابلسالم وكيف يرد عليهم  ، 1707/4 ،رقم . ) 2166
( )5أخرجه البخاري يف صحيحه ( كتاب  :األدب  ،ابب  :من مل يواجه الناس ابلعتاب  ، 480/2 ،رقم ،) 4182وأخرجه مسلم يف صحيحه (
كتاب  :الفضائل  ،ابب  :كثرة حيائه  ، 1809/4 ، رقم . ) 2320
( )6انظر  :فتح الباري . 577 _ 576/6
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ويقرع عليه  ،ويصدع ابحلق
بردته من عاتقه أنه مل ينتقم لنفسه  ،وأما إن كان انتهاك حلرمة الدين فكان يواجه به ّ
على منتهكها "(.)1

 )4حسن العرض للدعوة :
فمن حرص الداعية أن يهتم بعرض الدعوة على غري املسلمني ِمن يعيش بينهم خاصةِبسلوب
يعز عليه عادة ترك ما كان يعبد
حسن يستميل قلوّبم َنو احلق وًل ينفرهم منه  ،فصاحب أي ملة أو دين ُّ

أو يؤمن به  ،وهذا املعىن اَلليل هو ما يلفت القرآن الكرمي انتباه الدعاة إليه  ،حينما يذكر قصة موسى

عليه السالم م ع فرعون  ،حيث َيمر هللا نبيه موسى عليه السالم َبلذهاب إَل الطاغية فرعون ودعوته برفق
وًل لَهُ قَ ْواًل لَّيِِناا لَّ َعلَّهُ يَتَ َذ َّك ُر أ َْو
عل ذلك أن يدفعه لالستجابة   :ا ْذ َهبَا إِ ََل فِ ْر َع ْو َن إِنَّهُ طَغَى  فَ ُق َ
ولني ِ
شى  ، )2( فإجادة عرض رسالة اإلسالم على الناس َبألسلوب املؤثر واللطيف من حقوق املدعو على
َُيْ َ
الداعية ً ،لسيما املدعو املشرك الذي َيهل حقيقة اإلسالم  ،يقول فتحي يكن  " :إن اإلسالم يف هذا

ضحون
الزمن حباجة إَل دعاة ُيسنون عرض أفكاره ومبادئه ِبسلوب شيق جذاب  ،يؤثِرون وًل ين ِفرون  ،ويو ِ

سنون فال يسيئون  ،وكم من أدعياء شوهوا اإلسالم بسوء دعوهتم له  ،وأساؤوا إليه وهم
وًل يع ِقدون ُ
وُي َّ
ُيسبون أهنم ُيسنون صنع ا "(.)3

ومن احلكمة يف عرض الدعوة إقامة احلجة عليهم مبا يف كتبهم  ،كما جاء يف آخر كتاب
النيب  إىل هرقل  ،حيث دعاه إىل مثل ما جاء به عيسى واإلجنيل وسائر األنبياء والكتب من قبله
وهو التوحيد فذكر قوله تعاىل   :قُل اي أ َْهل الْ ِّكتَ ِّ
اب تَـ َعالَ ْواْ إِّ َىل َكلَ َمة َس َواء بَـْيـنَـنَا َوبَـْيـنَ ُك ْم أَالَّ نَـ ْعبُ َد إِّالَّ
َْ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اَّلل فَِّإن تَـ َولَّْواْ فَـ ُقولُواْ ا ْش َه ُدواْ ِّأب ًََّن
اَّللَ َوالَ نُ ْش ِّرَك بِّه َشْيـئًا َوالَ يَـتَّخ َذ بَـ ْع ُ
ضنَا بَـ ْعضاً أ َْرَاب ًاب ّمن ُدون ّ
ّ
ُم ْسلِّ ُمو َن  ، )4(واملعىن ( " :تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم) ال خيتلف فيها الرسل والكتب
ويفسرها ما بعدها ؛ ( أال نعبد إال هللا ) أن نوحده ابلعبادة وخنلص فيها  ( ،وال نشرك به شيئاً ) وال
جنعل غريه شريكاً له يف استحقاق العبادة ؛ وال نراه أهال ألن يعبد ( وال يتخذ بعضنا بعضاً أرابابً من دون هللا )
وال نقول عزير ابن هللا وال املسيح ابن هللا وال نطيع األحبار فيما أحدثوا من التحرمي والتحليل  ،ألن كال منهم
بشر مثلنا  ( ،فإن تولوا ) عن التوحيد ( فقولوا اشهدوا أبًن مسلمون ) أي لزمتكم احلجة فاعرتفوا أب ًّن
بعضنا ؛ ٌ
( )1الكواكب الدراري يف شرح صحيح البخاري . 224/21
( )2سورة طه  ،اآلية .43 _ 42 :
( )3كيف ندعو إىل اإلسالم ص.40
( )4سورة آل عمران  ،اآلية .64 :
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مسلمون دونكم  ،أو اعرتفوا أبنكم كافرون مبا نطقت به الكتب وتطابقت عليه الرسل "( ، )1وقال شهاب الدين
اخلفاجي يف حاشيته على تفسري البيضاوي  " :فإن تولوا عن موافقتكم فيما ذكر مما اتفق عليه الكتب والرسل بعد
عرضه عليهم  ،فاعلموا أهنم لزمتهم احلجة  ،وإمنا أبوا عناداً فقولوا هلم أنصفوا واعرتفوا وأقروا أب ًّن على الدين احلق ،
وهو تعجيز هلم أو هو تعريض  ،ألهنم إذا شهدوا ابإلسالم هلم فكأهنم قالوا لسنا كذلك "( )2فنجد يف ذكر هذه
اآلية يف ختام كتابه  إىل هرقل إشارة إىل أمهية أسلوب إقامة احلجة يف دعوة أهل الكتاب  ،السيما وهم أهل
دين مساوي وكتاب منزل من عند رب العاملني  ،وإقامة احلجة عليهم مبا هو موجود يف دينهم وكتبهم من الطرق
الناجحة يف إظهار احلق هلم جيدر مبن يتصدى لدعوة أهل الكتاب أال يغفل عنه .
َ )5تليف قلوّبم َبهلدية :
جاء يف احلديث عن عمر بن اخلطاب  : أنه رأى ُحلّة سرياء( ، )3فقال  :اي رسول هللا لو اشرتيت

هذه فلبستها يوم اجلمعة  ،وللوفود إذا أتوك  ،فقال (( :اي عمر إمنا يلبس هذه من ال خالق له)) مث أهدى النيب
 منها حلل  ،فأهدى إىل عمر منها حلة  ،فجاء عمر إىل رسول هللا  فقال  :اي رسول هللا بعثت إىل هذه ،
وقد مسعتك قلت فيها ما قلت قال  (( :إين مل أهدها لك لتلبسها  ،إمنا أهديتها إليك لتبيعها أو لتكسوها )) ،
()4
فأهداها عمر ألخ له من أمه مشرك .
فاهلدية هلا دورها يف استمالة القلوب والتأثري عليها  ،ولذلك كان الرسول  يعطي بعض األعراب من
األموال الشيء الكثري أتليفاً لقلوهبم  ،وقد رأينا النيب  وهو يشري إىل عمر بن اخلطاب  من طَْرف خفي أبن
يهدي البُـ ْردة اليت أعطاه إايها إىل من َيكن أن يتألّف قلبه هبا  ،حيث قال له  (( :إين مل أهدها لك لتلبسها إمنا
أهديتها إليك لتبيعها أو لتكسوها ))  ،فلذلك نرى عمر  بعد أن أدرك هذا املغزى يُهدي تلك الربدة ألخيه
املشرك يف مكة ترغيباً له يف اإلسالم  ،وعلى هذا النحو أيضاً نستطيع فهم إصرار ابن عمر رضي هللا عنهما على
مر بنا ضمن أحاديث األدب املفرد _ فهي من جهة إحسان إىل اجلار  ،ومن
اإلهداء جلاره اليهودي _ كما ّ
جهة أخرى أتليف لقلبه حنو اإلسالم .

( )1تفسري البيضاوي .21/2
( ) 2عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسري البيضاوي ( املعروف حباشية الشهاب )  ،شهاب الدين أْحد بن حممد اخلفاجي  ،دار الكتب العلمية ،
بريوت  ،الطبعة األوىل1417 ،هـ _1997م . 65 _ 64/3 ،
( )3السيِّرياء _ بكسر السني وفتح الياء وامل ّد _ نـَوع من البـر ِّ
كالسيور  [.النهاية يف غريب احلديث . ] 433/2
ود ُخيالِّطه َحرير ُّ
ْ
َ
ُُ
( )4أخرجه البخاري يف صحيحه ( كتاب  :اجلمعة  ،ابب  :يلبس أحسن ما جيد  ، 302/1 ،رقم  ، ) 846وأخرجه مسلم يف صحيحه ( كتاب :
اللباس والزينة  ،ابب  :حرمي استعمال إًنء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخامت الذهب واحلرير على الرجل وإابحته للنساء وإابحة العلم
وحنوه للرجل ما مل يزد على أربع أصابع  ، 1386/3 ،رقم . ) 2068
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وقد جاء عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما أنه ذحبت له شاة فجعل يقول لغالمه:
أهديت جلارًن اليهودي ؛ أهديت جلارًن اليهودي  ،مسعت رسول هللا  يقول  (( :ما زال جربيل
يوصيين ابجلار حىت ظننت أنه سيورثه )) ( ، )1فحرص عبدهللا بن عمرو على وصل جاره اليهودي
بتلك اهلدية فيه داللة عميقة على فهمهم الصحيح للعالقة مع غري املسلمني يف حال كوهنم يعيشون
معهم يف جمتمع واحد  ،مع إدراك أمهية اهلدية يف مد جسور التواصل مع غري املسلمني ملا لذلك من
أثر إجيايب يف أتليف قلوهبم وترغيبهم يف اإلسالم  ،فمن طبيعة اهلدية أهنا تساهم يف زايدة األلفة
والرتابط بني الناس  ،لكوهنا ختاطب الوجدان والالشعور يف اإلنسان  ،لذلك كان على الداعية أن
يستفيد من اهلدية كوسيلة من وسائل الدعوة متبعاً هدي النيب يف ذلك  ،فقد كان عليه الصالة
والسالم يـُ ْهدي ويـُ ْهدى إليه  ،وجيازي على اهلدية أبحسن منها  ،ويكره انتظار العِّ َوض على اهلدية ،
مما يؤكد على أمهية اهلدية ودورها يف الدعوة إىل هللا تعاىل .
وَيكن للداعية يف بعض األحيان أن يستخدم أسلوابً مغايراً برفض اهلدية الستثارة ْحية صاحب اهلدية ؛

كما فعل النيب  مع عياض بن ْحار (  )2والذي حيكي املوقف فيقول :كنت حرابً( )3لرسول هللا  ؛
فأهديت إليه ًنقة قبل أن أسلم  ،فلم يقبلها  ،وقال  (( :إين أكره َزبْ َد املشركني( ، )5( )4والشك أن استخدام هذا
األسلوب البد وأن يكون حبكمة وليس مع كل أحد  ،فإن له فعاليته يف بعض احلاالت  ،السيما فيمن كانت
تربطه ابلداعية عالقة وثيقة من الصداقة أو القرابة  ،فالنيب  مبعرفته لشخصية عياض  يف اجلاهلية  ،فقد
امتنع من قبول هديته رغم ما كان بينهما من عالقة قبل البعثة  ،مستثرياً إايه بقوله  (( :إين أكره زبد املشركني ))
رغبةً يف دفعه حنو الدخول يف اإلسالم  ،يقول صاحب كتاب (فضل الصمد يف شرح األدب املفرد)  " :ولعل
برد اهلدية فيحمله ذلك على اإلسالم "(.)6
ذلك ليغيظه ّ
( )1أخرجه البخاري أيضاً يف صحيحه ( كتاب  :األدب  ،ابب  :الوصاة ابجلار  ، 2239/5 ،رقم  ، ) 5669وأخرجه مسلم يف صحيحه ( كتاب
 :الرب والصلة واآلداب  ،ابب  :الوصية ابجلار  ، 2025/4 ،رقم .) 2624
( )2هو ِّعياض _ بكسر أوله وختفيف التحتانية وآخره معجمة _ بن ْحار _ بكسر املهملة وختفيف امليم _ التميمي ،اجملاشعي  ،صحايب  ،سكن
البصرة  ،وعاش إىل حدود اخلمسني  ( .التقريب  [ ، ) 5274وانظر  :أسد الغابة  ، 322 /4اإلصابة . ] 752/4
حج طاف يف ثيابه  ،فقد كان أشراف العرب
حرمي رسول هللا  ، فكان إذا َّ
( )3ورمبا كان الصحيح هو ( حرمي )  ،ألن عياض بن ْحار هذا كان َّ
حج أحدهم مل َيكل إال طعام رجل من أهل احلرم ومل يطف إال يف ثيابه  ،فكان لكل شريف رجل من قريش فيكون كل
يتشددون يف دينهم  ،فإذا َّ
احلرمي من أهل احلرم ومن جيعله صديقه  [ .انظر فضل هللا الصمد . ] 515/1
حرمي صاحبه  ،و ّ
واحد ّ
الرفْد والعطاء  [ .انظر  :النهاية يف غريب احلديث . ] 293/2
(َّ )4
الزبد بسكون الباء َّ
( )5أخرجه أبو داود يف سننه ( كتاب  :اخلراج  ،ابب  :يف اإلمام يقبل هدااي املشركني  ، 189/2 ،رقم  ،) 3057وأخرجه الرتمذي يف سننه ( كتاب
 :السري  ،ابب  :يف كراهية هدااي املشركني  ، 140/4 ،رقم  ، ) 1577وأخرجه البخاري يف األدب املفرد ( ابب  :املستبّان شيطاًنن يتهاتران
ويتكاذابن  ،ص ،154رقم  ، ) 428وقال األلباين  :صحيح  [ .صحيح األدب املفرد ص ( 121رقم .] ) 331
( )6فضل هللا الصمد .516/1
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 )6الفطنة وعدم أمن مكرهم واحلكمة يف التعامل معهم :
عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال  :قال رسول هللا  (( : إن اليهود إذا سلّم عليكم أحدهم
فإمنا يقول  :السام عليك  ،فقولوا  :وعليك ))(. )1
تظهر العديد من املواقف يف السرية النبوية مدى احلكمة والدراية اليت كان عليها النيب  فقد ضرب أروع
املثل يف الفطنة وسرعة البديهة  ،وذلك ابلتعامل مع الظروف واألشخاص وفق الطريقة اليت تناسب احلال واملقام ،
على حنو ما فعل عليه الصالة والسالم مع اليهود وتفطنه خلداعهم  ،فعن أيب موسى األشعري  قال  :كان
()2
اليهود يتعاطسون عند النيب  رجاء أن يقول هلم يرْحكم هللا  ،فكان يقول  (( :يهديكم هللا ويصلح ابلكم
مما يدل على ما كان يتمتع به  من حضور الذهن ورجاحة العقل مما وفَّر له القدرة على ُحسن التصرف  ،مبا

مر يهودي على النيب  فقال :
جيلب املصلحة ويدفع الضرر  ،ويف احلديث أيضاً عن أنس بن مالك  قال َّ :

فرد أصحابه السالم  ،فقال  (( : قال السام عليكم)) فأُخذ اليهودي فاعرتف  ،قال (( : 
السام عليكم َّ ،
()3
ُرُّدوا عليه ما قال ))

وقد كان النيب  حريصاً على تلقني الصحابة رضي هللا عنهم مبادئ تلك الفطنة ،
بتعليمهم كيف يتعاملون يف بعض املواقف اليت قد تواجههم  ،فعن ابن عمر  قال  :قال رسول هللا
 (( : إن اليهود إذا سلّم عليكم أحدهم فإمنا يقول :السام عليك  ،فقولوا  :وعليك ))  ،ونظريه أيضاً
أعل هبل  ،فقال رسول
أعل هبل ُ ،
موقف النيب  يوم أحد  ،حينما قام أبو سفيان يرِتز ويقول ُ :
أجل )) ،
هللا  (( : أال ِتيبونه ؟ ))  ،قالوا اي رسول هللا ؛ وما نقول ؟ قال  (( :قولوا هللا أعلى و ّ

عرض الذمي بسب النيب  ومل يصرح حنو قوله السام
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه ( كتاب  :استتابة املرتدين واملعاندين وقتاهلم  ،ابب  :إذا ّ
عليكم  ، 2539/6 ،رقم  ، ) 6529وأخرجه مسلم يف صحيحه ( كتاب  :السالم  ،ابب  :النهي عن ابتداء أهل الكتاب ابلسالم وكيف الرد
عليهم  ، 1706/4 ،رقم . ) 2164
( )2أخرجه أبو داود يف سننه ( كتاب  :األدب  ،ابب  :كيف يشمت الذمي ؟  ، 727/2 ،رقم  ، ) 5038وأخرجه الرتمذي يف سننه ( كتاب :
األدب  ،ابب  :كيف تشميت العاطس  ، 82/5 ،رقم  ) 2739وقال أبوعيسى  " :حديث حسن صحيح "  ،وقال األلباين  :صحيح  [ .انظر
 :صحيح األدب املفرد ص  ( ، 251رقم  ، ) 723إرواء الغليل  ( 119/5رقم . ] ) 1277
( )3أخرجه مسلم يف صحيحه خمتصراً ( كتاب  :السالم  ،ابب  :النهي عن ابتداء أهل الكتاب ابلسالم وكيف الرد عليهم  ، 1705/4 ،رقم 2163
)  ،وأخرجه الرتمذي يف سننه بنحوه ( كتاب :تفسري القرآن  ،ابب  :سورة اجملادلة  ، 407/5 ،رقم  ، ) 3301وقال أبو عيسى  " :هذا حديث
حسن صحيح "  ،وأخرجه أبو داود يف سننه خمتصراً ( كتاب  :األدب  ،ابب  :يف السالم على أهل الذمة  ، 774/2 ،رقم ، ) 5207
وأخرجه ابن ماجة يف سننه خمتصراً ( كتاب  :األدب  ،ابب  :رد السالم على أهل الذمة  ، 1219/2 ،رقم  ، ) 3697وقال األلباين  :صحيح .
[ انظر :صحيح األدب املفرد ص  ( 307رقم  ، ) 845إرواء الغليل  ( 116/5رقم . ] )1276
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قال  :إن العزى لنا  ،والعزى لكم  ،فقال رسول هللا  (( : أال ِتيبونه ؟ ))  ،قالوا :ايرسول هللا
()1
وما نقول ؟  ،قال  (( :قولوا هللا موالًن وال موىل لكم ))
وإن حسن معاملة غري املسلمني وأمثاهلم بغرض دعوهتم ال يتناىف مع أخذ احليطة واحلذر
من بعضهم ممن يتوقع السوء منهم وممن ال يؤمن مكرهم وخداعهم دون تعميم لذلك على اجلميع ،
السم للنيب  يف
واتريخ الدعوة مليء أبمثلة عديدة على ذلك منها  :خرب املرأة اليهودية اليت وضعت َّ
الشاة اليت أهدهتا له واحلديث يف األدب املفرد كما سبق بيانه  ،لذا كان النيب َ يخذ حذره منهم
مع توخي احلكمة يف التعامل معهم  ،فعلى سبيل املثال كما جاء يف األدب املفرد كان اليهود
يتكلّفون العطاس إذا كانوا يف جملسه رجاء أن يقول هلم ( يرْحكم هللا ) فكان يقول  ( :يهديكم هللا
ويصلح ابلكم )  ،وكانوا إذا سلموا عليه وعلى املؤمنني معه قالوا  :السام عليكم  ،فكان جييبهم :
( وعليكم ) ؛ ويعلم الصحابة أن يردوا عليهم مبثل ذلك .
وهناك بعض املفاهيم املغلوطة يف التعامل مع غري املسلمني  ،وقد بنيت على بعض
األحاديث النبوية اليت فهمت على غري املراد منها يف األصل ؛ ومنها على سبيل املثال حديث هنى
النيب  عن ابتداء أهل الكتاب ابلسالم حيث قال عليه الصالة والسالم  (( :أهل الكتاب ال تبدأوهم
ابلس الم  ،واضطروهم اىل أضيق الطريق ))  ،فاملنع خاص اببتدائهم ابلسالم املشروع كهيئة السالم على املؤمنني ،
قال احلافظ يف الفتح " :واملراد منع ابتدائهم ابلسالم املشروع  ،فأما لو سلَّم عليهم بلفظ يقتضي خروجهم عنه ؛
كأن يقول  :السالم علينا وعلى عباد هللا الصاحلني فهو جائز  ،كما كتب النيب صلى هللا عليه وسلم إىل هرقل
وغريه :سالم على من اتبع اهلدى "( ، )2وأما قوله عليه الصالة والسالم (( :واضطروهم إىل أضيق الطريق )) فال
يعين أذيتهم من غري سبب  ،قال يف الفتح " :قال القرطيب يف قوله ( وإذا لقيتموهم يف طريق فاضطروهم إىل أضيقه
) معناه ال تتنحوا هلم عن الطريق الضيق إكراماً هلم واحرتاماً  ،وعلى هذا فتكون هذه اجلملة مناسبة للجملة األوىل
يف املعىن  ،وليس املعىن إذا لقيتموهم يف طريق واسع فأجلئوهم إىل حرفه حىت يضيق عليهم  ،ألن ذلك أذى هلم
وقد هنينا عن أذاهم بغري سبب "( ، )3وقد حكى القاضي عياض عن مجاعة أنه جيوز ابتداء أهل الكتاب ابلسالم

للضرورة واحلاجة أو بسبب (. )4

( ) 1أخرجه البخاري يف صحيحه ( كتاب  :اجلهاد والسري  ،ابب  :ما يكره من التنازع واالختالف يف احلرب وعقوبة من عصى إمامه ، 1105/3 ،
رقم . ) 2874
( )2فتح الباري .40/11
( )3املصدر السابق نفسه .
( )4انظر  :شرح النووي .145/14
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املبحث الثاين :قواعد فقه التعايش مع غري املسلمني
حيتاج التعايش مع غري املسلمني إىل وعي وفهم يدرك من خالله اإلنسان كيف َيكن أن حيقق مبدأ التعايش
دون احلاجة إىل التخلي عن قيم ومبادئ اإلسالم  ،والذي يستند ابتداءً على الفهم الدقيق لسماحة اإلسالم اليت
متنع اإلكراه على اعتناقه كما قال تعاىل   :ال إكره يف الدين قد تبني الرشد من الغي  كداللة واضحة على
القبول ابآلخر  ،إضافة إىل إدراك طبيعة احلياة البشرية وأهنا تستلزم تبادل املنافع بني الناس على تنوعهم واختالفهم
 ،مما يستوجب التعايش مع اآلخرين والقبول هبم .
وَيكن تلخيص فقه التعايش مع غري املسلمني يف عدد من القواعد املهمة على النحو التايل :
البد وأن يقرتن تطبيق مبدأ التعايش مع غري املسلمني بتمسك املسلم بقيمه ومبادئه  ،واحلذر من موافقتهم أو
مواالهتم على ما يف دينهم من الباطل  ،مع بذل جهده يف دعوهتم لْلسالم واحلق .
 أمهية وأثر اإلحسان يف التعامل مع غري املسلم واعتباره ركيزة أساسية يف التعايش مع غري املسلمني وأتليف
قلوهبم حنو اإلسالم .
الرفق هو األصل يف معاملة غري املسلمني وال يصار إىل ضده ما مل يكن هناك ما يستدعي ذلك شرعاً ،
السيما وأن الرفق يعترب عامالً أساسياً يف استجابتهم للحق واتباعهم له .
ينبغي التقيد بضوابط الشرع يف التعامل مع أهل الكتاب  ،وأال يكون الرفق هبم يف الدعوة ذريعة للتنازل عن
الثوابت واملسلمات أو التخلي عن االعتزاز ابإلسالم.
جيب مع الرفق أخذ احليطة واحلذر مما قد يقع من مكر وخديعة من بعض غري املسلمني  ،فتاريخ الدعوة
حافل أبمثلة وصور عديدة على ذلك .
 على املسلم أن يستفيد من اهلدية كوسيلة من وسائل التعايش مع غري املسلم إضافة إىل الدعوة إىل هللا
متبعاً هدي النيب يف ذلك فقد كان عليه الصالة والسالم يـُ ْهدي ويـُ ْهدى إليه  ،وجيازي على اهلدية أبحسن منها
 ،ويكره انتظار العِّ َوض على اهلدية  ،مما يؤكد على أمهية اهلدية ودورها يف التعايش والدعوة إىل هللا تعاىل يف آن
واحد .

دور كبري يف زايدة األلفة والرتابط بني املسلم وغريه  ،لكوهنا ختاطب الوجدان والالشعور يف
 للهدية ٌ
اإلنسان .
 إقامة احلجة على أهل الكتاب من الوسائل الناجعة واملؤثرة يف دعوهتم  ،وهو أسلوب قرآين حكيم .
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 أظهر فعل النيب  جواز عيادة غري املسلم عند املرض السيما إن كان ذلك طمعاً يف إسالمه  ،ويقاس

على ذلك أنواع املواساة اليت يتحقق هبا مبدأ التعايش.

 ال يتعارض تطبيق مبدأ التعايش مع غري املسلمني مع استغالل الفرص املناسبة يف الدعوة إىل هللا .

 حيصل صدود واإلعراض من قبل بعض غري املسلمني وقد يصحبه إيذاء أو تعدي  ،حيتاج معه املسلم يف
بعض األحيان إىل اإلغضاء عن اإلساءة وعدم مقابلتها ابملثل  ،فيصل من قطعه ويصفح عمن ظلمه ويعطي من
منعه مامل يرتتب على ذلك املزيد من التعدي والظلم فحينها جيب اختاذ اإلجراءات الالزمة ملنع تكرار لذلك
االعتداء وخباصة اإلجراءات النظامية اليت تسهم يف اغالق ابب االيذاء كليا .
ًلبد وأن ُيمل املسلم يف قلبة رغبة صادقة يف انتشال غري املسلمني من ظلمات الكفر إَل نور اإلسالم
 ،فاستشعارهن ملعاين الرمحة والشفقة يف أسلوبه وطريقته له دور كبري يف حسن استجابتهم لداعي احلق .
يعز على غري املسلم عادة ترك ما كان يعبد من دون هللا  ،لذا ينبغي على املسلم
ينبغي مراعاة أنه ُّ
أن ُُيسن عرض اإلسالم ِبسلوب لطيف  ،يستميل به قلوّبم َنو احلق وًل ينفرهم منه .
للداعية أن يستعمل أحياَّنا أسلوَبا مغايرا لَلسلوب الودي يف التعامل مع غري املسلم بغرض ُتريك محيته

مثالا ودفعه َنو األخذ َبحلق  ،كما فعل النِ  مع عياض ابن محار ، وًل يقتضي هذا استعمال العنف
والشدة  ،وإَّنا يكون َبلرفق مقروَّنا َبلذكاء واحلكمة يف اختيار األسلوب األمثل لشخصية املدعو وظروف

دعوته .
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التعايش مع اَلخر وقبوله من خالل املنظور القرآين
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املقدمة
احل مد هلل الذي جعل الرْحة والرفق غاية من غاايت الدين  ،والصالة والسالم على أرفق اخللق وأمسحهم بني
العاملني ؛ عليه وعلى آله وصحبه والتابعني  ،ومن اقتفى أثرهم إىل يوم القيام لرب العاملني  ،أما بعد فإن هذه
الورقة العلمية تعىن التعايش مع اآلخر وقبوله من خالل املنظور القرآين يف دراسة أتصيلية حتليلية ؛ تكشف ِتلي
التعايش وقبول اآلخر يف القرآن الكرمي دعوة ومباديء تنظريا وتطبيقا ؛ هذا املبدأ الذي حنتاج إىل أتصيله وتطبيقه
ونشر ثقافته يف العامل اإلسالمي خاصة ويف العامل عامة ؛ وتنقسم الورقة إىل املباحث:
املبحث األول  :التعايش مفهوما وأمهية وأسسا:
املبحث الثاين مفهوم قبول اآلخر وأمهيته.
املبحث الثالث التأصيل الشرعي للتعايش مع اآلخر وقبوله.
املبحث الرابع  :قواعد وأسس التعايش من املنظور القرآين.
املبحث اخلامس :مناذج تطبيقية من دعوة القرآن وقصصه للتعايش.
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املبحث األول  :التعايش مفهوما وأُهية وأسسا.
العْيش :معناه احلياة ،وما تكون به احلياة من
عيشا ،وعيشة
ً
عاش ً
ومعاشا :صار ذا حياة ،فهو عائش  ،و َ
يشة :حالة اإلنسان يف حياته ،ومن كالمهم :فالن ِّعيشتهُ هنيَّة  ،وعايَ َشه
املطعم واملشرب والدخل واخلبز .والعِّ َ
()1
عاشره  ،وتعايشوا :عاشوا على األلفة واملودة  ،ومن املفردات احملدثة :التعايش السلمي.
عاش َمعه كقوله َ
َ
وال َيكن القول بوجود تعريف اصطالحي جامع للتعايش غري أن هناك حماولة حتديد ملفهوم التعايش فهناك
مفهوم يعترب فكرة " التعايش والتسامح" دعوة فكرية حتمل مضامني فكرية وثقافية وحضارية واجتماعية ،وقد تبىن
هذه الفكرة ونظر هلا من الطرف اإلسالمي "املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة" (ايسسكو)  ،وعرفته
اليونسكو أبنه " احرتام اآلخرين وحرايهتم واالعرتاف ابالختالفات بني األفراد والقبول هبا ،وهو تقدير التنوع
الثقايف ،وهو االنفتاح على األفكار والفلسفات األخرى بدافع االطالع وعدم رفض ما هو غري معروف"(.)2
وهذه املفاهيم ال إشكال فيها يف امليزان اإلسالمي  ،فاهلل سبحانه وتعايل أكد على أساس مهم ألي وجه من
التعايش بقوله  ﴿ :ال ينهاكم هللا عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل خيرجوكم من دايركم أن تربوهم وتقسطوا إليهم
إن هللا حيب املقسطني ﴾  ،فغري املسلم إذا مل يبدأ حبرب  ،ومل يظاهر علي أحد من املسلمني ؛ فهذا ال سبيل معه
إال التعايش معه حبسن اخللق والعدل واإلحسان.
وال يفوتنا يف هذا املقام التأكيد على أن التعايش ال يعين التنازل عن ثوابت املبادئ للمتعايشني ؛ إذ َيكن
حتقيق التعايش مع احتفاظ الكل مبا حيملونه من فكر ومبادئ.
فالتعايش إذن يكون بتأكيد حق متسك الكل بقناعاته ومعتقداته ،وممارسة شعائره الدينية ،والعمل وفق
اجتهاداته املذهبية ،ويف ظل هذا التعايش يتعامل اجلميع داخل الوطن الواحد كمواطنني متساويني حقوقهم
وواجباهتم ،متعاونني لتحقيق املصلحة العامة.
إن التعايش ال بد منه الستيعاب التنوع واالختالف يف عامل البشر ؛ فقد اقتضت حكمة هللا خلق البشر
خمتلفني ؛ فخلقهم مبدارك وقدرات خمتلفة وضمن أماكن وألوان وأصول وفروع خمتلفة ،وكل ذلك يثمر خالفا فكراي
ك َجلعل النَّاس أ َُّم ًة و ِّ
اح َد ًة َوَال
بينهم ،وقد أملح املوىل عز وجل إىل املخالفة املبعدة عن احلق بقولهَ ﴿ :ولَ ْو َشاءَ َربُّ َ َ َ َ َ َ
يـزالُو َن خمُْتلِّ ِّفني ( )118إَِّّال من رِّحم ربُّ ِّ ِّ
ك َخلَ َق ُه ْم ﴾ (هود آية  )118؛ إذ يشري االستثناء إىل جناة من
ك َول َذل َ
َْ َ َ َ َ
َ َ
ََ
()3
رحم هللا من هذا االختالف ،وال شك أن هذا االختالف يف كل أصول غري قابلة يف االختالف .
) )1إبراهيم مصطفى وآخرون  ،املعجم الوسيط ..639/2 ،
) )2ر :عباس اجلراري  ،مفهوم التعايش يف اإلسالم ،ص 2وما بعدها.
) )3ابن عاشور ،التحرير والتنوير.215/7 ،
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إن االختالف سنة إهلية كسنته يف خلق الناس قابلني الختيار اخلري أو الشر فيقولَ ﴿ :ونـَ ْفس َوَما َس َّو َاها ()7

ورَها َوتَـ ْق َو َاها﴾ (الشمس آية  )8 ،7وهذا االختالف وسيلة ابتالء واختبار رابين للبشر قال تعاىل
فَأَ ْهلََم َها فُ ُج َ
اح َد ًة ولَ ِّكن لِّيـبـلُوُكم ِّيف ما آَ َات ُكم فَاستبِّ ُقوا ْ ِّ ِّ ِّ
ِّ
اَّلل مرِّجع ُكم َِّ
مج ًيعا فَـيُـنَـبِّّئُ ُك ْم ِّمبَا
﴿َ ولَ ْو َشاءَ َّ
ْ َْ
اَّللُ َجلََعلَ ُك ْم أ َُّمةً َو َ ْ َ ْ َ ْ َ
اخلَْيـَرات إ َىل َّ َ ْ ُ ْ
ُكْنـتُ ْم فِّ ِّيه َختْتَلِّ ُفو َن ﴾(املائدة آية .)48
اخليـر ِّ
واآلية تضمنت التوجيه إىل توخي حسنات االختالف فجاء التوجيه بقوله﴿ فَ ْ ِّ
ات﴾ وهذا يكشف
استَب ُقوا َْْ َ

وجها من وجوه االختالف احلسنة أال وهو التنافس والسباق يف اخلري مبا يطلق القدرات وامللكات يف طلب العبد
استَبِّ ُقوا﴾ أي"افعلوا طاقتكم يف اخلريات وهي األَعمال الصاحلات من فعل ما
اخلري ومرضاة خالقه ولذلك قال ﴿فَ ْ
أَمر به وترك ما هنى عنه كما يفعل كل من املتنافسني مع اآلخر"(.)1
إن إحدى غاايت اخللق املتنوع هو التعارف والتالقي والتفاهم  ،وندرك ذلك من قوله تعاىل ﴿ اي أيها الناس
إًن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوابً وقبائل لتعارفوا﴾ (احلجرات آية  ،)13فالتنوع جيب أن يفضي إىل

التعارف والتفاعل اإلجيايب البناء وليس إىل التشتت والعداوة والتنازع والصراع ألن ذلك يفضي إىل تفويت غاية هذا
التنوع وخيل برسالة هذا اإلنسان ،وبذلك ندرك أن قاعدة التعارف املرادة يف اآلية تقتضي قبول الناس بعضهم
بعضاً على احلال اليت هم عليها من اختالف أو تباين ،وذلك ألن التعارف و املعرفة املتبادلة تفضي إىل التفاهم
املتبادل.
إن التفاهم املتبادل يؤدي إىل االحرتام املتبادل؛ ولذلك ال عجب أن يرد يف سياق اآلايت يف سورة احلجرات
النهي عن السخرية واالس تهزاء وسوء الظن املرتبطة ابلتعصب والرتفع عن حوار اآلخر ،وأما عن احلكم فهو مرتوك
هلل يوم احلساب حيكم هللا بني الناس فيما هم فيه خمتلفون.
يقوم االختالف على أساس ما ورد يف اآلية﴿ لِّ ُك ِّل أ َُّمة َج َع ْلنَا َمْنس ًكا ُه ْم ًَن ِّس ُكوهُ فَ َال يـُنَ ِّ
از ُعن َ
َّك ِّيف ْاألَ ْم ِّر َو ْادعُ
َ
ّ
َّك لَ َعلَى ُه ًدى ُم ْستَ ِّقيم﴾ (احلج آية  .)67وهو األساس نفسه الذي تؤكده اآلية ﴿لكل جعلنا منكم
ك إِّن َ
إِّ َىل َربِّّ َ
شرعة ومنهاجاً ولو شاء هللا جلعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم يف ما آاتكم فاستبقوا اخلريات﴾(املائدة آية.)48
ولكي يفضي هذا التنوع واالختالف إىل التعايش ؛ فال بد هلذا التعايش أن يقوم على أسس أمهها :
 -1التعارف ؛ وهو أمر أكد عليه القرآن يف قوله تعاىل ﴿ اي أيها الناس إًن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم
شعوابً وقبائل لتعارفوا﴾ (احلجرات آية .)13

) )1اطفيش ،تيسري التفسري.295/2 ،
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 -2املعرفة إذ التعارف ال بد أن يفضي إىل املعرفة ابآلخر ؛ وهذه املعرفة احلقيقة من شأهنا إسقاط كل صور
الوهم أو املعرفة املشوهة  ،وأقل أثر هلا هو تقدير اآلخر تقديرا مبنيا على معرفة صحيحة.
 -3االعرتاف ابآلخر وابختالف البشر يف الدين ؛ فاهلل منح اإلنسان حرية الكسب واالختيار يف الفعل
والرتك ،واإلَيان أو الكفر ؛ ﴿ فَ َم ْن َشاءَ فَـ ْليُـ ْؤِّم ْن َوَم ْن َشاءَ فَـ ْليَ ْك ُفر و من شاء فليكفر ﴾ (الكهف آية )8 ،7
ورَها َوتَـ ْق َو َاها﴾ (الشمس آية  ، )8 ،7ودور الرسل واملبلغني حمصور يف إبالغ
﴿ َونـَ ْفس َوَما َس َّو َاها ( )7فَأَ ْهلََم َها فُ ُج َ
ك َآل َم َن َم ْن ِّيف ْاأل َْر ِّ
ض
الناس ليس إال؛ إذ ال إكراه يف الدين فاجلميع خمريون حبكمة هللا ومشيئته ﴿ َولَ ْو َشاءَ َربُّ َ
ِّ ِّ
ُكلُّهم َِّ
مج ًيعا أَفَأَنْ َ ِّ
ني ﴾ (يونس.)99/
َّاس َح َّىت يَ ُكونُوا ُم ْؤمن َ
ُْ
ت تُكْرهُ الن َ
 -4تقرير وحدة اإلنسان وكرامته ومساواته بصرف النظر عن جنسه وعرقه ؛ وقد سبق ذكرًن آية احلجرات
املؤكدة على ذلك ؛ وهللا يقول أيضا  ﴿ :ولََق ْد َكَّرمنَا ب ِّين آدم و َْح ْلنَاهم ِّيف الْبـ ِّر والْبح ِّر ورزقْـنَاهم ِّمن الطَّيِّب ِّ
ات
َ ّ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َّ
ْ َ ََ َ َ ُ ْ
َ
ض ْلنَاهم علَى َكثِّري ِّممَّن خلَ ْقنَا تَـ ْف ِّ
ض ًيال﴾ (اإلسراء )70/؛ ونظري ذلك ما روي أن النيب مرت به جنازة فقام
َوفَ َّ ُ ْ َ
ْ َ
فقيل له إهنا جنازة يهودي فقال :أليست نفساً(.)1
 -5االشرتاك يف املنافع يوجب التعاون والتعايش:
هناك مجلة من املشرتكات بني الناس حتوجهم إىل التعاون والتعايش ؛ فهم يشرتكون يف وحدة األصل والنوع –
كما أسلفنا -ويف حياهتم على األرض وحاجتهم ملنافعها ويشرتكون يف احلاجات اليت حتتاج إلشباع يف تكوينهم
ويشرتكون يف املصري ؛ وغري ذلك من وجوه االشرتاك ؛ وحياة املتشاركني ال تستقيم بغري تعاون وتعايش مسح  :بيعاً
َّ ِّ
ين َملْ يـُ َقاتِّلُوُك ْم ِّيف ال ِّّد ِّ
وشراء وقضاء واقتضاء وظعناً وإقامة ؛ ولذلك قال هللا تعاىل  َ﴿ :ال يـَْنـ َها ُك ُم َّ
ين َوَملْ
اَّللُ َع ِّن الذ َ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ني) ﴾ (املمتحنة )8/؛ والواضح من اآلية
وه ْم َوتـُ ْق ِّسطُوا إِّلَْي ِّه ْم إِّ َّن َّ
اَّللَ ُِّحي ُّ
ب الْ ُم ْقسط َ
ُخيْ ِّر ُجوُكم ّمن د َاي ِّرُك ْم أَن تَـبَـُّر ُ
التعزيز هلذا التشارك والتعاون والتعايش املفضي للعدل واملمتنع فيه وجوه الظلم واالعتداء ؛ تعزيزا للقيم اإلنسانية
وأخالق العدل واحلرية واملساواة والصدق والعفة ؛ وحبثا عن القواسم املشرتكة بني البشر والرتكيز عليها واالنطالق

منها حنو التعايش والتسامح والتواصل احلضاري  ،وال ريب يف تشارك الناس يف هذه القيم العظيمة ؛ وهي قيم يهتم
هب ا اإلسالم ؛ ولذلك جند اإلسالم يف التبليغ يؤكد على حسنه ؛ بل يدعو جملادلة الناس يف اخلالفيات ابليت هي
ِّ
أحسن ؛ قال هللا تعاىل  ﴿ :وَال ُِتَ ِّادلُوا أ َْهل الْ ِّكتَ ِّ
َح َس ُن ﴾ (العنكبوت )46/؛ ويدعو إىل الرتفع
اب إَِّّال ِّابلَِّّيت ه َي أ ْ
َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
اَّللَ َع ْد ًوا بغَ ِّْري ع ْلم ﴾
اَّلل فَـيَ ُسبُّوا َّ
ين يَ ْدعُو َن م ْن ُدون َّ
عن السباب وقاية من التباذل يف احلوار ﴿ َوَال تَ ُسبُّوا الذ َ
(األنعام.)108/

) )1أخرجه مسلم يف صحيحه  - 24 ،ابب القيام للجنازة ، 58/3 ، .ح(.)2269
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ويرتبط هبذا النوع من التعاون والتعايش مع اآلخر حسن اخللق والرْحة والرفق وغري ذلك من األخالق اليت
حض اإلسالم عليها.
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املبحث الثاين :مفهوم قبول اَلخر وأُهيته.
مصدر شاذٌّ  ،وقد نقل عن أيب َع ْم ِّرو ِّ
بن العالء
كعلِّ َمه  ،قَـبُوالً  ،ابل َفْتح  ،وهو
القبول مصدر تَـ َقبَّـلَه  ،وقَبِّلَه َ ،
ٌ
مصدر ومل تُسم ْع ِّ
غريه  ،وعقب ُ ِّ
 :ال َقبُول  ،ابل َفْتح :
الولُوعُ
ٌ
الوضوءُ والطَّه ُ
َ
ور و َ
ابن بـَّري على ذلك أبنه قد جاءَ َ
ِّ
الفتح
ايب  ،و
ود  ،يقال  :على فالن قَـبُ ٌ
ُ
النفس  ،وقد يُ َ
الوقُ ُ
املعروف ُ
وَ
ض ُّم  ،ومل َْحيك ذلك إالّ ابْن األ َْعرِّ ّ
ول  :إذا قَبلَْته ُ
،
وب ِّ
بن َعبايَةَ :
واستشهد ملعناه ُ
بقول أيُّ َ
وال َمن عليه قبَول يُرى

وآخر ليس ِّ
ول
عليه قَـبُ ُ
َُ َ

َخ َذه  ،والذي يظهر أن القبول قد
ومروءَةٌ َوَم ْن ليس له شيءٌ من ذلك  :أ َ
وحياءٌ ُ
معناهُ ال يَ ْستَوي َمن له ُرواءٌ َ
يطلق مبعىن الرضا مطلقا ك َقوله تَعاىل  ﴿ :وهو الذي يـ ْقبل التَّوبةَ عن ِّ
عباده ﴾  ،وقوله تعاىل يف الذكر احلكيم
ْ
ََُ
ِّ
ِّ
ب وقابِّ ِّل التـَّو ِّ
الذنْ ِّ
أيضا ﴿ :غافِّ ِّر َّ
ول الشيء على َو ْجه يـَ ْقتَضي ثَواابً كاهلَديَّة
ب ﴾  ،أو مبعىن التَّـ َقبُّ ُل مقيدا وهو قَـبُ ُ
ْ
كل ِّعبادة ُمتَـ َقبَّـلَةٌ  ،بل إذا كانت
ك َق ْوله تَعاىل  ﴿ :إّمنا يـَتَـ َقبَّ ُل هللاُ من املتَّقني ﴾ وهذا املعىن مضمن تنبيها أنّه ليس ُّ
ُ
صوص يبني ذلك السياق القصي والتصريح يف قصة مرمي يف قَـ ْوله تَعاىل  ﴿ :فَـتَـ َقبَّـلَها َرُّهبا ب َقبُول
على وجه َْخم ُ
ِّ
األمريْن  :التَّـ َقبُّ ُل
للج ِّ
َّل هبا  ،وإّمنا قال ب َقبُول  ،ومل يـَ ُق ْل بتَـ َقبُّل َ
مع بني َ
َ
حسن ﴾ قيل  :معناه قَبلَها  ،وقيل  :ت َكف َ
()1
ِّ
الذي هو التـَّرقّي يف ال َقبول  ،وال َقب ِّ
ول الذي يـَ ْقتَضي ِّّ
الرضا واإلاثبة
ُ
ُ
َ
وأما اآلخر هو الغري أو الثاين ويفرق العسكري بني اآلخر و ِّ
اآلخر بقوله إن " اآلخر مبعىن اثن وكل شئ جيوز
َ
أن يكون له اثلث وما فوق ذلك يقال فيه آخر ويقال للمؤنث أخرى وما مل يكن له اثلث فما فوق ذلك قيل
()2
االول واآلخر ،ومن هذا ربيع االول وربيع اآلخر
فاآلخر هو أحد الشيئني ويكوًنن من جنس واحد ؛ يقول املتنيب:
ودع كل صوت غري صويت فإنين
أًن الصائح احملكي واآلخر الصدى
و مبعىن غري يقول امرؤ القيس
إذا قلت هذا صاحب قد رضيته
الزبيدي  ،اتج العروس من جواهر القاموس .209/30 ،
) )1للمزيد من بيان ذلك راجع َّ :
) )2العسكري  ،الفروق اللغوية .6/1 ،
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و قرت به العينان بدلت آخرا )

