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د. حممد النا�سري 

الإ�سالمية،  الدرا�سات  يف  الدكتوراه  �سهادة  على  حا�سل  املغرب،  مواليد  من 

يعمل اأ�ستاذا بكلية الآداب والعلوم الإن�سانية ببني مالل، وباحثا مبركز الدرا�سات 

القراآنية بالرابطة املحمدية للعلماء باملغرب.

م���ن م���وؤل���ف���ات���ه: »الآخ�������ر يف ����س���وء الأخ�������الق ال���ق���راآن���ي���ة«، و»الج���ت���ه���اد 

والتجديد«)بال�سرتاك(، و»النظرية الأخالقية بني القراآن والليربالية«.

نهــــر متــعــــــدد... متــجــــــــدد

م�سروع فكري وثقايف واأدبي يهدف اإىل الإ�سهام النوعي يف اإثراء املحيط الفكري والأدبي 

والثقايف باإ�سدارات دورية وبرامج تدريبية وفق روؤية و�سطية تدرك الواقع وت�ست�سرف امل�ستقبل.

وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية

قطاع ال�سوؤون الثقافية

اإدارة الثقافة الإ�سالمية

�ص.ب: 13 ال�سفاة - رمز بريدي: 13001 دولة الكويت

الهاتف: 22487310 )965+(  - فاك�ص: 22445465 )965+(

نقال:  99255322 )965+( 

rawafed@islam.gov.kw :الربيد الإلكرتوين

 www.islam.gov.kw/rawafed   :»موقع »روافد
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مت طبع هذا الكتاب يف هذه ال�سل�سلة للمرة الأوىل،

ول يجوز اإعادة طبعه اأو طبع اأجزاء منه باأية و�سيلة اإلكرتونية اأو غري

ذلك اإل بعد احل�سول على موافقة خطية من النا�سر

الطبعة الأوىل - دولة الكويت

يناير 2014 م / �سفــر 1435هــ

الآراء املن�سورة يف هذه ال�سل�سلة ل تعرب بال�سرورة عن راأي الوزارة

كافة احلقوق حمفوظـة للنا�سر

وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية

 www.islam.gov.kw  :املوقع الإلكرتوين

رقم الإيداع مبركز املعلومات:  129 / 2013

مت احلفظ والت�سجيل مبكتبة الكويت الوطنية

رقم الإيداع:  2013 / 206

ردمك:   978-99966-50-93-2
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ت�صدير

اآله  وعلى  املر�سلني  �سيد  على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 

و�سحبه اأجمعني.

حتتفظ املفاهيم الإ�سالمية با�ستقالليتها واأ�سالتها، ولتزيدها الظروف 

لالإكراهات  ذاتيتها وعدم خ�سوعها  اإل حجية على  وامل�ستجدات  والأح��وال 

والتجاذبات الجتماعية والقت�سادية واجليو�سيا�سية.

الإ�سالمية،  ال�سريعة  يف  املحورية  املفاهيم  من  ال�سالم  مفهوم  ويظل 

وهو رديف امل�سلحة الإن�سانية التي جاءت الأحكام لرعايتها ومتكينها، غري 

اأن الأو�ساع التي حتكم العالقات الدولية املعا�سرة ، والنزوع املتنامي لثقافة 

ال�سراع والإق�ساء والكراهية..، ذلك كله ي�سع الفكر الإ�سالمي اأمام حتد 

الثقافية يف مو�سوع  املنظومة  يعيد �سياغة  اأن  اإذ عليه  نوعي غري م�سبوق، 

وجه  على  ممثلة  املعا�سرة،  لالإكراهات  خا�سعة  لتكون  �سياغة  ال�سالم 

بالإ�سالم  ادعاء،  الإرهابي،  الإق�سائي  النزوع  تهمة  اإل�ساق  اخل�سو�ص يف 

وامل�سلمني، واإمنا تكون من�سبطة لأ�سول الروؤية القراآنية وال�سرية النبوية .

اإعادة فتح هذا امللف من خالل  اإىل  النا�سري  وقد �سعى الباحث حممد 

اإبراز اأ�سول الروؤية القراآنية لل�سالم، وتاأكيد روح الأخوة الإن�سانية يف تعامل 

الر�سول عليه ال�سالة وال�سالم و�سحابته الكرام مع الآخر، يهودا ون�سارى 

ال�سالمي  البعد  على  للتدليل  املعاهدات  من  مناذج  قدم  وقد  وم�سركني، 

يف الر�سالة الإ�سالمية.   

  وي�سر اإدارة الثقافة الإ�سالمية بوزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية بدولة 

الكويت اأن تقدم هذا الكتاب اإىل جمهور القراء الكرام واملهتمني بالعالقات 

لفل�سفة  امل�سكلة  الإ�سالمية  القيم  عن  الك�سف  يف  منها  اإ�سهاما   ، الدولية 

ال�سالم يف احل�سارة الإ�سالمية، �سائلة املوىل اأن ينفع به، واأن يجزي موؤلفه 

خري اجلزاء...

اإنه �سميع جميب.
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مقدمة





الأمم  بني  العالقات  يف  ح��ادة  توترات  من  العامل  يعرفه  ما  اأن  �سك  ل   

العالقات  جمال  اأف�سدت  قد  لذلك  احلربية  ال��دللت  و  وال�سعوب  وال��دول 

�سيغ  فتغريت  بالأخ�ص،  ال�سالم  يف  البحث  يف  و�سككت  عموما،  الدولية 

اأ�سهم يف هذا  اأي�سا تغريا عنيفا، وقد  ال�سيا�سية وتعابريها اجلاهزة  اللغة 

الت�سكيك مقولت فكرية، من اأبرزها، مقولة»�سراع احل�سارات«، ل�ساحبها 

ال�سالم عموما،  البحث يف  اأدبيات  على  اأفكاره  الذي هيمنت  البارز  املفكر 

�سمويل هنتنجتون.

وهو ع�سر  الإ�سالمية«،  » ع�سر احلروب  دخل  قد  العامل  اأن  يوؤكد  فهو   

يوؤدي فعال اإىل �سدام للح�سارات، وتتمثل مقرتحاته الكربى يف:

-»اأن ال�سيا�سة العاملية املعا�سرة متثل ع�سر احلروب الإ�سالمية.

ال�سكل  باعتبارها  الباردة  احلرب  حمل  حلت  الإ�سالمية  احل��روب  اأن   -

الرئي�ص لل�سراع الدويل.

- اأن ع�سر احلروب الإ�سالمية قد ينقلب اإىل �سدام ح�ساري �سخم بني 

الإ�سالم والغرب اأو بني الإ�سالم والباقي-باقي العامل-، وهو �سدام �سيظل 

العنف النا�سئ منه منت�سرا متنوعا متواترا.« 

-امل�سلمون الذين اأ�سبحوا ي�سكلون خم�ص �سكان العامل، هم غالبا متورطون 

يف اأعمال عنف مع اجلماعات الثقافية املختلفة اأكرث من ال�سعوب املنتمية اإىل 

احل�سارات الأخرى. لذلك يرى هنتنجتون باأن الإ�سالم دين دموي عنيف ، 

ويرجع نزوع امل�سلمني اإىل العنف لكون »القراآن ون�سو�ص اإ�سالمية اأ�سا�سية 

اللجوء  عدم  ومفهوم  العنف،  بخ�سو�ص  التحرمي  من  قليال  حتتوي  اأخ��رى 

مفهوم  اإىل  يرجعه  كما  الإ�سالمية«.  واملمار�سة  الفقه  يف  غائب  العنف  اإىل 

التو�سعية  الرغبة  ومن  املقد�سة  احل��رب  من  كنوع  يعتربه  ال��ذي  »اجلهاد« 

والروح احلربية لدى امل�سلمني.
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ويرى هنتنجتون اأنه على مدار اأربعة ع�سر قرنا كانت العالقة بني الإ�سالم 

الدميقراطية  بني  الع�سرين  القرن  �سراع  واأن  غالبا،  عا�سفة  وامل�سيحية 

الليربالية، واملارك�سية اللينينية لي�ص �سوى ظاهرة �سطحية زائلة اإذ ما  قورن 

بعالقة ال�سراع امل�ستمر والعميق بني الإ�سالم وامل�سيحية، ويدعم هنتنجتون 

هذا التوجه بقوله »اإن الإ�سالم هو احل�سارة الوحيدة التي جعلت بقاء الغرب 

مو�سع �سك«، وي�سيف قائال »امل�سكلة املهمة بالن�سبة للغرب لي�ص الأ�سولية 

الإ�سالمية بل الإ�سالم فهو ح�سارة خمتلفة ... فخالل اأربعة ع�سر قرنا �سقط 

الندفاعات«،  هذه  ومعار�سة  الندفاعات  من  خطرية  �سل�سلة  يف  الدينان 

كما يعتقد اأن لدى امل�سلمني �سعوبة يف التعاي�ص مع جريانهم، وهم ينزعون 

اإىل عدم الندماج ب�سهولة يف املجتمعات املختلفة عنهم، ويرجع هنتنجتون 

»دار  ي�سكلون  الذين  اأولئك  بني  �سارم  ب�سكل  يف�سل  الإ�سالم  اأن  اإىل  ذلك 

الإ�سالم«، واأولئك الذين ي�سكلون »دار احلرب«. اأي اأن الإ�سالم يق�سم العامل 

اإىل ق�سمني ل عالقة بينهما اإل عالقة احلرب وال�سراع، فكل من هو خارج 

اأقاليم الإ�سالم ي�سكل كتلة واحدة ينبغي حماربته.

اإن هنتنجتون يفكر ويحلل الو�سع الدويل انطالقا من عقدة القلق واخلوف 

اجلديدة«  ال�سر  »اإمرباطورية  �سورة  ي�سفي  يجعله  ما  وهذا  امل�ستقبل،  من 

على الإ�سالم، باعتباره عدوا جديدا للغرب، ودينا ظالميا تو�سعيا ل ميكن 

اأن يندمج يف احلداثة واحل�سارة الإن�سانية العاملية.

اأ�سوات  ارتفعت  �سثنرب،  من  ع�سر  احل��ادي  اأح��داث  وقوع  بعد  ومبا�سرة 

اإعالمية و�سيا�سية وفكرية يف الغرب ويف مناطق اأخرى من العامل، لالإعالن 

عن حتقق نبوءة �سدام احل�سارات، وقد تعزز هذا العتقاد مبا يعرفه العامل 

من حروب و�سراعات، وتزايد التهديدات لالأمن وال�ستقرار وال�سالم يف كل 

ركن من اأركان العامل تقريبا.

 هذا الو�سع الدويل املتاأزم دفع بالعديد من املفكرين الغربيني اإىل تقدمي 
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جمموعة من الت�سورات والنماذج اجلديدة لت�سخي�ص الواقع الدويل، اأمال 

يف حما�سرة �سيوع ثقافة »�سدام احل�سارات« مقابل تعزيز ثقافة ال�سالم.

لكن مع كامل الأ�سف، جاءت هذه املحاولت قا�سرة وعاجزة عن حتقيق 

املنظومة  تعانيه  اأ�سبحت  ال��ذي  التنظريي  امل��اأزق  على  يدل  مما  غاياتها 

هذه  تعانيه  اأ�سبحت  الذي  الإنهاك  عن  يعرب  ما  ولعل  الغرب،  يف  الفكرية 

بعد«،  الوقت احلا�سر بفكر »ما  الغربيني يف  املفكرين  املنظومة، هو �سغف 

بعد  وم��ا  احل��داث��ة،  بعد  وم��ا  الإن�سانية،  بعد  م��ا  ع��ن  احل��دي��ث  يكرث  حيث 

الراأ�سمالية، وما بعد ال�سلوكية، وما بعد الواقعية، وما بعد التاريخ، وما بعد 

الإيديولوجيا..وهذا –يف اعتقادي- يوؤكد ا�ستنفاد الفكر الغربي الكثري من 

اإمكاناته بحيث مل يعد قادرا على اإبداع روؤى جديدة لفهم الدللت العميقة 

واملتغريات اجلذرية يف العامل.

ولأن امل�سكالت يف زمن العوملة كونية اإن�سانية ت�سرتك فيها كل احل�سارات، 

واإن مل ت�سهم يف الت�سبب فيها، فاإن كل خال�ص ل يتم يف اإطار املجموع العاملي 

ويتحرك من خالله �سيكون خال�سا جزئيا،  ول ميكن حللول م�سكالت العامل 

اأن تكون جزئية، بل يف م�ستوى كونيتها، ول ندرك مثل هذا اخلال�ص اإل يف 

حلول  اإل  يتقبل  اأن  ميكن  ل  الراهن  العاملي  الو�سع  اإن  وبالقراآن،  الإ�سالم 

قادرًا على  يكون  نف�سه  الوقت  نف�سها عامليا؛ ويف  تقدمي  قادرة على  وبدائل 

ا�ستيعاب وجتاوز فل�سفات الأر�ص ومناهجها كافة، ولي�ص هناك م�سدر غري 

القراآن الكرمي الهادي للتي هي اأقوم ي�ستطيع حتقيق هذين البعدين- معا- 

عاملية احللول والبدائل واملعاجلات و�سمولية املنهج املعريف. 

واملراجعة  بالت�سديق  يقوم  اأن  ي�ستطيع  بخ�سائ�سه،  الكرمي،  فالقراآن 

منهجه  �سمن  �سياغتها  واإع��ادة  املب�سوطة،  املناهج  �سائر  على  الهيمنة  ثم 

م�سكالت  معاجلة  على  قادر  وهيمنته  وبت�سديقه  الكوين، والقراآن – وحده 

الوجود الإن�ساين واأزماته الفكرية واحل�سارية.
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وهل  العاملي؟  ال�سالم  معامل  اإر�ساء  على  الإ�سالم  قيم  ق��درة  مدى  فما 

كيف  اأنواعها؟  اختالف  على  املعا�سرة  احل�سارة  اأزم��ات  معاجلة  ي�ستطيع 

منجزاتها  وت�سويب  اليوم  الب�سرية  م�سرية  ت�سحيح  القيم  تلك  ت�ستطيع 

الإن�ساين  ال��دور  هذا  على  ق��ادرة  هي  هل  واحل�سارية؟  والثقافية  الفكرية 

املتجاوز للعوائق اجلن�سية والعرقية؟ .

القرتاب  على  �ساأعمل  كثرية  اأ�سئلة  تتفرع  املركزية  الإ�سكالية  هذه  ومن 

منها من قبيل : 

ال�سالم  مو�سوع  حول  وقيمية  معرفية  منظومة  الكرمي  للقراآن  -هل   1  

العاملي؟ اإذا كان اجلواب بالإيجاب فهل يقف الفكر الإ�سالمي بجانب تعزيز 

املوقف القراآين؟.

�سلمية  عالقات  اإق��ام��ة  وتعاليمه   الإ���س��الم  قيم  ت�ستطيع  كيف   -2   

تقارب بني ال�سعوب؟ وما م�ستقبل هذه العالقات؟. 

ل�ستئناف  احل�ساري  النهو�ص  �سروط  الإ�سالمية  الأم��ة  متتلك  3-ه��ل   

دورها يف بناء احل�سارة املعا�سرة والإ�سهام يف اإنقاذ الب�سرية مما يتهددها 

اليوم من خطر التفكك والنهيار؟. 

4-ل ي�سك اأحد يف اأهمية الأديان يف اإر�ساء معامل تنمية ح�سارية اأ�سا�سها 

الإن�سان يف  توؤثر يف  اأن  دينية  ثقافة  اأو  دين  لأي  يتاح  كيف  لكن  ال�سالم... 

ظل عوملة ثقافية مادية تنزع نحو الهيمنة والت�سلط والكت�ساح واإلغاء الدين 

وتهمي�سه واحلط من قيمه؟. 

التي  الواقعية  وامل�سوغات  العلمية  اخللفيات  متثل  وغريها  الأ�سئلة  هذه 

تنه�ص عليها ف�سول هذه الدرا�سة و مباحثها.

ومن اهلل طلب العون وال�سداد. 
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مدخل تعريفي 

مفهوم ال�ضلم : الدللة اللغوية وال�ضرعية وال�ضيا�ضية

اإطار  يف  الإ���س��الم  يف  ال�سالم  قواعد  امل�سلمون  الفقهاء  عالج  لقد 

امل�سلمني  روؤي��ة  بتجديد  يعنى  ال��ذي  الفقه   ،
)1(

ال�سري بفقه  ي�سمى  ما 

لأنف�سهم يف عالقتهم بغريهم ممن ل يدينون بالإ�سالم ، وقد توقفوا عند 

م�سائل اجلهاد، احلرابة، العهد، الأمان، ال�سلح، الغنائم، العالقة مع اأهل 

الذمة، املوادعة، دار احلرب، دار الإ�سالم، اخلراج، الغزو، اأهل البغي، اأهل 

الردة... وغري ذلك من م�سائل ال�سلم واحلرب. 

ونظرا لت�ساع فقه ال�سري، بالنظر اإىل عديد الق�سايا التي عاجلها ،جند 

يحظ  مل  وال�سالم  ال�سلم  مو�سوع  عن  املوؤلفات  تلك  احتوته  ما  معظم  اأن 

مبحث  يف  العابرة  الإ�سارات  بع�ص  عدا  ما  ال�سلم،  جوانب  على  بالرتكيز 

ال�سلح وما يرتبط به من معاهدات.

اأما الدرا�سات املعا�سرة فيمكن التمييز فيها بني نوعني، نوع اأول عالج م�ساألة 

.
)2(

ال�سالم يف الإ�سالم يف اإطار مو�سوع »العالقات الدولية يف الإ�سالم«

1 -  يذكر ال�سرخ�سي يف كتاب »ال�سري« من موؤلفه ال�سهري املب�سوط تعريفا جامعا لل�سري فيقول »اعلم 
امل�سركني  املعاملة مع  امل�سلمني يف  لأنه بني فيه �سريه  الكتاب،  وبه �سمي هذا  ال�سري جمع �سرية،  اأن 

من اأهل احلرب ، ومع اأهل العهد منهم من امل�ستاأمنني واأهل  الذمة ، ومع املرتدين الذين هم اأخبث 

الكفار بالإنكار بعد الإقرار ومع اأهل البغي الذين حالهم دون حال امل�سركني ، واإن كانوا جاهلني ويف 

التاأويل مبطلني ..«.

�سم�ص الدين ال�سرخ�سي، املب�سوط، دار املعرفة ، بريوت ، ط، الثالثة، 1398ه�/1978م. ج1، �ص2. 

2- ومن اأمثلة هذه الدرا�سات:

- حممد اأبو زهرة، العالقات الدولية يف الإ�سالم، دار الفكر العربي، القاهرة، د.ت.

- وهبة الزحيلي، العالقات الدولية يف الإ�سالم، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، ط،1981م.

الإ�سالمية، مكتبة  ال�سريعة  الدويل ويف  القانون  الدولية يف  العالقات  قواعد  ال�سالم:  - جعفر عبد 

ال�سالم العاملية، القاهرة، ط، الأوىل، 1981م.

القاهرة،  للن�سر،  الثقافية  الدار  الإ�سالمية،  ال�سريعة  يف  الدولية  العالقات  �سومان،  عبا�ص   -

ط، الأوىل، 1999م.

 ، بريوت  حزم،  ابن  دار   ، الإ�سالم  يف  الدولية  العالقات  اأ�س�ص  ال�سو�سوه،  حممد  املجيد  عبد   -

ط، الأوىل، 1426ه� / 2005م.
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 .
)1 (

ليف بالتاأ ال�سالم  مو�سوع  اأفرد  وثان   

ويت�سح من املراجعة العامة لبع�ص الدرا�سات من كال النوعني ما يلي : 

وغري  امل�سلمني  بني  العالقات  تقنن  التي  القواعد  ح��ول  درا���س��ات  	•اأنها 
امل�سلمني يف زمن احلرب وال�سلم والتي تنظمها اأ�سول ال�سريعة الإ�سالمية. 

باأمر  بالعناية  املبادرة  يف  الإ�سالمية  ال�سريعة  ف�سل  اإب��راز  حاولت  	•اأنها 
تنظيم العالقات بني خمتلف اجلماعات. 

اإكراه  وعدم  الإ�سالمي  الدين  �سماحة  اإب��راز  على  احلر�ص  حاولت  	•اأنها 
النا�ص على الدخول فيه. 

الآن  امل�سلمني  جمهور  اأن  حيث  الإ�سالم،  دفاعية  اإبراز  حاولت  	•اأنها 
هو الذي ياأخذ بالجتاه القائل باأن اأ�سا�ص العالقة بني امل�سلمني وغريهم 

يف الإ�سالم هو ال�سلم.

ومن املالحظ اأن هذه الكتابات غالبا ما تنبثق عن روؤية خا�سة للتق�سيم 

ال�سائع للعامل اإىل دارين اأو ثالثة )دار �سلم، دار حرب، دار عهد(، يف غياب 

عليه  ين�ص  مل  -الذي  التق�سيم  هذا  وا�ستمرار  ظهور  اأ�سباب  على  الرتكيز 

قراآن ومل يكن معروفا يف عهد الر�سول ] - مع اأن الأ�سل يف دعوة الإ�سالم 

1- ومن اأمثلة هذه الدرا�سات : 

-حممود �سلتوت، ال�سالم يف الإ�سالم، دار الطباعة املحمدية، القاهرة، ط، الأوىل، 1959م.

- ح�سن البنا، ال�سالم يف الإ�سالم، من�سورات الع�سر احلديث بريوت ط، الثانية، 1391ه�/1971م.

الإ�سكندرية،  املعارف،  من�ساأة  مقارنة،  درا�سة  الإ�سالم:  ال�سالم يف  قانون  الغنيمي،  -حممد طلعت 

د.ط، د.ت.

ال��راب��ع��ة ع�سرة  ال��ق��اه��رة، ط،  ال�����س��روق،  دار  والإ�����س����الم،   ال��ع��امل��ي  ال�����س��الم  ق��ط��ب،  ���س��ي��د   -

1429ه�/2006م.

-حممد عبد احلميد اأبو زيد، ال�سلم يف الإ�سالم، دار الن�سر الذهبي، القاهرة، ط، الأوىل، 2001م.

حزم،  ابن  دار  حمايتها،  وو�سائل  مرتكزاتها  وال�سنة،  القراآن  يف  ال�سلم  اخلملي�سي،  الهادي  عبد   -

بريوت، ط، الأوىل، 1429ه�/2008م.

الريا�ص،  الدويل،  الن�سر  الع�سر، مركز  ال�سلم وق�سايا  الطيار، مقومات  - علي بن عبد الرحمن 

ط، الأوىل،1419ه�.
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العاملية وتوحيد الب�سرية يف ظل �سريعة الإ�سالم، كما �سنربزه يف حينه. 

وما كرثة تلك الدرا�سات اإل دليل على حيوية مفهوم ال�سلم وال�سالم  وتاأثره 

باخللفية املعرفية والإيديولوجية  للمروجني له. وهذا ي�ستدعي من الباحث 

وقفة تعرج على خمتلف الدللت التي تقدم للمفهوم.

 اإن املفاهيم لي�ست جمرد اأداة تقنية ت�ستجلب اأو اآلة مادية جاهزة ت�سرتى، 

بل هي كائن حي تنعك�ص عليه جتارب املجتمع، وبوا�سطته تن�سهر فيها روؤيته 

لها  وحتدد  الروؤية  تلك  توؤطر  التي  اخلا�سة  جتاربه  فيها  وتختزل  للوجود 

مقا�سدها واأهدافها.

وتزدهر،  وتكرب  تنمو  مواليد  وهي  العلوم،  مفاتيح  قيل  كما  فاملفاهيم، 

من  احلي  الكائن  على  يجري  ما  عليها  ويجري  وت�سمحل  وت�سيخ  وت�سعف 

اأهم  و�ستظل  املفاهيم  دائرة  كانت  لذلك  الوفاة.  حلظة  اإىل  امليالد  حلظة 

ميادين ال�سراع الفكري والثقايف بني الثقافات عرب التاريخ.

الأر�سية  يوفر  الذي  هو  للمفاهيم  والدقيق  العلمي  التحديد  اأن  ريب  ول 

لإيجاد م�ساحات للحوار والتوا�سل والتفاعل والتعاي�ص بني خمتلف البيئات 

واملفاهيم  امل�سطلحات  فهم  �سوء  اأن  ذلك  املتعددة،  والفكرية  احل�سارية 

الفكرية  اخل�سومات  من  كثري  اإىل  ي��وؤدي  احل��وار  اأط��راف  من  امل�ستخدمة 

وال�سراعات املذهبية.

لكثري  املتعمد  والت�سويه  الإع��الم��ي  ال�سخب  حيث  املعا�سر  زماننا  ويف 

و�سرورة  املفاهيم  عن  احلديث  يكت�سب  احلقائق،  وبالتايل  املفاهيم  من 

وامل�سطلحات  املفاهيم  حتديد  لأن  م�سروعيته؛  العلمي  التحديد  حتديدها 

وم�ساره  احل��وار  حلقات  اإي�سال  على  ق��ادرة  جديدة  معرفية  اأدوات  ي�سنع 

ال�سياع   والتاريخية من  املعرفية  كما حتفظ احلقائق  املرجوة،  نتائجه  اإىل 

ال�سيا�سية  يف زحمة ال�سراع وال�سراخ واللغط والغلط وتداعيات الأحداث 

ال�سريعة وال�ساخبة يف اآن .
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ويعد مفهوم ال�سالم من املفاهيم الأكرث تاأثرا بذلك اإىل درجة حتوله اإىل 

 ،
)1(

فيه ترد  الذي  ال�سياق  باختالف  م�سمونها  يختلف  للغاية  كلمة مطاطة 

رومانا  »الباك�ص  عن  الرومان  حتدث  »فقد  حتديدها.  �سعوبة  تكمن  وهنا 

العامل. ويف  الرومانية على  الهيمنة  الذي كان يعني فر�ص   »Pax Romana

القرن التا�سع ع�سر، وبعد اأن حطمت قوى ال�ستعمار الغربي جتربة حممد 

علي التحديثية، وقعت معه معاهدة كانت ت�سمى معاهدة تهدئة فر�ص ال�سالم 

على ال�سام، Treaty for the pacification of the levant . وقد ا�ستخدم 

الأمريكيون نف�ص م�سطلح »Pacification«، هذا لالإ�سارة اإىل حماولة غزو 

  »Pax Americana« اأمريكانا«  »الباك�ص  عن  يتحدثون  الآن  وهم  فيتنام، 

اأي�سا عن  اأي فر�ص مفهوم ال�سالم الأمريكي على العامل، وميكن احلديث 

.
)2(

ال�سالم الإ�سرائيلي، اإذ يدعي ال�سهاينة اأنهم من دعاة ال�سالم«

وهذا يجعل تعريف ال�سالم م�سكلة ت�سعب على احلل، اإذ اأنه من الع�سري 

التو�سل اإىل حتديد جمرد لل�سالم دون اإدخال عنا�سر خارجية عنه. »ويرجع 

لل�سالم بني  تعريف حمدد  اإجماع على  اإىل  الو�سول  لعدم  الرئي�سي  ال�سبب 

جميع الدول واملتخ�س�سني اإىل ارتباط هذا املفهوم بالأمن الذي حتدده كل 

.
)3(

دولة على حدة بناء على قوتها واأولوياتها وم�ساحلها ال�سيا�سية«

ولأن الأمن مرتبط ب�سكل دقيق مب�سالح الدول املعنية وقوتها، فاإن ذلك 

اإ�سقاطها  ميكن  التي  والت�سورات  املدلولت  يف  عك�سية  ب�سورة  »يوؤثر 

على ما هو �سلم وما هو حرب. فما يبدو �سلما لدولة يبدو حربا لدولة اأخرى 

والعك�ص �سحيح، وكذلك ما يبدو �سلما يف مدة زمنية معينة قد نعده تهديدا 

اأو نذيرا حلرب يف مدة زمنية اأخرى. وعادة و�سط هذا الت�سارب النظري 

احلادية  ال�سنة  املعا�سر،  امل�سلم  م.  ال�سهيوين،  امل�سطلح  حتيزات  يف  امل�سريي،  الوهاب  عبد   -  1

والثالثون، 1427ه�/2006م،ع122، �ص190.

2-عبد الوهاب امل�سريي، م.�ص، �ص190-191 بت�سرف ي�سري.

3- عبد اهلل يو�سف مهر حممد، ال�سالم بني العرب واإ�سرائيل البعد الثاين من الراأي املعار�ص، جملة 

ال�سيا�سة الدولية، العدد 150، اأكتوبر 2002م،�ص23. 
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فاإن ما يحدد ماهية ال�سلم هو الطرف الأقوى ب�سكل ل يتما�سى بال�سرورة مع 

.
)1(

م�سالح الطرف الأ�سعف«

من هنا تاأتي الرغبة يف حتديد مفهوم ال�سلم حتديدا دقيقا لإزالة كل لب�ص 

الكلمة يف ال�ستعمال  تتبع معاين  قد ي�ساحبنا يف بحثنا. وذلك من خالل 

اللغوي وال�سرعي لنختم بدللتها ال�سيا�سية.

، وفيما يلي 
)2(

يعد مفهوم ال�سلم من املفاهيم اللغوية ذات الرثاء يف املعنى

بيان خمت�سر لذلك.

1-ال�ضحة والعافية: 

والعافية،  ال�سحة  من  بابه  معظم  وامليم  والالم  »ال�سني  فار�ص  ابن  قال 

ويكون فيه ما ي�سذ، وال�ساذ عنه قليل، فال�سالمة اأن ي�سلم الإن�سان من العاهة 

. وقال الراغب الأ�سفهاين: »ال�سلم وال�سالمة، التعري من الآفات 
)3(

والأذى«

.
)4(

الظاهرة والباطنة«

2-الرباءة وامل�ضاملة: 

قال ابن منظور: »ال�سلم وال�سالم وال�سالمة، الرباءة وت�سلم منه ترباأ... 

الأوىل،  ط،  دم�سق،  ب���ريوت-  الفكر،  دار  الإ���س��الم،  يف  ال��دول��ي��ة  ال��ع��الق��ات  ب��وب��و���ص،  حممد   -1

2009م،�ص49. 

2- انظر مادة »�سلم« يف: 

-ابن منظور، ل�سان العرب، دار �سادر، بريوت، ط، الرابعة،2005م.

-الفريوز اآبادي، القامو�ص املحيط، حتقيق، جمدي فتحي ال�سيد، املكتبة التوفيقية، د.ت.

العلم  دار  عطار،  الغفور  عبد  اأحمد  حتقيق،  العربية،  و�سحاح  اللغة  تاج  اجلوهري،  -اإ�سماعيل 

للماليني، ط، الرابعة،1990م.

-اأبو البقاء الكفوي، الكليات، جممع يف امل�سطلحات والفروق اللغوية، حتقيق ، عدنان درو�ص، حممد 

امل�سري، ط، الثالثة، 1413ه�/1992م.

بريوت،  الفكر،  دار  ه���ارون،  حممد  ال�سالم  عبد  حتقيق،  اللغة،  مقايي�ص  معجم  ف��ار���ص،  3-اب��ن 

د.ت.ج3،�ص90.

4-الراغب الأ�سفهاين، معجم مفردات األفاظ القراآن، حتقيق، ندمي مرعل�سي، دار الفكر، بريوت، 

د.ت، �ص245.
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�سلما  معناه   ،
((({ ٴۇ  ۈ   ۈ   ۆ   ۆ    } ت��ع��اىل:  وق��ول��ه 

وبراءة ل خري بيننا وبينكم ول �سر، وجاء يف ال�سحاح »وال�سالم الرباءة من 

  .
)2(

العيوب«

3- التحية:

واحد،  معناهما  والتحية  ال�سالم  الهيثم:  اأب��و  ق��ال  التحية،  وال�سالم: 

ومعناهما ال�سالمة من جميع الآفات.

4- ال�ضلح: 

»وال�سلم: ال�سلح، يفتح ويك�سر، ويذكر ويوؤنث وال�سلم: امل�سامل، تقول : اأنا 

»وال�سلم مبعنى  قال:  اإذ  الكليات  اأخذ �ساحب  وبذلك   ،
)3(

�ساملني« �سلم ملن 

. 
)4(

ال�سلح، يفتح ويك�سر، ويذكر ويوؤنث«

5- الإ�ضالم مبا هو ا�ضت�ضالم وانقياد: 

»وال�سلم: الإ�سالم، قال الأحو�ص: 

فذادوا عدوا ال�ضلم عن عقر دارهم         واأر�ضوا عمود الدين بعد التمايل.

 .واإىل هذا ذهب �ساحب 
)5(

وال�سلم: الإ�سالم وال�سلم: النقياد وال�ست�سالم«

 .
)6(

الكليات: »ال�سلم ... وهو اأي�سا الإ�سالم، وهو الت�سليم هلل بال منازعة«

6- ال�ضالم �ضد احلرب: 

؛ جاء يف ل�سان العرب،  »وحكي 
)7(

ال�سلم بالك�سر: ال�سالم، �سد احل��رب

1-�سورة الفرقان، الآية63. 

2-اإ�سماعيل اجلوهري، م.�ص، ج5، �ص1951.

3 -اإ�سماعيل اجلوهري، م.�ص، ج5، �ص 1951.

4 - اأبو البقاء الكفوي، م.�ص، ج3، �ص27.

5 - ابن منظور، م.�ص، ج7، �ص 242.

6 - اأبو البقاء الكفوي، م.�ص، ج3، �ص 26.
7 - اإ�سماعيل اجلوهري، م.�ص، ج5، �ص 1951.
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ال�سلم وال�سلم –بفتح ال�سني اأو ك�سرها- �سد احلرب. 

7- ا�ضم من اأ�ضماء اهلل عز وجل: 

والعيب  النق�ص  من  ل�سالمته  اأ�سمائه  من  ا�سم  وجل  عز  اهلل  »وال�سالم: 

اآفات  من  الغري  يلحق  مما  �سلم  اأنه  معناه  وقيل  قتيبة،  ابن  حكاه  والفناء، 

 .
)1(

الغري والفناء...«

8- ال�ضجر: 

»وال�سالم : �سجر، قيل: زعموا اأن ال�سالم اأبدا اأخ�سر ل ياأكله �سيء والظباء  

 
)2(

تلزمه ت�ستظل به ول ت�ستكن فيه، ولي�ص من عظام ال�سجر ول ع�ساهها«

 .
)3(

»وال�سلم: �سجر من الع�ساة الواحدة �سلمة«

9- احلجارة: 

ال�سلبة، �سميت بهذه �سالما ل�سالمتها  ال�سني: احلجارة  وال�سالم بك�سر 

.
)4(

من الرخاوة«

10- ال�ضلم: 

العرب،  ل�سان  يف  ومثله  عليها،  يرتقى  التي  ال�سالليم  واحد  وال�سلم: 

واأ�ساف   
)5 (

عليها«  يرتقى  التي  ال�سالليم  واحد  »وال�سلم  فيه  جاء  اإذ 

.
)6(

ابن منظور »ال�سلم: الدرجة واملرقاة..وال�سبب اإىل ال�سيء«

11- لدغ احلية: 

: ا�سلم  : اللديغ، كاأنهم تفاءلوا له بال�سالمة، ويقال  »وال�سالم وال�سليم 

1 - نف�سه، ج7، �ص 241.

2 - نف�سه،ج7، �ص 244.

3 - اإ�سماعيل اجلوهري، م.�ص، ج5، �ص 1950.
4 - ابن منظور، م.�ص، ج7، �ص 245.

5 - نف�سه، ج7، �ص 246.

6 - نف�سه، ج7، �ص 246.
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. وقال ابن منظور :«وال�سلم : لدغ احلية، وال�سليم: اللديغ، فعيل من 
)1(

ملا به«

ال�سلم، واجلمع �سلمى، وقد قيل هو من ال�سالمة، واإمنا ذلك على التفاوؤل له 

.
)2(

بها خالفا ملا يحذر عليه منه«

12- الدلو:

 .
)3(

»ال�سلم، الدلو لها عروة واحدة نحو دلو ال�سقائني«

ن�ستنتج: والتجريدية-   بعد تتبعنا ملعاين ال�سلم يف اللغة –احل�سية 

بالنظر اإىل ثرائه اللغوي- دون حتديد  اأن جمرد اإطالق مفهوم ال�سلم –. 1

هذه  بني  اخللط  اأو  اللتبا�ص  من  نوع  اإىل  ي��وؤدي  قد  معانيه،  من  معنى  اأي 

املعاين، وعليه فال ميكن فهم املعنى املراد من مفهوم ال�سلم مبا�سرة مبجرد 

املتعددة  معانيه  من  معنى  اأي  حتديد  يف  الفي�سل  واإمنا  اللفظ،  اإطالق 

هو طبيعة ال�سياق الذي يرد فيه . 

واحد،  اأ�سل  اإىل  جميعها،  ال�سلم،  ملفهوم  ال�سابقة  املعاين  رد  ميكن  2 .

بينها،  الرابط  ي�سكل  بحيث  املعاين،  هذه  ت�ستبطنه  اأ�سيل  معنى  اإىل  اأو 

ول عجب يف ذلك، ما دامت املعاين كلها م�ستقاة من جذر لغوي واحد مادته 

»ال�سني والالم وامليم«، والذي عليه اأهل اللغة اأن جماع معاين ال�سلم هو الأمن 

وال�ست�سالم وال�سالمة من الآفات الظاهرة والباطنة.

وبناء على ذلك ت�سري ال�سالمة من الآفات هي الرابط امل�سرتك بني معاين 

ال�سلم املتعددة.

من  اأو  املتعددة،  معانيه  زاوية  من  اإليه  نظر  �سواء  3 .– ال�سلم  مفهوم  اأن 

زاوية املعنى الأ�سيل الذي ي�سكل جماع هذه املعاين مبا �سبق بيانه- ل ميكن 

تفريغه من حمتواه اخللقي، ذلك لأنه يت�سمن جمموعة من القيم مثل الأمن، 

1 - اإ�سماعيل اجلوهري، م.�ص، ج5، �ص 1952.

2 - ابن منظور، م.�ص، ج7، �ص 242.

3 - اجلوهري، م.�ص، ج5، �ص1950. 
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وكلها قيم فطرية  ... وغريها،  الر�سا،  ال�سالمة،اخلري،  ال�سلح،  والأمان، 

ترت�سيها النف�ص الب�سرية ال�سوية، و�سوف تت�سح مالمح العالقة بني القيم 

وال�سلم يف مو�سع لحق.

الواقع اأن مفهوم ال�سلم مبعانيه اللغوية ال�سابقة ي�ستبطن بع�ص الدللت  4 .

مبثيالتها  املعاين  هذه  تربط  حني  العتبار  يف  اأخذها  يجب  التي  املهمة، 

ال��دللت  بع�ص  عليها  ت�سقط  وح��ني  و�سنة،  ق��راآن��ا  ال�سرعية  الأ���س��ول  يف 

ال�سيا�سية كما �سريد.

ال�سني  ال�سلم-بك�سر  ال�سالم،  األفاظ:  اعتبار  املو�سع  هذا  يف  ميكن  5 .

وفتحها-، وال�سلم-بفتح الالم- كلها األفاظ حتيل على مفهوم ال�سالم.

  ويعد مفهوم ال�سلم من املفاهيم املركزية يف اخلطاب القراآين، والهدي 

النبوي، يظهر ذلك جليا من خالل موارد ال�سالم يف القراآن الكرمي واحلديث 

. مما جتدر معه الإ�سارة اإىل اأن الباحث ل يدعي اأنه يف 
)1(

النبوي ال�سريف

عر�سه ملفهوم ال�سالم يف القراآن الكرمي واحلديث ال�سريف قد اأح�سى كل 

منه  واإمن��ا هي حماولة  املفهوم،  معاين  بكل  اأمل  قد  اأن��ه  اأو  املفهوم،  م��وارد 

لالقرتاب من املفهوم، تظل حمكومة بحدود ما تي�سر له من م�سادر يف هذا 

ال�ساأن.

 و من معاين ال�سلم يف القراآن وال�سنة:

ال�ضلح وامل�ضاملة:  1 )

كثري  لآراء  وفقا  وال�سنة  القراآن  يف  ورودا  املعاين  اأكرث  من  املعنى  وهذا 

ے  ے  ۓ    ھ   من املف�سرين والفقهاء، ففي قوله تعاىل:{ 

ۈ   ۈ   ۆ     ۇۆ    ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ     ۓ  

 11-  لالطالع على ن�سو�ص مفهوم ال�سالم يف القراآن واحلديث، وموارد ال�سالم يف القراآن. انظر،

 الطيب البوهايل، مفهوم ال�سالم يف القراآن الكرمي واحلديث النبوي ال�سريف، دار ال�سالم، القاهرة،

.ط، الأوىل، 2010م، �ص 251-239
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 .
)2(

. »ال�سلم معناه ال�سلح وترك املحاربة واملنازعة«
)1(

ٴۇ}
وقد اختلف القراء يف قراءة ذلك، فقراأته عامة قراء اأهل احلجاز »ادخلوا 

يف ال�سلم« بفتح ال�سني، وقراأته عامة قراء الكوفيني بك�سر ال�سني، فاأما الذين 

مبعنى  امل�ساملة،  اإىل  تاأويلها  وجهوا  فاإنهم  ال�سلم،  من  ال�سني  فتحوا 

.
)3(

ادخلوا يف ال�سلح«

 كذلك جاء ال�سلح مرادفا لل�سلم يف قوله تعاىل:{ ی  ی   ی  ی  

م�ساملتك  اإىل  مالوا  و»اإن  مبعنى   
)4(

{ مب  خب   حب   جب   ىئيئ   مئ   حئ   جئ  
اجلزية،  باإعطاء  واإما  الإ�سالم  يف  بالدخول  اإما  احلرب  وم�ساركتك 

.
)5(

واإما مبوادعة ونحو ذلك من اأ�سباب ال�سلم وال�سلح«

اإليها،  فمل  ال�سلح،  اأي   امل�ساملة  اإىل  مالوا  اإن   : يقول  امليل،   : و»اجلنوح 

، »واإن جنحوا لل�سلم فاجنح لها، قراأ اجلمهور 
)6(

وال�سلم وال�سالم: ال�سلح«

ال�سلح  هو  كال�سالم   : لغتان  وهما  بك�سرها  بكر  واأبو  ال�سني  بفتح  ال�سلم 

.
)7(

�سد احلرب«

كما ي�ستفاد معنى ال�سلح مرادفا لل�سلم من قوله تعاىل: { ڱ  ڱ  ڱ  

 جاء يف تف�سريها: 
)8(

{ ں      ں     ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ 

1- �سورة البقرة، الآية 208.

د.ط،  امل�سرية، م�سر،  البهية  املطبعة  الغيب،  مفاتيح  اأو  الكبري  التف�سري  الرازي،  الدين  2-  فخر 

د.ت، ج5، �ص227. 

3-  الطربي، جامع البيان يف تف�سري القراآن، حتقيق،هاين احلاج،عماد زكي البارودي، خريي �سعيد، 

املكتبة التوفيقية، القاهرة، د.ط، 2004م، ج2، �ص363.

4 -�سورة الأنفال، الآية 61.

5 - الطربي، م.�ص، ج10، �ص 34.

اأحاديثه، حممود  اإبراهيم احلفناوي، خرج  راجعه، حممد  القراآن،  لأحكام  القرطبي، اجلامع   -  6

حامد عثمان، دار احلديث، القاهرة، د.ط، 1423ه�/2002م،ج4، �ص 398.

اإبراهيم  اأحاديثه و�سرح غريبه،  املنٍار، خرج  بتف�سري  امل�سهور  القراآن  تف�سري  7-حممد ر�سيد ر�سا، 

�سم�ص الدين، دار الكتب العلمية، بريوت، ج10، ط،الثانية، 1426ه�/2005م، �ص 58.

8 -�سورة حممد، الآية 35.
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، »وتدعوا اإىل ال�سلم اأي 
)1(

»ل ت�سعفوا عنهم وتدعوهم اإىل ال�سلح وامل�ساملة«

  .
)3(

، »وامل�ساملة«
)2(

ال�سلح«

مالك  بن  اأن�ص  فعن  لل�سلم،  كمرادف  ال�سلح  معنى  لتوؤكد  ال�سنة  وجتيء 

] من جبل  اهلل  ر�سول  على  مكة هبطوا  اأه��ل  من  ثمانني رجال  ق��ال:»اإن 

.
)4(

الق�سيم مت�سلحني يريدون غرة النبي ] واأ�سحابه فاأخذهم �سلما«

قال النووي، فاأخذهم �سلم�ا �سبطوه بوجهني اأحدهما بفتح ال�سني والالم، 

ومعناه  احلميدي:  وق��ال  وفتحها،  ال�سني  ك�سر  مع  ال��الم  باإ�سكان  والثاين 

)5(

ال�س�لح«

النقياد وال�ضت�ضالم هلل عز وجل: 2 )

ھ  ے  ے  ۓ   ۓ   وي�ستفاد هذا املعنى من قوله تعاىل: { 

بفتح  الأعم�ص  وق��راأ  وفتحها،  ال�سني  بك�سر  »ال�سلم   ،
)6(

{ ڭ  ڭ    
ھ    }  ،

)7(

واأطيعوه« هلل  ا�ست�سلموا  اأي  ال�ست�سالم  وهو  وال��الم،  ال�سني 

ال�ست�سالم  اأ�سا�سها  اإن  »اأقول   { ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ    ڭ 
ڭ     ۓ   ۓ    ے   ے   ھ    }  ،

)8(

ل���ه« والإخ��ال���ص  اهلل  لأم��ر 

ال�ست�سالم  ي�ست�سلموا  اأن   ... الإمي��ان  با�سم  للموؤمنني  »دع��وة    { ڭ 
عمل،  اأو  نية  ومن  �سعور،  اأو  ت�سور  من  نا�سزة  بقية  بعده  تبقى  ل  الذي 

1 -الطربي، م.�ص، ج26، �ص 64.

2 - القرطبي، م.�ص، ج8، �ص537.

3 -الزخم�سري، الك�ساف عن حقائق غوام�ص التنزيل وعيون الأقاويل يف وجوه التاأويل، حتقيق وتعليق 

ودرا�سة، عادل اأحمد عبد املوجود، علي حممد عو�ص، مكتبة العبيكان، د.ط، د.ت، ج5، �ص 531.

4- اأخرجه م�سلم، كتاب اجلهاد وال�سري، باب قول اهلل تعاىل: » هو الذي كف اأيديكم عنهم«، رقم 

احلديث 4679. 

الأزهر،  الثقايف  املكتب  ر�سوان،  جامع  ر�سوان  حتقيق،  النووي،  ب�سرح  م�سلم  �سحيح  النووي،   -5

القاهرة، ط،الأوىل،2001م، ج 5، �ص 176.

6 - �سورة البقرة، الآية 208.

7 - الزخم�سري، م.�ص، ج1، �ص417.

8 -  حممد ر�سيد ر�سا، م.�ص، ج1، �ص207.
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.
)1(

ومن رغبة اأو رهبة، ا�ست�سالم الطاعة الواثقة املطمئنة الرا�سية«

كما ي�ستفاد معنى النقياد وال�ست�سالم املرادف لل�سلم من قوله تعاىل: {ۆ  

 .
)2(

ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې}
»واألقوا اإليكم ال�سلم اأي النقياد وال�ست�سالم، وقرئ ب�سكون الالم مع فتح 

ھ   ھ   ہ   ہ   ہ     ہ   ۀ   ۀ     } تعاىل:  قوله  ومن   ،
)3(

ال�سني«

ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  
 ، { ھ  ے   ے  ۓ  ۓ   ڭ }  مبعنى:»ول 

)4(

ۇ  ۆ }
النقياد  مبعنى  ههنا..  »ال�سلم   ،

)5(

يقاتلوكم« فلم  لكم  ا�ست�سلم  ملن  تقولوا 

 
)((

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ } والت�سليم، كما قال عز وجل: { 

 .
)7(

فال�سلم ال�ست�سالم والنقياد«

الإ�ضالم:  3 )

يدل على هذا ما ذهب اإليه الطربي عند تف�سريه لقوله تعاىل: { ھ  

، حيث قال:»واأوىل التاأويالت 
)((

ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ    ڭ }
بقوله: »ادخلوا يف ال�سلم« قول من قال: معناه ادخلوا يف الإ�سالم كافة، واإمنا 

اخرتنا ما اخرتنا من التاأويل يف قوله: »ادخلوا يف ال�سلم كافة« و�سرفنا معناه 

اإىل الإ�سالم لأن الآية خماطب بها املوؤمنون ... فال معنى اأن يقال لهم وهم 

امل�ساملة وامل�ساحلة،  املوؤمنني وم�ساملتهم،  لأن  اإميان: ادخلوا يف �سلح  اأهل 

1422ه�/2001م، ج1،  1 - �سيد قطب، يف ظالل القراآن، دار ال�سروق، القاهرة، ط، الثالثون، 

.206 �ص 

2 - �سورة الن�ساء، الآية 90.

3 - الزخم�سري، م.�ص، ج2، �ص 124.

4 - �سورة الن�ساء، الآية 94.

5 - الطربي، م.�ص، ج5، �ص 259.

6 - �سورة النحل، الآية 28.

7 - القرطبي، م.�ص، ج2، �ص 364.

8 - �سورة البقرة، الآية 208.
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اإمنا يوؤمر بها من كان حربا برتك احلرب، فقيل لهم »ادخلوا يف ال�سلم يعني 

.
)1(

به الإ�سالم«

جند نف�ص الرتجيح عند القرطبي يف جامعه، يقول املراد بال�سلم يف قوله 

الإ�سالم،   :{ ڭ  ڭ     ۓ   ۓ    ے   ے   ھ    } تعاىل: 

ويقول بعد اإيراده لقول ال�ساعر امرئ القي�ص الكندي:

          دعوت ع�ضريتي  لل�ضلم                 ملا راأيتهم تولوا مدبرينا.

قي�ص  بن  الأ�سعت  مع   [ النبي  وف��اة  بعد  كندة  ارت��دت  ملا  الإ�سالم  اأي 

. وجتيء ال�سنة لتوؤكد معنى الإ�سالم كمرادف لل�سلم يف احلديث 
)2(

الكندي«

زوجتك  اأين  تر�سني  ما  »اأو   :[ قوله  ومنه   .
)3(

�سلما« »فاأقدمهم  ال�سريف 

.
)4(

اأقدم اأمتي �سلما«

ال�ضالمة من العيوب والآفات:  4 )

. »�سالمة له 
)5(

ونقف على هذا املعنى يف قوله تعاىل: { ڄ  ڄ  ڄ }

 .
)7(

، مثل قوله تعاىل: { ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ }
)6(

من الآفات«

ومما يدل على ال�سالمة من الآفات كمرادف لل�سلم يف ال�سنة النبوية، قوله 

. وكذلك قوله 
)8(

] »حتل ال�سفاعة ويقولون اللهم �سلم �سلم ... فناج م�سلم«

1 - الطربي، م.�ص، ج2، �ص 364.

2 - القرطبي، م.�ص، ج2، �ص 23.

3 - اأخرجه م�سلم، كتاب امل�ساجد وموا�سع ال�سالة، باب من اأحق بالإمامة، رقم  احلديث 1532.

الثانية،  ط،  ال�سلفي،  املجيد  عبد  حمدي  حتقيق،  الكبري،  املعجم  الطرباين،  اأحمد  اأخرجه،   -  4

1404ه�/1983م، ج20، �ص 229.

5 - �سورة ال�سافات، الآية 109.

6 - القرطبي، م.�ص، ج8، �ص98.

7 - �سورة ال�سعراء، الآية 84.

8 -  اأخرجه البخاري، كتاب التوحيد، باب قول اهلل تعاىل: » وجوه يومئذ نا�سرة اإىل ربها ناظرة »، 

رقم احلديث 7439. 
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 .
)1(

] »غفار غفر اهلل لها، واأ�سلم �ساملها اهلل، وع�سية ع�ست اهلل ور�سوله«
.

)2(

وكذا قوله ] »يا مع�سر يهود ا�سلموا ت�سلموا«

الأمن والأمان: 5 )

ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    } تعاىل:  قوله  ففي 

 ،
)4(

، »�سالم عليكم، اأمنة لكم منا«
)3(

ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ }
 .

)5(

»�سالم عليكم اأي اأمنا لكم منا فاإنا ل نحاربكم ول ن�سابكم«

، »قل لهم �سالم عليكم: اأمنة اهلل 
)((

ويف قوله تعاىل:{  ٹ  ٹ  ٹ}

 ويدل على ذلك من 
)7(

لكم من ذنوبكم اإن يعاقبكم عليها بعد توبتكم منها«

ال�سنة، قوله ]: »واأنه �سيكون اختالف واأمر فاإن ا�ستطعت اأن تكون ال�سلم 

.
)8(

فافعل«

التحية :  ( )

 ،
)9(

{ ۈئۈئ  ۆئ     ۆئ   ۇئ     ۇئ   وئ   تعاىل:{  قوله  من  املعنى  هذا  وي�ستفاد 

بع�سهم  اأو �سالم  املالئكة  ت�سليم  اأو  تعاىل  ت�سليم اهلل  التحية من  »�سالما، 

اأنهم  واملعنى  للخري  جامع  ا�سم  وال�سالم  وغريه،  مقاتل  قال  بع�ص،  على 

.
)10(

ل ي�سمعون فيها اإل ما يحبون«

رقم  واأ�سجع،  وجهينة  ومزينة  وغفار  اأ�سلم  ذك��ر  ب��اب  املناقب،  كتاب  البخاري،  اأخرجه   -1

.3513 احلديث 

2 - اأخرجه البخاري، كتاب الإكراه، باب يف بيع املكره ونحوه يف احلق وغريه .رقم احلديث 6944.

3 - �سورة الق�س�ص، الآية 55.

4 - الطربي، م.�ص، ج20، �ص 93.

5 - القرطبي، م.�ص، ج7، �ص 265.

6 - �سورة  الأنعام، الآية 54.

7 - الطربي، م.�ص، ج7، �ص 219.

8-  اأخرجه الإمام اأحمد يف م�سنده،  م�سند علي بن اأبي طالب، برقم 695.

9 - �سورة مرمي، الآية 62.

10 - القرطبي، م.�ص،ج6، �ص 116.
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اأي   ،
)1(

{ ڇڇ  ڇ   چ   چ   چ    چ   ڃ    } تعاىل:  وقوله 

.
)2(

حتية اهلل لهم اأو حتية امللك اأو حتية بع�سهم لبع�ص �سالم«

عنه  رواه  فيما   [ قوله  املعنى،  لهذا  املزكية  النبوية  الأحاديث  ومن 

 [ اأنه قال : »اإن رجال �ساأل النبي  عبد اهلل بن عمرو ر�سي اهلل عنهما 

عرفت  من  على  ال�سالم  وتقراأ  الطعام،  تطعم  قال:  خري؟.  الإ�سالم  اأي 

.
)3(

ومن مل تعرف«

ا�ضم من اأ�ضماء اهلل :  7 )

 .
)4(

{ ھ  ے  ے   ۓ   ۓ    ڭ     ڭ    ڭ  ڭ  ۇ   } تعاىل:  قال 

»ال�سالم، هو اهلل : اهلل ال�سالم، الذي �سلم خلقه من ظلمه، وهو ا�سم من 

، »ال�سالم اأي ذو ال�سالمة من النقائ�ص، وقال ابن العربي: اتفق 
)5(

اأ�سمائه«

الن�سبة   : »ال�سالم«  اهلل  يف  قولنا  معنى  اأن  على  عليهم  اهلل  رحمة  العلماء 

تقديره ذو ال�سالمة، ثم اختلفوا يف ترجمة الن�سبة على ثالثة اأقوال : الأول: 

معناه الذي �سلم من كل عيب وبرئ من كل نق�ص، الثاين: معناه ذو ال�سالم، 

 ،
)((

{ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   } اأي: امل�سلم على عباده يف اجلنة، كما قال: 

.
)7(

الثالث: اإن معناه الذي �سلم اخللق من ظلمه«

ومن الأحاديث النبوية الداعمة لهذا املعنى قوله ] »اللهم اأنت ال�سالم، 

، فال�سالم من اأ�سماء اهلل تعاىل، »وهو ا�سم ي�سيع ال�سالم 
)8(

ومنك ال�سالم«

1 - �سورة يون�ص، الآية 10.

2 - القرطبي، م.�ص، ج4، �ص 621.

3 - اأخرجه البخاري، كتاب الإميان، باب اإطعام الطعام من الإ�سالم ، رقم احلديث 12.

4 -  �سورة احل�سر، الآية 23.

5 -  الطربي، م.�ص، ج18، �ص57.

6 - �سورة ي�ص، الآية 58.

7 - القرطبي، م.�ص، ج9، �ص 300.

8 - اأخرجه م�سلم، كتاب امل�ساجد وموا�سع ال�سالة، باب ا�ستحباب الذكر بعد ال�سالة وبيان �سفته.

رقم احلديث 1334.
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والأمن والطماأنينة يف جنبات الوجود، ويف قلب املوؤمن جتاه ربه، فهو اآمن 

يف جواره، �سامل يف كنفه، وحيال هذا الوجود، واأهله من الأحياء والأ�سياء، 

ويوؤوب القلب من هذا ال�سم بال�سالم والراحة والطمئنان، وقد هداأت �سرته 

.
)1(

و�سكن باله، وجنح اإىل املوادعة وال�سالم«

اخلري :  ( )

، »�سالم: 
)2(

وي�ستفاد هذا املعنى من قوله تعاىل: { ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ }

طلوع  اإىل  الدائمني  وال��ربك��ة  اخل��ري،  فيها  تعاىل  اهلل  يقدر  حيث  اخل��ري، 

، »�سالم: 
)4(

، »�سالم هي : خري اأي هي خري كلها اإىل مطلع الفجر«
)3(

الفجر«

.
)5(

اأي ليلة القدر �سالمة وخري كلها، ل �سر فيها«

دللت ال�ضلم يف القراآن وال�ضنة.

بعد هذا التتبع ملعاين ال�سلم يف الأ�سول الإ�سالمية قراآنا و�سنة، ن�ستنتج:

لفظا  كونه  من  اآت  وات�ساعه  مت�سع،  »م�سطلح  ال�سلم  مفهوم  1-اأن 

اأعمال  ت�سمل  التي  الإميان  اأ�سل و�سعه، ومن كونه من �سعب  م�سرتكا يف 

القلب، واأعمال الل�سان واأعمال البدن. اأما كون ال�سلم من اأعمال القلب، 

فالأن الإميان باهلل يدخل يف الإميان بذاته و�سفاته، ويف الت�سديق ب�سالم 

البعث  بعد  وبال�سالم  ال�سالم،  عليهم  الأنبياء  و�سالم  املكرمني،  املالئكة 

على  وال�سالم  ال�سالة،  ويف  امليزان،  يف  ال�سالمة  والتما�ص  والن�سور، 

م  ل�سال ا ل  خو د و  . له حمبة  م  ل�سال ا يف  �سنته  ع  تبا ا و  ،[ حممد 

فتكفي  البدن  اأعمال  يف  دخوله  اأم��ا  واأب��ني،  اأو�سح  الل�سان  اأعمال  يف 

1 - �سيد قطب، يف ظالل القراآن، ج6، �ص 3531.

2 - �سورة القدر، الآية 5.

3 - الرازي، م.�ص، ج32، �ص 36.

4 - الطربي، م.�ص، ج3، �ص 285.

5 - القرطبي، م.�ص،ج10، �ص 371.
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.
)1(

ن�سيا« دليال  عليه  القدر  ليلة  وتكفي  عمليا،  دليال  عليه  ال�سالة 

2- اإن اأكرث ا�ستعمال مفهوم ال�سالم يف احلديث ال�سريف مبعنى التحية، 

لفظ  ذكر  اأن��ه  هو  الكرمي،  القراآن  عن  ال�سريف  احلديث  به  متيز  ما  لكن 

»ال�سالم« يف ال�سالة وال�سالم يف احلديث، هو: �سيغة خم�سو�سة ي�ستجلب 

.
)2(

بها الأمان الكلي للنف�ص اأو الغري«

3- اإن مفهوم ال�سلم من املفاهيم الإ�سالمية التي تكاد تتطابق معانيها 

يف الأ�سول املنزلة مع نف�ص معانيها يف اللغة، وهذا التطابق مرده اأ�سا�سا اإىل 

اأن اللغة العربية هي اأ�سا�ص البناء الأ�سويل، وهي مادته، وهي مفتاح التعامل 

معه والقرتاب منه، قبل الولوج اإىل معانيه ومقا�سده، وقيمه ومنهاجه.

تف�سري  اأولويات  املقدمة يف  مكان  لكي حتتل  املعاين  بع�ص  اإن جميء   -4

وخا�سة  املنزلة،  الن�سو�ص  يف  وروده  ح�سب  للمفهوم  والفقهاء  املف�سرين 

–الذي  بالذات  املعنى  اأن هذا  يف�سر كيف  الآف��ات، قد  ال�سالمة من  معنى 

يعد جماع بقية املعاين الأخرى يف  اللغة- قد حدا بكثري من هوؤلء العلماء اأن 

هوؤلء  عد  ولذلك  ال�سلم،  معاين  تاأويل  ب�سدد  وهم  املنزلة  نف�ص  ينزلوه 

التي  البدهية  املعاين  من  الأحيان-،  من  كثري  -يف  الآفات  من  ال�سالمة 

لل�سلم. كثريا كمرادف  تاأويلها  ل يجب اخلو�ص يف 

5- اإن بع�سا من معاين ال�سلم التي ذكرها املف�سرون تاأويال للن�سو�ص يف 

القراآن الكرمي كان الغالب فيها اتفاقهم حولها، ومن ذلك معاين: ال�سالمة، 

اختالفهم  اأن  بيد  اهلل،  اأ�سماء  من  ا�سم  اخلري،  التحية،  احلرب،  �سد 

يف تف�سري بع�ص الن�سو�ص التي جاء ذكر ال�سلم فيها، يت�سح من خاللها اأن 

املفهوم من املفاهيم التي تاأثرت بدافع الجتهاد يف بع�ص معانيه باملوؤثرات 

العلمية واخللفية اللغوية والفقهية ملن تعر�ص له من علماء ال�سلف.

م.�ص،  ال�سريف،  النبوي  واحلديث  الكرمي  القراآن  يف  ال�سالم  مفهوم  البوهايل،  الطيب   -  1

.147  -146 �ص 

2 - نف�سه، �ص 140.
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6- قد يكون من جور القول وع�سفه، حني يرد مفهوم ال�سلم اأو اأحد م�ستقاته 

يف الن�سو�ص املنزلة، اأن يقال اإن ثمة معنى واحدا من معانيه هو املق�سود يف 

الآية القراآنية اأو احلديث النبوي مو�سوع الدرا�سة، بحيث ل يقبل اأي منهما 

اأي معنى اآخر، بل قد يكون عك�ص ذلك هو ال�سحيح فيما ي�سدق على املفهوم 

يف اللغة من هذه الزاوية، اأي اإمكان وجود اأكرث من معنى واحد له يف الن�ص 

املف�سرين  اختالف  يف�سر  ما  املنزلة،وهو  ول  الأ�سً عليه يف  ي�سدق  الواحد، 

والفقهاء يف حتديد معنى ال�سلم يف الآية الواحدة. 

  7-  اإذا كان الغالب –كما ات�سح- اأن ال�سلم يعرف بال�سالمة من الآفات 

اإىل ا�ستدعاء املفاهيم  الباحث  اأم باطنة، فاإن ذلك قد يجر  ظاهرة كانت 

الأخرى املرتبطة به من قريب اأو بعيد، كالأمن والأمان والعهد وعقد الذمة 

والهدنة وال�سلح ... وا�ستدعاء املفاهيم املرتبطة بنقي�سه كاحلرب والقتال 

)1(

وال�سراع...

تكن  مل  الإ�سالم  بظهور  جتريدية  معاين  ال�سلم  مفهوم  اكت�سب  لقد   -8

العرب تعرفها؛ فظهور الإ�سالم اأحدث ثورة دللية �ساملة كان من البدهي 

الإ�سالم  جدر  من  اأخ��ذت  التي  منها  وخا�سة  الألفاظ،  دللت  يف  تاأثريها 

نف�سه:

الإ�سالم  قبل  العرب  تكن  مل  تعاىل،  اهلل  اأ�سماء  من  ا�سم  فال�سالم   -

تعرفه.

- وانفرد املف�سرون باإطالق ال�سلم بلغاته الثالث على الإ�سالم، فتح ال�سني 

 .
)2(

و�سكون الالم، وك�سر ال�سني و�سكون الالم، وفتح ال�سني والالم

ي�سهد  فالواقع  لل�سلم،  ال�سيا�سية  الدللة  حتديد  اإىل  انتقلنا  واإذا   

1- انظر، م�سطفى حممود منجود، الأبعاد ال�سيا�سية ملفهوم الأمن يف الإ�سالم، املعهد العايل للفكر 

الإ�سالمي، القاهرة، �سل�سلة الر�سائل اجلامعية 26، ط، الأوىل، 1996م، �ص 33-32.

2- انظر، الطيب البوهايل، م.�ص، �ص 233. 
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 �سيا�سيا، واإن كان املفهوم 
)1(

باأنه »من ال�سعب جدا حتديد مفهوم ال�سالم«

ال�سيا�سي لل�سلم ل يخرج يف دللته ب�سفة عامة عن املفهوم اللغوي واملفهوم 

لغويا  ال�سلم  دللت  اإح��دى  احل��رب،  غياب  دللته  من  حيث  له،  ال�سرعي 

و�سرعيا كما اأ�سلفنا. 

يختلف  للغاية  مطاطة  كلمة  ال�سيا�سي  التداول  يف  ال�سالم  كلمة  اأن  غري 

، وهنا تكمن �سعوبة حتديدها 
)2(

م�سمونها باختالف ال�سياق الذي ترد فيه

�سيا�سيا.

ولعل من اأبرز دللت ال�سلم ال�سيا�سية يف الفكر الغربي:

ال�ضلم �ضد احلرب( 1 :

احلرب  بغياب  املتحقق  الن�سجام  هي  ملقاربته  الطرق  �سهل  »اأ ف�   

املفهوم-اأي  هذا  الباحثني  من  كبري  عدد  »ي�ستخدم  اإذ   ،
)3(

ال�����س��راع« و  اأ

.
)4(

ال�سالم- مبعنى غياب احلرب«

وميثل هذا الجتاه يف علم ال�سالم الغربي، »املدر�سة الب�سيطة التي تعرف 

.
)5(

ال�سالم بغياب احلروب بني الدول، وت�سعى ملنعها باأي ثمن«

الأهمية مبكان  اأنه من  اأو�سحوا  الباحثني  »بع�ص  اأن  اإىل  الإ�سارة  وجتدر 

التفرقة بني ال�سالم ال�سلبي négative peace مبعنى غياب احلرب، وال�سالم 

التي  الدول  تعاونية بني  تفاعالت  positive peace مبعنى وجود  الإيجابي 

 .
)6(

كانت اأطرافا يف ال�سراع«

العربية،  الوحدة  2009م، مركز درا�سات  ال�سنوي  الكتاب  الدويل،  والأمن  ال�سالح  ونزع  الت�سلح   -1

معهد �ستكهومل لأبحاث ال�سالم الدويل، ط، الأوىل، بريوت، 2009م، �ص 145.

2-  عبد الوهاب امل�سريي، م.�ص، �ص 190.

3- الت�سلح ونزع ال�سالح والأمن الدويل، م.�ص، �ص 145.

4- ودودة بدران، درا�سة العالقات الدولية يف الأدبيات الغربية، م�سروع العالقات الدولية يف الإ�سالم، 

املعهد العاملي للفكر الإ�سالمي، القاهرة، ط، الأوىل، 1417ه�/1996م،ج1، �ص 114.

الثانية،  ط،  بريوت،  الطليعة،  دار  خ�سر،  خ�سر  ترجمة  الدولية،  العالقات  كولر،  دانييل   -5

.171 1985م، �ص 

6- ودودة بدران، م.�ص، �ص 114.
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والجتماعية  القــتــ�ــضــاديــة  الحــتــيــاجــات  جمــمــوعــة  يــعــنــي  الــ�ــضــلــم  2 )

والثقافية وال�ضيا�ضية الواجب توفريها ل�ضمان ا�ضتمرار ال�ضالم:

التي  الو�سطية  »امل��در���س��ة  الغربي  ال�سالم  علم  يف  الجت���اه  ه��ذا  وميثل 

اأدواتها  وزوال  باحلروب  التهديد  بغياب  اإل  يتحقق  لن  ال�سالم  اأن  ت��رى 

.
)1(

وموؤ�س�ساتها«

ففي نظر هذا الجتاه »ينبغي التنبيه اإىل اأن اخلطوط الفا�سلة بني ال�سالم،  

واحلرب مل تعد وا�سحة، فال�سالم مل يعد يعني غياب احلرب فقط، بل يعني 

والثقايف  والجتماعي  القت�سادي  امل�ستوى  على  فعالة  حتتية  بنيات  توفري 

اأجل  من  العمل  يتطلب  فال�سالم   .
)2(

ال�سالم« ا�ستمرار  ل�سمان  وال�سيا�سي، 

حذف اأ�سباب احلرب املتمثلة يف : 

م، اأن ال�سالم  »الأ�سباب القت�سادية: اإذ اأعلن »ري�ستارد كوبدن عام 1842	•

وحرية املبادلت التجارية ق�سية واحدة، واعتمدت الوليات املتحدة يف عهد 

»روزفلت« مبداأ حرية املبادلت التجارية �سرطا اأ�سا�سيا ل�سلم دائم. 

	•الأ�سباب ال�سيا�سية: وتتجلى يف ال�ستبداد والطغيان، ولذلك دعا موؤمتر 
ال�سالم يف جنيف 1867م، اإىل وجوب �سقوط الأنظمة ال�ستبدادية العتيقة 

�سرطا لتحقيق ال�سالم. 

وطنية  اإحالل  اإىل  ال�سالم  دعاة  نادى  اإذ  الثقافية:  الأخالقية  	•الأ�سباب 
�سائعة حمل القوميات عن طريق الإعالم والرتبية، وقد �سغل هذا املو�سوع 

موؤمترات ال�سالم الكربى يف الأعوام : 1849م- 1867م – 1989م– 1914م، 

 .
)3(

اإىل اأن حملت لواءه منظمة اليون�سكو املنبثقة عن هيئة الأمم املتحدة«

1- دانيل كولر، م.�ص، �ص 171.

وثقافة  احل�سارة  اأن�سنة  اإىل  احل�سارات  �سراع  من  الدولية  العالقات  م�ستقبل  �سعدي،  حممد   -2

بريوت،  الثانية،  ط،   ،58 الدكتوراه  اأطروحات  �سل�سلة  العربية،  الوحدة  درا�سات  مركز  ال�سالم، 

2008م، �ص 363.

3- بيري رينوفان وجان باتي�ست دوروزيل، مدخل اإىل تاريخ العالقات الدولية، ترجمة فايز كم نق�ص، 

من�سورات بحر املتو�سط، ومن�سورات عويدات، بريوت، باري�ص، ط، الثانية، 1982م، �ص 353-352.
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3( ال�ضالم �ضد العنف: وميثل هذا الجتاه يف علم ال�سالم الغربي، »املدر�سة 

العنف، ويعد  اأ�سكال  ال�سالم يعني غياب كل  اأن  اإىل  التي تذهب  املتطرفة، 

. فمن خالل درا�سته للعنف يف البيئة الدولية 
)1(

جوان غالتونغ اأبرز روادها«

وال�سراع يرتتب عليه �سالم  اأن غياب احلرب  اإىل  كالتونغ  »تو�سل جوهان 

�سلبي، اأما ال�سالم الإيجابي فال يتحقق اإل اإذا مت توفري و�سمان احلاجيات 

واحلرية  الكرمي،  والعي�ص  والبقاء،  احلياة  يف  احلق  لالإن�سان:  الإن�سانية 

املبا�سر  العنف   : العنف  من  اأن��واع  ثالثة  بني  كالتونغ،  ومييز   ... والهوية، 

اآماله،  وتفقده  لالإن�سان  واملعاناة  الأمل  يف  مق�سود  ب�سكل  يت�سبب  وال��ذي 

امل�ستوى الظاهري  البنيوي وهو عنف معنوي ورمزي قد يبدو على  والعنف 

بعد خطري وحاد على  ذو  متوا�سل  العمق هو عنف  ولكنه يف  ب�سيطا،  عنفا 

وال�سدقية  ال�سرعية  منح  اإىل  وي�سعى  الثقايف،  والعنف  البعيد،  امل�ستوى 

للعنف املبا�سر اأو العنف البنيوي. ويف مواجهات م�ستويات العنف هذه، ينبغي 

مقابل  املبا�سر  ال�سالم  اأي  توازيها،  التي  نف�سها  ال�سالم  م�ستويات  توظيف 

الثقايف  وال�سالم  البنيوي،  العنف  مقابل  البنيوي  وال�سالم  املبا�سر،  العنف 

 .
)2(

مقابل العنف الثقايف«

 ويف م�سح عام ملفهوم ال�سالم، خرج جورج �سورن�سني بنتيجة موؤداها اأن 

 . 
)3(

»ثمة ارتباطا كبريا بني ال�سالم ومفهوم العدالة بتف�سرياتها الطوباوية«

ويف مناق�سة حتليلية للمفاهيم املتعددة لل�سالم يحدد �سميت، تعريفا اأكرث 

قابلية ملحاكمة الواقع بدل من العموميات، حيث يقول: اإن ال�سالم هو عبارة 

عن واقع حتل فيه ال�سوؤون ، �سواء كانت اجتماعية اأو �سيا�سية بني الأفراد 

اأو اجلماعات يف دولة، اأو بني الدول، عن طريق موؤ�س�سات ق�سائية اأو اآليات 

املعنية  الأط��راف  اأي طرف من  القوة من  ا�ستخدام  �سبه ق�سائية بدل من 

1- دانييل كولر، م.�ص، �ص 172.

2- حممد �سعيدي، م.�ص، �ص 363.

3 - انظر، حممد بوبو�ص، م.�ص، �ص 48.
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بالنزاع. وال�سالم اأي�سا عبارة عن �سلوك حلل ال�سراع، بحيث ل يكون ذلك 

.
)1(

احلل قد مت ترجيحه عن طريق القوة«

ومع حماولة �سميت لإيجاد تعريف عملي وتطبيقي فاإنه ل يزال ثمة غمو�ص 

كبري يف حتديد ما هو �سلم وما هو حرب.

ويظل اإميانويل كانط اأبرز من بلور ت�سورا قانونيا و�سيا�سيا ملفهوم ال�سالم 

.الذي 
)2(

الأبدي« ال�سالم  »نحو   : كتابه  خالل  من  وذلك  الغربي،  الفكر  يف 

املتداول  املفهوم  لكانط  ال�سيا�سية  الفل�سفة  تتجاوز  اإذ  1975م،  �سنة  �سدر 

عن ال�سالم، الذي يفهم ال�سالم كعقد بني دولتني اأو اأكرث، فال�سالم يف نظره 

م�سروع جمتمعي ، ل يتحقق اإل بتغيري الإن�سان نحو الأف�سل . 

اإنه مينح لل�سالم اأ�سا�سا قانونيا، يهدف من خالله اإىل جعل احلرب اأمرا 

بلحظة  مرتبط  تاريخي،  كعقد  ال�سالم  بني  يفرق  فهو  ولذلك  م�ستحيال، 

تاريخية معينة، وبني ال�سالم الأبدي.

وب�سرية،  اقت�سادية  خ�سائر  تخلف  احل��روب  اأن  كانط  ي��رى  كما 

بالتخلي عن اجليو�ص، فاحلرب، يف نظر كانط ، حترم  ينادي  فهو  ولهذا 

الإن�سان من حقوقه الأ�سا�سية. وا�ستمرار اجليو�ص يف الوجود ل ميثل فقط 

تهديدا لل�سالم بل حطا من قيمة الإن�سان. 

جمموعه  كتابه  يف  كانط  �ساغ  ممكنا  اأمرا  الدائم  ال�سالم  يكون  وحتى 

من البنود، ميز فيها بني بنود متهيدية لل�سلم الدائم واأخرى نهائية، و البنود 

املبادئ،  العديد من  تتمثل عند كانط يف  الدول  الدائم بني  لل�سالم  الأولية 

فيما يلي :

1-»ل ميكن اعتبار اأية معاهدة �سالم جديرة با�سم ال�سالم الدائم، اإذا 

1 - حممد بوبو�ص، م.�ص، �ص 48. 

اأمني،  وعلق عليه، عثمان  اإليه  وقدم  العربية  اإىل  ترجمه  الدائم،  ال�سالم  نحو  كانط،  2 - اميانويل 

مكتبة، الأجنلو امل�سرية، القاهرة، ط، الثانية، 2010م.
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 .
)1(

ت�سمنت حتفظات �سرية من �ساأنها اأن ت�سعل فتيل احلرب من جديد«

»فمثل هذه املعاهدة ل ميكنها اأن تعني اأكرث من وقف لإطالق النار، اإرجاء 

لالأعمال العدائية ولي�ص �سالما. لأن ال�سالم يعني نهاية لكل تلك الأعمال. 

ولذلك فاإن اإطالق �سفة الدائم على مثل هذه املعاهدة جمرد لغو. اإن على 

التي  املعروفة  وغري  املعروفة  الأ�سباب  كل  على  تق�سي  اأن  ال�سالم  معاهدة 

من  ن��وع  ويف  بالإمكان،  اأن��ه  كما  املتخا�سمة،  الفرق  بني  باحلرب  تت�سبب 

 .
)2(

الكيا�سة، ا�ستبعادها من الأر�سيفات الديبلوما�سية للدول«

اأخرى  دول��ة  متلك  اإىل  دول��ة  تعمد  اأن  الوجوه  من  وج��ه  ب��اأي  يحق  2-»ل 

مقاي�سة،  اأو  اإرث،  طريق  عن  �سواء(  فالأمر  كبرية،  اأم  كانت  )�سغرية 

.
)3(

اأو �سراء، اأو هبة«

»والدولة بالطبع لي�ست ) مثل الأر�ص التي تقوم عليها( اإرثا. اإنها جمتمع 

من الب�سر، ول ميكن لأحد اأن يحكمه ويت�سرف يف �سوؤونه غريها. والدولة 

التي تعترب بنف�سها �ساللة لها جذورها اخلا�سة بها، حني تعمد اإىل �سم دولة 

اأخرى اإىل جمال �سلطتها كما يفعل املرء بطعم، فاإنها تلغي بذلك وجود تلك 

الدولة ك�سخ�ص اأخالقي وحتولها اإىل �سيء. وهذا يتعار�ص مع فكرة العقد 

الأ�سلي، التي بدونها ل ميكن ت�سور حق حكم �سعب من ال�سعوب. وكل امرئ 

مدرك لالأخطار التي تعر�ست لها اأوربا وحتى اأيامنا هذه، ب�سبب من احلكم 

امل�سبق الذي مل تعرفه مناطق العامل الأخرى، والقائل باإمكانية زواج الدول 

من بع�سها البع�ص. اإنه نوع جديد من ال�سناعة تكت�سب الدولة من خالله، 

تو�سع من  اأو  قوة جديدة،  للقوة،  ا�ستعمال  اأدنى  ودون  اأ�سرية  مواثيق  وعرب 

جمال �سيطرتها. ويف هذا ال�سياق، مينع على كل دولة اأن ت�سع جيو�سها حتت 

ت�سرف دولة اأخرى، حتارب �سد عدو لي�ص م�سرتكا بالن�سبة لهما. اإذ اأنها 

1- نف�سه، �ص37.

2- نف�سه، �ص38-37. 

3- نف�سه، �ص38. 
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.)1(

بذلك تت�سرف باجتاه رعاياها ت�سرفها جتاه اأ�سياء م�ستعملة وتالفة«

، ذلك اأن هذه 
)2(

3-  »على اجليو�ص النظامية اأن تختفي كليا مع الوقت«

دائما  تظهر  حني  اأخ��رى،  دول  على  حرب  ب�سن  توقف  بال  »تهدد  اجليو�ص 

مبظهر امل�ستعد لذلك، كما اأنها تدفع اإىل م�ساعفة اأعداد املجندين ب�سكل 

باهظة جتعل  اأم��وال  بتبذير  تت�سبب  اأنها  اإىل  واإ�سافة  احل��دود.  كل  يتجاوز 

كلفة ال�سالم اأكرب بكثري من كلفة حرب ق�سرية، فاإنها نف�سها من تقف خلف 

اأعمال حربية تهدف اإىل التحرر من تلك التكاليف والأعباء. اإ�سافة اإىل اأن 

ح�سول املرء على اأجر من اأجل اأن يقتل اأو يقتل من �ساأنه حتويل الب�سر اإىل 

الطبيعي  ن�سان  الإ وحق  يتعار�ص  مما  )الدولة(،  بيد  واآلت  ر�سائل 

 .
)3(

يف الت�سرف ب�سخ�سه بحرية«

الدولة  م�سالح  م�ساندة  اأج��ل  من  وطنية  دي��ون  اأخ��ذ  البتة  يجب  »ل   -4

 .
)4(

اخلارجية«

يف  ذلك  كان  اإذا  اخل��ارج،  اأو  الداخل  من  ديونا  تاأخذ  اأن  للدولة  »ميكن 

جديدة،  م�ستوطنات  بناء  الطرق،  )اإ�سالح  الوطني  القت�ساد  م�سلحة 

واإن�ساء خمازن ا�ستعدادا لل�سنوات ال�سعبة( و�سيظل ذلك عمال بعيدا عن 

القرن  الديون هذا، هذا الخرتاع احلاذق لأمة هذا  لكن نظام  �سبهة.  كل 

التجارية، والذي عربه ترتاكم الديون اإىل ما ل نهاية، دون اأن يتم التخل�ص 

من الدفع، لأن الدائنني ل يطالبون ب�سدادها كلها مرة واحدة. نظام الديون 

هذا يعترب قوة نقدية خطرية، ثروة خلو�ص احلروب، تفوق كل ثروات الدول 

�سريبي  اإل عرب عجز  معينها  ين�سب  اأن  ل ميكن  والتي  الأخ��رى جمتمعة، 

)والذي ميكن احلد من تاأثريه لفرتة طويلة عرب النعكا�ص الإيجابي للدين 

1- نف�سه،  �ص39-38. 