()1

أخَرى إال أن فيه معىن الصفة
اآلخر الذي هو أحد الشيئني يضبط بفتح اخلاء وهو اسم على أفعل واألنثى ْ
و َ
ألن أفعل من كذا ال يكون إال يف الصفة(.)2
وعليه من خالل املفهوم اللغوي َيكننا القول إن اآلخر هو الشيء اآلخر املقابل لشيء أو امر ما وقد يكون
اثنيا أو اثلثا ...اخل  ،وقد يكون القرين أو الرفيق أو اخلصم اي هو غري ذات الشخص ؛ وقد يكون اآلخر غريك
يف العائلة والنسب والقبيلة والوطن واملذهب والدين وهكذا.
ُتقيق مفهوم قبول اَلخر:
إن مفهوم قبول اآلخر حيتاج منا إىل حتديد إذ مل يتعرض له لضبط ؛ فهل هو التسامح كما يفهم من تعبري
اجملردة اليت ال متثّل
البعض ؛ ومع توسع مفهوم التسامح .خاصة أن التسامح يعترب – كما يعرب البعض -من املعاين ّ
ِّ
أي التزام أو مسؤولية ،شرعية كانت أو قانونية وضعية؛ لذلك كان ال
واقعاً وال تضبط أمراً حسياً ،وال ينتج عنها ّ
ينصب عليه.
ب ّد من ضبط املعىن بتحديد موضوع القبول وواقعه الذي
ّ
إ ّن مصطلح التّسامح ( )Tolerationمن املصطلحات اليت كثر استعماهلا اليوم ،وهو يُطلق ويراد به:
"قبول اختالف اآلخرين ،سواء يف الدين أم العرق أم السياسة ،أو عدم منع اآلخرين من أن يكونوا آخرين ،أو
إكراههم على التخلي عن آخريتهم".
أو هو" :موقف يتجلى يف االستعداد لتقبل وجهات النظر املختلفة فيما يتعلّق ابختالفات السلوك والرأي دون
املوافقة عليها .ويرتبط التسامح بسياسات احلرية يف ميدان الرقابة االجتماعية ،حيث يسمح ابلتنوع الفكري
والعقائدي على أنه خيتلف عن التشجيع الفعال للتباين والتنوع" (.)3
وتشري الفقرة األوىل من املادة األوىل يف إعالن "املبادئ حول التسامح" الذي صدر عن الدول األعضاء يف
اليونسكو يف السادس عشر من نوفمرب عام 1995م ،إىل أن التسامح يعين "احرتام وتقدير التنوع الثري لثقافات
العامل ،وقبول خمتلف أمناط وأساليب التعبري لدى اجلنس البشري" ،وأنه يُشجع على "املعرفة واالنفتاح والتواصل
وحرية التفكري والضمري والعقيدة" وأنه يقر ابلتايل مبدأ "التوافق والتناسق يف االختالف" كما أنه "ليس جمرد واجب
أخالقي فحسب ،بل هو أيضا مطلب سياسي وقانوين مثلما هو قوة تساعد على حتقيق السالم ،وتسهم بذلك يف

) )1براهيم مصطفى وآخرون  ،املعجم الوسيط .8/1 ،
) )2الرازي  ،خمتار الصحاح . .9/1 ،
) )3ر :معجم مصطلحات العلوم االجتماعية ص.462

.
.
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إحالل ثقافة السالم حمل ثقافة احلرب".ويقابل التّسامح التّعصب ()Intoleranceويقال أيضا يف اللغة الغربية
()1
()Fanatisme
وقد ذهب رجال الفكر والقانون يف الغرب إىل اعتبار العرق واللّون وال ّدين واالنتماء الفكري والسياسي
والطبقة االجتماعية واجلنس موضوع القبول.
فهم قد انطلقوا من أ ّن اآلخر الذي هو اإلنسان بوصفه الفردي واجلماعي يتميّز عن أخيه اإلنسان يف
االعتبارات املذكورة آنفاً .وبناء على هذا الواقع عندهم الذي تبلور يف أذهاهنم تدرجيياً منذ عصر النهضة إىل يومنا
هذا ،صاغوا مفهوم التسامح وقنّنوه وجعلوه قيمة بشرية وقانوًنً عاملياً ملزماً.
وملا كان اإلنسان هو مركز البحث واألساس فيه وبناء على نظرتنا إليه يتح ّدد مفهوم التسامح ،كان لزاماً علينا

من هذا املنطلق أن نُلقي بنظرة فاحصة عميقة على اإلنسان ،حن ّدد من خالهلا ماهيته ،وما َييّزه عن غريه من بين
()2
اإلنسان بوصفه الفردي واجلماعي.
إنين خالل جري لتحيديد مفهوم قبول اآلخر اعرض حماوالت لبعض الدارسني لتحديد هذا املفهوم منها
حماولة لكاتب وابحث حبريين هو عيد علي الغسرة يف مقال له حاول أن حيلل مفهوم قبول اآلخر :
مبينا يف أول كالمه أنه مهما كان هذا اآلخر فيجب على اآلخر التعامل معه والتعايش معه ضمن معايري
اجتماعية وإنسانية تعرتف بوجوده وأنه قادر مثله أن يُساهم ويُشارك يف التنمية احلياتية اإلنسانية واالجتماعية
واالقتصادية والسياسية.
وذكر الغسرة أن فكرة قبول اآلخر ظهرت مع فكرة بزوغ العقد االجتماعي يف أورواب ،والعقد االجتماعي من
مصطلحات الفكر اإلنساين القدمي (سقراط وأفالطون  400ق .م) مث تبلور األمر بشكل نظرية علمية على يد
جمموعة من علماء االجتماع مثل توماس هوبز ،جون لوك ،جان جاك روسو ،لتظهر يف ما بعد ذلك انعكاساته
كرمز ُحمرك ألحداث سياسية غريت جمرى التاريخ مثل الثورة الفرنسية 1789م  ،ويقول أيضا  " :إن قيمة احلرية
والرأي اآلخر ال تظهر قيمتها يف ما حنمله من رأي أو فكرة ،ولن
يكون هلا حمل إن مل حنرتم رأي اآلخر وفكرته حىت ومل يتفق معنا يف رأيه أو عارضتنا فكرته ،فالرأي اآلخر هو
مجع من البشر .وهذا اجملتمع قد يتسع أو يضيق حبجم اعرتاف اآلخر
الصورة األخرى للمجتمع الذي يعيش فيه ٌ
أي غريي خطأ حيتمل الصواب)،
ابآلخر ،وهذا ما جسده شعار اإلمام الشافعي (رأيي صواب حيتمل اخلطأ ،ور ُ
) )1راجع نقول بعض النصوص من علي ًنيف مجع وترتيب (الشاملة)  ،مفهوم التسامح بني اإلسالم والغرب  ،ص. 1
) )2م .س ،نفس الصفحة .
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وهذا القول اخلالد َُيثل قمة التمتع ابحلرية احلقيقية واملعايشة اخلالقة مع الرأي املخالف .وأن عدم االتفاق مع
الرأي اآلخر ال يعطينا ذريعة اخلوف منه أو ِتنبه أو معاداته أو إقصائه وهتميشه .ويف موقع آخر يقول اإلمام علي
بن أيب طالب عليه السالم (ما جادلت جاهالً إال وغلبين وما جادلت عاملاً إال غلبته) ،وهذا القول يؤكد لنا حق
اآلخرين يف االستماع ا جليد إليهم ومناقشتهم يف رأيهم ،وتقبل رأيهم إذا ما ثبت صحته واالعرتاف بصوابه ،أما
العناد ضد اآلخر فهو مرفوض وال جيوز صد العقل عن االستماع إليه ،وال حيق لنا أن ننكر صحته إذا تبني لنا
ذلك .وهو كما نعلم هو أمر إهلي ..وذلك يف قوله تبارك وتعاىل (الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه) ،فهل
أصدق من ذلك؟ حنن أهل الشرق قد حنتاج إىل الشجاعة واجلرأة لنتقبل الرأي اآلخر ،وكما يعلم اجلميع
هناك
ُ
فنحن منلك خاصية تتمثل يف صعوبة التفاهم مع اآلخر وتقبل النقد منه ،وحنارب بشدة َمن ُخيالفنا يف الرأي وال
()1

نقر له وجوداً إذا رفض رأينا وقولنا؛ وهذا احلس َحيمل مفهوماً ُمناهضاً للتعددية الفكرية والسياسية "
وألديب صعب مقال حاول فيه طرح رؤية توليفية – كما مساها -ملفهوم قبول اآلخر

حتديدا أمشل ال بد من التوقف عند اآلخر يف معناه الديين ،أي
يذكر أديب أنه من أجل إعطاء مفهوم القبول ً
املسلم
املسيحي
قبل
ُّ
املسلم و ُ
َ
ذاك الذي ينتمي ،امسيًّا على األقل ،إىل دين آخر أو إىل مذهب آخر .كيف يَ ُ
ليكي أو العكس؟ كيف
السين؟ كيف يقبل األُر
السين
ثوذكسي الكاثو َّ
ُّ
الشيعي َِّّّ
الشيعي و ُّ
َّ
املسيحي؟ كيف يقبل ُِّّّ
َّ

المؤمن وهذا ذاك؟  -وأضيف يف الدائرة اإلسالمية على
املؤمن ال
يقبل هذان
َّ
َ
الپروتستانيت أو العكس؟ كيف يقبل ُ
طبيعي أن تكون
كالمه كيف يقبل كل من السين والشيعي اإلابضي  ،وكذا كيف يقبلهما اإلابضي( - )2وأنه
ٌّ

هناك أمناط متعددة للقبول ،وفق اعتبارات عقلية وعقائدية ونفسية واجتماعية وسواها .لكنها ،كما يرى أديب
اختزاهلا إىل منطني رئيسيني :األول هو قبول اآلخر كـ"آخر" ،أي قبوله على الرغم من "آخريَّته" .ومادمنا يف
َيكن َ
الدين األوحد أو
نطاق الدين ،فإن تربيرًن قبول اآلخر َيكن أن يكون أن ديننا نفسه ،الذي يعتربه هذا النم ُ
ط َ
الصحيح أو األصح ،حيثُّنا على هذا القبول ألنه يدعوًن إىل احملبة أو العطف ِتاه اآلخرين .إال أن نظرتنا إىل
اآلخر ،يف ضوء هذا املفهوم للقبول ،تبقى نظرة "فوقية" ،إذ نعتقد ،يف أحسن احلاالت ،أننا أصح أو أكمل منه
ذمتنا" أو حتت ْحايتنا!
دينًا ،وأن قبولنا َّإايه هو من قبيل الشهامة أو "العفو عند املقدرة" أو وضعه "يف َّ
ويذكر أن النمط الثاين للقبول يتجاوز العقلية ،وابلتايل العالقة ،الفوقية ألنه ينطلق من أن االختالف بني إَيان
حمضا ،ال يشري إىل أعلى وأدىن ،أو صحيح وغري صحيح ،أو أكثر صح ًة وأقل صحة،
وإَيان قد يكون اختالفًا ً

) )1عبدعلي الغسرة  ،صحيفة الوطن  -العدد . 2399
) )2مذهب إسالمي يوجد يف سلطنة عمان وشرق أفريقيا واجلزائر وتونس وليبيا وغريها من األقطار.
ملعرفة املزيد عنه راجع :اإلابضية بني الفرق اإلسالمية واإلابضية مذهب إسالمي معتدل للشيخ علي حي ى معمر اللييب وكتاب دراسات عن اإلابضية
للدكتور عمرو النامي.
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لت إليه ،وإىل أن ما أستطيع
بل يذهب إىل أين مقتنع شخصيًّا هبذا الدين الذي تَسلَّمتُه من أساليف ،أو رمبا َحت َّو ُ
ِّ
اآلخر بلو َغه ِّعْبـَر دينه هو ،ألننا إذا َد َر ْسنا األداين وجدًنها متشاهبة وظيفيًّا.
بلو َغه عْبـَر ديين جيب أن يستطيع ُ
عالقة القبول يف هذا النمط أنضج إلرساء التفاهم أو احملبة فيها ،ال على الشفقة ،بل على املساواة .هذه
العالقة الناضجة هي مثرة حتويل اآلخر إىل "الآخر" ِّعْبـَر اإلقرار أبن اجلوهر الواحد الذي جيمعنا يتجاوز املظاهر أو
األمساء اليت تفرقنا  .وإذا كانت احلياة داخل اجملتمع الواحد وبني اجملتمعات ال تقتضي ،يف أدىن شروطها ،أكثر من
انسجاما واستقر ًارا.
سالما و
ً
النمط األول للقبول ،فال شك أن النمط الثاين جيعل هذه احلياة أكثر ً
ويستشهد أديب بنص من اإلجنيل وبنص من القرآن يدعوا من خالهلما إىل التعمق يف فهم رابط اإلنتماء بعيدا
يوما ال َْجيزي
عن مسمى الدين والفرقة وهكذا ...أما االية فقول هللا تعاىل "﴿ :اي أيُّها الناس اتَّقوا ربَّكم و َ
اخش ْوا ً
ِّ
لود هو جاز عن والده شيئًا ﴾ (لقمان .)33 :31
وال ٌد عن َولَده وال مو ٌ
مث يقو  " :أال يدعوًن هذا حقًّا للذهاب أبعد من املظاهر واألمساء ،أي إىل اجلوهر ،حبثًا عن اجملال األصيل
سمى ابمسنا ،غافلني عن أن بني أولئك كثريين "من
لالنتماء؟ وهو جيعلنا ُّ
فيمن تَ َّ
نكف عن َح ْ
صر "الفرقة الناجية" َ
قلوهبم" (املائدة  – )41 :5ولعلَّنا حنن منهم! كما جيعلنا ندرك أن هذه "الفرقة"
الذين قالوا َآمنَّا أبفواههم ومل تؤمن ُ
هي أفراد من مجيع ِّالفرق يف األداين كِّلّها ،وحىت من خارج ِّالفرق واألداين ،استطاعوا أن حي ِّّققوا الشرطَني اللذين

َ
َ
خلَّص هبما يسوع املسيح َّ ِّ
اميس كلَّها ،ومها :أن حتب الرب إهلك من كل عقلك وقلبك وإرادتك،
النبوات والنو َ
مربهنًا عن هذا األمر مبحبة قريبك – وهو اآلخر ،كائنًا َمن يكون – كما حتب نفسَك (لوقا .)28-25 :10
كل اسم حصري ،إذ دعاها "صفوة الصوفيني".
إهنا الفرقة اليت َ
أبع َدها الغزايل عن ِّّ

هذا نص كالم الباحث والكاتب أديب صعب وال يعين سوقنا له هنا اعتماده واعتباره صحيحا وإمنا نعرض
طرفا من حماوالت بعض الدارسني بيان مفهوم قبول اآلخر ولنا تعليقنا املستقل بعد ذلك
كل َمن ليس "حنن"؛ لكن اآلخر ،مبعىن أعمق،
ويقول أديب أيضا "
صحيح أن اآلخر ،مبعىن من املعاين ،هو ُّ
ٌ
كل َمن ليس "أًن" .أما القبول الناضج لآلخر فيعين رعاية حقوقه ،ويف رأسها ِّّ
حريته وكرامته وحقُّه يف
هو ُّ
كل اجلماعات اليت أنتمي إليها؛ كما يعين إدراكي ،يف الوقت نفسه ،أن مثة
االختالف ،وإ ْن كان ينتمي امسيًّا إىل ِّّ
هوية واحدة بني البشر ،على اختالفاهتم كلِّّها ،حبُكم كوهنم بَ َشًرا  ،قبول اآلخرين يعين رعاية حقوقهم ،يف إطار
حقوق اإلنسان هي الوجه األساسي من "الرعاية –
ليست رعايتُنا
التنوع ضمن الوحدة والوحدة ضمن ُّ
ُّ
َ
التنوعَ .أو ْ
()1
إ ْن شئنا استعارة كالم احلارث احملاسيب ،املف ِّّكر الصويف الكبري – حلقوق هللا"؟!"
ِّ
ت هذه
) )1نقال عن ورقة علمية ألديب صعب بعضه بتصرف وبعض من نص كالمه .ر :أديب صعب  ،قبول اآلخر :بني االسم واجلوهر[، ]1قُ ّد َم ْ
الورقة يف "اليوم العاملي للفلسفة" الذي نظَّمتْه اليونسكو ،بريوت  16تشرين الثاين  ( .2006أنظر الشبكة ابقي املقال).
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بعد عرضنا حملاولتني لبيان مفهوم قبول اآلخر أقول إن اإلشكالية الكربى يف مفهوم قبول اآلخر هي بني
زاويتها الدينية واملرتبطة بنصوص مث أحكام مرتتبة عليها دنيا وأخرى ووكذلك يف الزاوية الدينية النصوص املوجبة
لرعاية الغري وحسن معاملته وعدم ظلمه وال ريب أن الظلم منه معنوي وهو النظر لآلخر ابحتقار وعدم مساواة
دينيا ودنيواي ؛ والزاوية الثانية وهي ضرورة التعايش البشري والتعامل تفرض حتقيق صورة مقبولة للجميع من قبول
اآلخر.
واحلقيقة إن هذه الدراسة حتاول اجلمع بني عموم نظرة التأصيل ومالمسة حاجة الواقع الذي يفرض وسط
االحرتاب العقدي والديين أو حىت االحرتاب السياسي الذي يوظف الدين به ويزج به من قبل البشر احملرتبني.
ولست مع الطرح الذي جيعل حاجتنا إىل قبول اآلخر ِتعلنا ننسف النصوص ونتحايل على دالالهتا وال مع
املنهج املغ ايل الناظر إىل النصوص نظرة سطحية بل رمبا وظف النصوص توظيفا سيئا مبا ينفي اآلخر ويلغيه وما
حماوليت هذه إال للوصول إىل منهج سليم يف ذلك.
لقد وفق الباحثان املتقدم ذكرمها يف إبراز ضرورة القبول ومتاهيا إلثباته لكنهما جعال القبول صورة من التمازج
مع اآلخر دون حتفظ وكذلك كان تفسريمها لبعض النصوص تفسريا فيه نظر وال أريد التوسع يف نقد مقالتهما.
واحلق أن اي آخر هو وحده حيتفظ لنفسه خبصوصية بل وحيكم على غريه من خالهلا علما أبنه يتظلم من
أحكام غريه ؛ وحنن يف حاجة إىل حد من قبول اآلخر ال يلغي احدا ويعزز من فرص حتقيق قبول اآلخر وجناح
ذلك مبا جيمع الكل ويقارهبم.
وال يفوتنا يف هذا املقام التأكيد على أن قبول اآلخر ال يعين التنازل عن ثوابت املبادئ لكل طرف ؛ إذ َيكن
حتقيق القبول والتعايش مع احتفاظ الكل مبا حيملونه من فكر ومبادئ.
فقبول االخر منطلقه يف احلقيقة تقدير اخلصوصية و يكون بتأكيد حق متسك الكل بقناعاته ومعتقداته،
وممارسة شعائره الدينية ،والعمل وفق اجتهاداته املذهبية ،ويف ظل هذا اقبول يتعامل اجلميع داخل الوطن الواحد
كمواطنني متساويني حقوقهم وواجباهتم ،متعاونني لتحقيق املصلحة العامة ؛ وهكذا خارج أطار األوطان أي يف
بناء األرض يف هذا العامل كله.
إن االختالف سنة إهلية كسنته يف خلق الناس قابلني الختيار اخلري أو الشر فيقولَ ﴿ :ونـَ ْفس َوَما َس َّو َاها ()7
ورَها َوتَـ ْق َو َاها﴾ (الشمس آية  )8 ،7وهذا االختالف وسيلة ابتالء واختبار رابين للبشر قال تعاىل
فَأَ ْهلََم َها فُ ُج َ
اح َد ًة ولَ ِّكن لِّيـبـلُوُكم ِّيف ما آَ َات ُكم فَاستبِّ ُقوا ْ ِّ ِّ ِّ
ِّ
اَّلل مرِّجع ُكم َِّ
مج ًيعا فَـيُـنَـبِّّئُ ُك ْم ِّمبَا
﴿َ ولَ ْو َشاءَ َّ
ْ َْ
اَّللُ َجلََعلَ ُك ْم أ َُّمةً َو َ ْ َ ْ َ ْ َ
اخلَْيـَرات إ َىل َّ َ ْ ُ ْ
ُكْنـتُ ْم فِّ ِّيه َختْتَلِّ ُفو َن ﴾(املائدة آية .)48
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اخليـر ِّ
واآلية تضمنت التوجيه إىل توخي حسنات االختالف فجاء التوجيه بقوله﴿ فَ ْ ِّ
ات﴾ وهذا يكشف
استَب ُقوا َْْ َ

وجها من وجوه االختالف احلسنة أال وهو التنافس والسباق يف اخلري مبا يطلق القدرات وامللكات يف طلب العبد
استَبِّ ُقوا﴾ أي"افعلوا طاقتكم يف اخلريات وهي األَعمال الصاحلات من فعل ما
اخلري ومرضاة خالقه ولذلك قال ﴿فَ ْ
أَمر به وترك ما هنى عنه كما يفعل كل من املتنافسني مع اآلخر"(.)1
إن إحدى غاايت اخللق املتنوع هو التعارف والتالقي والتفاهم  ،وندرك ذلك من قوله تعاىل ﴿ اي أيها الناس
إًن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوابً وقبائل لتعارفوا﴾ (احلجرات آية  ،)13فالتنوع جيب أن يفضي إىل
التقبل والتعارف والتفاعل اإلجيايب البناء وليس إىل التشتت والعداوة والتنازع والصراع ألن ذلك يفضي إىل تفويت
غاية هذا التنوع وخيل برسالة هذا اإلنسان ،وبذلك ندرك أن قاعدة التعارف املرادة يف اآلية تقتضي قبول الناس
بعضهم بعضاً على احلال ال يت هم عليها من اختالف أو تباين ،وذلك ألن التعارف و املعرفة املتبادلة تفضي إىل
التفاهم املتبادل.
وقد تكلمنا عن التعارف ضمن حديثنا عن التعايش ؛ وهو نفس الكالم الذي َيكن أن يقال يف هذا اجلانب
؛ والذي يقوم على أسس التعارف واملعرفة واالعرتاف ابآلخر وال ريب أن حتقيق املباديء الثالثة املتقدمة سيحقق
القبول الذي هو يف حقيقته مثرة لْلعرتاف ابآلخر وعدم إلغائه.

) )1اطفيش ،تيسري التفسري.295/2 ،
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املبحث الثالث :التأصيل الشرعي للتعايش مع اَلخر وقبوله
إن قبول اآلخر املختلف عنك أمر مشار إليه يف نصوص الكتاب والسنة َيكن استقراء النصوص واستكناهها
واستنباطه ا ؛ فمثال مل يعترب اإلسالم املخالفة يف العرق واللون واجلنس واألعراق واألوطان بني البشر له قيمة يف
وجل ،ويف نظر نظام اإلسالم وقانونه ،سواء ،ال فرق بني عريب وأعجمي،
فكل الناس عند هللا ّ
عز ّ
القرب من هللا ّ ،
أو أسود وأبيض ،أو أصفر وأْحر ،وإمنا ميزان التفريق واملفاضلة التقوى والعمل بطاعة هللا سبحانه وتعاىل ،رجاء
ِّ
رْحته ورضوانه ،وخمافة عصيانه وعقابه .قال هللا تعاىل َ﴿ :اأَيـُّ َها الن ِّ
واب
َّاس إ ًَّن َخلَ ْقنَا ُك ْم م ْن ذَ َكر َوأُنْـثَى َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُشعُ ً
ُ
اَّلل أَتْـ َقا ُكم إِّ َّن َّ ِّ
وقَـبائِّل لِّتـعارفُوا إِّ َّن أَ ْكرم ُكم ِّعْن َد َِّّ
ِّ
ِّ
ِّ
يم َخبِّ ٌري ﴾؟ (احلجرات  )13وقال أيضا ﴿ َوم ْن ءَ َاايته َخ ْل ُق
اَّللَ َعل ٌ
ْ
ََ ْ
َ َ َ ََ َ
ِّ
السمو ِّ
ِّ ِّ ِّ
ات َو ْاأل َْر ِّ
ني ﴾ (الروم .)22
اختِّ َال ُ
ف أَلْ ِّسنَتِّ ُك ْم َوأَلْ َوانِّ ُك ْم إِّ َّن ِّيف َذل َ
ض َو ْ
ك َآل َايت ل ْل َعالم َ
َّ َ َ
وما
وقد أرسل هللا ّ
حممدا صلى هللا عليه وآله وسلم إىل الناس كافة ،رْحة للعاملني ،فقال َ ﴿:
وجل نبيه ّ
عز ّ
َّاس بَ ِّش ًريا َونَ ِّذ ًيرا َولَ ِّك َّن أَ ْكثَـَر الن ِّ
اك إَِّّال َكافَّةً لِّلن ِّ
َّاس َال يـَ ْعلَ ُمو َن ﴾ (سبأ  )28وقالَ ﴿ :وَما أ َْر َس ْلنَ َ
أ َْر َس ْلنَ َ
اك إَِّّال َر ْْحَةً
ِّ ِّ
ني ﴾(األنبياء .)107
ل ْل َعالَم َ
وانصهر يف دعوة اإلسالم الفارسي واحلبشي والرومي والعريب ؛ فسلمان الفارسي مثال كان من الصحابة
املقربني من نيب الرْحة صلى هللا عليه وآله وسلم وقال فيه فيما يروى عنه« :سلمان منا آل البيت» .ووالّه
األولني ّ
عمر بن اخلطّاب املدائن.
املقربني ،وكان مؤذن الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم ،
وبالل بن رابح احلبشي األسود كان من ّ
األولني ّ
املضحني أبمواهلم ونفوسهم يف سبيل هللا .ذلك أنه ملا
وصهيب الرومي كان أيضامن األولني املقربني ،وهو إمام ّ
أسلم مبكة ،وأراد اهلجرة منعه الناس أن يهاجر مباله ،وإن أحب أن يتجرد منه ويهاجر فعل ،فتخلص منهم
ِّ
اَّلل سبحانه فيه قولهَ ﴿ :وِّم َن الن ِّ
وف ِّابلْعِّبَ ِّاد ﴾
اَّللِّ َو َّ
ضاةِّ َّ
اَّللُ َرءُ ٌ
َّاس َم ْن يَ ْش ِّري نـَ ْف َسهُ ابْتغَاءَ َم ْر َ
وأعطاهم ماله ،فأنزل ّ
(البقرة .)207
حرمه اإلسالم ،واعتربه عصبية جاهلية منتنة .عن ُجبَـ ِّْري ِّ
بن
إ ّن التمييز العنصري القائم على العرق واللون مما ّ
ُمطْعِّم أ ّن رسول هللا (صلى هللا عليه وآله وسلم) قال« :ليس منا من دعا إىل عصبية ،وليس منا من قاتل على
عصبية ،وليس منا من مات على عصبية»( .أبو داود) وعن جْند ِّب بن ِّ
عبد اَّللِّ الْبجلِّي .قال :قال رسول ِّ
اَّلل
ُُ
ّ
ّ ََ ّ
عميّة ،يدعو عصبية ،أو ينصر عصبية ،فَِّقْتـلَةٌ جاهلية» (مسلم).
(صلى هللا عليه وآله وسلم)« :من قاتل حتت راية ّ
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احلق
" لقد جنح اإلسالم يف إذابة الفروق ،فرق العرق واللون ،يف اجملتمع اإلسالمي يعود إىل إَيان معتنقيه أبنّه ّ
رب العاملني ،وأ ّن التمييز حرام يعاقب عليه هللا يوم القيامة .فاإلسالم يغرس يف نفوس أتباعه فكرة "كلّكم من
من ّ
آدم ،وآدم من تراب" فال فرق بني البشر إالّ ابلتقوى" (.)1
لكل منهم
ويقر اإلسالم اإلختالف الفكري والديين والعقدي ؛ ويعترب االختالف بني البشر طبيعيا ؛ إذ ّ
عقيدته ودينه ،ونظام حياته ،ومنط عيشه ،ووجهة نظره ،وأفكاره ،السياسية أو االقتصادية واالجتماعية ،وال َيكن
ك َجلعل النَّاس أ َُّم ًة و ِّ
اح َد ًة
مجع البشر كلهم على رأي واحد وعقيدة واحدة ودين واحد .قال تعاىل ﴿ :ولَ ْو َشاءَ َربُّ َ ََ َ َ َ
وَال يـزالُو َن خمُْتلِّ ِّفني  ،إَِّّال من رِّحم ربُّك ولِّ َذلِّك خلَ َقهم وَمتَّ ِّ
ك ﴾؟و ؟(هود .)119-118
ت َكل َمةُ َربِّّ َ
َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ُْ َ ْ
َ َ
َ ََ
إ ّن اإلسالم يؤكد حقيقة وجود االختالف بني البشر يف عقائدهم وأفكارهم وأدايهنم ،وأنه ال َيكن مجع الناس
َّاس ولَو حرص ِّ ِّ ِّ
ني ﴾(يوسف  )103وقال سبحانه﴿ :
ت مبُْؤمن َ
على دين وفكر واحد .قال تعاىلَ ﴿ :وَما أَ ْكثَـ ُر الن ِّ َ ْ َ َ ْ َ
املر تِّْلك ءاايت الْ ِّكت ِّ ِّ
احلَ ُّق َولَ ِّك َّن أَ ْكثَـَر الن ِّ
َّاس َال يـُ ْؤِّمنُو َن ﴾(الرعد .)1
ك ْ
ك ِّم ْن َربِّّ َ
اب َوالَّذي أُنْ ِّزَل إِّلَْي َ
َ ََ ُ َ
والسؤال هل اإلقرار بوجود اإلختالف ومن مث على البشر إجياد صيغة من التفاهم والتعاون والقبول يتعارض
مع حكم اإلسالم نفسه ع لى النحل واألداين املخالفة ببطالهنا؟ هذا ما حنتاج إىل فهمه ومبا جيلي فكرة القبول
إيضاحا ؛ واحلق يف تقديري ال تعارض.
ِّ ِّ
اَّللِّ
ين ِّعْن َد َّ
فاإلسالم بني بطالن عقائد ودعى لرتكها ؛ وقرر أن دين احلق اإلسالم قال هللا تعاىل ﴿ :إ َّن ال ّد َ
ِّْ
اإل ْس َال ُم ﴾ (آل عمران )19
اإلس َالِّم ِّدينًا فَـلَن يـ ْقبل ِّمْنه وهو ِّيف ْاآل ِّخرِّة ِّمن ْ ِّ
ين ﴾ (آل عمران  .)85وقال
وقالَ ﴿َ :م ْن يـَْبـتَ ِّغ َغْيـَر ِّْ ْ
اخلَاس ِّر َ
َ َ
ْ ُ َ َ ُ ََُ
صَرفُون ﴾(يونس )32
احلَ ِّّق إَِّّال الض ََّال ُل فَأ َّ
احلَ ُّق فَ َماذَا بـَ ْع َد ْ
اَّللُ َربُّ ُك ُم ْ
سبحانه ﴿ :فَ َذلِّ ُك ُم َّ
َىن تُ ْ
وال ريب أن هناك فارقا بني اإلقرار بوجود اإلخنالف والدعوة إىل منهج يقارب بني البشر ويسهل تعاملهم
وتقارهبم رغم اإلختالف وبني اإلقرار بقبول وجه البطالن ومساواته للحق.
وهناك ترتيب منطقي جيعل الطرح اإلسالمي مقبوال وممكن التطبيق وَيكننا وضعه يف نقاط :
 أوال تقرير حقيقة اإلختالف وهذا ما بيناه. اثنيا تقرير إمكانية التعامل والتعايش مع اإلختالف يؤكد ذلك نصوص متعددة أمهها قوله تعاىل ﴿َّ ِّ
اَّلل أَ ْن َجيعل بـيـن ُكم وبـني الَّ ِّذين عاديـتم ِّمْنـهم موَّد ًة و َّ ِّ
اَّلل َغ ُف ِّ
ين
يم (َ )7ال يـَْنـ َها ُك ُم َّ
اَّللُ قَد ٌير َو َُّ ٌ
ور َرح ٌ
َع َسى َُّ ْ َ َ َْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ َ َ
اَّللُ َع ِّن الذ َ
) )1أْحد إدريس املشهداين  ،مفهوم التسامح بني اإلسالم والغرب  ،ص.3
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ِّ ِّ
ِّ ِّ
َملْ يـُ َقاتِّلُوُك ْم ِّيف ال ِّّد ِّ
ني ( ﴾ )8؛(
وه ْم َوتـُ ْق ِّسطُوا إِّلَْي ِّه ْم إِّ َّن َّ
اَّللَ ُِّحي ُّ
ب الْ ُم ْقسط َ
ين َوَملْ ُخيْ ِّر ُجوُك ْم م ْن د َاي ِّرُك ْم أَ ْن تَـبَـُّر ُ
7،8املمتحنة)
 اثلثا حق املخالف دينا يف العدل وإعطا ء احلقوق وحفظ دمه وعرضه وماله ما مل يكن حماراب ففي احلربيباح ما يباح بضوابط احلرب يف اإلسالم وهو حق غري قابل لْلنتقاص وال املساس ومن وقع يف شيء من حقوقه
فآمث وعليه ضمانه وتبعاته وهذا ما حيتاج إىل تعليمه وإبرازه لغري املسلمني والعض على تطبيقه ليعرفوا حقيقة
اإلسالم ؛ وهذا احلق للمسلم املوحد ألوم وأما ما يقع اليوم يف عامل املسلمني من حروب يستبيحون فيها ما ال
حييل هلم فذلك جماف حلقيقة اإلسالم ااي كان مصدر تلك احلرب وهي يف احلقيقة حروب دنيوية ال شان للدين
هبا وإن حاول القائمون هبا أن يلبسوها لباس الدفاع عن الدين فيقعون يف ما يسيء إىل الدين؛ هذا وإن تفصيل
النصوص املؤكدة حلقوق املسلم على املسلم وحقوق غري املسلم على املسلم حيتاج حبثا طويال وهو أمر جلي مقطوع
به.
 رابعا  :ومن حق هذا املخالف يف الدين دعوته إىل اإلَيان ابإلسالم ابحلسىن  ،عقيد ًة ونظاماً ،بل إنِّ
للداعي فضالً كبرياً ،وأجراً عظيماً .قال نيب الرْحة (صلى هللا عليه وآله وسلم)« :فَـو ِّ
ك َر ُجالً
اَّللُ بِّ َ
ي ّ
َّ
اَّلل ألَ ْن يـَ ْهد َ
ّ
و ِّ
ك ْحُُْر النّـ َع ِّم».وروى أنس (رضي هللا عنه) قال« :كان غالم يهودي خيدم النيب
ك ِّم ْن أَ ْن يَ ُكو َن لَ َ
احداً َخْيـٌر لَ َ
َ
(صلى هللا عليه وآله وسل م) فمرض ،فأاته النيب (صلى هللا عليه وآله وسلم) يعوده ،فقعد عند رأسه ،فقال له:
(أسلم) .فنظر إىل أبيه وهو عنده ،فقال له :أطع أاب القاسم ،فأسلم ،فخرج النيب (صلى هللا عليه وآله وسلم) وهو
يقول :احلمد هلل الذي أنقذه من النار».
احلق
 خامسا ال جيوز إكراه أحد لدخول اإلسالم فال بد أن يكون الدخول عن قناعة ورضا اتمني أبنّه ّجل جالله .قال هللا نعاىلَ ﴿ :ال إِّ ْكَر َاه ِّيف ال ِّّد ِّ
الر ْش ُد ِّم َن الْغَ ِّّي فَ َم ْن يَ ْك ُف ْر
ني ُّ
ين قَ ْد تَـبَـ َّ َ
ّ
املنزل من ّ
رب العباد ّ
اَّلل َِّمس ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
يم﴾ (البقرة  .)256وقال﴿َ :لَ ْو
استَ ْم َس َ
ص َام َهلَا َو َُّ ٌ
ِّابلطَّاغُوت َويـُ ْؤم ْن ِّاب ََّّلل فَـ َقد ْ
ك ِّابلْعُ ْرَوة الْ ُوثْـ َقى َال انْف َ
يع َعل ٌ
ِّ ِّ
ض ُكلُّهم َِّ
مج ًيعا أَفَأَنْ َ ِّ
ني ﴾ (يونس .)99
َشاءَ َربُّ َ
َّاس َح َّىت يَ ُكونُوا ُم ْؤمن َ
ك َآل َم َن َم ْن ِّيف ْاأل َْر ِّ ُ ْ
ت تُكْرهُ الن َ
 سادسا :حيمي اإلسالم ودولته حرية العقيدة وَيكن لغري املسلمني أن يعيشوا يف ظل دولة اإلسالممواطنني حمفوظي الكرامة مكفول فيها التعددية وهذا ما سنتعرفه أكثر يف تطبيق ذلك يف املدينة وغريها من حواضر
اإلسالم أايم النيب صلى هللا عليه وسلم واخللفاء من بعده كما سنتعرف أكثر على حرية العقيدة يف مبحث مستقل
مبا يكشق حقيقة قبول اآلخر يف الطرح اإلسالمي.
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املبحث الرابع  :قواعد وأسس التعايش من املنظور القرآين.
عين اإلسالم ببناء التعايش بني البشر يف هذه األرض قائما على أسس وقواعد يبىن عليها بناء التعايش بناء
حمكما ؛ ال َيلك احد إال التسليم له واملضي يف طريقه ؛ بناء يبحث ويقوي املشنركات ويرسخ مبدأ التعاون
والتعايش مع وجود االختالف ؛ ومن أهم هذه األسس اليت نراها جلية يف بناء االسالم من خالل املنظور القرآين
ما يلي:
 -1العدل ؛ فالعدل مبعناه الواضح والشامل مبدأ إنساىن أقره اإلسالم وجعله قاعدة من قواعد احلكم بني
الناس  ،وهو يقوم على إعطاء كل ذى حق حقه ،والعدالة اإلسالمية حتمى املسلمني وغري املسلمني  ،وتفرض
على أوىل األمر ْحاية حقوق اإلنسان دون متييز أو حتيز  ،وهذا يقوى ثقة اإلنسان بنفسه وىف النظام السياسى
الذى يعيش ىف كنفه  ،وهذا يدفعه إىل املطالبة حبقوقه وممارستها من دون حرج أو خوف  ،يقول تعاىل ىف حمكم
آايته َ( :ييها الذين آمنوا كونوا قوامني هلل شهداء ابلقسط وال جيرمنكم شنآن قوم على أال تعدلوا اعدلوا هو أقرب
للتقوى واتقوا هللا إن هللا خبري مبا تعملون) املائدة.8:
ويدعو هللا رسوله الكرمي إىل احلكم ابلعدل حىت مع املخالفني لدين اإلسالم ،فيقول تعاىل ( :فلذلك فادع
واستقم كما أمرت وال تتبع أهواءهم وقل آمنت مبا أنزل هللا من كتاب وأمرت ألعدل بينكم هللا ربنا وربكم لنا
أعمالنا ولكم أعمالكم ال ُح ّجة بيننا وبينكم هللا جيمع بيننا وإليه املصري) الشورى . 15:لقد قال تعاىل  ( :إن
هللا َيمر ابلعدل واإلحسان وإيتاء ذي القرىب  ()...النحل  ، ) 90 /وروي عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي
هللا عنهما قال  :قال رسول هللا (  (( :إن املقسطني عند هللا على منابر من نور الذين يعدلون يف حكمهم
وأهليهم وما ُولوا ) (. )1
فبالعدل تتحقق األلفة بني الناس وتسود احملبة بينهم وحيصل التقارب واإلندماج ويتماسك اجملتمع.
يقول الشيخ حممد أبو زهرة ىف ذلك ( :أال فليعلم الناس اليوم أنه ال يصلح العامل إال إذا كانت العدالة ميزان
العالقات اإلنسانية ىف كل أحواهلا ،فال يبغى قوى على ضعيف وال يضيع حق )...
 -2املساواة وهى ىف اإلسالم تعىن إلغاء الفروق بني بىن اإلنسان بسبب اللون أو اجلنس أو الدين أو اللغة أو
مجيعا ابلفائدة  ،ولكل أجره على
املال أو العلم ،وإمنا يكون التمايز بني الناس ابلعمل الصاحل الذى يعود عليهم ً
ذلك  .واملساواة هبذا املعىن تبث الثقة بني الناس وتدفعهم إىل التعايش والتعاون ،يقول هللا سبحانه وتعاىل :
(فاستجاب هلم رهبم أىن ال أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى) (آل عمران.) 195:
) )1أخرجه مسلم يف صحيحه  ، 1458/3( ،ح( ، )1827والنسائى يف سننه  ، 221/8 ،ح( )5379واحلاكم يف مستدركه ، 100/4 ،
ح(. .)7006
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أيضا (من عمل صاحلًا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم أبحسن ما كانوا
و ً
يعملون) (النحل.) 97:
بعضا  ،أو يفخر بعضهم على
مث ينهى هللا جل شأنه عباده عن أن يسخر بعضهم من بعض  ،وحيقر بعضهم ً
بعض ألن مثل هذا السلوك يفسد العالقات اإلنسانية  ،يقول تعاىل َ( :ييها الذين آمنوا ال يسخر قوم من قوم
خريا منهن وال تلمزوا أنفسكم وال تنابزوا ابأللقاب
خريا منهم وال نساء من نساء عسى أن يكن ً
عسى أن يكونوا ً
بئس االسم الفسوق بعد اإلَيان ومن مل يتب فأولئك هم الظاملون) احلجرات. 11:
وإذا قامت املساواة ىف اجملتمع استقامت العالقات بني أعضائه وحتقق التعاون فيما بينهم حلل املشكالت
ومواجهة الصعوابت ؛ وال ريب أن اإلسالم أقر مبدأ املساواة هادما منظومة التعايل والتكرب وعدم املساواة اليت
كانت سائدة يف جمتمعات العرب والدول اليت كانت قائمة قبل ظهور اإلسالم :وكان اإلنسان اجلاهلي يعيش
وقرر املساواة منطلقا من اعتبار الوحدة البشرية بني الناس ووحدة اجلنس
ضمن طبقات خمتلفة ؛ فجاء اإلسالم ّ
اإلنساين ؛ ولذلك قال هللا تعاىل  ( :اي أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وبث منهما رجاالً كثرياً ونساءا واتقوا هللا الذي تساءلون به واألرحام إن هللا كان عليكم رقيباً )) (النساء ) 1 /
وجعل هللا يف القرآن ميزان التفاضل بني البشر تقوى هللا عز وجل  .فقال تعاىل  (( :اي أيها الناس إًن خلقناكم من
ذكر وأنثى وجعلناكم شعوابً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند هللا أتقاكم إن هللا عليم خبري ))( احلجرات .) 13 /

 -3التسامح وهو ُخلق إنساىن أصيل دعا إليه اإلسالم ؛ ألنه يرفع احلرج ىف العالقات بني الناس وجيعل
اإلنسان يرتفع عن الكره والبغضاء وروح الثأر واالنتقام  ،وهى صفات تفسد وتدمر احلياة البشرية على األرض ،
وتقطع سبل التفاهم والتعاون بني الناس .
وىف مقابل ذلك يدعو سبحانه وتعاىل إىل العفو والتسامح ونسيان األحقاد والعمل ابحلسىن  ،فيقول تعاىل :
(وال تستوى احلسنة وال السيئة ادفع ابلىت هى أحسن فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه وىل ْحيم  ،وما يلقاها إال
الذين صربوا وما يلقاها إال ذو حظ عظيم) فصلت. 35-34:
إن التسامح يفرض قبول اآلخر وقبول رأيه ؛ ويعزز ما يعرف حبرية الرأى الىت تُعطى كل طرف من أطراف
احلوار احلق ىف أن يقبل أو يرفض ما يُعرض عليه من آراء وأفكار وعقائد وموضوعات شىت  ،وعلى اآلخرين أن
حيرتموا هذه احلرية  .والقاعدة الشرعية ىف الفقه اإلسالمى تقول( :إن كل عمل أو اتفاق يتم حتت الضغط واإلكراه
فهو ابطل)  ،كما يقول فقهاء اإلسالم (َيني املكره ابطلة وما بىن على ابطل فهو ابطل)  ،يقول هللا تعاىل ( :ولو
مجيعا أفأنت تكره الناس حىت يكونوا مؤمنني) يونس. 99:
شاء ربك آلمن من ىف األرض كلهم ً
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أحد من املشركني
ويؤكد احلق عز وجل هذا املبدأ وضرورة تطبيقه حىت مع الكافرين  ،يقول تعاىل ( :وإن ُ
استجارك فأجره حىت يسمع كالم هللا مث أبلغه مأمنه ذلك أبهنم قوم ال يعلمون) التوبة. 6:
وقد ْحى اإلسالم هذه العناصر فمنع اإلكراه واإلغراء لتحرر الفكر وَينع التقليد  ،بل دعا الناس إىل النظر
احلر ىف الكون وما مشل من أسرار ،فاحلرية ىف اإلسالم مبدأ مقدس حىت ىف اختيارالعقيدة لقوله تعاىل ( :ال إكراه
ىف الدين قد تبني الرشد من الغى) البقرة. 256:
والناظر يف الدعوة للتسامح وصوره جيد تنوع ميادينه ؛ إذ يسعى اإلسالم إىل غرسه من مستوى الفرد
فاجلماعة فالدولة ؛ فالتسامح بني األفراد سلوك يؤثر يف عالقات األفراد ويقوي اإلحرتام املتبادل واملعاملة ابحلسىن
يقول هللا تعاىل(:خذ العفو و أمر ابلعرف و أعرض عن اجلاهلني .فلما أنزلت هذا اآلية قال رسول هللا (ص) :ما
هذا اي جربيل ؟ قال إن هللا أمرك أن تعفو عمن ظلمك و تعطي من حرمك و تصل من قطعك  ،ومن صور
تسامح األفراد التسامح بني الزوجني يف األسرة الواحدة ؛ وهو أمر مطلوب شرعا يقويه ويؤكد إلتزام الزوجني
ابملعاش رة الطيبة و األلفة و املودة و الرتاحم و التوادد  ،قال تعاىل(:وعاشروهن ابملعروف فإن كرهتموهن فعسى أن
تكرهوا شيئاً وجيعل هللا فيه خرياً كثريا) ؛ وأما التسامح بني اجلماعات ؛ وقد شرع اإلسالم املوادعة للجماعة حىت
(ود كثري
لو وقع عليها ظلم أو قطيعة ال سيما إن كان يف ذلك صالح هلم يؤدي إىل هتدئة األوضاع ؛ قال تعاىلَّ :
من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إَيانكم كفارا حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبني هلم احلق فاعفوا
وأصفحوا حىت اييت هللا أبمره إن هللا على كل شىء قدير) يقول اإلمام الزخمشري " فاسلكوا معهم سبيل العفو و
الصفح عما يكون منهم من اجلهل و العداوة" )1(.؛ مث هناك التسامح بني الشعوب و الدول ؛ وهذا جانب مهم
عين اإلسالم بتحقيقه ؛ فعلى مستوى الدين والعقيدة تقدم القول يف تقرير حقيقة التنوع ودعى القرآن إىل قبول
التنوع الديين وإن مل يصوبه ؛ فاحلكم بتصويبه أمر ؛ وحتقيق التعايش وحسن التعامل أمر آخر.