2- نف�سه، �ص39. 

3- نف�سه ، �ص40-39. 

4- نف�سه، �ص 40. 
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على التجارة وال�سناعة(. هذه ال�سهولة يف اإعالن احلرب، اإ�سافة اإىل امليل 

لفعل  الكافية  القدرة  على  توفروا  كلما  احل��رب  اإىل  للحكام  الطبيعي 

اأي�سا  يتطلب  وما  الدائم.  ال�سالم  حتقيق  اأم��ام  كبرية  عراقيل  هي  ذل��ك، 

�سن بند قانوين يف اإطار معاهدة ال�سالم الدائم �سد هذه ال�سيا�سة ، هو اأنه 

عاجال اأم اآجال �ستت�سبب هذه ال�سيا�سة باإفال�ص وطني، �سرتزح حتته العديد 

التحالف  حق  الأقل  على  متلك  الدول  هذه  لكن  عنها،  رغما  الدول  من 

 .
)1(

�سد من ميار�ص مثل هذه ال�سيا�سات«

 .
)2(

5- »ل متلك اأية دولة حق التدخل عنوة يف د�ستور اأو حكومة دولة اأخرى«

»فما الذي ميكن اأن يجيز ذلك ؟. الفو�سى التي �ست�سيب رعايا دولة اأخرى؟. 

ولكن مثال الفو�سى ميكن اأن يحذرهم من اخلطر الكبري الذي قد يتعر�سوا 

له. وعموما فاإن هذا املثال ال�سرير، الذي يعطيه �سخ�ص حر لالآخرين لي�ص 

البتة اعتداء على حقوقهم. ويختلف الأمر اإذا ما تعلق بدولة انق�سمت، ب�سبب 

لوثة داخلية اأ�سابتها اإىل ق�سمني، يزعم كل ق�سم منهما اأنه ميثل الدولة 

الأطراف  اأحد  مل�ساعدة  خارجية  دولة  تدخل  فاإن  الكل،  حتكم  التي 

)مبا اأن الفو�سى قائمة( ل ميكن اأن يعد م�سا�سا بد�ستور هذه الدولة. ولكن 

اإذا مل ي�سل ال�سراع اإىل هذا احلد من ال�سوء، فاإن تدخل قوى خارجية بهذا 

اإنه  الداخلي.  مر�سها  ت�سارع  م�ستقلة  دولة  بحقوق  م�سا�سا  ميثل  ال�سراع 

 .
)3(

ميثل ف�سيحة من �ساأنها اأن جتعل حرية الدول الأخرى غري ماأمونة«

6- »ل يحق لأية دولة يف حربها �سد دولة  اأخرى اأن ت�سمح لنف�سها مبثل 

هذه الأعمال العدائية التي من �ساأنها اأن جتعل من ال�سالم يف امل�ستقبل اأمرا 

م�ستحيال: من هذه الأعمال ا�ستخدام القتلة، ال�سمامني، الإخالل باتفاقية 

.
)4(

الت�سليم، التحري�ص على اخليانة داخل الدولة العدوة الخ...«

1- نف�سه، �ص 41-40.

2- نف�سه، �ص 41. 

3- نف�سه، �ص 42. 

4- نف�سه، �ص43. 
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»اإنها ا�سرتاتيجيات غري �سريفة. فيجب اأن يظل باقيا، ولو يف وقت احلرب، 

نوع من الثقة يف طريقة تفكري العدو، واإل فاإنه ل ميكن حتقيق ال�سالم يوما، 

الو�سيلة  �سوى  احلرب  فلي�ست  اإب��ادة.  حرب  اإىل  العدائية  الأعمال  فتتحول 

يتم  التي  بالقانون(  حتكم  حمكمة  ل  )حيث  الطبيعي  الو�سع  يف  احلزينة 

ميكن  الطرفني  من  طرف  ل  بحيث  حقه.  عن  الدفاع  اأجل  من  ا�ستعمالها 

اتهامه بالال�سرعية ) لأن ذلك ي�سرتط �سدور حكم ق�سائي(. 

ووحدها  نتيجة احلرب ) متاما كما هو احلال اأمام حمكمة اإلهية( تقرر 

اإىل جانب من يوجد احلق. اأما احلرب العقابية فاإنه ل ميكن ت�سورها بني 

اأن  ذلك  وينتج عن  بالعبيد(.  ال�سادة  ت�سود عالقة  ل  الدول  فبني   ( الدول 

حرب الإبادة، والتي تعني تدمري الطرفني معا ، ويف نف�ص الآن تدمري كل حق، 

ل ميكنها اأن ت�سمح بتحقق ال�سالم اإل يف املقربة الكربى للجن�ص الب�سري. 

التي  الو�سائل  ا�ستعمال  منع  ومعها  ن�سوبها،  منع  يجب  احلرب  هذه  مثل 

تف�سي اإليها. ومن هذه الو�سائل التي ذكرناها والتي ل غرو توؤدي اإىل تلك 

النهاية املحتومة ، تلك الفنون اجلهنمية، التي هي يف ذاتها دنيئة، والتي اإذا 

مت ا�ستعمالها، فاإنها ل تظل حبي�سة حدود احلرب، مثل ا�ستعمال اجلوا�سي�ص، 

حيث يتم ا�ستغالل دناءة الآخر )التي ل ميكن التخل�ص منها بعد ذلك(، بل 

  .
)1(

تتجاوزها اإىل اأوقات ال�سالم اأي�سا، لتدمر كليا كل رغبة يف ال�سالم«

كانط، حتقيقها  يجب، ح�سب  التمهيدية )6-5-1(  ال�سروط  بع�ص هذه 

حال،  اأما ال�سروط الأخرى، فمع اأنها اأ�سا�سية، اإل اأنه ميكن تاأجيلها، لكن 

على اأ�سا�ص اللتزام بها يف اأقرب وقت ممكن. وهذا ما يبني اأن م�سروع كانط 

لل�سلم الدائم مل يكن م�سروع فيل�سوف حامل ل ياأخذ الأو�ساع القائمة بعني 

بال�سبغة  تت�سم  التي  الأوام��ر احلقوقية  اأن  يدرك  كانط  كان  لقد  العتبار. 

1- نف�سه، �ص43. 
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ال�سرعية ل ميكن تطبيقها دون مراعاة الظروف املحيطة، واإل اأدى ذلك اإىل 

عك�ص ما ن�ستهدفه منها . لذلك يجوز تاأجيل اإجناز بع�ص الإ�سالحات اإىل 

حني حلول الظروف املالئمة لذلك. 

على اأن حتقيق هذه البنود التمهيدية ل يعني قيام حالة ال�سلم، ذلك اأنه 

على اأ�سا�سها ميكن فقط بلوغ حالة ما قبل ال�سلم، اأي حالة غياب احلرب، 

لالنتقال من حالة غياب احلرب اإىل حالة ال�سلم يجب اتباع طريق احلق. 

فبف�سل احلق فقط ميكن اأن ي�سل الأفراد والدول اإىل حالة ال�سلم. اإقامة 

ال�سروط  ي�سوغ  ال��ذي  الن�ص  من  الثاين  املقطع  مو�سوع  هي  احل��ق  حالة 

النهائية لل�سلم بني الدول. 

ال�سروط  اأي  النهائية؛  البنود  ب�سط  يتم  الن�ص  من  الثاين  املقطع  يف 

التمهيدية  البنود  تختلف منهجيا عن  البنود  الدائم. هذه  لل�سلم  الإيجابية 

من حيث اإن لها طابعا قبليا، اأي اأنها لي�ست م�ستمدة من التجارب والأحداث 

الأخالقي  الأمر  من  جتربة،  كل  عن  با�ستقالل  م�ستخل�سة،  بل  التاريخية، 

الذي ي�سعه عقلنا العملي احلقوقي. اإن كانط مل يكن واهما بل كان يعرتف 

كو�سيلة  العنف  يرف�ص  لكنه  ال�سيا�سية  للحياة  اأ�سا�سي  كعن�سر  بال�سراع 

لت�سويته. ال�سلم ل يلغي ال�سراع، بل هو كيفية للتعامل معه. 

 فل�سفة احلق لكانط تقرتح حال حقوقيا لكل العالقات يف حالة الطبيعة: 

ل يقت�سر الأمر فقط على تعوي�ص حالة الطبيعة بني الأفراد بنظام حقوقي، 

بل كذلك حالة الطبيعة بني الدول يجب جتاوزها بف�سل نظام حقوقي، وحتى 

حالة الطبيعة بني الأفراد من دول خمتلفة اأو بني الأفراد والدول الأجنبية 

التنظيم  نتيجة  هو  الدائم  ال�سلم  منا�سب،  حقوقي  بنظام  تعوي�سها  ميكن 

 .
)1(

احلقوقي لكل العالقات احلبلى بال�سراع يف عامل احلرية اخلارجية

1- نف�سه، �ص 53-52. 
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اإذا كان ال�سلم الدائم يتوقف، كما راأينا �سابقا، على اإر�ساء نظام حقوقي 

ي�سبط العالقات بني كل الأفراد والدول، فاإن هذا النظام يجب اأن يتكون من 

ثالثة م�ستويات يحدد كل واحد منها بندا من البنود التمهيدية الثالثة: 

1-امل�ستوى الأول ي�سبط العالقات بني النا�ص داخل كل دولة، ويطلق عليه 

Das Staatsrecht ونرتجم هنا هذه  اأو    Das Staatsburgerrecht كانط 

الكلمة باحلق املدين، وهو جمموع القوانني التي حتدد العالقات بني املواطنني 

داخل الدولة، اأي التي تقيد حرياتهم اخلارجية ب�سكل ي�سمح بتعاي�سها. 

كانط  عليه  ويطلق  الدول،  بني  العالقات  ي�سبط  الثاين  2-امل�ستوى 

هذه  ترجمة  الأف�سل  من  لكن  ال�سعوب،  حق  حرفيا   ،  Das Vilker-recht

الكلمة باحلق الدويل، وهو جمموع القوانني والت�سريعات التي حتدد العالقات 

بني الدول بحيث ل تتعار�ص حرية اإحداها مع حرية الأخرى.

لدول  املنتمني  الأف����راد  ب��ني  ال��ع��الق��ات  ي�سبط  ال��ث��ال��ث  3-امل�����س��ت��وى 

اإليها، ويطلق عليه كانط  ينتمون  التي ل  والدول  الأفراد  اأو بني  خمتلفة، 

 .
)1(

Das Weltburgerrecht احلق العاملي

يوؤكد كانط اأن هذه الأنظمة الثالثة مرتابطة فيما بينها ، بحيث اإذا غاب 

انعك�ص ذلك  التي ي�سبطها يف حالة الطبيعة،  واحد منها وبقيت العالقات 

بكيفية �سلبية على ال�سلم الدائم، ميكن للنا�ص مثال يف بلد معني اأن ين�سئوا 

نظاما حقوقيا مدنيا ي�سمح بتعاي�ص حرياتهم اخلارجية وي�سمن األ تنتهك 

حقوقهم، لكن يف غياب نظام حقوقي دويل، ل اأحد داخل هذا البلد ميكن اأن 

يعي�ص اآمنا ومطمئنا اإىل اأن ل تنتهك حقوقه من قبل دولة اأخرى. 

احلق  يف  متكاملة  لنظرية  الأ�سا�سية  املالمح  تر�سم  اإذن  النهائية  البنود 

العاملي،  واحلق  ال��دويل  احلق  امل��دين،  احلق  اأق�سام:  ثالثة  اإىل  تنق�سم 

1-نف�سه، �ص 65. 
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الأخالقية  اإمكانيته  و�سروط  ال�سلم  حول  كانط  نظرية  نواة  تت�سمن  وهي 

 .
)1(

وبالتايل القبلية

ارتباطا وثيقا بالأخالق، حيث عالج  ال�سالم عند كانط    يرتبط مفهوم 

يف ملحق كتابه م�سكل العالقة بني ال�سيا�سة والأخالق، » حيث يبدي رف�سه 

القاطع لكل ممار�سة �سيا�سية تتنكر ملبادئ الأخالق واحلق باأي حجة كانت، 

اأية �سروط كذريعة  ت�ستعمل حتت  اأن  الأبدي ل ميكن  ال�سلم  بل حتى فكرة 

مثال  يحق  ل  وال�سعوب.  الأف��راد  حقوق  وتنتهك  لالأخالق  تتنكر  ملمار�سات 

التدخل يف دولة اأجنبية وتغيري نظامها حتى ولو كان ذلك بحجة املحافظة 

على الأمن وحتقيق ال�سلم. كما ل ميكن التذرع يف هذا ال�سدد ب�سوء الطبيعة 

الب�سرية التي تنقاد للعنف ول تنقاد للقانون احلقوقي«. 

قيادة  اأهميتها يف  ويقدر  ال�سيا�سية  اإن كانط كان يدرك �سرورة احلنكة 

على  والإ���س��رار  الأخالقية  باملبادئ  ال�سارم  فالت�سبث  العامة.  ال�سوؤون 

املحيطة  الظروف  مالءمة  مدى  مراعاة  دون  العوجاج  وتقومي  الإ�سالح 

نتائج  اإىل  ي��وؤدي  اأن  ميكن  له  املنا�سبة  ال�سروط  حتقق  انتظار  ودون  لذلك 

اإذا لكي ل تبقى املبادئ الأخالقية  اإن احلنكة ال�سيا�سية �سرورية  عك�سية. 

اأن تتوافق قواعد  حربا على ورق.  لكن من ال�سروري كذلك احلر�ص على 

ت�سبح مالئمة  الأخ��الق حتى  تكييف  بدل  الأخ��الق،  مع  ال�سيا�سية  احلنكة 

 .
)2(

مل�سلحة احلاكمني

1- ينظر كذلك بتف�سيل حول مفهوم ال�سالم الكانطي: 

-  اإ�سماعيل امل�سدق، تاأمالت حول فكرة ال�سلم الدائم عند كانط، جملة مدارات فل�سفية ع.10،ال�سنة 

الرابعة، 2004م،�ص13، وما بعدها 

- عطيات اأبو ال�سعود، كانط وال�سالم العاملي ، جملة عامل الفكر ع.4، املجلد31، اأبريل، يونيو 2003م، 

�ص91، وما بعدها . 

- ر�سيد بوطيب، اإمانويل كانط، نحو ال�سالم الأبدي لي�ست احلرب اإل الو�سيلة احلزينة  يف الو�سع 

الطبيعي، جملة نزوى ،ع38، اأبريل 2004م، �ص18، وما بعدها .

2- اإميانويل كانط، م.�ص، �ص 88-87. 
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يكونا  اأن  ميكن  العملية  وال�سيا�سة  ال�سيا�سية  الفل�سفة  اأن  كانط  ي��رى 

من�سجمني ب�سرط اأن تتم املحافظة على اأ�سبقية الفل�سفة كنظرية لالأخالق. 

ال�سيا�سة ملبادئ الأخالق  عندما تتم املحافظة على هذه الأ�سبقية وتخ�سع 

باملبادئ  هنا  تلتزم  ال�سيا�سة  اإن  �سيا�سية.  اأخالقية  نزعة  عن  كانط  يتكلم 

بدون  ال�سيا�سية.  للحنكة  الواقع  يف  جت�سيدها  م�سوؤولية  وترتك  الأخالقية 

ممار�سة �سيا�سية تبقى فكرة ال�سلم حربا على ورق، لكن املمار�سة ال�سيا�سية 

 .
)1(

يجب اأن ت�سرت�سد بالأخالق واأن تنحني اأمام مبادئها

نظرية  الأب��دي«،  ال�سالم  »نحو  كتابه:  كانط من خالل  �ساغ  لقد  اإجمال 

متكاملة حول ال�سالم تتاأ�س�ص على احرتام حقوق الإن�سان وت�سرت�سد بالأخالق 

من اأجل حتقيق العدالة. 

حاولنا يف كل ما �سبق تبني دللت ال�سلم يف املدر�سة الغربية، وبالنعطاف 

نحو اإ�سهامات الفكر الإ�سالمي وبال�سبط الفكر الإ�سالمي احلديث واملعا�سر، 

من اأجل حتديد مفهوم ال�سالم، جند اأن معظم هذه الكتابات، قد �سددت 

الإ�سالمي،  الت�سور  يف  ال�سالم  اإذ  ال�سالم،  ملفهوم  ال�سمويل  املعنى  على 

والقت�سادية  الجتماعية  الإن�سان  حياة  جمالت  كل  ي�ستوعب  عام  مفهوم 

وال�سيا�سية وي�ستوعب كيان الإن�سان كله.

ات�سال  تت�سل  عميقة،  اأ�سيلة  فكرة  الإ�سالم  ال�سالم يف  »فكرة  اأن  ذلك 

 و»الإ�سالم يف طبيعته 
)2(

وثيقا بطبيعته وفكرته عن الكون واحلياة والإن�سان«

الكلية يف النظرة اإىل احلياة، ل يجزئ ال�سالم، ول ين�سده يف حقل مفرد من 

ال�سالم كله وحدة، ويحاول حتققه يف كل حقل،  اإمنا يجعل  حقول احلياة، 

ت�سبح  وبذلك  والإن�سان،  واحلياة  للكون  الكلية  النظرة  وبني  بينه  ويربط 

كلمة »ال�سالم« التي يعنيها الإ�سالم ذات دللة اأعمق واأ�سمل من معناه الذي 

1- نف�سه، �ص97. 

ع�سر،  ال��راب��ع��ة  ط،  ال��ق��اه��رة،  ال�����س��روق،  درا  والإ����س���الم،  ال��ع��امل��ي  ال�����س��الم  ق��ط��ب،  �سيد   -2

.15 1427ه�/2006م، �ص 
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كلمة اهلل يف  الذي يحقق  ال�سالم  الأي��ام، فهو  الدول يف هذه  تتعارف عليه 

الأر�ص من  احلرية والعدل والأمن جلميع النا�ص، ل جمرد الكف عن احلرب 

.
)1(

باأي ثمن«

العالقات  يف  ال�سلم  لنظرية  املنظرين  اأب��رز  من  ال�سريازي  ال�سيد  ويعد 

 ،
)2(

الدولية يف الفكر الإ�سالمي املعا�سر من خالل كتابه »ال�سلم وال�سالم«

اإذ يوؤكد ال�سريازي اأن القاعدة الأولية يف الإ�سالم هي ال�سلم وال�سالم، واأن 

اأ�سماء اهلل احل�سنى ، واهلل عز وجل خالق ال�سلم وال�سالم ،  »ال�سالم« من 

ي�سمن للنا�ص ال�سلم وال�سالم مبا �سرعه �سبحانه من مبادئ ومبا ر�سمه من 

.
)3(

خطط ومناهج، ومبن  بعثهم من اأنبياء ور�سل ومبا اأنزله من كتاب...«

العلوم  مبجالت  عالقة  له  عام  مفهوم  ال�سريازي،  عند  ال�سالم  ومفهوم 

واملعرفة، وله دور يف خمتلف احلياة الإن�سانية، اإذ ما من اأمر يتعلق ب�سوؤون 

الإن�سان اإل ولالإ�سالم عالقة فيه، يف خمتلف امليادين ال�سيا�سية والإعالمية 

.
)4(

والقت�سادية والجتماعية والعائلية والع�سكرية

ومن ثم ، فال يخت�ص مفهوم ال�سالم عند ال�سريازي مبا يقابل احلرب، 

حياة  جم��الت  خمتلف  ي�سمل  الأط���راف  مت�سعب  وا���س��ع  معنى  ه��و  واإمن���ا 

الإن�سان. 

وي�سعى  الإ�سالم  يتوخاه  ال��ذي  الهدف  اأن  اإىل  ال�سريازي  الإم��ام  وي�سري 

اإليه هو تهذيب الإن�سان ومتكينه من العي�ص يف هذه احلياة الأوىل واحلياة 

الإ�سالمية  القوانني  حكومة  فرتة  ذلك  حتقق  وقد  و�سالم.  باأمن  الأخ��رى 

1 - �سيد قطب، ال�سالم العاملي والإ�سالم، م.�ص، �ص35.

2 -  حممد احل�سيني ال�سريازي، ال�سلم وال�سالم، دار العلوم بريوت لبنان ، ط،الأوىل،1426ه� ، كما 

�سدر لالإمام ال�سريازي كتابان عن الالعنف هما: 

   - الالعنف يف الإ�سالم ، بريوت ، دار العلوم، ط،الأوىل، 1423ه�.

   - الالعنف منهاج و�سلوك، بريوت، موؤ�س�سة املجتبى للتحقيق والن�سر، ط،الأوىل، 1423ه�. 

3  -  حممد احل�سني ال�سريازي، ال�سلم وال�سالم، م.�ص، �ص 25.  

4 - نف�سه، �ص 3. 
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التي طبقها ر�سول اهلل ] ، وخلفاوؤه الرا�سدون. وعن دور الإ�سالم يف ن�سر 

الإ�سالم،  يف  ال�سالم  عليها  يقوم  التي  واملبادئ  الإن�سان  وتهذيب  ال�سالم 

يوؤكد ال�سريازي، اأن الإ�سالم قد عمل على تهذيب الإن�سانية باأكملها و�سموها 

النا�ص يف  لأن  وال�سالم،  الأمان  �ساطئ  اإىل  الإن�سان  ولأجل و�سول  ورفعتها 

اأ�سرة واحدة متعاونة متكاملة، وكلهم  وال�سنة املطهرة  الكرمي  القراآن  نظر 

 . 
)1(

اأخوة كما قال تعاىل: { ۈ  ٴۇ  ۋ }

ومن هذا املنطلق، قرر الإ�سالم مبادئ العدالة وامل�ساواة والإخاء واحلرية 

احلياة  يحب  الإ�سالم  لأن  كثريا  ذلك  على  واأك��د  للجميع،  والرفاه  والأم��ن 

.
)2(

ويحر�ص على الأمن وال�سالم

ويوؤكد ال�سريازي اأن من اأهم مبادئ الإ�سالم الواجبة التطبيق ليعم ال�سالم 

يف جمال العالقات الدولية:

اأول: عدم اإكراه اأحد منهم على ترك دينه، اأو اإكراهه على عقيدة معينة، 

. 
)3(

يقول تعاىل : { ی  جئ    حئ  مئىئ  يئ  جب  حب    خب  مبىب }

ثانيا: من حق اأهل الكتاب اأن ميار�سوا �سعائر دينهم: فال تهدم لهم كني�سة، 

ول يك�سر لهم �سليب ، وقد ورد عن الإمام اأبي عبد اهلل عليه ال�سالم: »من 

كان يدين بدين قوم لزمته اأحكامهم«، بل من حق زوجة امل�سلم )اليهودية 

الزوجة  ، حالها حال  املعبد  اإىل  اأو  الكني�سة  اإىل  اأن تذهب  الن�سرانية(  اأو 

امل�سلمة يف ذهابها اإىل امل�سجد. 

ثالثا: ترك لهم الإ�سالم ما اأباحه لهم دينهم من الطعام وغريه، ما دام 

ذلك جائزا عندهم، ومل يتظاهروا به يف املجتمع الإ�سالمي. 

دينهم،  ح�سب  والنفقة  والطالق  الزواج  ق�سايا  يف  احلرية  لهم  رابعا: 

1- �سورة احلجرات، الآية 10. 

2- ال�سريازي، ال�سلم وال�سالم، م.�ص، �ص37. 

3-�سورة البقرة، الآية 256 . 
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ولهم اأن يت�سرفوا كما ي�ساءون فيها، دون اأن تو�سع لهم قيود اأو حدود، 

امل�سلمني  بني  ت��زاوج  ح�سل  اإذا  مثال:  الإ�سالمي،  ال�سرع  ح��دده  ما  اإل 

الكتاب.  واأهل 

احلرية  لهم  وجعل   ، حقوقهم  و�سان  كرامتهم،  الإ�سالم  حمى  خام�سا: 

يف اجلدل واملناق�سة يف حدود العقل واملنطق، مع التزام الأدب والبعد عن 

اخل�سونة والعنف. 

�ساد�سا: �ساوى بينهم وبني امل�سلمني يف القوانني العامة يف البالد. 

والتزوج   ، طعامهم  واأح��ل   ، الكتاب  اأهل  بطهارة  الإ�سالم  حكم   : �سابعا 

بن�سائهم، وجواز التعامل معهم . 

الهدايا  وت��ق��دمي  مر�ساهم،  وع��ي��ادة  زيارتهم  الإ���س��الم  يحبذ   : ثامنا 

من  ذلك  ونحو  وال�سراء  البيع  مببادلتهم  وي�سمح  حوائجهم،  وق�ساء  لهم، 

املعامالت. 

تا�سعا: يحر�ص الإ�سالم على ال�سعي لهدايتهم باحلكمة واملوعظة احل�سنة، 

ومن دون اأي اإكراه. 

علماء  مع  واملحاجة  والنقا�ص  احل��وار  حرية  الإ���س��الم  منحهم  عا�سرا: 

   .
)1(

امل�سلمني

اإجمال يرى الإمام ال�سريازي - وبعبارة مكثفة – اأن القاعدة الأولية يف 

الإ�سالم هي ال�سلم وال�سالم، والأ�سل هو الالعنف، اأما القتال واحلرب فهي 

ال�ستثناء، ول م�سوغ للحرب يف نظر الإ�سالم مهما كانت الظروف، وهو –اأي 

الإ�سالم– مل ياأذن باحلرب اإل دفعا للعدوان، وحماية للدعوة وامل�ست�سعفني، 

امل�سروعة  احلريات  من  وهي  الدين،  حلرية  وكفالة  ل�سطهادهم،  ومنعا 

وواجبا من  الدين،  تكون فري�سة من فرائ�ص  اإن�سان، فاحلرب حينئذ  لكل 

1- ال�سريازي، ال�سلم وال�سالم، م.�ص، �ص 40،  وما بعدها.
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ب�سروط كثرية،   ا�سم )اجلهاد(، م�سروطة  املقد�سة، ويطلق عليها  واجباته 

ائ     ائ    ى   ېى   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   تعاىل:{  يقول 

.
)1(

ەئ  ەئ }
فالإ�سالم –بتعبريه- كما يوؤكد على �سرورة ال�سلم وال�سالم، يرى �سرورة 

فتحقيق   ، الأع��داء  فيه  يطمع  ل  حتى  �سعيف،  غري  قويا  امل�سلم  يكون  اأن 

احلق  يكن  مل  لو  لأنه  عليه،  للحفاظ  كافية  قوة  وجود  من  له  لبد  ال�سالم 

.
)2(

مدعما بالقوة، ملا انت�سر على القوى التي تدعم الباطل

 اإن الإمام ال�سريازي حينما يرف�ص العنف والعدوان على اأنها اأ�سلوب حلل 

واجلماعة،  الفرد  حياة  يف  توؤثر  التي  الظواهر  من  باعتبارهما  امل�سكالت، 

اإمنا ي�ستند يف ذلك اإىل فكره الإ�سالمي القائم على جانب ال�سالم، يقول: 

»اإن  ال�سالم ي�سل ب�ساحبه اإىل النتيجة الأح�سن، وامل�ساملون يبقون �ساملني 

.
)3(

مهما كان لهم من الأعداء«

كاجتاهات  ونظرياته  اآراءه  ال�سريازي  ال�سيد  يب�سط  فعندما  ذلك  واإزاء   

حديثة تواكب ال�سياق الدويل يف رف�ص الت�سلط والعنف والتع�سف بكل اأ�سكاله 

القراآن  روؤيته من  ي�ستمد  اإمنا  الدول،  اأو على  ال�سعوب  اأو على  الأفراد  على 

احلكيم، حيث قول اهلل �سبحانه وتعاىل: { ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  

 .
ڭ    ڭ }  )4(

فالإمام ال�سريازي حينما يو�سح هذه الروؤى ينطلق من ا�ستخدام العقل 

وقوته يف قدرة التمييز بني اخلري وال�سر، وهذه الروؤية هي روؤية الإ�سالم، 

اختلفت  مهما  كافة  النزاعات  وح��ل  واحل��وار  التفاهم  اإىل  يدعو  ال��ذي 

1- �سورة النحل، الآية 126. 

2- ال�سريازي، ال�سلم وال�سالم، م.�ص، �ص 41 . 

3- نف�سه، �ص 42. 

4- �سورة البقرة، الآية 208. 
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الأزمنة اأو تغريت الأحوال والأماكن، ل �سيما اأن الإن�سان هو املخلوق الذي 

كافة  الأديان  تعاليم  لن�سر  الأخرى  احلية  الكائنات  بني  من  اهلل  ا�سطفاه 

وحمل الر�سالت واإ�ساعة ال�سفاء واملحبة بني اجلميع. 

ويوؤكد الإمام ال�سريازي ذلك بقوله: اإن منطق الر�سل والأنبياء هو منطق 

ال�سلم والالعنف والحتجاج العقالين من اأجل اإنقاذ الب�سرية، حيث يقول 

اهلل تعاىل يف كتابه الكرمي عن ا�ستخدام ال�سلم واللني والبتعاد عن العنف 

والغلظة، وا�ستخدام �سيا�سة العفو، والعتماد على منهج ال�سورى اأ�سلوبا يف 

الإقناع احلر واحلوار ال�سلمي وامل�ساركة يف اتخاذ القرار، { پ  ڀ  ڀ   

ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  
.

)1(

ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ }
بناء عليه فلل�سلم يف الت�سور الإ�سالمي مفهوم �سمولية، واأنه »كل ل يتجزاأ 

و اأنه لي�ص قا�سرا على حقل دون حقل اأو جمال دون جمال، بل ي�سمل جمالت 

احلياة كلها يف �سائر مرافقها واأحوالها، ومن هنا تكون لل�سالم دللة اأعمق، 

.
)2(

ومعنى اأ�سمى مما هو متعارف عند غري امل�سلمني«

هذه الروؤية ال�سمولية هي التي حتكم تعريفنا لل�سالم، ليغدو مفهوم ال�سالم  

مبعنى اإقامة احلق، وتبادل العالقات وامل�سالح على اأ�سا�ص امل�ساواة والعدل 

واحلرية واملعاملة باملثل..، وعلى اأ�سا�ص عهود ومواثيق تكون ملزمة جلميع 

اأو  ال�ست�سالم  حال-  –باأي  يعني  ل  الإ�سالم  يف  فال�سلم  وبهذا  الأط��راف. 

ال�سعف اأو التنازل، كما يتنزه عن كل معاين ال�ستغالل اأو القهر اأو الت�سلط 

اأو الظلم والعدوان. 

1- �سورة اآل عمران، الآية 159. 

2- يو�سف الكتاين، العطاء احل�ساري لالإ�سالم يف جمال العالقات الدولية، الإ�سالم دين ال�سالم، م، 

الإحياء، ع7، 1416ه�/1996م، �ص40.
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الف�صل الأول

اأ�صول  الروؤية القراآنية 

لل�صـــــالم العـــاملي.. 

املبادئ والأ�ص�س





ظهر الإ�سالم يف زمن عدم العرتاف بالآخر دينيا وح�ساريا، فاحل�سارات 

الإ�سالم )الفرعونية، الإغريقية، الرومانية( وبقدر ما قدمت  التي �سبقت 

من نفع لالإن�سانية على امل�ستوى املادي بقدر ما اأكدت يف املجال الجتماعي 

على مبادئ ال�ستعباد التي حكمت على الآخر بالدونية والحتقار والإلغاء. 

– وبعد حتريفها- ثم تطويع الن�ص الديني  بعد جميء الديانة اليهودية 

املختار،  اهلل  �سعب  باعتبارهم  الأمم،  كل  على  اليهودي  التفوق  لإثبات 

ال�سعب اخلا�ص واملقد�ص للرب، ال�سعب الذي �سخرت له كل الأمم خلدمته 

يجعلك  واأن  ل��ك...  ق��ال  كما  خا�سا  �سعبا  له  تكون  اأن  ال��رب  »وواع���دك 

واأن  والبهاء  وال�سم  الثناء  يف  حتملها  التي  القبائل  جميع  على  م�ستعليا 

مقد�ص  �سعب  اأنت  »ولأن��ك   ،
)1(

ق��ال« كما  اإلهك  للرب  مقد�سا  �سعبا  تكون 

اأخ�ص من جميع  له �سعبا  لتكون  اإلهك  الرب  اإياك قد اختار  اإلهك،  للرب 

.
)2(

ال�سعوب الذين على وجه الأر�ص«

وكذلك ال�ساأن بالن�سبة للديانة امل�سيحية وبعد حتريفها، اأعلنت حربها �سد 

الآخر، وق�سرت مهمة امل�سيح يف حمل ال�سيف، اإذ نقراأ: »ل تظنوا اأين جئت 

والكنة  واأمها  والبنت  واأبيه  البن  بني  لأفرق  �سيفا، جئت  بل  �سالما  لأحمل 

.
)3(

وحماتها، ويكون اأعداء الإن�سان اأهل بيته«

ولأن املجتمعات التي تقدمت الإ�سالم جمتمعات حروب وعنف، فقد »وجه 

العاملية  الأ�سرة  خماطبا  الب�سر  كافة  اإىل  لل�سالم  عاملي  نداء  اأول  الإ�سالم 

ڭ   ڭ   ڭ   ڭ    ۓ   ۓ    ے   ے   ھ   ب��ق��ول��ه:{ 

وتقت�سيه  حتتمه  ن��داء   
)5(

»
)4(

{ ٴۇ  ۈ   ۈ   ۆ     ۇۆ    ۇ  

1 - العهد القدمي، �سفر التثنية، الإ�سحاح 26، الفقرتان 19-18.

2 - العهد القدمي، �سفر التثنية، الإ�سحاح 7، الفقرة6.

3 - العهد اجلديد، ب�سارة متى، الإ�سحاح 10، الفقرات 36-35-34.

4 - �سورة البقرة، الآية 208.
البي�ساء،  اجلديدة،  النجاح  مطبعة  املعا�سر،  الإ�سالم  ق�سايا  من  بوطالب،  الهادي  عبد   -  5

ط1، 2004م، �ص47.
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اخل�سائ�ص الذاتية وال�سمات الكلية التي تت�سف بها الأمة الإ�سالمية والتي 

حت�سل يف كونها اأمة اخلروج وال�سهادة والو�سطية والعاملية.

بناء على هذه امل�سلمة، جاءت ن�سو�ص القراآن الكرمي مت�سمنة ملجموعة 

من املبادئ والأ�سول، باعتبارها حمددات منهاجية يقوم عليها بناء ال�سالم 

العالقة  هذه  حدود  وتر�سم  بغريهم،  امل�سلمني  عالقة  وتنظم  الإ�سالم  يف 

وت�سبط حركتها وتوجه م�سارها نحو حتقيق معاين الإخاء والعدل وامل�ساواة 

يف العالقات الإن�سانية، ليتحقق ال�سلم وال�سالم لالإن�سان يف القرية العاملية.. 

وليثور الت�ساوؤل حول ماهية هذه املبادئ التي ت�سكل الأطر املرجعية، والوحدة 

.
)1(

القيا�سية التي يتم الحتكام اإليها يف �ساأن تقييم ذلك ؟

للعامل  القراآنية  الروؤية  باأ�سول  املتعلقة  الكرمي  القراآن  اآيات   
)2(

با�ستقراء

واملبادئ  الأ�سول  تلك  اأن  يت�سح  الإ���س��الم،  يف  لل�سالم  احلاكمة  واملبادئ 

تن�سجم وخ�سائ�ص الأمة الإ�سالمية، اإذ تتح�سل هذه، وح�سبما ت�سري اإليه 

اآيات القراآن، يف مبداأ التوحيد وما يفرت�سه من نبذ التجزئة وال�سراع، 

يقوي  لالإ�سالم، مما  ال�سابقة  بالديانات  واعرتاف  اإميان  من  يقت�سيه  وما 

هي  بالتي  دعوة  من  يقت�سيه  وما  العاملية  ومبداأ  ويدعمها.  ال�سالم  فر�ص 

اأح�سن وحوار بناء وانفتاح على الآخر مما يدعم عالقات التعاون والتعاي�ص 

واحلرية  والعدل  امل�ساواة  مبادئ  واإر�ساء  والأمم...  ال�سعوب  بني  ال�سلمي 

وال�سالم  ال�سلم  لقيام  احلقيقة  وال�سمانات  الأ�سا�سية  ال�سروط  باعتبارها 

بني الأفراد واجلماعات والأمم.

ونعر�ص فيما يلي -ب�سيء من التف�سيل- لأهم هذه املبادئ احلاكمة لبناء 

ال�سالم يف الإ�سالم.

1 - تعتمد هذه الدرا�سة يف الإجابة عن ال�سوؤال املثار منهاجية النظر يف اآيات القراآن الكرمي، باعتباره 

املرجع الأ�سلي الذي ترد اإليه كل الأ�سول الإ�سالمية الأخرى فهو احلاكم على ما عداه من الأ�سول 

واحلا�سم للخالف الدائر بينها. م�سداقا لقوله تعاىل:{ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ} �سورة الأنعام، 

الآية 38. 

2 - ا�ستقراوؤنا هذا ا�ستقراء ناق�ص ولي�ص تاما، اإذ �سنكتفي باإيراد ما يكفي من ال�سواهد القراآنية يف 

كل مبداأ، مراعني وحدة القراآن البنائية غري خملني بها.
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املبحث الأول: عقيـدة التوحيـد

 ت�سكل عقيدة التوحيد -مبا تعنيه من الإقرار والعرتاف النابع من يقني 

باأحدية اهلل تبارك وتعاىل ووحدانيته وتفرده �سبحانه يف كل ما هو خمت�ص 

اأ�سدادها  بانتفاء  والإقرار  وال�سفات،  والأ�سماء  والربوبية  الألوهية  به من 

-، جوهر الإ�سالم، فمما ل�سك فيه اأن »جوهر 
)1(

ومنافياتها عنه جل �ساأنه

 ... التوحيد  هو  الإ���س��الم  جوهر  واأن  الإ���س��الم،  هو  الإ�سالمية  احل�سارة 

اإل  اإله  »ل  اأن  وال�سهادة  العتقاد  هو  املتواترة  الب�سيطة  بالعبارة  والتوحيد 

اهلل«، وهذا القول ب�سيغة النفي، املوجز اأ�سد الإيجاز، يحمل اأعظم املعاين 

كاملة  ثقافة  واحدة  جملة  يف  تتكاثف  وقد  قاطبة،  الإ�سالم  يف  واأغناها 

اأو ح�سارة كاملة اأو تاريخ باأجمعه، وهذا بالتاأكيد هو ما جنده يف »الكلمة« 

اأو »ال�سهادة« يف الإ�سالم، فكل ما يف الإ�سالم من تنوع وغنى وتاريخ وثقافة 

 .
)2(

ومعرفة وح�سارة يجتمع يف هذه اجلملة البالغة الق�سر »ل اإله اإل اهلل«

اإن التوحيد »هو اأ�سل الإ�سالم منذ اأن انعقدت بني ال�سماء والإن�سان اأ�سباب 

.
)3(

الهداية والإر�ساد«

بناوؤه  عليه  يقوم  ال��ذي  الأ�سا�ص  لكونه  لي�ص  الإ���س��الم  جوهر  والتوحيد 

فح�سب، ولكن لأنه يقدم ت�سوره للوجود ونظرته العامة اإىل الإن�سان والكون 

والزمان  والعامل  واحلقيقة  الواقع  اإىل  عامة  نظرة  ف�»التوحيد  واحلياة.. 

.
)4(

واملكان والتاريخ الب�سري«

تيمية،  ابن  وال�سفات،  الأ�سماء  وتوحيد  الألوهية،  وتوحيد  الربوبية  توحيد  تفا�سيل  يف  انظر،   -  1

الثانية،  ط،  املن�سورة،  ال��وف��اء  دار  ال��ب��از،  اأن��ور  ع��ام��راجل��زار،  وترتيب  جمع  الفتاوي،  جمموعة 

1421ه�/2010م، ج1، ج2، ج5، موا�سيع متفرقة.

2 - اإ�سماعيل راجي الفاروقي، لو�ص ملياء الفاروقي، اأطل�ص احل�سارة الإ�سالمية، ترجمة عبد الواحد 

لوؤلوؤة، مكتبة العبيكان، الريا�ص، املعهد العاملي للفكر الإ�سالمي، ط، الأوىل، 1998م، �ص131.

3- عبد الرحمان الع�سراوي، الفكر املقا�سدي وتطبيقاته يف ال�سيا�سة ال�سرعية، �سل�سلة روافد، وزارة 

الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية، الكويت، ط، الأوىل، 2010م، �ص64. 

4- اإ�سماعيل الفاروقي، اأطل�ص احل�سارة الإ�سالمية، م.�ص، �ص131.
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م�ساعر  من  الإن�سان  حياة  جوانب  خمتلف  الت�سور  هذا  ا�ستوعب  وقد 

امل�ساحة  يف�سر  مما  الواقعية..  احلياة  جلوانب  وتنظيم  و�سلوك  واأخ��الق 

املمتدة التي ت�سملها حقيقة التوحيد يف العقيدة الإ�سالمية، واجلوانب التي 

اإليها يف هذا الت�سور، حيث »امتدت هذه احلقيقة اإىل ت�سور امل�سلم  متتد 

للكون كله، وت�سوره حلقيقة القوة الفاعلة فيه، وت�سوره حلقيقة القوة الفاعلة 

الإن�سانية  اإىل تنظيم جوانب احلياة  يف حياته هو بحذافريها، كما امتدت 

�سعائرها  وجليلها،  حقريها  وكبريها،  �سغريها  ظاهرها،  و  خافيها  كلها: 

اأخرويها.. و  دنيويها  و جماعيها،  فرديها  وعمليها،  اعتقاديه�ا  �سرائعها،  و 

 .
)1(

بحيث ل تفلت ذرة واحدة منها من عقيدة التوحيد ال�ساملة«

وبهذا يعد التوحيد »املبداأ الذي يحدد لالإن�سان ماهيته الإن�سانية وحقيقته 

وحركته  فعله  وقيمة  احلياة،  هذه  يف  دوره  مبقت�ساه  ويحدد  الب�سرية، 

يف هذا الوجود، كما اأنه -اأي التوحيد- هو الذي ي�سكل لالإن�سان عامل غيبه، 

�سهادته،  وعامل  واملعامل بني عامل غيبه  الفوا�سل واخلطوط  ويحدد له 

التوحيد  لأن  والأه��واء؛  التيارات  تتقاذفه  ول  ال�سبل،  عليه  تلتب�ص  فال 

يحدد له فيما يحدد غاية وجوده، و�سبكة عالقاته مع الكون واحلياة والزمن 

امللحة  الأ�سئلة  وعذابات  احلرية  تيه  من  ويخرجه  الوجود،  عنا�سر  و�سائر 

.
)2(

ومتاهات الظنون«

املوؤ�س�سة  املبادئ  لكل  امل�ستوعب  الأول  الأ�سا�سي  املنطلق  فاإن  عليه،  بناء 

اأ�سل  لروؤية القراآن للعامل والوجود والنظرية ال�سلمية يف الإ�سالم تنبع من 

وكيف  العامل؟  روؤية  على  التوحيد  يوؤثر  فكيف  التوحيد،  هو  اإمياين  عقيدي 

ير�سم ال�سالم الإ�سالمي ؟. 

ع�سر،  ال�سابعة  ط،  ال�����س��روق،  دار  مقوماته،  و  الإ���س��الم��ي  الت�سور  خ�سائ�ص  قطب،  �سيد   -1

1428ه�/2007 م، �ص 190.

ال�سالم،  دار  الإ�سالمية،  املنهجية  كتاب:  املنهجية، �سمن  ومبادئ  التوحيد  العلواين،  طه جابر   -2

القاهرة، املعهد العاملي للفكر الإ�سالمي، ط، الأوىل، 14131ه�/2010م، �ص350-349.

56



1- التوحيد...و�ضالم الأفراد واجلماعات:

اإن تاأثري مبداأ التوحيد يف بناء ال�سالم يبدو من خالل هيمنة مبداأ الوحدة 

حلقيقة  ت�سور  »اأكمل  ه��و،  التوحيد  فمبداأ  للعامل،  القراآنية  ال��روؤي��ة  على 

الوحدة، وهي اأ�سخم احلقائق على الإطالق، وحدة اخلالق الذي لي�ص كمثله 

�سيء، ووحدة الإرادة التي ي�سدر عنها الوجود بكلمة »كن«، ووحدة الوجود 

ال�سادر عن تلك الإرادة، ووحدة النامو�ص الذي يحكم هذا الوجود، ووحدة 

احلياة من اخللية ال�ساذجة اإىل الإن�سان الناطق، ووحدة الب�سرية من اآدم 

اهلل  ال�سادر من  الدين  ووحدة  الأر���ص،  اأبنائه يف  اآخر  اإىل  ال�سالم،  عليه 

ووحدة  الدعوة،  لهذه  املبلغة  الر�سل  الواحدة،ووحدة  الب�سرية  اإىل  الواحد 

الأمة املوؤمنة التي لبت هذه الدعوة، ووحدة الن�ساط الب�سري املتجه اإىل اهلل 

واإعطائه كله ا�سم »العبادة«، ووحدة الدنيا والآخرة  داري العمل واجلزاء، 

ووحدة املنهج الذي �سرعه اهلل للنا�ص فال يقبل منهم �سواه، ووحدة امل�سدر 

 .
)1(

الذي يتلقون عنه ت�سوراتهم كلها ومنهجهم يف احلياة«

من فل�سفة الوحدة هذه ت�ستمد طبيعة ال�سالم يف الإ�سالم، فل�سفة الوحدة 

املميزة لعقيدة التوحيد التي جعلت منها، على فطرتها وب�ساطتها، و�سهولة 

»متتلك  قائلها،  نف�ص  على  تفي�سه  الذي  والطمئنان  والرتياح  بها،  النطق 

ميكن  والقانونية،  والإن�سانية  والثقافية  احل�سارية  الأب��ع��اد  من  خمزونا 

القائم  احل�ساري  والبناء  الإن�سانية،  احلركة  يف  اأ�سا�سا  مف�سال  ت�سكل  اأن 

، وحتقيق ال�سلم وال�سالم، ونبذ كل اأ�سكال 
)2(

على احرتام اإن�سانية الإن�سان«

كل  ونفي  وال�ستعالء،  التع�سب  دع��اوي  كل  وحت��رمي  والت�سلط،  الع��ت��داء 

الأ�سباب التي تثري يف الأر�ص احلروب والنزاعات.

بهذه الن�ساعة وهذا الو�سوح يعقد الإ�سالم ال�سالم بني الإن�سان وعقيدة 

التوحيد-  عقيدة  –اأي  العقيدة  بهذه  الإمي��ان  بديهيات  من  اإذ  التوحيد، 

1- �سيد قطب، يف ظالل القراآن، م.�ص، ج1، �ص283.

2 - نف�سه، ج1، �ص23.
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ٻ   ٻ   تعاىل:{ٱ   ق��ال  اجلماعي،  وال�سالم  الفردي  الأم��ن  حتقيق 

�سبحانه:  وق��ال   ،
)1(

ڀ} ڀ   پ      پ   پ   پ   ٻ     ٻ  

ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ڄ   ڦ    ڦ    ڦ   ڦ     ڤ   {ڤ  

ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  
ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ   ڈ     ڈ  ژ      ژڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  

.
)2(

گ  گ}
 وقد جاء القران الكرمي »يبني يف م�سمار الدعوة اإىل اهلل ما يكون لهذا 

الإميان من اأثر يف زرع الطماأنينة والأمن يف نف�ص املوؤمن، و ذلك يف مثل قوله 

 ، وقوله �سبحانه: { ٱ  ٻ  
)3(

تعاىل: { ىت  يت     جث  مث  ىث }

، فاأولياء اهلل هم املوؤمنون 
)4(

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ }
به حق الإميان، املوحدون له حق التوحيد، و الذاكرون هلل هم الذين يعمر 

قلوبهم الإمي�ان به، ويفي�ص اإميان�هم ذلك على األ�سنتهم و جوارح�هم، وهوؤلء 

كل  ينتفي عنهم  و  والأم��ن،  الطماأنينة  باهلل  اإميانهم  جميعا يح�سدون من 

.
)5(

حزن و خوف«

ال�سرط  هو  احلياة  يف  الطماأنينة  و  بالأمن  الإن�سان  �سعور  اأن  يخفى  ول 

وجماعات،  اأف��رادا  الغ�ري  مع  ال�سلمي  التعاي�ص  عالقات  لإقامة  الأ�سا�سي 

والتعاون املو�سوف بالرب والتقوى، ولهذا املعنى حتر�ص الأمم اأول ما حتر�ص 

ال�سالم  اأول �سرط لزم من �سروط حتقيق  اإذ هو  للنا�ص  الأمن  على توفري 

والبناء احل�ساري و التقدم العمراين.

1 - �سورة الإنعام، الآية 82.

2 - �سورة النور، الآية 55.

3- �سورة الرعد، الآية 28. 

4- �سورة يون�ص، الآية 62. 

5- عبد املجيد النجار، الإميان و العمران، جملة اإ�سالمية املعرفة، ال�سنة الثانية، العدد الثامن، ذو 

احلجة 1417ه�/اأبريل 1997 م، �ص 47.
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واإذا ما تاأملنا يف احل�سارة ال�سائدة اليوم رمبا قيل: اإن اأهل هذه احل�سارة 

الراهنة بنوا ح�سارتهم على غري اإذعان هلل تعاىل، و لكنهم مع ذلك بنوها 

بنفو�ص نزاعة اإىل الفعل، قوية يف الأداء، ن�سيطة يف التعمري، فكيف كانت 

اآنفا؟.  بينا  كما  والعزة  القوة  باهلل م�سدر  الإمي��ان  من  خاوية  وهي  كذلك 

ال�سامل  التعمري  اإىل  املف�سية  عزتها  و  النف�ص  قوة  عنيناه  ما  اأن  واجل��واب 

ماديا وروحيا واأخالقيا، بحيث تقوى النف�ص على الندفاع يف الإنتاج املادي 

زراعة و�سناعة ومن�ساآت وجتهيزات، كما تقوى يف الآن نف�سه على ال�سعي يف 

الأر�ص بالرحمة و الأخوة يف نطاق الإن�سانية، وبالعدل وامل�ساواة بني النا�ص، 

وهذا �سرب من القوة اأرقى درجة من الأول واأبعد منه منال، و لعل ذلك 

ما اأ�سار اإليه النبي � يف قوله: »لي�ص ال�سديد بال�سرعة، اإمنا ال�سديد الذي 

. 
)1(

ميلك نف�سه عند الغ�سب«

اأما النف�ص التي اأن�ساأت ح�سارة اليوم فقد اأن�ساأتها بقوة ال�سرعة ح�سب 

التعبري النبوي، اأي بالقوة الدافعة اإىل التعمري املادي الذي غر�سه الأعلى 

حتقيق الرفاه و اإ�سباع ال�سهوة، و لكن القوة التي يكون بها العدل والرحمة 

اإن  القول  ليمكن  واإنه  �سيئا.  النف�ص  تلك  تك�سب منها  الإن�سانية مل  والأخوة 

هذه احل�سارة ما قامت اإل على الدماء والدموع، وما حركة ال�ستعمار التي 

�سعت بها اأوروبا اإىل ال�سعوب الإفريقية والآ�سيوية لتبني ح�سارتها على تقتيل 

للهنود  اإب��ادة  اأمريكا من  قامت عليه ح�سارة  وما  ال��رثوات،  ونهب  النفو�ص 

املتتبع  ال�ساهد  هذا  مثل  وليعوز  ذلك.  على  �ساهد  اإل  لالأفارقة  وا�ستعباد 

من  الآخرين  اإزاء  الغربية  احل�سارة  يف  القرار  اأ�سحاب  لت�سرفات  اليوم 

العدل  اإذ هي ت�سرفات حتكمها قوة ال�سرعة ل قوة  امل�ست�سعفة،  ال�سعوب 

.
)2(

والرحمة واملحبة

اإليه من  ويف هذا ال�سياق، فاإن ح�سارة الغرب، على الرغم مما و �سلت 

1- اأحرجه البخاري، كتاب الأدب، باب احلذر من الغ�سب، رقم 6114.

2- عبد املجيد النجار، الإميان والعمران، م.�ص، �ص 54. 
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فاإن  بالإميان،  مطمئنة  اآمنة  نفو�ص  عن  تن�ساأ  مل  ملا  اأنها  اإل  امل��ادي،  العتو 

الأر�ص  لتدمري  يكفي  ما  ال�سامل  الدمار  و�سائل  من  يكد�سون  جعلوا  اأهلها 

النا�ص  فاإن  بالقلق و اخلوف،  لل�سعور  انعكا�سا  اإل  لي�ص ذلك  و  عدة مرات، 

اإذا فقدوا الطمئنان �س�ارعوا اإىل ت�س�نيع معدات الدف�اع وجتميعها، توهما 

منهم ملا حتققه لهم من الأمن، وهي يف حقيقتها لي�ست اإل تعوي�سا نف�سيا 

عن الأمن املفقود يف النفو�ص، و تلك هي حال اأهل احل�سارة الراهنة الذين 

اأ�سبح يعد نذيرا لالإتيان على هذه احل�سارة  الفناء ما  جمعوا من معدات 

نف�سها بالدمار عند اأول خطاأ ب�سري اأو عبث م�ستهرت يف اإدارة هذه املعدات، 

وهو ما بات اليوم م�سدر خوف و قلق ي�ساف اإىل امل�سدر الأ�سلي، و الكل 

القلقة  واأين من هذه احل�سارة  باهلل.  الإمي��ان  النفو�ص من  ناجت عن خواء 

وال�سلم  والق�س�ط  الع�دل  ح�سارة  كان�ت  التي  الإ�سالمية  احل�سارة  الفزعة 

اإنها ح�سارة بناها الإن�سان  وحب اخلري للعاملني وال�سعي يف ن�سره بينهم؟. 

املطمئن الآمن لإميانه باهلل مالذا وحيدا وحاميا فريدا. اإن حال الو�سعني 

هو ما ي�سوره قوله تعاىل: { ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

ڄ       ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ        ڤ   ڤ    ڤ   ٹ  
.

 )2(

»
)1(

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ }
الواقع اأن عقيدة التوحيد تن�سر ظالل ال�سلم وال�سالم يف اأكرث من جمال، 

فالإن�سان حني ي�ستجيب لنداء التوحيد »يدخل يف عامل كله �سلم وكله �سالم، 

�سرود  ول  قلق،  ول  حرية  ل  وا�ستقرار،  ر�سا  وكله  واطمئنان  ثقة  كله  عامل 

ول �سالل، �سالم مع النف�ص وال�سمري، �سالم مع العقل واملنطق، �سالم مع 

يرف  �سالم  موجود،  كل  ومع  كله  الوجود  مع  �سالم  والأحياء،  النا�ص 

يف حنايا ال�سريرة، و�سالم يظلل احلياة واملجتمع، �سالم يف الأر�ص، و�سالم 

.
)3(

يف ال�سماء«

1- �سورة النحل، الآية 112. 

2- عبد املجيد النجار، الإميان والعمران، م.�ص،  �ص 56-55.

3- �سيد قطب، يف ظالل القران، م.�ص، ج1، �ص 207.
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وبهذا، فال�سلم وال�سالم جوهر عقيدة التوحيد التي هي جوهر الإ�سالم، 

فعالقة ال�سلم بالإ�سالم وطيدة من وجه اأول: لأنهما من جدر لغوي واحد، 

مادته »ال�سني، الالم، امليم«، فرغم تعدد دللت ال�سلم اللغوية، اإل اأن اأبرز 

معانيه ال�سالم، من حيث اإنه يوؤدي اإىل ال�سالمة من الآفات، مبا يحقق من 

احل�سنى  اهلل  اأ�سماء  اأحد  لأن  ثان،  وجه  ومن  لالإن�سان.  وطماأنينة  �سكينة 

»ال�سالم«، وهو ا�سم »ي�سيع ال�سالم والأمن والطماأنينة يف جنبات الوجود ويف 

قلب املوؤمن جتاه ربه، فهو اآمن يف جواره، �سامل يف كنفه، وحيال هذا الوجود 

واأهله من الأحياء والأ�سياء، ويوؤوب القلب من هذا ال�سم بال�سالم والراحة 

. ومن وجه 
)1(

والطمئنان، وقد هداأت �سورته وجنح اإىل املوادعة وال�سالم«

دام  ما  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  لأن  التوحيد  عقيدة  جوهر  ال�سلم  فاإن  ثالث 

، فقد ر�سي لها 
)2(

ارت�سى لالإن�سانية الإ�سالم { ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ }

ال�سلم وال�سالم يف ظل التوحيد. ومن وجه رابع لأن امل�سلم ل يكون م�سلما 

اإل اإذا ج�سد اإ�سالمه يف كفالة ال�سلم واإ�ساعته له ولغريه من منطلق قوله ] 

.
)3(

»امل�سلم من �سلم امل�سلمون من ل�سانه ويده«

�ساحلا  اإن�سانا  �سبق-  ما  كل  على  -وب��ن��اء  التوحيد  اإن�سان  معه  ليغدو 

للتعاي�ص  اأهال  اإي��اه،  دافعا  لل�سر  كارها  اإليه،  �ساعيا  للخري  حمبا  م�سلحا، 

ال�سلمي مع عامة النا�ص على اختالف اأديانهم ولغاتهم واألوانهم واأجنا�سهم 

واأوطانهم... 

فاإن�سان التوحيد، يف عالقاته بغريه، يتحرك و»ينفعل معهم، لكي يحدث 

اإىل  جهل  ومن  �سبع  اإىل  جوع  من  الغري  اأو�ساع  فيقلب  ايجابيا،  غريه  يف 

، يف نكران تام للذات وناأي بها 
)4(

علم، ومن عدم اأمن اإىل طماأنينة و�سالم«

1 - نف�سه، ج6، �ص 3533.

2 - �سورة املائدة، الآية 3.

رقم  وي��ده،  ل�سانه  من  امل�سلمون  �سلم  من  امل�سلم  باب  الإمي��ان،  كتاب  البخاري،  اأخرجه   -  3

. 10 احلديث 

4 - اإ�سماعيل راجي الفاروقي، نحن والغرب، دار الزيتونة، تون�ص، ط، الأوىل، 1409ه�/1989م، �ص 18.
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بالتوحيد الذي  ا�ستعالء مقيت، لأن نف�سه معدلة  اأو  اأنانية  بغي�سة  عن كل 

وال�ستكبار  والع�سبيات،  الهوى  اأمرا�ص  من  ال�سحيح  العالج  »قاعدة  يعد 

والإف�ساد، واجلواب ال�سحيح على ما يلقاه العقل الإن�ساين رغم كل اإجنازاته 

املادية من عناء وعنت وحرية وف�سل يف حتقيق ال�سالم والأمن والطماأنينة 

.
)1(

للنفو�ص واملجتمعات والأمم«

وتغدو معه اإن�سانية التوحيد وحدها هي »الأ�سيلة اخلال�سة، فهي وحدها 

حترتم الإن�سان، بو�سفه اإن�سانا وخملوقا دون تاأليه اأو حتقري مما يحقق اأمنه 

.
)2(

و�سالمه«

ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ    ڀ    } ال��ت��وح��ي��د  ي���وؤك���د  اإذ 

. ... والأمة اأخوة �ساملة ل تعباأ باللون اأو الهوية الع�رقية. 
)3(

ٿ} 
ويف حدود هذه الروؤية، يكون جميع النا�ص �سوا�سية ل يف�سل بع�سهم بع�سا 

وهو  النا�ص.  املوؤمنني من  ي�سمل حتى غري  كوين  نظام  والأمة  بالتق�وى،  اإل 

واجلماعات  الأفراد  جميع  اأمام  اأبدا  منفتح  اإ�سالمي،  �سالم  �سالم،  نظام 

الذين يوؤمنون مببداأ الإقناع والقتناع بال�حقيقة، ويبحثون عن نظام عاملي 

 .
)4(

كله �سلم و �سالم«

2- انعكا�ضات التوحيد..وجتلياته ال�ضلمية.

  وعقيدة التوحيد يف تقريرها لفكرة الوحدة ل تقف عند هذا احلد بل 

ت�سري بها اأ�سواطا اأخرى،  من جتلياتها:

اأول: التوحيد...ووحدة الإن�ضانية:

اأ�سا�سية  �سمانة  التوحيد  عقيدة  منطلق  من  الإن�سانية  بوحدة  الإمي��ان 

الإ���س��الم��ي، ط،  للفكر  ال��ع��امل��ي  امل��ع��ه��د  امل�����س��ل��م،  ال��ع��ق��ل  اأزم����ة  �سليمان،  اأب���و  ع��ب��د احل��م��ي��د   -  1
الأوىل،1412ه�/1991م، �ص 128 بت�سرف ي�سري.

2 - اإ�سماعيل راجي الفاروقي، اأطل�ص احل�سارة الإ�سالمية، م.�ص، �ص 142، بت�سرف ي�سري.

3- �سورة الأنبياء: الآية 92. 

4  - اإ�سماعيل راجي الفاروقي، اأطل�ص احل�سارة الإ�سالمية، م.�ص،�ص 145. 
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احلدود  ف��وارق  كل  على  الكرمي  القراآن  حكم  اإذ  وال�سالم،  ال�سلم  لتحقيق 

اجلغرافية و�سراع القوميات والأجنا�ص بالذوبان من خالل تقريره لوحدة 

العن�سر الب�سري. قال تعاىل: { ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   

فاهلل   ،
)1(

{ ژ  ڈ   ڈ    ڎ   ڌڎ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ     ڇڇ   ڇ   چ  
عز وجل يف خطابه »يا اأيها النا�ص« يهتف بالإن�سانية جميعها على اختالف 

اأجنا�سها واألوانها ل�»يردها اإىل اأ�سل واحد واإىل ميزان واحد، يا اأيها النا�ص 

واحد،  اأ�سل  من  اإنكم  وقبائل  �سعوبا  املتفرقون  واألوانا  اأجنا�سا  املختلفون 

النا�ص  اأيها  يا  بددا،  تذهبوا  ول  تتخا�سموا،  ول  تتفرقوا،  ول  تختلفوا،  فال 

والذي يناديكم هذا النداء هو الذي خلقكم من ذكر واأنثى... وهو يطلعكم 

اإمنا  واخل�سام،  التناحر  لي�ست  اإنها  وقبائل  �سعوبا  جعلكم  من  الغاية  على 

والألوان  الأل�سنة  اختالف  فاأما  �سالم(،  يف  )والعي�ص  والوئام  التعاون  هي 

واختالف الطباع واختالف املواهب وال�ستعدادت، فتنوع ل يقت�سي النزاع 

بجميع  وال��وف��اء  التكاليف  بجميع  للنهو�ص  التعاون  يقت�سي  بل  وال�سقاق 

احلاجات، ولي�ص للون واجلن�ص واللغة والوطن و�سائر هذه املعاين من ح�ساب 

يف ميزان اهلل، اإمنا هنالك ميزان واحد تتحدد به القيم، ويعرف به ف�سل 

النزاع  اأ�سباب  تتوارى جميع  اأتقاكم«. وهكذا  اأكرمكم عند اهلل  »اإن  النا�ص 

واخل�سومات يف الأر�ص... ويظهر �سبب �سخم لالألفة والتعاون؛ األوهية اهلل 

.
)2(

للجميع وخلقهم من اأ�سل واحد«

اإن الوعي بوحدة اخللق والن�صء الب�سريني ميثل -اإذا- اأ�سا�سا حيويا لنبثاق 

فكرة التعاي�ص ال�سلمي بني خمتلف مكونات املجتمع الإن�ساين. ف�»التوا�سع يف 

اإدراك الذات وال�سعور بالآدمية الواحدة »كلكم لآدم واآدم من تراب« حري 

باأن يعمق الأحا�سي�ص املفعمة بالود الإن�ساين، واأن يب�سر بالقوا�سم الفطرية 

والعقلية والدينية امل�سرتكة، ول�سك اأن امتالء الإن�سان مبثل هذه الأحا�سي�ص 

التفاعل  اإىل  واأميل  لالإخاء  ا�ست�سعارا  اأك��رث  يجعله  ب��اأن  كفيل  وامل��درك��ات 

1- �سورة احلجرات، الآية 13.

2- �سيد قطب، يف ظالل القراآن، م.�ص،ج6، �ص 3348.
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، يف �سلم و�سالم، وبهذا تزال كل اأ�سباب النزاع 
)1(

والر�سا بالعي�ص امل�سرتك«

العن�سرية واجلن�سية بتقرير وحدة الإن�سانية.

ومما يوؤ�سف له اأن متت يف الع�سر احلديث �سياغة اإيديولوجيات ومعتقدات 

دوغماتية ت�ستند اإىل اأ�سول وهمية من دعاوى التفوق العن�سري اأو الديني 

اأن جن�سا من  اأو  املختار«  »�سعب اهلل  ما، هو  �سعبا  اأن  وتدعي  ال�ساليل،  اأو 

الأجنا�ص »فوق اجلميع« وكل هذه الدعاءات ظهرت يف قلب ح�سارة الغرب، 

وذاق العامل، ب�سببها، ويالت كثرية من املنازعات وال�سراعات واحلروب 

)2(

ول يزال يعاين منها يف موا�سع �ستى«

اللتفاف  �سوى  هذا  ماأزقها  من  للخروج  الب�سرية  اأمام  �سبيل  من  ولي�ص 

التع�سب  اأ�سكال  لكل  الراف�ص  القراآين  الب�سري  العن�سر  وحدة  مبداأ  حول 

والتعاون  ال�سلمي  التعاي�ص  يقوي فر�ص  الطبقي مما  وال�ستعباد  العن�سري 

العملي عن طريق التعارف يف اإطار وحدة الأ�سل. 

ثانيا: التوحيد..ووحدة الدين:

   اأر�سل اهلل الواحد ر�سالة واحدة، ميثل املوؤمنون بها اأمة واحدة{ چ  

ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ  
اأ�سباب  كل  يزيل  وبذلك   ،

)3(

{ کگ  ک   ک   ک    ڑ   ڑ   ژژ   ڈ  
النزاع بني املوؤمنني بدين اهلل احلق بتقريره اأن الدين كله من عند اهلل، واأنه 

 .
)4(

دين واحد يدعو اإىل الإ�سالم

 
)5(

  الإ�سالم الدين الذي ارت�ساه اهلل للنا�ص، { ڍ  ڍ  ڌ  } 

التا�سعة  ال�سنة  املعا�سر،  امل�سلم  املو�سوعية حلوار احل�سارات، جملة  املعامالت  القر�سي،  - علي   1

ع�سرة، 1425ه�/2004م، ع113، �ص16.

2 - اإبراهيم البيومي غامن، املبادئ العامة للنظرية الإ�سالمية يف العالقات الدولية، الجتهاد، ال�سنة 

الثالثة ع�سر، ع52-53، خريف و�ستاء 2001م/2002م، �ص201.

3 - �سورة ال�سورى، الآية 13.
4 - راجع،  �سيد قطب، ال�سالم العاملي والإ�سالم، م.�ص، �ص 22 بت�سرف ي�سري.

5- �سورة املائدة، الآية 3.
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»لقد ر�سي اهلل الإ�سالم دينا ... وهو يهدي من يتبع ر�سوانه هذا ويرت�سيه 

لنف�سه كما ر�سيه اهلل له، يهديه �سبل ال�سالم.

الدين يف  هذا  يك�سبه  ما  هو  ف�»ال�سالم«  واأ�سدقه،  التعبري  هذا  اأدق  وما 

.
)1(

احلياة كلها... �سالم الفرد و�سالم اجلماعة و�سالم العامل 

اأن الإ�سالم يقدم لالإن�سانية مبداأ »وحدة الدين« ويدعو اإليه  وهكذا نرى 

الروحي  املعرتك  هذا  يف  الدينية..  الأحقاد  بنريان  ت�ستعل  كانت  وقت  يف 

املتاأزم بفعل اخل�سومات واجلهالت، يطلع القراآن على النا�ص بهذه الدعوة 

والإميان  احلقة،  اأ�سوله  على  والجتماع  الدين  يف  التاآخي  دعوة  اجلديدة، 

اتفقت فيها  الزمان فقد  الفروع بح�سب  اإن اختلفت فيها  به كوحدة ربانية 

النا�ص  اإن�سانية  تقوم  ل  التي  الفطرة  من  لأنها  الباقية  اخلالدة  الأ�سول 

.
)2(

اإل عليها«

حتت  اندرجت  التي  ال�سابقة  الديانات  وبني  الإ�سالم  بني  تناق�ص  ل  اإنه 

عنوانه، ول ت�ساد ول مقاطعة ول مفا�سلة، ومن هذا املنطلق، فاإن الإ�سالم 

الب�سرية  بعده  املذهبية،  واخل�سومات  الدينية  النزاع  اأ�سباب  كل  يزيل 

كلها ب�سرية واحدة، وبعده الدين كله دينا واحدا، ومن مت فتحقيق ال�سالم 

واحرتام الإن�سان، مطلق الإن�سان، وحتقيق التعاون املثمر مع جميع الأطراف 

منطلق  من  امل�سلم  الإن�سان  عاتق  على  ملقاة  �سرعية  واجبات  الإن�سانية 

عقيدة التوحيد. التي ت�سكل »املبداأ الأعلى واملقيا�ص الأ�سا�ص للم�سلم ودليله 

ومعياره يف مواجهة الديانات واحل�سارات الأخرى، ويف التعامل مع احلقائق 

والأو�ساع اجلديدة، فيما يتفق مع ذلك املبداأ يتم قبوله ومتثله، وما ل يتفق 

 .
)3(

معه يتم رف�سه واإدانته«

1- �سيد قطب، يف ظالل القراآن، م.�ص، ج2، �ص 862.

2- اإبراهيم البيومي غامن، م.�ص، �ص 194.

3- اإ�سماعيل راجي الفاروقي، اأطل�ص احل�سارة الإ�سالمية ، م.�ص، �ص135.
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ثالثا: التوحيد..والتدبري ال�ضلمي لالختالف بني النا�س. 

ال�سوؤال  فاإن  توحيديا،  دينا  الإ�سالم  كان  اإذا  اأي  كذلك،  الأم��ر  كان  اإذا 

الذي يثور يف ذهن الباحث، بعد التاأكيد على مبداأ التوحيد باعتباره اأ�سا�ص 

ال�سالم يف الإ�سالم امل�ستوعب لفل�سفة الوحدة وحدة الب�سرية، ووحدة الدين 

املقررة  والآيات  الوح���دة،  اإىل  الداعية  الآيات  التوفيق بني  هو: كيف ميكن 

وواقعًا  كونية،  حقيقة  القراآن  يف  يعد  الذي  الختالف  والختالف؟،  للتنوع 

عن  يحدثنا  القراآن  اأن  ذلك  الب�سري،  الجتماع  تكوين  يف  وا�سحًا  اإن�سانيًا 

اأ�سد ال�سيغ واقعية وو�سوحا.  اأكرث من خطاب ووفق  الختالف والتنوع يف 

بتعبري اآخر هل تعني دعوة الإ�سالم اإىل عقيدة التوحيد دعوة اإىل املركزية 

الدينية التي تريد العامل دينا واحدا ؟. 

اإن عقيدة التوحيد يف الإ�سالم تنكر املركزية الدينية، عندما يرى الإ�سالم 

يف تعددية ال�سرائع الدينية �سنة من �سنن اهلل يف الجتماع الديني، ل تبديل 

لها و ل حتويل{ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  

. { ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  
)1(

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھھ  ھ  ھے}
 ،

)2(

ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿٿ }
ال�سرائع  و  امللل  للتنوع والختالف، لكنه يريد لكل  فهو �سبحانه قد خلقهم 

يف:  وحدة  لختالفها،  �سابطة  رابطة  و  لتنوعها،  جامعة  وحدة  والديانات 

توحيد اخلالق املعبود، ويف الإميان بالغيب، و يف العمل ال�سالح، فهذه هي 

اأ�سول الدين الإلهي الواحد، التي اتفقت فيها و عليها كل ال�سرائع و النبوات 

.
)3(

و الر�سالت، من اآدم اإىل حممد عليهم جميعا ال�سالة و ال�سالم«

فر�ص  لدعم  الختالف  و  التنوع  ملبداأ  القراآنية  التاأ�سي�سات  جاءت  وقد 

11- �سورة املائدة، الآية 48. 

22- �سورة هود: الآيتان، 119-118. 

33-  عبد العزيز بن عثمان التويجري، يف البناء احل�ساري للعامل الإ�سالمي، من�سورات الإي�سي�سكو 

1427 ه�/2006 م، ج 8، �ص 240. 
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اأن  الكرمي  القراآن  يو�سح  اإذ  التعارف احل�ساري؛  العاملي، وحتقيق  ال�سالم 

التنوع الإن�ساين موجه نحو )التعارف(  { ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  

 ،
)1(

چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ}
والتعارف يوؤدي   

)2(

{ ں  ڻ  ڻ     ڻ   } والتعارف يقابل التناكر، 

احلديث:  ويف  والخ��ت��الف،  التخالف  اإىل  التناكر  ي��وؤدي  كما  التاآلف،  اإىل 

  ،
)3(

تناكر منها اختلف« ائتلف وما  تعارف منها  »الأرواح جنود جمندة فما 

اإىل  يوؤدي  والتاآلف  التاآلف  اإىل  يوؤدي  والتعارف  التعارف  اإىل  يوؤدي  فالتنوع 

بالرب  املو�سوف  احل�ساري  الفعل  على  التعاون  اإىل  يوؤدي  والتاآخي  التاآخي 

 .
)4(

والتقوى«

فالغاية من تق�سيم النا�ص اإىل �سعوب وقبائل وجمتمعات خمتلفة، اأن يحرتم 

اإطار الكرامة الإن�سانية  بع�سهم بع�سا، ويعرتف بع�سهم بحقوق بع�ص، يف 

فاإن  الكرمي،  القراآن  ووفق   .
)5(

{ گ  ک   ک         ک    } للجميع  املكفولة 

حرية الإن�سان واختياراته امل�ستقة من قواعد احلرية نف�سها ل ت�سكل �سببا 

.
)6(

حلرمانه من حقوقه الطبيعية املكر�سة ومنها حقه يف اأن يكون خمتلفا«

التنوع  مب��ب��داأ  القبول  اإىل  دع��وت��ه  يف  ال��ق��راآين  اخل��ط��اب  مييز  م��ا  اإن 

ٻ   ٱ     } تعاىل:  قوله  يف  كما  اخللق  اأ�سا�ص  اإىل  رده  هو  والخ��ت��الف 

الكائن  يرتبط مببداأ حرية  »اأ�سا�ص  وهو   
)7(

پ} پ   ٻ   ٻ   ٻ  
للكائن  حرية  ول  حرية  ب��دون  م�سوؤولية  ل  حيث  وم�سوؤوليته،  الإن�ساين 

1- �سورة احلجرات، الآية 13.

2- �سورة يو�سف، الآية 58.

3- اأخرجه البخاري، كتاب الأنبياء، باب الأرواح جنود جمندة، رقم احلديث 3158.

4- طه جابر العلواين، اخل�سو�سية والعاملية يف الفكر الإ�سالمي املعا�سر، م.�ص، �ص 29.

 .�سورة الإ�سراء، الآية 70 -5

6- حممد ح�سن الأمني، فقه التعدد والختالف، جملة ق�سايا اإ�سالمية معا�سرة ،ع20-21، ال�سنة 

ال�ساد�سة، 1423ه�/2002م، �ص 74.

 .�سورة هود، الآية 118 -7
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 .
)1(

الإن�ساين فردا اأو جماعة، دون امتالك حق الختالف والتنوع«

لقد اأر�سى القراآن الكرمي مبداأ التنوع والختالف ملا ي�سهم به هذا املبداأ 

تنوع  اختالف  هنا؛  الختالف  اإذ  واإغنائها،  الإن�سانية  التجربة  اإث��راء  يف 

وتكامل ل اختالف ت�ساد وتنابذ، وكذا ملا يوفره هذا املبداأ من �سبل للتعارف 

ي�سرتط  ل  الكرمي  »القراآن  ف�  الب�سري،  لل�سالم  املحقق  التعاون  اإىل  املوؤدي 

لل�سالم الب�سري نفي حق التعدد والختالف بل على العك�ص من ذلك فاإنه 

ي�سرتط لل�سالم الب�سري العرتاف بهذا احلق وحمايته ومن مت التعارف بني 

اجلماعات املختلفة، اأي العرتاف املتبادل بينهما، والتزام مبداأ احلوار فيما 

 .
)2(

يختلفون عليه«

ففي القراآن، يتحول التنوع والختالف من نقمة اإىل نعمة، وعطاء واإغناء 

�سنة  واأن  واحد،  اأ�سل  من  منحدرون  النا�ص  »اأن  ذلك  الإن�سانية،  للم�سرية 

والدميوغرايف  واجلغرايف  املناخي  الختالف  واأن  اخللق  �سنة  هي  التنوع 

والتعارف  والتكامل  التعاون  اإىل  الطريق  هو  والديني...  والعرقي  والقومي 

بطبائعهم  الب�سر  يكون  اأن  وواقعا  عقال  ي�ستحيل  اإذ  والتعاي�ص،  والتحاور 

ن�سخة مكررة عن بع�سهم، عندها ت�ستحيل احلياة وتتعطل الإرادات ويتوقف 

.
)3(

العمران«

واجلماعات  الأف��راد  عالقة  من  يجعل  والختالف  التنوع  فمبداأ  وبهذا، 

والأمم عالقة يطبعها التعامل الإيجابي البناء الهادف اإىل التعاون العملي 

والتعاي�ص ال�سلمي بني الأفراد واجل�ماعات والأمم.

ويف ارتباط بهذا املبداأ، باتت هناك ق�سية ت�ستاأثر باهتمام كبري وت�سكل 

على  )تبعا(  والإ�سالمي  )اإن�ساء(  الغربي  الفكرين  داخل  اإ�سكالية مركزية 

1- حممد ح�سن الأمني، م.�ص، �ص 74.

2- نف�سه ، �ص 74.

3- عمر عبيد ح�سنة، من مقدمة كتاب ، اأحمد قائد ال�سعبي، وثيقة املدينة : امل�سمون والدللة، كتاب 

الأمة، قطر، ال�سنة اخلام�سة والع�سرون، ذو القعدة 1426ه� ، ع 110، �ص 8. 
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حد �سواء تلك هي ق�سية :»التعددية الدينية«، التي ل ميكننا التغا�سي عنها 

العديد من  واأن  ن�ساأت فيها، خا�سة  التي  بها والظروف  املراد  دون تو�سيح 

ال�سبهات حول القراآن الكرمي مرتبط بهذه الق�سية.

اإذ �ساعت يف البيئات الغربية العلمية وال�سيا�سية مقولت منها: »اأن العرب 

الليبريالية  ول  احلرية  يتقبلوا  اأن  ميكن  ل  بالإ�سالم  ارتباطهم  بطبيعة 

ول الدميقراطية ول التعددية، وبالتايل فلي�ص غريبا اأن تنتهي كل حماولت 

. فهل 
)1(

النه�سة والتقدم واحلداثة لديهم اإىل الف�سل التام والرتاجع الكامل«

حقا جاءت تعاليم القراآن �سدا على التعددية الدينية ؟. 

قبل الإجابة عن هذا ال�سوؤال املف�سلي ومعرفة موقف القراآن من التعددية 

الدينية، جتدر بنا الإ�سارة ابتداء اإىل اأن مفهوم »التعددية الدينية«، مفهوم 

غربي الن�ساأة، فلقد �ساعت التعددية الدينية يف العامل امل�سيحي خالل العقود 

الأخرية بف�سل جهود جون هيك، وهي »لون من الفهم يف الالهوت امل�سيحي، 

الالهوت  على  نتعرف  حني  اإل  �سحيح  ب�سكل  ا�ستيعابها  و�سعنا  يف  ولي�ص 

امل�سيحي وطبيعة اخلالف بني املذاهب امل�سيحية ... لقد طرحت التعددية 

الدينية اأخريا يف العامل امل�سيحي من قبل جون هيك، وهو ق�ص من طائفة 

اأمريكا التي  اأنه متقاعد حاليا ويقيم يف  )بري �سبنيوري( يف بريطانيا كما 

 .
)2(

مار�ص التدري�ص فيها اأعواما طويلة«

وهذه املفاهي���م فر�ست نف�سها على العقل العرب���ي امل�سلم و»بداأت ت�سغط 

علي���ه لقبولها وتبنيه���ا، والعمل على تقلي���ده يف اأ�سكاله���ا دون مالحظة لأية 

 .
)3(

�سروط اأو موافقات اأو ظروف اأو خ�سو�سيات«

بب�ساطة »ذات طابع م�سيحي �سارخ، يت�سل  الدينية  التعددية  اأن   وذلك 

1 - طه جابر العلواين، اخل�سو�سية والعاملية يف الفكر الإ�سالمي املعا�سر، م.�ص، �ص 11.

2 - حممد لغنهاوزن، التعددية الدينية بني الإ�سالم والليبريالية، حوار يف البنى واملنطلقات،  تعريب 

�سرمد الطائي، جملة احلياة الطيبة، ع 11، ال�سنة الرابعة، �ستاء 2003م/1423ه�، �ص 17.

3 - طه جابر العلواين، اخل�سو�سية والعاملية يف الفكر الإ�سالمي املعا�سر، م.�ص،  �ص22.