ويف هذا املقام هناك مسألة تطرح نفسها بقوة وهو فهم مطلب اجلهاد مع تقرير حق التعايش وعدم اإلكراه ؛
يقول سيد قطب مفسرا مطلب اجلهاد وعدم تعارضه مع مبدأ عدم اإلكراه كمبدأ اسالمي أصيل " :جهاد لتحرير
« اإلنسان » من العبودية لغري هللا  ،ومن فتنته ابلقوة عن الدينونة هلل وحده واالنطالق من العبودية للعباد { . .
حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كله هلل } وأنه ليس جهاداً لتغليب مذهب بشري على مذهب بشري مثله  .إمنا
هو جهاد لتغليب منهج هللا على مناهج العبيد! وليس جهاداً لتغليب سلطان قوم على سلطان قوم  ،إمنا هو
جهاد لتغليب سلطان هللا على سلطان العبيد! وليس جهاداً إلقامة مملكة لعبد  ،وإمنا هو جهاد إلقامة مملكة هللا
يف األرض  . .ومن مث ينبغي له أن يطلق يف « األرض » كلها  ،لتحرير « اإلنسان » كله  .بال تفرقة بني ما هو
داخل يف حدود اإلسالم وبني ما هو خارج عنها  . .فكلها « أرض » يسكنها « اإلنسان » وكلها فيها طواغيت
تعبد العباد للعباد!
) )1الزخمشري  ،الكشاف .202/1 ،

.
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وحني ينسون هذه احلقيقة يهوهلم طبعاً أن ينطلق منهج ليكتسح كل املناهج  ،وأن تنطلق أمة لتخضع سائر

األمم  . .إهنا يف هذا الوضع ال تستساغ! وهي فعالً ال تستساغ!  . .لوال أن األمر ليس كذلك  .وليس له شبيه
فيما بني أنظمة البشر اليوم من إمكان التعايش! إهنا كلها اليوم أنظمة بشرية  .فليس لواحد منها أن يقول  :إنه
هو وحده صاحب احلق يف البقاء! وليس احلال كذلك يف نظام إهلي يواجه أنظمة بشرية؛ ليبطل هذه األنظمة
كلها ويدمرها كي يطلق البشر مجيعاً من ذلة العبودية للعباد؛ ويرفع البشر مجيعاً إىل كرامة العبودية هلل وحده بال
شريك!
مث إنه يهوهلم األمر ويتعاظمهم ألهنم يواجهون هجوماً صليبياً منظماً لئيماً ماكراً خبيثاً يقول هلم  :إن العقيدة
اإلسالمية قد انتشرت ابلسيف  ،وأن اجلهاد كان إلكراه اآلخرين على العقيدة اإلسالمية؛ وانتهاك حرمة حرية
االعتقاد!
واملسألة على هذا الوضع ال تكون مستساغة  . .لوال أن األمر ليس كذلك على اإلطالق  . .إن اإلسالم
يقوم على قاعدة  { :ال إكراه يف الدين قد تبني الرشد من الغي } ولكن ملاذا ينطلق إذن ابلسيف جماهداً؛ وملاذا
اشرتى هللا من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم أبن هلم اجلنة { يقاتلون يف سبيل هللا فيقتلون ويقتلون } ؟  . .إنه ألمر
آخر غري اإلكراه على العقيدة كان هذا اجلهاد  . .بل ألمر مناقض متاماً لْلكراه على العقيدة  . .إنه لضمان حرية

االعتقاد كان هذا اجلهاد؛  . .ألن اإلسالم كإعالن عام لتحرير « اإلنسان » يف « اإلرض » من العبودية للعباد؛
يواجه دائماً طواغيت يف األرض خيضعون العباد للعباد  .ويواجه دائماً أنظمة تقوم على أساس دينونة العبيد
للعبيد؛ حترس هذه األنظمة قوة الدولة أو قوة تنظيمية يف صورة من الصور؛ وحتول دون الناس يف داخلها ودون
مساع الدعوة اإلسالمية؛ كما حتول دوهنم ودون اعتناق العقيدة إذا ارتضتها نفوسهم  ،أو تفتنهم عنها بشىت
الوسائل  . .ويف هذا يتمثل انتهاك حرية االعتقاد أبقبح أشكاله  .ومن هنا ينطلق اإلسالم ابلسيف ليحطم هذه
األنظمة  ،ويدمر هذه القوى اليت حتميها  . .مث ماذا؟  . .مث يرتك الناس  -بعد ذلك  -أحراراً حقاً يف اختيار
العقيدة اليت يريدوهنا  .إن شاءوا دخلوا يف اإلسالم  ،فكان هلم ما للمسلمني من حقوق  ،وعليهم ما عليهم من
واجبات  ،وكانوا إخواًنً يف الدين للسابقني يف اإلسالم! وإن شاءوا بقوا على عقائدهم وأدوا اجلزية  ،إعالًنً عن
استسالمهم النطالق الدعوة اإلسالمية بينهم بال مقاومة؛ ومشاركة منهم يف نفقات الدولة املسلمة اليت حتميهم من
اعتداء الذين مل يستسلموا بعد  ،وتكفل العاجز منهم والضعيف واملريض كاملسلمني سواء بسواء .
إن اإلسالم مل يكره فرداً على تغيري عقيدته؛ كما انطلقت الصليبية على مدار التاريخ تذبح وتقتل وتبيد
شعوابً أبسرها  -كشعب األندلس قدَياً وشعب زجنبار حديثاً  -لتكرههم على التنصر  .وأحياًنً ال تقبل منهم

حىت التنصر  ،فتبيدهم جملرد أهنم مسلمون  . .وأحياًنً جملرد أهنم يدينون مبذهب نصراين خمالف ملذهب الكنيسة
الرمسية  . .وقد ذهب مثالً اثناء عشر ألفاً من نصارى مصر ضحااي بصور بشعة إذا أحرقوا أحياء على ًنر
املشاعل جملرد خمالفتهم جلزئية اعتقادية عن كنيسة روما تتعلق ابنبثاق الروح القدس من اآلب فقط  ،أو من اآلب
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واالبن معاً! أو يتعلق مبا إذا كان للمسيح طبيعة واحدة الهوتية  ،أو طبيعة الهوتية ًنسوتية  . . .إىل آخر هذه
اجلزئيات االعتقادية اجلانبية!
وأخرياً فإن صورة االنطالق يف األرض ملواجهة من يلون املسلمني من الكفار هتول املهزومني روحياً يف هذا
الزمان وتتعاظمهم؛ ألهنم يبصرون ابلواقع من حوهلم وبتكاليف هذا االنطالق فيهوهلم األمر  . .وهو يهول فعالً! .
 .فهل هؤالء الذين حيملون أمساء املسلمني  ،وهم شعوب مغلوبة على أمرها؛ أو قليلة احليلة عموماً! هل هؤالء هم

الذين سينطلقون يف األرض يواجهون أمم األرض مجيعاً ابلقتال  ،حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كله هلل؟! إنه
ألمر ال يتصور عقالً  . .وال َيكن أن يكون هذا هو أمر هللا فعالً"(.)1

إن تقرير وحدة اإلنسان وكرامته ومساواته بصرف النظر عن جنسه وعرقه هلا أثر عظيم يف غرس التعايش
وتغذيته حىت تبسق شجرته الوارفة أبطيب الثمر وحىت تصبح وافرة ورافة أبكمل وأبرد الظالل مبا يتفيأ هبا
اه ْم
املتعايشون ؛ وقد سبق ذكرًن آية احلجرات املؤكدة على ذلك ؛ وهللا يقول أيضا َ ﴿ :ولََق ْد َكَّرْمنَا بَِّين َ
آد َم َو َْحَْلنَ ُ
ِّ
ِّيف الْبـ ِّر والْبح ِّر ورزقْـنَ ِّ
ض ْلنَاهم علَى َكثِّري ِّممَّن خلَ ْقنَا تَـ ْف ِّ
ض ًيال﴾ (اإلسراء )70/؛ ونظري ذلك ما
اه ْم م َن الطَّيِّّبَات َوفَ َّ ُ ْ َ
َ ّ َ َ ْ َ ََ ُ
ْ َ
روي أن النيب مرت به جنازة فقام فقيل له إهنا جنازة يهودي فقال :أليست نفساً(.)2
 -4تقرير أن البشر مشرتكون يف املنافع ومبا يوجب التعاون والتعايش بينهم:
هناك مجلة من املشرتكات بني الناس حتوجهم إىل التعاون والتعايش ؛ فهم يشرتكون يف وحدة األصل والنوع –
كما أسلفنا -ويف حياهتم على األرض وحاجتهم ملنافعها ويشرتكون يف احلاجات اليت حتتاج إلشباع يف تكوينهم
ويشرتكون يف املصري ؛ وغري ذلك من وجوه االشرتاك ؛ وحياة املتشاركني ال تستقيم بغري تعاون وتعايش مسح  :بيعاً
َّ ِّ
ين َملْ يـُ َقاتِّلُوُك ْم ِّيف ال ِّّد ِّ
وشراء وقضاء واقتضاء وظعناً وإقامة ؛ ولذلك قال هللا تعاىل  َ﴿ :ال يـَْنـ َها ُك ُم َّ
ين َوَملْ
اَّللُ َع ِّن الذ َ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ني) ﴾ (املمتحنة )8/؛ والواضح من اآلية
وه ْم َوتـُ ْق ِّسطُوا إِّلَْي ِّه ْم إِّ َّن َّ
اَّللَ ُِّحي ُّ
ب الْ ُم ْقسط َ
ُخيْ ِّر ُجوُكم ّمن د َاي ِّرُك ْم أَن تَـبَـُّر ُ
التعزيز هلذا التشارك والتعاون والتعايش املفضي للعدل واملمتنع فيه وجوه الظلم واالعتداء ؛ تعزيزا للقيم اإلنسانية

وأخالق العدل واحلرية واملساواة والصدق والعفة ؛ وحبثا عن القواسم املشرتكة بني البشر والرتكيز عليها واالنطالق
منها حنو التعايش والتسامح والتواصل احلضاري  ،وال ريب يف تشارك الناس يف هذه القيم العظيمة ؛ وهي قيم يهتم
هبا اإلسالم ؛ ولذلك جند اإلسالم يف التبليغ يؤكد على حسنه ؛ بل يدعو جملادلة الناس يف اخلالفيات ابليت هي
ِّ
أحسن ؛ قال هللا تعاىل  ﴿ :وَال ُِتَ ِّادلُوا أ َْهل الْ ِّكتَ ِّ
َح َس ُن ﴾ (العنكبوت )46/؛ ويدعو إىل الرتفع
اب إَِّّال ِّابلَِّّيت ه َي أ ْ
َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
اَّللَ َع ْد ًوا بغَ ِّْري ع ْلم ﴾
اَّلل فَـيَ ُسبُّوا َّ
ين يَ ْدعُو َن م ْن ُدون َّ
عن السباب وقاية من التباذل يف احلوار ﴿ َوَال تَ ُسبُّوا الذ َ
(األنعام.)108/
) )1سيد قطب  ،يف ظالل القرآن  ،تفسري قوله تعاىل  { :اي أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم} .111/4 ،
) )2أخرجه مسلم يف صحيحه  - 24 ،ابب القيام للجنازة ، 58/3 ، .ح(.)2269
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إن حقيقة أن البشر مشرتكون يف املنافع ومبا يوجب التعاون والتعايش بينهم – عند النظر -هو الذي جيعلنا
اجنَ ْح َهلا
نفهم حقيقة دعوة القرآن إىل مساملة أي خصم طاملا يطلب املساملة يف قوله تعاىل َ ( :وإِّ ْن َجنَ ُحوا لِّ َّ
لس ْل ِّم فَ ْ
ِّ
ِّ
اَّللِّ ،إِّنَّه هو َّ ِّ
ص ِّرِّه
ك َّ
يدوا أَ ْن َخيْ َدعُ َ
يمَ .وإِّ ْن يُِّر ُ
وك فَِّإ َّن َح ْسبَ َ
اَّللُ ُه َو الَّذي أَيَّ َد َك بِّنَ ْ
السم ُ
َوتَـ َوَّك ْل َعلَى َّ ُ ُ َ
يع الْ َعل ُ
ِّ
ِّ
وهبِّم ،و ِّ
ِّ ِّ
وهبِّم ،لَو أَنْـ َف ْقت ما ِّيف ْاألَر ِّ ِّ
لك َّن َّ
اَّللَ أَلَّ َ
نيَ ،وأَلَّ َ
ت بـَ ْ َ
ف بـَ ْ َ
َوِّابلْ ُم ْؤمن َ
ض َمجيعاً ما أَلَّْف َ
َ
ف بـَْيـنَـ ُه ْم ،إِّنَّهُ
ْ
ني قـُلُ ْ ْ
ني قـُلُ ْ َ
ِّ
يم ) ؛
َع ِّز ٌيز َحك ٌ
إن " هذه اآلايت كانت تواجه حالة قائمة ابلفعل يف حياة اجلماعة املسلمة ،عند نشأة الدولة املسلمة ابملدينة
وتزود القيادة املسلمة ابألحكام اليت تواجه هبا هذه احلالة.
وهي متثل إحدى قواعد العالقات اخلارجية بني املعسكر املسلم وما حوله من املعسكرات األخرى ،ومل تدخل
عليها إال تكمالت وتعديالت جانبية فيما بعد ولكنها ظلت إحدى القواعد األساسية يف املعامالت اإلسالمية
الدولية.
إهنا تقرر إمكان إقامة عهود تعايش بني املعسكرات املختلفة ما أمكن أن تصان هذه العهود من النكث هبا
مع إعطاء هذه العهود االحرتام الكامل واجلدية احلقيقية .فأما إذا اختذ الفريق اآلخر هذه العهود ستاراً يدبر من
ورائه اخليانة والغدر ويستعد للمبادأة والشر فإن للقيادة املسلمة أن تنبذ هذه العهود ،وتعلن الفريق اآلخر هبذا النبذ
وتصبح مطلقة اليد يف اختيار وقت الضربة التالية للخائنني الغادرين ..على أن تكون هذه الضربة من العنف
والشدة حبيث ترهب كل من حتدثه نفسه ابلتعرض للمجتمع املسلم سراً أو جهراً! ..
فأما الذين يساملون املعسكر اإلسالمي ويريدون عدم التعرض للدعوة اإلسالمية ،أو احليلولة دون وصوهلا إىل
()1
كل مسع فإن للقيادة املسلمة أن توادعهم ما دام ظاهرهم يدل على أهنم جينحون إىل السلم ويريدوهنا"
َنشأَ ُك ْم ِّّم َن
يقول العالمة الشعراوي يف تفسري قول هللا سبحانه وتعاىل{ :اعبدوا هللا َما لَ ُك ْم ِّّم ْن إله َغْيـ ُرهُ ُه َو أ َ
األرض واستعمركم فِّ َيها}(هود)61 :
" إن خالفة اإلنسان يف األرض تقتضي أن يتحرك ويعمر األرض .وحني يريد هللا منا أن نتحرك ونعمر األرض
فال بد من أعمال تنظم هذه احلركة ،وال بد من فنون متعددة تقوم على العمارة .ويوزع هللا الطاقات الفاعلة هلذه
الفنون املتعددة وجيعلها مواهب مفكرة وخمططة يف البشر .إن احلق سبحانه مل جيعل من إنسان واحد جممع
مواهب ،بل نثر هللا املواهب على اخللق ،وكل واحد أخذ موهبة ما.

) )1سيد قطب  ،يف ظالل القرآن  ،تفسري قوله تعاىل  { :اي أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم} .1539/3 ،
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ملاذا؟ ألن هللا قد أراد أن يتكامل العامل وال يتكرر؛ فالتكامل يوحي ابالندماج فإذا كنت أنت تعرف شيئاً
خاضعا ملوهبتك ،وأًن ال أعرفه فأًن مضطر أن ألتحم بك ،وأًن أيضا قد أعرف شيئا وأنت ال تعرفه ،لذلك تضطر
أنت أن تلتحم يب.وهذا اللون من االلتحام ليس التحام تفضل ،إمنا هو التحام تعايش ضروري.
لكن لو أن كل واحد صار جممع مواهب ،الستغىن عن غريه من البشر وأقام وحده مبفرده ،وينتهي احتياجه
للمجتمع اإلنساين .فكأن هللا حني وزع أسباب الفضل على اخللق يريد منهم أن يتكاملوا ويلتحم بعضهم ببعض
ال التحام فضل ،ولكن التحام تعايش ضروري؛ ألن واحداً يريد ما ينتجه اآلخر مبوهبته ،واآلخر يريد من إنسان
غريه ما هو موهوب فيه .ولذلك فالناس خبري ما تباينوا؛ ألن كال منهم حيتاج إىل اآلخر(.)1

) )1الشعراوي  ،تفسري الشعراوي – اخلواطر . 1144/2
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املبحث اْلامسَّ :ناذج تطبيقية من دعوة القرآن وقصصه للتعايش.
تنوعت طريقة القرآن يف التوجيه للتعايش وقد تقدم طرف من ذلك ؛ ولتتمة الفكرة هنا َيكن تلمس شيئا من
منهجية القرآن يف التعامل مع اآلخر املخالف ؛ ونالحظ أن القرآن أكد على مطلب الرب والقسط والعدل
واإلحسان يف التعامل مع املخالف املسامل ؛ ويف الوقت ذاته ًندى ابلتعامل مع املسيء ابحلسىن و مطلب الدفع
ابليت هي أحسن ( فإذا الذي بينك وبيته عداوة كأنه ويل ْحيم ).
هذا ويطلب القرآن من الداعية أن تكون دعوته لدين هللا ابحلكمة واملوعظة احلسنة ؛ وضمن ذلك يدعو حبوار
وجمادلة تكون ( ابليت هي أحسن ) أيضاً وهذا هو لب مفهوم احلوار املنادى به اليوم ؛ علما ابن القرآن مسى هذا
أسلوب احلوار ومساه بنفس اإلسم يف قوله تعاىل ( :قال له صاحبه وهو حياوره أكفرت ابلذي خلقك  ) ....وجاء
وصف احملاور بذلك يف معرض املدح له وابسلوب لطيف مشتهر يف كل قصص األنبياء ؛ أسلوب يفيض رْحة
وشفقة ونشرا لكل قول طيب مرعب حمبب للحوار والدعوة.
ومثت ملمح آخر يالحظ يف هتذيب املسلم يف القرآن لضبط ردة فعله إزاء ما يوجه إليه من أذى وهو
اإلعراض ؛ فقد ًندى القرآن ابستعمال اإلعراض ؛ وقد مثل اإلعراض أسلواب ومسلكا يقابل به املخالف املتعنت
مهما بلغ تعنته وإستهزاؤه وطعنه يف دين املسلمني ومقدساهتم؛ ومن مناذج ذلك قوله تعاىل لنبيه يف اإلعراض عن
ِّ
ض
ض َعْنـ ُه ْم َوتَـ َوَّك ْل َعلَى َّ
(وأ َْع ِّر ْ
ض َعْنـ ُه ْم َوعظْ ُهم) ويف اإلعراض عن اليهود (فَأ َْع ِّر ْ
املنافقني (فَأ َْع ِّر ْ
اَّلل ) ويف املشركني َ
ع ِّن الْم ْش ِّركِّني ) ويف شأن اجلاهلني خياطبه أبروع خطاب وأرق خطاب وأرفقه فقال( :خ ِّذ الْع ْفو وأْمر ِّابلْعر ِّ
ف
ُ َ َ َ ُ ْ ُْ
َ ُ
وأَع ِّرض ع ِّن ْ ِّ ِّ
ني ) يقول الزخمشري يف بيان هذه اآلية  ":أي خذ ما عفا لك من أفعال الناس وأخالقهم وما
َْ ْ َ
اجلَاهل َ
أتى منهم  ،وتسهل من غري كلفة  ،وال تداقهم  ،وال تطلب منهم اجلهد وما يشق عليهم حىت ال ينفروا  ،كقوله
صلى هللا عليه وسلم  " :يسروا وال تعسروا " قال :
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ب
ني أَ ْغ َ
خذي الْ َع ْف َو مين تَ ْستَدَيي َم َوَّدِّيت َ ...والَ تَـْنطقي ِّيف َس ْوَرِّيت ح َ
ضُ
وقيل  :خذ الفضل وما تسهل من صدقاهتم  ،وذلك قبل نزول آية الزكاة  ،فلما نزلت أمر أن َيخذهم هبا
طوعاً أو كرهاً  .والعرف  :املعروف واجلميل من األفعال { َوأ َْع ِّرض َع ِّن اجلاهلني } وال تكاىفء السفهاء مبثل
سفههم  ،وال متارهم  ،واحلم عنهم  ،وأغض على ما يسوؤك منهم  .وقيل  :ملا نزلت اآلية سأل جربيل ( ما هذا
) فقال  :ال أدري حىت أسأل [ العامل ]  ،مث رجع فقال « :اي حممد» إن ربك أمرك أن تصل من قطعك  ،وتعطي
من حرمك  ،وتعفو عمن ظلمك»  .وعن جعفر الصادق  :أمر هللا نبيه عليه الصالة والسالم مبكارم األخالق ،
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وليس يف القرآن آية أمجع ملكارم األخالق منها"
اجل ِّ
اهلُو َن قَالُوا َس َال ًما).
َْ

()1

(وإِّذَا َخاطَبَـ ُه ُم
 ،ويف توجيه املسلمني يقول هللا تعاىل َ :

ومتثل القصة القرآنية أمنوذجا رفيعا جيسد صورة التعايش وحتقيق مطلب احلوار ابحلسىن ولطف التعامل الذي
يفيض رفقا ورْحة ؛ وال ريب أن النفوس البشرية جبلت على حب القصص  ،والتأثر هبا وما تتضمنه من أخبار
وأحداث وأشخاص ؛ وتعد قصص األنبياء عليهم الصالة والسالم ودعوهتم أقوامهم من األمم السابقة مثاال
للتأسي هبم يف شفقتهم على أممهم ورْحتهم هبم ونصحهم هلم واجتهادهم يف حماولة انقاذ أقوامهم برفق وتلطف.
ِّ ِّ
ِّ
فاهلل يصف نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم بقوله( :لََق ْد جاء ُكم رس ٌ ِّ
يص
ول م ْن أَنْـ ُفس ُك ْم َع ِّز ٌيز َعلَْيه َما َعنت ُّْم َح ِّر ٌ
َ َ ْ َُ
علَي ُكم ِّابلْم ْؤِّمنِّني رُؤ ٌ ِّ
يم) (التوبة.)128:
وف َرح ٌ
َْ ْ ُ َ َ
اَّللِّ َما ال تَـ ْعلَ ُمو َن) (األعراف :من
ص ُح لَ ُك ْم َوأ َْعلَ ُم ِّم َن َّ
(وأَنْ َ
وحيكي عن نوح عليه الصالة والسالم قوله لقومهَ :
اآلية.)62
ِّ
ني) (األعراف :من اآلية.)68
(وأ ًََن لَ ُك ْم ًَن ِّص ٌح أَم ٌ
وهود عليه الصالة والسالم إذ يقول لقومهَ :
ِّ
ت
ص ْح ُ
(اي قَـ ْوم لََق ْد أَبْـلَ ْغتُ ُك ْم ِّر َسالَةَ َرِّّيب َونَ َ
وصاحل عليه الصالة والسالم وهو خياطب قومه بعد هالكهم يقولَ :
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ني) (األعراف :من اآلية.)79
لَ ُك ْم َولَك ْن ال ُحتبُّو َن النَّاصح َ
وهكذا شعيب عليه الصالة والسالم يف خطابه لقومه بعد إهالكهم بقوله( :اي قَـوِّم لََق ْد أَبـلَ ْغت ُكم ِّرس ِّ
االت َرِّّيب
ْ ُ ْ َ
َ ْ
ِّ
ين) (األعراف :من اآلية.)93
ت لَ ُك ْم فَ َكْي َ
ص ْح ُ
َونَ َ
ف َ
آسى َعلَى قَـ ْوم َكاف ِّر َ
ويورد القرآن صورة اخلطاب املتأدب اللطيف إلبراهيم يف أكثر من مقام ؛ خطاب يفيض رْحة وأنسا وتفريبا
ِّ
ِّ ِّ
ك فَاتَّبِّع ِّين أَه ِّد َك ِّصراطاً س ِّوايً اي أَب ِّ
ِّ
ت ال
(اي أَبَت إِِّّّين قَ ْد َجاءَِّين م َن الْع ْل ِّم َما َملْ ََيْت َ ْ ْ
َ َ ّ َ َ
للمخاطب ؛ يقول هللا تعاىلَ :
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ك ع َذاب ِّمن الَّر ْْح ِّن فَـتَ ُكو َن لِّلشَّيطَ ِّ
ان
َخ ُ
اف أَ ْن ََيَ َّس َ َ ٌ َ َ
ْ
تَـ ْعبُد الشَّْيطَا َن إِّ َّن الشَّْيطَا َن َكا َن ل َّلر ْْحَ ِّن َعصيّاً َاي أَبَت إِِّّّين أ َ
َولِّيّاً) (مرمي.)45-43:
إن الالفت للنظر يف اآلية وغريها من آايت السورة استعمال اسم الرْحن فاآليتان هنا قد ذكر فيهنا (الرْحن) ،
و" نالحظ أن لفظ (الرْحن) تكرر يف هذه السورة  16مرة وهي أكثر سورة تكرر فيها لفظ (الرْحن) يف القرآن.
يشع يف السورة"(.)2
وهذا يدل على أن جو الرْحة ّ

.
) )1الزخمشري  ،الكشاف .327/2 ،
) )2فاضل السامرائي  ،ملسات بيانية  ،رقم  ،257من الشبكة.
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إن هذا الرفق واخلطاب املقرب املفضي للتعايش وحماولة التقارب رغم نفور اآلخر رافقه صرب وحتمل هلؤالء
األنبياء على أذى أقوامهم ،وصرب على مشاق الدعوة إىل هللا ؛ وقدموا أعظم املثل للمؤمنني والدعاة بعدهم؛ يصف
ِّ
ِّ
ِّ
ص ُرًَن َوال
ت ُر ُس ٌل ِّم ْن قَـْبل َ
(ولََق ْد ُك ّذبَ ْ
صبَـ ُروا َعلَى َما ُك ّذبُوا َوأُوذُوا َح َّىت أ ََات ُه ْم نَ ْ
ك فَ َ
هللا عز وجل هذا الصرب بقولهَ :
ِّ
ِّ ِّ
ات َِّّ
مب ِّّد َل لِّ َكلِّم ِّ
الر ُس ِّل
(وُك ّالً نـَ ُق ُّ
ك ِّم ْن أَنْـبَ ِّاء ُّ
ص َعلَْي َ
اَّلل َولََق ْد َجاءَ َك م ْن نـَبَأ الْ ُم ْر َسل َ
َُ
َ
ني) (األنعام ،)34:وقال تعاىلَ :
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ني) (هود.)120:
ت بِّه فـُ َؤ َاد َك َو َجاءَ َك ِّيف َهذه ْ
احلَ ُّق َوَم ْوعظَةٌ َوذ ْكَرى ل ْل ُم ْؤمن َ
َما نـُثَـبِّّ ُ
وهاهو َوَرقة بن نوفل خياطب النيب صلى هللا عليه وسلم مبينا أن طريق األنبياء هكذا نيلهم األذى من قومهم :
ليتين أكون حياً حني خيرجك قومك ،فقال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم ( -أوخمرجي هم؟) فقال ورقة(:نعم
()1
مل َيت رجل قط مبا جئت به إال عودي .وإن يدركين يومك أنصرك نصراً مؤزراً).
ومما نتعلمه من قصص األنبياء مما عرضه القرآن تلك الروح اإلجيابية واحلوار البناء ؛ وقد عرض لنا القرآن مناذج
من هذا احلوار البنا ء اهلادف املرتفق ابآلخر ؛ ففي قصة نوح مع قومه صورة النيب الصابر على حماورة قومه بينما هم
فقدوا صربهم ؛ فهم جيأرون ابلشكوى أمام نوح أهنم صاروا ال يتحملون جمادلته ؛ صورة متعاكسة بينهم وبينه ؛
ومفارقة عجيبة تكشف عظيم صرب نوح على احملاورة وضيق صدر أولئك القوم ؛ يقول هللا تعاىل( قالوا اي نوح قد
جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا مبا تعدًن إن كنت من الصادقني )
فيجيب نوح مبا يؤكد استمراره على هذا الدرب من احلوار والصرب وأبن ما تطلبوه من عقوبة ليس من شأين
بل هو لغريي ؛ يقول هللا تعاىل حاكيا جواب نوح  ( :قال إمنا َيتيكم به هللا إن شاء وما أنتم مبعجزين ) مث يقول :
( وال ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم  ،إن كان هللا يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون ).
لقد تنوع جدال وحوار نوح ؛ فكان يدعو قومه سرا وجهرا أفرادا ومجاعات وليال وهنارا قال هللا تعاىل يف ذلك
 ( :قال رب إين دعوت قومي ليالً وهنارا  .فلم يزدهم دعائي إال فرارا  .وإين كلما دعوهتم لتغفر هلم  . ) ...مث قال
 ( :مث إين دعوهتم جهارا  ،مث إين أعلنت هلم وأسررت هلم إسرارا ).
ويعرض لنا القرآن أمنوذجا عظيما حملاورة يوسف الصديق لصاحيب السجن وعرضه للمباديء اليت ًنداهم
ووجههم إليها يف حوار لطيف دعاهم إىل التوحيد وحاورهم يف ضرورة اإلَيان ابهلل الواحد األحد ؛ وقد اهتبل
َح ُد ُمهَا إِِّّّين
يوسف فرصة توجههم حنوه لتفسري الرؤاي يف حماورهتم فهم جاءوا قائلني كما حكى هللا عنهم ( :قَ َ
ال أ َ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ال ْاآلخر إِِّّين أَرِّاين أ ِّْ
ِّ ِّ
ني)
َْح ُل فَـ ْو َق َرأْسي ُخْبـًزا َأتْ ُك ُل الطَّْيـ ُر مْنهُ نـَبِّّْئـنَا بِّتَأْ ِّويله إِّ ًَّن نـََر َاك م َن الْ ُم ْحسن َ
أ ََراين أ َْعص ُر َخًَْرا َوقَ َ َ ُ ّ َ
طعام ترزقانه إال
ويبدأ يوسف احملاورة فتقدمي ما يثبت صدقه وما َيلكه من علم يوحى إليه قائال  ( :ال َيتيكما ٌ

نبأتكما بتأويله قبل أن َيتيك ما ذلكما مما علمين ريب ) مث يثين بذكر اَيانه بربه وأنه هو وآابؤه يؤمنون ابلواحد

) )1أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب اإلَيان ،ابب بدء الوحي حديث رقم .)142/1( 252
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األحد ويضمن حواره حجج التوحيد بكالم رفيق مقتع؛ يقول هللا تعاىل حاكيا عنه ( :واتـَّبـع ِّ
آابئِّي إِّبْـَر ِّاه َيم
َ َْ ُ
ت ملَّةَ َ
ِّ
ض ِّل َِّّ
ِّ
َّاس َولَ ِّك َّن أَ ْكثَـَر الن ِّ
اَّلل َعلَْيـنَا َو َعلَى الن ِّ
َّاس َال
َوإِّ ْس َح َ
ك ِّم ْن فَ ْ
وب َما َكا َن لَنَا أَ ْن نُ ْش ِّرَك ِّاب ََّّلل ِّم ْن َش ْيء ذَل َ
اق َويـَ ْع ُق َ
السج ِّن أَأَرابب متَـ َف ِّرقُو َن خيـر أَِّم َّ ِّ
ِّ
ي ْش ُكرون) اي ِّ
ِّ ِِّّ َِّّ
َ ُ َ َ
صاح َِّيب ّ ْ ْ َ ٌ ُ ّ َ ْ ٌ
اَّللُ الْ َواح ُد الْ َق َّه ُار (َ )39ما تَـ ْعبُ ُدو َن م ْن ُدونه إال أ َْمسَاءً
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ين الْ َقيِّّ ُم َولَ ِّك َّن
اَّللُ هبَا ِّم ْن ُس ْلطَان إِّ ِّن ْ
آاب ُؤُك ْم َما أَنْـَزَل َّ
ْم إَِّّال ََّّلل أ ََمَر أََّال تَـ ْعبُ ُدوا إَِّّال إِّ َّايهُ ذَل َ
َمسَّْيـتُ ُم َ
وها أَنْـتُ ْم َو َ
ك ال ّد ُ
احلُك ُ
أَ ْكثَـَر الن ِّ
َّاس َال يـَ ْعلَ ُمو َن)
ِّ
مث خيتم حواره بتقسري رؤايمها( :اي ِّ ِّ
ب فَـتَأْ ُك ُل
َح ُد ُك َما فَـيَ ْسقي َربَّهُ َخًَْرا َوأ ََّما ْاآل َخ ُر فَـيُ ْ
َ َ
الس ْج ِّن أ ََّما أ َ
صلَ ُ
صاح َِّيب ّ
َّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ضي ْاألَمر الَّ ِّذي فِّ ِّيه تَستَـ ْفتِّي ِّ
ان).
ْ َ
الطْيـ ُر م ْن َرأْسه قُ َ ْ ُ
وأما حوار إبراهيم وأبيه الذي حكاه القرآن فهو من احلوار الراقي ؛ وقد ذكرًن مشهدا منه سابقا ؛ فلنتأمل
مشهدا آخر حيكي هللا فيه خرب ابراهيم فيقول ( :واذكر يف الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً نبياً  .إذ قال ألبيه اي
أبت مل تعبد ما ال يسمع وال يبصر وال يغين عنك شيئاً  .اي أبت إين قد جاءين من العلم ما مل َيتك فاتبعين أهدك

صراطاً سوايً  .اي أبت ال تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرْحن عصيًّا  .اي أبت إين أخاف أن َيسك عذاب من
الرْحن فتكون للشيطان وليًّا  .قال أراغب أنت عن آهليت اي إبراهيم لئن مل تنته ألرمجنَّك واهجرين مليّا  .قال سالم
عليك سأستغفر لك ريب إنه كان يب حفيًّا ).

وال ريب أن أعل ى األنبياء مقاما هو خامت األنبياء صلى هللا عليه وسلم ؛ وسريته مليئة ابحلوار والرفق ابلناس ،
وقد أسلمت مجوع كبرية من خالل لقائه وحماورته.
فالطفيل بن عمرو الدوسى جاء مكة ؛ وخشبت قريش أن يسلم فقالت له  " :قدمت بالدًن وهذا الرجل بني
أظهرًن قد أعضل أمره بنا اى اشتد وفرق مجاعتنا وشتت أمرًن وإمنا قوله كالسحر يفرق به بني املرء وأخيه وبني
الرجل وزوجته وإًن خنشى عليك وعلى قومك ما دخل علينا فال تكلمه وال تسمع منه قال الطفيل فو هللا ما زالوا
ىب حىت أمجعت أى قصدت وعزمت على أن ال أمسع منه شيئا وال أكلمه أى حىت حشوت ىف أذىن حني غدوت
إىل املسجد كرسفا وهو بضم الكاف وسكون الراء مث سني مهملة مضمومة مث فاء أى قطنا"  ،ولكن الرجل
استمع للنيب ولقرأته فأعجبه األمر ورأى احلق الئحا فيه فأسلم(.)1
وعمرو بن عنبسة حينما جاء إىل النيب صلى هللا عليه وسلم ؛ قال فسألته أي شيء أنت قال نيب قلت من
نباك قال هللا قلت ومب أرسلك قال بعبادة هللا وحده ال شريك له وحبقن الدماء وبكسر األواثن وصلة الرحم وأمان
السبيل فقلت نعم ما أرسلت به قد آمنت بك وصدقتك أأتمرين أن أمكث معك أو أنصرف فقال أال ترى كراهة
الناس ما جئت به فال تستطيع أن متكث كن يف أهلك فإذا مسعت يب قد خرجت خمرجا فاتبعين فكنت يف أهلي
) )1احلليب  ،السرية احللبية .69/2 ،

.
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حىت خرج صلى هللا عليه وسلم إىل املدينة فسرت إليه فقدمت املدينة فقلت اي نيب هللا أتعرفين قال نعم أنت
()1
السلمى الذي أتيتين مبكة
حممدا جمنون وكان كاهنا يرقي من اجلنون
وضماد بن ثعلبة األزدي قدم مكة فسمع من قريش من يقول  :إن ً
فقال  :لو إين أتيت هذا الرجل لعل هللا يشفيه على يدى ،فلقيه ،فقال  :اي حممد ،إين أرقى من هذا الريح ،فهل
لك ؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ( :إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ،من يهده هللا فال مضل له ،ومن
حممدا عبده ورسوله  .أما بعد )
يضلله فال هادى له ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،وأشهد أن ً
.

()2

لقد ضرب النيب صلى هللا عليه وسلم املثل األعلى يف الرفق وحسن معاملة الغري ؛ واملقام يطول يف ذكر شواهد
ذلك ؛ فذلك مما تناقلته الركبان واألسفار  ،غري أين سأتوقف مع أمنوذج واحد وهو خرب بول األعرايب يف املسجد
فعن أيب هريرة قال  :قام أعرايب فبال يف املسجد فتناوله الناس فقال هلم النيب ( صلى هللا عليه وسلم )  :دعوه
وأهريقوا على بوله سجال من ماء أو ذنواب من ماء فأمنا بعثتم ميسرين ومل تبعثوا معسرين  .ويف لفظ آخر  :مث قال
 :إن إعرابيا دخل املسجد ورسول هللا ( صلى هللا عليه وسلم ) جالس فصلى ركعتني مث قال  :اللهم إرْحين وحممد
وال ترحم معنا أحدا فقال النيب ( صلى هللا عليه وسلم )  :لقد حتجرت واسعا مث مل يلبث أن ابل يف ًنحية فقام
إليه رسول هللا ( صلى هللا عليه وسلم ) فقال  :إمنا بين هذا البيت لذكر هللا والصالة وإنه ال يبال فيه مث دعا
بسجل من ماء فأفرغه عليه قال  :يقول األعرايب بعد أن فقه  :فقام النيب ( صلى هللا عليه وسلم ) ايل أبيب هو
وأمي فلم يسب ومل يؤنب ومل يضرب(.)3
إن املتأمل يف تصرف النيب الرْحة صلى هللا عليه وسلم وحكمته واستيعابه للغري حقق مثموره يف قبول األعرايب
وعدم نفوره ؛ فكأن النيب صلى هللا عليه وسلم دفع مفسدة نفور األعرايب بقبول ضرره على املسجد  ،وقدم
مصلحة اإلنسجام واستيعاب األعرايب وبقائه على اإلسالم على مصلحة طهارة املسجد رغم قدسية املسجد ؛ إنه
حبق درس عظيم يف قبول الغري ومد اجلسور معهم والتعايش واإلنسجام وإايهم.
ومن طريف األمور أن اليهود كانوا يستغلون روح احلوار البناء من قبل الرسول صلى هللا عليه وسلمو وكان
كثرياً ما جيادلونه ويُغالطونه ِّمَراراً  ،وحدث أن َّ
وىف رسول هللا ألحدهم َديْنه  ،لكنه أنكره وأتى يطالب به من
جديد  ،وأخذ يراجع رسول هللا ويغالطه وينكر ويقول  :ابْغِّين شاهداً .

.

) )1احلليب  ،السرية احللبية .300/1 ،
.
) )2املباركفوري  ،الرحيق املختوم  ،ص.105
) )3احلديث له ألفاظ متعددة وممن أخرجه البخاري يف صحيحه  ، 141/4 ، 67/1،والنسائي وأْحد يف مسنده  ،أْحد ، 282، 239/2 ،
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ب
فه َّ
ومل يكن لرسول هللا شاهد وقت السداد  ،وهكذا ّ
أتزم املوقف يف حضور أحد الصحابة  ،وامسه خزَية َ ،
خزَية قائالً  :أًن اي رسول هللا كنت شاهداً  ،وقد أخذ هذا اليهودي َديْنه  ،فسكت اليهودي ومل يرد ومل جيادل ،
فَدل ذلك على كذبه  .ويكاد املريب أن يقول  :خذوين .
لكن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عندما اختلى خبزَية بعد أن انصرف الدائن قال  :اي خزَية ما ْحلك على
هذا القول  ،ومل يكن أحد معنا  ،وأًن أقضي لليهودي َديْنه؟ فضحك خزَية وقال  :اي رسول هللا أَأُص ِّّدقُك يف خرب
السماء  ،وأُك ِّّذبك يف ِّع ّدة دراهم؟
فح ْسبه »)
فَ ُسَّر رسول هللا من اجتهاد الرجل  ،وقال َ « :م ْن شهد له خزَية َ

()1

بقي قي آخر حبثنا أن نفهم اجلمع بني مبدأ أن ال إكراه يف الدين وحرية الدين و مسألة آية السيف أو براءة ؛
ولقد وجدًن سيد قطب ممن مجعوا بينهما مجعا حسنا ؛ يقول سيد قطب ضمن تفسري افتتاحية برأة  « :وقد
عاهد ( ص ) املشركني يف احلديبية على السلم واألمان عشر سنني بشروط تساهل معهم فيها منتهى التساهل ،
عن قوة وعزة  ،ال عن ضعف وذلة  ،ولكن حبا ابلسلم ونشر دينه ابإلقناع واحلجة  .ودخلت خزاعة يف عهده (
ص ) كما دخلت بنو بكر يف عهد قريش؛ مث عدا هؤالء على أولئك وأعانتهم قريش ابلسالح فنقضوا عهدهم ،
فكان ذلك سبب عودة احلرب العامة معهم  ،وفتحه ( ص ) ملكة  ،الذي خضد شوكة الشرك وأذل أهله؛
ولكنهم ما زالوا حياربونه حيث قدروا؛ وثبت ابلتجربة هلم يف حايل قوهتم وضعفهم أهنم ال عهود هلم  ،وال يؤمن
نقضهم وانتقاضهم  ،وكما َييت قريباً يف قوله تعاىل من هذه السورة  { : 7كيف يكون للمشركني عهد عند هللا

وعند رسوله  -إىل قوله يف آخر أية  - 12فقاتلوا أئمة الكفر  ،إهنم ال أَيان هلم لعلهم ينتهون }  .أي ال عهود
هلم يرعوهنا ويفون هبا  .واملراد أنه ال َيكن أن يعيش املسلمون معهم حبكم املعاهدات املرعية  ،فيأمن كل منهم شر
اآلخر وعدوانه  ،مع بقائهم على شركهم الذي ليس له شرع يدان به  ،فيجب الوفاء ابلعهد إبجيابه  .كيف وقد
سبقهم إىل الغدر ونقض امليثاق  ،من كانوا أجدر ابلوفاء وهم أهل الكتاب؟!
» هذا هو األصل الشرعي الذي بين عليه ما جاءت به هذه السورة من نبذ عهودهم املطلقة  ،وإمتام مدة
عهدهم املؤقتة ملن استقام عليها؛ وأما حكمة ذلك فهي حمو بقية الشرك من جزيرة العرب ابلقوة  ،وجعلها خالصة
للمسلمني  ،مع مراعاة األصول السابقة يف قوله تعاىل  { ] 190 : 2 [ :وقاتلوا يف سبيل هللا الذين يقاتلونكم }
وقوله  { ] 61 : 8 [ :وإن جنحوا للسلم فاجنح هلا } بقدر اإلمكان  .وإن قال اجلمهور بنسخ هذه اآلية آبية
السيف من هذه السورة ونبذ عهود الشرك «  . .انتهى .

) )1أخرجه الطرباين الطرباين يف معجمه الكبري  87 /4 ،ح(  ، )3730قال اهليثمي :رواه الطرباين ورجاله كلهم ثقات .
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وظاهر من هذا االستعراض ومن التعقيب عليه  -ومما جاء بعده يف تفسري السورة يف تفسري املنار  -أنه مع
ملس السبب األصيل العميق الكامن وراء هذه السلسلة من نقض العهود  ،وابتداء أول فرصة حلرب اإلسالم وأهله
من املشركني وأهل الكتاب  ،فإن املؤلف ال يتابع هذا السبب إىل جذوره؛ وال يرى امتداده ومشوله؛ وال يستشرف
احلقيقة الكبرية يف طبيعة هذا الدين وطبيعة منهجه احلركي؛ وطبيعة االختالف اجلذري بني منهج هللا ومناهج
العبيد  ،اليت ال َيكن االلتقاء على شيء منها؛ وابلتايل ال َيكن التعايش الطويل بني املعسكرات القائمة على
منهج هللا وهذه املناهج أصالً!
فأما األستاذ حممد عزة دروزة يف تفسريه للسورة يف كتابه  » :التفسري احلديث « فيبعد جداً عن هذه احلقيقة
الكربى؛ وال يلمس ذلك السبب األصيل العميق أصالً .
ذلك أنه مشغول  -كغريه من الكتاب احملدثني الواقعني حتت ضغط الواقع البائس لذراري املسلمني وللقوة
الظاهرة ملعسكرات املشركني وامللحدين وأهل الكتاب يف هذا الزمان  -بتلمس شهادة هلذا الدين أبنه دين السلم
والسالم؛ الذي ال يعنيه إال أن يعيش داخل حدوده يف سالم! فمىت أمكنت املهادنة واملعاهدة فهو حريص عليها
 ،ال يعدل هبا هدفاً آخر!
وهو من مث ال يرى سبباً هلذه النصوص اجلديدة األخرية يف سورة التوبة إال نقض بعض املشركني لعهودهم مع
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -وأن الذين مل ينقضوا عهودهم  -سواء كانت مؤقتة أو مؤبدة  -فقد جاءت
السورة ابحملافظة عليها  .وأنه حىت إذا انقضت عهودهم فإنه جيوز أن تعقد معهم معاهدات جديدة!!! وكذلك
الناكثون أنفسهم! وأن اآلايت املرحلية هي األصل الذي يقيد عموم اآلايت األخرية يف هذه السورة!!!
ويف ذلك يقول يف شرح قوله تعاىل  { :إال الذين عاهدمت من املشركني مث مل ينقصوكم شيئاً ومل يظاهروا عليكم
أحداً فأمتوا إليهم عهدهم إىل مدهتم إن هللا حيب املتقني  .فإذا انسلخ األشهر احلرم فاقتلوا املشركني حيث
وجدمتوهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا هلم كل مرصد  ،فإن اتبوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن هللا
غفور رحيم }
« ويف اآليتني وما قبلهما صور من السرية النبوية يف أواخر العهد املدين  ،حيث ينطوي فيهما أنه كان بني
املسلمني واملشركني عهود سلم بعد الفتح املكي رمبا كانت ممتدة إىل ما قبله  ،وأن من املشركني من ظلوا أوفياء
لعهودهم  ،ومنهم من نقض أو ظهرت منه عالئم النقض والغدر .
» ولقد نبهنا قبل على أن أهل التأويل واملفسرين يسمون اآلية الثانية من اآليتني اللتني حنن يف صددمها آية
السيف  ،ويعتربوهنا ًنسخة لكل آية فيها أمر ابلتسامح والتساهل مع املشركني وإمهاهلم واإلغضاء والصفح
واإلعراض عنهم  .وتوجب قتاهلم إطالقاً  .وبعضهم يستثين املعاهدين منهم إىل مدهتم  ،وبعضهم ال يستثنيهم وال
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جيوز قبول غري اإلسالم منهم بعد نزوهلا  .ونبهنا على ما يف ذلك من غلو ومناقضة للتقريرات القرآنية املتضمنة
ّ
ألحكام حم كمة بعدم قتال غري األعداء وترك املساملني واملوادين وبرهم واإلقساط إليهم  .ولقد كرر املفسرون أقواهلم
ورواايهتم عن قدماء أهل التأويل يف مناسبة هذه اآلية  ،فروى ابن كثري عن ابن عباس أن اآلية أمرت النيب صلى
هللا عليه وسلم أبن يضع السيف يف من عاهدهم حىت يدخلوا يف اإلسالم  ،وأن ينقض ما كان مسى هلم من عهد
وميثاق .
وقد روى املفسر نفسه قوالً عجيباً عن سليمان بن عيينة مجع فيه بني هذه اآلايت وآايت أخرى من هذه
السورة وغريها ليست يف صدد قتال املشركني مساها األسياف  ،وقال  :إن النيب صلى هللا عليه وسلم بعث علي
بن أيب طالب هبا حني بعثه يؤذن يف الناس يوم احلج األكرب  ،منها هذه اآلية ومساها سيفاً يف املشركني من العرب
 ،وسيفاً يف قتال أهل الكتاب وهي آية التوبة هذه  { :قاتلوا الذين ال يؤمنون ابهلل وال ابليوم اآلخر وال حيرمون ما
حرم هللا ورسوله وال يدينون دين احلق من الذين أوتوا الكتاب حىت يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون } [ ] 29
وسيفاً يف املنافقني وهو هذه اآلية من سورة التوبة أيضاً  { :اي أيها النيب جاهد الكفار واملنافقني واغلظ عليهم
ومأواهم جهنم وبئس املصري } [  ] 73وسيفاً يف قتال الباغني وهو هذه اآلية يف سورة احلجرات  { :وإن

ط ائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما  ،فإن بغت إحدامها على األخرى فقاتلوا اليت تبغي حىت تفيء إىل أمر
هللا } [  ] 9ومن العجيب أن الطربي ذهب إىل أن هذه اآلية تشمل املعاهدين ومن ال عهد هلم إطالقاً دون
تفريق  .مع أنه قرر يف سياق آية املمتحنة هذه  { :ال ينهاكم هللا عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل خيرجوكم من
دايركم أن تربوهم وتقسطوا إليهم إن هللا حيب املقسطني } [  ] 8أهنا حمكمة وأن هللا ال ينهى املسلمني عن الرب
واإلقساط ملن يقف منهم موقف املساملة واحملاسنة واحلياد من أية ملة كانوا  .وهؤالء قد ال يكونون معاهدين!
« كل هذا واآلية كما هو واضح من فحواها وسياقها هي يف صدد قتال املشركني املعاهدين الناقضني لعهدهم
وحسب  .حبيث يسوغ القول إن اعتبارها آية سيف وجعلها شاملة لكل مشرك إطالقاً حتميل هلا مبا ال يتحمله
هذا السياق والفحوى  ،وكذلك األمر يف اعتبارها ًنسخة للتقريرات املنطوية يف آايت عديدة واليت عليها طابع
املبدأ احملكم العام  ،مثل عدم اإلكراه يف الدين والدعوة إىل سبيل هللا ابحلكمة واملوعظة احلسنة واجلدال ابليت هي
أحسن واحلث على الرب واإلقساط ملن ال يقاتل املسلمني وال خيرجوهنم من دايرهم على ما نبهنا عليه يف مناسبات
عديدة سابقة  .وَييت بعد قليل آية فيها أمر صريح للمسلمني ابالستقامة على عهدهم مع املشركني الذين
عاهدوهم عند املسجد احلرام ما استقاموا هلم  ،ويف هذه اآلية دليل قوي على وجاهة ما نقرره إن شاء هللا .
» وقد ترد مسألتان يف صدد ما ينطوي يف اآليتني من أحكام أوالمها  :أن االستثناء الوارد يف أوىل اآليتني
حمدد ابنقضاء مدة العهد  ،فهل يكون املعاهدون من املشركني حني انقضاء هذه املدة موضع براءة هللا ورسوله
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وجيب قتاهلم؟ وكالم املفسرين ينطوي على اإلجابة عن هذا السؤال ابإلجياب  .ومل نطلع على أثر نبوي وثيق يف
هذا الصدد(.)1

) )1سيد فطب  ،يف ظالل القرآن ..462 /3 ،

.
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اْلاَتة
يف ختام هذه الورقة العلمية يسعدين أن أقدم بعض النتائج اليت أرى من الضروري التأكيد عليها:
 مفهوم التعايش مفهوم واضح منضبط أما مفهوم قبول اآلخر فال يزال حيتاج إىل ضبط ؛ ومع ذلكحاولت الورقة تقدمي مفهوم مقارب له دون إفراط وال تفريط فيكون القبول هو قبول التعايش والتعاون وتبادل
املنافع مع اإلحتفاظ ابخلصوصية ال على وجه اإلقرار أبن الكل على حق وبوجه ال تعايل فيه.
 التعايش والقبول يقوم على أسس أمهها :التعارف واملعرفة واالعرتاف والتعاون مع تقرير وحدة اإلنسانوكرامته ومساواته بصرف النظر عن جنسه وعرقه.
 تقرر النصوص القرآنية حقيقة التعايش وقبول اآلخر واإلسالم يدعو إليه لكن وفق مفهومه املنضبط. للتعايش مع اآلخر وقبوله أتصيله الشرعي املؤكد عليه بنصوص من القرآن ومن السنة أيضا  ،وقد تضمنالبحث عرض مجلة من النصوص الدالة على ذلك.
 -إن الدارس للتعايش من خالل القرآن يستشف ويستنبط التأكيد على قواعد وأسس هلذا التعايش والقبول

من املنظور القرآين كالعدل واملساواة وتقرير كرامة اإلنسان وغريها.
 حفل القرآن بنماذج تطبيقية من دعوته للقبول والتعايش. -مثل القصص القرآين ميداًن لغرس التعايش وقبول اآلخر وعرض البحث مناذج لذلك.

 كانت عالقة ال نيب صلى هللا عليه وسلم وقبله الرسل كما عرض القرآن مناذج لقبول اآلخر والتعايش معهوْحايته واعطائه حقه.
 إن وقفة متأملة للتوجيهات الرابنية املوجهة للنيب صلى هللا عليه وسلم والرسل معه تبني مدى أمهية حتقبقحق التعايش وقبول الغري يف هنجهم يف دعوهتم ،وإلتزام ذلك منهجا مرسوما وسنة متبعة.
 يوصي الباحث بعدد من التوصيات أمهها : ضرورة دراسة موضوع التعايش وقبول اآلخر مبزيد من الدراسات حنتاج هلا اليوم يف دعوتنا لْلسالم. -ضرورة معاجلة الفجوة بني الدعوة القرآنية للتعايش وقبول اآلخر وتطبيق بعض املسلمني الذين ينهجون

هنج رفض ا آلخر وعدم قبول التعايش ويدافعون عنه كأنه النهج الصحيح وهم بذلك يشوهون الصورة اجلميلة
لْلسالم.
 الدعوة إىل مزيد من التفقه وفهم نصوص الدين يف العالقات بني املسلمني وغريهم أو بني املسلمنيأنفسهم والعالقات االجتماعية والدولية مبا خيدم الدعوة اإلسالمية وحتقيق احلياة السعيدة للبشرية عامة.
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الشهود احلضاري والشهادة على اْللق

َنو رؤية فكرية بديلة
د .طه كوزي
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د .طه كوزي
 أستاذ مبعهد املناهج رئيس اجمللس العلمي ملعهد املناهج -اجلزائر العاصمة ،اجلزائر.
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حمتوَيت البحث:

 املقدمة.
 احملور األول :صورة اَلغرافية يف اإلسالم.
تغريات "املناخ الثقايف" و"اَليوإسرتاتيجي" يف القرن العشرين.
 احملور الثاينُّ :
 احملور الثالث" :التعايش" قواعد وضوابط.
 اْلاَتة.
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املقدمة
ِّ
حدود جغرافية موصدة األفق؟ أم أنه منفتح عرب
أ .هل اإلسالم دين حملي ()Local؟ غارق يف

إحداثيات الزمان واملكان؟
ب .وهل اإلسالم رؤية فكرية قابلة لالنفتاح على االختالف العقدي ،واإلَياين ،والتعبُّدي ...يف الرقعة
خترج من ربْقته؟
اجلغرافية الواحدة؟ أم أن اإلسالم "دين استيعايب" ( )Aspirationistلغريهُ ،م ْقص ألية فكرة ُ

ت .ما الذي يفسر وجود "أهل الذمة" يف بالد اإلسالم ،وما الذي يعنيه وفاة الرسول حممد عليه الصالة
والسالم؛ وذرعه مرهون عند يهودي...؟
ث .وهل حني خاض اخلليفة األول "أبو بكر الصديق" حرواب على عدد من القبائل العربية؛ هل كان قتاال هلم
على ارتدادهم كفارا؟ أم ِّّ
ملسوغات فكرية وسياسية مفرقية أخرى؟
من طبيعة احلياة أهنا تراكم أما ًنظرينا التفاصيل ،وختنقنا ابجلزئيات ،وال َخمرج لنا من طوفان التفاصيل إىل
رحابة الرؤية الشمولية غري املفتّتة إال استحضار عدد من القواعد الكلية ،واملعايري الفكرية اليت ِتيبنا عن هذه
األسئلة احملورية ،فالواقع املكتظ ابلتفاصيل يستفز عقولنا بني الفينة واألخرى مبظاهر ()Appearance

يتعني علينا العودة
تتعارض يف مرآها ،إال أهنا متكاملة متناسقة متناغمة يف ابطنها؛ ولْلجابة عن هذه التساؤالت ّ
إىل مستوايت مرجعية ثالث:
.1
.2
.3

اليت

"القرآن الكرمي"؛ ابعتباره املصدر املطلق ملعايري اإلسالم ،وهو املصدر املعيار.
ِّ
املفصلة ملا أفصح عنه القرآن الكرمي.
املطهرة" ّ
"السنة النبوية ِ
ألهناالشارحة واملبيِّّنة و ّ

"السريةالنبوية"؛ بوصفها تالقحا للمبدأ الفكري بتضاريس وجغرافية العصر النبوي املعيار؛ فهي النقطة

تلتقي

فيها

"أحكام

السماء"

(،)TextofRevelation

جبغرافية

األرض

).(Humancontext
وابلعودة إىل هذه املستوايت املرجعية الثالثة لْلسالم؛ َيكننا أن ندرس "مفهوم التعايش" ،ومتثالته يف حياة
املسلمني ،وَيكننا بذلك أن نفقه رؤية اإلنسان املسلم للجغرافية من حوله ،وطبيعة عالقته مبَن حوله ،وكيف لنا أن
نؤسس لنموذج بديل قائم على مفهوم الشهادة على اْللق ،وأداء الشهود احلضاري على البشرية؛ ِنطق

قرآنريشيد :لتكونوا شهداء على الناس ،ويكون الرسول عليكم شهيدا.
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احملور األول :صورة اَلغرافية يف اإلسالم:
.1

خصائص اَلغرافية يف الفكر اإلسالمي:

تنزل "الوحي" فكرة حملية ،أو عشائرية ،أو قطرية ،أو
مل تكن "الفكرة اإلسالمية" يف أية مرحلة من مراحل ُّ
إقليمية ...بل هي يف جوهرها فكرة كونية عاملية تعترب الطبيعة البشرية والنفس اإلنسانية؛ وتتفاعل مع املعطيات
اجلغرافية ،ومعادالت االنتماء (العشرية ،القبيلة ،القطر ،)...وتوازًنت الوالء ...لكناإلسالم اليتنازل عن كونيّته،
وعامليته ،وانفتاحه على البشرية مجعاء ،مستعيضا بذلك العاملية ابحمللية ،والكونية ابلقبلية واجلهوية :ومما يعد هذه
الرؤية ويسند هذا املوقف املشاهدات اآلتية:
أ .الكونية والعاملية:

تذكري القرآن الكرمي الدائم لرسوله حممد عليه الصالة والسالمبالدور العاملي الكوينَ « :وَما أ َْر َس ْلنَ َ
اك إَِّّال َكافَّةً
لِّّلن ِّ
َّاسبَ ِّش ًري َاونَ ِّذ ًيرا َولَ ِّك َّن أَ ْكثَـَر الن ِّ
َّاس َال يَـ ْعلَ ُمو َن».1
ب .احلركية والديناميكية:

اعترب القرآن الكرمي اإلخالد إىل األرض ،وال ُقعود عن احلراك اجلغرايف سببا من أسباب وهن شوكة املسلمني
وضعفهم ،وعلمنا أن السري يف األرض مصدر من مصادر املعرفة ،ومنبع من منابع اهل ْدي« :أَفَـلَ ْم يَ ِّسريُوا ِّيف ْاأل َْر ِّ
ض
ِّ
ِّ
ِّ
الص ُد ِّ
ور».2
وب الَِّّيت ِّيف ُّ
فَـتَ ُكو َن َهلُْم قُـلُوبـٌيَـ ْعقلُونَبِّ َها أ َْو آ َذانـٌيَ ْس َمعُو َن هبَا فَِّإنـ ََّها َال تَـ ْع َمى ْاألَبْ َ
ص ُار َولَكن تَـ ْع َم الْ ُقلُ ُ
ت" .األرض هلل"ً :ل َّ
"مقدسة" وًل "مدنَّسة":

من خال ل استقراء القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة جند أن اإلسالم ال ينص على وجود قطعة جغرافية
مقدسة ،وأخرى مدنسة ،بل يصبغ رؤية املسلم على أن املعمورة كلها أرض هلل :فحديث رسول هللا عليه الصالة
وجعلت يل األرضمسجدا وطهورا ،3»...مبعىن أن احلضور اإلسالمي ليس منوطا
والسالم يصدق ذلكُ ...« :

ُبرقعة جغرافية دون أخرى ،وال مبنطقة دون أخرى؛ فال ْفرقبني أرض "مسرقند" ،و"بغداد"،و"زينيسا" ،و"نيويورك"؛
الص ِّ
ِّ ِّ
الزبُ ِّ
ور ِّمن بـَ ْع ِّد ال ِّّذ ْك ِّر أ َّ
احلُو َن»:الصاحلون لعمارهتا.4
ويثرب كلها هللَ « :ولََق ْد َكتَـْبـنَا ِّيف َّ
ي َّ
َن ْاأل َْر َ
ض يَِّرثـُ َها عبَاد َ
ث" .روح اهلجرة":

يتبني من خالل السرية النبوية العطرة أن "روح اهلجرة" اليت بثها القرآن الكرمي يف نفس املسلم :دفعت
الصحايب يف "العصر املعيار" إىل أن يتجاوز كل احلدود اجلغرافية ،مبا َيتلكه بني جنباته من قوة قرآنية دافعة؛
ففتح"بالد الصني" إبسالم عائلة "سونج" يف السنة 35للهجرة ،وانتقل الصحايب الذي كان يعيش يف "شبه اجلزيرة
1سورة سبأ؛ اآلية.28 :
2سورة احلج؛ اآلية.46 :
3رواه البخاري ( )128/1رقم (.)328
4كما بني ذلك الشيخ متويل الشعراوي يف تفسريه هلذه اآلية من سورة األنبياء.
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العربية" من الدرجة اخلمسني فوق الصفر ( 50درجة مئوية) ،إىل الدرجةاخلمسني حتت الصفر ( 50-درجة
مئوية)؛ حيث بلغ الصحايب أعماق "سيبريَي" فاحتا يف حدود السنة السبعني للهجرة (سنة  70للهجرة).
ج .مفهوم التعارف:
يؤسس القرآن الكرمي "ملبدأ التعارف" بني بين البشر ،مع كفالة "احلرية املسؤولة"لكل إنسان يف دينه،
وعقيدته ،وشاكلته يف احلياة ،...فاإلنسان املسلم منفتِّ ٌح على خمتلف األطياف البشرية يف "حركة احلياة"«َال
َّ ِّ
ِّ ِّ
ين َملْ يـُ َقاتِّلُوُك ْم ِّيف ال ِّّد ِّ
ب
وه ْم َوتـُ ْق ِّسطُوا إِّلَْي ِّه ْم إِّ َّن َّ
يـَْنـ َها ُك ُم َّ
اَّللَ ُِّحي ُّ
ين َوَملْ ُخيْ ِّر ُجوُكم ّمن د َاي ِّرُك ْم أَن تَـبَـُّر ُ
اَّللُ َع ِّن الذ َ
ِّ ِّ
ني»1؛ إذ مل يْنه هللا عن التفاعل والتعاون إال عن أولئك الذين قاتلوا املسلم يف دينه ،وأخرجوه من دايره،
الْ ُم ْقسط َ
وسطا بني انسالخ املؤمن عن دينه بدعوى العيش
وظاهروا على إخراجه ...فالتعايش إذن ينبغي أن يكون سبيال َ
املشرتك وقبول اآلخر ،أو اًلنغالق على الذات حبُ ّجة احلفاظ على الدين؛ "فالتعايش" طريق اثلث له شروطه

وآدابه.2
.2

ثنائية "دار احلرب" و"دار اإلسالم"؛ َبعتبارها "اجتهادا":
بعد قراءة متأنية ملصادر الفكر اإلسالمي ،من القرآن الكرمي ،والسنة النبوية املطهرة نتبني أن تقسيم املعمورة

إىل مساحة ثنائية :طرفها األول" :دار اإلسالم" ،وحدها الثاين" :دار الكفر" ،ليس منصوصا عليها يف إحدى
هذه املصادر التشريعية ،3فهذا التصنيف التقابُلي بني دار الكفر (احلرب) ،ودار اإلسالم ،إمنا هو اجتهاد
للرعيل األول من علماء األمة ابلنظر إىل املناخ "اجليوإسرتاجيي" الذي كانت تعيش فيه أمة اإلسالم ،وهو اجتهاد
مرتبط أساسا ابلظروف السياسية الذي رأت فيه دولة اإلسالم النور.4
التوسع املضاد" املنطق ِّ
املهيمن على شبكة العالقات السياسية بني الدولتني العظيمتني:
لقد كان
مبدأ"التوسع"و ُّ
ُّ
َ

تتوس ْع؛ فإنه سيُ تَ َو َّسع عليك"،
"الفرس" و"الروم" ،فكان حجر الزاوية يف إدارة العالقات العسكرية" :إن َل ِ
وابلرغم من هيمنة هذا املنطق اهلجومي يف العالقات الدولية كانت حركة الفتوحات اإلسالمية "تفاعلية""ًل
ِ
لعل من أُوىل اإلضافات النبويّة للسياسة
هجومية"؛ إذ كانت ُتنح إَل السلْم ،ومل تكن متلهفة إَل الدماء ،و ّ
صلْح احلديبية"؛ حيث أابن الرسول عليه الصالة والسالم ،من خالل بنود هذه
الدولية يف ذلك الزمن :هو درس " ُ
ليبني أن اإلسالم دين حركي يعرف احلياة بني أحضان
املعاهدة اليت تنازل فيها عن كثري من احلقوق املبدئية؛ ّ
ِ
السلْم؛ ًل يف أتون احلرب والصراع.

 1سورة املمتحنة؛ اآلية.08 :
 2التعايش مفهوم دقيق يقع بني حدَّي االنغالق واالنسالخ؛ ستتعرض له هذه الورقة البحثية ابلدراسة والتحليل يف الصفحات املقبلة.
 3الزحيلي ،وهبة :العالقات الدولية يف اإلسالم مقارنة ابلقانون الدويل احلديث؛ ص.104-102 :
- 4انظر -أبو زهرة ،حممد :العالقات الدولية يف اإلسالم؛ دار الفكر العريب ،مصر1995/1415،؛ ص.56 :
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ويف سياق "تدافع القوى" يف تلك احلقبة السياسية :بزغ منوذج "دار احلرب" (الكفر) و"دار اإلسالم"؛ ابعتباره
تفسر حركة املسلم يف أحناء املعمورة ،وتؤطر أحكامها الفقهية من" :صالة سفر" أو "حضر" ،أو "دفن
أداة ّ
للموتى"" ،مصارف الزكاة"...؛ فمن مزااي م ّكننموذج "دار احلرب ودار اإلسالم" العلماء ،آنذاك ،التمييز بني
األحكام الفقهية للمسلمني يف "دار اإلسالم" ،وأولئك املقيمني يف داير احلرب ،أو غريهم ممّن كان يتنقل للتجارة
بني داير "احلرب" و"اإلسالم ...ومن خصائص هذا النموذج أنه بلور مفهوم األمة اإلسالمية وحاول أن يرسم هلا
معاملها الواضحة؛ يف ظل املعطيات اليت حتيط به.
1
ترعَرعت يف أحضانه
إن هذا "االجتهاد" رغم قدرته التفسريية العالية "للسياق اجليوإسرتاتيجي" األول؛والذي ْ
أمة اإلسالم؛ وقد كانت حم اولة فهم التداعيات السياسية واإلسرتاتيجية من خالله؛ فقد حاول علماء األمة

التجديد يف هذا املفهوم من خالل إضفاء مفهوم "دار العهد" ابجتهاد "اإلمام الشافعي" ،أو من خالل إرساء
ثنائية جديدة هي "دار الدعوة" يف مقابلة "دار اإلجابة" ،2أو اجتهادالتأسيس لثنائية "دار العدل" و"دار
اَلور"،وابلرغم من أن هذه اإلجاابت العلمية واالجتهادية مث ـ ـ ــّلت منوذجا تفسرياي ( )Paradigmللحضور
اإلسالمي يف السياق العاملي ،3يف مرحلة ماضية؛ إال أن تغري صورة العصر ،وطروء عدد من النوازل واملستجدات
جعلت هذا الرأي االجتهادي يفقد قدرته على تفسري ما حوله4من عالقات سياسية ،وموازين اسرتاتيجية ،وما

يرتتَّب عنه من أحكام ف ْقهية وتعبُّدية؛ مثل حكم "التجنيس" على سبيل املثال...
يف خضم هذه التحوالت اليت شهدها هذا العصر يف تركيبته البشرية الدينية ،وأطره السياسية ،وآلياته القانونية؛
جعل منوذج "دار احلرب" (الكفر) ،و"دار اإلسالم" يفقد قدراته التفسريية ،ومقدرته على فهم الواقع ِّم ْن حوله،

وَيكننا فيما يلي استحضار عدد من العوامل اليت أفقدت هذا االجتهاد فعاليته؛ مما يدفع العقل املسلم ،يف هذا

العصر ،إىل توليد مفهوم وليد ،ومنوذج بديل عن "دار احلرب" و"دار اإلسالم" يستمد أصوله من القرآن الكرمي،
والسنة النبوية املطهرة...

 1يرى الباحث أن منوذج الذاتية يف مقابلة املوضوعية منوذج متهالك :ال َيكنه أن يكون أداة حتليل؛ ويوظف بديال عنه أداة التفسري :أكثر تفسريية،
وأقل تفسريية؛ فيمكن يف احلكم الواحد أن تعضده أسباب ذاتية وأخرى موضوعية تفسر موقع صاحبها؛ فال َيكن لْلنسان أن يكون ذاتيا حمضا،
وال موضوعيا مطلقا؛ انظر :عبد الوهاب املسريي :إشكالية التحيز؛ ص.26 :
2طه جابر العلواين :مدخل إىل فقه األقليات ،ص.105 :
3حا ول الباحث يف رسالة املاجستري طرح خمتلف اآلراء الفقهية اليت تناولت هذا املسألة بتدقيق وتفصيل؛ للتوسع -انظر-طه كوزي؛ النماذج املعرفية يف
فكر طارق رمضان ،ط ،2014 :1نشر "مؤسسة كتابك" اجلزائر؛ ص.106 :
-4انظر-املعهد العاملي للفكر االسالمي :العالقات الدولية يف اإلسالم ،مدخل القيم ،إطار مرجعي لدراسة العالقات الدولية يف
اإلسالم؛ط1999/1419:1؛ج /02 :ص.366:
285

تغريات "املناخ الثقايف"و"اَليوإسرتاتيجي" يف القرن العشرين:
احملور الثاينُّ :
َيكننا يف هذا السياق استذكار عدد من التحوالت املعرفية والذهنية والفكرية اليت صبغت القرن العشرين ،واليت
مفعِّل
ويف لَلصول اإلسالمية ،متناغم مع إحداثيات الواقع اليومّ ،
تستدعي منا اجتهادا وليدا لنموذج جديد ٍِ
يؤسس له اإلسالم يف مصادره التشريعية.
عمليا لروح التعايش والتوافق بني بين البشر؛ مما ّ
ات
من العوامل اليت خنرت منوذج "دار احلرب" و"دار اإلسالم" ،وأنــْهكت قُ ُدراته يف تفسري الواقع :تغري ٌ
جذرية يف صورة العصر ،واملناخ اجليوإسرتاتيجي ،وطبيعة النظم واملعاهدات القانونيةِّ ،
ومعامالت حضارية وذهنية
أخرى؛ َيكن بياهنا على النحو اآليت:
أ .مفهوم العوملة؛ وعال َم "ما بعد العثمانيني":1
توحد البيئات ،فسقطت بذلك االعتبارات القطرية ،واحلدود اجلغرافية ،واملسافات
دفع مفهوم "العوملة" إىل ُّ

املكانية؛ وأضحى إمكان اقتطاع ُرقعة جغرافية مستقلة بذاهتا ،حمتمية بنفسها ضراب من االستحالة يف هذا العصر؛

فمحركات العوملة من شبكات التواصل االجتماعي ،ومؤسسات السينما ...قتلت املسافات وضيّقت اجلغرافيات

بني بين البشر.

حمصلة العوملة يف السياق الدويل؛ جيد أن املعمورة ،يف عال َم "ما بعد العثمانيني" ،أضحت فضاء
إن الناظر يف ّ

مفتوحاَ ،2يوي بشرا من ثقافات ودايًنت وأجناس خمتلفة ،وهو غري قابل للتجزئة أو التصنيف ابعتبارات جغرافية
أو إقليمية3؛ إذ أضحى املسلمون جزءً ال يتجزأ من الرتكيبة اًلجتماعيةالكونية؛ وال َيكن أبي حال من األحوال

رسم "حد فاصل" بني "املسلمني" و"غري املسلمني" العتبارات جغرافية مكانية.

وابلرغم من املساوئ اجلمة اليت َيكن تعديدها عن العوملة :من "عوملةاًلستهالك" ،و"صناعةاللهووالعبث"،
وشرعنة "الفراغالكونيالقاتل"...؛ إال أهنا فرصةحضارية ساحنة ملسلمالعصر ،إن هو َر ُشد ،لالضطالع مبهمة
الدعوة ،وترشيد اخللق ،واألخذ أبيديهم...
ب .دًللة املواطنة ( )Citizenshipودولة القانون:

1لسنا نعين مبفهوم "ما بعد العثمانيني" :سنة 1924م ولكن نقصد خفوت النموذج العثماين ابختالف منوذجا للخالفة الراشدة؛ أي حني تزحزح من
دائرة الروح والعقل إىل منحدرات الغريزة-انظر-طه كوزي؛ أزمتنا احلضارية ،العقدة واملخرج ،ص.147 :
2Ramadan : Dar Ash-Shahada : L’occident, espace de témoignage; P : 69.
.1233Ramadan : Musulmans D’occident construire et contribuer;P :
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كانت "املواطنة" صورة جامدة؛ فال يـُ َعد اإلنسان مواطنا يف رقعة جغرافية معيّنة أو قطر ما إال إن كان حيمل

أصول تلك البقعة يف جيناته الوراثية ،أو كانت أصول نَ َسبه من ذلك املوطن؛ إال انفتاح األُطُر القانونية والنظم
اإلدارية يف اعتبار "املواطنة" أمرا منفتحا على كل األجناس؛ ومنضبطا بشروط معلومة من :اإلقامة يف البلد،
واملشاركة الفعالة يف اجملتمع؛ مع كفالة احلريةفياملعتقد ،والتعبِد :...كل هذا جعل حركة "اهلجرة والتوطني"

خول املاليني من املهاجرين املسلمني ،على سبيل املثال ،لي ْغدوا
أتخذ أبعادا جديدة يف هذا العصر ،وهذا ما َّ
غربية ،وتقبلوا التحول من "غريب أجنِ" إىل "مواطن" كامل احلقوق والواجبات قانونيا.
مواطنني يف بلدان أوربية ْ
حتول ج ْذري يف "شبكةالعالقات" ،ودًللة "الوطن" ،ومفهوم "ال ُقطر" يف هذا
عامل "املواطنة" ُّ
العصر؛وحمرك جديد لتفعيل التعايش بني املسلموغري املسلم يف مساحة جغرافية واحدة" ،فاملواطنة" ال حتمل يف
ذاهتا احلقوق فقط بل الواجبات أيضا ،وِتعل املسلم األوريب ،أو األمريكي ،أو الصيين؛ على سبيل املثال :يتحمل
أعباء بناء الوطن ،ولكنه أيضا من واجباته املدنية أيضا أن يتصدى سلميا ،وبصورة مدنية ،ألي أخطاء سياسية،
ومواقف إقليمية ظاملة لدولته اليت اختذها وطنا؛ فعلى سبيل املثال َينح "مبدأ املواطنة" احلق "للمسلم األمريكي"
يعرب عن رفضه ،ومواجهتهلهذا القرار السياسي بكل ما أويت من حقوق
أن يقاوم قرار دولته الحتالل العراق ،وأن ِّّ

فعالة.
مدنية ِ

تغريا جذراي؛ "فالدولة احلديثة" أضحت إطارا تنظيميا حلياة البشر
تغري "مفهوم الدولة" يف هذا العصر ّ
لقد ّ
وهذا ما جيعل صورة الدولة يف هذا العصر خمتلفا متاما عن مفهوم "الدولة القطرية" يف املاضي ،ففي صورة الدولة
املعاصرة ال وجود ملواطنني أقلية آخرين أغلبية ،فحقوق املواطن غري متأثرة بكونه من أكثرية أو أقلية عرقية كانت أو
دينية يف وطنه؛ إال إن اختار هو بنفسه أن يعيش" :بذهنية الضحية" )،(Autovictimisation
و"األقلية" ( ،)MinoritySpiritو"روح املظلومية"...
وابملناسبة فقد متتع "أهل الذمة" حبقوق "املواطنة" كاملة يف كنف دولة اإلسالم ،فقد كانت "اَلزية" مقابال

لكفالة كل احلقوق رغم االختالف يف الدين واملعتقد ،1...فقد كان املعيار النبوي حدًّا فاصال يف كفالة حقوق

"الذمي" يف دولة اإلسالم؛ متمثال يف قول رسول األًنم سيدًن حممد عليه الصالة والسالم« :من عادى ِل ذميا
ِ
آذنته حبرب».
العلمانية" :فيها قوًلن":

-1انظر-ابن القيم اجلوزية؛ أحكام أهل الذمة ،مج01 :؛ ص.79 :
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"العلمانية" ،يف السياق الغريب ،نوعان ومنطان متمايزان؛ فاألوىل "علمانية شاملة" تُصادر على اإلنسان حقه

يف التديّن ،وممارسة عبادته ،وحتاصر إَيانه يف الربملان ،واملدرسة ،واملصنع ،واجلامعة ،وبناء املآذن ...وهذه الرؤية
ِّ
املؤسسة "للعلمانية" نفسها.
منحرفة عن مفهوم "العلمانية" الذي تؤسس له املصادر ّ
أما الرأي الثاين يف "العلمانية" فهو ما يصطلح عليه األستاذ "عبد الوهاب املسريي"َ"1بلعلمانية اَلزئية" ،وهو
األكثر تناغما مع الرؤية اإلسالمية ،واألكثر توافقا مع "مفهوم التعايش" الذي كرسته السرية النبوية يف العهد

الراشد؛ فالعلمانية اجلزئية تسعى إىل أن تكفل الدولة ملواطنيها حريتهم يف املعتقد ،والتعبد ،وحرية التعبري ،واملشاركة
الفعالة دون مصادرة ...وال تتهم يف اإلنسان نزوعه حنو التدين؛ كما تفعل العلمانية الشاملة ،ويشيع منوذج
"العلمانية اَلزئية" يف الدوًلألْنلوساكسونية من جنس :بريطانيا ،والوالايت املتحدة األمريكية ...ويـُ َعد هذا
سوغا إضافيا "حلركيةالتعايش"
ُّ
التحول اجلديد دافعا إىل بناء منوذج بديل عن "دار الكفر" و"دار اإلسالم" ،وم ّ
القائمة على االحرتام املتبادل وكفالة احلقوق ،واالنضباط ابلواجبات.
ت .لغز املسلمني الغربيِني:
كان احلضور اإلسالمي ،يف السياق الغريب ،ذا أغلبية مهاجرة من بالد اإلسالم ،وكان النموذج املهيمن يف
السياق الفقهي يعتربهم غرَبء ،وأجانب عن ذلك السياق املختلف يف العقيدة ،والداينة ،والثقافة ...إال أن تراكم
عدد من األجيال املهاجرة جعلت الواحد منهم ال يعرف وطنه األم الذي ينحدر منه؛ ألنه ال يعرف لغته ،وال
أهله ،وال أزقته ...فهو اآلن ،على سبيل املثال :شاب فرنسي مسلم من أصول جزائرية؛ وال يعرف من اجلزائر إال
االسم ،فهل اجلزائر ابلنسبة إليه موطنه ألهنا "دار اإلسالم" ،وفرنسا ليست بلده ألهنا"دار الكفر"؛ ابلرغم من أنه
قد أضحى فرنسيا كامل الفرنسية ،ومسلما صحيح اإلسالم.
مل تتوقف املشكلة عند هذا الصنف من املسلمني؛ لكن السؤال أخذ أبعادا أكثر حدة؛ حني شرعت وفود من
الغربيني يف اعتناق اإلسالم؛ فهل يطلب اإلسالم من هؤالء :أن يهجروا موطنهم ،وأهلهم ،وسياقهم
االجتماعي...؛ حبجة أن بالدهم تقع ضمن دائرة "دار الكفر"...؛ وإىل أي أرض يطلب منهم أن ِّ
يهاجروا؛ إذ ال

موطن أصلي هلم إال وطنهم الغريب.

ومن األمثلة األكثر ِّحدَّة :أن املواطنالتونسي يف عهد النظامالسابق ،على سبيل املثال ،مل يكن يف استطاعته
صالته ،أما ابنته فال َيكنها اًللتحاقباَلامعةحبجة
القيام مبعامالت إسالميةمالية يف البنوك ،وًل ُيكن أن يظهر َ

لكن "تونس" مصنفة ضمن "دار اإلسالم" ،وحني يهاجر هذا املواطن إىل "كندا" فإنه
ارتداء احلجاب ...و ّ

-1انظر-عبد الوهاب املسريي؛ العلمانية الشاملة والعلمانية اجلزئية ،دار الشروق.
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تُكفل له كامل حقوقه من معامالإتسالمية ،وتعليمعال ،وخ ْدماتصحية ...إال أنه هذه املرة يقع ضمن
دارالكفرواحلرب؟
إن هذا السؤال ،على بساطتهَ ،يثل أحجيةً أخرى ،وعقبة إضافية أمام منوذج "دار احلرب ودار
اإلسالم"1الذي كان صاحلا لفهم بيئة جيوإسرتاتيجية ماضية؛ إال أنه ال َيتلك األهلية لتفسري الصورة املعاصرة
للمعمورة يف ظل معطيات :املواطنة ،والعوملة ،ودولة القانون ،سيادةالدولة ،والنظام الدوِل الذي يضمن نسبة
من التوازن الدوِل...
ث .منظومة اًلستعمار والقابلية لالستعمار:
لقد ْتزحزحت تدرجييّا منظومة العالقات اليت سادت العامل ،يف عصر "ما بعد العثمانيني" ،من حالة
"االستعمار التقليدي" إىل "منظومة االستحمار" القائم على مفهوم االستعمار الذكي ،والتحكم عن بُعد ،فبزغت

مفاهيم من جنس" :العوملة" ،و"العلمانية اجلزئية" ،و"العامل القرية" ،و"منظومة االستهالك"؛ فانزاح فلَك احلياة
اإلنسانية االجتماعية إىل حمور اآللة اإلعالمية من "الفايسبُوك" ،و"هوليود" ،و"ألعاب الفيديو" ،و"سلسلة األخبار
العاجلة"...
أما "عامل املسلمني" فمثل ابلنسبة للقوى العاملية "حدائقخلفية" ،وقصعة من طاقة ،ومناجم ،وبرتول تتكالب
عليها األمم تكالُب األ َكلَة النّ ِّهمني ،وهذا مما أثر يف شبكة العالقات بني ما هو إسالميشرقي ،وكل ما هو

مصلحيغرِب ،وهذا ما ش ّكل تشنجا إضافيا للعالقة بني األغلبية املسلمة املتمركزة شرق املعمورة ،والسياق الغريب
الذي مل يتقبل ،مبا يكفي" ،احلضوراإلسالميالفعال".

يف سياق احلديث عن احلضوراإلسالمي شرق املعمورة وغرهبا؛ ينبغي التأكيد على أن املشكلة ليست مشكلة
مستعمرا فَلنه قابل لالستعمار ،2ألنه ال َيتلك يف ذاته
استعمار بل أزمةقابليةلالستعمار ،فإن كان اإلنسان
َ
املناعة اليت حتصنه من األمراضاحلضارية  ،ومن أن يكون اتبعا ذليال لغريه؛ فتجده يفسر إخفاقاته وضعفه ووهنه
ِؤامرة من حوله ،ألنه ال َيتلك الشجاعة الكافية أن يقف أمام مرآته احلضارية ليشخص مواطن الزلل يف نفسه.
انتهاء منظومة اًلستعمار التقليدي الذي كان قائما على االحتالل املباشر األرض والثروات ،وحتوله إىل
استعمار العقول ،واستنزاف الثروات ،وإهناك املوارد؛ ال يشفع ألمة ما أن تربر إخفاقاهتا من خالل اًلستعمار
وجرمه ...ألن قابلية األمة لالستعمار هي أسوأ من اًلستعمار يف حد ذاته ،وهذا ما
األجنِ على ضراوتهُ ،
1Davutoglu, Ahmet : Alternative Paradigms, The Impact Of WeltanShauung

on political
theory ; America press, P : 187
-2انظر-مالك بن نيب؛ شروط النهضة ،دار الفكر.

289

يرسم اليوم أفقا خمتلفا ملواطِن القرن الواحد والعشرين من املسلمنيخباصة؛ لينزعوا عن أنفسهم ِّداثر املظلومني،
املستعمرين ،ويُبصروا ماضيهم بنقد وَتحيص ،ويواجهوا ق َدره حماضرا ومستقبال بتخطيط ومسؤولية
والضحااي ،و َ

وحضور إجيايب فعال.
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احملور الثالث" :التعايش"قواعد وضوابط:
.1

التعايش مفهوم مفخخ:

التعايش مفهوم عميق يف الرتااثإلسالمي ،إال أنه كان ضحيّة الكثري من اًلختزاًلَتلسقيمة يف الفهم؛
فتارة يسحبه احلداثيون إىل ساحتهم ليوظفوه مصطلحا مرادفا:للعبثية ،والنسبيةالشاملة ،وانتفاء وجود
املسلمني إىل التحلُّل من كل ضابطشرعي،
الصنف
قيمأخالقية ،ومعايريفكرية...؛ فباسم التعايش يدفع هذا
ُ
َ
مسميات براقة من جنس :احلوار،وقبوًلَلخر ،والتفاعل مع خمتلف األطيافالدينية يف
كلمبدأأخالقي؛ حتت َّ
و ّ
اجملتمع الواحد.

أما الصنف اآلخر ،فال يثق كثريا يف مفاهيم "التعايش" ،و"احلوار" ،ويرى فيها التنازل عن اإلَيان
والعقيدة ،واملبادئ ،وينظر إليها بعني ُم ِريبة ألهنا تريد أن تضع إَيان اإلنسان ومبادئه يف مساحة للتفاوض
واملساومة ،فيؤثر هذا الصنف اختاذ مسافة أمان من اآلخر ،وينغلق عن أي تواصل خارج دائرة انتمائه الديين:

حبسن نية ،وخوفا على إَيانه ومبادئه؛ فنجد أنفسنا بني رديت فعل متباينتني عن "التعايش" :فاألوىل تدفع إىل
"اًلنسالخ" ،أما الثانية فتنتهي أبصحاهبا عند "اًلنغالق" و"اإلقصاء".
"مفهوم التعايش" كما تؤسس له هذه "الورقة البحثية" ،ينافح عن أن مثة "طريقا اثلثا" 1خمتلِّفا عن حدَّي
"اًلنسالخ" من جهة ،وخيار "اًلنغالق على الذات" من جهة أخرى ،ولتحقيق هذا التوازن يتعني على املسلم
يف هذا العصر :استحضار عدد من "املفاهيم"و"القواعدالكلية" اليت تعينه على البقاء وفيًّا لدينه،
وعقيدته؛متناغمامع مبادئه من جهة ،ومنفتحا على غريه؛ ممن خيالفه الدين واملعتقد من أبناء وطنه ،وسائر البشر
على وجه املعمورة؛ ولتحقيق هذا التوازن واالستقامة نستذكر هذه القواعد ،واملفاهيم احملورية:
أ .مفهوم "فضاء الشهادة" و"الشهود احلضاري":
لقد أوصد عامل "ما بعد العثمانيني" 2إمكان احلديث عن "دار لْلسالم" ،و"عامل إسالمي" متباين احلدود،
فضاء "للشهود
فالكون كله ،وفق "صورة الزمن" املعاصرة ،أضحى "دار خدمة" إَيانية وفكرية ،واملعمورة كلها
ا
احلضاري" ،و"الشهادة" على اخللق ،3فبسط "عال َم املسلمني" حضوره يف املعمورة كلّها دون شرط أو قيد؛ يف

عا َمل حت ُكمه ،ولو نسبيّا ،مواثيق ومعاهدات ،وتُظلّله مفاهيم من جنس :حفظ احلقوق واحلرايت ،ودولة القانون...
-1انظر-علي عزت بيجوفيتش؛ اإلسالم بني الشرق والغرب ،ط :1دار الفكر ،1997ص.293 :
 2يقرتح البحث معيارا اترخييا بديال لتحقيب التحول الذي طال صورة العصر ،وكانت الدولة العثمانية عالمة فارقة يف التموقع؛ حبيثيمكننا احلديث عن
عصر "ما قبل العثمانيني" و"ما بعد العثمانيني"...
3Ramadan Tariq ; Dar Ash-shahada, L’Occident Espace De Témoignage, Tawhid
Edition :2004 ; P :47.
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فاملعمورة كلها اليوم فضاءٌ للشهادة والشهود احلضاري؛ واملسلم ابعتباره شاهدا؛ فهو إنسان "حركي
ديناميكي" بني فكره وفعله ،وهو يسعى من منطلق شهادته على الناس ،أن يقاسم الناس مهومهم وآالمهم ،ويلتزم،
عمليا ،مبكافحة الفساد ،والعنصرية ،والقضاء على اَلهل ،والفقر ،ليقود تغيريا إَيابيا غري إقصائي ،يف البيئة
اليت هو جزء منها ،مهما كانت األغلبيةالدينية هبا ،ألن األرض جعلت له "مسجدا"للفعل ،و"طهورا"للحركة
والعمل وبناء النموذج العملي؛ "ف فضاء الشهادة" ،وفق "الرؤية الكونية القرآنية" ،متجاوز حلدود املكان ،ويعترب
املسلم مسؤوال عن من حوله وما حوله؛ مهما تبدل الزمان واملكان؛ فاإلسالم صاحل لكل زمان ومكان.
ب .الدعوة َبحلال ،وإقامة النموذج:

يبني "مفهوم الدعوة" ،ويؤطر العالقة بني
ابستقراء مصادر التشريع يف اإلسالم؛ نقف على ضابط حموري ِّّ
املسلم وغري املسلم  ،وهو اآليت :أن وظيفة املسلم يف احلياة الدنيا ترتكز على بناء منوذج متكامل متناغم مع رؤيته
يتعني عليه أن يقيم َّنوذجا عمليِا يفصح من خالله عن فاعلية اإلسالم يف
الكونية اإلسالمية القرآنية ،فاملسلم ِ

احلياة العامة  :يف اجلامعة واجلامع ،يف املصنع واملخترب ،يف امللعب واملنسج ،يف املسجد والزقاق ...وهو إن مل يبلغ
هذه احلالة النموذجية يف استقامته على هنج اإلسالم؛ فإن دعوة غريه إىل اعتناق اإلسالم بلفظه ال حباله تـُ َعد

تشوها من تشوهاَتلعقالملسلم يف استيعابه ملفهوم الدعوة.
ُّ
يعرب عن هذه احلالة بقوله :إن املاء ًل يسقي األرض الِت تعلوه ،1فينبغي أن يرتفع
فاألستاذ "مالك بن نيب" ِّّ
املسلم إَل مستوى احلضارة ومنسوّبا ليكون أهال لتمثيل اإلسالم ،وهو إن بلغ هذه احلالة فستكون حاله أبلغ

من مقاله ،وَّنوذجهالعملي أفصح من لفظهولسانه.
ت .منهج التعايش :املعرفة ،التعارف ،اًلعرتاف:
إن احلديث عن "التعايش" بني تركيبتني بشريّتني متباينتني يف الدين ،واملعتقد ،واإلَيان :مسألة دقيقة حساسة،

يدفعنا إىل التأكيد على أن اإلسالم ال يرى إليها على أهنا صلة بني طرفني مالئكيني ال حتول بينهما النزاعات،
والتشنجات ،واالحتكاكات من جهة ،كما يؤدبنا القرآن الكرمي على أال نبصر الطرف اآلخر على أنه شيطاين
حقود ،ميال إىل النزاع واملواجهة.