69



الفكر  اأج��واء  يف  اإدخالها  مت  وق��د  اأورب���ا،  يف  املذهبية  باخلالفات  اأحيانا 

الإ�سالمي، بينما ل يوجد مثل تلك الإ�سكاليات يف الفكر الإ�سالمي مما يعني 

اأن تلك امل�سائل لن ت�ستوعب ب�سكل �سحيح، وهكذا بات الدمج بني معايري 

 .
)1(

الإ�سالم وامل�سيحية �سببا يف ح�سول جملة من الأخطاء و�سوء الفهم«

يظهر �سوء الفهم هذا جليا بالوقوف عند معنى التعددية الدينية يف علم 

واأن  والعقائد،  الأدي��ان  كل  م�سروعية  بح�سبه  تعني  اإذ  امل�سيحي،  الالهوت 

جميع الأديان والعقائد على حق، ومن مت تعدد طرق ال�سعادة واحلقيقة، واأي 

 .
)2(

طريق ي�سلكه الإن�سان يدخله اجلنة وينجيه من النار

الإ�سالمية،  الدينية  والروؤية  تتعار�ص  املعنى،  بهذا  الدينية  التعددية  اإن 

بحيث تتكاثف الآيات القراآنية على نفي هذا املعنى ب�سراحة كاملة. 

ب�  ي�سفه  بع�سها  »ال�سراط«  عن  تتحدث  القراآن  يف  كثرية  اآيات  »ثمة  ف� 

من  خا�ص  �سرب  عن  الآخ��ر  بع�سها  يتحدث  كما  »ال�سوي«  اأو  »امل�ستقيم« 

»ال�سراط« باإ�سافته اإىل »ربي« و»ربك« و»العزيز« واملجيد« اأو باإ�سافته اإىل 

»ياء املتكلم« بحيث تعده هذا هو ال�سراط وما �سواه طرقا منحرفة. على هذا 

ل ميكن التعاطي مع » ال�سراط« على اأنه نكرة وهو يخت�ص بهذه الأو�ساف، 

اإىل جمموع هذه امل�سطلحات وال�سفات، ومن  اإ�سافته  ومع ما ن�سهده من 

يف  املتعددة  الطرق  وعد  امل�ستقيمة«  »ال�سرط  نظرية  ا�ستنتاج  ي�سح  ل  ثم 

الأديان م�سريا واحدا يو�سل اإىل ال�سعادة واحلقيقة، ثم ن�سبة هذه النظرية 

بعد ذلك اإىل القراآن، خا�سة مع مالحظة »األف ولم« التعريف التي اقرتنت 

بهذه الكلمة يف القراآن ودللتها على احل�سر، كما يف قوله �سبحانه:{ ٹ   

1 - لغنهاوزن، م.�ص، �ص17.

2 - جون هيك، هل امل�سيحية هي الديانة الوحيدة ال�سحيحة، م. ق�سايا اإ�سالمية معا�سرة، ع 20-

21، 1423ه�/2002م، �ص 262 وما بعدها.
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. ومما يدل على وحدة ال�سراط امل�ستقيم تقييد اهلل 
)2(

»
)1(

ٹ  ٹ }
عز وجل لهذا ال�سراط قائال �سبحانه:{ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  

الوحيد هو  ال�سراط  واأن هذا   .
)3(

{ ڃ  ڃ  ڃڃ  چ      چ       چ  چ  ڇ 
{ڃ  ڃ  چ   چ   الإق��رار:  هذا  الو�سوح يف  �سديد  والقراآن  الإ�سالم. 

.
)5(

{ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ}
)4(

چ}
الإ�سالمي،  الدين  اإىل  »�سبل  هي  اإمن��ا  الأنبياء  �سرائع  فجميع  وعليه 

وبهذا فجوهر ال�سرائع ال�سماوية كلها واحد، ولكن هل ما بني اأيدينا اليوم 

ال�سريعتني  اأن  اأم  اأنزله اهلل عليهم،  من �سرائع مو�سى وعي�سى هو ذات ما 

ال�سرائع باحلقية وال�سحة  تتمتع هذه  للتحريف ؟ وهل  ال�سابقتني تعر�ستا 

اأزمنة معينة ب�سكل  اأنها مثلت احلق يف  اأم  مبوازاة بع�سها، وبنحو متزامن 

ي�سطرنا  هل  وبالتايل  لحق؟  زمن  يف  باحلقية  متتاز  عادت  وما  متعاقب، 

مقام  اأم يف  العتقاد،  مقام  التعددية يف  قبول  اإىل  املختلفة  ال�سرائع  قبول 

التعامل بني اأتباع ال�سرائع املختلفة اأي على امل�ستوى الذي يراد لهم فيه اأن 

 .
)6(

يعي�سوا حياة �سلمية؟

بالتبديل  �سبقته  التي  ال�سماوية  الر�سالت  على  الكرمي  القراآن  لقد حكم 

كتبهم  يف  ال�سرائع  تلك  اأت��ب��اع  اأحدثها  التي  التحريفات  بفعل  والتغيري، 

ومراجعهم، وهذا ما تتكاثف الآيات القراآنية على اإثباته، {ڳ  ڳ  

1 - �سورة الفاحتة، الآية 6.
2 - احل�سني خ�سروبناه : التعددية الدينية، روؤية من املنظار الديني: تعريب ماجد علي، جملة احلياة 

الطيبة، م.�ص.، �ص 79.

3 - �سورة ال�سورى، الآية 53.
4 - �سورة اآل عمران،  الآية 19.
5 - �سورة اآل عمران، الآية 84.

�سنة  ع21-20،  معا�سرة،  اإ�سالمية  ق�سايا  الالم�ستقيمة،  ال�سراطات  امل�سباحي،  ر�سا  غالم   -  6
1423ه�/2002م،  �ص 174-173.
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ہ    ۀ     }  
)1(

ڻ} ڻ   ں    ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ  
ےۓ   ے   ھ   ھ     ھ   ھ   ہ   ہہ  
ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  
، فجاء القراآن الكرمي مبينا لهذه التحريفات كا�سفا 

)2(

{ ۋ   ۋ  ۅۅ  
جت   ىبيب   مب   خب   حب    جب   يئ   ىئ   مئ   حئ   جئ   لها،{ 

. ومهيمنا عليها {ڇ  ڇ     ڇ   ڍ  
)3(

حت  خت  مت }
.

)4(

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ}
لكن كيف لنا التوفيق بني الآيات القراآنية املوؤ�س�سة ملبداأ التنوع والختالف، 

امل�ستقيم ؟  ال�سراط  املمكنة لوحدة احلقيقة من منطلق وحدة  ونظرياتها 

لتتفرع عن هذا الإ�سكال اأ�سئلة من قبيل : كيف نتعامل مع كتب اأهل الكتاب 

والقراآن يحكم عليها بالتحريف والتبديل والنق�ص؟ هل بالتخلي عنها جملة 

واإقامة القراآن ؟ اأم باإقامة احلق يف كتبهم ؟. 

اإنها اأ�سئلة معقدة، متثل اإ�سكالت خطرية جابهت الفكر الإ�سالمي قدميا 

الروؤية  معه  اختلفت  مما  والآراء،  الإجابات  بخ�سو�سها  وتباينت  وحديثا، 

الإ�سالمية اإزاء العالقة مع الآخر املختلف عقديا )اأهل الكتاب(.

كونية،  �سرورة  باعتباره  والختالف  التنوع  مبداأ  اأقر  الكرمي  القراآن  اإن 

واأمرا واقعا، نابعًا من طبيعة احلياة والكون والإن�سان {ں  ڻ  ڻ   

ھ   ھ   ہ   ہ    ہہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ  
ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ    ڇ      ڇ    }  ،

)5(

{ ھ 

1 - �سورة املائدة، الآية 17.
2 - �سورة املائدة، الآية 41.

3 - �سورة النحل، الآية 64.

4 - �سورة املائدة ، الآية 48.

5 - �سورة الروم، الآية 21.
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ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ   ڦ  ڦڦ    }  ،
)1(

{ ڈ  ڈ   ژ 
فقوله   .

)2(

{ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃڃ   چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ 
تعدد  اإىل  ال��ق��راآين  امل�سطلح  خالله  م��ن  ي�سي   { ڤ  ڤ    }« تعاىل 

الوجهات وال�سبل وما ي�ستتبع ذلك من تعدد يف الأديان والعقائد واختالف 

] يف  مبلغه  اأخذ  وبهذا  كله،  بهذا  يعرتف  و»القراآن  وال�سريعة،  القبلة  يف 

حياته الواقعية يف عالقته باأتباع الأديان الأخرى وبه اأخذ �سحابته من بعده 

فاأتيح  يف معظم م�ساحات التاريخ الإ�سالمي ملختلف اأتباع الديانات الأخرى 

اأن يعربوا عن اأنف�سهم يف اأمن و�سالم، واأن ميتلكوا �سروط ومقومات البقاء 

.
)3(

وال�ستمرار يف الدولة الإ�سالمية من غري اإق�ساء اأو اإلغاء«

اإل اأن القبول بهذا التعدد »ل يعني ت�سويب كل ال�سبل املتفرقة واعتبارها 

�سحيحة جميعا، فمما ل�سك فيه اأن �سبيل الر�سد يف احلياة واحد و�سراط 

اهلل امل�ستقيم واحد ل غري، ولي�ست كل ال�سبل املختلفة واملتناق�سة �سليمة، 

الختيار،  حرية  لالإن�سان  اأعطى  اهلل  اأن   : هي  بها  نوؤمن  التي  الفكرة  بل 

يواجهون  الدنيا  فالنا�ص يف احلياة  ن�سلب هذا احلق منه،  اأن  لنا  فال يحق 

اأن يختاروا مبلء  �سراعات اخلري وال�سر، ومعارك احلق والباطل، وعليهم 

باهلل  املوؤمنني  وعلى  احلق،  وطريق  اخلري  �سبيل  �سلوك  وحريتهم  اإرادتهم 

املنتهجني منهاج دينه احلنيف اأن يدعو النا�ص اإىل اهلل باحلكمة واملوعظة 

احل�سنة ... ولكن لي�ص من حقهم اإكراه اأحد على �سلوك �سراط معني، و�سلبه 

الإرادة واحلرية والقدرة على الختيار، كما لي�ص لهم اأن ي�سلبوا خ�سومهم 

يحرتمون  ماداموا  وكرامة،  بعزة  العي�ص  وحق ممار�سة  كب�سر،  احلياة  حق 

.
)4(

حقوق الآخرين وحدود التعامل ال�سليم مع كل اأطراف املجتمع الب�سري«

1 - �سورة املائدة، الآية 48.
2 - �سورة البقرة، الآية 148.

ال�سنة  ع24،  الب�سائر،  ال�سيعي، جملة  الفكر  اأ�سول  قراءة يف  التعددية  مبداأ  ال�سادق،  - ح�سني   3

اخلام�سة ع�سر، خريف 1425ه�/2004م، �ص 147-146.

4 - ح�سني ال�سادق ، م.�ص، �ص 147.
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بتعدد  يقر  اإذ  الدينية،  للتعددية  الكرمي  ال��ق��راآن  يوؤ�س�ص  املعنى  بهذا 

على  التاأكيد  مع  لكن  واحلياة،  املجتمع  يف  والعقائدية  الفكرية  الجتاهات 

القراآنية  الروؤية  يف  فالإن�سان  امل�ستقيم.  ال�سراط  ووح��دة  احلقيقة  وحدة 

يف  امل�ستقيم  الطريق  ل�سلك  اخلريات  وا�ستباق  واملكابدة،  بالكدح  مطالب 

من  فالقراآن،  وبهذا   ،
)1(

مئىئ} حئ   جئ     حر،{ی   واختيار  كاملة  حرية 

يحظر  ول  الأخ��رى  الديانات  يلغي  ل  والتنوع،  الختالف  مبداأ  منطلق 

ڄ  ڄڃ   ڄ   {ڄ   الختيار،  حرية  لها  تاركا  بها  يعرتف  بل  وجودها، 

 ولكن ل ي�سححها ول ي�سوبها كما 
)2(

ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ}
هو ال�ساأن يف الفكر الالهوتي الغربي.

ڭ   ۓ   ۓ     } يجيب  القراآن  فاإن  التعدد،  هذا  من  الهدف  عن  اأما 

ۈ    ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ    ڭ  
يف  املركوز  والتدافع  التغاير  هذا  اإن   ...

)3(

{ ۋ  ٴۇ   ۈ  
جبلة بني اآدم يقود اإىل »حتريك« احلياة نحو الأح�سن وتخطي مواقع ال�سكون 

قبالة  عزائمها  ت�سد  كي  الرا�سدة  الإن�سانية  للقوى  القدرة  ومنح  والف�ساد 

التحديات واأن ت�سعى اإىل حتقيق املجتمع املوؤمن الذي ينفذ اأمر اهلل وكلمته 

 عن طريق التعارف العملي والتعاي�ص ال�سلمي.
)4(

يف العامل«

 وبالإمكان القول اإجمال: اإن عقيدة التوحيد -وما تقت�سيه من اإميان  بوحدة 

اخللق والدين وما تفرت�سه من اعرتاف بالختالف والتنوع-كانت الفي�سل 

الأ�سا�ص يف حتقيق ال�سلم وال�سالم واحرتام حقوق الإن�سان ،وحتقيق التعاون 

ثمرتها  التوحيد  عقيدة  اإن  جمعاء.  الب�سرية  بني  والتقوى  بالرب  املو�سوف 

الأ�سا�سية اأمن و�سالم يف جوانب احلياة كلها الفردية واجلماعية والعامة.

1 - �سورة البقرة، الآية 256.

2 - �سورة الكهف، الآية 29.

3 - �سورة البقرة الآية 251، ونف�ص املعنى تفيده الآية 40 من �سورة احلج.

4 - عماد الدين خليل، امل�سلم والآخر: روؤية تاريخية، م.�ص، �ص 93.
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 رابعا: التوحيد ومنظومة امل�ضاواة والعدل واحلرية.

 طبيعي اأن يرتتب على عقيدة التوحيد التي تعني ،فيما تعنيه، ن�سخ األوهية 

�سيء،  كل  بيده  الذي  اخلالق  اأمام اهلل  امل�ساواة  قدم  على  وو�سعهم  الب�سر 

مبادئ ثالثة على درجة كبرية من الأهمية بالن�سبة لتحديد م�سار العالقات 

بني امل�سلمني وغريهم نحو التعاي�ص ال�سلمي. وهي مبادئ: امل�ساواة والعدل 

واحلرية.

وامل�ساواة والعدل واحلرية قيم اأ�سا�سية من قيم الإن�سانية، واحرتامها اأمر 

ل غنى عنه لل�سلم العاملي، وغيابها ميكن اأن يوؤدي اإىل اإذكاء روح النزاعات 

واخل�سومات واإ�سعال فتيل احلروب والقتال.

- امل�ساواة.

الدولية،  العالقات  اأ�سبابها  على  تقوم  دعامة  اأهم  امل�ساواة  مبداأ  يعد 

)عدد  الفعلية  اأو�ساعها  عن  النظر  بغ�ص  ال��دول  به  تثبتت  مبداأ  »وهو 

يعرب  لأنه  القت�سادي..(  تقدمها  ودرجة  الع�سكرية،  قدراتها  اأو  �سكانها 

اإىل مبداأ قانوين  ارتقى معها  اإىل درجة  الدويل  امل�ستوى  عن �سيادتها على 

. ولأهميته -اأي مبداأ امل�ساواة- ،فهو يعترب من اأهم 
)1(

غري قابل للم�سادرة«

املبادئ التي تقوم على اأ�سا�سها الأمم املتحدة، فقد جاء يف امليثاق اأن منظمة 

.
)2(

الأمم املتحدة تقوم على مبداأ امل�ساواة يف ال�سيادة بني جميع اأع�سائها

والإ�سالم ل يقف يف دعوته اإىل مبداأ امل�ساواة بني النا�ص عند حد اعتباره 

اأهم دعامة يف حتديد م�سار عالقات املنت�سبني اإليه مع غريهم، واإمنا يعترب 

امل�ساواة هي مقت�سيات وحدة الإن�سانية التي اأكد عليها، فاإذا كانت الب�سرية 

م�سرتكة يف وحدة الأ�سل فاإن الذي يلزم عن هذه الوحدة هي امل�ساواة يف كل  

اخل�سائ�ص الب�سرية.

1- حممد �سليم، العالقات الدولية، مكتبة �سجلما�سة، مكنا�ص، ط، الثالثة، 2003م، �ص 153.

2- ميثاق الأمم املتحدة، املادة2، الفقرة1.
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فالنا�ص مت�ساوون من حيث الن�ساأة والأ�سل:{ ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  

چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   
. وعليه 

)2(

، {   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ }
)1(

ڈ  ژ }
فال فرق بينهم ول متييز، فاخلالق واحد والأب واحد وامل�سدر واحد والأمة 

 .
)3(

واحدة{ ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ   ڭ }

عليه  وبناء   ، واجل��زاء  والتكليف  احلقوق  يف  امل�ساواة  حتكمهم  والنا�ص 

فالإ�سالم يوؤكد �سرورة مراعاة امل�ساواة التامة بني الب�سر جميعا، دون متييز 

اأي معيار من  اإىل  واآخ��ر، ا�ستنادا  اأو بني فرد  واأخ��رى  اأو تفريق بني طائفة 

املعايري اأو الأ�س�ص اخلارجة عن اإرادة الب�سر، كالنوع )ذكر واأنثى(، اأو اللون 

)اأبي�ص واأ�سود واأحمر( اأو اللغة)عربي، اأعجمي(. وتنهى اآيات القراآن الكرمي 

الأجنا�ص  اختالف  يكون  اأن  عن  وقاطعا  �سريحا  نهيا  النبوية  والأحاديث 

وتف�سيل العنا�سر اأو الألوان اأو الأل�سنة مدعاة لأي متييز بني طوائف الب�سر 

وتف�سيل طائفة على اأخرى ا�ستنادا اإىل اأي من هذه املعايري، بل اإن امل�سادر 

هذا  يف  واأ�سا�سية  مهمة  حقيقة  على  ت�سدد  الإ�سالمية  لل�سريعة  الأ�سولية 

الب�سر  اإليه بني طوائف  امل�سار  الختالف  واقع  يكون  »اأن  وهي  اخل�سو�ص، 

والتعاون  جميعا،  الب�سر  بني  والتاآلف  والتعارف  الت�سال  لتحقيق  مدعاة 

على اإ�سباع حاجاتهم املتبادلة، ولي�ص �سبيال للتناكر اأو التنافر اأو التقاتل اأو 

التنازع، ل�سيما واأن معيار التفا�سل بني النا�ص حمكوم مبدى ما يكونون عليه 

.
)4(

من ال�ستقامة على منهج اهلل تعاىل وتزودهم بالتقوى والعمل ال�سالح«

التفرقة  اإلغاء لكل عوامل  ال�سكل  اإقرار القراآن ملبداأ امل�ساواة بهذا  ويف   

1- �سورة احلجرات، الآية 13.

2 - �سورة الن�ساء، الآية 1.

3 - �سورة املوؤمنون، الآية 53.

4- اأحمد عبد الوني�ص �ستا، م.�ص، ج1، �ص173.
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لها  مكان  ل  الجتماعية  واحلظوة  واملعتقد  واجلن�ص  فاللون  النا�ص،  بني 

امل�ساواة  مبداأ  يعد  لهذا  الإن�سان،  اإن�سانية  يف  توؤثر  ول  القراآن،  منطق  يف 

جمال  يف  الإ�سالمية  النظرية  عليها  تقوم  التي  القراآنية  املبادئ  اأهم  من 

العالقة مع الآخر، فبموجب هذا املبداأ يتوجب على امل�سلم التقيد ب�سوابط 

الأخرى،  الأديان  اأتباع  من  غريه  مع  تعامله  يف  ال�سامية  القراآن  وقيم 

فال يحقره ول يعتدي عليه يف ماله اأو بدنه اأو عر�سه، ول يظلمه. قال ] 

»األ من ظلم معاهدا اأو انتق�سه حقا اأو كلفه فوق طاقته اأو اأخذ منه �سيئا 

 .
)1(

بغري طيب نف�ص فاأنا حجيجه )خ�سمه( يوم القيامة«

فامل�ساواة يف القراآن حق لزم للنا�ص بغ�ص النظر عن دينهم اأو جن�سهم 

اأو لونهم ... وبهذا ل ي�سمح القراآن بتفوق جن�ص على جن�ص اأو ا�ستعالء �سعب 

على �سعب، كما هو احلال يف العهد القدمي الذي اأثبت لليهود من بني اإ�سرائيل 

متيزهم عن باقي �سعوب العامل، فغذى �سعورهم بالتفوق العرقي لأنهم �سعب 

للرب  مقد�ص  �سعب  »لأنك   : التثنية  �سفر  نقراأ يف  اإذ  واملختار  املقد�ص  اهلل 

. وحتول هذا ال�سعور بالتفوق اإىل درجة بات ظنهم يوحي لهم باأنهم 
)2(

اإلهك«

خلقوا من عن�سر اهلل، واأن بقية ال�سعوب الأخرى خملوقات حيوانية �سخرها 

اهلل خلدمتهم ، فانتفى نتيجة ذلك اأخذهم مببداأ امل�ساواة يف تعاملهم مع 

وظلمه،  واحتقاره،  وطرده،  قتله،  لأنف�سهم  فاأباحوا  عنهم،  الأجنبي  الآخر 

بحيث جند يف كثري من الن�سو�ص التوراتية تعقيبا بالقول  »والأجنبي الذي 

. ونقراأ اأي�سا »متى اأتى بك الرب اإلهك اإىل الأر�ص التي اأنت 
)3(

يقرتب يقتل«

داخل اإليها لتمتلكها وطرد �سعوبا كثرية  من اأمامك ... ل تقطع لهم عهدا 

 .
)4(

ول ت�سفق عليهم، ول ت�ساهرهم ...«

1 - اأخرجه اأبو داود، كتاب اخلراج والإمارة والفيء، باب يف تع�سري اأهل الذمة اإذا اختلفوا بالتجارات، 

رقم احلديث 3052.

2 - �سفر الثتنية، الإ�سحاح 14، الفقرة 2.

3 - �سفر العدد، الإ�سحاح 3 ، الفقرة 10.

4 - �سفر التثنية، الإ�سحاح 7، الفقرة 3-1.
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ب�سببه  العامل  ذاق  اإذ  الفكر،  هذا  انت�سار  خطورة  اأحد  على  يخفى  ول    

ويالت كثرية من املنازعات وال�سراعات واحلروب ول يزال يعاين منها يف 

موا�سع �ستى.

فال �سيء كالعن�سرية اأدى اإىل احلروب والعدوان والقتتال واإراقة الدماء 

بني الب�سرية، ولي�ص من �سبيل اأمام الب�سرية للخروج من ماأزقها هذا �سوى 

اللتفاف حول مبداأ امل�ساواة كما ر�سمه الإ�سالم الراف�ص للتع�سب العن�سري 

وال�ستعباد الطبقي وال�ستبعاد الجتماعي، الداعي اإىل التعاي�ص ال�سلمي بني 

الب�سرية جمعاء بغ�ص النظر عن اجلن�ص اأو اللون اأو الدين اأو الل�سان، واإىل 

التعارف يف اإطار وحدة الأ�سل. 

ويرتتب على تقرير مبداأ امل�ساواة بني الب�سر جميعا يف الإ�سالم نتائج واآثار 

العالقات اخلارجية  مناط  لتحقيق  بالن�سبة  الأهمية  كبرية من  درجة  على 

فيما  يكمن  النتائج  هذه  اأه��م  ولعل  ال�سلم،  يف  واملتمثل  الإ�سالمية  للدولة 

جميعا  امل�سلمني  التزام  من  الب�سري  اجلن�ص  بني  امل�ساواة  مبداأ  يفر�سه 

بالتعاي�ص ال�سلمي والتوا�سل العملي، والتفاعل احل�ساري والحرتام املتبادل، 

اإذ اإن الوعي مببداأ امل�ساواة ميثل اأ�سا�سا حيويا لنبثاق فكرة التعاي�ص ومن 

�ساأنه اأن يعمق الأحا�سي�ص املفعمة بالود الإن�ساين، ول�سك اأن امتالء الإن�سان 

اإىل  واأميل  لالإخاء  ا�ست�سعارا  اأكرث  يجعله  باأن  جدير  الأحا�سي�ص  هذه  مبثل 

اأهم  اأحد  امل�ساواة  مبداأ  يعترب  وعليه  امل�سرتك.  بالعي�ص  والر�سا  التفاعل 

املبادئ الأ�سا�سية املنظمة لعالقة امل�سلمني بغريهم من اأهل الأديان الأخرى، 

فمن منطلق  مبداأ امل�ساواة تغدو روح احل�سارة الإ�سالمية روم اإخاء ووحدة 

واحرتام تنعدم فيها اأ�سكال التمييز وال�ستعالء والحتقار.
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- العـــدل. 

زيادة  دون  وي�ساويه  يعادل حقه  ما  كل ذي حق  »اإعطاء  هو  العدل، مبا 

، يعترب من اأهم املبادئ الإ�سالمية احلاكمة لعالقة امل�سلمني 
)1(

ول نق�سان«

بغريهم، فالعدل قيمة �سامية وغاية اأخالقية بارزة يف الإ�سالم، »واإذا كان 

لكل دين �سمة يت�سم بها ف�سمة الإ�سالم هي العدل، وهو �سعاره وخا�سيته، 

ال�سلم  يف  النا�ص  بني  العالقات  يحدد  الذي  امل�ستقيم  امليزان  هي  والعدالة 

حتمى  وب��ه  احل��ق��وق،  ت��وزع  به  ال��ذي  امل�ستقيم  الق�سطا�ص  فهي  واحل���رب، 

.
)2(

احلقوق، وبه ينتظم الوجود الإن�ساين«

ول يخفى مدى تالزم ال�سالم والعدل، اإذ اإن احرتام العدل اأمر ل غنى عنه 

لل�سلم، كما اأن غيابه ميكن اأن يوؤدي اإىل اإثارة ال�ستياء وزعزعة ال�ستقرار، 

غري  واجتماعية  اقت�سادية  ظروف  يف  يولدون  النا�ص  اأن  من  الرغم  وعلى 

مت�ساوية اإىل حد كبري، فاإن التباين الكبري يف اأحوالهم، اأو يف فر�ص احلياة 

التي  احل��الت  ويف  بالعدل،  الإن�سان  لإح�سا�ص  اإهانة  يعد  اأمامهم  املتاحة 

تلقى فيها اأعداد كبرية من املواطنني معاملة غري من�سفة، اأو يحرمون من 

حقوقهم، ويف احلالت التي ل يتم فيها الت�سدي للظلم الفادح، فال منا�ص 

 .
)3(

من اأن يتفجر ال�سخط ورمبا ال�سراع والتناحر والقتتال

العدل  تاأكيدا لأهمية  والدين  الدنيا  املاوردي يف قواعده ل�سالح  يقول 

الثالثة، فهي عدل �سامل، يدعو  القاعدة  »واأما  وال�سالم:  ال�سلم  حتقيق  يف 

اخلام�سة،  ط،  دم�سق،  القلم،  دار  واأ�س�سها،  الإ�سالمية  الأخ��الق  حبنكة،  ح�سن  الرحمان  عبد   -1

1420ه�، ج1، �ص622، وميكن تعريف العدل بب�ساطة باأنه عك�ص الظلم، يقول ابن منظور اإن العدل 

هو:»ما قام يف النفو�ص اأنه م�ستقيم،وهو �سد اجلور،.. وكل ما مل يكن م�ستقيما كان جورا وظلما.ويف 

اأ�سماء اهلل احل�سنى :العدل ،هو الذي ل مييل به الهوى فيجور يف احلكم.« ابن منظور، م.�ص، مادة 

ع.د.ل، ج10، �ص61. من اأجل ذلك كان امليزان رمزا لإقامة العدل.

2-حممد اأبو زهرة، العالقات الدولية يف الإ�سالم، م.�ص، �ص35.

3- جريان يف عامل واحد، ن�ص تقرير جلنة اإدارة �سوؤون املجتمع العاملي، ترجمة جمموعة من املرتجمني 

مراجعة عبد ال�سالم ر�سوان، �سل�سلة عامل املعرفة، ع201، طن الأوىل، 1416ه�/ 1995م،�ص72-71 

بت�سرف ي�سري.

79



اإىل الألفة ويبعث على الطاعة، وتعمر به الدنيا، وتنمو به الأموال، ويكرث معه 

الن�سل، وياأمن به ال�سلطان، ولي�ص �سيء اأ�سرع يف خراب الأر�ص، ول اأف�سد 

ل�سمائر اخللق من اجلور، لأنه لي�ص يقف على حد، ول ينتهي اإىل غاية، ولكل 

.
)1(

جزء منه ق�سط من الف�ساد حتى ي�ستكمل«

فاحرتام  وطيد،  والق�سط  الأمن  وترابط  وثيق  والعدل  ال�سالم  تالزم  اإن 

مفتاح  والعدل  ال�ستقرار،  اإىل  وي��وؤدي  بالطماأنينة  ال�سعور  يحقق  العدل 

ال�سالم، لذلك كان قيام النا�ص بالعدل الهدف الأعظم للر�سالت ال�سماوية، 

پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    } ال��ق��راآن  �سدقه  م��ا  وه���ذا 

ههنا  القراآن  وت�سديق   ،
)2(

ڀ} ڀ   پ   پ   پ      
نظام  اأي  يف  مكانة  للعدل  لي�ص  ن��ه  اأ ذل��ك  ل���زام،  واإ تاأكيد  ت�سديق 

و ديني مثل مكانته يف الإ�سالم،  اأ ب�سري 

واأول ما يرد على الذهن عند ذكر العدل، هو العدل يف احلكم، العدل يف 

الق�ساء بني  النا�ص، والعدل يف اإدارة �سوؤونهم العامة، ثم تكل الأذهان بعد 

ذلك عن البحث عن مورد للعدل �سوى هذين املوردين، ولكن القراآن الكرمي 

العدل يف  تبداأ من  �ساملة  قيمة  العدل يف حقيقته  اأن  اإىل  الأنظار  يلفت 

القول: { ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄڄ  ڄ  

البغ�ص  مع  العدل  اإىل  بالإن�سان  وترتفع 
)3(

{ ڃ  ڃ   ڃ   ڄ  
{  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ   والكراهية، 

... ولو كان 
)4(

ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې}
املبغ�ص،  العدو  مع  التعامل  يف  الت�سدد  يتوقع  –حيث  دينيا  البغ�ساء  �سبب 

1 - اأبو احل�سن علي بن حممد بن حبيب الب�سري املاوردي، اأدب الدنيا والدين، دار الكتب العلمية، 

بريوت، د.ت.، د.ط، �ص116.

2 - �سورة احلديد، الآية25.

3 - �سورة الأنعام، الآية 152.

4 - �سورة  املائدة، الآية8.
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نف�سه:            الكرمي  القراآن  لفظ  يف  عمدا  مكررة  كلمة  هو  بالعدل  الأمر  فاإن 

{ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائەئ  

ثم جند يف   .
)1(

ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئ}
اأمور النا�ص  اأمرا من  ال�سامل الذي ل يرتك  خطاب القراآن الأمر بالعدل 

اإل كان له مدخل فيه، يف مثل قوله تعاىل: {  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  

ڈ   ڎڈ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ  
ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ       } ت��ع��اىل:  وق��ول��ه   .

)2(
{ ژ    ژ  

 .
)3(

ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې}

ول يكتفي القراآن بهذا الوجه من وجوه البيان ح�سا على العدل، واأمرا به، 

ووعظا للموؤمنني يف �ساأنه ولكنه ي�سيف اإليه النهي عن الظلم ب�سوره كافة، 

ۈئ   ۆئۆئ   ۇئ       ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ        ائ   ى   {ى  

وجعلته  نف�سي  على  الظلم  حرمت  اإين  عبادي  »يا   .
)5(

»
)4(

{ ېئ  ېئ  ۈئ   
 .

)6(

بينكم حمرما فال تظاملوا«

اإجمال فاإن اإقامة العدل من اأعلى مقا�سد الإ�سالم، ذلك اأن »من له ذوق 

املعا�ص  العباد يف  لغاية م�سالح  وت�سمنها  ال�سريعة واطالع على كمالها  يف 

واملعاد، وجميئها بغية العدل ي�سع اخلالئق، يجد اأنه ل عدل فوق عدلها، 

.
)7(

ول م�سلحة فوق ما ت�سمنته من امل�سالح«

1 - �سورة املائدة، الآية2.

2 - �سورة النحل،الآية90.

3 - �سورة الن�ساء، الآية 42.
4 - �سورة ال�سورى، الآية 42.

5 - حممد �سليم العوا، النظام ال�سيا�سي يف الإ�سالم، حوارات لقرن جديد، دار الفكر، ط،الأوىل، 

1424ه�/2004م، �ص127-126.

6- اأخرجه م�سلم، كتاب الرب وال�سلة والآداب، باب حترمي الظلم، رقم احلديث6572.

بهيج  ال�سيخ  عليه  وعلق  له  قدم  ال�سرعية،  ال�سيا�سة  يف  احلكمية  الطرق  اجلوزية،  القيم  ابن   -7

غزواين، دار اإحياء العلوم، بريوت، د.ت، د.ط، �ص10.
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باملحبة  يتاأثر  ل  الذي  املطلق  العدل  هو   الإ�سالم  يطلبه  الذي  والعدل 

بقوم  اخلا�ص  العدل  ولي�ص  النا�ص،  كل  ي�سمل  ال��ذي  العدل  وال�سناآن، 

ٻ   �سواهم..{       ٻ   باأهل دين دون  اأو  لوحدها  بفئة  اأو  دون غريهم 

ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ  
.

)1(

ٺ}
اإن العدل القراآين، بح�سب منطوق  الن�سو�ص القراآنية، مينع البغي والظلم 

يف الأر�ص، ويكفل الق�سط بني  النا�ص، ويعطي كل ذي حق حقه من امل�سلمني 

الأقارب  ويت�ساوى  املوؤمنني،  وغري  املوؤمنون  فيه  يت�ساوى  امل�سلمني،  وغري 

يف  والفقراء،  الأغنياء  ويت�ساوى  والأع��داء،  الأ�سدقاء  ويت�ساوى  والأباعد، 

م�سلحة  ي�سمى  ما  ذل��ك  يف  مبا  م�سلحة،  اأو  عاطفة  كل  من  كامل  جت��رد 

.
)2(

اجلماعة اأو الأمة اأو الدولة

الإن�سانية  الفطرة  ا�ستواء  اإىل  ي�ستند  الإ�سالمية،  املنظومة  يف  والعدل،   

بني الب�سر، ولجل ذلك، فهو يختلف مع العدل يف املنظومات الأخرى مثل 

اأ�سا�سا  تقوم  التي  الرومانية  ال�سيا�سية  الفل�سفة  يف  الأم��ر  عليه  ا�ستقر  ما 

يتنافى  كما  عبيد،  حولها  وما  �سادة  روما  اأهل  اأن  على  اأي  العن�سر،  على 

مع ما ا�ستقر يف اأذهان ما ي�سمون حكماء ال�سهيونية من اأنهم »�سعب اهلل 

املختار« لكونهم من عن�سر يهود، ومن عاداهم من الب�سر من »اجلوييم« اأي 

احليوانات.

وعلى هذا، فلي�ص العدل يف نظر الإ�سالم هو »م�سلحة الأقوى بل م�سلحة 

اإذا  ومغلوب،..  غالب  اأو  وم�ست�سعف  قوي  بني  متييز  دون  العليا  الإن�سانية 

قلب  وبهذا  العدل،  م�سلحة  هي  وت�سود  ت�سيطر  اأن  ينبغي  التي  امل�سلحة 

دول  ال�سيا�سية جتاه  الإ�سالم  مهمة  لأن  الدولية  ال�سيا�سة  موازين  الإ�سالم 

1 - �سورة الن�ساء، الآية 135.

2 - �سيد قطب، يف ظالل القراآن، م.�ص، ج2، �ص 774-775، بت�سرف ي�سري.

82



وتقرير  الأر���ص  يف  وال�ست�سعاف  الظلم  مظاهر  اإزال��ة  على  العمل  العامل، 

امل�ساواة واحلق والعدل ال�سامل دون متييز، وبغري ذلك يتعذر حتقيق ال�سلم 

 ،
)1(

والأمن الدوليني«

وال�سامل،  املطلق  العدل  فيه،  العدل  طبيعة  هي  وهذه  الإ�سالم  هو  هذا 

ال�سمان الوحيد حلماية الب�سرية من ال�سراعات واحلروب والفنت. فتالزم 

ال�سالم والعدل وثيق وترابط الأمن والق�سط وطيد، فالعدل مفتاح ال�سالم. 

اإن ما يعرفه عاملنا من توتر وحروب ناجمة بالأ�سا�ص عن غياب العدل، وحني 

نتاأمل يف هذا الرتباط بني ال�سالم والعدل فل�سفيا، جند اأن ال�سالم كقيمة 

مطلقة ل ميكن يف الواقع اأن يقوم –كما يقول كلود لوفور- »اإل على املبداأ 

الذي موؤداه اأن العالقات بني الب�سر هي عالقات بني اأطراف مت�ساويني، وهذا 

يعني اأن هذه القيمة ل تنف�سل عن احلرية، كما يعني اأن من الرياء املوافقة 

با�سم ال�سالم على اأي �سورة من �سور ا�ستغالل ال�سعوب التي حترم بدعوى 

ال�ستبداد  حكم  حتت  وت��رزح  اأرا�سيها  م��وارد  من  وقوانينه  ال�سوق  حرية 

اأي نظام �سمويل ل يعرتف  اأن نوافق على  اأي�سا  اأو املقنع، ورياء  ال�سريح 

لالأفراد واجلماعات بحقوقهم الأ�سا�سية، فالعدل اإذا »�سرط لإخراج ال�سالم 

.
)2(

من اأزمته احلادة، وهو مفتاح لل�سالم الدائم«

امل�ستوعب  ال��ق��راآين  العدل  اإل  ج��دا  ال�سعبة  املهمة  بهذه  ي�سطلع  ول��ن 

جلميع �سعوب العامل، على اختالف األوانهم وم�ساربهم واأعراقهم واأديانهم 

واجتاهاتهم { ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   

 .
)3(

ې  ې  ې  ې}

1 - نف�سه، �ص57.

الثالثة  ال�سنة  ،ع.53-52،  الإ�سالم، م، الجتهاد  الدولية يف  العالقات  الدجاين،  اأحمد �سدقي   -  2

ع�سر، خريف و�ستاء 2001م/2002م. �ص 128.

3 - �سورة الن�ساء، الآية 58.
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- احلـريـة. 

نخل�ص  املو�سوع-  بهذا  -املرتبطة  الكرمي  القراآن  ن�سو�ص  با�ستقراء 

اأهم مقا�سد ال�سريعة،  اأن احلرية يف القراآن م�ساألة معتربة وهي من  اإىل 

ولعل من اأهم الأدوار التي يقوم بها الإميان والتوحيد حترير الإن�سان من 

يخاف  ل  بحيث  تعاىل  باهلل  وو�سله  والوثنية  اخلرافة  ومن  العباد  عبادة 

اإل اهلل ول ي�ستعني ب�سواه، ول يتو�سل بغريه، بل ي�سلم وجهه ب�سكل كامل هلل 

تعاىل. ولتوكيد هذا املعنى وحترير الإن�سان حتريرا تاما نزلت اآيات كثرية 

تدعم هذه احلرية وتدافع عنها وحتميها وتعدها جوهر اإن�سانية الإن�سان، اإن 

فقدها فقد دوره يف الكون و الوجود.

توكيدها  على  القراآنية  الآي��ات  ت�سافرت  التي  احلرية  اأن��واع  اأه��م  وم��ن 

العتقاد  حرية  وربه،  ن�سان  الإ بني  خا�سا  ن�سانيا  اإ نا  �ساأ واعتبارها 

التي ل يجوز امل�سا�ص بها حتت اأي ظرف من الظروف  { ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

 ،
)1(

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ}
. واهلل عز وجل 

)2(

{ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ}

خلق الإن�سان وبني له طريق احلق وطريق ال�سر { ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

 { ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   
)3(

ڤ  ڦ  }
 وترك له �ساحة الختيار احلر { ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  

)4(

ڻ }
 ومل ي�ساأ 

)6(

 { ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ}
)5(

ېئ  ىئ  }
اهلل عز وجل التدخل لإكراه النا�ص على اتباع طريق الر�ساد {  ڱ  ڱ  

1 - �سورة يون�ص، الآية 99.
2 - �سورة الكهف، الآية 30.

3 - �سورة ال�سم�ص، الآيتان 8-7.
4 - �سورة البلد، الآيات 10-8.

5 - �سورة الإن�سان، الآية 3.
6 - �سورة ال�سم�ص، الآية 10-9.
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ڱ  ڱ  ںں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  
، ومل ي�سمح لأحد، ولو كانوا ر�سله باإجبار 

)1(

ہ   ھھ  ھ  ھ}
على  �سار  من  ومهمة  مهمتهم  وق�سر  »الإ�سالم«،  اإىل  النتماء  على  النا�ص 

نهجهم من املوؤمنني يف البالغ والهداية والدعوة بالتي هي اأح�سن، والإر�ساد 

لالآخرين  الختيار  ترك حرية  ذلك  بعد  ثم  احل�سنة.  واملوعظة  باحلكمة 

{ې    ،
)2(

ے} ھ   ھ    ھ   ھ   ہہ   ہ   ہ   ۀ    }
.