إن القرآن الكرمي يعلمنا أن ندرك العالقة بني تركيبتني بشريتني متباينتني يف الداينة واملوقف؛ على أهنا عالقة

بشرية تعرتيها كل ما تعرتي النفس البشرية من ظروف عاطفية ،ونفسية ،واجتماعية ...إال أنه يف الوقت ذاته
ِّ
يؤدبناأن ال نربر ألي فئة ظلمها ،وعدواهنا ،وبغيها؛ فالقرآن الكرمي يعلّمنا ،يف سياق التعايش والتآلف؛ "قاعدة
ّ
كلية" مفادها :أن املسلم كلما حشره أقرانه إىل دائرة النِِد املنافس ق َفز إىل موقعا حل َكم والشاهد الصادق،
وح ّقق موقفا لتوازن يف أمته وجمتمعه.
ومن أجل حتقيق "حالة التعايش " ،بني بين البشر؛ َيكننا أن نعدد مستوايت ثالث ِتعل التعايش بني

الطوائف ،واجلماعات ،واجملتمعات مسألة متزنة متوازنة:

-1انظر-مالك بن نيب؛ املسلم يف الثلث األخري من القرن العشرين؛ دار الفكر.
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أوالها :املعرفة :وهي حالة ذهنية ؛ تتحقق حني يدرك كل طرف حقيقة اإلدراك قوته وضعفه ،علمه وجهله،
إجيابياته ،وسلبياته...
اثنيها :التعارف :وهي حالة تواصلية ؛ يسعى كل طرف إىل نسج شبكة عالقات حية بينه وبني غريه ،مهما
الرب االحرتام املتبادل.
اختلفت املواقف واملواقع؛ يف حدود القسط و ّ

أما اثلثها اًلعرتاف :1فحالة قلبية يقف فيها كل طرف ،فيما يُعوزه ،موقف املتعلم واملتفاعل من غريه دون

حرج أو تعامل واستعالء.

ث .حكم التجنيس:
أن حكم اَتاذ "املسلم" لبلد ما أو رقعة جغرافية "موطنا" إمنا هو اتبع أساسا ملفهوم "الوطن" عنده؛ فإ ْن
كان املسلم بريطانيا ،أو أمريكيا ،أو صينيا ،أو صربيا...؛ فليس له أن يتخلى عن وطنه حبجة إسالمه؛ فليس
يتعرب ليصبح أكثر إسالما؛ بل مطلوب منه احلضور اإلَياِب والفعالية
مطلواب من املسلم ،على سبيل املثال،أن ِ

ضمن نسيجه االجتماعي.

أما إن كان املسلم مهاجرا يف بلد غري بلده األصلي؛ فإن توطينه له منوط بعقد نية اهلجرة هلل ورسوله؛
ليتخلى املهاجر عن صفة األجنِ والغريب والدخيل (وإن ووجه ابملقاومة الذهنية ابتداء) ،ويتحول بذلك مواطنا
فاعال ،ليستحيل حلمة يف النسيج االجتماعي ،واملعطى احلضاري لذلك الوطن الوليد ،فحالة اإلنسان مزدوج
اجلنسية ،رغم إمكاهنا القانوين ،إال أهنا ليست دافعة إَل الفعالية واحلضور؛ فيغدو املسلم كاملعلقة ال يعرف أي
البلدين أوىل به ،وأي املوطنني أحق ابلتوطني؛ فنية اهلجرة هي احمل ِِدد يف طبيعة املوطن ،أما األحكام الفقهية

فتابعة لنية اهلجرة من صالة ،وُتنيس ،ودفن...
ج .مفهوم احلرب يف اإلسالم:

بوسعنا القول :إن احلديث عن "مفهوم التعايش" ال يعطل تبيان داللة "مفهوم احلرب" ،بل يضعه يف شروطه
وضوابطه اليت نصت عليها مصادر التشريع ،فاإلسالم يدعو إىل ِّ
الس ْلم ،لكنه إن اضطر إىل املواجهة فإن هلا آداهبا
وشروطها ،فال يكتمل احلديث عن "التعايش" ورحابته وآلياته ،إًل بتوضيح ضوابط احلرب واملواجهة يف
السياق اإلسالمي.
جمتث من سياقه املعريف ،أو بتعميم
إن أحكام احلرب ودًللة العدو ال تتحدد بنص شرعي من قرآن وسنة ّ
املتطرفة يف فهمها السقيم لإلسالم،
حكم شرعي مرتبط بقرائن زمانية ومكانية؛ وهذا ما تفعله بعض التنظيمات ِ

يصدران من الرؤية الكونية اإلسالمية :اليت حت ّدد موقفنا من:اْلالق ،ومقام النبوة،
فمفهوم "احلرب" وأحكامه ُ
واإلنسان ،والكون؛ ويف هذا املوضوع من الضرورة بيان الضوابط األساسية ملفهوم احلرب يف اإلسالم:

 -إن العالقة املبدئية بني املسلم وغري املسلم عالقةِ :بر ،وقسط ،وإحسان ،وأن أحكام "احلرب" ،يف الفكر

عدد من األطر واملبادئ.
اإلسالمي ،استثناءات ُمتليها ٌ

 1ثالثية املعرفة ،والتعارف ،واالعرتاف :هي من إبداع العامل اللييب علي حيي معمر؛ وهي صاحلة يف الداخل اإلسالمي قبل خارجه.
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 "مفهوم احلرب" يف اإلسالم قائم على فلسفة دفاعية اضطرارية :يقول هللا تعاىل« :أُذن للذين يقاتَلونأبهنم ظُلِّموا وإن هللا على نصرهم لقدير».1

 أن خيار احلرب حق ملن ُحرم حرية العبادة والتعبد ،وأُرغم على الكفر ،حيث استنفذ كل الوسائلاملدنية والسلمية من أجل اسرتجاع حرية التعبِد؛ مصداقا لقوله تعاىل" :وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة ويكون الدين

هلل" ،2ويسقط هذا احلكم آليا حني يصبح اسرتجاع هذا احلق أمرا ِمكنا بطرق سلمية مدنية.

 أن مصادرة "حرية التعبري" وقمع حرية املسلم يف شهادته على الناس ،أبحكام دينه قوال َو/أو فعال؛جيعل أحكام احلرب قائمة؛ مثلما حدث حيث قتل الروم مبعوث رسول هللا عليه الصالة والسالم" :حارث بن
عمري" ،3فقامت أحكام احلرب على "الروم"؛ ليس ألن "الروم" رفضوا اعتناق اإلسالم؛ بل ألن ُح ّكامها صادروا
احلق يف التعريف ابلدين اإلسالمي واضطهدوا أهله ،فأراد الرسول عليه الصالة والسالم أن يعيد للمواطن الرومي

حق اختيار دينه :إسالما ،أو نصرانية ،أو وثنية ؛دون إكراه.

يص على حرية املسلم يف التعبري عن إَيانه ودينه ،مثل «حرصه على حرية ال ّذمي يف
 أن اإلسالم حر ٌمعتقده وإَيانه ملا يكون أقلية يف أغلبية مسلمة؛ حيث يكفل له حقه يف التعبري عن إَيانه دون إكراه»4؛ مصداقا

5
وشرعت "اجلزية" على هذه الفئة؛ إن ّقررت أن
لقوله تعاىلً« :ل إكراه يف الدين قَد َّ
الغي» ُ ،
تبني الرش ُد من ِ
تعيش ضمن أغلبية مسلمة مقابل جمموعة من اخلدمات مثل" :احلماية" ،و"كفالة احلقوق"...؛ مصداقا لقول
الرسول عليه الصالة والسالم« :من قتل ِ
معاهدا َل يرِح رائحة اَلنة ،وإن رُيها توجد من مسرية أربعني عاما».6

 "نقض العهود والعقود" و"اْليانة" بني ّأمة وأخرى؛ يقيم أحكام "احلرب" آليا عليها مثلما فعل رسولهللا عليه الصالة والسالم مع قبائل نقضت املواثيق والعقود؛ مصداقا لقوله تعاىلَ « :وإِّن نَّ َكثُواْ أََْيَانـَ ُهم ِّّمن بـَ ْع ِّد
َع ْه ِّد ِّه ْم َوطَ َعنُواْ ِّيف ِّدينِّ ُك ْم فَـ َقاتِّلُواْ أَئِّ َّم َة الْ ُك ْف ِّر إِّنـ َُّه ْم الَ أََْيَا َن َهلُْم لَ َعلَّ ُه ْم يَنتَـ ُهو َن» .7ومفهوم "أئمة الكفر" ينصرف
إىل مصنعي العداء واملخططني له؛ لذا فينبغي التفريق بني احلكومة املقاتلة ،والشعب الربيء املتنزه عن إْث
سلطات دولته ،واملتربئ من عدواهنا.
 "واجب النصرة"ِِّ :تب "النصرة" على املسلم إن استنصره إخوانه املسلمون (ممّن تنطبق عليهم أحكاماملستنصرين واملعتدين ميثاقَ « :وإِّ ِّن
احلرب املذكورة) ،بشىت طرقها ووسائلها الفعالة والناجعة8؛ ما مل يكن بني
َ
1سورة احلج :اآلية.39 :
 2سورة البقرة :اآلية.193 :
3ابن هشام :خمتصر السرية؛ ص.213:
4حممد عمارة :هل اإلسالم هو احلل؛ ص.196:
5سورة البقرة :اآلية.256:
6البخاري؛ أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل :صحيح البخاري؛ ص.607 :
7سورة التوبة :اآلية.12 :
ختل عن واجب النصرة الشرعي للفلسطينيني األكثر فعالية.
8يرى "طارق رمضان" أن التخلي عن مقاطعة السلع اإلسرائيلية هو ّ
294

ِّ
اق واَّلل ِّمبَا تَـعملُو َن ب ِّ
ين فَـ َعلَْي ُكم الن ْ ِّ
نص ُروُك ْم ِّيف ال ِّّد ِّ
صريٌ» ،1وهذا املبدأ
ْ
استَ َ
َّص ُر إالَّ َعلَى قَـ ْوم بـَْيـنَ ُك ْم َوبـَْيـنَـ ُهم ّميثَ ٌ َ ُّ ْ َ َ
ُ
ينطبق أيضا على نصرة املظلوم مسلما كان أم غري مسلم.
 "مفهوم اَلهاد" :يعين هذا املفهوم" "احلياة يف سبيل هللا" أكثر مما يعين "املوت يف سبيل هللا"؛ ويتحددأحد البُعدين ،وفق السياق الذي يعيشه املسلم يف بيئته ووطنه ،إال أنه مفهوم مت تقويضه واختزاله بقراءة حرفية
لآلايت القرآنية والسنة الشريفة دون النظر إىل سياقاهتا؛ فأضحى مرادفا "للحرب" اليت تُعد حالة استثنائية
اضطرارية يف حياة املسلم ،فمن الضرورةُ :ترير مفهوم اَلهاد من اًلختزالية ،إعادته إىل معناه الشمويل،
فاملسلمون ،وفق سياقهم املعاصر ،يف حاجة إىل جهاد علمي ،واجتماعي ،وأخالقي (جهاد النفس) ،وإعالمي،
وعملي...
 أن "الردة"عن اإلسالم مبعىن "العودة من اإلُيان إَل الكفر" ليس حكمها القتل ،وًل تُقيم أحكاماحلرب؛ فما قام به أبو بكر رضي هللا عنه فيما اصطلح عليه "حبروب ِِ
الر ِدة"؛ مل يكن مسوغها ارتداد تلك القبائل
من اإلُيان إىل الكفر 2فحسب ،بل كان حمركها أن تلك الطائفة رفضت أداء "الزكاة" ابعتبارهم مسلمني،

واستنكفت ،ابملقابل ،عن أداء "اَلزية" ابعتبارهم "أهل ذمة"؛ فهم بذلك :أضحوا بؤرة فسادوعصيان مدين
على النظام القائم ،وهم بتواطئهم على احلكم متهمون بتهمة؛ َيكن االصطالح عليها بلغة القانون املعاصرة:
"اْليانة العظمى" ،اليت تقيم عليها القوانني الوضعية "حد اإلعدام".

1سورة األنفال :اآلية.72 :
2طه جابر العلواين :ال إكراه يف الدين؛ ص.89 :
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خات مة
ابلعودة إىل مصادر التشريع يف اإلسالم ،وبعد قراءة للمفاهيم األساسية يف الفكر اإلسالمي؛ فإننا جند
النصوص والشواهد تتعاضد للتأكيد على أن مبدأ "التعارف"(التعايش) يف اإلسالم قائم على منهج" :املعرفة"،
وتبني أن العالقة املبدئية بني املسلم وغري املسلم عالقة قائمة ابتداءً على :الرب،
و"التعارف" ،و"اًلعرتاف"ّ ،
والقسط ،واإلحسان؛ إال إن صدر من "غري املسلم"ظلم أو عدوان...

إن ا لسؤال الذي ينبغي أن نطرحه يف هذا السياق هو عن سبب االستثمار اإلعالمي املتواصل يف إلصاق هتمة

العنف َبلفكرة اإلسالمية ،وأن الدعوة قد انتشرت حبد السيف ،ومل تعرف النور ابحلكمة واملوعظة احلسنة...؟
إن اإلجابة عن هذا السؤال تستفز فينا ،حنن املسلمني،رمعاَلتني من سنخني منفصلني ،وصنفني متباينني :أما
األوىل فداخلية ابلدرجة األوىل :وهي استئصال مرض فكري داخلي خطري :وهو :اًلختزال والقراءة احلرفية
للنصوص الشرعية من قرآن ،وسنة ،وسرية نبوية ...مما يؤسس بذلك لفكر شاذ ينسب نفسه زورا إىل اإلسالم،
وحيشر ذاته يف صف املسلمني.

أما املعاجلة الثانية :فخارجية :وهي مواجهة اًلستثمار اإلعالمي يف صورة اإلسالم وتشويهها ،ممّن جيعلها
مرادفة لإلرهاب ،والتطرف ،والعنف ...لكن النجاح يف هذه املهمة لن يكون حبديث نظري ،وخطاابت فجة،
ألن املطلوب يف هذه املواجهة الفكرية هو رجوع املسلم إَل ذاته ،وعودته إىل الداخل لبناء َّنوذج إسالمي
حضاري تظهر متثالتهِ :صنع كفء ،وجامعة معرفية جادة ،وبرملان عادل ،ومؤسسات إعالمية صادقة،
واقتصاد غري ربوي؛ لكنه مثمر وفعال ...وليس أمام املسلمني من حت ّد يف هذا العصر إال ِتاوز هذه معضلة
مفرقية وهي :التناغم واحلركية بني الفكر والفعل ،بني تطلعاهتم وواقعهم..
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من جوانب التعايش يف اإلسالم
وانعكاساته على احلياة اًلجتماعية يف البوسنة واهلرسك
د .خليل مهتيتش
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د .خليل مهتيتش
 خترج من كلية الدراسات اإلسالمية يف سراييفو سنة 1981م. املاجستري يف تفسري القرآن وعلومه من جامعة كراتشي اإلسالمية يف ابكستان سنة 1999م. الدكتوراه من جامعة الزيتونة سنة 2007م وكان موضوع رسالته "حممد بن حممد اخلاجني البوسين وجهودهيف التفسري".
 شارك يف أتسيس كلية الرتبية اإلسالمية يف زينيتسا سنة 1993م. ويف عام  2015عُني عميدا للكلية. -شارك يف الكثري من املؤمترات العلمية داخل البوسنة واهلرسك وخارجها.
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املوجز:
اهلدف من هذا العمل هو التعريف ابخلصائص األساسية لتعاليم اإلسالم املتعلقة ابلعالقات اإلنسانية ،وإبراز
درجة التسامح اليت يبديها اإلسالم ِتاه األداين واألمم والثقافات األخرى ،واملقدار الذي أثر فيه اإلسالم يف بناء
العالقات مع اآلخرين ،والتعايش بني أتباع الدايًنت الثالث الكربى ،على الصعيدين العاملي واحمللي.

إذا نظرًن إىل مفهوم تنظيم العالقات البشرية يف اإلسالم ،فسنجد أن اإلسالم ،وهو خامت الرساالت السماوية،
قد أوىل اهتماما خاصا بكرامة اإلنسان وشرفه اللذين ينبعان من عالقة اإلنسان ابهلل ،وليس من إحدى مسات
اإلنسان العابرة كالعرق أو الثراء أو املنصب االجتماعي .لذا فإن الناس مجيعا ينتمون إىل أصل واحد ،ومبوجب
ذلك فإهنم يتمتعون بنفس احلقوق ،وهم يف هذا العامل متساوون ،بغض النظر عن العرق أو القومية أو الفوارق
الدينية أو الطبقي ة .إذن ،إن كرامة اإلنسان اليت تنبع من حقوقه وحريته األساسية ،تستند إىل حقيقة كونه أكثر
خملوقات هللا تكرَيا وال َيكن ألحد أن يسلبه هذه املكانة .وعلى هذه املبادئ تقوم احلياة يف اجملتمع املسلم .إن
فكرة التوحيد تفرض املساواة بني كافة الناس ،وذلك لسبب بسيط ،ألن هللا سبحانه وتعاىل خلقهم من رجل واحد
وامرأة واحدة .وهذا يعين أن البشرية كلها أسرة واحدة ،إخوة وأخوات متساوون أمام هللا تعاىل ،وال فرق بينهم إال
ابلتقوى واألعمال الصاحلة.
إرادة هللا تتجلى يف تبايناتنا
ومن األمور اليت تتجلى فيها إرادة هللا سبحانه وتعاىل ،ذلك التنوع العرقي والقومي والديين عند البشر ،والقرآن
الكرمي ال يتحدث إطالقا عن "رب العرب" أو عن "رب املسلمني" ،بل يتحدث عن إله الناس ،رب العاملني ،عوامل
الشهادة وعوامل الغيب .لذا ،جند أن أتباع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومنذ األايم األوىل لبعثته ،مل يكونوا من
املكيني أو من العرب فقط ،بل كان منهم احلبشيون والنوبيون والفرس واألقباط والبيزنطيون وغريهم ،وكانوا مجيعا
يتمتعون بدرجة عالية من العدل .وكان التباين الوحيد الذي يعرتف به ،هو االختالف بني الناس يف تقواهم هلل عز
وجل والتزامهم ابلقيم األخالقية .لقد أنشأ نيب اإلسالم هذه العالقة بناء على القرآن الكرمي ،الذي أنزله هللا
سبحانه وتعاىل ليعلم الناس قواعد السلوك يف خمتلف جوانب حياهتم الفردية واجلماعية .ويف هذا املعىن ،خياطب
ِّ
هللا سبحانه وتعاىل الناس قائال{ :اي أَيـُّ َها الن ِّ
واب َوقَـبَائِّ َل لِّتَـ َع َارفُوا إِّ َّن
َّاس إ ًَّن َخلَ ْقنَا ُك ْم م ْن ذَ َكر َوأُنْـثَى َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُش ُع ً
َ
ُ
اَّللِّ أَتْـ َقا ُكم إِّ َّن َّ ِّ
يم َخبِّريٌ} (احلجرات.)13 :
أَ ْكَرَم ُك ْم ِّعْن َد َّ
اَّللَ َعل ٌ
ْ
ِّ ِّ
ِّ
ك}...
ني .إِّالَّ َم ْن َرِّح َم َربُّ َ
{ولَ ْو َشاءَ َربُّ َ
َّاس أ َُّمةً َواح َد ًة َوال يـََزالُو َن خمُْتَلف َ
ويقول هللا سبحانه وتعاىلَ :
ك َجلََع َل الن َ
(هود.)119-118 :
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وتتحدث اآلية اآلتية أبسلوب تصويري عن التسامح مع الرؤى املختلفة للعامل ومع أتباع الدايًنت األخرى،
ِّ ِّ
ض ُكلُّهم َِّ
مج ًيعا أَفَأَنْ َ ِّ
ني}
{ولَ ْو َشاءَ َربُّ َ
َّاس َح َّىت يَ ُكونُوا ُم ْؤمن َ
ك آلََم َن َم ْن ِّيف األ َْر ِّ ُ ْ
فيقول هللا عز وجلَ :
ت تُكْرهُ الن َ
(يونس.)99 :
إذن ،وبغض النظر عن عدم اعتناق مجيع الناس لْلسالم ،بعد أن وصلتهم دعوة النيب صلى هللا عليه وسلم،
وبغض النظر عن أنه كان يضيق صدره بذلك يف بعض األحيان ،فإن ذلك مل يعطه احلق أبن يزدري الناس ،لذا
فإن املسلمني يف تساحمهم وتعايشهم مع الغري يستندون إىل ما جاء يف القرآن الكرمي ،ويف السنة النبوية الشريفة
اليت تزخر ابألمثلة اليت تدل على ذلك بوضوح.
البوسنة واهلرسك َّنوذج للتسامح القومي واًلنسجام بني الثقافات املتعددة
بعد مغادرة العثمانيني ،عاش البشانقة وعملوا ضمن إطار أنظمة حكم مل تكن ميالة هلم ،نظرا النتمائهم
القومي وموقع وطنهم اجلغرايف .ومن الناحية التارخيية ،وبغض النظر عن وعيهم ابنتمائهم القومي وإدراكهم لذاهتم،
إال أن هويتهم القومية والدينية كانت دائما حمط تشكيك وضغوط من جرياهنم الذين كانوا ينكرون حقوق البشانقة
ويع تربوهنم من بين جلدهتم .لكن ،وبغض النظر عن األزمنة الصعبة واحلروب اليت مرت هبا البوسنة واهلرسك ،إال
أهنا كانت على الدوام وحىت احلرب الدموية األخرية ،قادرة على تقدمي منوذج للتسامح القومي واالنسجام بني
الثقافات املتعددة .لقد عاشت شعوهبا قروًن مديدة خمتلطة ومتجاورة فيما بينها ،حىت إن سقوف بيوهتم تكاد أن
تتالمس .وكانوا يتزاورون فيما بينهم ،ويشارك بعضهم بعضا األفراح واألتراح ،فكانوا حيتفلون معا يف مناسبات
الزواج واالحتفاالت ابألعياد الوطنية والدينية.
كان النصارى يف أعيادهم يوزعون البيض امللون على جرياهنم ،وخاصة على األطفال ،وكان املسلمون يف عيد
األضحى يهدون جلرياهنم النصارى حلوم األضاحي ويستضيفوهنم ابحللوى واألطعمة املختلفة .ويف شهر رمضان
الذي يصوم فيه املسلمون ،كان النصارى َيتنعون عن األكل أو الشرب أو التدخني يف األماكن العامة أو حبضور
املسلمون ،معربين بذلك عن احرتامهم وتضامنهم معهم .وكان بعض النصارى ،وهم يعلمون أن املسلمني ال
َيكلون حلم اخلنزير ،خيصصون يف بيوهتم األواين اليت يقدمون فيها الطعام لضيوفهم من املسلمني.
وكان بعض النصارى حيتفظون يف بيوهتم بسجاجيد الصالة اليت يقدموهنا لضيوفهم املسلمني كي يؤدوا صالهتم
علي ها ،إذا حل وقتها وهم يف زايرهتم .ومل يكن ًندرا أن يساهم املسلمون بتربعاهتم يف بناء الكنائس ،والنصارى يف
بناء املساجد ،فضال عن أشكال أخرى كثرية للتعايش بني األقوام والدايًنت املختلفة يف البوسنة واهلرسك اليت ال
يتسع املقام للحديث عنها.
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اْلاَتة:
إن القيم اإل نسانية العاملية اليت تتميز هبا الرتااثت اإلبراهيمية ،واإلَيان ابخلري املتأسس يف البشرية ،والثقة بقدرة
اإلخالص واحلوار ،هلي الضماًنت إبمكانية ِتاوز التباينات القائمة بيننا وبني اآلخرين .ينبغي للدايًنت السماوية
الثالث الرئيسة أن تكون أكثر من جمرد تقاليد وعادات ،وأكثر من طقوس ومراسم ،وأكثر من طراز عابر وثقافة
يف اللباس .إن اليهودية والنصرانية واإلسالم ،اليت تعلمنا معىن احلياة يف هذه العامل ،جيب أن تكون أساسا للمجتمع
الفاضل واملتناغم .إن التسامح املتبادل ،عوضا عن حب اهليمنة ،هو الضمان لتخفيف اخلوف من اإلسالم يف
الغرب ،ولزايدة احرتام القيم الغربية يف الشرق.
وابلرغم من العداء املتزايد بني الشرق اإلسالمي والغرب النصراين ،جيب على أنصار القيم اإلنسانية الكونية
والرسالة اإلهلية ،أن يستمروا يف متسكهم ابملبادئ اليت تفيد أبن تبايننا ابملال واللغة ولون اجللد والقومية والدين ،إمنا
هي إرادة هللا ،ومن واجبنا أن حنرتم ذلك .وبعد ذلك يبقى لنا ،يف ضوء األمر القرآين ،أن نتعارف فيما بيننا،
ونسعى لكي يفهم بعضنا بعض بشكل أفضل ،مع كل خصوصياتنا الدينية والثقافية.
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املضامني الرتبوية لتعايش الصحابة رضي هللا عنهم مع غري املسلمني

د .طالل بن علي مثىن أمحد
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د .طالل بن علي مثىن أمحد
أستاذ مساعد يف ختصص األصول اإلسالمية للرتبية  /من قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة يف كلية الرتبية جبامعة
أم القرى مبكة املكرمة  /العمل حاليا وكيال لعمادة شؤون الطالب يف جامعة أم القرى  /رسالة الدكتوراه يعنوان
)منهجية التغيري الثقايف يف عصر املعلوماتية يف ضوء الرتبية اإلسالمية(  /حضر العديد من املؤمترات العلمية يف
الربازيل  ،إيطاليا  ،ماليزاي  ،إندونيسيا  ،مصر  ،شارك فيها ابلعديد من البحوث العلمية املنشورة ومنها ):أتثري
شبكات التواصل االجتماعي على العمليات السلوكية ودور الرتبية اإلسالمية( (التوجيه اإلسالمي للرتبية الكشفية(
)دور الرتبية اإلسالمية يف معاجلة أثر املتغريات الثقافة على مفهوم املواطنة لدى الشباب) )دور الرتبية اإلسالمية يف
احلفاظ على اهلوية اإلسالمية للشباب يف ظل التحدايت املعاصرة( (املنهج الرتبوي للصحابة رضي هللا عنهم يف
حفظ حقوق اإلنسان(
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مق

دمة

أرسل هللا رسله إىل البشر إلخراجهم من قيد الشيطان وهيمنه عليهم ولتزكيتهم وهدايتهم إىل كماهلم الروحي
واملعنوي قال تعاىل َ ﴿ :وإِّ ْن ِّم ْن أ َُّمة إِّال َخال فِّ َيها نَ ِّذ ٌير﴾ 1وقال تعاىل َ ﴿ :ولََق ْد بـَ َعثْـنَا ِّيف ُك ِّّل أ َُّمة َر ُسوالً أ َِّن
2
اَّلل و ِّ
ت
اجتَنبُوا الطَّاغُ َ
﴿وَما َخلَ ْق ُ
اُ ْعبُ ُدوا ََّ َ ْ
وت﴾ وحتقيقاً للمراد من خلقهم ووجودهم يف هذه احلياة قال تعاىل َ :
ِّ 3
األنْ ِّ ِّ
ِّْ ِّ
﴿وَما
س إالَّ ليَـ ْعبُ ُدون﴾ ولقد ارسل هللا تعاىل رسوله صلى هللا عليه وسلم رْحة للعاملني فقال تعاىل َ
اجل َّن َو َ
ِّ ِّ
ني﴾4فهو رْحة للعاملني بشرعه واتباع هديه ورْحة للعامني مبنهجه وسنته ،ورْحة للعلمني
أ َْر َس ْلنَ َ
اك إَِّّال َر ْْحَةً ل ْل َعالَم َ
اه ْم ِّيف الْ َِّّرب َوالْبَ ْح ِّر
برتبيته ألصحابه ،وضع هلم منهجا حلفظ كرامة اإلنسان قال تعاىل﴿ :وَلَقَ ْد َك َّرمْنَا بَِّين آدَمَ َو َْحَْلنَ ُ
ِّ
ورزقْـنَ ِّ
ض ْلنَاهم علَى ِّممَّن خلَ ْقنَا تَـ ْف ِّ
ض ًيال﴾5وبني هلم أن هللا اسجد مالئكته ألبيهم خال خلقه
اه ْم م َن الطَّيِّّبَات َوفَ َّ ُ ْ َ
َ ََ ُ
ْ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ال ربُّ َ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ت فِّ ِّيه ِّم ْن
صال م ْن َْحَإ َم ْسنُون *فَِّإذَا َس َّويْـتُهُ َونـَ َف ْخ ُ
ص ْل َ
ك ل ْل َم َالئ َكة إِِّّّين َخال ٌق بَ َشًرا م ْن َ
فقال سبحانه ﴿ َوإ ْذ قَ َ َ
ِّ ِّ
ِّ
ين﴾6فاإلنسان اكرم املخلوقات عند هللا حيث خلقه يف أحسن تقومي قال تعاىل﴿ :لََق ْد
ُروحي فَـ َقعُوا لَهُ َساجد َ
ِّ
َح َس ِّن تَـ ْق ِّومي﴾ 7وجعل له ارادة وعقال وسخر له ما يف السماوات واألرض قال تعاىل:
نسا َن ِّيف أ ْ
َخلَ ْقنَا ْاإل َ
ِّ
السماو ِّ
ض َِّ
ِّ
ات َوَما ِّيف ْاأل َْر ِّ
ك َآل َايت لَِّّق ْوم يـَتَـ َف َّك ُرو َن ﴾8كما حفظ
مج ًيعا ِّّمْنهُ ۖ إِّ َّن ِّيف ََٰذل َ
﴿ َو َس َّخَر لَ ُكم َّما يف َّ َ َ
املنهج اإلسالمي لْلنسان حقوقه حيا وميتا فقد جاء عن عائشة رضي هللا عنها أهنا قالت :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم( :كسر عظم امليت ككسره حيا)9ويف سرية صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ورضي هللا عنهم
مجيعا مناذج مشرقة يف تعاملهم مع غري املسلمني وحفظ حقوقهم .
موضوع البحث:
جاء اإلسالم مبنهج رابين لصالح البشرية عامة فتخلق أبناؤه أبخالقه أسوة ببنهم صلى هللا عليه وسلم فقد
كان خلقه القرآن ،بذلك وصفته أم املؤمنني رضي هللا عنها عندما سأهلا الصحابة رضوان هللا عليهم عن خلق النيب
1سورة فاطر :آية 24
2سورة النحل :آية 36
3سورة الذارايت :آية 56
4سورة األنبياء :آية 107
5سورة اإلسراء :آية 70
6سورة احلجر :آية 29 ،28
7سورة التني :آية 4
8سورة اجلاثية :آية 13
 9السجستاين ،أبو داود سليمان ابن األشعث ،سنن أيب داود كتاب اجلنائز ،ابب يف احلفار جيد العظم ،هل يتنكب ذلك املكان ،حديث رقم ،3207
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صلى هللا هللا عليه وسلم ،وبناء على هذا النهج القومي كان التعايش بني أبناء اجملتمع املسلم ومن يعيشون يف كنفهم
اه ْم ِّيف
من أبناء الدايًنت األخرى فقد وضع املسلمون نصب أعينهم نظر قوله تعاىلَ ﴿ :ولََق ْد َكَّرْمنَا بَِّين َ
آد َم َو َْحَْلنَ ُ
ِّ
الْبـ ِّر والْبح ِّر ورزقْـنَ ِّ
ض ْلنَاهم علَى َكثِّري ِّممَّن خلَ ْقنَا تَـ ْف ِّ
ضيالً ﴾1حيث نظر اإلسالم إىل أبناء أدم
اه ْم م َن الطَّيِّّبَات َوفَ َّ ُ ْ َ
َ ّ َ َ ْ َ ََ ُ
ْ َ
بنظرة متساوية هلم حقوهم اليت كفلها اإلسالم ،فاإلسالم يوفرهم هلم حق العيش بسالم وكرامة ؛ فال متيز بينهم يف
السمو ِّ
النوع أو اجلنس أو اللغة رغم اختالفهم فيها ،قال تعاىل ﴿ :وِّمن ِِّّ
ات َو ْاأل َْر ِّ
ف أَلْ ِّسنَتِّ ُك ْم
اختِّ َال ُ
ض َو ْ
َ ْ َ
آايته َخ ْل ُق َّ َ َ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ني ﴾2فذلك االختالف أية من آايت املوىل سبحانه كما أن هذا االختالف يف
َوأَلْ َوانِّ ُك ْم إِّ َّن ِّيف ذَل َ
ك َآل َايت ل ْل َعالم َ
َّاس إِّ ًَّن
النوع واجلنس واللغة وتنوع الشعوب والقبائل ما هو إال مدعاة للتعارف والتآلف قال تعاىلَ :
﴿اي أَيـُّ َها الن ُ
اَّلل أَتْـ َقا ُكم إِّ َّن َّ ِّ
خلَ ْقنا ُكم ِّمن ذَ َكر وأُنْـثى وجع ْلنا ُكم شعواب وقَـبائِّل لِّتـعارفُوا إِّ َّن أَ ْكرم ُكم ِّعْن َد َِّّ
يم َخبِّ ٌري ﴾ 3ولقد
َ َ ْ ْ
اَّللَ َعل ٌ
ْ
ََ ْ
َ َ َ ََ َ ْ ُُ ً َ َ َ ََ َ

تعايش الصحابة مع غري املسلمني مبا متليه عليه تعاليم اإلسالم السمحة ،فرتكو لنا منهجا تربواي ًنصعا يف التعايش
مع اآلخرين.
ودور املختصني يف الرتبية الغوص يف سرية صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ورضي هللا عنهم مجيعا
الستنباط املضامني الرتبوية من تعايشهم عنهم مع غري املسلمني ويف حفظهم حلقوق اإلنسان لتكون لنا نورا هنتدي
هبا يف عصرًن احلاضر.
أُهية البحث:
تنبع أمهية البحث من األحداث اليت متر هبا األمة اإلسالمية يف عصرًن احلاضر ،فمجتمعاتنا لي ـ ـ ـ ــست مبعزل
عن العامل حيث أصبح العامل كله كقرية واحدة ،واملسلمون مع غريهم يف تعامل مستمر ومن املمكن حتديد
أمهية البحث يف النقاط التالية:
 تعلق البحث مبا تضمنه سرية الصحابة رضي هللا عنهم من مضامني تربوية يف تعامل مع غري املسلمني.
 احتياج املسلمون الذين يعيشون يف الدول غري املسلمة وهلم احتكاك كربي مع غري املسلمني هلذه
املضامني.
 احتياج املسلمون يف األوطان اإلسالمية والذين يعيش بينهم من هم على غري دينهم من أبناء الوطن أو
ممن جاء للعمل أو السياحة أو ألي غرض سلمي مشروع ونظامي .هلذه املضامني.
أهداف البحث:
1سورة اإلسراء :آية 70
2سورة الروم :آية 22
3سورة احلجرات :آية 13
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اهلدف الرئيس للبحث هو استنباط املضامني الرتبوية من تعايش الصحابة (صحابة رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم ورضي هللا عنهم امجعني) مع غري املسلمني ،كما يهدف إىل:
 .1توضيح احلقوق العام اليت كفلها اإلسالم لغري املسلمني.
 .2توضيح النظرة اإلسالمية لْلنسان.
 .3ابراز مناذج من تعامل الصحابة رضي هللا عنهم مع غري املسلمني.
تساؤًلت البحث:
من األهداف نستطيع أن نستنج التساؤل الرئيس للبحث (ما هي املضامني الرتبوية اليت نستطيع
استنتاجها من تعايش الصحابة رضي هللا عنهم مع غري املسلمني) والتساؤالت الفرعية اليت سيجب عليها البحث
من خالل مباحثة واملتمثلة يف:
 .1ما هي احلقوق العام اليت كفلها اإلسالم لغري املسلمني؟
 .2ما هي نظر اإلسالم لْلنسان؟
 .3ما هي النماذج اليت َيكن أن نستنج منها املضامني الرتبوية لتعايش الصحابة مع غري املسلمني؟
منهج البحث:
حبكم طبيعة البحث اتبع الباحث يف حبثه املنهج االستنباطي ،حيث يعترب هو املنهج الذي يقوم
بدراسة النصوص والسري ومن مث استنباط املبادئ والقيم واملواقف الرتبوية منها ،حيث يُعرف املنهج االستنباطي يف
ميدان الرتبية أبنه " :الطريقة اليت يقوم هبا الباحث ببذل أقصى جهد عقلي ونفسي عند دراسة النصوص هبدف
استخراج مبادئ تربوية مدعمة ابألدلة الواضحة".1
مصطلحات البحث
املضامني:
تعريف املضامني يف اللغة :حيث جاء يف لسان العرب " املضامني ما يف بطون احلوامل من كل شيء كأهنا
تضمنته ،وقال أبو عبيدة :املضامني هي ما يف اصالب الفحول ،وهي مجع مضمون ،ويقال مضمون الشيء مبعىن
تضمنه ،ومنه قوهلم مضمون الكتاب كذا وكذا"2و "ضمنت الشيء كذا ،جعلته حمتواي عليه ،فتضمنه أي فاشتمل
 1فوده ،حلمي ،وعبد هللا ،عبد الرْحن صاحل1410 ،ه :املرشد يف كتابة األحباث ،جدة ،دار الشروق ،ط ،6ص42
 2ابن منظور ،مجال الدين حممد بن مكرم1414 ،هـ :لسان العرب ،بريوت ،دار صادر ،مج  13ص 258
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عليه" 1و " املضمون احملتوى ،ومنه مضمون الكتاب ،ما يف طيه ،ومضمون الكالم ،فحوه وما يفهم منه ،واجملموع
مضامني".2
املضامني الرتبية:
تعرف املضامني الرتبوية أبهنا " كافة املغازي واألمناط واألفكار والقيم واملمارسات الرتبوية اليت تتم من خالل
العملية الرتبوية لتنشئة األجيال املختلفة عليها ،حتقيقا لألهداف الرتبوية املرغوب فيها" 3ويعرفها الباحث أبهنا (كل
املبادئ والقيم واألفكار واألمناط واملمارسات اليت تتم خالل العمليات الرتبوية املختلفة لتنشئة األجيال عليها حتقيقا
لألهداف الرتبوية املرجوة).
واملراد ابملضامني الرتبوية يف هذه الدراسة هو( :كل ما َيكن استنباطه من قيم ومبادئ وسلوكيات تربوية من
تعامل الصحابة رضوان هللا عنهم مع غري املسلمني).
التعاي ش:
جاء يف املعجم الوسيط "تعايشوا :عاشوا على االلفة واملودة ومنه التعايش السلمي ،وعايشه :عاش معه
4
والعيش معناه احلياة ،وما تكون به احلياة من املطعم واملشرب والدخل"
التعايش مصطلح حديث وهناك من يعرفه "أبنّه سياسة خارجية تنتهجها الدولة احملبة للسالم وتستند إىل
فلسفة مقتضاها نبذ احلرب بصفتها وسيلة لفض املنازعات وتعاون الدولة مع غريها من الدول الستغالل
اإلمكانيات املادية والطاقات الروحية استغالالً يكفل حتقيق أقصى قدر ممكن من الرفاهية للبشر بغض النظر عن
النظم السياسية أو االجتماعية أو االقتصادية".5
ومن يعرفه أبن مصطلح التعايش يعين " قيام تعاون بني دول العامل على أساس من التفاهم وتبادل املصاحل
االقتصادية والتجارية ،كما يعين اتفاق الطرفني على تنظيم وسائل العيش بينهما ،وفق قاعدة حيدداهنا مع متهيد
السبل املؤدية إليها".6

 1الفيومي ،أْحد بن حممد على املقري 1987م :املصباح املنري مكتبة لبنان ،بريوت ،ص 189
 2إبراهيم ،حممد سعيد 1994 ،م :القيم املتضمنة يف كتاب علم االجتماع ابملرحلة الثانوية يف كل من مصر واململكة العربية السعودية كلية الرتبية ،جامعة
الزقازيق ،ص 545
 3الغامدي ،أْحد سعيد  1401،ه :العالقات اإلنسانية يف الفكر اإلداري اإلسالمي ومضامينها وتطبيقاهتا الرتبوية
 4جمموعة من املؤلفني :املعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية يف القاهرة ،دار الفكر ،اجلزء الثاين ص 640-639
5مصطفى ،حسني فهمي 1968م :التعايش السلمي ومصري البشرية ،الدار القومية للطباعة والنشر ،القاهرة ،ص.22
6التوجيري ،عبدالعزيز بن عثمان1998 ،م :احلوار من أجل التعايش ،دار الشروق ،القاهرة ،الطبعة األوىل ،ص .78-77
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ويف هذا البحث يعرف الباحث التعايش أبنه (العيش املتبادل بني املسلمني وغريهم القائم على قبول اآلخر
بكل مكوًنته ومع تقداته ومنحهم السلم واألمن واألمان واحلقوق اخلاصة والعامة والتعامل معهم والعيش معهم
بسالم وفق تعاليم الدين احلنيف).
الدراسات السابقة
ابستقراء أدبيات البحث املرتبطة مبوضوعه ،وجد الباحث العديد من الدراسات السابقة املتعلقة بتعامل
الصاحبة مع غري املسلمني وهذه الدراسات هي:
 سرور  ،رضا عويس حسن 2015م  :األسس الشرعية ملعاملة غري املسلمني يف اإلسالم (نصارىمصر َّنوذجا)  :جاء يف أربعة مباحث حتدث الباحث يف املبحث األول عن األساس الشرعي لتسامح املسلمني
وبني فيه الباحث األسس اليت غرسها اإلسالم للتسامح مع الغري ،ويف املبحث الثاين بني الباحث موقف الفقهاء
والعلماء من التعامل مع الغري وذكر فيه أراء الصحابة والفقهاء والعلماء ويف البحث الثالث ذكر الباحث وصية

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف أقباط مصر وفصل يف ذلك  ،ويف املبحث الرابع أورد الباحث مناذج عملية
لتطبيق أسس التسامح مع النصارى وأورد فيه مناذج لتعامل الرسول صلى هللا عليه وسلم ولصحابته رضي هللا عنهم
مع النصارى .
مل يذكر الباحث منهجه يف البحث أو اهداف البحث وذكر من اهم النتائج لبحثه
 أن التسامح مع نصارى مصر كان منهجا للخلفاء وحكام املسلمني منذ صدر اإلسالم أن اإلسالم ال يعرتض على أي من األنشطة النصرانية مهما بلغ حجمها مادام يف إطار الشرعيةويتفق البحث مع البحث احلايل بدراسة تعامل الصحابة مع الغري ومع النصارى بشكل خاص
 -األمحدي ،عبد هللا بن مسلم2015،م :التعامل مع غري املسلمني يف ضوء القرآن والسنة :جاء

البحث يف مقدمة وفصلني ،حتدث فيه الباحث عن األصل يف اإلسالم يف التعامل مع غري املسلمني وذكر األقوال
الواردة يف ذلك ،مث جاء الفصل األول وحتدث فيه عن بعض األحكام الشرعية املتفق عليها الواردة يف القرآن
الكرمي والسنة النبوية يف التعامل مع غري املسلمني ،ويف الفصل الثاين أود بعض األخالق الواردة يف القرآن الكرمي
والسنة النبوية مع غري املسلمني.
مل يذكر الباحث منهجه يف البحث أو اهداف البحث وذكر من اهم النتائج لبحثه
 أن يف األحكام الشرعية اإلنصاف وجلب املصاحل ودفع املضار أن يف األحكام الشرعية وْحاية احلرايت واملنع من الظلم واالعتداء وْحاية احلرايت أن األصل يف األخالق حسن املعاملة واملساحمة والرب والعدل308

 اإلسالم دين عاملي ،ورسالته تدعو للتعايش اإلجيايب بني مجيع البشرويتفق البحث احلايل مع هذه الدراسة يف ذكر النماذج من أخالق الصحابة يف تعاملهم مع غري املسلمني
-

العقيل ،ليلى بنت حممد سليمان2015 ،م :التعايش بني األدين وفق املنهج اإلسالمي :هدفت

الباحثة إىل إبراز فضائل اإلسالم ،وبيان الظروف اليت هيأها للتعايش بني املسلمني وغري املسلمني وفق املنهج
القرآين ،والكشف عن مناذج من القرآن الكرمي تربز التعايش السلمي بني األداين وبيان أن هناك قيما مشرتكة
ونقاط اتفاق بني األدين.
وقد جاء البحث يف ثالث مباحث بينت يف املبحث األول مفهوم التعايش ،وأسس التعايش وخصائص
التعايش ومقومات التعايش ومثار التعايش ويف البحث الثاين بينت الباحثة مناذج للتعايش يف القرآن الكرمي وذكرت
دالئل من القرآن على مشروعية التعايش وبينت التعامل مع غري املسلمني يف اجملتمع اإلسالمي يف املنهج
اإلسالمي ،ويف املبحث الثالث بينت أنواع التعايش وقسمته إىل تعايش مشروع وتعايش ممنوع.
مل تذكر الباحثة منهجها يف البحث أو اهداف البحث وذكرت من اهم النتائج لبحثها.
 أن اإلسالم دين يدعو إىل التعايش. أن املرجع يف فهم قضااي التعايش يستند إىل الوحي اإلهلي. أن التعايش يف منظور اإلسالم وسيلة مهمة لتطوير اجملتمع.ويتفق البحث احلايل مع هذه الدراسة يف التعرف على مفهوم التعايش وذكر مناذج للتعايش من اجملتمع املسلم.
-

الشقريات ،صاحل بن خالد صاحل2015 ،م :منهج الصحابة يف التعامل مع اَلخر (أبو بكر

الصديق رضي هللا عنه أَّنوذجا) دراسة فقهية  ،هدف الباحث إىل دراسة منهج الصحايب أبو بكر الصديق
رضي هللا عنه  ،وجاء البحث يف ثالث مطالب بني يف املطلب األول مفهوم منهج الصحابة يف التعامل مع اآلخر

 ،ويف املطلب الثاين بني فيه منهج أبو بكر الصديق رضي هللا عنه يف التعامل مع األخر املسلم -الذي خيالفه
ابلرأي -ويف املطلب الثالث بني فيه منهج أبو بكر الصديق رضي هللا عنه يف التعامل مع األخر غري املسلم
مل يذكر الباحث منهج البحث وذكر من اهم النتائج لبحثه:
 اتباع أبو بكر الصديق رضى هللا عنه منهج احلوار مع اآلخر كان كفيال حبفظ كيان األمة. متيز منهج أبو بكر الصديق رضى هللا عنه مع اآلخر ابلتنوع بني اللني والرْحة والشدة والعقوبة. اتباع منهج الرفق مع املخالف من غري املسلمني كان سببا يف توسع وانتشار اإلسالم.309

ويتفق البحث احلايل مع هذه الدراسة يف ذكر منوذج ايو بكر الصديق اخلليفة األول يف اإلسالمية يف تعامله
مع اآلخر على أهنا ركز على اجلانب الفقهي.
 -اْلراشي ،عبد هللا عثمان 2015م :تعامل الصحابة مع اَلخر (دراسة َترُيية) هدف الباحث يف حبثه

إىل تتبع مواقف الصحابة مع النصوص والتوجيهات املختلفة يف التعامل مع اآلخر  ،ودراسة أمناط التعامل بني
الصحابة واآلخر يف خمتلف الظروف  ،لقد استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي  ،وجاء البحث يف َخسة
مباحث  ،األول حتدث فيه الباحث عن الصحابة قبل اإلسالم ،ويف املبحث الثاين حتدث عن أتثري قيم اإلسالم
يف فكر الصحابة والتغيريات اليت حدثت بعد أتثرهم ابإلسالم وقيمه وتعاليمه ،ويف املبحث الثالث حتدث الباحث
عن تعمل اخللفاء الراشدين مع اآلخر ،ويف املبحث الرابع حتدث عن تعامل القادة والوالة مع اآلخر ،ويف املبحث
اخلامس حتدث عن تعامل سائر الصحابة مع اآلخر.
ويتفق البحث احلايل مع هذه الدراسة يف دراسة مناذج للصحابة يف تعاملهم مع اآلخر إال أهنا ركزت على
اجلانب التارخيي التحليلي.
وبعد استعراض البحوث السابقة وجوانب االتفاق فيها مع هذه الدراسة جند أن هذ الدراسة ختتلف عما سبق
من حبوث أبهنا هتدف إىل استنتاج املضامني الرتبوية املضمنة يف تعايش الصحابة وتعاملهم مع اآلخر.