)3(

ى   ى       ائ  ائ}
واأكرث الآيات القراآنية دللة واأ�سدها و�سوحا يف ال�ستدلل على توكيد حرية 

العتقاد وتثبتيها قوله تعاىل:{ ی  جئ    حئ  مئىئ  يئ  جب  حب    خب  مبىب  

ىث   مث   جث   يت   ىت    مت   خت   حت   جت   يب  
. الدين يف هذه الآية كما يقول الإمام القرطبي 

يث  حجمج  جح  مح  جخ } )4(
. وقد اأجمع املف�سرون 

)5(

»املعتقد وامللة بقرينة قوله: قد تبني الر�سد من الغي 

على اأن هذه الآية متثل »قاعدة كربى من قواعد دين الإ�سالم، وركن عظيم 

ي�سمح  ول  فيه،  الدخول  على  اأحد  اإكراه  يجيز  ل  فهو  �سيا�سته  اأركان  من 

.
)6(

لأحد اأن يكره اأحدا من اأهله على اخلروج منه«

نا�سىء عن  بياين  »ا�ستئناف  لالآية  تف�سريه  ابن عا�سور يف  الطاهر  يقول 

الأمر بالقتال يف �سبيل اهلل يف قوله تعاىل: { ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  

العدو  دخول  لأجل  القتال  اأن  لل�سامع  يبدو  اإذ   .
)7(

{ ۅ  ۅ   ۋ   ۋ  

1 - �سورة املائدة، الآية 50.
2 -�سورة اآل عمران، الآية 20.

3 -�سورة الرعد، الآية 40.
4 - �سورة البقرة، الآية 256.

5 - القرطبي، اجلامع لأحكام القراآن، م.�ص، ج3، �ص 238.

6 - حممد ر�سيد ر�سا، تف�سري املنار، م.�ص، ج3، �ص 39.

7 - �سورة البقرة، الآية 244.
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يف الإ�سالم، فبني يف هذه الآية انه ل اإكراه على الدخول يف الإ�سالم. وتعقيب 

اآية الكر�سي بهاته الآية مبنا�سبة اأن ما ا�ستملت عليه الآية ال�سابقة من دلئل 

من  الأمم،  به  كفرت  ما  �سوائب  عن  وتنزيهه  اخلالق  وعظمة  الوحدانية 

�ساأنه اأن ي�سوق ذوي العقول اإىل قبول هذا الدين الوا�سح العقيدة، امل�ستقيم 

ال�سريعة، باختيارهم دون جرب ول اإكراه، ومن �ساأنه اأن يجعل دوامهم على 

فكانت  الإ�سالم،  على  يكرهون  اأم  عليه  اأيرتكون   : ال�سوؤال  مبحل  ال�سرك 

نفي  وامل��راد  النهي،  معنى  يف  خرب  الإك��راه  ونفي  بيانيا.  ا�ستئنافا  اجلملة 

الإ�سالم  اتباع  على  اأحدا  تكرهوا  ل  اأي  الإ�سالم،  حكم  يف  الإك��راه  اأ�سباب 

ق�سرا، وجيء بنفي اجلن�ص لق�سد العموم ن�سا، وهي دليل وا�سح على اإبطال 

ال�ستدلل،  الإميان يجري على  اأمر  لأن  اأنواعه،  ب�سائر  الدين  الإكراه على 

 .
)1(

والتمكني من النظر، وبالختيار«

واإذا كان هذا الدين ل يواجه احل�ص الب�سري باخلارقة املادية القاهرة، 

فهو من باب اأوىل ل يواجهه بالقوة والإكراه ليعتنق هذا الدين حتت تاأثري 

التهديد اأو مزاولة ال�سغط القاهر والإكراه بال بيان ول اإقناع ول اقتناع. 

وكانت امل�سيحية –اآخر الديانات قبل الإ�سالم- قد فر�ست فر�سا باحلديد 

والنار وو�سائل التعذيب والقمع التي زاولتها الدولة الرومانية مبجرد دخول 

الإمرباطور ق�سطنطني يف امل�سيحية، بنف�ص الوح�سية والق�سوة التي زاولتها 

الدولة الرومانية من قبل �سد امل�سيحيني القالئل من رعاياها الذين اعتنقوا 

الذين  على  والقهر  القمع  و�سائل  تقت�سر  ومل  وحبا !  اقتناعا  امل�سيحية 

مل يدخلوا يف مذهب الدولة وخالفوها يف بع�ص العتقاد بطبيعة امل�سيح !

املبداأ  يعلن- هذا  ما  اأول  –يف  يعلن  الإ�سالم عقب ذلك جاء  فلما جاء   

. ويف هذا 
)2(

ی  جئ    حئ  مئىئ  يئ  جب  حب    خب  مب} العظيم الكبري:{ 

1 - الطاهر ابن عا�سور، التحرير والتنوير، م.�ص، ج3، �ص 26-25.

2 - �سورة البقرة، الآية 256.
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وترك  وم�ساعره،  وفكره  اإرادته  واحرتام  لالإن�سان  اهلل  تكرمي  يتجلى  املبداأ 

اأمره لنف�سه فيما يخت�ص بالهدى وال�سالل يف العتقاد، وحتميله تبعة عمله 

وح�ساب نف�سه ... وهذه هي اأخ�ص خ�سائ�ص التحرر الإن�ساين ...

اإن حرية العتقاد هي اأول حقوق الإن�سان التي يثبت له بها و�سف اإن�سان، 

ومع   ... ابتداء  اإن�سانيته  ي�سلبه   اإمنا  العتقاد،  اإن�سانا حرية  ي�سلب  فالذي 

حرية العتقاد حرية الدعوة للعقيدة، والأمن من الأذى والفتنة ... واإل فهي 

 .
)1(

حرية بال�سم ل مدلول لها يف واقع احلياة

ويزكي هذا القول ويثبته ال�سرية العملية الواقعية للر�سول ]، اإذ مل يثبت 

اأنه ] قد اأكره اأحدا على الإ�سالم ل ممتنعا ول مقدورا عليه كالأ�سرى 

اأو اجلرحى، »قال ابن اإ�سحاق، وفد على ر�سول اهلل ] وفد ن�سارى جنران 

جنران  وفد  قدم  ملا   : قال  الزبري،  بن  جعفر  بن  حممد  يحدثني  باملدينة، 

على ر�سول اهلل، دخلوا عليه م�سجده بعد �سالة الع�سر، فكانت �سالتهم، 

فقاموا ي�سلون يف م�سجده فاأراد النا�ص منعهم، فقال ر�سول اهلل: »دعوهم« 

 .
)2(

فا�ستقبلوا امل�سرق ف�سلوا �سالتهم«

ق��ال لعجوز   ] ب��ن اخل��ط��اب  ال��را���س��دون، فعمر  اأخ��ذ اخللفاء  وب��ه��ذا 

نا  ن�سرانية: اأ�سلمي اأيتها العجوز ت�سلمي اإن اهلل بعث حممدا باحلق، قالت اأ

{ی   وتال:  ا�سهد  اللهم  عمر  فقال  قريب !  اإيل  واملوت  كبري  عجوز 

 .
)3(

جئ    حئ  مئ}
اأقر  مداها-  اأق�سى  الإن�سان  حرية  –ولبلوغ  العتقاد  حرية  جانب  اإىل 

القراآن الكرمي حرية التفكري والتعبري، للنا�ص عامة، ومينحهم احلرية يف اأن 

يفكروا ويعربوا مبا �ساوؤوا، ومينع اأن يتدخل اأحد يف توجيه النا�ص اإىل تفكري 

1 -  انظر، �سيد قطب، يف ظالل القراآن، م.�ص.، ج1، �ص291.

2 - ابن قيم اجلوزية، زاد املعاد يف هدي خري العباد، مكتبة ال�سفا، ط، الأوىل، 1426ه�/2004م، 

ج2، �ص323.

3 -الإمام القرطبي، اجلامع لأحكام القراآن، م.�ص.، ج2، �ص239.
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القراآن  �سرب  ولقد  الف�سل.  واأ�سباب  الأعمال  مثبطات  من  ذلك  لأن  معني 

اأمثلة رائعة يف تقديره حلرية التفكري والتعبري، يتجلى ذلك من خالل دعوته 

والنف�ص  والقراآن  الكون  يف  �سيء،  كل  يف  للنظر  العقل  اإعمال  اإىل  املتكررة 

والآفاق.

كما يتجلى تقدير اهلل حلرية التفكري والتعبري من خالل ثنائه على الذين 

ي�ستخدمون عقولهم ومييزون بني الأ�سياء فيتبنون اأح�سنها { ہ  ہ    ہ  

ڭ   ڭڭ   ۓ   ۓ   ے   ھے    ھ   ھ   ھ   ہ  
و�سبههم  لعقولهم  املعطلني  اهلل  مقابل ذلك ذم  يف   

(1(  { ڭ  ۇ  ۇ 
 ،

)2(

ھ} ھ   ہ   ہ     ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ     } بالدواب 

ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   ٱ    } وحاربه  علم  بغري  التقليد  نبذ  كما 

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     
.

)3(

ٹ } 

القراآن:  يف  امل�سلمني  لغري  املكفولة  والتعبري  التفكري  حرية  مظاهر  ومن 

ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ    } الديني:  احل���وار  حرية   -

ۋ   ٴۇ   ۈۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ    ڭ    ڭ   ۓڭ   ۓ   ے   ے  
، ومن جتليات هذا الأمر اأمثلة احلوار الرائع الذي كان يديره 

)4(

ۋ }
اأ�سل م�سرتك يتمثل  اأهل الكتاب ق�سد حتقيق التعاي�ص على  ] مع  النبي 

الإ�سراك  وع��دم  بالعبودية  اهلل  اإف��راد  ثمارها  من  التي  ال�سواء  الكلمة  يف 

ڤ  ڤ    } 
)5(

اأ�سكال الطغيان واجلربوت والكربياء به، والق�ساء على كل 

1 - �سورة الزمر، الآيتان 18-17.

2 - �سورة الأنفال، الآية 22.

3 - �سورة البقرة، الآية 170.

4 - �سورة النحل، الآية 125. 

التعارف  دار  معطياته،  اأ�ساليبه  قواعده  ال��ق��راآن  يف  احل��وار  اهلل،  ف�سل  ح�سني  حممد  راج��ع   -  5

للمطبوعات، ط، اخلام�سة، 1407ه�/ 1987م.
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ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  
ڎ   ڌ   ڌ   ڍڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ     چ   چ   چ   ڃ  

 .
)1(

ڎ  ڈ      ڈ }
حق  عقيدة،  كل  لأهل  كفل  فالقراآن  الدينية:  ال�سعائر  ممار�سة  حرية   -

اإقامة ال�سعائر الدينية اخلا�سة بهم، وبهذا اأخذ  ر�سول اهلل ]، فلم يثبت 

هذا  من  اأك��رث  بل  الدينية  �سعائرهم  اأداء  من  الكتاب  اأه��ل  منع  اأن��ه  عنده 

ويقيموا �سالتهم  يوؤدوا طقو�سهم  اأن  لوفد ن�سارى جنران  �سمح  اأنه  يروى 

.
)2(

مب�سجده

اإجمال نقول اإن مبداأ احلرية هو »الأ�سل املنهجي لفقه التعارف والتعاي�ص 

والجتماع الب�سري وما يتفرع عنه من حقوق اأخرى كحق الختالف وتعاي�ص 

لأ�ساليب  املوؤ�س�ص  احلرية-  مبداأ  -اأي  وهو  ال�سلطة،  تداول  وحق  املختلفني 

 املخالف عقيديا.
)3(

التفاهم واحلوار مع الآخر«

ويف �سوء هذا امل�سمون القراآين للحرية ميكننا متابعة تطبيقاتها العملية 

على �سعيد حتقيق ال�سالم العاملي فيما يلي : 

اأ-اإقرار �سيا�سة الأبواب املفتوحة يف حميط العالقات اخلارجية، ورف�ص 

�سيا�سة العزلة والنغالق اإل ل�سرورة قهرية »وال�سرورة تقدر بقدرها«، ذلك 

لالأفراد  متكافئة  وعالقات  مت�ساوية  فر�سا  تتيح  املفتوح  الباب  �سيا�سة  لأن 

والدخول  والإق��ام��ة  التنقل  حريات  متار�ص  لكي  وال�سعوب،  واجلماعات 

تت�سمن  فاإنها  والنغالق  العزلة  �سيا�سة  اأما   ... والتملك  والعمل  واخل��روج 

بال�سرورة قيودا على ممار�سة مثل هذه احلريات اإىل حد احلرمان منها يف 

بع�ص احلالت.

1 - �سورة اآل عمران، الآية 64. 

2 - انظر، ابن القيم اجلوزية، زاد املعاد يف هدي خري العباد، م.�ص، ج2، �ص 323.

3 - حممد ح�سن الأمني، م.�ص، �ص72.
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والعقائدية.  وال�سيا�سية  والثقافية  احل�سارية  بالتعددية  ب-الع��رتاف 

ذلك اأن التنوع والختالف  من �سنة احلياة الجتماعية واإن حماولة طم�ص 

اجلرب  طريق  عن  اإل  ياأتي  ل  اأم��ر  واح��د  قالب  يف  وتنميطها  الختالفات 

والإكراه، وهما واحلرية �سدان ل يجتمعان. 

ج-بطالن الأو�ساع التي تن�ساأ نتيجة الق�سر والإكراه، حتى لو متكنت عرب 

قيمة  مع  تتنافى  كلها  فهذه  الواقع،  الأمر  بحكم  اأو  معاهدات  اأو  اتفاقيات 

احلرية، ولبد لل�سيا�سة الإ�سالمية الدولية اأن تعمل على ت�سحيح الأو�ساع 

 .
)1(

مبا يتفق مع هذه القيمة

يهدف القراآن –بتاأكيده على مبداأ احلرية- اإىل اإقامة العالقات بني الدول 

وال�سعوب على اأ�س�ص متينة من الحرتام املتبادل املوؤدي اإىل التعاون الفعلي 

والتوا�سل العملي مبا يحقق اأمن العامل و�سالمه.

تلك اإذا كانت اأهم مبادئ الروؤية القراآنية لل�سالم العاملي واأ�سولها، وهي 

مبادئ عاملية ل تخت�ص بقوم دون قوم اأو جن�ص دون غريه اأو اأهل دين دون 

�سواهم، ولكن هي للنا�ص عامة. واإن اإقامة ال�سالم هو الهدف النهائي لتلك 

املبادئ والأ�س�ص، وال�سالم من منطلق تلك املبادئ ذو طابع اإن�ساين عاملي. 

العاملية  القرية  يف  وال�ستقرار  الأمن  يتحقق  ولن  ال�سالم  ي�ستقر  لن  اإنه 

اإل بالإميان بعقيدة التوحيد والعدل وامل�ساواة واحلرية، وبح�سن فهم الإ�سالم 

واملبادئ الإن�سانية النبيلة يف اإقامة العدل واإ�ساعة روح الإخاء الإن�ساين.

1 - اإبراهيم البيومي غامن، م.�ص، �ص203.
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املبحث الثاين: 

عالــمية الإ�ضـالم و�ضالم العامل... املرتكزات والتجليات

 الإ�سالم من مبادئ الإ�سالم الرا�سخة، وهو الأ�سا�ص الثابت 
)1(

   مبداأ عاملية

الذي يقوم عليه بناء ال�سالم يف الإ�سالم، وتعامل الإ�سالم مع احل�سارات. 

بل اإن ا�سم الإ�سالم فيه معنى العاملية وا�سح جدا، ففيه ا�سرتجاع وتزكية 

وتوكيد على طبيعة العالقة بني اهلل والإن�سان، فلم تعد الديانة ديانة قومية 

اأبناء اهلل  اأنهم  تعاىل، على  اإىل اهلل  اأنف�سهم  ين�سبون  بقوم معينني  خا�سة 

واأحباوؤه، بل اخللق كلهم عيال اهلل وعباده، وكلهم من�سوبون اإليه، واأن الإ�سالم 

هو اأمر يختلف متام الختالف عن الدم، والنتماء القومي اأو الوطني، اإذ اإنه 

انتماء يقوم على الختيار، ففي مقدور اأي اإن�سان اأن ين�سم اإىل الإ�سالم، واأن 

يح�سل على �سرف النتماء له مهما كانت قوميته اأو اإقليمه اأو دينه ال�سابق 

 .
)2(

اأو عقيدته

 .
)3(

يقول اهلل تعاىل: { ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ}

فعاملية الإ�سالم مقررة منذ البدء، ومهمة الإ�سالم �ساملة للعامل كله. 

  بيد اأنه، ويف حماولتنا التاأكيد على عاملية اخلطاب الإ�سالمي، ومن ثم 

التدليل على اأن العاملية اأهم ركائز الإ�سالم لتحقيق ال�سلم وال�سالم بني اأمم 

العامل ون�سر قيم الهدى واحلق واخلري والعدل والأمانة وكرامة الإن�سان، ونبذ 

مظاهر الهيمنة واأ�سكال الت�سلط وال�ستعباد والقهر، يواجهنا اإ�سكال مفاده 

»كيف ميكن لر�سالة دينية ظهرت يف مكان وزمان حمددين من اأن تكون ر�سالة 

1 - للوقوف على ماهية العاملية، والجتاهات الفكرية التي  اهتمت بتحديدها، انظر : جا�سم حممد 

زكريا، مفهوم العاملية يف التنظيم الدويل املعا�سر، درا�سة تاأ�سيلية حتليلية ناقدة يف فل�سفة القانون 

الدويل، من�سورات احللبي احلقوقية، بريوت، ط، الأوىل، 2006م، �ص95 وما بعدها.

2- طه جابر العلواين، اخل�سو�سية والعاملية يف الفكر الإ�سالمي، م.�ص، �ص 52. 

3- �سورة الأعراف، الآية 158. 
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 ،
)1(

ذات اأفق اإن�ساين متجاوز لالإطار الثقايف الأ�سلي الذي �سهد ظهورها؟«

»كيف  ؟ 
)2(

الكونية« مع  الإ�سالمية  اخل�سو�سية  جتتمع  اآخر»كيف  بتعبري  اأو 

الأكرث  تعترب  وزراعية  رعوية  بيئة  وعلى  قرنا  قبل خم�سة ع�سر  تنزل  لن�ص 

اإحيائية  عقلية  على  ومركبة  نف�سه،  احل�ساري  ع�سرها  حميط  يف  تخلفا 

وقبلية، اأن ي�ستعاد جمددا يف ع�سر العلم والعاملية مبتغرياته النوعية؟. فاإذا 

كان الأمر مربرا بعناية اإلهية ا�ستهدفت تر�سيد تلك الأقوام، فكيف ت�سحب 

.
)3(

نف�ص الن�سو�ص على اأو�ساعنا املعا�سرة ؟«

يف  يجادلون  ممن  الكثريين  اأن  كون  من  �سرعيته  الإ�سكال  هذا  يكت�سب 

عاملية اخلطاب القراآين وي�سككون يف كونية الإ�سالم ويل�سقون �سفة املحلية 

بدعوة النبي ]،  ي�ستندون اإىل اعتبارات كثرية جنملها يف:

ڇ   الإ�سالمية،{ڇ   الدعوة  بداية  يف  العاملية  خطاب   �سمور   -

.
)4(

ڇ  }
ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ    ڳ   بالعربية،{  القراآن  نزول   -

.
)5(

ڱ  ں }

- بروز خطاب العاملية يف مرحلة متاأخرة من الدعوة الإ�سالمية، ارتباطا 

مبا حققته من ن�سر ع�سكري على املناوئني.

1- احميدة النيفر، جدل العاملية واخل�سو�سية، قراءة للتعددية، م. ق�سايا اإ�سالمية معا�سرة، ال�سنة 

العا�سرة، ع31-32، �ستاء وربيع 2006م/1427ه�، �ص 13.

البي�ساء،  العربي،  الثقايف  املركز  الفكري،  الختالف  يف  الإ�سالمي  احلق  الرحمان،  عبد  طه   -2

املغرب، ط، الأوىل، 2005م، �ص26.

ابن  دار  والطبيعة،  والإن�سان  الغيب  الثانية: جدلية  الإ�سالمية  العاملية  القا�سم احلاج حمد،  اأبو   -3

حزم، بريوت، ط، الثانية، 1416ه�/1996م، ج1، �ص 32. 

4- �سورة ال�سعراء، الآية 24.

5 - �سورة اإبراهيم، الآية 4.
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)1(

البنائية وحدته  تراعي  الكرمي  للقراآن  تنزيلية  ا�ستنطاقية  قراءة  اإن 

اإليه  الذي نزعت  الإطار املحلي اخلا�ص  »واإىل جانب  اأنه  اإدراك  متكن من 

ب�سنوات  املدنية  املرحلة   وقبل  املكية،  الآي��ات  كانت  القراآنية  الآي��ات  بع�ص 

عديدة، قد تناولت بو�سوح م�سائل ذات اأفق اإن�ساين هو اأكرب من قرية واأو�سع 

مدى من بكة وبطاحها و�سعابها، كان ذلك جليا يف اآية :{ ڭ  ڭ  ڭ       

ې   ې   ۉې   ۉ     ۅ   ۅ   ۋۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ   ۇۇ  
مكية  �سور  تناولته  وفيما   ،

)2(

{ ەئ  ائ   ائ  ى   ى   ې  
اأخرى ف�سال عن املدنية، يف حديثها عن الإن�سان وفطرته وم�سريه، وبعثه بعد 

.
)3(

املوت وحما�سبته، ويف تاأكيدها على وحدة ال�سنن الكونية والجتماعية«

وبالفعل، فقد خاطب النبي ]، ابتداء، ع�سريته الأقربني، اإل اأنه تدرج 

ۆ   ۇۇ   ڭ  ڭ   ڭ    } حولها  ومن  القرى  اأم  اإىل  ذلك  بعد 

ى   ې   ې   ې   ۉې   ۉ     ۅ   ۅ   ۋۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ    ۆ  
ٺ    كلها{ٺ    الأمية  ال�سعوب  اإىل  ثم   ،

)4(
{ ەئ  ائ   ائ  ى  

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

ہ  ہ  {ۀ  كله  العامل  اإىل  ثم   ،
)5(

ڄ} ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ڤ  ڤ  

،{ ڭ  
)6(

ہ ہ ھ ھ ھ ھ  ے ے ۓ}

، واحلق اأنه »لو اأن�سف 
)7(

{ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ 

1 -لالطالع على املق�سود بالوحدة البنائية للقراآن يرجى الرجوع اإىل: طه جابر العلواين، الوحدة 
البنائية للقراآن املجيد، مكتبة ال�سروق الدولية، ط،الأوىل، 1427ه�/2006م، وكتاب:« مفهوم الرتتيل 

يف القراآن الكرمي: النظريةواملنهج« للدكتوراأحمد عبادي، داراأبي رقراق، الرباط، ط:1، 2007.

2 - �سورة الروم، الآية 30.
3 - احميدة النيفر، جدل العاملية واخل�سو�سية، قراءة للتعددية، م.�ص، �ص 13-12.

4 - �سورة الأنعام، الآية 92.
5 - �سورة اجلمعة، الآية 2.
6 - �سورة �سباأ، الآية 28. 

7- �سورة الفرقان، الآية 1.
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القوم وتدبروا لألفوا القراآن نف�سه يرد عليهم دعواهم مبا ل يقبل ال�سك 

اأنه كتاب  اأو الحتمال. لقد اأعلن القراآن يف موا�سع �ستى من �سوره املكية 

للعرب  ل  و  وحدها،  لقري�ص  ل  للعاملني،  ر�سالة  حممد  ر�سالة  واأن  عاملي، 

�سلح  -بعد  اأنفا�سه  التقط  حني  فر�سة  اأول  له  اأتيحت  وحينما  وحدهم. 

عليه  ب��ادر  املدينة،  يف  دام  و�سراع  مكة،  يف  مرير  اأذى  بعد  احلديبية- 

وقي�سر  ك�سرى  اإىل  الأر�ص،  ملوك  اإىل  ر�سائله  باإر�سال  وال�سالم  ال�سالة 

واملقوق�ص وغريهم...«. والنجا�سي 

عن  »تتحدث  فهي  الإ�سالم،  عن  العاملية  لنفي  اإليها  امل�ستند  الآي��ات  اأما 

التدرج يف الدعوة والإنذار وفق منهج واقعي حكيم، اإذ كان املنطلق والبداية 

من  اأق��رب  هو  مبن  ثم   ،
)1(

{ ۓ  ے    ے   ھ        ھ    الفردية{  بالدعوة 

لت�سمل  ال��دائ��رة  تت�سع  ب��داأت  ثم   ،
)2(

{ ڇ  ڇ   ڇ    } ع�سريته 

قري�سا عامة وقبائل العرب كلما اأتيحت فر�سة ذلك {  گ  گ   ڳ  ڳ   

للعاملني{ک  ک  گ         گ   ذاته ذكر  الوقت   هذا وهو يف 
)3(

{ ڳ  
نه  اأ ،  فالذي يتلو القراآن متجردا من الهوى والع�سبية، يوقن 

)4(

گ    }
ية  اآ ول  اأ منذ  بل  �سورة،  ول  اأ منذ  عاملية  دعوة  يحمل  عاملي،  كتاب 

قري�ص  كتاب  هو  فلي�ص   ،
)5(

{ پ  پ   پ   پ    } الب�سملة  بعد 

ول كتاب العرب كما يح�ص من يقراأ التوراة -كتاب بني اإ�سرائيل-،حتى الرب 

فهو رب اإ�سرائيل، وحمور الكتاب حول بني اإ�سرائيل: ما�سيهم وحا�سرهم 

وم�ستقبلهم.

 وما قرره القراآن من عاملية الر�سالة، اأكدته ال�سنة النبوية، فقد قال عليه 

1- �سورة املدثر، الآيتان2-1. 

2- �سورة ال�سعراء، الآية 214. 

3- �سورة ال�سورى، الآية 7. 

4- �سورة الأنبياء، الآية 107. 

5- �سورة الفاحتة، الآية 2. 
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قومه  اإىل  يبعث  النبي  »وكان  به:  اهلل  خ�سه  ما  بيان  يف  وال�سالم  ال�سالة 

.
)2 )1(

خا�سة، وبعثت اإىل النا�ص كافه«

ومن مت وجب التاأكيد –هنا- اأن عاملية الإ�سالم ل تهدف اإىل فر�ص منطها 

بالقوة، واإمنا هي عاملية من اأهم ركائزها: 

 .  -
)3(

احلرية:{ ی  جئ    حئ  مئىئ  }

ۓ   ےۓ  -  ے   ھ    ھ   ھ         ھ   ہ   العدل:{ہ  

ٴۇۋ   ۈ   ۈ   ۆ   ۇۆ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ  
)4(

ۋ  ۅۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  }
ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   امل�ساواة:{- 

 .
)5(

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺ}
الإق�ساء  اأ�سكال  كل  تلغي  التي  الت�سامح  عاملية  الإ�سالم  عاملية  لت�سبح 

دينيا  املخالف  بالآخر  والع��رتاف  ال�سلمي  التعاي�ص  ت�سجع  بل  والتع�سب، 

وح�ساريا. عك�ص النظام العوملي الذي يعلي من �ساأن الذات ويعلن متيزها 

وتفوقها، وميار�ص كل اأنواع الإق�ساء على خمالفيه، فتغدو ح�سارته ح�سارة 

اإن�سانية يف حدوده اجلغرافية، ا�ستعمارية خارجها.

اأو دعوة تنطلق من اخل�سو�سية  فعاملية الإ�سالم »لي�ست عاملية تع�سب 

لنا  الرحمة  عاملية  اإنها  الغربية،  العاملية  مل�ساهاة  الب�سرية  اجلغرافية 

رقم  واحلمام،  املقربة  خال  ما  طهور  كلها  الأر���ص  باب  ال�سالة،  كتاب  الدارمي،  اأخرجه   -1

.111 احلديث 

الفهم  يف  وحماذير  ،�سوابط  وال�سنة  للقراآن  الإ�سالم  يف  العليا  املرجعية  القر�ساوي،  يو�سف   -2

والتف�سري مكتبة وهبة، القاهرة، طبعة 1983م، �ص 196-194. 

3 - �سورة البقرة ، الآية 256.

4 - �سورة املائدة، الآية 8.

5 - �سورة الن�ساء، الآية 1.
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 .
)2(

 »
)1(

اأجمع وللعامل  �سواء  ح�د  على  وللغربيني 

وترتكز عاملية ال�سالم وتتجلى يف املبادئ الآتية:

اأول: ال�ضتخالف الإلهي للنا�س عامة.

ركز  ما  خالل  من  يبدو  ما  وهذا  النا�ص،  لكل  �ساملة  الإ�سالم  عاملية  اإن 

عليه الإ�سالم من ا�ستخالف اهلل الب�سر كل الب�سر، يف الأر�ص. فجميع الب�سر 

هم  الأزم��ان  واختالف  والأجيال  العهود  عرب  و�سيتعاقبون  تعاقبوا  الذين 

خلفاء يف اأر�سه ..، واإليهم جميعا تتوجه الدعوة املحمدية يف خطابي القراآن 

الكرمي  وال�سنة النبوية.

وغري  م�سلم  اجلميع،  واإمن��ا  م�ستثنيات  ال��ق��راآين  اخلطاب  يف  لي�ص  اإذ   

على  واحلفاظ  الأر���ص  رعاية  عن  وم�سوؤول  الكون  باإعمار  مكلف  م�سلم، 

خرياتها ... الأمر الذي ل يتحقق اإل بتالقي الب�سرية على �سبيل معتدل من 

اخلالفة  منطلق  من  »مدعو  فالإن�سان  ال�سلمي،  والتعاي�ص  والتعاون  التاآخي 

اإىل ت�سخري الكون والكائنات ملا فيه النفع: نفعه ونفع الكون والكائنات من 

حوله، ومدعو اإىل العمل وال�سري يف دروب الكون ومناكبه، ومدعو اإىل العلم 

الب�سرية،  و�سعادة  وال�سالح   
)3(

فيه اخلري« ملا  العلم  وت�سخري هذا  باأ�سراره 

بعيدا عن كل ما يتنافى واإعمار الكون ورعايته، من ف�ساد واقتتال واإهالك 

للحرث والن�سل.

1 - طه جابر العلواين، اخل�سو�سية والعاملية يف الفكر الإ�سالمي املعا�سر، م.�ص، �ص 79.

2 - للمزيد من التمييز بني العاملية مبعناها الإيجابي والعوملة مبعناها ال�سلبي، انظر:

والن�سر،  للدرا�سات  العربية  املوؤ�س�سة  دم�سقية،  عفيف  ترجمة،  الإ�سالم،  اإن�سانية  بوزار،  -مار�سيل 

بريوت،ط، الأوىل،1986م، 

- حممد عابد اجلابري، العوملة والهوية الثقافية، جملة فكر ونقد، ع6، ال�سنةالأوىل، 1998م، �ص 5 

وما بعدها. 

القاهرة: دار  الإ�سالمية، جامعة  للفل�سفة  الرابع  الدويل  املوؤمتر  العوملة، كتاب  الإ�سالم يف ع�سر   -

العلوم، ق�سم الفل�سفة الإ�سالمية، 3-4 ماي 1999م.

3 - عبد احلميد اأبو �سليمان، اأزمة العقل امل�سلم، م.�ص، �ص 130.

96



ومبداأ ال�ستخالف يف القراآن الكرمي يرتبط مبفاهيم كلية. وقواعد عامة 

هي مبثابة ال�سروط الأ�سا�سية لقيام الإن�سان مبهمته يف خالفة الأر�ص، وهي 

يف الآن نف�سه مبادئ موؤكدة لعاملية الإ�سالم، نذكر منها : 

- لقد انطلق القراآن يف مفهومه للكرامة الإن�سانية من نظرته ال�سحيحة 

اإىل الواقع واحلقيقة والعامل والزمان واملكان والتاريخ الب�سري فكان مفهوم 

القراآن للكرامة الإن�سانية مت�سما بخا�سيتي ال�سمول والعموم، »فالتكرمي هنا، 

هو تكرمي مطلق املعنى ي�سمل الب�سر كافة يف املا�سي واحلا�سر وامل�ستقبل، 

وميتد اإىل اأن يرث اهلل الأر�ص ومن عليها، فالإن�سان يف نظر القراآن مكرم، 

ب�سرف النظر عن اأ�سله وف�سله ودينه وعقيدته، مركزه وقيمته يف الهيئة 

كرامته  من  يجرده  اأن  اأحد  ميلك  ول  مكرما،  اهلل  خلقه  فقد  الجتماعية، 

التي اأودعها يف جبلته وجعلها من فطرته وطبيعته، ي�ستوي يف ذلك امل�سلم 

وغري امل�سلم من اأهل الأديان الأخرى فالكرامة الب�سرية حق م�ساع يتمتع به 

 .
)1(

اجلميع من دون ا�ستثناء«

- ول تفا�سل بني النا�ص بالألوان اإل بالتقوى. ويروى يف ذلك اأن رجال من 

ال�سوداء، فغ�سب  ابن  يا  له:  اأمه فقال  ب�سواد  اآخر  ] عري  النبي  اأ�سحاب 

النبي ]. وقال:»لقد طفا الكيل ثالث مرات، لي�ص لبن البي�ساء على ابن 

اأو ميتا،  الإن�سان حيا  ، ول فرق بني دين ودين يف تكرمي 
)2(

ال�سوداء ف�سل«

يروى اأنه مرت جنازة يهودي فوقف لها النبي ] فقال له بع�ص اأ�سحابه: 

لآدم  .فالنت�ساب   
)3(

؟ نف�سا  األي�ست   :  [ النبي  فقال  يهودي،  جنازة  اإنها 

وحواء و�سيجة وقربى ورحم جتعل النا�ص جميعا اأ�سرة واحدة يف �سبكة وا�سعة 

العالئق بني  اأن ت�ساغ  املنطلق لبد  العمومة واخلوؤولة، ومن هذا  اأبناء  من 

1 - عبد العزيز عثمان التويجري، احلوار من اأجل التعاي�ص، دار ال�سروق ط، الأوىل، 1998/1419م، 

�ص 126-127 بت�سرف ي�سري.

2- اأخرجه البيهقي، �سعب الإميان، الرابع والثالثون، باب يف حفظ الل�سان، ف�سل ومما يجب حفظ 

الل�سان منه الفخر بالآباء وخ�سو�سا باجلاهلية، رقم احلديث 5135.

3- اأخرجه  البخاري،  كتاب اجلنائز، باب ، من قام جلنازة يهودي، رقم احلديث 1250.
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النا�ص. وتت�سعب الأ�سرة الإن�سانية وت�سيح يف اأرجاء الأر�ص ق�سد التعارف 

.
)1(

والتعاي�ص يف جو من ال�سلم وال�سالم«

كل  وتوفري  التكرمي، فال�ستكمال  وهو مرتبط منطقيا مبفهوم  الت�سخري:   -

وجه  اأمت  على  ال�ستخالف  مهمة  لتحقيق  الأ�سا�سية  وال�سروط  ال�سمانات 

واأكمل �سورة وفق املر�سوم قراآنيا، �سخر اهلل عز وجل الكون لقدرة الإن�سان، 

وجعل كل ماعدا الإن�سان يف خدمته.

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   وتاأكيده {  اإثباته  اآيات قراآنية عديدة يف  انتظمت  وهذا ما 

 
)2(

{ ٺٿ  ٺ   ٺ   ٺ   ڀ    ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ    ٻ  
فاهلل عز وجل قد �سخر لالإن�سان كل ما يف ال�سماوات والأر�ص، والبحر والرب. 

تلك هي املبادئ الأ�سا�سية التي يقدمها القراآن �سمانات �سرورية لقيام 

وال�سمولية  الو�سوح  من  متلك  مبادئ  وهي  ال�ستخالفية،  مبهمته  الإن�سان 

للقراآن  احل�سارية  الروؤية  تفهم  على  الإن�سانية  يعني  ما  والعمق  والعموم 

باأبعادها ال�ساملة.

املنهج  به  يتميز  ما  فاإن  القراآن  ال�ستخالف يف  معنى  هو  كان هذا  فاإذا 

القراآين يف تنظيم العالقة مع الآخر، ومواجهة الديانات واحل�سارات الأخرى 

وفق مبداأ ال�ستخالف، هو جعله ال�ستخالف واجبا منوطا بالإن�سان –كل بني 

اآدم- عامة ويتجلى هذا من خالل داأب القراآن يف معر�ص تكليفه باخلالفة 

 ،
)3 (

پ} ٻ   ٻ   ٻ   ٻ        {ٱ   جماعة   النا�ص  خماطبة  على 

وهو »ما يي�سر الوفاق مع عاملية املنهج الإ�سالمي، وتوجه دعوته اإىل النا�ص 

»كلمة  على  لقائها  اإىل  فيه  اأبعادها مدعوة  بجميع  الب�سرية  اأن  ذلك  كافة، 

والقارات،  والقوميات  والأع��راق  الأجنا�ص  ي�ستوعب  املنهج  هذا  لأن  �سواء« 

14- عبد العزيز بن عثمان التويجري، يف البناء احل�ساري للعامل الإ�سالمي ،ج8، �ص 241  بت�سرف. 

2- �سورة لقمان، الآية 20.

3 - �سورة فاطر، الآية 39.

98



واحلدود الرتابية والبحرية واجلوية، وي�سمو فوق الفروق التي خلقها الإن�سان 

 .
)1(

نف�سه، واأقام عليها نظمه

ومن منطلق الكلمة ال�سواء، ا�ستطاع امل�سلمون ا�ستيعاب التعدديات الدينية 

والثقافية واحل�سارية كلها يف اإطار »عاملية اخلطاب الإ�سالمي«. فاإذا كان 

عاملية  ف��اإن  التعدد  اإق��رار  هو  املعا�سرة  احل�سارة  اإليه  و�سلت  ما  اأق�سى 

اخلطاب العاملي »عملت وتعمل على ا�ستيعاب التعدد بعد الإقرار به، ودفعه 

باجتاه العاملية ليتحول اإىل عامل دفع يف اإطار وتنوع ب�سري ايجابي تظلل عليه 

اأنوار الهدى ودين احلق، التي ل ت�سمح بربوز اأية اأ�سباب اأو عوامل لالنق�سام 

الديني والطائفي، فالإ�سالم قد جعل من نف�سه حمور جذب ل حمور تنابذ 

املخرجة  الأمة  كما جعل من  املعا�سرة،  امل�ستعلية  الغربية  كاملركزية  وطرد 

.
)2(

قطب تاأليف وا�ستيعاب«

ثانيا: احلوار الإيجابي.

اإىل  ودعوته  الآخ��ر،  مع  احل��وار  قنوات  فتح  تقت�سي  الإ�سالم  عاملية  اإن 

اأ�سلحة  من  »�سالحا  يعترب  فاحلوار  احل�سنة،  واملوعظة  باحلكمة  الإ�سالم 

عن  الدفاع  و�سائل  من  ناجعة  وو�سيلة  احل�سارية  واملعركة  الثقايف  املجال 

وتبليغ ر�سالتها،  واإبراز اهتماماتها  العليا لالأمة، و�سرح ق�ساياها  امل�سالح 

.
)3(

واإ�سماع �سوتها واإظهار حقيقتها، وجلب املنافع لها، ودرء املفا�سد عنها«

الأمر الذي يف�سر ت�سجيع الإ�سالم على احلوار والدعوة بالتي هي اأح�سن 

والنفتاح على الآخر وال�ستفادة من خرباته �سعيا اإىل اإقامة عالقات التعاون 

بني  الأمن  وا�ستتاب  ال�سلم  حتقيق  اإىل  املوؤديني  الفعلي.  والتعارف  العملي 

خمتلف مكونات املجتمع العاملي.

1 - عبد الهادي بوطالب، الإ�سالم وق�سايا الع�سر، م.�ص، �ص63.

2 - طه جابر العلواين، اخل�سو�سية والعاملية يف الفكر الإ�سالمي املعا�سر، م.�ص، �ص 67.