310

املبحث األول :نظرة اإلسالم إَل اإلنسان.
ض ُه ْم َعلَى
آد َم ْاأل ْ
اء ُكلَّ َها ُْثَّ َع َر َ
﴿و َعلَّ َم َ
خلق هللا اإلنسان حلكمة ابلغة فتحدى به املالئكة قال تعاىلَ :
َمسَ َ
1
َمسَ ِاء ه ُؤًَل ِء إِ ْن ُك ْن تُم ِ ِ
ك َال ِّع ْل َم لَنَا إَِّّال َما
ال َْم َالئِ َك ِة فَ َق َ
ني﴾ فكان جواهبم ﴿قَالُوا ُسْب َحانَ َ
ال أَنْبِئُ ِوين ِِب ْ َ
صادق َ
ْ َ
َّك أَنْت الْعلِّيم ْ ِّ
َّ ِّ
آد ُم أَنبِّْئـ ُهم ِّأب َْمسَائِّ ِّه ْم
يم﴾2فأمر سبحانه آدم إبخبار املالئكة مبا علمه هللا ﴿قَ َ
ال َاي َ
احلَك ُ
َعل ْمتَـنَا إن َ َ َ ُ
السماو ِّ
َّ ِِّّ
ات َواأل َْر ِّ
ض َوأ َْعلَ ُم َما تـُْب ُدو َن َوَما ُكنتُ ْم تَكْتُ ُمو َن﴾3هذا
فَـلَ َّما أَنبَأ َُه ْم ِّأب َْمسَائِّ ِّه ْم قَ َ
ب َّ َ َ
ال أََملْ أَقُل ل ُك ْم إ ّين أ َْعلَ ُم َغْي َ
اإلنسان الذي حتدى هللا به املالئكة ما هي حقيقة خلقه.
حقيقة اإلنسان وخلقه:
ك لِّْل َم َالئِّ َك ِّة إِِّّّين َخالِّ ٌق
خلق هللا اإلنسان من ْحإ مسنون وسواه ونفخ فيه من روح فقال تعاىلَ ﴿ :وإِّ ْذ قَ َ
ال َربُّ َ
ِّ ِّ
ب َشرا ِّمن ص ْلصال ِّمن َْحإ َّمسنُون * فَِّإ َذا س َّويـتُه ونـَ َفخ ِّ ِّ ِّ ِّ
ين ﴾ 4فهد هو األصل
َ َُْ ْ ُ
َ ً ّ َ َ ّْ َ ْ
ت فيه من ُّروحي فَـ َقعُوا لَهُ َساجد َ
البعيد لْلنسان أنه خملوق من طني وأن هللا تعاىل سواه وانفخ فيه من روحة مث بعد ذلك قدر سبحانه أن يكون
خلقه بتزاوج الرجل من املرأة  ،من نطفة من ماء الرجل تلتقي ببويضة من ماء املرأة فيخرج من ذلك التلقيح هذا
اإلنْسا ُن مم خلق * خلق ِّم ْن ماء دافِّق * َخيْرج ِّم ْن بـَ ْ ِّ
اإلنسان خبلقه وحسن صورته قال تعاىل﴿ :فَـ ْليَـْنظُِّر ِّْ
ني الصلب
ُُ
َوالرتائب﴾ 5هذه هي حقيقة خلق االنسان ،أصل خلقه من طني وتكاثره ودَيومة جنسه من ماء مهني قال تعاَل:
ِّ
اإلنس ِّ
ِّ
ان ِّمن ِّطني * ُمثَّ َج َع َل نَ ْسلَهُ ِّمن ُس َاللَة ِّّمن َّماء َّم ِّهني﴾ 6كما
﴿الَّذي أ ْ
َح َس َن ُك َّل َش ْيء َخلَ َقهُ ۖ َوبَ َدأَ َخ ْل َق ْ َ
ِّ
َي َش ْيء َخلَ َقهُ
امجل حياته من بداية خلقة إىل هنايتها ومن مث بعثه للحساب كلها جمموعة يف قول تعاَل ﴿ :م ْن أ ِّّ
* ِّمن نُّطْ َفة َخلَ َقهُ فَـ َقدَّرهُ * ُمثَّ َّ ِّ
َنشَرهُ﴾.7
يل يَ َّسَرهُ * ُمثَّ أ ََماتَهُ فَأَقْـبَـَرهُ * ُمثَّ إِّذَا َشاءَ أ َ
َ
السب َ
اإلنسان ُملوق مكرم
كما أن هللا سبحانه أحسن خلق اإلنسان وأتقنه خلقه ،وجعله يف أحسن تقومي ،فقد كرم اإلنسان ،وفضله
على كثري من خملوقتها قال تعاىل﴿ :ولََق ْد َكَّرمنَا ب ِّين آدم و َْح ْلنَاهم ِّيف الْبـ ِّر والْبح ِّر ورزقْـنَاهم ِّمن الطَّيِّب ِّ
اه ْم
ات َوفَ َّ
ض ْلنَ ُ
ْ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ّ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َّ
َ
علَى َكثِّري ِّممَّن خلَ ْقنَا تَـ ْف ِّ
ض ًيال﴾8وال تفاضل بني الناس ابجلنس أو اللون أو العرق أو اللغة  ،ومعيار التفاضل بينهم
َ َٰ
ْ َ
1سورة البقرة :آية 31
2سورة البقرة :آية 32
3سورة البقرة :آية 33
 4سورة احلجر :آية 29-28
 5سورة الطارق :آية 7-5
 6سورة السجدة :آية 8-7
7سورة اعبس :آية 21-18
8سورة اإلسراء :آية 70
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تقوى هللا قال تعاىل ﴿إِّ َّن أَ ْكرم ُكم ِّعْن َد َِّّ
اَّلل أَتْـ َقا ُك ْم﴾ 1ويف احلديث عن أيب نضرة قال( :حدثين من مسع خطبة
ََ ْ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف وسط أايم التشريق فقال اي أيها الناس أال إن ربكم واحد وإن أابكم واحد أال
ال فضل لعريب على أعجمي وال لعجمي على عريب وال ألْحر على أسود وال أسود على أْحر إال ابلتقوى أبلغت
قالوا بلغ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث قال أي يوم هذا قالوا يوم حرام مث قال أي شهر هذا قالوا شهر حرام
قال مث قال أي بلد هذا قالوا بلد حرام قال فإن هللا قد حرم بينكم دماءكم وأموالكم قال وال أدري قال أو
أعراضكم أم ال كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا أبلغت قالوا بلغ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
2
قال ليبلغ الشاهد الغائب)
ِّ
َح َس ِّن تَـ ْق ِّومي﴾، 3
نسا َن ِّيف أ ْ
فمن تكرمي هللا لْلنسان أن خلقه يف أحسن تقومي ،قال تعاىل ﴿لََق ْد َخلَ ْقنَا ْاإل َ
ومعىن تقومي "تسوية الشيء بصورة مناسبة ونظام معتدل وكيفية ال ئقة " 4وابلنظر إىل اآلية جند أهنا تشري إىل أن
هللا خلق اإلنسان بشكل متوازن الئق من كل اجلهات  ،اجلسمية والروحية والعقلية ،وجعل فيه ألوان الكفاءات
ك لِّْلم َالئِّ َك ِّة إِِّّين ج ِّ
اع ٌل
﴿وإِّ ْذ قَ َ
ّ َ
ال َربُّ َ َ
ومنحه من والطاقات والقدرات ما هيأه ليكون خلفة هللا يف األرض قال تعاىل َ
5
اَّلل أَحسن ْ ِِّّ
ِّيف ْاألَر ِّ ِّ
ني﴾ 6ويف قوله تعاىل :
اخلالق َ
ْ
ض َخلي َفةً ﴾..وقال فيه بعد ذكر ابتداء وانتهاء خلقه ﴿..فَـتَ َ
بارَك َُّ ْ َ ُ
7
ص َوَرُك ْم ﴾..ذهب بعض املفسرين اىل معىن أوسع من الصورة والشكل الظاهري والتكوين
ص َّوَرُك ْم فَأ ْ
َح َس َن ُ
﴿َ ..و َ
الداخلي ،فقال" :إن املعىن يطوي كل االستعدادات واألذواق اليت خلقها هللا يف االنسان وأودعها فيه ،ففضله هبا
على كثري ممن خلق". 8
اإلنسان ِميِز ُمتار:
خلق هللا اإلنسان و جعله قادر على التمييز بني اخلري والشر ،وأعطاه االرادة واالستطاعة على أن خيتار بني
اب َم ْن
ورَها َوتَـ ْق َو َاها*قَ ْد أَفْـلَ َح َم ْن َزَّك َ
ا*وقَ ْد َخ َ
اه َ
طرق اخلري وطريق الشر قال تعاىلَ ﴿ :ونـَ ْفس َوَما َس َّو َاها*فَأَ ْهلََم َها فُ ُج َ

اها﴾9فمن حكمة هللا تعاىل البالغة أن كفل لْلنسان حرية االختيار بني النور والظالم  ،وبني الكفر واإلَيان،
َد َّس َ
10
وبني اهلدى والضالل قال تعاىل َ ﴿ :وقُ ِّل ْ
احلَ ُّق ِّمن َّربِّّ ُك ْم فَ َمن َشاء فَـ ْليُـ ْؤِّمن َوَمن َشاء فَـ ْليَ ْك ُف ْر ﴿ ﴾..إِ ََّّن َه َديْ نَاهُ
1سورة احلجرات :آية 13
 2بن حنبل ،أْحد بن حممد مسند اإلمام أْحد دار إحياء الرتاث العريب 1993م حديث  22978ابق مسند األنصار
 3سورة التني :آية 4
 4الشريازيً ،نصر مكارم ،االمثل يف تفسري كتاب هللا املنزل مؤسسة البعثة ،لبنان ،ط1413 ،1هـ1992 -م .286 /2
 5سورة البقرة :آية 30
 6سورة املؤمنون :آية 14
 7سورة غافر :آية 64
8الشريازيً ،نصر مكارم(283/15 ،مرجع سابق)
 9سورة الشمس :آية 10-7
 10سورة الكهف :آية 29
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1
ِ
َّ ِ
َّج َديْ ِن﴾2وهذه اآلايت الكرية واضحة املعىن وال حتتاج إىل إيضاح،
ور﴾ ﴿ َو َه َديْنَاهُ الن ْ
يل إِ َّما َشاك ارا َوإِ َّما َك ُف ا
السب َ

ليقرر مصريه بنفسه دون اجبار ،تركه ليختار حىت يكون
ومن خالهلا جند كيف أ ّن هللا سبحانه وتعاىل ترك االنسان ّ
اختياره حجة له أو عليه .
اإلنسان مسئول عن تصرفاته حماسب عليها:

ِّ
ِّ
ض وا ِّْجلبَ ِّال فَأَبـَ ْنيَ أَ ْن َْحي ِّم ْلنَـ َها وأَ ْش َف ْقن ِّمْنـ َها و َْحَلَ َها ِّ
اإلنْ َسا ُن
َ
قال تعاىل﴿إ ًَّن عَرَضْنَا األَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَات وَاأل َْر ِّ َ
َ َ
ِّ
وما َج ُهوال﴾3يقول سيد قطب" :اإلنسان الذي يعرف هللا إبدراكه وشعوره ،ويهتدي إىل ًنموسه بتدبره
إنَّهُ َكا َن ظَلُ ً
وبصره ،ويعمل وفق هذا النظام مبحاولته وجهده ،ويطيع هللا إبرادته وْحله لنفسه ،ومقاومة احنرافاته ونزغاته،
وجماهدة ميوله وشهواته  . .وهو يف كل خطوة من هذه اخلطوات مريد ،مدرك ،خيتار طريقه وهو عارف إىل أين
يؤدي به هذا الطريق" 4وحيث إن اإلنسان متمتعا حبرية االختيار ،فعال أساس ذلك يكون التكليف واملسئولية،
فاهلل سبحانه خلق اإلنسان وجعله مهيأً وصاحلاً لفعل اخلري والشر على السواء ،ورغبه لفعل اخلري و وعده عليه

وحذره من فعل الشر وتوعده عليه ،ومل جيربه على فعل شيء ،وقد ابتاله هللا وامتحنه يف هذه احلياة ،إبحسان
العمل أو اإلساءة والتقصري فيه  ،ومن مث فاإلنسان مسئول عن عمله ونتائجه ،يف الدنيا واآلخرة  ،قال تعاىل:
5
ِّ
ي
ل
ا
م
ف
ق
ـ
ت
ال
﴿و
وه ْم إِّنـ َُّهم َّم ْسئُولُو َن﴾
َ
َ
ْ
ك بِِّّه ِّع ْل ٌم إِّ َّن َّ
َ
صَر َوالْ ُف َؤ َاد ُك ُّل أُولـئِّ َ
س لَ َ
ُ
﴿وق ُف ُ
ْ
ك َكا َن َعْنهُ
الس ْم َع َوالْبَ َ
َ
َ
َ
َ
6
َم ْس ُؤوالً﴾
املهمة العليا لإلنسان عبادة هللا :
اإلنس إًَِّل لِي ْعب ُد ِ
قال تعاىل ﴿:وما َخلَ ْق ُ ِ
ون﴾ 7وتدل هذه اآلية الكرَية على " أن هنالك غاية معينة
ت ا َْل َّن َو ِْ َ َ ُ
ََ

لوجود اجلن واإلنس ،تتمثل يف وظيفة من قام هبا وأداها فقد حقق غاية وجوده ،ومن قصر فيها أو نكل عنها فقد
أبطل غاية وجوده ،وأصبح بال وظيفة ،وابتت حياته فارغة من القصد ،خاوية من معناها األصيل ،الذي تستمد
منه قي متها األوىل ،وقد انفلت من الناموس الذي خرج به إىل الوجود ،وانتهى إىل الضياع املطلق ،الذي يصيب
كل كائن ينفلت من ًنموس الوجود ،الذي يربطه وحيفظه ويكفل له البقاء". 8

 1سورة اإلنسان :آية 3
 2سورة البلد :آية 10
 3سورة األحزاب :آية 72
 4الشاذيل ،سيد قطب1981 ،م :يف ظالل القرآن ،دار الشروق ،القاهرة ،ط 10،جملد  5ص 2885
 5سورة الصافات :آية 24
 6سورة اإلسراء :آية 36
 7سورة الذارايت :آية 56
 8الشاذيل  :سيد قطب  ،جملد  6ص ( 3387مرجع سابق)
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ويف ضوء ما منح هللا اإلنسان من متيز على سائر الكائنات وجعله قاداً على التميزي بني اخلري والشر ومنحه
ِّ
اَّللِّ
احلرية واإلرادة يف االختيار ،حدد له مهمته ومسؤوليته وجزاؤه قال تعاىل﴿ :فَأَقِّم وجه َ ِّ ِّ ِّ ِّ
ت َّ
ك لل ّدين َحني ًفا ۖ فطَْر َ
ْ َ َْ
1
اَّلل ۖ ََٰذلِّ ِّ
الَِّّيت فَطَر النَّاس علَيـها ۖ َال تَـب ِّديل ِّخل ْل ِّق َِّّ
ين الْ َقيِّّ ُم َوَٰلَ ِّك َّن أَ ْكثَـَر الن ِّ
َّاس َال يَـ ْعلَ ُمو َن﴾ واإلَيان ابهلل
َ
ْ َ َ
َ َ َ َْ
ك ال ّد ُ
ك ِّمن بَِّين آ َد َم ِّمن ظُ ُه ِّ
ورِّه ْم ذُِّّريـَّتَـ ُه ْم َوأَ ْش َه َد ُه ْم َعلَ َٰى
َخ َذ َربُّ َ
تعاىل وتوحيده أساس هذه الفطرة قال تعاىلَ ﴿ :وإِّ ْذ أ َ
ِِّّ
ِّ ِّ
ِّ
ني* أ َْو تَـ ُقولُوا إَِّّمنَا
ت بَِّربِّّ ُك ْم ۖ قَالُوا بـَلَ َٰى ۖ َش ِّه ْد ًَن ۖ أَن تَـ ُقولُوا يـَ ْوَم الْقيَ َامة إِّ ًَّن ُكنَّا َع ْن ََٰه َذا َغافل َ
أَن ُفس ِّه ْم أَلَ ْس ُ
آاب ُؤ ًَن ِّمن قَـْب ُل َوُكنَّا ذُِّّريَّةً ِّّمن بَـ ْع ِّد ِّه ْم ۖ أَفَـتُـ ْهلِّ ُكنَا ِّمبَا فَـ َع َل الْ ُمْب ِّطلُو َن﴾ 2فتوحيد هللا واليقني بربوبيته هو ما
أَ ْشَرَك َ
فطرت النفس اإلنسانية وِتذر يف أعماقها ،ابلرغم مما قد يطرأ عليها من شبهات أو احنرافات بسبب الغفلة أو
التقليد أو البيئة .

 1سورة الروم :آية 30
 2سورة األعراف :آية 173-172
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املبحث الثاين :احلقوق العام الِت كفلها اإلسالم لغري املسلمني
كرمها ورفع قدرها وأعلى شأهنا ،ووضح ذلك يف
مل تعرف البشرية على مدار مراحل اترخيها مثل اإلسالمّ ،
القرآن الكرمي حيث قال هللا سبحانه ﴿:خلَق َّ ِّ
ص َوَرُك ْم َوإِّلَْي ِّه
ص َّوَرُك ْم فَأ ْ
الس َما َوات َو ْاأل َْر َ
َ َ
َح َس َن ُ
ض ِّاب ْحلَ ِّّق َو َ
الْم ِّ
صريُ﴾ 1وكان هذا أعظم تكرمي لْلنسان ،صوره هللا يف أمجل هيئة ،ومن هنا استقى املصلحون القيم النبيلة ،وما
َ
ارتضاه الناس من القواعد االجتماعية العالية اليت حتفظ للفرد كرامته ،مث وضعوا من القوانني ما يصون خصوصية
اإلنسان ومنحه احلرية اليت هبا يصون كرامته ،وله من إرادته ما جيعله يفعل ما يريد دون ضغط أو إكراه ،ومن أجل
ذلك بعث هللا األنبياء هداة مرشدين ،وعلى لسان كل رسول جاء تكرمي اإلنسان ،واقتضت مشيئة هللا سبحانه
حر يف حياته مكرم
وتعاىل أن يكون نينا حممد صلى هللا عليه وسلم هو خامت األنبياء الذي بني منهجه أن اإلنسان ّ
عند ربه وخالقه وأنه ال يهان وال يستضعف وال يستغل وال متتهن شخصيته حتت أي ادعاء 2وجاء ذلك صرحياً
يف قول هللا تعاىل ﴿:ولََق ْد َكَّرمنَا ب ِّين آدم و َْح ْلنَاهم ِّيف الْبـ ِّر والْبح ِّر ورزقْـنَاهم ِّمن الطَّيِّب ِّ
اه ْم َعلَى َكثِّري ِّمم َّْن
ات َوفَ َّ
ض ْلنَ ُ
ْ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ّ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َّ
َ
3
خلَ ْقنَا تَـ ْف ِّ
ض ًيال﴾
َ
حق حفظ الكرامة اإلنسانية:
قامت مبادئ اإلسالم وتعاليمه وقِّيمه كلها على احرتام الكرامة اإلنسانية وصوهنا ِّ
وح ْفظها ،وعلى تعميق
َ
الشعور اإلنساين هبذه الكرامة ،وما دامت الرسالة اإلسالمية تبتغي يف املقام األول سعاد َة اإلنسان وصالحه،
وجلب املنفعة له ودرء املفسدة عنه ،فإن هذه املقاصد الشريفة هي ُمْنتهى التكرمي لْلنسان بكل الدَّالالت
َِّّ َّ ِّ
ِّ
األخالقية واملعاين القانونية للتكرمي﴿ 4وَال ُِتَ ِّادلُوا أ َْهل الْ ِّكتَ ِّ
ين ظَلَ ُموا ِّمْنـ ُه ْم َوقُولُوا
اب إَِّّال ِّابلَِّّيت ه َي أ ْ
َ
َح َس ُن إال الذ َ
َ
5
ِّ
ِّ
َآمنَّا ِّابلَّ ِّذي أُنْ ِّزَل إِّلَْيـنَا َوأُنْ ِّزَل إِّلَْي ُك ْم َوإِّ َهلُنَا َوإِّ َهلُ ُك ْم َواح ٌد َوَْحن ُن لَهُ ُم ْسل ُمو َن﴾
ويتجلى حفظ كرامة اإلسالم لْلنسان يف التعامل النبوي مع غري املسلمني حىت مع األموات منهم فقد جاء يف
صحيح البخاري أنه َ (،كا َن سهل بن حنَـيف  ،وقَـيس بن سعد قَ ِّ
اع َديْ ِّن ِّابلْ َق ِّاد ِّسيَّ ِّة فَ َمُّروا َعلَْي ِّه َما ِّجبَنَ َازة فَـ َق َاما ،
ْ ُ ُْ َْ
َْ ُ ُْ ُ ْ
ِّ
ض أَي ِّمن أَه ِّل ال ِّّذ َّم ِّة  ،فَـ َق َاال  :إِّ َّن النَِّّيب صلَّى َّ ِّ
ِّ
ت بِِّّه ِّجنَ َازةٌ فَـ َق َام ،
اَّللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم َمَّر ْ
يل َهلَُما  :إِّنـ ََّها م ْن أ َْه ِّل ْاأل َْر ِّ ْ ْ ْ
َّ َ
فَق َ
6
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ت نـَ ْف ًسا)
ي  ،فَـ َق َ
ال  :أَلَْي َس ْ
يل لَهُ  :إنـ ََّها جنَ َازةُ يـَ ُهود ّ
فَق َ
 1سورة التغابن :آية 3
2عبدالكايف ،امساعيل حقوق اإلنسان العامة يف اإلسالم مركز اإلسكندرية للكتب 2006م ص( 6بتصرف)
 3سورة اإلسراء  :آية 70
 4التوجيري ،عبد العزيز احلوار من أجل التعايش ،دار الشروق ،الرايض 1998م ص ( 126بتصرف)
 5سورة العنكبوت  :آية 46
 6البخاري  ،حممد بن إمساعيل  ،اجلامع املسند الصحيح (صحيح البخاري) كتاب اجلنائز ابب من قام جلنازة يهودي  ،دار ابن كثري 1993م
حديث رقم  ، 1250 ،جز  ، 1ص 442
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حق احلرية يف اًلعتقاد والعبادة لغري املسلمني:
سطر لنا اإلسالم منهجا واضحا يف حرية االعتقاد فقال سبحانه ﴿ الَإِّ ْكَر َاه ِّيف ال ِّّد ِّ
الر ْش ُد ِّم َن الْغَ ِّّي
ني ُّ
ين قَد تـَّبَـ َّ َ
انفصام َهلا واَّلل َِّمس ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
يم ﴾ 1كما جاء هني
استَ ْم َس َ
ك ِّابلْعُ ْرَوة الْ ُوثْـ َق َى الَ َ َ َ َ ُّ ٌ
فَ َم ْن يَ ْك ُف ْر ِّابلطَّاغُوت َويـُ ْؤمن ِّاب َّّلل فَـ َقد ْ
يع َعل ٌ
صوًن لكرامة اإلنسانِّ ،
وحفاظًا
صريح عن النيل من اآلهلة اليت يَعبُدها املشركون من الوثنيني والبوذيني ،وكل هذا ً
ون َِّّ
على حريَّته ،واحرتاما ملشاعره؛ يقول اإلمام القرطيب عند تفسري قوله تعاىل﴿ :وَال تَسبُّوا الَّ ِّذين ي ْدعو َن ِّمن د ِّ
اَّلل
ََ ُ ْ ُ
ً
َ ُ
2
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ك َزيـَّنَّا ل ُك ِّّل أ َُّمة َع َملَ ُه ْم ُمثَّ إِّ َىل َرّهب ْم َم ْرجعُ ُه ْم فَـيُـنَـبِّّئُـ ُه ْم مبَا َكانُوا يـَ ْع َملُو َن ﴾ " قال
فَـيَ ُسبُّوا َّ
اَّللَ َع ْد ًوا بِّغَ ِّْري ع ْلم َك َذل َ
العلماء  :حكمها ابق يف هذه األمة على كل حال ،فمىت كان الكافر يف منعة وخيف أن يسب اإلسالم أو النيب
عليه السالم أو هللا عز وجل ،فال حيل ملسلم أن يسب صلباهنم وال دينهم وال كنائسهم وال يتعرض إىل ما يؤدي
إىل ذلك ،ألنه مبنزلة البعث على املعصية" 3ولقد وجهنا القرآن الكرمي بكيفية التعامل مع أهل الكتاب يف تبليغهم
َِّّ ِّ
ِّ
ِّ
َسلَ ُموا فَـ َق ِّد ْاهتَ َد ْوا َوإِّ ْن تَـ َولَّْوا فَِّإَّمنَا
اب َو ْاأل ُّميِّّ َ
َسلَ ْمتُ ْم فَِّإ ْن أ ْ
ني أَأ ْ
ين أُوتُوا الْكتَ َ
الرسالة السماوية قال تعاىل َ ﴿ :وقُ ْل للذ َ
اَّلل ب ِّ
صريٌ ِّابلْعِّبَ ِّاد﴾4ولقد ذكر الفقهاء أنه ال يصح إسالم من أكره على اإلسالم حيث جاء يف
َعلَْي َ
ك الْبَ َالغُ َو َُّ َ
املغين" :وإذا أكره على اإلسالم من ال جيوز إكراهه  ،كالذمي واملستأمن  ،فأسلم  ،مل يثبت له حكم اإلسالم ،
حىت يوجد منه ما يدل على إسالمه طوعا  ،مثل أن يثبت على اإلسالم بعد زوال اإلكراه عنه  .فإن مات قبل
ذلك ،فحكمه حكم الكفار .وإن رجع إىل دين الكفر ،مل جيز قتله وال إكراهه على اإلسالم . 5" .ومن هدي
اإلسالم ترك لغري املسلم "حرية ممارسة العبادات اليت تتفق مع عقيدته ،مث َيمر ابحملافظة على بيوت العبادة اليت
َيارس فيها شعائره ،وحيرم على املسلميـن االعتداء على بيوت العبادة أو هدمـها أو ختريبها ،أو االعتداء على
القائمني فيها ،سواء يف حاليت السلم واحلرب .والواثئق التارخيية كثرية يف وصية اخللفاء لقادة اجليوش ،ويف
املعاهدات اليت أبرمت يف التاريخ اإلسالمي ،وعند الفتوحات ومنها الوثيقة العمرية مع أهل بيت املقدس ،والدليل
املادي امللموس شاهد على ذلك ببقاء أماكن العبادة التارخيية القدَية لليهود والنصارى وغريهم يف معظم داير
"6
اإلسالم واملسلمني
حق العدل واملساواة والرب واإلحسان إليهم:

 1سورة البقرة  :آية 256
 2سورة األنعام  :آية 108
 3القرطيب ،حممد بن اْحد األنصاري ،اجلامع ألحكام القرآن دار الفكر  ،جزء  7ص 56
 4سورة ال عمران :آية 20
 5ابن قدامة ،موفق الدين عبد هللا بن اْحد،املغ ـ ـ ــين ،دار إحياء الرتاث العريب  1985ط ، 1جز  9ص30
6الريسوين ،أْحد ،و الزحيلي ،حممد ،و شبري ،حممد عثمان ،حقوق اإلنسان حمور مقاصد الشريعة ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية يف قطر ،سلسة
كتاب األمة عدد  ، 87حمرم 1423ه ،ص 63
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من اهم دعائم اإلسالم العدل بن الناس مبختلف اعراقهم وأدايهنم وأجناسهم وطبقاهتم قال تعاىل ﴿ :إِّ َّن َّ
اَّللَ
ِّ 1
ِّ
اَّلل َيْمرُكم أَ ْن تـُؤُّدوا ْاألَم َ ِّ
ََيْ ُمر ِّابلْ َع ْد ِّل و ِّْ
ني الن ِّ
َّاس أَ ْن
اإل ْح َسان ﴾ وقال تعاىل ﴿ :إِّ َّن ََّ َ ُ ُ ْ َ
اًنت إِّ َىل أ َْهل َها َوإِّذَا َح َك ْمتُ ْم بـَ ْ َ
َ
َ
ُ
2
َْحت ُك ُموا ِّابلْ َع ْد ِّل ﴾ يقول ابن القيم" :فإن الشريعة مبناها وأساسها على احلكم ومصاحل العباد يف املعاش واملعاد،
وهي عدل كلها ،ورْحة كلها ،ومصاحل كلها ،وحكمة كلها ،فكل مسألة خرجت عن العدل إىل اجلور ،وعن الرْحة
إىل ضدها ،وعن املصلحة إىل املفسدة ،وعن احلكمة إىل العبث ،فليست من الشريعة ،وإن أدخلت فيها
َّ ِّ
ِّ ِّ
ين َملْ يـُ َقاتِّلُوُك ْم ِّيف ال ِّّد ِّ
وه ْم
ابلتأويل" 3ويقول تعاىل َ ﴿ :ال يـَْنـ َها ُك ُم َّ
ين َوَملْ ُخيْ ِّر ُجوُك ْم م ْن د َاي ِّرُك ْم أَ ْن تَـبَـُّر ُ
اَّللُ َع ِّن الذ َ
ِّ ِّ
ني ﴾ 4وهذه اآلية توضح أن اإلسالم دين عدل وحب وتسامح فهو "نظام
َوتـُ ْق ِّسطُوا إِّلَْي ِّه ْم إِّ َّن َّ
اَّللَ ُِّحي ُّ
ب الْ ُم ْقسط َ
يستهدف أن يظل العامل كله بظله وأن يقيم فيه منهجه وأن جيمه الناس حتت لواء هللا اخوة متعارفني متحابني". 5
كما ورد يف السنة امل طهرة عدد من األحاديث اليت حتث على العدل والبعد عن الظلم قوله صلى هللا عليه
وسلم ألصحابه ِّرضوان هللا عليهم( :عن جابر بن عبد هللا أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:اتقوا الظلم فإن
الظلم ظلمات يوم القيامة)

6

حق احلماية واألمن:
أوجب اإلسالم أن يوفر احلماية واألمن واألمان ألهل الذمة واملستأمنني ما أدوا ما عليهم من حقوق فمن
ِّ
ِّ
َسرهم ،ودفع من قصدهم أبذى إن مل يكونوا بدار
واجبات اإلمام "ح ْفظ أهل ال ّذمة ،ومْنع َمن يؤذيهم ،وفك أ ْ
7
رت عليهم أحكام اإلسالم ،وأتبَّد عقدهم ،فلَ ِّزمه
"ج ْ
حرب ،بل كانوا بدارًن ،ولو كانوا منفردين ببلد" حيث إهنم َ
َّ ِّ
ين َملْ يـُ َقاتِّلُوُك ْم ِّيف ال ِّّد ِّ
ين َوَملْ ُخيْ ِّر ُجوُك ْم ِّم ْن ِّد َاي ِّرُك ْم
ذلك كما يَ َلزمه للمسلمني" 8قال تعاىل ﴿ َال يـَْنـ َها ُك ُم َّ
اَّللُ َع ِّن الذ َ
9
ِّ ِّ
ني ﴾
وه ْم َوتـُ ْق ِّسطُوا إِّلَْي ِّه ْم إِّ َّن َّ
اَّللَ ُِّحي ُّ
ب الْ ُم ْقسط َ
أَ ْن تَـبَـُّر ُ
حق عصمة الدماء واألموال واألعراض:
 1سورة النحل :آية 90
 2سورة النساء :آية 58
 3ابن القيم ،حممد بن ايب بكر بن أيوب ،إعالم املوقعني عن رب العاملني ،حتقيق مشهور بن حسن بن سليمان ،دار ابن اجلوزي ،جز  3ص 3
 4سورة املمتحنة :آية 8
 5الشاذيل ،سيد قطب (مرجع سابق) جزء  6ص 3544
 6النيسابوري ،مسلم بن احلجاج1998 ،م  :المسند الصحيح المختصر من السنن (صحيح مسلم) دار إحياء الرتاث اإلسالمي حديث رقم ()2578
جزء  4ص
7السيوطي ،مصطفى بن سعيد بن عبده1994 ،م  :مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى؛ مصطفى بن سعد السيوطي ،املكتب اإلسالمي ط2
جزء  2ص 602
8السيوطي ،مصطفى بن سعيد( ،املرجع السابق) جزء  2ص 603
9سورة املمتحة :آية 8
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كما أوجب اإلسالم حق احلماية لغري املسلمني من اهل الذمة واملستأمنني ،فقد أوجب على املسلمني ْحاية
دمائهم وأرواحهم ،وْحاية أعراضهم وأمواهلم ،وقد اتَّفق العلماء على ِّعصمة دمائهم وأرواحهم ،وأعراضهم وأمواهلم؛
صا ُك ْم بِِّّه لَ َعلَّ ُك ْم تَـ ْع ِّقلُو َن﴾َ ﴿1م ْن قَـتَ َل نـَ ْف ًسا
س الَِّّيت َحَّرَم َّ
اَّللُ إَِّّال ِّاب ْحلَ ِّّق ذَلِّ ُك ْم َو َّ
لقول هللا تعاىلَ ﴿ :وَال تَـ ْقتُـلُوا النَّـ ْف َ
مجيعا ومن أَحياها فَ َكأََّمنَا أَحيا النَّاس َِّ
ض فَ َكأََّمنَا قَـتَل الن ِّ
بِّغَ ِّْري نـَ ْفس أ َْو فَ َساد ِّيف ْاأل َْر ِّ
مج ًيعا﴾ 2ولقول الرسول
َّاس َ ً َ َ ْ ْ َ َ
َْ
َ
َ َ
صلى هللا عليه وسلم( :عن عبد هللا بن عمرو قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :من قتل معاهدا مل يرح
رائحة اجلنة وإن رحيها ليوجد من مسرية أربعني عاما) ،3وجاء يف املغين " إن الذمي ال جيوز اسرتقاقه  ،وال تفويت
4
حقوقه  ،وقد قال علي رضي هللا عنه  :إمنا بذلوا اجلزية لتكون دماؤهم كدمائنا  ،وأمواهلم كأموالنا"
حق العمل والتجارة:
أمر اإلسالم أتباعه ابلسماحة يف البيع والشراء وهذا ينطبق على املتعاملني يف ذلك من املسلمني ومن غري
املسلمني فعن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال )رحم هللا رجال مسحا إذا
ابع وإذا اشرتى وإذا اقتضى) 5كما كفل اإلسالم حرية التجارة حىت للحريب إذا دخل دار اإلسالم وهو حامال معه
متعا لغرض التجارة وقد جرت العادة على دخوهلم للتجارة بدون أمان أبن ال يتعرض هلم أْحد وهلم حرية التجارة ،
ولقد جاء يف املغين "وإذا دخل حريب* دار اإلسالم بغري أمان  ،نظرت فإن كان معه متاع يبيعه يف دار اإلسالم ،
وقد جرت العادة بدخوهلم إلينا ِتارا بغري أمان  ،مل يعرض هلم  .وقال أْحد**  :إذا ركب القوم يف البحر ،
فاستقبلهم فيه ِتار مشركون من أرض العدو يريدون بالد اإلسالم  ،مل يعرضوا هلم  ،ومل يقاتلوهم  ،وكل من دخل
بالد املسلمني من أهل احلرب بتجارة  ،بويع  ،ومل يسأل عن شيء" 6ولقد َّقرر الفقهاء أن أهل ال ِّّذمة ،يف البيوع
والتجارات وسائر العقود واملعامالت املالية ،كاملسلمني ،ومل يَستثنوا من ذلك إال َع ْقد الراب؛ فإنه ُحمَّرم عليهم
كاملسلمني ،يتَمتَّع الذميون بتمام حريَّتهم ،يف مباشرة التجارات والصناعات واحلَِّرف املختلفة ،وهذا ما جرى عليه
7
األمر ،ونطق به اتريخ املسلمني يف شىت األزمان
حق التأمني عند العجز والفقر وكِ َرب السن:
1سورة األتعام  :آية8
2سورة املائدة  :آية 32
 3القزويين ،حممد بن يزيد (ابن ماجة) سن ابن ماجة  ،املكتبة العلمية حديث رقم  2686جزء  2ص 152
 4ابن قدامة ،موفق الدين عبد هللا بن اْحد ،املغـ ـ ـ ــين( ،مرجع سابق) جزء  9ص181
*أي من أهل دار احلرب
* *أي اإلمام أْحد بن حنبل
 5البخاري ،حممد بن إمساعيل( ،صحيح البخاري) (مرجع سابق) كتاب البيوع ،حديث رقم  ،197 ،جز  ،2ص731
 6ابن قدامة ،موفق الدين عبد هللا بن اْحد ،املغـ ـ ـ ــين( ،مرجع سابق) جزء  9ص200
7املزيين ،إبراهيم بن حممد احلمد 2009م  :التعامل مع اآلخر  :شواهد اترخيية من احلضارة اإلسالمية  ،مركز امللك فهد للحوار الوطين  ،الرايض ،
ص109/108 :
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كفل اإلسالم حق الرعاية يف دولته للجميع فقد جاء عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال  :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم ( :كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته ،فاألمري راع على الناس ومسؤول عن رعيته ،والرجل راع
على أهل بيته وهو مسؤول عن زوجته وما ملكت َيينه  ،واملرأة راعية لزوجها ومسؤولة عن بيتها وولدها  ،واململوك
1
راع على مواله ومسؤول عن ماله  ،وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ،فأعدوا للمسائل جوااب )
ض ُعف عن
وجاء يف َع ْقد الذمة الذي كتبه خالد بن الوليد لنصارى احلرية ابلعراق" :وجعلت هلم أَيا شيخ َ
العمل ،أو أصابته آفة من اآلفات ،أو كان غنيًّا فافتقر وصار أهل دينه يتصدَّقون عليه ،طُ ِّر ِّ
ِّ
يل من
ْ
حت جزيته ،وع َ
بيت مال املسلمني هو وعياله ما أقام بدار اهلجرة ودار اإلسالم ،فإن خرجوا إىل غري دار اهلجرة ودار اإلسالم،
2
فليس على املسلمني النفقة على عياهلم"

 1اهليثمي ،نور الدين علي بن أيب بكر 1994م  :مجع الزوائد ومنبع الفوائد ،كتاب اخلالفة مكتبة القدس جزء 5ص 207
2أبو يوسف ،يعقوب بن إبراهيم ،اخل ـ ـ ـراج ،دار املعرفة ص 144
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املبحث الثالث :املضامني الرتبوية من تعايش الصحابة (صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ورضي
هللا عنهم اَجعني) مع غري املسلمني
عاش املسلمون مع غري املسلمني يف كنف الدولة اإلسالمية قروًن عديدة ،حمققني ما جاء به القرآن ووضحة
َّ ِّ
ين َملْ يـُ َقاتِّلُوُك ْم ِّيف
يف كيفية العالقة بينهم حيث إن أساس هذه العالقة قول هللا تعاىلَ ﴿ :ال يـَْنـ َها ُك ُم َّ
اَّللُ َع ِّن الذ َ
َّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ال ِّّد ِّ
ين
ني * إَِّّمنَا يـَْنـ َها ُك ُم َّ
وه ْم َوتـُ ْق ِّسطُوا إِّلَْي ِّه ْم إِّ َّن َّ
اَّللَ ُِّحي ُّ
ب الْ ُم ْقسط َ
ين َوَملْ ُخيْ ِّر ُجوُك ْم م ْن د َاي ِّرُك ْم أَ ْن تَـبَـُّر ُ
اَّللُ َع ِّن الذ َ
ِّ
ِّ ِّ
قَاتَـلُوُك ْم ِّيف ال ِّّد ِّ
ك ُه ُم الظَّالِّ ُمو َن ﴾،1
اه ُروا َعلَى إِّ ْخَراج ُك ْم أَ ْن تَـ َولَّْوُه ْم َوَم ْن يـَتَـ َوَّهلُْم فَأُولَئِّ َ
ين َوأ ْ
َخَر ُجوُك ْم م ْن د َاي ِّرُك ْم َوظَ َ
فالرب والقسط مطلوابن من املسلم جلميع الناس ابختالف مذاهبهم وعقائدهم ،ما داموا مسلمني غري حماربني أو
مبدين للعدوة  ،حىت أن القرآن الكرمي وضح مدى العالقة االجتماعية اليت َيكن أن تكون مع أهل الكتاب
ِّ
واملسلمني حيث قال سبحانه ﴿ وطَعام الَّ ِّذين أُوتُوا الْ ِّكتَ ِّ
ات ِّم َن
صنَ ُ
اب ح ٌّل لَ ُك ْم َوطَ َع ُام ُك ْم ح ٌّل َهلُْم َوالْ ُم ْح َ
َ
َ َُ َ
ِّ
ِّ
ات والْمحصن ِّ َّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ني َوَال
ني َغْيـَر ُم َسافح َ
ورُه َّن ُْحمصن َ
الْ ُم ْؤمنَ َ ُ ْ َ َ ُ
اب م ْن قَـْبل ُك ْم إِّ َذا آتَـْيـتُ ُم ُ
ين أُوتُوا الْكتَ َ
وه َّن أ ُ
ُج َ
ات م َن الذ َ
2
ِّ ِّ
ط عملُه وهو ِّيف ْاآل ِّخرِّة ِّمن ْ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ين ﴾
ُمتَّخذي أ ْ
اخلَاس ِّر َ
َ َ
َخ َدان َوَم ْن يَ ْك ُف ْر ابْإلَيَان فَـ َق ْد َحب َ َ َ ُ َ ُ َ
وللصحابة رضي هللا عنهم مواقف خالدة يف تعاملهم مع غري املسلمني ابتداء من هرم الدولة املسلمة وانتهاء
آبحاد الصحاب رضي هللا عنهم مجيعا وسنستعرض بعض النماذج هلذه الصور الناصعة.
تعامل اْللفاء الراشدين مع غري املسلمني
أبو بكر الصديق رضي هللا عنه:
النموذج األول :حيث أوصى أبو بكر الصديق رضي هللا عنه يزيد بن أيب سفيان ملا بعثه إىل الشام بقوله
طفال والتعقروا هبيمةإال هبيمة املأكول والتغدروا
". ...وإذا نصرمت على عدوكم فالتقتلوا ولدا والشيخا وال امرأة وال ً
إذا عاهدمت والتنقضوا إذا صاحلتم وستمرون على قوم يف الصوامع رهباًن يزعمون اهنم ترقبوا يف هللا فدعوهم وال
3
هتدموا صوامعهم"
ومن هذ النموذج ْند املضامني الرتبوية التالية:
ابلرغم من انتصار املسلمني على غريهم فإننا جند هذه الوصااي من رأس الدولة لقادة جنده املتوجهني
للفتوحات اإلسالمية واليت َيكننا ان نستنتج منها هذه املضامني الرتبوية

1سورة املمتحنة :آية 9 ،8
2سورة املائدة :آية 5
 3الواقدي ،حممد بن عمر :فتوحات الشام املكتبة الشعبية ،بريوت ج 1ص 4
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مبدأ الرْحة فبالرغم من االنتصار والعزة واملكنة يوصيهم إذا نصرو أن ال يتعدوا ابلقتل على املستضعفني

من النساء واألوالد والشيوخ الذين ال حلية هلم.
 مبدأ الرفق ابحليوان متمثال بنهيه عن عقر البهائم إال حلاجة املأكل.
 الوفاء ابلعهد وااللتزام ابملعاهدات وعدم نقضها.
 االبتعاد عن الغدر واخليانة.
 حرية األداين وعدم جرب اآلخرين على ترك دينهم.
 احملافظة على دور العبادة لغري املسلمني.
النموذج الثاين :بعد وفاة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تواصل نصارى جنران مع خليفة املسلمني أاب بكر

الصديق رضي هللا عنه  ،حيث قد امنهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،فكتب هلم أبو بكر الصديق رضي هللا
عنه كتااب أجارهم جبوار هللا وجوار نبيه حممد صلى هللا عليه وسلم  ،على أنفسهم وأراضيهم وأمواهلم وحاشيتهم
وعباداهتم وغائبهم وشاهدهم وأساقفتهم وكل ما حتت أيديهم من قليل أو كثري وال يعشرون وال يغري أسقف من
1
أسقفيته وال راهب من رهبانيته ...
ومن هذ النموذج ْند املضامني الرتبوية التالية:
 الوفاء ابلعهد لغري املسلمني
 حفظ حقوقهم وأمواهلم
ْ حايتهم وْحاية الغائبني منهم
 عدم التدخل يف شؤوهنم الدينية
عمر بن اْلطاب رضي هللا عنه:
النموذج األول :مر عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه بباب قوم وعليه سائل يسأل" :شيخ كبري ضرير البصر،
فضرب عضده من خلفه وقال :من أي أهل الكتاب أنت؟ قال :يهودي ،قال :فما أجلأك إىل ما أرى ؟ قال:
أسأل اجلزية واحلاجة والسن ،قال :فأخذ عمر بيده وذهب به إىل منزله فرضخ له بشيء من املنزل مث أرسل إىل
ات
خازن بيت املال فقال :انظر هذا وضرابءه فوهللا ما أنصفناه أن أكلنا شبيبته مث خنذله عند اهلرم ﴿ِّإَّمنَا الصَّدَقَ ُ
ِّللْفُقَرِّاء والْمس ِّ
اك ِّني 2﴾...والفقراء هم املسلمون ،وهذا من املساكني من أهل الكتاب ،ووضع عنه اجلزية وعن
َ َ ََ

1أبو يوسف ،يعقوب بن إبراهيم ،اخل ـ ـ ـراج ،دار املعرفة ص  ( 160بتصرف)
 2سورة التوبة آية 60
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1
ِّ
اَّللُ نـَ ْفساً إَِّّال ُو ْس َع َها  2﴾ ...رفع اجلزية عن ال يستطيع اداءها ،
ف َّ
ضرابئه" وهذا منهج اإلسالم ﴿ال يُ َكلّ ُ
وتكفل بسائر شؤونه  ،من رعاية وعناية

ومن هذ النموذج ْند املضامني الرتبوية التالية:
 رقة والرْحة ِتاه غري املسلمني من رأس الدولة وخليفة املسلمني
 جواز التصدق على غري املسلمني عند حاجتهم

 انصاف غري املسلمني ورعايتهم الرعاية االجتماعية الالزمة
 رفع التكاليف عن غري املستعطني من غري املسلمني
النموذج الثاين :ومن صور السماحة يف املعاملة ولني اجلانب من رأس الدولة اإلسالمية وخليفة رسول هللا أمري

املؤمنني عمر رضي هللا مروي عنه أنه "ملا قدم اجلابية من أرض الشام استعار ثواب من نصراين فلبسه حىت خاطوا
قميصه وغسلوه وتوضأ من جرة نصرانية .وصنع له أهل الكتاب طعاما فدعوه فقال أين هو قالوا :يف الكنيسة
فكره دخوهلا وقال لعلي رضي هللا عنه اذهب ابلناس فذهب علي رضي هللا عنه ابملسلمني فدخلوا فأكلوا وجعل
علي رضي هللا عنه ينظر إىل الصور وقال :ما على أمري املؤمنني لو دخل فأكل" ،3فنجد أن عمر مل حيرم دخول
الكنيسة ومل ينهى عن مؤاكلة النصارى ،إمنا كره لنفسه ذلك تعففا.
ومن هذ النموذج ْند املضامني الرتبوية التالية:
 جواز استخدام أدوات وأواين ومالبس غري املسلمني
 جواز الصالة يف دور عبادة غري املسلمني
 التفاعل االجتماعي مع غري املسلمني واألكل من طعامهم
النموذج الثالث  :ومن مساحة منهج اإلسالم أنه يراعى كل مصلحة وقصد صحيح فعن عبد هللا بن قيس

قال :كنت فيمن تلقى عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه مع أيب عبيدة رضي هللا عنه مقدمه من الشام فبينما عمر
رضي هللا عنه يسري إذ لقيه (املقلسون) وهم قوم يلعبون بلعبة هلم بني أيدي األمراء إذا قدموا عليهم ابلسيوف
والرحيان فقال عمر رضي هللا عنه :مه ردوهم وامنعوهم ،فقال أبو عبيدة رضي هللا عنه اي أمري املؤمنني هذه سنة
العجم أو كلمة حنوها وإنك إن متنعهم منها سروا أن يف نفسك نقضا لعهدهم فقال :دعوهم ،عمر وآل عمر يف

1أبو يوسف  ،يعقوب بن إبراهيم  ،اخل ـ ـ ـراج (مرجع سابق) ص .126
 2سورة البقرة آية 286
 3ابن القيم  ،حممد بن أيب بكر بن أيوب ،إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ،جممع الفقه اإلسالمي  ،جدة  ،ج  1ص .157 ، 153
322

طاعة أيب عبيدة ،1فنجده ينزل عند املصلحة العامة  ،خشية أن جيد القوم يف نفوسهم ويظنوا أن رهم مبثابة نقض
عهدهم.
ومن هذ النموذج ْند املضامني الرتبوية التالية:
 النزل عند املصلحة العامة ،جملتمع حبضور أفراح وألعاب غري املسلمني
 مراعاة نفسيات غري املسلمني.
النموذج الرابع :وأوصى عمر رضى هللا عنه اخلليفة من بعده أبهل الذمة أن يوىف هلم بعهدهم وأن يقاتل من
2
ورائهم وأن ال يكلفوا فوق طاقتهم
ومن هذ النموذج ْند املضامني الرتبوية التالية:
 الوفاء ابلعهد لغري املسلمني
ْ حاية وصون أرواح غري املسلمني
 عدم تكليفهم فوق طاقتهم ومراعات أحواهلم
 احلرص على سالمة غري املسلمني
النموذج اْلامس  :ولقد جاء يف عهد عمر بن اخلطاب أمري املؤمنني ألهل إلياء" :بسم هللا الرْحن الرحيم:

هذا ما أع طى عبد هللا عمر أمري املؤمنني أهل إيليا من األمان ،أعطاهم أماًن ألنفسهم وأمواهلم ،ولكنائسهم
وصلباهنم ،وسقيمها وبريئها وسائر ملتها ،أنه ال تسكن كنائسهم والهتدم ،وال ينتقص منها وال من حيزها ،وال من
صليبهم ،وال من شيء من أمواهلم ،وال يكرهون على دينهم ،وال يضار أحد منهم .وال يسكن إبيلياء معهم أحد
من اليهود ،وعلى أهل إيليا أن يعطوا اجلزية كما يعطى أهل املدائن ،وعليهم أن خيرجوا منها الروم واللصوت
"اللصوص" ،فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حىت يبلغوا مأمنهم ،ومن أقام منهم فهو آمن ،وعليه مثل
ما على أهل إيلياء من اجلزية ،ومن أحب من أهل إيلياء أن يسري بنفسه وماله مع الروم وخيلي بيعهم وصلبهم
فإهنم آمنون على أنفسهم وبيعهم وصلبهم حىت يبلغوا مأمنهم ،ومن كان هبا من أهل األرض قبل مقتل فالن ،فمن
شاء منهم قعد وعليه مثل ما على أهل إيلياء من اجلزية ومن شاء سار مع الروم ومن شاء رجع إىل أهله ،فإنه
اليؤخذ منهم شيء حىت حيصد حصادهم ،وعلى ما يف هذا الكتاب عهد هللا وذمة رسوله وذمة اخللفاء وذمة

 1البغدادي  ،عبيد القاسم بن سالم  ،كتاب األموال  ،دار إحياء الرتاث اإلسالمي  ،قطر 1987 ،م ص 180
 2البخاري ،حممد بن إمساعيل( ،صحيح البخاري) (مرجع سابق) كتاب اجلنائز  ،رقم احلديث1392 :
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املؤمنني إذا أعطوا الذي عليهم من اجلزية-شهد على ذلك خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعبد الرْحن بن
عوف ،ومعاوية بن أيب سفيان ،وكتب وحضر سنة َخسة عشرة".1
ومن هذ النموذج ْند املضامني الرتبوية التالية:
 إعطاء األمان لألقليات غري املسلمة يف الدولة اإلسالمية
 حفظ أنفسهم وأمواهلم

 حفظ الكنائس ودور العبادة وْحايتها
 ترك حرية العبادة لغري املسلمني
 عدم انتقاص العبادة وما يتصل هبا من كنائس وصلبان
علي بن أِب طالب رضي هللا عنه:
ولقد جاء عن "الشعيب  ،قال  :خرج علي بن أيب طالب  -رضي هللا عنه  -إىل السوق  ،فإذا هو بنصراين
يبيع درعا  ،قال  :فعرف علي  -رضي هللا عنه  -الدرع  ،فقال  :هذه درعي بيين وبينك قاضي املسلمني  .قال
 :وكان قاضي املسلمني شريح  ،كان علي  -رضي هللا عنه  -استقضاه  ،قال  :فلما رأى شريح أمري املؤمنني قام
من جملس القضاء  ،وأجلس عليا  -رضي هللا عنه  -يف جملسه  ،وجلس شريح قدامه إىل جنب النصراين  ،فقال
له علي  -رضي هللا عنه  -أما اي شريح لو كان خصمي مسلما لقعدت معه جملس اخلصم  ،ولكين مسعت رسول
هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -يقول  " :ال تصافحوهم  ،وال تبدؤوهم ابلسالم  ،وال تعودوا مرضاهم  ،وال تصلوا
عليهم  ،وجلوهم إىل مضايق الطرق  ،وصغروهم كم ا صغرهم هللا "  .اقض بيين وبينه اي شريح  ،فقال شريح :
تقول اي أمري املؤمنني  ،قال  :فقال علي  -رضي هللا عنه  :هذه درعي ذهبت مين منذ زمان  .قال  :فقال شريح
 :ما تقول اي نصراين ؟ قال  :فقال النصراين  :ما أكذب أمري املؤمنني الدرع هي درعي  .قال  :فقال شريح  :ما
أرى أن خترج من يده  ،فهل من بينة ؟ فقال علي  -رضي هللا عنه  :صدق شريح  .قال  :فقال النصراين  :أما أًن
أشهد أن هذه أحكام األنبياء  ،أمري املؤمنني جييء إىل قاضيه  ،وقاضيه يقضي عليه  ،هي وهللا اي أمري املؤمنني
درعك ا بتعتك من اجليش  ،وقد زالت عن مجلك األورق  ،فأخذهتا ؛ فإين أشهد أن ال إله إال هللا  ،وأن حممدا
2
رسول هللا  ،قال  :فقال علي رضي هللا عنه  :أما إذا أسلمت فهي لك وْحله على فرس عتيق"
ومن هذ النموذج ْند املضامني الرتبوية التالية:

 1الطربي ،أبو جعفر حممد بن جرير1986 ،م :اتريخ الرسل وامللوك ، ،دار املعارف مصر  ،ج.609 :3
 2البيهقي ،أبو بكر أْحد  ،السنن الكربى ،دار املعارف ،حديث رقم  ،19835كتاب أدب القضاء جزء  10ص 136
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 نزاهة القضاء ،واحلكم على أمري املؤمنني علي رضي هللا عنه حلساب النصراين عند عدم وجود البينة
 القبول ابحلكم واالنقياد لرأي الشرع من أمري املؤمنني علي رضي هللا وقبوله ابحلكم .
 العدل وعدم اخلشية يف شرع هللا من قاضي املسلمني شريح رْحه هللا
تعامل القادة واألمراء
النموذج األول :كتب خالد بن الوليد رضي هللا عنه يف خالفة أيب بكر الصديق رضي هللا عنه يف عقد الذمة

لنصارى احلرية ابلعراق "وجعلت هلم أَيا شيخ ضعف عن العمل ،أو أصابته آفة من اآلفات أو كان غنيا فافتقر
1
وصار أهل دينه يتصدقون عليه طرحت جزيته وعيل من بيت مال املسلمني هو وعياله"
ومن هذ النموذج ْند املضامني الرتبوية التالية:
 مراعات احلالة االجتماعية واملالية لغري املسلمني
 الرعاية االجتماعية لغري املسلمني
 مواساة حمتاجهم وإعانتهم على نوائب الدهر
النموذج الثاين  :كتب أبو عبيدة رضي هللا عنه ألهل بعلبك رومها وفرسها وعرهبا األمان على أنفسهم

وأمواهلم وكنائسهم ودورهم داخل املدينة وخارجها

2

ومن هذ النموذج ْند املضامني الرتبوية التالية:
 تكفل الدول حبفظ أنفسهم
 تكفل الدولة حبفظ أمواهلم ودورهم
 تكفل الدول حبفظ دور العبادة هلم
النموذج الثالث  :كتب عمر بن العاص رضي هللا عنه ألهل مصر أهنم آمنون على أمواهلم ودمائهم ونسائهم
3
وأوالدهم  ..وأن يدفع عنهم خوف عدوهم
ومن هذ النموذج ْند املضامني الرتبوية التالية:
 تكفل الدول حبفظ أنفسهم ودمائهم
1أبو يوسف ،يعقوب بن إبراهيم ،كتاب اخل ـ ـ ـراج ،دار املعرفة ،ص .306
2البالدَيْحد بن حي ى1403،ه  :فتوح البلدان ،دار اهلالل  ،بريوت ص 136
3البالدَيْحد بن حي ى ،ص 219
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 تكفل الدولة حبفظ أعراضهم ونسائهم
 تكفل الدولة حبفظ أوالدهم
 تكفل الدولة حبفظ أمواهلم ودورهم
 تكفل الدول حبمايتهم من أعدائهم
تعامل أحاد الصحبة وأفرادهم
النموذج األول  :صلى سلمان وأبو الدرداء رضي هللا عنهما يف بيت نصرانية فقال هلا أبو الدرداء رضي هللا
عنه هل يف بيتك مكان طاهر فنصلي فيه ؟ فقالت طهرا قلوبكما مث صليا أين أحببتما فقال له سلمان رضي هللا
1
عنه خذها من غري فقيه
ومن هذ النموذج ْند املضامني الرتبوية التالية :
 مواصلة وزايرة غري املسلمني
 الصالة يف دورهم
 أخذ النصيحة منهم إن كان قوهلم يتبع احلق
النموذج الثاين  :وعن جماهد قال كنت عند عبد هللا بن عمرو  وغالمه يسلخ شاة فقال ( :اي غالم إذا

فرغت فابدأ جبارًن اليهودي فقال رجل من القوم :اليهودي أصلحك هللا ؟ قال :مسعت النيب  يوصي ابجلار
حىت خشينا أو روينا أنه سيورثه ).2
ومن هذ النموذج ْند املضامني الرتبوية التالية:
 حفظ حق اجلرية هلم

 صلتهم واإلحسان إليهم
النموذج الثالث  :صحب عبد هللا بن مسعود يف سفر ًنس من أهل الكتاب فلما فارقوه قال  :أين تذهبون
3
؟ قالوا هاهنا  ،فأتبعهم فسلم عليهم
ومن هذه النموذج ْند املضامني الرتبوية التالية :
1ابن القيم ،حممد بن أيب بكر بن أيوب( ،مرجع سابق) ج 1ص 153
 2البخاري ،حممد بن إمساعيل ،صحيح األدب املفرد ،حتقيق حممد بن ًنصر األلباين ،مكتبة الدليل1994 ،م ابب جار اليهودي ،رقم احلديث،95 :
ص 72
 3الصنعاين عبدالرزاق بن مهام1390 ،ه :املصنفتحقيق حبيب أْحد األعظمي  ،بريوت ج  6ص 12
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مصاحبتهم واألنس هبم



رعايتهم والسالم عليهم

النموذج الرابع  :حني ابعت صفية بنت حيي دارا هلا من معاوية بن أيب سفيان مبئة ألف طلبت من أحد
1
أقارهبا أن يسلم لريثها  ،فأىب فأوصت له قيل بثالثني الفا
ومن هذه النموذج ْند املضامني الرتبوية التالية :
 احلرس على هدايتهم إىل احلق
 صلة الرحم ورعاية األقارب منهم
 التصدق عليهم وبرهم
النموذج اْلامس  :روى الصنعاين أنه ملا ماتت أم احلارث بن أيب ربيعة وكانت نصرانية شيعها الصحابة
ومن هذ النموذج ْند املضامني الرتبوية التالية:


مواساهتم يف احزاهنم وتشيع جنائزه

 1الصنعاين عبدالرزاق بن مهام ،ج  6ص 33
 2الصنعاين عبدالرزاق بن مهام ،ج  6ص 36
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2

النتائ ج والتوصيات :
النتائج :
وَبلنظر يف النماذج السابقة وما َت استنتاجه من مضامني ُيكننا ان ْنملها يف النقاط التالية :
 oمنح غري املسلمني حقوهم العامة واخلاصة ومنها:

 حق احلرية يف االعتقاد
 حق احلرية يف العبادة
 حق العدل واملساواة

 جق عدم اخذهم ابلظنة
 حق احلماية واألمن
 حق عصمة الدماء واألموال واألعراض
 حق العمل والتجارة

 حق التأمني عند العجز والفقر وكِّ َرب السن
 حق الراعية الصحية واالجتماعية
 حق ْحاية أماكن العبادة هلم
 حق برهم وصلة الرحم منهم
التوصيات :
 oابراز هذه النماذج للشباب يف عصرًن احلاضر حىت تكون منهجا هلم يف تعاملهم مع اآلخر
 oوضع معاير (خب طاب عصري يفهمه الشباب) قامتة على اهلدي النبوي الذي أوضحته النماذج الفريدة
للصحابة رضي هللا عنهم ألسلوب التعامل مع اآلخر
 oقياس التصرفات اخلاطئة لتعامل بعض فئات اجملتمع املسلم مع اآلخرين على هذه املعاير وتوضيح ذلك
للشباب
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املراجع
أوًل  :القرآن الكرمي
اثنيا  :كتب احلديث
 .1البخاري  ،حممد بن إمساعيل 1993 ،م :اَلامع املسند الصحيح (صحيح البخاري) كتاب اجلنائز

ابب من قام جلنازة يهودي  ،دار ابن كثري

 .2البخاري ،حممد بن إمساعيل1994 ،م  :صحيح األدب املفرد ،حتقيق حممد بن ًنصر األلباين ،مكتبة
الدليل
 .3النيسابوري ،مسلم بن احلجاج :،املسند الصحيح املختصر من السنن (صحيح مسلم) دار إحياء

الرتاث اإلسالمي

 .4بن حنبل ،أْحد بن حممد :1993،م مسند اإلمام أمحد دار إحياء الرتاث العريب
 .5البيهقي ،أبو بكر أْحد بن احلسني ،السنن الكربى ،دار املعارف،
 .6السجستاين ،أبو داود سليمان ابن األشعث1994 ،م :سنن أِب داود كتاب اجلنائز ،مكتبة املطبوعات
اإلسالمية حلب ط3
 .7القزويين ،حممد بن يزيد (ابن ماجة) :سن ابن ماجة  ،املكتبة العلمية
اثلثا  :القواميس والكتب والبحوث
 .8إبراهيم ،حممد سعيد1994 ،م :القيم املتضمنة يف كتاب علم اًلجتماع َبملرحلة الثانوية يف كل من
مصر واململكة العربية السعودية كلية الرتبية ،جامعة الزقازيق،
 .9ابن القيم  ،حممد بن أيب بكر بن أيوب ،إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ،جممع الفقه اإلسالمي ،

جدة

.10

ابن القيم ،حممد بن ايب بكر بن أيوب ،إعالم املوقعني عن رب العاملني ،حتقيق مشهور بن

سليمان ،دار ابن اجلوزي،
.11

ابن قدامة ،موفق الدين عبد هللا بن اْحد1985 ،م ،املغ ِن ،دار إحياء الرتاث العريب ط1

.12

ابن منظور ،مجال الدين حممد بن مكرم1414 ،هـ :لسان العرب ،بريوت ،دار صادر،

.13

أبو يوسف ،يعقوب بن إبراهيم ،اْل راج ،دار املعرفة

 .14األْحدي ،عبد هللا بن مسلم2015 ،م :التعامل مع غري املسلمني يف ضوء القرآن والسنة ،مؤمتر

الوحي والعلوم يف القرن الواحد والعشرين ،اجلامعة اإلسالمية العاملية  ،كوالملبور ،ماليزاي
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.15

البغدادي  ،عبيد القاسم بن سالم :1987 ،م كتاب األموال  ،دار إحياء الرتاث اإلسالمي ،

قطر ،
 .16البالدَيْحد بن حي ى1403،ه  :فتوح البلدان ،دار اهلالل  ،بريوت
.17

التوجيري ،عبد العزيز 1998م  :احلوار من أجل التعايش ،دار الشروق ،الرايض

.18

التوجيري ،عبدالعزيز بن عثمان1998 ،م :احلوار من أجل التعايش ،دار الشروق ،القاهرة،

الطبعة األوىل

 .19اخلراشي ،عبد هللا عثمان 2015م :تعامل الصحابة مع اَلخر (دراسة َترُيية) املؤمتر الدويل الثاين
للسرية النبوية  ،جامعة موالًن إبراهيم اإلسالمية احلكومية  ،ماالنج ،إندونيسيا
.20

الريسوين ،أْحد ،و الزحيلي ،حممد ،و شبري ،حممد عثمان حمرم 1423ه:حقوق اإلنسان حمور

مقاصد الشريعة ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية يف قطر ،سلسة كتاب األمة عدد 87
 .21سرور  ،رضا عويس حسن 2015م  :األسس الشرعية ملعاملة غري املسلمني يف اإلسالم (نصارى
مصر َّنوذجا) مؤمتر الوحي والعلوم يف القرن الواحد والعشرين  ،اجلامعة اإلسالمية العاملية كوالملبور ،ماليزاي
.22

السيوطي ،مصطفى بن سعيد بن عبده1994 ،م :مطالب أوِل النهى يف شرح غاية املنتهى؛

مصطفى بن سعد السيوطي ،املكتب اإلسالمي ط2
.23

الشاذيل ،سيد قطب1981 ،م  :يف ظالل القرآن ،دار الشروق ،القاهرة ،ط2885 10،

 .24الشقريات ،صاحل بن خالد صاحل2015 ،م :منهج الصحابة يف التعامل مع اَلخر (أبو بكر الصديق
رضي هللا عنه أَّنوذجا) دراسة فقهية ،املؤمتر الدويل الثاين للسرية النبوية  ،جامعة موالًن إبراهيم اإلسالمية
احلكومية ،ماالنج ،إندونيسيا
.25

الشريازيً ،نصر مكارم1413 ،هـ1992 -م  :اًلمثل يف تفسري كتاب هللا املنزل مؤسسة

البعثة ،لبنان
 .26الصنعاين عبدالرزاق بن مهام1390 ،ه :املصنفحتقيق حبيب أْحد األعظمي  ،بريوت
.27

الطربي ،أبو جعفر حممد بن جرير 1986 ،مَ :تريخ الرسل وامللوك ، ،دار املعارف مصر

.28

عبدالكايف ،امساعيل 2006م  :حقوق اإلنسان العامة يف اإلسالم مركز اإلسكندرية للكتب

 .29العقيل ،ليلى بنت حممد سليمان2015 ،م :التعايش بني األدين وفق املنهج اإلسالمي ،مؤمتر الوحي
والعلوم يف القرن الواحد والعشرين ،اجلامعة اإلسالمية العاملية ،كوالملبور ،ماليزاي
.30

الغامدي ،أْحد سعيد  1401،ه :العالقات اإلنسانية يف الفكر اإلداري اإلسالمي

ومضامينها وتطبيقاهتا الرتبوية ،كلية الرتبية ،جامعة أم القرى  ،مكة املكرمة
.31
الشروق ،ط،6

فوده ،حلمي ،وعبد هللا ،عبد الرْحن صاحل1410 ،ه :املرشد يف كتابة األحباث ،جدة ،دار
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.32

الفيومي ،أْحد بن حممد على املقري 1987م :املصباح املنري مكتبة لبنان ،بريوت،

.33

القرطيب ،حممد بن اْحد األنصاري : ،اَلامع ألحكام القرآن دار الفكر ،

.34

جمموعة من املؤلفني :املعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية يف القاهرة ،دار الفكر،

.35

املزيين ،إبراهيم بن حممد احلمد 2009م :التعامل مع اَلخر  -شواهد َترُيية من احلضارة

اإلسالمية  ،مركز امللك فهد للحوار الوطين  ،الرايض
.36

مصطفى ،حسني فهمي 1968م :التعايش السلمي ومصري البشرية ،الدار القومية للطباعة

والنشر ،القاهرة،
.37
مكتبة القدس
.38

اهليثمي ،نور الدين علي بن أيب بكر 1994م َ :جع الزوائد ومنبع الفوائد ،كتاب اخلالفة
الواقدي ،حممد بن عمر :فتوحات الشام املكتبة الشعبية ،بريوت
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األطر القانونية للتعايش مع غري املسلمني
"القانون اَلزائري أَّنوذجا"
د .طحطاح عالل
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د .عالل طحطاح
 دكتوراهاحلقوق ( القانون اخلاص)جامعة اجلياليل بونعامة ـ َخيس مليانة  -اجلزائر رقم اهلاتف /الفاكس213661558851: الربيد اإللكرتوينtahtahallel@gmail.com:أستاذ حماضر ،مسؤول ختصص ماسرت أحوال شخصيةـ ،عضو اجمللس العلمي و اللحنة العلمي ،لكلية احلقوق
و العلوم السياسية.عضو خمرب حبث نظام احلالة املدنية.نشر أحباث منها حبث بعنوان " احلقيقة الشرعية و القانونية
لركن الرتاضي يف الزواج" ،و حبث بعنوان " التطورات املختلفة للجرَية اإلقتصادية ومدى أتثر القانون اجلزائري هبا"،
حبث بعنوان" نص املادة  11من قانون األسرة بني ظاهر الصياغة اللفظية و حتمية التفسري" ،مطبوعة بعنوان "
أحكام الرهن الرمسي يف القانون املدين اجلزائري"  ،مطبوعة بعنوان" أحكام املرياث" و املشاركة مبداخالت و
العضوية يف اللجان العلمية و ترأس ملتقيات ،و من املشاركات مداخالت ضمن ملتقى دويل خاص ابإلعالم
اجلديد ،و ملتقى دويل يتعلق أبخالقيات املمارسة اإلعالمية ،ملتقى دويل حول املرفق العمومي ،ترأس ملتقى دويل
بعنوان " األحكام املتعلقة ابألسرة بني الثوابت و املتغريات"
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مقدمة
لقد خلق هللا عز وجل الناس و جعلهم شعواب و قبائل خمتلفة و ألواًن متنوعة و ملال شىت ،و هذا اإلختالف
قد أدى يف كثري من احلاالت إىل نزاعات و ِتاذابت  ،ذلك أن اإلنسان جبل على التعصب جلنسه أو لونه أو
دينه.
غري أن ضرورة التعايش بني األجناس املختلفة و امللل املتنوعة ضرورة إجتماعية لعيش الناس يف أمن و أمان
وسالمة و إطمئنان  ،وهي غاية سعت إليها خمتلف الشرائع و هدف حاولت حتقيقه عديد القوانني.
فالتعايش بني البشر مبختلف أعراقهم و توجهاهتم و أرائهم ضرورة إجتماعية حلدوث السلم و األمن و
اإلستقرار  ،إن داخل الدولة و اجملتمع الواحد و إن على املستوى العاملي ،لذلك كان من الضروري ضمان هذا
التعايش ،لذلك سعت األنظمة القانونية من خالل النص على مبادئ و حقوق و إلتزامات إىل فرض ذلك
التعايش و ِتسيده ابلواقع و حتصينه مبجموعة من األحكام تفرض وجوده و حتفظ إستمراره صيانة للمجتمع من
الفنت و التمزقات.
و القانون اجلزائري كغريه من القوانني تضمن عديد األحكام اليت من شأهنا أن ِتسد التعايش بني املسلمني و
غريهم بشكل تزول معه احلساسيات و تتقلص معه املشاحنات و الصراعات.
و املتفحص ملختلف القوانني اجلزائرية يرى أهنا ضمنت حدا كبريا من التعايش من خالل عديد القوانني سيما
الدستور و بعض النصوص القانونية األخرى ،لذلك سنعمد إىل تقسيم البحث إىل حمورين يتضمن األول أطر
حتقيق التعايش اجملسدة يف الدستور اجلزائري  ،بينما نتعرض يف احملور الثاين ألطر حتقيق التعايش اجملسدة يف بعض
القوانني ،و ننهي البحث خبامتة نضمنها خمتلف النتائج املتوصل إليها.
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احملور األول أطر ُتقيق التعايش مع غري املسلمني يف الدستور اَلزائري
يعترب القانونني الدستور أهم و أمسى الواثئق القانونية يف الدولة  ،فهو يتضمن أحكام و مبادئ عامة يف غاية
األمهية  ،مبا جيعل كل القوانني خاضعة له مبا يرتتب عليه حتمية إحرتامها لتلك املبادئ و إال كانت مشوبة بعيب
عدم الدستورية.
و املتمعن للدستور اجلزائري يرى أنه تضمن عديد املبادئ و األحكام اليت حتقق التعايش مع غري املسلمني
َيكن التعر ض هلا كما يلي:
أوًل ضمان حرية املعتقد:
احلرية هي نقيض العبودية  ،واحلرة نقيض األمة و اجلمع حرائر ،وحرره أي أعتقه  ،واحلر من الناس أخيارهم و
1
أفاضلهم و احلر من كل شيئ أعتقه....
و العقيدة لغة من العقد و هو الربط و اإلبرام و اإلحكام و التوثق و الشد بقوة و التماسك  ،ومنه اليقني و
اإلثبات ،والعقد نقيض احلل يقال عقده عقدا و منه عقدة اليمني و النكاح ، 2ومنه قوله تعاىل "" ال يؤاخذكم هللا
ابللغو يف أَيانكم و لكن يؤاخذكم مبا عقدمت األَيان"".3
و عن احلرية الدينية أو حرية املعتقد أو حرية التعبد فهو مبدأ يدعم حرية الفرد أو جمموعة  -يف احلياة اخلاصة
أو العامة -يف إظهار دينهم أو ُمعتقداهتم أو شعائرهم الدينية سواء ابلتعليم أو املمارسة أو االحتفال  ،ويشمل
املصطلح كذلك حرية تغيري الدين أو عدم إتباع أي دين.
ويف اجلزائر ِتعل املادة الثانية من الدستور اإلسالم هو دين الدولة غري أن هذا الدستور ذاته يضمن يف املادة
وحرمة حرية الرأي"..
 36منه حرية العقيدة حيث تنص تلك املادة على " ال مساس حبُرمة حرية املعتقدُ ،
و هذا النص جاء ايضا متشيا مع عديد املواثيق و اإلتفاقيات الدولية اليت صادقت عليها اجلزائر و من بينها
اإلعالن اخلاص ابلقضاء على مجيع أشكال التعصب و التمييز القائمني على أساس الدين أو املعتقد  ،املعتمد
مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمماملتحدة حتت رقم  55/56مؤرخ يف  25تشرين الثاين(نوفمرب) عام  ،1981حيث
تنص املادة العاشرة منه على " لكل إنسان احلق يف حرية التفكري و الوجدان و الدين ،و يشمل هذا احلق حرية
1ـ ابن منظور ،معجم لسان العرب ،دار صادر ،بريوت  ،الطبعة األوىل  ،اجلزء الرابع،ص .18
 2ـ دايب جفال إلياس ،حرية املعتقد بني املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان و الشريعة اإلسالمية ،مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف احلقوق ،فرع القانون
الدبلوماسي  ،جامعة اجلزائر ـ كلية احلقوق  ،2013/2012 ،ص .30
3ـ سورة املائدة اآلية .89
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اإلَيان بدين أو أبي معتقد خيتاره و حرية إظهار دينه أو معتقده عن طريق العبادة و إقامة الشعائر و املمارسة و
التعليم سواء مبفرده أو مع مجاعة"
و على هذا و من الناحية النظرية و العملية على السواء تضمن احلكومة اجلزائرية حرية العقيدة لكن وفقا
لضوابط معينة أنيت على حتديدها الحقا.
و تعد حرية العقيدة ضمانة حقيقية خللق نوع من التعايش بني املسلمني و غريهم يف اجلزائر  ،سيما و أن احلق
يف حرية العقيدة حق دستوري مبا جيعل أي مساس به هو مساس للدستور مبا جيعل حىت السلطات يف الدولة
مقيدة به  ،بل و عليها إنشاء اآلليات القانونية و الواقعية لتحقيقه و التصدي لكل خرق له.
و من الناحية الواقعية فيجب التمييز بني أمرين:
أ وهلما التعايش بني املسلمني اجلزائريني و غريهم من غري املسلمني األجانب ،هنا نالحظ أن التعايش موجود و
التسامح منتشر  ،فال يتعرض اجلزائريني لغري املسلمني و ال ينتقصون من معتقداهتم من منطلقات شرعية أوال و
قانونية و إجتماعية اثنيا.
اثنيهما التعايش بني املسلمني اجلزائريني و غري املسلمني اجلزائريني و املقصود هنا أساسا الذين أرتدوا عن
اإلسالم ن هنا األمر خمتلف على األقل على صعيد املشاعر ،حيث يسود نوع من الكراهية و التذمر و عدم
القبول هلؤالء  ،مبا قد يصل إىل حد التربأ منهم من قبل عائالهتم ومقاطعتهم إجتماعيا ،غري أن حاالت العنف
ضدهم قليلة جدا.و جيب التأكيد هنا أن حالة الردة يف اجملتمع اجلزائري قليلة جدا تكاد تنحصر يف مناطق بعينها
و يف نطاق ضيق جدا.
اثنيا ضمان املساواة بني املواطنني:
ال شك أن ضمان املساواة بني أشخاص ِتعلهم يف إنسجام و تعايش  ،أما التمييز بينهم فيخلق نوع من
الكراهية و الشحناء و يؤدي إىل عدم إنسجام يف اجملتمع و عدم إستقراره.
و حماولة من الدستور اجلزائري خلق إنسجام يف اجملتمع نص على مبدأ املساواة بني مجيع املواطنني دون أي
متييز بينهم يف الدين أو أية أوضاع أخرى.
تذرع أبي متييز يعود سببه إىل
حيث جاء يف املادة  : 29كل املواطنني سواسية أمام القانون .وال َيكن أن يُ ّ
املولد ،أو العرق ،أو اجلنس ،أو الرأي ،أو أي شرط أو ظرف آخر ،شخصي أو اجتماعي.
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و املساواة أمام القانون املعروف أيضا ابسم املساواة القانونية هو مبدأ مبوجبه خيضع مجيع الناس لنفس
القوانني والعدالة أي املساواة وعدم التمييز يف املعاملة  ،وابلتايل جيب معاملة اجلميع أمام نفس القوانني بغض النظر
عن اجلنس  ،العرق  ،الدين  ،الوضع االجتماعي واالقتصادي وغريها ،من دون امتياز .
وتعترب املساواة أمام القانون قاعدة أساسية يف قانون حقوق اإلنسان مبوجب املادة السابعة من اإلعالن العاملي
حلقوق اإلنسان واليت تنص على أن:

„ كل الناس سواسية أمام القانون وهلم احلق يف التمتع حبماية متكافئة عنه دون أية تفرقة ،كما أن
هلم احلق مجيعا يف ْحاية متساوية ضد أي متيز خيل هبذا اإلعالن وضد أي حتريض على متييز كهذا “
و إذا كانت املادة  29من الدستور اجلزائري مل تذكر الدين صراحة فإنه متضمن يف عبارة " الرأي " أوال و
يف عبارة " أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو إجتماعي" و هذه العبارة األخرية عبارة عامة مطلقة إستعمل من
خالهلا املؤسس الدستوري معيارا عاما شامال يف منع التمييز على إطالقه" و إن حدد يف املادة ذاهتا بعض دواعي
التمييز لكنها على سبيل املثال ال احلصر.
و مل يكتفي املؤسس الدستوري على النص على منع التمييز و على ضرورة املساواة بل جعل ذلك هدفا جيب
على مجيع املؤسسات يف الدولة السعي إىل ضمانه بتهيئة السبل إىل حتقيقه و إزالة مجيع العقبات أمامه .
و قد وسع جمال ِتسيد مبدأ املساواة إىل مجيع نواحي احلياة السياسية منها و اإلقتصادية و اإلجتماعية و
الثقافية"
حيث نصت املادة  :31من الدستور اجلزائري على "تستهدف املؤسسات ضمان مساواة كل املواطنني
واملواطنات يف احلقوق والواجبات إبزالة العقبات اليت تعوق تفتح شخصية اإلنسان ،وحتول دون مشاركة اجلميع
الفعلية يف احلياة السياسية ،واالقتصادية ،واالجتماعية ،والثقافية".
و َبلنتيحة فإن مبدأ املساواة سيخلق إنسجام إجتماعي و تعايش و يرفع أسباب الفرقة و التناحر بني
املسلمني و غريهم من األقليات األخرى يف اَلزائر.
و يتجسد عمليا مبدأ املساواة يف عديد اَلوانب نذكر منها :
 1املساواة يف التوظيف يف الوظائف العامة :يضمن الدستور اَلزائري مساواة فعلية بني َجيع املواطنني
يف توِل الوظائف العامة دون َتيز يف الدين  ،حيث تنص املادة  51من الدستور"يتساوى مجيع املواطنني يف

الشروط اليت حي ّددها القانون"  .و ابلرجوع إىل األمر
تقلّد املهام والوظائف يف ال ّدولة دون أية شروط أخرى غري ّ
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،يتضمن القانون األساسي
مؤرخ يف  19مجادى الثانية عام 1427املوافق  15يوليو سنة ّ 2006
رقم ّ 03-06
العام للوظيفة العمومية نالحظ أناملادة  :74تنص على " خيضع التوظيف إىل مبدأ املساواة يف االلتحاق
الوظائف العمومية".
و قد حددت املادة  :75الشروط العامة لتوِل الوظائف العامة بنصها " ال َيكن أن يوظف ّأايً كان يف
وظيفة عمومية ما مل تتوفر فيه الشروط اآلتية:
أن يكون جزائري اجلنسية،أن يكون متمتعا حبقوقه املدنية،أن ال حتمل شهادة سوابقه القضائية مالحظات تتناىف وممارسة الوظيفة املراد االلتحاق هبا،أن يكون يف وضعية قانونية ِتاه اخلدمة الوطنية، أن تتوفر فيه شروط السن والقدرة البدنية والذهنية وكذا املؤهالت املطلوبة لاللتحاق ابلوظيفة املرادااللتحاق هبا".
و نالحظ أن هذه املادة مل تشرتط دين معني لتويل الوظائف العامة بل إشرتطت اجلنسية اجلزائرية ،حىت أهنا مل
تشرتط اجلنسية اجلزائرية األصلية.
 2املساواة يف الرتشح للمناصب السياسية :تنص املادة  : 50لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن

ِّ
نتخب"  .و يالحظ أن حق اإلنتخاب و الرتشح حق مضمون لكل املواطنني بغض النظر عن داينتهم ،
يَنتَخب ويُ َ
مبا يؤدي إىل التعايش بينهم لعدم إحساس أاي منهم ابلدونية و لو نظراي.
كما أن قوانني اإلنتخاب أيضا مل تشرتط شرط الدين يف اإلنتخاب و يف الرتشح على السواء  ،غري أن هناك
إستثناء يتعلق ابلرتشح ملنصب رئيس اجلمهورية  ،حيث تشرتط املادة  73من الدستور اجلزائري أن يكون املرتشح
لرائسة اجلمهورية يدين ابإلسالم و هو يف احلقيقة شرط جيسد إجتماعية القاعدة القانونية  ،حيث أن اجملتمع
اجلزائري يكاد يكون كله مسلما إال عدد قليل جدا ال يكاد يعد و منصب رئيس اجلمهورية منصب يف غاية
اخلطورة و األمهية.
اثنيا ـ من خالل ضمان احلقوق و احلرايت
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و إعترب الدستور اجلزائري احلقوق و احلرايت مضمونة و هي تراث مشرتك بني مجيع اجلزائرين دون تفرقة  ،و
هذه املشاركة صورة من صور التعايش ِ ،تسيدا لذلك نصت املادة  : 32احلرايت األساسية وحقوق اإلنسان
مضمونة.
واملواطن
وتكون ترااث مشرتكا بني مجيع اجلزائريني واجلزائرايت ،واجبُهم أن ينقلوه من جيل إىل جيل كي حيافظوا على
سالمته ،وعدم انتهاك ُحرمته.
و مل يكتفى ابإلطار النظري أي التنظري للمبادئ السابقة  ،بل وضع املؤسس الدستوري قواعد عالجية و
ردعية عن املساس ابملبادئ السابقة  ،ألن املساس هبا مساس ابلتعايش املنشود ،حيث نصتاملادة  : 35يعاقب
القانون على املخالفات املرت َكبة ضد احلقوق واحلرايت ،وعلى كل ما َيس سالمة اإلنسان البدنية واملعنوية.
رابعا ـ من خالل ْحاية األجانب
و فرضا للتعايش بني املسلمني اجلزائرين و غريهم من غري املسلمني األجانب فقد ضمن الدستور اجلزائري
ْحاية لكل أجنيب و لو مل يكن مسلما يف شخصه و أمالكه ،و هذا ِتسيد حقيقي للتعايش املطلوب  ،و يف ذلك
نصت ااملادة " 67يتمتع كل أجنيب ،يكون وجوده فوق الرتاب الوطين قانونيا ،حبماية شخصه وأمالكه طبقا
للقانون.:
فكل تعدي على األجانب و لو مل يكونوا مسلمني يرتب مسؤولية مدنية أو جنائية حسب احلالو و يقتضي
تدخل الدولة هبيآهتا اإلدارية و القضائية لفرض ْحاية األحنيب يف ماله و شخصه.
إذن املبادئ السابقة تضمن و لو بطريقة غري مباشرة تعايش مع غري املسلمني برتقية حقوقهم و كرامتهم و
الذود عنها و ضمان ِتسيها و ْحايتها.
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احملور الثاين ضمان التعايش مع غري املسلمني يف بعض القوانني اَلزائرية
املتفحص للمنظومة القانونية يف اجلزائر يالحظ أن عديد القوانني و لو مل حتدد من ضمن أهدافها صراحة خلق
تعايش بني املسلمني اجلزائريني و غريهم من غري املسلمني فبالنتيجة و ابلنظر إىل األحكام اليت تتضمنها تسعى و
حتقق ذلك اهلدف  ،و من بني أهم القوانني املعنية ما يلي:
أوًل من خالل القانون احملدد لشروط و قواعد ِمارسة الشعائر الدينية لغري املسلمني يف اَلزائر.
لقد مت النص على احلق يف ممارسة الشعائر الدينية من خالل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف مادته 18
اليت جاء فيها " لكل شخص ا حلق يف حرية التفكري و الدين و يشمل هذا احلق حرية تغيري الداينة أو عقيدته و
حرية اإلعراب عنهما ابلتعليم و املمارسة و غقامة الشعائر و مراعاهتا ،سواء كان ذلك سرا أم مع مجاعة ".
و جيب اإلشارة إىل أن مفهوم احلرية الدينية يف الدول اإلسالمية هو حق ممارسة الشعائر الدينية و ليس تغيري
الدين من اإلسالم لغري اإلسالم.1
و حترمي اإلسالم على املسلم تغيري دينه ينطلق من رغبة اإلسالم يف احملافظة على األسرة املسلمة من اإلحنالل
بفعل اإلختالف الديين بني أعضائها ،ومن هنا فإن مبدأ حرية العقيدة َيكن تقييده ألسباب متعددة ،فال تعترب
حرية العقيدة مطلقة إمنا َيكن فرض قيود مشددة و ضوابط صارمة. 2
كما نصت على ذلك اإلتفاقية الدولية للحقوق املدنية والسياسية حيث جاء يف املادة  18منها" و يف أن
يعرب منفردا أو يف مجاعة عن داينته أو عقيدته عن طريق العبادة أو املمارسة أو التعليم".
كما نصت إتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل لعام 1998م اليت إعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف
 20نوفمرب  1989بقرار رقم  25/44يف املادة  14منها على "  -1حترتم الدول األطراف حق الطفل يف حرية
الفكر و الوجدان و الدين.
 -2حترتم الدول األطراف حقوق وواجبات الوالدين و كذلك تبعا الحلالة األوصياء الشرعيني عليه يف توجيه
الطفل يف ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل املتطورة.
 -3ال جيوز أن خيضع اإلجهار ابلدين أو املعتقدات إال للقيود اليت ينص عليها القانون و االزمة حلماية
السالمة العامة و النظام أو الصحة أو األداب العامة أو للحقوق و احلرايت األساسية لآلخرين".
1ـ سهيل حسني الفتالوي ،القانون الدويل اإلنساين ،دار الثقافة العربية ،عمان  ،األردن  ،2009 ،ص .158
 2ـ عمار رزيق،دور اجلزائر يف إعداد و تنفيذ القانون الدويل اإلتفاقي حلقوق اإلنسان ،رسالة دكتوراه  ،جامعة قسنطينة  ،اجلزائر 1998 ،ص .97
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و هذه اإلتفاقيات واجبة التطبيق من الناحية القانونية يف اجلزائر على إعتبار إنضمام اجلزائر إليها و املصادقة
عليها ،كما جيب متشي القوانني الداخلية معها إال يف جماالت متحفظ عليها مراعاة خلصوصية اجملتمع اجلزائري و
معتقداته.
لذلك حتفظت اجلزائر و الدول اإلسالمية على نص املادة  14من إتفاقية حقوق الطفل ألنه خيالف الشريعة
اإلسالمية .1
فمثال طلبت اجلزائر تصرحيات تفسريية أوردهتا بشأن العديد من املواد من بينها املادة  2/1/14من اإلتفاقية،
حيث صرحت احلكومة اجلزائرية ابن تفسري هذه الفقرات سياخذ بعني اإلعتبار األسس الرئيسية للنظام القانوين
اجلزائريو على وجه اخلصوص الدستور  ،الذي ينص على أن اإلسالم دين الدولة ،و ينص يف املادة  35على أنه
ط ال مساس حبرمة حرية املعتقد و حرمة حرية الرأي" ،و كذلك القانون رقم  11/84املتضمن قانون األسرة و
الذي ينص يف مادته  62على ضرورة تربية الولد على دين أبيه.2
و هذه التحفظات من شأهنا مراعاة خصوصية اجملتمع اجلزائري و ال متس مطلقا ابلتعايش املنشود بني
املسلمني و غريهم يف اجملتمع اجلزائري ألهنا ستؤدي و بنفس القدر إىل إحرتام خصوصية هؤالء.
و قد حاول القانون اجلزائري ْحاية الشعائر الدينية جنائيا حيث تضمنت املادة  144مكرر  2من قانون
العقوابت الصادرة مبقتضى القانون رقم  01/09املؤرخ يف  26يونيو . 2001
و صدر يف اجلزائر القانون رقم  03/06املؤرخ يف  28فيفري  2006الذي حيدد شروط و قواعد ممارسة
الشعائر الدينية لغري املسلمني يف اجلزائر.
حيث جاء يف املادة الثانية منه" تضمن الدولة اجلزائرية اليت تدين ابإلسالم حرية ممارسة الشعائر الدينية يف
إطار إحرتام أحكام الدستور و أحكام هذا األمر و القوانني و التنظيمات السارية املفعول و احرتام النظام العام و
األداب العامة ز حقوق اآلخرين و حرايهتم".
املالحظ أن هذه املادة إنطلقت من كون دين الدولة اجلزائرية هو اإلسالم  ،مث نصت على ضمان حرية ممارسة
الشعائر الدينية لكن مل ترتكها مطلقة بل قيدهتا بضابط احرتام الدستور و القوانني و التنظيمات ذات الصلة و عدم
املساس ابلنظام العام أو األداب العامة يف اجلزائر و أيضا ضرورة إحرتام حقوق اآلخرين و حرايهتم.