3 - التوجتري، احلوار من اأجل التعاي�ص،م.�ص،�ص 130.
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وتن�ساأ مركزية هذا املبداأ يف القراآن من املقا�سد العليا لالإ�سالم الهادفة 

اإىل حتقيق التعارف بني النا�ص القائم على الحرتام املتبادل بني الأطراف 

املتحاورة بعيدًا عن كل اأ�سكال التع�سب والكراهية واأنواع القهر وال�ستبداد، 

اأو هام�سا ن�سيفه اإىل مفردات و�سياغات  »فاحلوار يف القراآن لي�ص ملحقا 

براغماتيا  تكتيكا  لي�ص  فاإنه  بداهة   ... ال�سيا�سة  اأو  الفقه  اأو  الكالم  علم 

الإ�سرتاتيجية  م�سطلح  اأن  كما  ق�سري،  تراجع  ظروف  تقت�سيها  حيلة  اأو 

ل يغطي متاما مقا�سد احلوار وغاياته ناهيك بق�سوره عن الإحاطة باأ�سله 

احلياة  اأ�سا�ص  يف  وهو  العقيدة  �سلب  يف  هو  قراآنيا،  احل��وار،   ... ومبتداأه 

 .
)1(

الإن�سانية الفطرية«

قوله  يف  قويا  �سندا  له  يجد  الإ�سالم  عاملية  على  دليال  احل��وار  واعتبار 

تعاىل: {  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  

ڌ      ڍ   ڍ   ڇ    ڇ    }: �سبحانه  وقوله   
)2(

ڑ} ڑ   ژ     ژ  
ک         ک    ک     ک   ڑ   تعاىل:{   وقوله   ،

)3(

{ ژڑ  ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڌڎ  
واملجادلة  احل��وار  اهلل:  اإىل  ال��دع��وة  �سروط  اأه��م  من  فكان   

)4(

گ}
الو�سائل  اأرقى  واختيار  اإي�سالها  ال�سبل يف  اأح�سن  و�سلك  اأح�سن  بالتي هي 

ہ   ہ   ہ    {ہ   بالقوة  فر�ص  اأو  ت�سلط  اأو  اإك��راه  غري  يف  تبليغها  يف 

ٻ   ٻ       }  ،
)5(

{ ۓڭ   ۓ   ے   ے   ھھ   ھ   ھ   
. بل اإن اللتزام ب�سوابط واأخالقيات 

)((
ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  }

الأوىل،  ط،  اللبناين،  املنهل  در  املغامرة،  �سرورة  امل�سيحي   – الإ�سالمي  احل��وار  املوىل  �سعود   -  1

1416ه�/ 1996م، �ص 32.

2 - �سورة املائدة، الآية67.
3 -  �سورة البقرة، الآية 83.

4 - �سورة العنكبوت، الآية18.

5 - �سورة النحل، الآية 125.
6 - �سورة العنكبوت، الآية 46.
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احلوار يف القراآن واجب حتى مع امل�سركني {ھ  ھ  ے       ے  ۓ  

. 
)2(

، {  ې    ې  ى  }
)1(

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇ}
باق يف  »حكمها  الأنعام:  �سورة  من   108 لالآية  تف�سريه  القرطبي يف  قال 

دينهم  ول  �سلبانهم  ي�سب  اأن  مل�سلم  يحل  فال   ... حال  كل  على  الأم��ة  هذه 

ول كنائ�سهم ول يتعر�ص اإىل ما يوؤدي اإىل ذلك، ففي هذه الآية �سرب من 

 .
)3(

املوادعة ودليل على وجوب احلكم ب�سد الذرائع«

الأحوال  جميع  يف  احل�سنة  واملوعظة  باحلكمة  الدعوة  ارتباط  ليتوجب 

جلني الثمار املرجوة من احلوار، ذلك اأن ما يدرك باحلوار ل ميكن اإدراكه 

الديانات،  الأول من   املقام  اإل �سار ذا  بلدا  »الإ�سالم ما دخل  ف�  بالعنف، 

 .
)4(

وال�سبب يف ذلك بال �سك الدعوة وقوامها احلوار«

تكتوي  التي  والتطرف  والتع�سب  العنف  اآث��ار  من  العامل  يعانيه  ما  اإن   

على  ال�سراع  لتغليب منطق  ونتيجة عادية  ولدة طبيعية  بويالتها  الب�سرية 

مبداأ احلوار والدعوة بالتي هي اأح�سن.

الوجودي  وماأزقها  اأزمتها اخلانقة  للخروج من  الإن�سانية  اأمام  �سبيل  ول 

، لأن احل��وار ي�سهم 
)5(

�سوى »احل��وار واحل��وار وحده ول �سيء غري احل��وار«

بالآخر  القبول  منطلق  من  التعاون  ويحقق  التعاي�ص،  يف  جدا  كبري  ب�سكل 

والعرتاف به يف اإطار احرتام مبداأ الكرامة الإن�سانية الذي ينبذ كل اأ�سكال 

العنف والتطرف والإق�ساء والإلغاء. 

1 - �سورة النعام، الآية108.
2 - �سورة البقرة الآية 83.

3 - الإمام القرطبي، اجلامع لأحكام القراآن، م.�ص، ج4، �ص56.

الأوىل،  ط،  الر�سالة،  موؤ�س�سة  الغرب،  عامل  يف  الإ�سالمية  للدعوة  جديدة  اآفاق  اجلندي،  اأنور   -  4

1984م، �ص 14. والقول لهرني دي كا�سرتي.

5 - طه عبد الرحمان، حوارات من اأجل امل�ستقبل، دار الهادي، ط، الأوىل، 1424ه�/2003م، �ص 5.
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يف  الأخ��ذ،  امل�سلم  على  يحتم  عليه  وتاأكيده  احلوار  اإىل  القراآن  دعوة  اإن 

جتاربه  من  وال�ستفادة  خرباته  على  النفتاح  مببداأ  الآخ��ر،  مع  عالقاته 

املختلفة.

ون�ستوحي وجوب الأخذ بهذا املبداأ واإلزام امل�سلم به يف عالقاته مع غريه، 

ھے    ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ     ہ        }  : تعاىل  قوله  من 

 .
)1(

ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ}

اإن اهلل �سبحانه –يف هاتني الآيتني- ميتدح عباده املنفتحني فكريا، والذين 

يدر�سون  خمتلف الآراء ليتبنوا اأف�سلها واأح�سنها، لأن منهجية النفتاح هي 

التي �ستقودهم اإىل الهداية  و»متكنهم من ا�ستثمار عقولهم، وا�ستخدامها 

. وعلى �سوء الآيتني الكرميتني من �سورة الزمر، وردت 
)2(

بال�سكل ال�سحيح«

احلقيقة  طلب  يف  النطالق  على  امل�سلم  حتث  �سريفة  نبوية  اأحاديث  عدة 

واإن كان  )القول احل�سن(، والبحث عنها دون الكرتاث بطبيعة م�سدرها 

اأحق  فهو  وجدها  فحيث  املوؤمن  �سالة  احلكمة  »الكلمة   [ يقول  خمالفا، 

.
)3(

بها«

ثالثا: النفتاح على الآخر.

خرباته  من  وال�ستفادة  الآخ��ر  على  النفتاح  اإىل  داعيا  القراآن  جاء 

اإذ »مل يحدد لالإن�سان دائرة حمدودة �سيقة لالنفتاح الثقايف بحيث حرم 

عليه الطالع على ثقافة هنا وثقافة هناك، بل اأراد له اأن يفتح عقله على كل 

ما اأنتجه الإن�سان ب�سرط اأن يتاأمله ويتدبره ويناق�سه، لي�ستفيد من التجربة 

.
)4(

الناجحة ويهمل التجربة الفا�سلة«

1 - �سورة الزمر، الآيتان 18-17.

2 - ح�سن ال�سفار، احلوار والنفتاح على الآخر، دار الهادي، ط، الأوىل، 1425ه�/2004م، �ص10.

رقم  العبادة،  الفقه على  ما جاء يف ف�سل  باب  ر�سول اهلل،  العلم عن  كتاب  الرتمذي،  اأخرجه   -  3

احلديث 2687.

4 - حممد ح�سني ف�سل اهلل، الكلمة ال�سواء قاعدة للتعاي�ص،  م.�ص، �ص 36.
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الإ�سالم  عقيدة  مع  »يرتبط  الأخ��رى  اجلماعات  خربات  على  فالنفتاح 

على  التعرف  الأول   : اأمرين  على  ي�ساعد  اخلربات  هذه  فمراجعة  نف�سها، 

منها يف احلوار  وال�ستفادة  لتنميتها  كل جماعة  واأ�سوله يف  مكامن اخلري 

الدائر مع الإن�سانية، والثاين التعرف على عوامل النحراف واملر�ص يف كل 

حتقيق  على  ي�ساعد  ذلك  وكل  عالجه،  و�سائل  وحتديد  لت�سخي�سه  جماعة 

الإن�سانية  توحيد  وه��ي  اأجلها  من  الإ���س��الم  يعمل  التي  البعيدة  الأه���داف 

واجتماعها على عبادة اهلل وتوطيد ال�سالم والأمن حتى ل تكون فتنة ويكون 

.
)2(

 »
)1(

الدين كله هلل

مرجعية  ي�سكل  القراآن  فاإن  كافة،  الديانات  مع  التفاعل  �سعيد  على  اأما 

اآخر  واإىل  اآدم  عهد  من  الروحي  امل��وروث  وري��ث  فهو  كله،  للذكر  مع�سومة 

مع  متفاعل  واإن�سانه  كونية  ومو�سوعاته  عاملي  واملر�سلني..فالقراآن  الأنبياء 

الأن�ساق احل�سارية ..وذلك من �سميم مهام امل�سلم. اأما النغالق حتت دعاوى 

»رد الغزو الثقايف«  ثم اإطالق �سعارات اخل�سو�سية فذاك انغالق يتنافى مع 

.
)3(

عاملية اخلطاب القراآين وكونية املنهج وخا�سية النفتاح على العامل كله

للتبادل  �سروري  اأم��ر  املعا�سرة  احل�سارة  على  املن�سبط  النفتاح  اإن 

ال�سحيحة  والفنية  العلمية  ال�ستفادة  لأنه ميكن من  ال�سحيح،  احل�ساري 

 .
)4(

دون م�سا�ص بالقيم والعقائد واملبادئ والهوية

1 - ماجد عر�سان الكيالين، تطور مفهوم النظرية الرتبوية الإ�سالمية، دار ابن كثري، دم�سق، بريوت، 

مكتبة دار الرتاث املدينة املنورة، ط، الثالثة، 1407ه�/1987م، �ص 63.

2- فخالف بهذا القراآن دعوات اليهود والن�سارى املتمثلة يف رف�ص احلوار والنظر فيما بينهم ونعث 

اليهود  لي�ست  الن�سارى   وقالت  الن�سارى على �سيء  لي�ست  اليهود  »وقالت  بال�سالل  بع�سا  بع�سهم 

على �سيء وهم يتلون الكتاب«�سورة البقرة ،الآية 113. واأحلق بهم كل من ات�سف بذلك، »كذلك قال 

يختلفون«.�سورة  فيه  كانوا  فيما  القيامة  يوم  بينهم  يحكم  فاهلل  قولهم  مثل   يعلمون  ل  الذين 

 .113 الآية  البقرة، 

32-حممد اأبو القا�سم احلاج حمد، العاملية الإ�سالمية الثانية، م.�ص، �ص78. 

4 - عبد احلميد اأبو �سليمان، اأزمة العقل امل�سلم، م.�ص، �ص169-168.
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املنهج  على  ال��ق��راآين  الت�سديق  من  ميكننا  النفتاح  من  النوع  ه��ذا  اإن 

التجريبي الغربي وا�ستيعابه وجتاوزه، وهذا ما نفتقده يف تعاملنا مع الآخر، 

اإذ مل نتجاوز بعد حد التكدي�ص احل�ساري ومللمة عنا�سر منتجات احل�سارات 

الأخرى. 

ينبغي التنبه واحلذر هاهنا من فهم النفتاح والقتبا�ص احل�ساري على 

ومتابعة ل حدود  ذوبان  اأنه  اأو  املطلق،  والت�سيب  النفتاح  اإىل  اأنه »دعوة 

درو�ص  تلك  فلي�ست  ومقومات وجودها،  الأمة  كيان  لها على  تاأثري  ول  لها، 

التاريخ، ول واقع عالقات الأمم، اإن املق�سود بالتالقح احل�ساري ال�سحيح، 

انفتاح  هو  اإجنازات  الأمم من  القومية مما حققته  وال�ستفادة احل�سارية 

وتعامل واع خري م�ستقل، ميثل تعامل الأنداد والأ�سياد ولي�ص تعامل التابعني 

النفتاح  من  النوع  هذا  بتحقيق  مطالب  وامل�سلم   .
)1(

والقا�سرين« والعالة 

على الآخر، لي�ص بحكم الواقع املعا�سر فح�سب، واإمنا بحكم عاملية ر�سالته 

وكونيتها، وبهذا تتميز العاملية الإ�سالمية عن نظريتها الغربية.

1 -نف�سه، �ص170-169.
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الف�صل الثاين

التق�صيم الإ�صالمي للمعمورة : 

من ثنائية دار الإ�صالم ودار احلرب ..  

اإىل الدار العاملية.





لرتباطه  اخل��ط��ورة  م��ن  كبري  ق��در  على  املعمورة  تق�سيم  مو�سوع  يعد 

الفقه  مو�سوعات  اأهم  اأحد  اإذ ميثل  العامل،  الإ�سالمي جلغرافيا  بالت�سور 

اأ�سا�ص الت�سور الفقهي للعالقات الدولية،  ال�سيا�سي الإ�سالمي، كما ي�سكل 

وتعلقه مب�سائل اجلهاد، واأحكام الأقليات الدينية...

ذلك  �سحة  عن  النظر  بغ�ص  ا�ستثمر،  اأنه  يف  اأي�سا  تكمن  وخطورته 

اأو عدمه، يف تاأزمي امل�سكلة بني العاملني الإ�سالمي والغربي، اإذ ا�ستند بع�ص 

دين  واأن��ه  بالتطرف  وو�سفه  بالعنف،  لالإ�سالم  اتهامهم  يف   ،
)1(

الغربيني

و»دار  الإ�سالم«  »دار  مب�ساألة  املتعلق  الفقهي  الرتاث  على  اإلغائي،  تنابذي 

 The Muslim لأورب��ا«  الإ�سالمي  »الكت�ساف  عن  درا�سته  ففي  احل��رب«، 

discovery of Europe  يتحدث برنارد لوي�ص يف الف�سل الثاين عن الروؤية 
وهذه  اأقاليم،  اإىل  العامل  يق�سمون  امل�سلمني  اأن  فيو�سح  للعامل،  الإ�سالمية 

الأقاليم تنق�سم اإىل دار الإ�سالم، وهي التي ي�سكنها امل�سلمون الذين حتكمهم 

ال�سريعة الإ�سالمية يف اإطار دولة واحدة وحاكم واحد ويعبدون اإلها واحدا، 

ولهذا يجب اأن ي�سود العامل قانون واحد، وهو ال�سريعة الإ�سالمية، واأن على 

جميع الب�سر قبول الإ�سالم اأو اخل�سوع للنظام الإ�سالمي، واأن اجلهاد من 

ب�سفة م�ستمرة حلفظ  بها  القيام  التي يجب  الإ�سالمية  الدينية  الواجبات 

النظام الإ�سالمي. 

وهي  احل��رب،  دار  توجد  لوي�ص،  برنارد  يقول  الإ�سالم،  دار  مقابل  ويف 

اأعظم جزء  يعد  الإ�سالمية؛ واجلهاد  الأمة  التي تقع خارج نطاق  الأقاليم 

يف ال�سريعة الإ�سالمية وهذا ما نلم�سه يف القرون الأوىل يف الإ�سالم حينما 

وال�سني  وبيزنطة  فرن�سا  على  هجومهم  يف  العرب  اجلنود  الفر�سة  واتت 

الر�سول حممد  املوؤمنني كما يقول  اإىل غري  امل�سلمني ينظرون  واأن  والهند، 

1- هناك لفيف من الباحثني والأكادمييني من مفكري ومنظري املجتمع الغربي والأمريكي خا�سة 

الذين يدعون ذلك، ويحملون الألقاب الأكادميية اأمثال: دافليف باين، مارتن كارمر، برناردلوي�ص، 

جريي فالوب، فرانكلني غراهام، وبان روبرت�سون وجمموعة من ال�سحفيني اأمثال : جيم هوغالند، 

وجوديت ميل، وامري�سون وت�سارلز كرومتاتر وغريهم.

107



اأن  اإم��ا  وه��وؤلء  الكفار،  اإىل  وينق�سمون  واح��دة«  اأم��ة  »الكفار  اأن  باعتبار 

اأو يقتلوا، اأما الطائفة الثانية فاأهل الكتاب من اليهود وامل�سيحيني  ي�سلموا 

من اأ�سحاب الر�سالت املحرفة يخريون بني الإ�سالم اأو القتال اأو اجلزية، 

والذين يدفعون اجلزية ي�سمون اأهل ذمة.

وطبقا لهذا التق�سيم بني دار الإ�سالم ودار احلرب، ي�سيف برنارد لوي�ص، 

فاإن امل�سلمني ينظرون اإىل املجتمع الغربي على اأنه دار احلرب يجب قتالهم 

عن طريق اجلهاد الذي مل يتوقف طوال التاريخ، وذلك حتى يعم الإ�سالم 

.
)1(

الأر�ص«

املالحظ اأن الفهم غري الدقيق مل�ساألة »دار الإ�سالم« و »دار احلرب«، اأ�سهم 

وامل�سلمني  الإ�سالم  من  ال��دويل  واملجتمع  للعامل  ال�سلبي  املوقف  ت�سكيل  يف 

عموما.

اأن امل�سكلة  اإل  وبالرغم من خطورة النظرة الغربية لالإ�سالم وامل�سلمني، 

الأكرث خطورة تتمثل يف الظالل القامتة التي اأر�ساها هذا التق�سيم على كثري 

من الأحداث ال�سيا�سية والتي اأثرت �سلبا على العامل الإ�سالمي، الأمر الذي 

عن  والعدائية  القامتة  ال�سورة  تكوين  يف  ن�ساعد  امل�سلمني-  -نحن  جعلنا 

الإ�سالم وامل�سلمني يف الذهنية الغربية. 

1 - Lewis, Bernard, the Muslim discovery of Europe, pp6061-, London, 1982 .

وقد �سبقه اإىل ذلك امل�ست�سرق ال�سكتلندي هاملتون الك�سندر رو�سكني جيب HA.R.GIBB يف كتابه: 

مع  عالقاتهم  يخ�ص  فيما  امل�سلمني  لدى  العام  الت�سور  اأن  مقدمته  يف  ذكر  اإذ  اأي��ن؟  اإىل  الإ�سالم 

الروحي  ال�سعيد  على  م�ستمرة  حرب  حالة  يف  تكون  التي  الإ�سالم  دار  مفهوم  على  يقوم  الآخرين 

واملادي مع بقية العامل: Wither Islam, p20. واأ�سبح هذا الكتاب فيما بعد مرجعا رئي�سيا للباحثني يف 

�سوؤون الإ�سالم يف ال�سرق الأو�سط، واند�ص هذا املفهوم يف بع�ص الدرا�سات ال�ست�سراقية دون مناق�سة 

التيجاين حول  القادر  »انظر: عبد  الكتاب  موؤلف  بها  التي يحظى  الثقة احلكمية  باعتبار  تعقيب  اأو 

�ص77  1999م،  فرباير  ع.5  التجديد،  م.،  اخلارجية،  امل�سلمني  لعالقات  التف�سريي  النموذج 

وما بعدها.
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املتعلق  الفقهي   
)1(

ال���رتاث مراجعة  ه��ذا  كل  جت��اوز  على  ي�سعفنا  ورمب��ا 

ن�سوء  حيثيات  تك�سف  عميقة  مراجعة  احلرب،  ودار  الإ�سالم،  دار  مب�ساألة 

الفقهي  املنظور  �سياغة  اأخ��رى  م��رة  وتعيد  دور  اإىل  العامل  تق�سيم  فكرة 

لتق�سيم العامل على اإطار روؤية واقعية ل�سورة العامل الراهن، ومن دون ذلك 

ل ميكننا حتقيق اأي تقدم على �سعيد البحث الفقهي املتعلق مبجال العالقات 

الدولية، وعلى �سعيد التكيف مع العامل احلديث مبا يجعل الأحكام واقعية 

)2(

وقابلة للتطبيق.

1-مل يتجاوز النقد املوجه للرتاث الفقهي املتعلق بتق�سيم املعمورة حد ك�سف اخللفية التاريخية التي 

اأ�س�ست لهذا الرتاث، وما ا�ستطاعت الدرا�سات يف هذا املو�سوع ، اإىل اليوم، التجاوز اإىل الك�سف عن 

»الت�سور الإ�سالمي للمعمورة« خارج اإطار هذا الرتاث الفقهي التاريخي، فاأق�سى ما حققته هو اإثبات 

التاريخية، وتعديل بع�ص املفاهيم اخلا�سة بهذا التقييم، وذلك يف حماولة لتجنب امل�سكالت الكثرية 

لتجاوز  تاأتي  املعمورة، وحماولتنا هذه  وتق�سيم  العامل  التقليدية عن  الرتاثية  املفاهيم  اأن�ساأتها  التي 

التق�سيم الرتاثي الثنائي للمعمورة اإىل وحدة الدار العاملية مبا ين�سجم مع عاملية الإ�سالم وكونيته.

2- يا�سر لطفي العلمي، اجلغرافيا الفقهية للعامل، من �سورة التاريخ اإىل �سورة الواقع املعا�سر، م، 

اإ�سالمية ا ملعرفة، م.�ص، ع45، �سيف 1427ه�/2006، �ص 99- 100.

109



املبحث الأول:الدللة الفقهية لأق�ضام املعمورة عند الفقهاء.

لقد ق�سم فقهاوؤنا الأر�ص اإىل ق�سمني: دار الإ�سالم ودار احلرب بح�سب 

ظهور اأحكام الإ�سالم اأو عدم ظهورها، وبح�سب غلبة امل�سلمني من عدمها، 

الذي  املعيار  وجريانها  الأحكام  غلبة  جعل  اإىل  الفقهاء  جمهور  يذهب  اإذ 

ينبني عليه تعريف الدار »واإمنا ت�ساف الدار اإىل الإ�سالم اأو الكفر لظهور 

البوار،  دار  والنار  ال�سالم،  دار  اجلنة  ت�سمى  كما  فيها،  الكفر  اأو  الإ�سالم 

لوجود ال�سالمة يف اجلنة، والبوار يف النار، وظهور الإ�سالم والكفر بظهور 

اأحكامهما فاإذا ظهرت اأحكام الكفر يف دار، فقد �سارت دار كفر ف�سحت 

الإ�سافة، ولهذا �سارت الدار دار الإ�سالم بظهور اأحكام الإ�سالم فيها من 

.
)1(

غري �سريطة اأخرى، فكذا ت�سري دار الكفر بظهور اأحكام الكفر فيها«

وجرت  امل�سلمون  نزلها  »التي  هي:  اجلوزية  قيم  ابن  عند  الإ�سالم  ودار 

عليها اأحكام الإ�سالم، وما مل جتر عليه اأحكام الإ�سالم مل يكن دار اإ�سالم 

 .
)2(

واإن ل�سقها«

ويقول الإمام ال�سرخ�سي: »و دار الإ�سالم ا�سم للمو�سع الذي يكون حتت 

.
)3(

يد امل�سلمني وعالمة ذلك: اأن ياأمن فيه امل�سلمون«

كما تعرف دار الإ�سالم باأنها: »كل ما دخل من البالد يف حميط �سلطان 

عند  امل�سلمني  على  ووجب  �سعائره  واأقيمت  اأحكامه  فيها  ونفذت  الإ�سالم 

العتداء عليه اأن يدافعوا عنه وجوبا كفائيا بقدر احلاجة واإل فوجوبا عينيا، 

وجوب  عنه  يرفع  ل  عليه  الأجانب  ا�ستيالء  واإن  برتكه،  اآثمني  كلهم  وكانوا 

.
)4(

القتال ل�سرتداده«

1-عالء الدين اأبو بكر م�سعود الكا�ساين، بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع، م.�ص، ج7، �ص 130.

2- ابن قيم اجلوزية، اأحكام اأهل الذمة، م.�ص، �ص123.

3 - ال�سرخ�سي، م.�ص، ج10، �ص  114.

4 - ر�سيد ر�سا، تف�سري املنار، م.�ص، ج11، �ص 119.

110



اأي�سا، لأن العدل واجب فيها يف جميع  وت�سمى دار الإ�سالم، »دار العدل 

م�سلمني  اإجماعا  فلي�سوا  الإ���س��الم  دار  �سكان  اأم��ا   .
)1(

ب��امل�����س��اواة« اأهلها 

بال�سرورة، وعلى ذلك قيل اإن مواطني دار الإ�سالم امل�سلمون وغريهم ممن 

والواجبات،  مت�ساوون يف احلقوق  »واأنهم جميعا  الإ�سالم،  بدين  يدينون  ل 

ويتمتعون ب�سفتهم �سعب دار الإ�سالم مبا ي�سمى حديثا باجلن�سية الإ�سالمية 

.
)2(

التي تربطهم بالدولة الإ�سالمية ولهم حق املواطنة الدائمة«

اإجمال دار الإ�سالم هي: »البالد التي ي�سود فيها احلكم الإ�سالمي ت�سريعا 

وتنفيذا، وتكون القوة والعزة فيها للم�سلمني، �سواء اأكان اأكرثية ال�سكان بها 

ال�سرعية؛  اإذ العربة »�سيادة الأحكام   .
)3(

اأم غري امل�سلمني« من امل�سلمني 

م�سلمني،  كانوا  اإذا  الإ�سالم  باأمان  الدار  تلك  يف  ياأمنون  ال�سكان  بكون  اأو 

.
)5 )4(

وباأمان الذمة اإذا كانوا غري ذلك«

وقد   .
)6(

عليها« للم�سلمني  �سلطان  ل  التي  »ال��دار  فهي  احلرب،  دار  واأما 

عرفها بع�ص الفقهاء املحدثني بقوله: »هي الدار التي ل جتري فيها اأحكام 

1 - وهبة الزحيلي، اآثار احلرب، �ص 192.

2- نف�سه،  �ص 198. 

الثانية،  ط،  ب��ريوت،  العربي،  الرائد  دار  الدولية،  والعالقات  الإ�سالم  عفيفي،  �سادق  حممد   -3

1986م، �ص 128.

4- طه جابر العلواين، مقا�سد ال�سريعة، دار الهادي، بريوت، ط، الثانية، 1426ه�/2005م، �ص55.

5 - ون�سري هنا اإىل اأنه على الرغم من ظهور تقارب –على حد ما- يف �سوغ  تعريف »دار الإ�سالم« 

عند فقهاء ال�سريعة الإ�سالمية، اإل اأنه قد يظهر الرتكيز عند البع�ص على �سرط اأو �سابط دون اآخر، 

ويعود ذلك اإىل عدم وجود ن�ص ديني �سريح يحدد املعنى املراد وي�سع املعايري وال�سوابط اخلا�سة 

بها كنقاط متايز لها عن غريها، ومل يقت�سر هذا الختالف على اأئمة الفقه القدمي بل تعداهم اإىل 

من بعدهم من الباحثني املعا�سرين. انظر يا�سر لطفي العلمي، اجلغرافيا الفقهية للعامل: من �سورة 

التاريخ اإىل �سورة الواقع املعا�سر، م. اإ�سالمية املعرفة، املعهد العاملي للفكر الإ�سالمي، ال�سنة الثانية 

ع�سر، �سيف 1427ه�/2006م، ع45، �ص105، وحول عدد من تلك التعريفات التي ذكرت عند بع�ص 

: التق�سيم الإ�سالمي للمعمورة، بريوت، موؤ�س�سة  اأر�ص اهلل  املعا�سرين. انظر، لطفي العلمي يا�سر، 

الر�سالة، 1425ه�، �ص33 وما بعدها.

6 - عبد الكرمي زيدان، اأحكام الذميني وامل�ستاأمنني، يف دار الإ�سالم، م.�ص، �ص 17.

111



. وعرفها اآخر باأنها: »الدار 
)1(

الإ�سالم، ول ياأمن من فيها باأمان امل�سلمني«

خارج  لوجودها  وال�سيا�سية  الدينية  الإ���س��الم  اأحكام  فيها  تطبق  ل  التي 

، ويرى اآخرون اأنها: »البالد التي ل تكون فيها 
)2(

نطاق ال�سيادة الإ�سالمية«

ال�سيادة واملنعة للحاكم امل�سلم ول يقوى فيها امل�سلمون على تطبيق الأحكام 

 .
)3(

الإ�سالمية«

   وجند اإجمال كل ما �سبق ذكره من تعريفات عند الإمام اأبي زهرة؛ اإذ 

يرى يف تعريف دار احلرب اأحد اجتاهني:

الأول: اأنها الدار التي ل يكون فيها ال�سلطان واملنعة للحاكم ول يكون اأهلها 

مقيمني فيها بعهد يحدد العالقة بينهم وبني حاكم امل�سلمني، واإن كانت اإقامة 

غري امل�سلمني بعهد على اأن يديره غري احلاكم امل�سلم، فهي دار لهم، فالعربة 

عند اأ�سحاب هذا الراأي بال�سلطان واملنعة، فما دامت الدار خارجة عن منعة 

امل�سلمني من غري عهد، فهي دار حرب حيث يتوقع العتداء منها دائما.

ال�سلطة  كون  اأن  الفقهاء،  وبع�ص  والزيدية  حنيفة  اأبي  راأي  وهو  الثاين: 

�سروط  حتقق  من  لبد  بل  حرب  دار  ال��دار  يجعل  ل  امل�سلمني  لغري  واملنعة 

ثالثة:

- األ تكون املنعة وال�سلطان للحاكم امل�سلم بحيث ل ي�ستطيع امل�سلم تنفيذ 

الأحكام ال�سرعية.

- اأن يكون الإقليم متاخما للديار الإ�سالمية بحيث يتوقع فيه العتداء على 

دار الإ�سالم.

الأول  الأ�سلي  بالأمان  البالد  مقيما يف هذه  الذمي  اأو  امل�سلم  يبقى  - واأل 

ال�سلفية، د.ط.،  املطبعة  الإ�سالمية،  الدولة   نظام  اأو  ال�سرعية  ال�سيا�سة  الوهاب خالف،  1 - عبد 

1350ه�، �ص69.

2 - وهبة الزحيلي، م.�ص، �ص192.

3 - حممد �سادق عفيفي، م.�ص، �ص130.
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.
)1(

الذي مكن من الإقامة فيها«

و�سريان  الإ�سالمية  ال�سرعية  �سيادة  اأن   ،
)2(

ال��داري��ن تعريف  من  تبني 

1- حممد اأبو زهرة، العالقات الدولية يف الإ�سالم، م.�ص، �ص53.

واإن املتتبع لعبارات الفقهاء يف حتديدهم لدار احلرب �سيلحظ ا�سطرابا يف ا�ستخدام مفردة »دار 

بو�سف  وتارة  �سيوعا من غريه،  الأكرث  الدار بو�سف احلرب وهو  تارة يعربون عن هذه  اإذ  احلرب« 

الكفر واأخرى بال�سرك، وقد اأدى هذا ال�سطراب اإىل تداخل مفاهيمي بني »دار احلرب« و»دار الكفر« 

و»دار ال�سرك« و�سل اإىل حد التطابق يف ال�ستخدام مما ولد بع�ص الإ�سكالت التي ميكن اأن تثار حول 

هذا التطابق بني تلك املفردات، والتي تظهر يف تعدد واختالف املرجعية املفهومية لكل منها، اإذ حتمل 

كل منها دللة وحقيقة تختلف عن الأخرى. فنجد اأن مفردة »دار الكفر« و»دار ال�سرك« تنتميان اإىل 

اأ�سحاب هذه  املجال العقائدي ب�سبب ما حتمالنه من دللت اإميانية مرتبطة باملعتقد الذي يتبناه 

اأو احلربي، وذلك  الع�سكري  املجال  اإىل  تنتمي  »دار احلرب«  اأن مفردة  املقابل جند  الدار، ويف 

ملا حتمله من دللت قتالية اأو حربية ت�سري اإىل وجود حالة من احلرب امل�ستمرة بني طرفني.

املفردات عند  املفاهيمي بني هذه  التطابق  اأو  التداخل  قيام هذا  �سبب  يرد هنا عن  الذي  وال�سوؤال 

الفقهاء، بالرغم من اأن واقعها يدعونا اإىل �سرورة التفريق بينها؟ قد يف�سر ذلك مبربرات تاريخية، 

وظروف واقعية ت�سري اإىل اأن دار الكفر اأو دار ال�سرك كانت دار حرب ب�سورة دائمة، اأو مب�سوغات 

لغوية، حيث اإن الدللة املفهومية لدار احلرب حتولت من الدللة اللغوية اأو املعرفية التي حتملها اإىل 

دللة فقهية خال�سة، انظر يا�سر لطفي العلي، م.�ص، �ص 108- 109.

2- اأ�ساف بع�ص الفقهاء دارا ثالثة هي: دار العهد، وهي البلدان التي ترتبط مع امل�سلمني مبعاهدات 

اأو اتفاقات دائمة اأ و موؤقتة. وقد وقع اختالف بني الفقهاء يف حتديدها، حيث ميكن تلخي�ص اأقوالهم  

حولها يف ثالثة اجتاهات.

الجتاه الأول: اأخذ به بع�ص احلنابلة بحيث اأكدوا على اأن الدار بقيت على و�سفها ال�سابق باعتبارها»دار 

حرب« ومل تتحول عن حقيقتها وحالتها الأ�سلية، انظر، ابن رجب احلنبلي، زين الدين عبد الرحمان 

بن اأحمد، ال�ستخراج لأحكام اخلراج، دار املعرفة، بريوت، 1979م، �ص 21.

الجتاه الثاين : قال به اأبو حنيفة، وجمهور ال�سافعية )انظر النووي، حمي الدين اأبو زكريا، رو�سة 

الطالبني، دم�سق املكتب الإ�سالمي، 1966م، .ج5، �ص 433(، وقد ن�سوا جميعا على اأن الدار �سارت 

بهذا ال�سلح »دار اإ�سالم« واأ�سبح اأهلها »اأهل ذمة« يتبعون يف ال�سيادة واحلكم لأهل الإ�سالم.

الدينية، م.�ص،  والوليات  ال�سلطانية  الأحكام  امل��اوردي،   انظر،   امل��اوردي.  به  قال  الثالث:  الجتاه 

عن  وم�ستقال  خا�سا  و�سفا  امل�سلمني  مع  �سلحا  عقدت  التي  ال��دار  اإعطاء  اإىل  ذهب  وقد  ���ص211، 

غريها، اإذا اأ�سبحت بهذا ال�سلح »دار عهد« اأو »دار �سلح«. 

الجتاهات  تباينت  الفقهاء، حيث  بني  اتفاق  على  يكن  العهد« مل  »دار  ب�  املراد  اأن حتديد  املالحظ 

للعامل وفق روؤية  واأن معظم الفقهاء �سكلوا ت�سورهم  ال�سرعي لها خا�سة  والروؤى يف حتديد الو�سع 

ثنائية »دار الإ�سالم« و»دار احلرب« منكرين  اإمكانية ت�سور دار ثالثة ت�ستقل بذاتها، ولذا فقد ن�سوا 

على اأنه اإن حتقق اأو ت�سور جمازا وجود دار ثالثة خمتلفة بالت�سمية عن »دار احلرب« و»دار الإ�سالم« 

فاإنها لن تخرج عن اأن تكون جزءا من اإحدى ما بني الدارين، انظر يا�سر العلي لطفي، م.�ص، �ص112، 

اأق�سام املعمورة، وهذا ما يف�سر اقت�سارنا  وبالتايل ل ميكن العتداد بدار العهد كق�سم م�ستقل من 

على الدارين »دار الإ�سالم« و»دار احلرب«.
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التمييز بينهما، و»اأن دار الإ�سالم ل ت�سري دار حرب  اأحكامها هو معيار 

اإل ب�سروط ثالثة، فيما يرى اأبو حنيفة:

- ظهور اأحكام الكفر ونفاذه فيها.

- اأن تكون متاخمة لدار الكفر واحلرب.

اأي  باأمان امل�سلمني الذي كان يتم به  اآمنا  - األ يبقى فيها م�سلم ول ذمي 

.
)1(

بالأمان الإ�سالمي الأول الذي مكن رعية امل�سلمني من الإقامة فيها«

1- وهبة الزحيلي، اآثار احلرب،  م.�ص، �ص172.
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املبحث الثاين

التق�ضيم الإ�ضالمي للمعمورة: تفهم املا�ضي 

والجتهاد لبناء �ضورة احلا�ضر وامل�ضتقبل. 

احلرب،  ودار  الإ�سالم  ل��دار  تعريفات  من  اأوردن��اه  ما  خالل  من  يت�سح 

التي كانت  اإىل دارين هو »تاأ�سيل فقهي لواقع العالقات  اأن انق�سام العامل 

الوحيد  احلكم  هي  الغالب  يف  احلرب  كانت  والتي  وغريهم،  امل�سلمني  بني 

اأي  وجود  عدم  يف�سر  ما  وهو   .
)1(

معاهدة« هناك  تكن  مل  ما  �ساأنها  يف 

اأو م�ستند �سريح ووا�سح من القراآن اأو ال�سنة النبوية ي�سري اإىل هذا  دليل 

جاء  للمعمورة  الفقهي  فالتق�سيم   .
)2(

الفقهية الروؤية  يدعم  ومبا  التق�سيم، 

مبنيا على اأ�سا�ص الواقع ل على اأ�سا�ص ال�سرع، واأنه مل يكن املراد منه »اأن 

ت�سمل بالد  اإحداهما  اأو كتلتني �سيا�ستني،  العامل حتت حكم دولتني،  يجعل 

الإ�سالم حتكمها دولة واحدة، والأخرى ت�سمل البالد الأجنبية يف ظل حكم 

يف  للم�سلمني  وال�سالم  الأمن  توافر  بح�سب  تق�سيم  هو  واإمنا  واح��دة،  دولة 

تتعدد  قد  الإ�سالم  ودار  داره��م.  والعداء يف غري  ووج��ود اخل��وف  داره��م، 

حكوماتها، ودار احلرب ت�سمل كل البالد الأجنبية مع اختالف الدول التي 

.
)3(

حتكمها«

بيد اأن من الفقهاء من اعترب »اأهل دار احلرب هم احلربيون، واحلربي 

ل ع�سمة له يف نف�سه ول يف ماله بالن�سبة لأهل دار الإ�سالم، لأن الع�سمة يف 

 ،
)4(

ال�سريعة تكون باأحد اأمرين، الإميان والأمان، ولي�ص للحربي واحد منهما«

و»اأن العالئق بني الدارين مل تكن عالئق �سلم، واإمنا كانت يف حالة حرب 

 .
)5(

معلنة«

 .وهبة الزحيلي، اآثار احلرب،  م.�ص، �ص 210 -1

 .نف�سه، �ص 211 -2

 .نف�سه، �ص 213  -3

4- عبد الكرمي زيدان، اأحكام الذميني وامل�ستاأمنني، م.�ص، �ص 18.

5- حمي الدين حممد قا�سم، م.�ص، �ص 116.
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ال�سيا�سية  واإخفاقاته  والإ�سالمي  العربي  الواقع  اأزم��ات  اإىل  وبالنظر 

والقت�سادية والجتماعية، بالإ�سافة اإىل حتامل دوائر غربية على الإ�سالم 

وامل�سلمني، وانحيازها املف�سوح ل�سالح الكيان ال�سهيوين �سدا على حقوق 

الفل�سطينيني. فقد تلقف الكثري من منظري احلركات الإ�سالمية ال�سيا�سية 

بالأعمال  القيام  ت�سويغ  يف  ا�ستثماره  على  فعملوا  املذكور،  الفقهي  الت�سور 

احلربية �سد غري امل�سلمني و�سرعنتها، واعتبار اأن القتال ل ينح�سر بحالة 

لإخ�ساع  ابتداء  القتال  �سرع  بل  دعوتهم،  اأو  الإ�سالم  اأه��ل  على  العدوان 

الراديكالية  احلركات  تلك  فاكت�سبت  الإ�سالم.  ل�سلطان  الكافرة  الأنظمة 

التي اعتمدت يف ت�سوراتها واأعمالها على الأحكام املتعلقة بالت�سور الرتاثي 

الفقهي لتق�سيم املعمورة �سفة امل�سروعية للكثري من عمليات العنف التي يتم 

تنفيذها �سواء على امل�ستوى الداخلي )العربي والإ�سالمي( اأم على امل�ستوى 

اإىل  1976م  ا�ستند تنظيم اجلهاد الإ�سالمي يف  م�سر عام  اإذ  اخلارجي، 

دار  الإ�سالم  »دار  انقالب  م�ساألة  يف  الإ�سالم«  و»دار  الكفر«  »دار  مفهومي 

كفر«. »وبالنتقال اإىل العاملية بداأت الأحكام املتعلقة بتق�سيم املعمورة تتمدد 

باجتاه اخلارج، اأي باجتاه العالقات الدولية بعد اأن بقيت طيلة ال�سبعينات 

تطبيقها  وب��داأ  الداخلي،  الو�سع  على  عموما  مق�سورة  الثمانينيات  وحتى 

التجارة  اأحداث احلادي ع�سر من �ستنرب2001م يف برجي  الأول مريعا يف 

التق�سيم  اأ�سا�ص  على  النتحارية  العمليات  �سرعنة  متت  فقد  نيويورك،  يف 

اأمريكا »دار كفر« ،  اأن  الإ�سالم« وباعتبار  اإىل »دار احلرب« و»دار  الفقهي 

ودار الكفر يف الرتاث الفقهي مطابقة لدار احلرب، ولي�ص هناك فرق بني 

.
)1(

امل�سطلحني اإطالقا، واأن دماء اأهل احلرب هدر اأو مهدورة«

ودار احل��رب، ح��رب معلنة  الإ���س��الم  دار  ه��ذا، فهناك ح��رب بني  وعلى 

الإ�سالم  اإىل  اإل حينما يدخل اجلميع  تنتهي  اأو موؤجلة. وهي ل  اأو م�سمرة 

لأنه  �سرعية  ناحية  من  الدارين غري ممكن  بني  فال�سالم  له،  يخ�سعون  اأو 

1 -عبد الرحمان احلاج، م.�ص، �ص67.
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ووجود  وكفر..  اإميان  و�ساللة،  هدى  وباطل،  حق  نقي�سني:  بني  م�ساحلة 

الأبد فهي موؤقتة ل تزيد على  اإىل  اأوزاره��ا  اأن ت�سع احلرب  يعني  هدنة ل 

ع�سر �سنوات، وللم�سلمني حق نق�سها من طرف واحد، وموا�سلة اجلهاد متى 

وجدوا ذلك ممكنا و�سروريا.