1ـ منتصر سعيد ْحودةْ ،حاية حقوق الطفل يف القانون الدويل العام و اإلسالمن دار اجلامعة اجلديدة اإلسكندرية.116 ،2007 ،
ـ عمار رزيق  ،مرجع سابق ،ص 2.86
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و هذا التقييد مل يرد يف القانون اجلزائري فحسب ،بل حىت املعاهدات و املواثيق الدولية تضمن قيود على
ممارسة الشعائر الدينية،حيث جاء يف الفقرة الثانية من املادة  29من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام 1948
" خيضع الفرد يف ممارسة حقوقه و حرايته للقيود اليت يقررها القانون  ،وضمان اإلعرتاف حبقوق الغري و حراته و
احرتامها ،و لتحقيق املقتضيات العادلة للنظام العام و املصلحة العامة و األخالق يف جمتمع دَيقراطي".
فاملادة أوردت قيدين مها:
ـ جيب أن تكون القيود الواردة على حقوق اإلنسان و حرايته قانونية.
ـ جيب أن تكون تلك القيود لضمان اإلعرتاف حبقوق الغري و حرايته و احرتامها ،و لتحقيق النظام العام و
األداب العامة و األخالق يف جمتمع دَيقراطي.
و املالحظ أن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان اكتفى بوضع معايري عامة يسرتشد هبا القانون الوطين دون
تفصيل.1
و ابلنسبة للعهد الدويل للحقوق املدنية و السياسية لعام 1966م  ،يظهر أن معظم احلقوق و احلرايت الواردة
فيه مل ترد مطلقة و إمنا صيغت مبا يسمح بوجود حدود و قيود عليها ،ومن ذلك املادة  3/18املتعلقة ابلقيود
الواردة على احلق يف ممارسة الشعائر الدينية ،فلم ِتز إخضاع حرية اإلنسان يف إظهار دينه و معتقده إال للقيود
اليت يفرضها القانون و اليت تكون ضرورية حلماية السالمة العامة أو النظام العام أو املصلحة العامة أو حقوق
اآلخرين و حرايهتم.2
و قد أورد إعالن األمم املتحدة بشأن القضاء على مجيع أشكال التعصب و التمييز القائمني على أساس
الدين أو املعتقد لعام 1981م قيودا على حرية ممارسة الشعائر الدينية حيث نصت املادة  3/1على " ال جيوز
إخضاع حرية املرء يف إظهار دينه أو معتقداته إال ملا يفرضه القانون من حدود تكون ضرورية حلماية األمن العام أو
املصلحة العامة أو األخالق العامة أو حقوق اآلخرين و حرايهتم األساسية".
و نفس القيود تقريبا فرضتها املادة  14من إتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل لعام 1988م.
و لقد ذهبت بعض الدساتري الغربية بدورها إىل تقييد حرية ممارسة الشعائر الدينية ،فمثال قيد املؤسس
الدستوري الفرنسي هذا احلق بعدم اإلخال ل ابلنظام العام  ،يف حني نص الدستور اإليطايل يف مادته  19على
 -1فتسي فوزية  ،احلق يف حرية ممارسة الشعائر الدينية و ضوابطه يف ظل أحكام القانون الدويل حلقوق اإلنسانن مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف
القانون الدويل اإلنساين ،جامعة احلاج خلضر ،ابتنة  ،اجلزائر،كلية احلقوق و العلوم السياسية2010/2009 ،ص 74.
- 2فتيسي فوزية  ،املرجع نفسه ،ص 2.75
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حرية ممارسة الشعائر الدينية على أال يتعلق األمر بشعائر معارضة لألداب العامة أما دساتري أملانيا و أسرتاليا و
الوالايت املتحدة األمريكية فقد نصت على كفالة تلك احلرية دون حتدديد للقيود الواردة عليها  ،لكن يف الواقع ال
َيارس هذا احلق على إطالقه يف هذه الدول بل خيضع للنظام القانوين السائد يف تلك اجملتمعات  ،فمثال يعد
الزواج أبكثر من واحدة خمالفا للنظام العام يف الدول األوربية.1
و هذا التقييد يف حد ذاته ْحاية للتعايش بني أصحاب الدايًنت املختلفة  ،فال شك أن املساس ابلنظام العام
يف جمتمع ما أو أبدابه العامة أو أبخالقه و غري ذلك سيؤدي إىل إستنكار هذا اجملتمع و إستيائه و قد يؤدي إىل
ردود أفعال متطرفة مبا يؤدي إىل اإلخالل ابلتعايش املطلوب و يزرع الكراهية و احلقد و النزاع.
لكن يتبغي عدم إعتبار تلك القيود ذريعة للمساس حبرية ممارسة الشعائر الدينية أو إلغائها فالضرورات و القيود
تقدر بقدرها.
ويف الفقرة الثانية من املادة السابقة نص األمر السالف الذكر على أن الدولة تضمن التسامح و اإلحرتام بني
خمتلف الدايًنت  ،وهذا يف حقيقته ضمان للتعايش بني املسلمني و غريهم يف جو من التسامح و اإلحرتام.
و مل يكتفي القانون اجلزائري ابلنص على حرية ممارسة الشعائر الدينية بل أنشأ مبقتضى املادة  9من األمر
السابق جلنة اتبعة لوزارة الشؤون الدينية و األوقاف و أسند هلا بعض املهام أمهها مايلي":
 السهر على إحرتام حرية ممارسة الشعائر الدينية :وهذ ا يعكس اهتمام السلطات بتفعيل هذا القانون وعدم اإلكتفاء ايلتنظري اخلايل من كل تطبيق ن وهو ْحاية لغري املسلمني مبا حيقق التعايش املنشود.
 التكفل ابلشؤون و اإلنشغاالت املتعلقة مبمارسة الشعائر الدينية :وهو فتح لباب النقاش و احلوار و رفعاإلنشغاالت مبا يؤدي يف النهاية إىل رفع أي إحتقان أو تذمر من شأنه التأثري سلبا على التعايش بني املسلمني و
غريهم يف اجلزائر.
و جيب مراعاة العادات و التقاليد اخلاصة بكل جمتمع وخصوصياته الثقافية  ،فال جيوز يف بلد يعتنق اإلسالم
دينا الدعوة إىل اإلحلاد أو إنكار أحكام الدين اإلسالمي.2
اثنيا من خالل قانون اَلنسية
و تعترب اجلنسية يف فقه القانون من املسائل القانونية الضرورية للفرد ألهنا تعرب عن إنتمائه لدولة ما  ،وحرمانه
من اجلنسية يعترب مبثابة حرمانه من احلقوق السياسية االزمة يف حياته لذلك تضمنت النص عليها عديد الواثئق
ـ فتيسي فوزية  ،مرجع سابق  ،ص 1.79
ـ فتسي فوزية  ، ،مرجع سابق ،ص260.
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الدولية كالوثيقة العامة لألمم املتحدة لعهام  1948املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت إعتربت احلق يف اجلنسية مساوي
للحقوق األساسية األخرى كاحلق يف احلياة و احلق يف احلرية و احلق يف املساواة كما أقرت اجلمعية العامة لألمم
املتحدة يف قرار هلا حتت رقم  22000لعام  1966أن لكل طفل احلق يف التمتع ابجلنسية.
و املالحظ أن قانون اجلنسية اجلزائري مل َيخذ بضابط الدين كشرط ملنح اجلنسية اجلزائرية سواء األصلية او
املكتسبة.
حيث تنص املادة  6اليت جاءت ضمن الفصل الثاين املعنون ابجلنسية األصلية من قانون اجلنسية اجلزائري"
يعترب جزائراي الولد املولود من أب جزائري أو أم جزائرية".كما نصت املادة  7من القانون نفسه على " يعترب من
اجلنسية اجلزائرية ابلوالدة يف اجلزائر:
1ـ الولد املولود يف اجلزائر من أبوين جمهولني.
غري أن الولد املولود يف اجلزائر من أبوين جمهولني يعد كأنه مل يكن جزائراي قط إذا ثبت خالل قصوره انتسابه
إىل أجنيب أو أجنبية و كان ينتمي إىل جنسية هذا األجنيب أو هذه األجنبية وفقا لقانون جنسية أحدمها.
إن الولد احلديث الوالدة الذي عثر عليه يف اجلزائر يعد مولودا فيها مامل يثبت خالف ذلك.
 2ـ الولد املولود يف اجلزائر من أب جمهول اهلوية و أم مسماة يف شهادة ميالده دون بياًنت أخرى متكن من
إثبات جنسيتها.
أما ابلنسبة للجنسية اجلزائرية املكتسبة فقد نصت املادة  9مكر ر من قانون اجلنسية اجلزائري على " َيكن
إكتساب اجلنسية اجلزائرية ابلزواج من جزائري و جزائرية مبوجب مرسوم مىت توفرت الشروط اآلتية:
ـ أن يكون الزواج قانونيا و قائما فعليا منذ  3سنوات على أألقل عند تقدمي طلب التجنس.
ـ اإلقامة املعتادة و املنتظمة ابجلزائر مدة عامني على األقل.
التمتع حبسن السرية و السلوك ـ إثبات الوسائل الكافية للمعيشة
َيكن أال تؤخذ بعني اإلعتبار العقوبة الصادرة ابخلارج"
و نالحظ على أن هذه املاد ة مل تنص على شرط الدين صراحة  ،غري أن هذا الشرط معترب ابلنسبة للجزائرية
املسلمة حيث ال جيوز هلا شرعا و قانوًن التزوج بغري املسلم و هذا منصوص عليه صراحة يف قانون األسرة اجلزائري
 ،لذلك فإذا مت زواج املسلمة اجلزائرية بغري مسلم أجنيب ( الزواج ابطل و لو كان الزوج غري املسلم جزائري) ف‘نه
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ال َيكنه أن يتحصل على اجلنسية اجلزائرية ابلزواج من تلك اجلزائرية ن ذلك أن املادة  7تشرتط ملنح اجلنسية يف
هذه احلالة أمين كون الزواج قانوين  ،وهنا الزواج غري قانوين  ،وهو خيالف النظام العام يف اجلزائر  ،فيعد يف نظر
القانون و القض اء اجلزائري يف حكم غري املوجود.و هذا إستثناء ال يؤثر يف املبدأ العام يف عدم إشرتاط الدين
كمعيار للحصول على اجلنسية اجلزائرية.
كما نصت املادة  10من القانون السابق " َيكن لألجنيب الذي يقدم طلبا إلكتساب اجلنسية اجلزائرية أن
حيصل عليها بشروط مل تتضمن شرط الدين  ،لكن تضمنت شرط هو أن يثبت من طلب التجنس ابجلنسية
اجلزائرية اندماجه يف اجملتمع اجلزائري  ،و ابلنظر إألى طبيعة اجملتمع اجلزائري قد يصعب اندماج غري املسلم معه.
مبا يكون عائقا أمام منحه اجلنسية اجلزائرية.
و على العموم فإن اجلنسية اجلزائرية متنح دون إعتماد شرط الدين مبا يؤدي إىل التعايش بني املسلمني وغريهم
من املواطنني عن طريق وحدة اجلنسية.
اثلثا ـ من خالل قوانني اإلستثمار
ضمن الدستور اجلزائري حرية التملك و حرية الصناعة و التجارة جلميع املواطنني دون متييز يف الدين ،ما يزرع
روح التعايش بني املسلمني و غريهم.
و فتح القانون اجلزائري ابب اإلستثمار األجنيب يف اجلزائر.
املقصود ابالستثمار األجنيب املباشر هو انتقال رؤوس األموال األجنبية لالستثمار يف اخلارج بشكل مباشر
للعمل يف صورة وحدات صناعية ،أو متويلية ،أو إنشائية ،أو زراعية أو خدمية وَيثل حافز الربح احملرك الرئيسي
هلذه االستثمارات األجنبية املباشرة 1ويعرف كل من صندوق النقد الدويل ( )IMFومنظمة التعاون االقتصادي
والتنمية ( )DECDاالستثمارات األجنبية املباشرة ،على أهنا االستثمارات يف مشروعات داخل دولة ما،
ويسيطر عليها املقيمون يف دولة أخرى.2

1ـ ـ أمينة زكى شبانه،دور االستثمار األجنيب املباشر يف متويل التنمي ة االقتصادية يف مصر يف ظل آليات السوق ،املؤمتر العلمي السنوي الثامن عشر
لالقتصاديني املصريني:متويل التنمية يف ظل اقتصادايت السوق ،القاهرة  9-7ابريل  ،1994ص . 2
 2ـ على عبد الوهاب إبراهيم جنا ،االستثمار األجنيب املباشر وأثره على التنمية االقتصادية يف مصر خالل الفرتة  ،1990-1974رسالة ماجستري،
جامعة اإلسكندرية ،1995 ،ص .16
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فاالستثمار األجنيب املباشر هو ذلك االستثمار الذي يفضى إىل عالقة طويلة األمد ويعكس منفعة وسيطرة
دائمتني للمستثمر األجنيب أو الشركة األم يف فرع اجين قائم يف دولة مضيفة،غري تلك اليت ينتميان إىل جنسيتها.1
وهبذا يكون احلد الفاصل لتعريف االستثمار األجنيب املباشر هو ملكية حصة يف رأس مال الشركة التابعة
للقطر املستقبل تساوى أو تفوق  %10من السهم العادية أو القوة التصويتية وتسمى الشركة احمللية املستثمر فيها
ابلوحدة التابعة أو الفرع.
و يتضمن االستثمار األجنيب املباشر ملكية حصة يف رأس املال عن طريق شراء أسهم الشركات التابعة وإعادة
استثمار اإلراب ح غري املوزعة ،وأيضا االقرتاض واالئتمان بني الشركة األم والشركة التابعة والتعاقد من الباطن وعقود
اإلدارة وحقوق االمتياز والرتخيص إلنتاج السلع واخلدمات.2
من خالل هذه التعاريف نالحظ ان اإلستثمار األجنيب املباشر يفتح الباب لألجانب حىت و لو مل يكونوا
مسلمني لْلستثمار يف اجلزائر  ،وهذا فتح للباب التعايش اإلقتصادي و اإلجتماعي .
ومادمنا نتحدث عن االستثمارات الدولية على اخلصوص ،جيب أن نشري إىل أن مفهوم "الدولية " يعين حتول
رأمسال من بلد إىل بلد آخر ،وهو يف العالقات بني الشمال واجلنوب حتول رؤوس األموال من البالد املصنعة إىل
البالد النامية ،وهو بذلك يتضمن عنصر"اخلارجية " املقابل لعنصر " الداخلية " يف االستثمار الوطين الذي تكون
فيه األموال املستثمرة ملكا ملواطن البلد املستثمرة فيه ،وعنصر " اخلارجية " ذلك هو الذي يؤدي بطبيعة احلال إىل
اهتمام القانون الدويل االقتصادي بع ملية االستثمار فعند النظر يف نصوص تنظم ْحاية األموال األجنبية وحل
النزاعات املتعلقة هبا املعاهدات الدولية الشاملة أو اجلهوية أو الثنائية جند أن عنصر اخلارجية يتحدد طبعا جبنسية
املستثمر ،وهذا ما حييلنا على القوانني الداخلية اليت متيز بني الوطين واألجنيب فعند تفحصنا للنصوص ال نرى يف
القانون الدويل وال يف القانون الداخلي حتديدا دقيقا وموحدا لعنصر الدولية يف االستثمار ،إذ أنه َيخذ ابجلنسية
واملوطن ابلنسبة لألشخاص الطبيعية ،ومبكان تكوين الشركة وابملوضع ابلنسبة لألشخاص االعتبارية. .
و على هذا ال َييز قانون اإلستثمار اجلزائري بني املسلم و غري املسلم ،وهو هبذا يفتح الباب للمزج بني
الطرفني من خالل شراكة |إقتصادية ِتسد حقيقة التعايسش املطلوب دون قيد أو شرط إال ما تعلق منها
بضوابط جناعة اإلستثمار و إحرتام سيادة الدولة.

 1ـ املؤسسة العربية لضمان االستثمار ،االستثمار األجنيب املباشر والتنمية،سلسلة اخلالصات املركزة،السنة الثانية،إصدار ، 99/1الكويت،ص .2
 2ـ مصطفى اببكر ،تطوير االستثمار األجنيب املباشر ،برًنمج أعده املعهد العريب للتخطيط ابلكويت مع مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار مبجلس
الوزراء مبصر  28-24،يناير  ، 2004ص .3-2
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فال متييز بني املسلم و غري املسلم يف جمال حرية اإلستثمار ن الشيئ الذي جيسد تعايش إقتصادي حقيقي بني
املسلمني و غريهم ،و األمر مشاهد من خالل وجود عديد املستثمرين من دايًنت أخرى غري اإلسالم و يتمتعون
يف اجلزائر بكافة التسهيالت املماثلة للتسهيالت املقدمة للمستثمرين املسلمني.
خامتة
إن املتفحص للقانون اجلزائري يالحظ ببساطة أن جممل قوانينه تسعى إما بطريقة مباشرة و إما بطريقة غري
مباشرة إىل خلق تعايش مع اجلزائريني املسلمني مع غريهم من غري املسلمني و طنيني كانوا أم أجانب.
زكما تسعى تلك القوانني إىل احملافظة على ذلك التعايش و العمل على إستمراريته من خالل آليات قانونية
تعرضنا لبعضها و من خالل آليات قضائية ،حيث أنه من حق أي شخص بغض النظر عن عقيدته وز دينه أن
يلجأ للقضاء اجلزائري للمحافظة على حقوقه و حرايته.
و ال شك أن مجيع األنظمة القانونية قد تضع جمموعة من الضوابط و القيود  ،كتلك الواردة على حرية
العقيدة و أيضا حرية ممارسة الشعائر الدينية ،و هذه القيود و الضوابط يف حقيقتها آليات للمحافظة على التعايش
ذاته  ،فاملبدأ أن حرية أي إنسان تنتهي عند بداية حرية اآلخرين ،فتأيت النصوص القانونية فتضع حدود ممارسة
الشخص حلريته حىت ال يتعدى على جمال حرية غريه  ،وهذا عن طريق ضوابط و قيود تقدر بقدرها و حبسب
احلالة و الوضع و ابلنظلر إىل طبيعة اجملتمع و خصوصيته و هذا ِتسيدا ملبدأ إجتماعية القاعدة القانونية.
و يف العموم يعترب اجملتمع اجلزائري جمتمع مسامل و متعايش مع كل الدايًنت يف ظل إحرتام الدين اإلسالمي
احلنيف  ،هذا الدين الذي يعتربه الدستور اجلزائري دين الدولة يكفل لغري املسلمني حقوقهم و َيمرًن من خالل
عديد اآلايت القرآنية و األحاديث النبوية الثابتة عن الرسول الكرمي صلى هللا عليه و سلم ابإلحسان لغري املسلمني
و الرب إليهم و تنفيذ مواثيقهم و عهودهم ابلعدل و القسط و اإلحسان.
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أ  .معازيز عبد القادر
 املركز الوطين للبحوث يف عصور ما قبل التاريخ وعلم االنسان والتاريخ ،اجلزائر. عضو مبخرب حوار الدايًنت و احلضارات يف حوض البحر املتوسط2014 / 2012 عضو مؤسس يف خلية املرافقة البيداغوجية بكلية العلوم االجتماعية و العلوم اإلنسانية20132014 /
 -عضو منظم يف امللتقى الوطين مصطلحات القرابة يف اجملتمع اجلزائري.
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مق دم ة
القرآن الكرمي حافل اآلايت الكرَية اليت تؤكد االختالف و التنوع ،وقد أكد هذا كتاب هللا و السنة النبوية
الشريفة على وحدة األصل اإلنساين ،و لكن مع اإلقرار مببدأ االختالفو رتبا على ذلك ضرورة التفاهم و التعارف
ك َجلعل النَّاس أ َُّم ًة و ِّ
اح َد ًة
و التعاون ،وتبادل املنافع بني األجناس و األداين املختلفة ،يقول هللا تعاىل " َولَ ْو َشاءَ َربُّ َ ََ َ َ َ
وَال يـزالُو َن خمُْتلِّ ِّفني( )118إَِّّال من رِّحم ربُّك ولِّ َذلِّك خلَ َقهم وَمتَّ ِّ
اجلِّن َِّّة َوالنَّ ِّ
ك َأل َْم َأل َّ
اس
َن َج َهن ََّم ِّم َن ْ
ت َكل َمةُ َربِّّ َ
َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ُْ َ ْ
َ َ
َ ََ
َمجعِّني(1")119والقائل"أَنْـزلْنا إِّلَيك الْ ِّكتاب ِّاب ْحل ِّق م ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ني ي َديِّْه ِّمن الْ ِّكتَ ِّ
اح ُك ْم بـَْيـنَـ ُه ْم
أ َْ َ
اب َوُم َهْيمنًا َعلَْيه فَ ْ
ََ ْ َ َ َ َّ ُ َ
ص ّدقًا ل َما بـَ ْ َ َ
َ
اَّلل وَال تَـتَّبِّع أَهواءهم ع َّما جاء َك ِّمن ْ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اَّللُ َجلَ َعلَ ُك ْم أ َُّم ًة
اجا َولَ ْو َشاءَ َّ
احلَ ِّّق ل ُك ّل َج َع ْلنَا مْن ُك ْم ش ْر َع ًة َومْنـ َه ً
مبَا أَنْـَزَل َُّ َ
ْ ْ َ َُ ْ َ َ َ َ
اح َد ًة ولَ ِّكن لِّيـبـلُوُكم ِّيف ما آَ َات ُكم فَاستبِّ ُقوا ْ ِّ ِّ ِّ
و ِّ
اَّلل مرِّجع ُكم َِّ
مج ًيعا فَـيُـنَـبِّّئُ ُك ْم ِّمبَا ُكْنـتُ ْم فِّ ِّيه َختْتَلِّ ُفو َن( ")48و
ْ َْ
َ ْ َْ َ ْ َ
اخلَْيـَرات إ َىل َّ َ ْ ُ ْ
َ
2
أمر ابلعدل بني الناس عامة بغض النظر عن عقيدهتم  ،ما يؤكد ضرورة التعايش مع األخر و احرتام عاداته و
تقاليده و مقوماته ،فاألسا س الذي بين عليه اإلسالم عالقة املسلم مع غري املسلم يف األحوال كلها ،هو مكارم
األخالق ،و خلق التعامل احلسن ،و الرؤية اإلسالمية عموما تستند يف جمال التعايش مع اآلخرين إىل أساسني
رئيسيني :
 املصلحة اإلسالمية العليا على ضوء الواقع القائم-الصالت و الرْحة اإلنسانية و العالقات األخالقية

3

من النصوص القرآنية و األحاديث الكثرية الدالة على هذا التوجه ،و اليت تعترب حبق م ِّ
ؤس َسة لثقافة
ُ
التعايش مع الغري املخالف و املختلف ،قوله تعاىل "ال إِّ ْكَر َاه ِّيف ال ِّّد ِّ
الر ْش ُد ِّم َن الْغَ ِّّي فَ َم ْن يَ ْك ُف ْر
ني ُّ
ين قَ ْد تَـبَـ َّ َ
4
اَّلل َِّمس ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
يم (")256
استَ ْم َس َ
ص َام َهلَا َو َُّ ٌ
ِّابلطَّاغُوت َويـُ ْؤم ْن ِّاب ََّّلل فَـ َقد ْ
ك ِّابلْعُ ْرَوة الْ ُوثْـ َقى َال انْف َ
يع َعل ٌ
ِّ
و يف احلث على حسن اجلوار و الدعوة إىل احلق ،قوله تعاىل "وَال ُِتَ ِّادلُوا أ َْهل الْ ِّكتَ ِّ
َح َس ُن
اب إَِّّال ِّابلَِّّيت ه َي أ ْ
َ
َ
5
إَِّّال الَّ ِّذين ظَلَموا ِّمْنـهم وقُولُوا آَمنَّا ِّابلَّ ِّذي أُنْ ِّزَل إِّلَيـنَا وأُنْ ِّزَل إِّلَي ُكم وإِّ َهلنَا وإِّ َهل ُكم و ِّ
اح ٌد َوَْحن ُن لَهُ ُم ْسلِّ ُمو َن(")46
َ
ْ َْ ُ َ ُ َْ
ْ َ
َ ُ ُْ َ
ِّ
قوله أيضا عز وجل " ادع إِّ َىل سبِّ ِّيل ربِّك ِّاب ْحلِّكْم ِّة والْمو ِّعظَِّة ْ ِّ ِّ
ك ُه َو
َح َس ُن إِّ َّن َربَّ َ
َ َّ َ
ُْ
احلَ َسنَة َو َجاد ْهلُْم ِّابلَِّّيت ه َي أ ْ
َ َ َْ
6
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ين (")125
أ َْعلَ ُم مبَ ْن َ
ض َّل َع ْن َسبيله َوُه َو أ َْعلَ ُم ابلْ ُم ْهتَد َ
فاحلوار مع اآلخر من ابب التواصل احلضاري و التعايش ،من صميم املبادئ اإلسالمية السمحة ،اليت دعا
إليها هللا عزو جل و الرسل و األنبياء الكرام ،الذين بعثوا هدى و رْحة للعاملني.
من أوجه ذلك التعايش ،جند التعايش الثقايف بني األمم و احلضارات املختلفة ،و الذي كانت له مميزاته و
خصائصه املنفردةحسب الزمان و املكان ،و األمة اإلسالمية واحدة من تلك األمم ،و اليت قدمت مناذج يعرتف
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ضربت أروع املثل يف التعايش مع األخر  ،وحىت مع أشد و أبغض أعداء اإلسالم منذ
هبا العدو قبل الصديق،و َ
بزوغ فجره مبكة املكرمة .
قبل احلديث عن أبرز تلك النماذج و اليت أخربًن عنها التاريخ  ،البد من توضيح بعض املفاهيم ،واليت ال
يكتمل فهم املوضوع إال هبا و األمر متعلق مبصطلح الثقافة ،التعايش ،وصوال إىل الغاية من التعايش الثقايف
 – 1التعايش الثقايف
: 1-1مفهوم التعايش
التعايش  :ضرب من التعاون املشرتك و الذي يقوم على أساس الثقة و االحرتام املتبادلني بطواعية و اختيار
والذي يهدف إىل حتقيق أهداف يتفق عليها الطرفان ،أو األطراف اليت ترغب يف تقبل بعضها ،فهو إذن قائم على
تعلم العيش املشرتك والقبول ابلتنوع ،دون ترك فسحة ليؤثر طرف ما على ثقافة املسلم الصحيحة ،وهنا تتجلى
خماطر العوملة الثقافية على كيان األمة اإلسالمية و مقوماهتا ،كما سيتم احلديث عن ذلك الحقا. 7
2-1مفهوم الثقافة
ال ثقافة  :اختلف يف تعريفها ،فقيل أهنا جمموعة من األمناط السلوكية جملموعة من الناس ،توثر يف سلوك الفرد
املوجود يف تلك اجملموعةفهي تشكل شخصيته ،تتحكم يف خرباته و قراراته ضمن تلك اجملموعة من الناس اليت
كما تعرف أبهنا جممل السلوك االجتماعي املكتسب ،لدى الفرد داخل جمتمع ما ،الذي يتم
يعيش بينها
تناقله من جيل ألخر ،و قيل أهنا منوذج كلي لسلوك اإلنسان ،قيمه ،عاداته أفكاره ،وأفعاله ،وهي تعتمد على
قدرة اإلنسان على التعلم ،و نقل املعرفة لألجيال التالية
مثة من يعرفها :أبهنا جمموعة العلوم و الفنون و املعارف النظرية اليت تؤلف الفكر الشامل لْلنسان فتكسبه
أسباب الرقي والوعي ،فهي النسيج الكلي من األفكار و املعتقدات و االِتاهات و القيم وأمناط التفكري و العمل
8
و السلوك  ،وما يبين عليها من ِتديدات أو ابتكارات أو وسائل يف حياة الناس
 3-1مفهوم التعايش الثقايف
التعايش الثقايف من خالل ما سبق ذكره يعترب ابلفعل الطريق إىل السالم االجتماعي  9فاختالف الثقافات يف
اجملتمع الواحد ،و إنلم تتعايش ،فحتما يؤدي ذلك إىل الكثري من املشاكل،و اليت قد تؤدي بدورها إىل اهنيار دولة
أبكملها ،10أو حرب الثقافات ،كما أصطلح عليه حاليا ،و خاصة على املستوى العامل.
عند هذا املقام يتبادر إىل أذهاننا التساؤل التايل :
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كيف َح ِّفظَ ذلك التعايش القائم بني املسلمني و نظرائهم التوازن و السلم بني األمم أحياًن ؟و كيف احندرت

األوضاع إىل العكس عند فقدانه أو اإلخالل بعنصر من عناصره ؟وال َيكن يف الواقع معرفة ذلك إال من خالل
ذكر مناذج تتضح من خالهلا اإلجابة على ذلك التساؤل
َّ – 2ناذج إسالمية يف التعايش الثقايف
لقد عرف التاريخ اإلنساين ثقافات متعددة ،منها اليوًننية و الرومانية و اهلندية و الثقافة املصرية الفرعونية
و الفارسية إىل غري ذلك من الثقافات ،و ملا استلم العرب زمام القيادة الفكريةو الثقافية للبشرية يف القرن 7
ميالديو استمروا يف مركزهم املتميز إىل القرن اخلامس عشر منهعرف العامل الثقافة العربية اإلسالميةّ* يف أوج أتلقها،
وعند الرتاجع ،توقفوا عن اإلبداع يف ميادين الفكر و العلم و املعرفة اإلنسانية ،فاحنسر مد ثقافتهم و غلب عليهم
11
اجلمودو التقليد و ضعفوا أمام تيارات الثقافة الغربية اليت أثرت يف آداهبم و فنوهنم و طرق معيشتهم
 1–2هجرة النِ صلى هللا عليه و سلم و التعايش مع األخر املختلف
أوىل مناذج التعايش بني املسلمني و غريهم ،كانت بعد هجرة النيب صلى هللا عليه و سلم من مكة إىل
املدينة املنورة ،حيث أنه وجد جمتمعا خمتلفا يف عاداته و تقاليده ،و كان التباين واضحا بني املهاجرين و األنصار،
غري أنه مل يكن هناك مانع أن يكون لألنصار كياهنم و شخصيتهم املعنوية ،و يكون مثل ذلك للمهاجرين ،فعاشوا
حتت مظلة األخوة اإلسالمية و الرابطة اإلَي انية اجلامعة مبقتضى الدين و العقد الذي عقده النيب صلى هللا عليه
وسلم حيث آخى بني املهاجرين و األنصار ،و قد كشفت املؤاخاة عن مثل عالية من اإليثار و احلب و البذل
على حنو مل تعرفه إال الدعوة احلقة ،و لعل يف هذا إيناسا للمسلمني اليوم وتنبيها هلم إىل أن يتعايشوا يف ظالل
األخوة الدينية ،وإن تعددت مشارهبم يف الفهم ،فال يصح شرعا أن يُلغى كيان منهم كياًنً آخر فضال عن أن
يناصبه العداء . 12
 2-2هجرة النِ صلى هللا عليه و سلم و التعايش مع األخر املخالف
من ذلك أيضا جند حرصه عليه الصالة و السالم على إقامة عالقات طيبة مع رعيته و الطوائف املقيمة
ابملدينة ،و كان منهم اليهود *،فبعد إقامة النيب عليه الصالة و السالم وضع دستور املدينة "الصحيفة" ليحدد
حدود الدولة ،و مكوًنت رعيتها و احلقوق و الوجبات لوحدات الرعية بن فيهم العرب و حلفائهم
العربانيون،وليبني كذلك املرجعية احلاكمة للدولةو رعيتها فكان "لليهود دينهم و للمسلمني دينهمَ ،مواليهم و
أنفسهم و إن بطانة اليهود كأنفسهم إال من ظلم و أمث ،فإنه ال يوتغ " يهلك" إال نفسه و أهل بيته ،ومن تبعنا
صر عليهم،
من اليهود فإن له النصرة و األسوة مع الرب احملض من أهل هذه الصحيفة ،غري مظلومني و ال متنا َ
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ينفقون مع املؤمنني ما داموا حماربني على اليهود نفقتهم ،و على املسلمني نفقتهم "...هادفا بذلك صلى هللا عليه
13
وسلم إىل إقامة صلة مودة و سالم و ْحاية
نفس األمر ابلنسبة للنصارى ،حيث وضع وثيقة اثنية لنصارى جنران ابليمن ،عهدا هلم ،و لكل املتدينني
ابلنصرانية عرب املكان و الزمان ،نصت على أنه ''ال يغري أسقف* من أسقفيته ،وال راهب من رهبانيته،وال كاهن
من كهانته * 1''.ما يعترب إقرارا و أتسيسا من الوثيقتني ملبدأ التعايش على أساس املواطنة بغض النظر عن
العقيدة ،14فعلى الرغم من أن رسول هللا عليه الصالة و السالم وجد يف املدينة مزجيا إنسانيا متنوعا من حيث
الدين و العقيدة و االنتماء القبلي و العشائري و منط املعيشة ....إال أنه متكن من توحيدها ،بعد أن كانت قبائل
15
ًنفرة وطباعها شرسة غليظة.
العامل االجنليزي سري توماس أرنولد يشهد للحرية الدينية اليت قررها اإلسالم و حضارته ،واليت وسعت التنوع و
االختالفو أاتحت إنقاذ النصرانية الشرقية من اإلابدة الرومانية البيزنطية حىت َيكن القول أن بقاء النصرانية الشرقية
هو هبة اإلسالم . 16
على هدي الرسول صلى هللا عليه وسلم سار اخللفاء الراشدون ،فعمر بن اخلطاب رضي هللا عنه حينما دخل
بيت املقدس فاحتا ،أجاب سكاهنا املسيحيني إىل ما اشرتطوه من أن ال يسكاهنم فيها يهودي ،فالتسامح الديين
هو الذي جعل عمر رضي هللا عنه ،وقد قال له بطريرك بيت املقدس عندما أدركته الصالة "صل حيث أنت"
فقال عمر رضي هللا عنه" :ال....لو صليت هنا لوثب املسلمون على املكان و قالوا هنا صلى عمر و أخذوا
17
الكنيسة منكم " ،وذهب فصلى بعيدا
نفس األمر جنده يف معاملة أهل الدايًنت الوضعية  ،إذ متت معاملة أهل الكتاب ،حيث بدأ تطبيق
دولة اخلالفة الراشدة هلذه السنة عندما دخل املتدينون ابجملوسية يف إطار الرعية الواحدة لدولة اخلالفة على عهد
18
الراشد الثاين عمر بن اخلطاب–رضي هللا عنه-
 – 3التعايش الثقايف بعد عصر النبوة و اْلالفة الراشدة
بعد عصر النبوة و اخلالفة الراشدة  ،كان عصر الدولة األموية (40هـ 132-هـ 661/م 750-م )  ،مث
العباسية (132هـ 749 /م ) فيما بعد ،واليت فتحت أبواب الرتمجة من أقطار الدنيا،فاطلع املسلمون على ثقافات
األجانب و على أنواع املعرفة 19 ،حيث ازدهرت احلركة الفكرية و الثقافية بفضل جمهودات اخلليفة املأمون بن
هارون الرشيد ،والذي ساهم يف تفعيلها حىت قيل عنه " أعلم اخللفاء وحكيم بين العباس " ،وكان ذلك من خالل
مجع الرتاث القدمي وخاصة اليوًنين ونقل كتبه إىل بيت احلكمة يف بغداد للنسخ و الرتمجة*.
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يعرتف الغرب بفضل و دور العرب على هذا العهد يف إيصال معارف الشرق إىل الغرب ،من ذلك ما ذكرته
املستشرقة األملانيةزيغردهونكة ،إذ قالت ....":ففي ظل حكم هارون الرشيد تثبتت مكانة الورق حيث بنيت أوىل
مطاحن الورق يف بغداد ليسري موكب صناعة الورق إىل سورية ،إىل فلسطني ،إىل مصر لينطلق منها إىل الغرب إىل
تونس و مراكش واسبانيا....أجل لقد فتح ورق العرب هذا ،عصرا جديدا مل يعد العلم فيه وقفا على طبقة معينة
20
من الناس ....ويف الواقع فإن استعمال الورق قد أدى يف وقت قصري يف كل األحناء إىل اخرتاع فن الطباعة".
َّ – 4نوذج بالد األندلس يف التعايش الثقايف
ومن النماذج اليت ظهرت فيها أصالة التعايش عند املسلمني ،كما ظهر فيه احلقد الدفني عند الصليبيني ،وهو
بالد األندلس حيث فتحها املسلمني سنة (93هـ)،و سقطت سنة (898هـ)،مبعىن أن املسلمني حكموا فيها
أكثر من مثانية قرون ،ساد فيها العدل و التسامح الديين مع أصحاب الثقافات األخرى و الدايًنت السماوية و
21
ال سيما اليهود
كان اتريخ املسلمني يف األندلس يتسم ابلتسامح ،و أبرز دليل على ذلك هو تعايش الدايًنت السماوية
الث الث ،اإلسالم ،املسيحية ،اليهودية على أرض األندلس يف انسجام و آتلف ووائم ،و قد أبدى كثريون من
الكتاب املعاصرين دهشتهم إزاء هذا التسامح العريب اإلسالمي الذي ال نظري له ،يقول الشاعر املفكر املكسيكي
أوكتافيوَبث يف كتابه زمن الغيوم املنشور عام ":1983لقد ظل اإلسبان و الربتغاليون على عكس منافسيهم من
االجنليز و الفرنسيني و اهلولنديني حتت سيطرة اإلسالم لعدة قرون  ،لكن احلديث عن السيطرة فيه خداع ،الن
ازدهار احلضارة االسبانية-العربية مازال يصيبنا ابلدهشة حىت اآلن ،فتلك القرون من املعارك كانت أيضا قروًن من
22
التعايش احلميم"...
مث مل تسقط غرًنطة أخر معقل للمسلمني ابألندلس (1492م) ،حىت أضطهد من بقي فيها من املسلمني
وتعرضوا ألشد أنواع التعذيب ،مالحقني من قبل "حماكم التفتيش" املقامة خصيصا ملراقبة كل مسلم َيارس شعائره
الدينية وإرغامهم على التنصر ،ففر من استطاع إىل شواطئ بالد املغرب العريب  ،ومن مل يستطع بقي إبسبانيا حتت
نري التعذيب و املالحقة ،أو إخفاء إسالمه متتبعني سياسة "التقية" أي إخفاء الدين احلقيقي حفاظا على احلياة
لقد أقام العرب حضارة زاهرة ابألندلس ،تركت آاثرا على مستوى ميادين متعددة ،يف اللغة و احلساب و
الفكر و شىت فروع العلم ،و يف ذلك تقول أيضا هونكة  ":أجل ،إنه يف لغتنا كلمات عربية عديدة ،و إننا لندين
– والتاريخ شاهد على ذلك – يف كثري من أسباب احلياة احلاضرة للعرب،و كم أخذًن عنهم من حاجات و أشياء
زينت حيتنا بزخرفة حمببة إىل النفوس ،و ألقت أضواء ابهرة مجيلة على عاملنا الرتيب ، 23 "...وعن فضل العرب
وعلومهم "إن أرقام العرب آالهتم اليت بلغوا هبا حدا قريبا من الكمال ،و حساهبم وجربهم و علمهم يف املثلثات
الدائرية و بصرايهتم الدقيقة ،كل ذلك أفضال عربية على الغرب ارتقت أبوروبة إىل مكانة مكنتها عن طريق
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اخرتاعاهتا و اكتشا فاهتا اخلاصة من أن تتزعم العامل يف ميادين العلوم الطبيعية منذ ذلك التاريخ حىت أايمنا هذه "

24
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اْل اَت ة
لقد حافظ املسلمون من خالل إقرار مبدأ التعايش عموما ،على السلم يف جمتمعاهتم و عالقات طيبة مع
ابقي األمم يف أحيان كثرية ،ولكن هل املسلمون قادرون أالن يف زمن العوملة املتسم ابلتنوع الشديد و التقارب و
التواصل األشد إىل حدود التمازج على تقدمي منوذج عاملي إنساين معاصر قادر على الصمود يف وجه أعاصري
العوملة*و تعقيداهتا ؟ خصوصا مع ظهور حركات الغلوو التطرف و االنعزال يف صفوف خمتلف اجملتمعات و
الثقافات
ا لعوملة وما حتمله من معاين بقصد تعميم الثقافة األمريكية على العامل ،وهي هبذا الشكل تنفي اآلخر وتسلبه
خصوصيته ، 25و كما يقال فإن التاريخ يعيد نفسه ،فالرومان األقوايء هيمنوا على اليوًنن عسكراي ،و لكنهم
خضعوا لثقافتهم القوية،كذلك املغول و التتار فقد احتلوا بالد املسلمني عسكراي و لكنهم يف النهاية خضعوا
لثقافة اإلسالم القوية ،و اليومعلى الرغم من وقوع أغلب الداير اإلسالمية حتت نري االستعمار الغريب املباشر و
غري املباشر ،إال أن اإلسالم اقتحم قلوب كثري من الغربيني ،بل إن أحكام الشريعة اإلسالمية بدأت ِتد هلا املكانة
و االحرتام داخل املنظومة القانونية العاملية . 26
لكن هل َيكن لألمة اإلسالمية حاليا أن تتجنب أاثر العوملة خاصة يف شقها الثقايف؟وهي تعيش اليوم
عدواًن صارخا على كياهنا السياسي و االقتصادي و الثقايف ،كل ذلك واكب ْحالت التشكيك يف ثوابت األمة
املسلمة ،بدءا إبصدار"الفرقان" الذي أرادوه بديال عن "القرآن الكرمي"،ومرورا بتشجيع التهكم ابإلسالم ابسم حرية
الفكر و حرية التعبري ،و الكاريكاتورايت الدمنركية وما تالها من حماكاة يف سائر بالد الغرب دون نسيان
التصرحيات التحريضية ضد اإلسالم اليت تصدر من أكابر رجاالت الغرب ،كمقولة "أن اإلسالم هو العدو البديل
عن الشيوعية املتهاوية " و لعل أخطر ما يقال العن اإلسالم اليوم هو أن القرآن الكرمي هو مصدر العمليات
اإلرهابية ...27
يف ظل هذا الغزو الثقايف التغرييب ،وما تدعوا إليه العوملة الثقافية الداعية إىل إلغاء التعددية الثقافية اليت هي
الكنز الباقي الذي تتطور من خالله خمتلف احلضارات ،وحماولتها سلخ الشعوب من هوايهتم الثقافية و اللغوية
لصاحل ثقافة مهيمنة مسيطرة على العامل ،وجب على املسلمني أن يدققوا يف األغراض واملرامي اليت تنطوي عليها
الدعوات اليت تصدر عن بعض األطراف إىل احلوار مع األداين و الثقافات و احلضارات ،و اليت تدعوًن إىل
التعايش مع أهل تلك األداين – خاصة اليهود -و املنظومات العقائدية ،حىت ال يكونوا ضحية للغش الثقايف و
الديين .
لألسف ،فإن احلضارة الغربية تتجه إىل التعصب بدل التسامح و إىل التضييق بدل التوسعة ،و إىل النفور من
األداينو األجناس املختلفة ،ومن ذلك أيضا و ليس ضد اإلسالم و املسلمني يف العامل ،بل حىت ضد األقليات
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الضعيفة ،والدول النامية لنهب خرياهتا وإلزامها ابلثقافة الغربية ،من خالل القتل و التشريد وبث روح الفتنة، 28
ومن هنا تربز قيمة التعايش ،واالعرتاف ابلغري ومقوماته يف حفظ التوازن والسالم العامليني والذي ال يتحقق إال
ابلتخلص من حالة االستعالء اليت تتعامل هبا القوى الكربى مع ابقي شعوب العامل أو كما قال الدكتور
فولفجاْنشوييله وزير الداخلية األملاين من أن ".....االستمرار يف التذكري املتبادل بني اجلانبني ابحلمالت الصليبية
و غزو شبه اجلزيرة األيبريية ،و عهد االستعمار ،أو األزمات األخرى من املاضي"...فإهنا لن تساعد على
التقدم"،"....و لذلك فإن أهم املهام يف العقود القادمة تتمثل يف إحالل ثقافة االحرتام املتبادل بروح إرادة العيش
أبلفة ووائم *"....
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