املبادرة  اإىل  الداعية  للجماعات  الأ�سا�سي  املرجع  يعترب  الفكر  هذا  اإن   

بالعتداء واجلهاد بال�سيف، والتاأ�سي�ص ملنطق احلروب الدي�نية، بال�ست��ناد 

تكفرييا  بعدا  لياأخذا  تطورا  اللذين  واجلاهلية.  احلاك��مية  مفه��ومي  اإىل 

يفر�ص  الذي  الأمر  احلاكمية،  لفقدانه  باجلاهلية  العامل  و�سف  من خالل 

املواجهة احلتمية بني دار الإ�سالم ودار احلرب. 

لقد اأخذت  الأفكار امل�ستندة اإىل تق�سيم العامل اإىل دارين منحى خطريا 

اأ�سهم  مما  خارجيا،  اأم  داخليا  اإن  جتلياته،  من  بع�سا  حددنا  واأن  �سبق 

ب�سكل كبري يف ت�سويه حقيقة الإ�سالم والتمكني لل�سورة النمطية للعديد من 

الدوائر الغربية عن الإ�سالم باعتباره دين العنف والإرهاب والتطرف وعدم 

تقبل الآخرين، الأمر الذي يفر�ص �سرورة مراجعة الرتاث الفقهي اخلا�ص 

مب�ساألة تق�سيم املعمورة اإىل دار الإ�سالم ودار احلرب. والدعوة اإىل مراجعة 

تكت�سب  احل��رب«،  و»دار  الإ���س��الم«  »دار  مب�ساألة  املرتبط  الفقهي  ال��رتاث 

م�سروعيتها من عدة اعتبارات:

اأ- فناهيك عن ما �سبق اأن اأ�سرنا اإليه من كون هذه الق�سمة »تتخذ اليوم 

حجة باأن امل�سلمني ل ميكن اأن يكونوا م�سدر ا�ستقرار يف العامل، ملا يف تعاليم 

دينهم- ح�سب زعم هوؤلء –من اأحكام تنفي الآخر، ورغم اأن امل�سلمني يف 

جميع اأنحاء العامل- اليوم- هم املعتدى عليهم وهم الذين يتعر�سون ل�سائر 

اأنواع العدوان، غري اأن جزءا ل ي�ستهان به من تربيرات املعتدين لعدوانهم 

.
)1(

ي�ستندون فيه اإىل هذا  الرتاث«

1 - طه جابر العلواين، مقا�سد ال�سريعة، م.�ص، �ص 56.

117



ب-حجم الإ�سكالت التي يثريها هذا التق�سيم يف زماننا املعا�سر، ولعل 

من اأبرزها: 

م���ا هو املعي���ار ل�سلط���ان الإ�س���الم وتنفيذ اأحكام���ه واإقام���ة �سعائره؟  -•
ه���ل ه���و اإقامة اأحكام الإ�س���الم ب�سكل كامل؟ ه���ذا معناه اأن اأكرث بالد 

امل�سلم���ني مل تع���د الي���وم دار اإ�س���الم.

اأحكام الأحوال ال�سخ�سية الإ�سالمية من دون �سائر  اأن تطبق  هل يكفي  -•
القوانني؟ هذا معناه اأي�سا اأن تخرج بالد اإ�سالمية عريقة من دار الإ�سالم 

بالأحوال  اخلا�ص  ال�سوي�سري  القانون  مثال  فيها  يطبق  التي  كرتكيا 

ال�سخ�سية. 

وال�سيام  كال�سالة  بحرية  الإ�سالم  �سعائر  امل�سلمون  يقيم  اأن  يكفي  هل  -•
واحلج والزكاة لتعترب دار اإ�سالم بناء على ا�ستمرار املا�سي؟ هذا معناه 

اأن اأكرث بالد امل�سلمني تعترب اليوم دار اإ�سالم، ولكن ما احلكم يف كثري من 

البالد غري الإ�سالمية التي ياأمن فيها امل�سلمون ويقيمون �سعائرهم بحرية 

؟.
)1(

اأكرث من بع�ص بالد امل�سلمني؟ ]األ[ ميكن اعتبارها دار اإ�سالم

الفقهي  التعريف  وفق  املعا�سر  زماننا  يف  اإ�سالم  دار  تعترب  الدول  اأي  -•
ال�سالمة  مفاهيم  على  املبنية  املعايري  باحل�سبان  اأخذنا  فاإذا  الرتاثي 

والأمن التي يتبناه علماء املذهب احلنفي، رمبا تكون النتيجة خمتلفة 

اأنهم  اأن ي�سعروا  الغرب ميكن  جدا بل متعار�سة متاما، فامل�سلمون يف 

من  اأك��رث  لدينهم،  مبمار�ستهم  الأم��ر  يتعلق  ما  بقدر  �سالمة  اأك��رث 

التحليل  هذا  يقودنا  اأن  ميكن  الإ�سالمية،  بالبلدان  ي�سمى  ما  بع�ص 

ال�سالمة  معايري  على  املبني  الإ�سالم،  دار  و�سف  باأن  النتيجة  اإىل 

يكاد  ل  بينما  تقريبا،  الغربية  البلدان  جميع  على  ينطبق  والأم��ن، 

الرا�سد  دار  بريوت،  امل�سلمني،  وغري  امل�سلمني  بني  للعالقات  ال�سرعية  الأ�س�ص  املولوي،  في�سل   -  1

الإ�سالمية، ط، الأوىل، 1978م، �ص100-99.
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.
)1(

الإ�سالمية« البلدان  من  العظمى  الغالبية  على  ينطبق 

اإىل دارين جعل من غري املمكن ت�سور مفهوم  اإن ت�سور العامل مق�سوما  -•
الأقلية امل�سلمة يف بالد غري امل�سلمني، ولهذا اأجرى الفقهاء عليها عموما 

الكفر لغري حاجة و�سرورة  الإقامة بدار  الكفر ذاتها، وعدوا  اأحكام دار 

يحتم  الإ�سالم، مما  دار  اإىل  واجبة عموما  الهجرة  وجعلوا  غري جائزة، 

الآن �سرورة الأخذ يف احل�سبان ما جرى من تطورات يف العامل احلديث، 

وو�سع الأقليات امل�سلمة يف بالد غري امل�سلمني.

ال�سكاين،-غلبة عدد امل�سلمني - يف  باملعيار  الفقهاء العتداد  اأهمل  لقد  -•
من  ينطلقون  لأنهم  ذلك  الإ�سالم«،  »دار  م�سمى  حتت  يدخل  ما  و�سف 

ذلك  اإط��ار  ويف  امل��ج��اورة،  ال��دول  مع  وعالقتها  اخلالفة  اأو���س��اع  ت�سور 

اأحكام  التاريخي من غري املمكن تخيل غلبة م�سلمني دون ظهور  ال�سياق 

الإ�سالم اأو ان�سمامهم للواء اخلليفة اأمري املوؤمنني حتى لو وجد اأكرث من 

خليفة يف وقت واحد.

اأما الآن ويف ظل تفتت بالد امل�سلمني وغلبة النظم العلمانية ومفهوم الدولة 

الوطنية التي تعتمد مفهوم الأقلية والأكرثية اأ�سا�سا للنظام ال�سيا�سي، فاإن 

.
)2(

من غري املمكن جتاهل معيار العدد ال�سكاين 

تداخل مفهومي دار احلرب ودار الكفر يف البحث الفقهي القدمي تداخال  -•
بع�ص  يجعل  ما  وهو  اأخرى،  وامل�سمر  تارة  املعلن  التطابق  اإىل حد  ي�سل 

احلرب«  و»دار  الكفر«  »دار  امل�سطلحني:  من  املراد  باأن  ي�سرح  الفقهاء 

واحد، هذا التداخل احلا�سل مب�سوغات تاريخية؛ )دار اأهل الكفر كانت 

دار حرب على الدوام(. وهذا التطابق بني املفهومني هو الذي جعل بع�ص 

1- طارق رم�سان، م�سلمو الغرب وم�ستقبل الإ�سالم، ترجمة اإبراهيم يحي ال�سهابي، مراجعة ح�سان 

خطيب، املجل�ص الوطني للثقافة والفنون والرتاث، مركز الرتجمة، الدوحة، ط، الأوىل، 2005م، �ص139.

2- انظر حممد بوبو�ص، م.�ص، �ص150. 
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حركات الإ�سالم ال�سيا�سي امل�سلحة ت�سوغ منطق التفجريات يف العديد من 

.
)1(

البالد الأجنبية

اإنها اإ�سكالت خطرية تربز فقدان هذا التق�سيم لواقعيته، مما يدل على 

الإ�سالمي  الفقه  اأنتجه  احل��رب  ودار  الإ�سالم  دار  فم�سطلحا  تاريخيته، 

قدميا يف ظل ظروف ومنا�سبات كانت ت�ستدعيه، ومما يوؤكد ذلك اأن »جممل 

الإلهي،  اخلطاب  اإىل  ال�ستناد  يف  مفتقر  به-  -املرتبط  الفقهي  البحث 

ومقت�سر يف ال�ستدلل به على منطق ال�ستئنا�ص، ولي�ص ال�ستنباط، وباأثر 

رجعي من مرجعية الواقع التاريخي، واأنه جاء كتخريج فقهي اأتى به العلماء 

من جهة، »واقتبا�سا من 
)2(

نزول عند احلاجات والظروف التي اأحاطت بهم«

التنظيم الروماين الذي »كان �سائدا لدى الرومان من حيث تق�سيم العامل 

املعاهدين من  الأع��داء، ودار  اأو  الأجانب  الرومان، ودار  الوطنيني  اإىل دار 

طبيعة  يف  احلا�سل  والتباين  الزمني،  الفارق  اإىل  وبالنظر   .
)3(

ثانية« جهة 

هذا  مراجعة  ال�سروري  من  ب��ات  وال��ي��وم،  الأم�����ص  بني  الدولية  العالقات 

التق�سيم، وجتديد الجتهاد يف الفقه الإ�سالمي ملواكبة التغريات الطارئة يف 

جمال العالقات الدولية.

وقد نبه بع�ص العلماء القدامى على هذا الو�سع، وقدموا مراجعات لذلك 

التق�سيم، و»من اأبرزهم الإمام الفخر الرازي، الذي نقل عن القفال ال�سا�سي 

»دار  اإىل  الفقهاء  لدى  املاألوفة  الأر���ص  ق�سمة  جت��اوز  ميكن  اأن��ه  مفاده  ما 

اإ�سالم« و»دار حرب« و»دار عهد« اإىل ق�سمة اأخرى تن�سجم وفاعلية الإ�سالم 

اأن تكون  التي �سرح بها هي  وعامليته وخوا�ص �سرعته، ومنهاجه، والق�سمة 

اأكرث  التي يدين  الإ�سالم هي  اإ�سالم، ودار دعوة، فدار  الأر�ص دارين: دار 

1- يا�سر لطفي العلي، م.�ص، �ص109 بت�سرف. 

2- يا�سر لطفي العلي، م.�ص،  �ص119.

الأوىل،  ط،  دم�سق،  النمري،  دار  الإ�سالم،  دول��ة  يف  وال�سالم  احل��رب  اأحكام  الهندي،  اإح�سان   -3

1993م، �ص6. 
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اأهلها بالإ�سالم، وتعلو فيها كلمة اهلل، ودار الدعوة هي التي على امل�سلمني 

اأن يبلغوها الر�سالة، ويو�سلوا اإليها الدعوة، واأن اأمم الأر�ص و�سعوبها اأمتان، 

)1(

اأمة اإجابة وهي الأمة امل�سلمة، واأمة دعوة وهي �سائر الأمم الأخرى.«

 وملا كان من غري اجلائز، �سرعا، اأن يتم تبليغ الدعوة الإ�سالمية وتب�سري 

ال�سلم،  اأن  ذلك  معنى  فاإن  والقتال،  العداء  من  جو  يف  بها  امل�سلمني  غري 

اللني واملوعظة  القول  وما يندرج حتته من مفردات تدور يف جملتها حول 

والعفو،وال�سرب  اأح�سن،وال�سفح  هي  بالتي  واملحاورة  واجلدال  احل�سنة، 

اللجوء  يتعني وجوبا  التي  الأداة  ي�سكل  والقدرة على حتمله..،  الأذى  على 

اإىل  لوائها  وحمل  الدعوة  بواجب  الإ�سالمية  الأمة  قيام  عند  ابتداء  اإليها 

غري امل�سلمني. مما يجعل من اأ�سا�ص العالقات بني امل�سلمني وغريهم قائمة 

ال�سلمي والتعاون املو�سوف بالرب والتقوى، والرب بالآخرين  التعاي�ص  على  

اإليهم. والق�سط 

ولأن مفهوم الأمة يف ال�سرع الإ�سالمي ل يرتبط بالكم الب�سري اأو احليز 

اجلغرايف اأ�سال، واإمنا يرتبط باملبداأ الإ�سالمي، واإن جت�سد ذلك املبداأ يف 

�سخ�ص واحد. ولذلك ا�ستحق اإبراهيم عليه ال�سالم و�سف »الأمة« يف القراآن 

الكرمي لقنوته هلل و�سكره لأنعمه، {ٿ  ٹ    ٹ         ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

  ،
)2(

{ ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ   
دينه،  على  امل�سلم  فيها  ياأمن  اأر���ص  كل  الإ�سالم هي  دار  اأن  على  دل ذلك 

حتى ولو عا�ص �سمن اأكرثية غري م�سلمة، ودار الكفر هي كل اأر�ص ل ياأمن 

الإ�سالم  عقيدة  اإىل  اأهلها  جميع  انتمى  ولو  وحتى  دينه  على  املوؤمن  فيها 

وح�سارته، وقد روى ابن حجر عن املاوردي ما يوؤكد ذلك حني قال: »اإذا قدر 

)امل�سلم( على اإظهار الدين يف بلد من بالد الكفر، فقد �سارت البلد به دار 

الإ�سالم، فالإقامة فيها اأف�سل من الرحلة منها، ملا يرتجى من دخول غريه 

1- طه جابر العلواين، مقا�سد ال�سريعة، م.�ص، �ص56.

2 - �سورة النحل، الآيتان 121-120.
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، فقد اعترب اأن الإقامة يف دار كفر ي�ستطيع امل�سلم اإظهار دينه 
)1(

يف الإ�سالم«

فيها اأوىل من الإقامة يف دار الإ�سالم، ملا يف ذلك من القيام بوظيفة جذب 

.
)2(

النا�ص اإىل هذا الدين وحت�سينه اإليهم، ولو مبجرد الحتكاك واملعاي�سة«

لفل�سفة  احلاكمة  الأول  الف�سل  يف  اإليها  اأ�سرنا  التي  العامة  املبادئ  اإن 

هذا  تزكي  الإن�سانية  ووحدة  واحلرية  والعدل  كامل�ساواة  ال�سلمية؛  الإ�سالم 

وغاياته  الإ���س��الم  مييز  ال��ذي  العاملي  البعد  وا�ستح�سار  وتدعمه.  الفهم 

قوله  يف  عليها  املن�سو�ص  ر�سالته  ومقا�سد  ال�سامية  ن�سانية  الإ

 ل ين�سجم والتق�سيم الفقهي 
)3(

تعاىل: {ک  ک  گ         گ  گ    }

بينهما  العالقة  ف�سطاطني  اإىل  العامل  بتق�سيم  القا�سي  للمعمورة  الرتاثي 

قائمة على احلرب العدوانية.

واأن  والدار دار عاملية واحدة،  الأر�ص واحدة  اأن  اإىل  بالتايل،   ونخل�ص، 

الأ�سل عدم الق�سمة، فكل البالد هي من عداد دار الإ�سالم، »فالأر�ص هلل 

دار  اأو  احلا�سر  الواقع  يف  بالفعل  اإ�سالم  دار  هو  بلد  وكل  دينه،  والإ�سالم 

 بالعتماد على الدعوة اإىل اهلل مبنهج احلكمة 
)4(

اإ�سالم يف امل�ستقبل الآتي«

واملوعظة احل�سنة واملجادلة بالتي هي اأح�سن، {ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   

ٻ   ٻ   ٻ       }  
)5(

ۓ} ۓ   ے   ے   ھھ   ھ  
العالقة  اأ�سا�ص  اإنَّ  القول  يتاأكد  وبذلك   

)6(

ٻ  پ  پ  پ  پ} 
بني امل�سلمني وغريهم ال�سلم ل احلرب.

1 - ابن حجر، اأحمد بن علي، فتح الباري �سرح �سحيح البخاري، دار املعرفة، 1379ه�، بريوت، ج2، 

�ص 75 .

2 - طه جابرالعلواين، مقا�سد ال�سرعية، م.�ص، �ص 114-113.
3 - �سورة الأنبياء، الآية 107.

4 - نف�سه، �ص57 بت�سرف ي�سري.

5 - �سورة النحل ، الآية 125.

6 - �سورة العنكبوت، الآية 46.
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اإجمال فاإن الجتهادات الفقهية القدمية اخلا�سة بتق�سيم املعمورة  مل تعد 

مالئمة للواقع الدويل املعا�سر، ف�سال عن ق�سورها يف رعاية التنوع العاملي 

داخل منظومة دولية واحدة ، وعليه فتجاوز التق�سيم الثنائي للمعمورة اإىل 

مفهوم الدار العاملية الواحدة ميكن من التاأ�سي�ص من جديد لنوع من الإ�سهام 

اإ�سالم  واإن  املعا�سر،  عاملنا  واأزم��ات  م�سكالت  وجت��اوز  حل  يف  الإ�سالمي 

التق�سيم  على  الرتكيز  يوؤدي  قد  بينما  التوجه،  مع هذا  يتعار�ص  ل  الدعوة 

للنعوت  ومتكني  العزلة،  من  نوع  اإىل  فهم  ال��ذي  بال�سكل  الرتاثي  الفقهي 

ال�سورة  اآثار  من  يتخل�سوا  مل  من  عقول  تعززها  التي  القدحية  الغرائبية 

النمطية لالإ�سالم وامل�سلمني.
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املبحث الثالث: اأخالقيات احلرب يف الإ�ضالم. 

اأ�سبابه  باأحد  امل�سلمني  على  القتال  وفر�ص  �سبيال،  احل��رب  تعينت  اإذا 

اأباح الإ�سالم للم�سلمني نهج �سيا�سة الأر�ص املحروقة؟ هل  امل�سروعة، فهل 

احلرب يف الإ�سالم حرب �ساملة مطلقة ل تتقيد مببادئ الإن�سانية ؟ بتعبري 

اآخر ما هي خ�سو�سيات اجلهاد احلربي يف الإ�سالم؟.. 

لقد و�س��ع الإ�سالم د�ستورا اأخالقيا للحرب، واأوجب على امل�سلمني التحلي 

بالف�سيلة واملبادئ الإن�سانية ال�سلمية يف احلرب، وب�ني الأخ���الق التي على 

، وو�سع من الأحكام ما ي�وؤدي 
)1(

امل�سلمني مراعاتها قبل القتال وبعد انتهائه

اإىل جتنب الإيذاء والإ�سرار، فكان القتال يف الإ�سالم قا�سرا على املقاتلني يف 

 ،
)2(

امليدان، فلم يب��ح الإ�س��الم ق��تال من ل يقاتل كالأطفال وال�سيوخ والن�ساء

، كما نهى عن الإف�ساد بقتل احليوان وقطع 
)3(

والره��بان والعم�ال والفالحني

.
)4(

الأ�سجار والثمار وتخريب العمران

1-انظر، يو�سف القر�ساوي، فقه اجلهاد، م.�ص،ج2، �ص 745. 

2- عن عبد اهلل اأن امراأة وجدت مقتولة يف بع�ص مغازي النبي ]،» فاأنكر ر�سول اهلل ] قتل الن�ساء 

وال�سبيان« اأخرجه البخاري وم�سلم، ومما يوؤكد التزام ال�سحابة بالنهي عن قتل الن�ساء، حديث عبد 

الرحمان بن كعب اأنه قال: »نهى ر�سول اهلل  ] الذين قتلوا ابن اأبي احلقيق عن قتل الن�ساء والولدان 

قال: فكان رجل منهم يقول برحت بنا امراأة ابن اأبي احلقيق بال�سياح فاأرفع ال�سيف عليها ثم اأذكر 

نهي ر�سول اهلل ] فاأكف ولول ذلك ا�سرتحنا منها«. اأخرجه مالك يف املوطاأ.  

3- وقد اأحلق بالن�ساء وال�سيوخ وال�سبيان الرهبان ، ومن ذلك ما جاء يف و�سية اأبي بكر ليزيد بن 

اأبي �سفيان حني بعثه اإىل ال�سام: »اإنك �ستجد قوما زعموا اأنهم حب�سوا اأنف�سهم هلل فذرهم وما زعموا 

اأنهم حب�سوا اأنف�سهم له..« اأخرجه مالك يف املوطاأ. 

4- وقد اأ�سارت ال�سنة النبوية اإىل ذلك يف مو�سوع القتال يف و�سية الر�سول ] اإىل جي�ص موؤتة، فاأمرهم 

اأبي بكر ر�سي اهلل  اأي�سا يف و�سية  األ يقطعوا �سجرا، ول يهدموا بناء. ويظهر ذلك  فيما اأمرهم به 

عنه، لقائد جي�سه حني بعثه اإىل ال�سام، حيث قال:»اأو�سيكم بتقوى اهلل عز وجل ل تع�سوا، ول تغلوا، 

ول جتبنوا، ول تهدموا بيعة، ول تعقروا نخال، ول حترقوا زرعا، ول حتب�سوا بهيمة، ول تقطعوا �سجرة 

مثمرة«. موطاأ مالك. 
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املثلة  ودعا  ، ونهى عن 
)1(

القتل التعذيب والإ�سراف يف   الإ�سالم   وحرم 

. يف مقابل ذلك اأوجب الإ�سالم معاملة 
)2(

اإىل احرتام جثث قتلى امل�سركني

، .. فاحلرب 
)3(

املهزوم بالعدل وامل�ساواة، كما اأوجب ح�سن معاملة الأ�سرى

واإحقاق احلق  للجميع،  ت�ستهدف اخلري  واإمنا  انتقامية،  لي�ست  الإ�سالم  يف 

وال�سالم-لن�سر  ال�سلم  مناخ  هو  –الذي  ال�سليم  املناخ  وتوفري  العدل  ون�سر 

دعوة الإ�سالم باحلكمة واملوعظة احل�سنة.

الإ�سالمية يف و�سايا  للحرب  اأخالقيات  اإليه من  اأ�سرنا  ما  وجند جماع  

] لأمراء جي�سه قبل توجهه لأية معركة، فعن ابن عمر ر�سي اهلل  ر�سول 

عنهما، قال: » كان ر�سول اهلل ] اإذا بعث �سرية بعث اإىل اأمريها فاأجل�سه 

اإىل جنبه واأجل�ص اأ�سحابه بني يديه، ثم قال: �سريوا با�سم اهلل وباهلل ويف 

.
)4(

�سبيل اهلل، قاتلوا من كفر باهلل، ول متثلوا، ول تغدروا، ول تقتلوا وليدا«

و�سيته  يف  عنه  اهلل  ر�سي  ال�سديق  بكر  اأبا  جند  اإذ  اأ�سحابه،  اأخذ  وبهذا 

تقتلوا  ول  بعدوكم  متثلوا  ول  تغدروا  ول  تغلوا  ول  تخونوا  »ل  يقول:  جلي�سه 

مثمرة،  �سجرة  تقلعوا  ول  حترقوه  ول  نخال،  تعقروا  ول  �سيخا  ول  طفال 

1- ويدخل يف النهي عن التعذيب عدم التعر�ص للجرحى والفارين من القتال. فلقد اأمر الر�سول ] 

يوم فتح مكة مناديه اأن ينادي يف اأ�سحابه:»األ ل يجهزن على جريح، ول يتبعن مدبر، ول يقتلن اأ�سري، 

ومن اأغلق بابه فهو اآمن«. اأخرجه م�سلم. 

كان  موؤمنا  عنه  ي�ساأل  ل  بدفنه،  اأمر  اإن�سان  بجيفة  مر  اإذا  مغازيه  يف   [ �سننه  من  كان  لقد   -2

اأم كافرا. فقد اعتنى الر�سول ] بجثث القتلى.  فكان ياأمر بدفن قتلى امل�سركني حتى يحافظ على 

عليها  يطلق  جافة  بئر  يف  بدر  قتلى  وال�سالم  ال�سالة  عليه  »دفنه  ذلك:  ومن  الإن�سانية،  الكرامة 

القليب«.اأخرجه البخاري.  

3- اإن اأحكام  ال�سرع الإ�سالمي يف الأ�سرى تتنوع بني املن والفداء واملبادلة ، وتتاأ�س�ص هذه الأحكام 

اأن الرحمة  4. كما  الآية  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    گ}.�سورةحممد،   } على قوله تعاىل: 

الإن�سانية تطبع املعاملة التي ينبغي اأن يحظى بها الأ�سري يف ال�سرع الإ�سالمي. فقد ورد احلث على 

ح�سن معاملة الأ�سري وغريه من اأهل احلاجة من النا�ص، قال تعاىل:{ ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   

ٹ  ٹ  }، �سورة الإن�سان،الآية 8.
4 - اأخرجه ابن ماجة، كتاب اجلهاد، باب و�سية الأحكام، رقم احلديث 2857.

125



و�سوف مترون باأقوام قد فرغوا اأنف�سهم يف ال�سوامع فدعوهم وما فرغوا 

.
)1(

اأنف�سهم له«

من  �سرع  الإ�سالم  اأن  يتبني  احلربية  الإ�سالم  اأحكام  من  قدمناه  مما 

الأحكام يف حال القتال ما يكفل جتنب الغدر والتعذيب واملثلة والإتالف، وهو 

ما يدل على اأنه اإمنا اأراد هداية النا�ص وح�سم �سرهم ل اإبادتهم و�سحقهم.

 اإن تقيد احلرب يف الإ�سالم بهذه ال�سوابط الأخالقية يجعلها حربا غري 

مطلقة وغري �ساملة عك�ص احلرب يف العهد القدمي التي تاأتي على الأخ�سر 

والياب�ص، اإذ نقراأ يف الإ�سحاح 13 الفقرة 15-16 من �سفر التثنية، »ف�سربا 

ت�سرب �سكان تلك املدينة بحد ال�سيف، وحترقها بكل ما فيها مع بهائمها 

بحد ال�سيف، جتمع كل اأمتعتها اإىل و�سط �ساحتها، وحترق بالنار املدينة وكل 

.
)2(

اأمتعتها كاملة للرب اإلهك، فتكون تال اإىل الأبد ل تبنى بعد«

بكونها  ال��ق��دمي  العهد  يف  احل��رب  ع��ن  ال��ق��راآن  يف  احل��رب  تتميز  بهذا 

تقدر  التي  ال�سرورة  بحدود  مقيدة  واإمنا هي  لي�ست مطلقة؛  دفاعية  حربا 

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ائ   ائ    ەئ   بقدرها، { 

عند  والعفو  والحت�ساب  ال�سرب  خيار  القراآن  يغلب  بل   ،
)3(

ەئ}
املقدرة وياأمر اأتباعه بذلك يف نكران تام للذات وت�سامح مالئكي مع الآخر 

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ائ   ائ    ەئ   املعتدي،{  

 .
)4(

ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ }
كما تتميز عن احلروب احلديثة با�سم احلرب العادلة التي يكون باطنها 

خمالفا لظاهرها ، فالينتج عنها اإل املوت واخلراب والدمار والآلم واملعاناة 

1 - اأخرجه مالك، كتاب اجلهاد، باب النهي عن قتل الن�ساء والوالدان،  رقم احلديث 965. 

 العهد القدمي �سفر التثنية، الإ�سحاح 13، الفقرة 16-15.
- 

2

 �سورة النحل، الآية 126.
- 

3

4 - �سورة النحل، الآيتان 127-126.
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والإبادة والفو�سى وعدم ال�ستقرار يف خرق �سافر لل�سرعية الدولية وحقوق 

الإن�سان. 

من خالل ما �سبق، ن�ستطيع القول اإن اجلهاد يف الإ�سالم اإمنا �سرع لتحقيق 

ال�سلم، دل ذلك اأن عّلية م�سروعية اجلهاد حم�سورة يف »�سبيل اهلل« وكلمة 

جور  اأو  ظلم  معها  يتاأتى  ل  التي  ال�سامية  القيم  كل  ت�سع  اهلل«  »�سبيل  يف 

اأو تع�سف اأو غدر اأو عدوان بغري حق... مما يجعل ال�سلم هو الهدف املن�سود 

للجهاد يف الإ�سالم. 

 اإن فل�سفة اجلهاد يف القراآن لي�ست حربا �سليبية اأو تب�سريية، بل »هو ر�سالة 

والت�سدي ملحاولت  والتميز  التعدد  وحماية  الختيار  امل�سلمني حلماية حق 

. فاحلرب يف القراآن لي�ست 
)1(

اأو النظم بالقوة على النا�ص« فر�ص العقيدة 

حربا مقد�سة؛ لأنها تهدف عموما اإىل حتريك حياة النا�ص نحو الأح�سن، 

 .
)2(

{  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ}
ولأن غالبية التهامات التي يتهم بها الإ�سالم بكونه دين اإرهاب وعنف، 

واأن التطرف عن�سر ذاتي يف ر�سالته ترتبط،  واأنه تربة لتفريخ املتطرفني 

الرد على  ا�سطرارا  بالباحث  يجدر  فاإنه  باآخر، مبفهوم اجلهاد،  اأو  ب�سكل 

هذا التهام ، فنقول: 

وا�ستثنائية  ال�سالم  اأ�سالة  على  الإ�سالم  تاأكيد  من  ذكره  اأ�سلفنا  ما  اإن   

القراآن الكرمي،  اأن  اإذا علمنا  القتال ل يدع جمال لهذا الدعاء، خا�سة 

فيه  تناق�ص  ل   .
)3 (

ں} ڱ    ڱ    ڱ    ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ        }

1- حممد جالل ك�سك، خواطر م�سلم عن اجلهاد، الأناحيل، الأقليات �ص.23. نقال عن حممد وقيع 

ال�سنة الرابعة ، خريف  ال�سيا�سية الدولية، م.اإ�سالمية املعرفة، ع14،  اهلل، مدخل درا�سة العالقات 

1419ه�/1998م، �ص 89.

2 - �سورة البقرة، الآية 251.

3 - �سورة هود، الآية 1.
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�سيئا  ي�سرع  اأن  ي�ستحيل  فاإنه  اآياته، ومن مت  تعار�ص بني  اختالف ول  ول 

اأو يدعو اإىل نقي�سه.  وي�سمح ب�سده 

تاأكيده على مبداأ ال�سلم، ويف ت�سجيعه على التعاي�ص ال�سلمي  فالقراآن يف 

�سعوب  خمتلف  بني  الفعلي  التوا�سل  لقنوات  فتحه  ويف  العملي،  والتعاون 

العامل، قد اأدان كل اأ�سكال العنف والتطرف والإرهاب، التي من �ساأنها اأن 

تعيق التفاعل احل�ساري الإيجابي واملثمر بني الب�سرية جمعاء. 

ومقومات  م�ساحلهم  وتدمري  الآمنني  »ترويع  هو  حيث  من  الإره��اب  اإن 

حياتهم، والعتداء على اأموالهم واأعرا�سهم وحرياتهم، وكرامتهم الإن�سانية 

 عمل م�ستب�سع يف �سريعة الإ�سالم، وقد توعد اهلل 
)1(

بغيا واإف�سادا يف الأر�ص«

مرتكبيه بالعذاب الأليم :{  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  
ک  ک  ک  ک  گگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  

 .
)2(

ڱ  ں  }
ال�سابق وجوه لعملة واحدة، وموقف  فالعنف والتطرف والإرهاب باملعنى 

الإ�سالم منها جميعها واحد هو الرف�ص والإدانة. 

لكن -مع كل الأ�سف- تتعر�ص مفاهيم العنف والتطرف والإرهاب لتوظيف 

للحقائق  وقلب  وتزوير  خلط  لكبري  وعر�سها  خطري،  و�سيا�سي  اإيديولوجي 

ا�ستحال معه التو�سل اإىل تعريف عاملي وموحد لالإرهاب.

بقي اأن ن�سري اإىل جهة يتكئ عليها اجلاهلون بقيم الإ�سالح لنعته بالإرهاب 

ۇ  ۆ  ۆ    } تعاىل:  بقوله  يتعلق  الأم��ر  والتطرف،  بالعنف  واتهامه 

1 - بيان جممع البحوث الإ�سالمية بالأزهر ب�ساأن ظاهرة الإرهاب، القاهرة، �سعبان 1422ه� / نونرب 

الإ�سالمي،  العامل  على  الأمريكية  احلملة  اأبعاد  القر�ساوي،  يو�سف  بكتاب  كملحق  من�سور  2001م، 

من�سورات األوان مغربية، مطبعة النجاح اجلديدة البي�ساء، ط، الأوىل، 2002م، �ص 73.

2 - �سورة املائدة، الآية 33.

128



ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  
ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   
، فقد اعترب اأعداء الإ�سالم لفظة، 

)1(
ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ}

»ترهبون« دالة على الإرهاب م�سجعة عليه، واأن القراآن كتاب عنف وتطرف 

بحجة ت�سريح القراآن هذا.

ويف الرد على ذلك، ن�سري اإىل اأن اخلطاب القراآين  قد ق�سر الإرهاب، 

هنا، على الإعداد والتهيئة قبل احلرب، لهدف اإ�سعار الآخر بالرهبة واخلوف 

ملنعه من العتداء على امل�سلمني الآمنني اإذ »يجب على امل�سلمني اإعداد العدة 

هي  املهتدية  القوة  لتكون  املمكنة،  احلدود  باأق�سى  القوة  وا�ستكمال  دائما 

القوة العليا يف الأر�ص، التي ترهبها جميع القوى املبطلة، والتي تت�سامع بها 

 .
)2(

هذه القوى يف اأرجاء الأر�ص، فتهاب اأن تهاجم دار الإ�سالم«

واحلذر  التوقي  هو  »ترهبون«  بكلمة  القراآين  اخلطاب  من  فاملق�سود 

مع  ين�سجم  ما  وهذا  والعتداء،  والهجوم  البتداء  ولي�ص  والردع  والدفاع 

ولفظة  ال�سلم،  هو  بغريه  امل�سلم  عالقة  يف  الأ�سل  اأن  من  ذكره  �سبق  ما 

فالردع  ال�سلم،  طلب  اإىل  اخلفي  معناها  يف  ت��وؤول  القراآن  يف  »ترهبون« 

.
)3(

يهدف اإىل ذلك

فالر�سول  ويقويه،  ال�ستنتاج  ] ما يزكي هذا  ولنا يف �سرية ر�سول اهلل 

قد خرج لفتح مكة يف ع�سرة اآلف من ال�سحابة مما ارتدع  به م�سركو مكة 

واأهلها فا�ست�سلمت قري�ص، فكان الفتح فتحا �سلميا مل ترق فيه الدماء، واأهل 

مكة كانوا يرغبون يف مقاتلة النبي ] والذي منعهم قوة عدته، بحيث حتقق 

1 - �سورة الأنفال، الآية 61.

2 - �سيد قطب، يف ظالل القراآن، م.�ص، ج3، �ص 1538.

3 - راجع حممد ال�سريازي، فقه ال�سلم وال�سالم، م.�ص، �ص 123-119.
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»ويلكم،  �سفيان  اأبو  قال   .
)1(

الردع اأي  الإرهاب  اإىل  املوؤدي  الإعداد  اأمر 

ل تغرنكم هذه من اأنف�سكم )يق�سد زوجته هند بنت عتبة التي حر�ست على 

 .
)2(

القتال( فاإنه قد جاءكم )اأي الر�سول ]( مبا ل قبل لكم به«

اإىل  املوؤدي  القوى  اإىل توازن  الردع وال�سعي  فاملق�سود مبفردة »ترهبون« 

ال�سالم و»الغرب يعرف قيمة التوازن، يعرف اأنه ال�سمانة الوحيدة لل�سالم، 

�سواء اأكان توازن الرعب باأن متلك -باعتبارك طرفا- تر�سانة من الأ�سلحة 

اإذا �سغط  اأنه  وو�سائل الدمار ال�سامل من مثل الأ�سلحة النووية... ويعرف 

عليك فقد تلجاأ اإليها... من هنا عرف الع�سر احلديث مبداأ »التوازن« توازن 

ذات  ال�سالم يف  اإىل  يدعون  فهم  لل�سالم،  و�سيلة  املتبادل  واخلوف  الرعب 

الوقت الذي ي�سنعون فيه اأ�سلحة الدمار ال�سامل وي�سريون فيهما –معا- يف 

 .
)3(

وقت واحد لإيجاد حالة التوازن، توازن الردع / توازن الأ�سود والنمور«

وهذا ما يف�سر اأن الذي منع اندلع حرب عاملية ثالثة امتالك كل من حلف 

و.م.اأ  بزعامة  الأطلنتي  واحللف  �سابقا  ال�سوفياتي  الحتاد  بزعامة  وار�سو 

لل�سالح النووي كرادع وزاجر لكل منهما.

اإن مفهوم »ترهبون« يف اخلطاب القراآين يرادف ما ي�سمى اليوم ب:»ال�سلم 

امل�سلح« الذي يعني » اأن الدولة التي تتقن ت�سليحها لي�ص فقط لتحمي نف�سها، 

واإمنا لتفر�ص على غريها احرتام �سلمها وعدم التعر�ص لها؛ مبعنى اآخر اأن 

اإثمها اأكرب من نفعها،  الذي يفكر يف العتداء عليها يعلم اأن احلرب معها 

.
)4(

ولذلك يعدل عن احلرب وي�سهر ال�سلم«

1 - مما يدعم القول اإن املق�سود بالإرهاب الردع :»اأن �سعدا حني توجه داخال اإىل مكة قال : اليوم 

يوم امللحمة ت�ستحل احلرمة ف�سمعه رجل من املهاجرين، فقال يا ر�سول اهلل ا�سمع ما قال �سعد بن 

عبادة، قال كذا وكذا فقال ر�سول اهلل ] لعلي بن اأبي طالب : اأدركه فخذ الراية منه فكن اأنت الذي 

تدخل بها«. انظر ابن ه�سام، ال�سرية النبوية ،م.�ص، ج2، �ص 275.

2 - ابن ه�سام، ال�سرية النبوية، املرجع ال�سابق،ج2، �ص 274.
3 - طه جابر العلواين، اخل�سو�سية والعاملية يف الفكر الإ�سالمي املعا�سر، م.�ص، �ص 126.

الطبعة  ب���ريوت،   ، للماليني  العلم  دار  العامة،  الدولية  واحل��ق��وق  اجل��ه��اد  ظ��اف��ر،  القا�سمي   -  4

الأوىل،1982م، �ص،250. 

130



اإن الإ�سالم لي�ص دين عدوان ، واإمنا هو دين �سلم ، يريد للم�سلمني القوة 

. واحلرب التي 
)1(

كل القوة، لئال يطمع فيهم اأحد، وليكونوا مرهوبي اجلانب 

�سرعها اإمنا هي لإقرار ال�سلم الذي قد يزعزع اأركانه اأهل البغي والعدوان؛ 

فاجلهاد يف الإ�سالم و�سيلة لدعم الأمن و�سول اإىل ال�سلم. 

اإرهابا، مادامت حدوده »يف �سبيل اهلل« يف كل مناحيه،  لي�ص  اإن اجلهاد 

اإذا  واملقاومة.  اجلهاد  بني  العالقة  عن  احلديث  �سرورة  اإىل  يقودنا  وهذا 

كانت املقاومة تنطوي على كل اأفعال »مواجهة الحتالل ال�ستعماري لبالد 

عدم  يف  يتمثل  م�سرتكا  فعال  اجلهاد  وبني  بينها  جند  فاإننا   .
)2(

امل�سلمني«

قتالية  بو�سائل ع�سكرية  منه  والتحرر  ت�سفيته  على  والعمل  الحتالل  قبول 

به  ت�سمح  ما  بح�سب  والثقايف  وال�سيا�سي  القت�سادي  ال�سمود  بو�سائل  اأو 

الظروف والأحوال، و»اإذا كان مطلوبا من امل�سلمني ا�ستنفاذ كافة ال�سبل التي 

املهادنة  فلي�ص مطلوبا منهم  دماء،  اإراقة  دون  اغت�سب منهم  تاأتي مبا  قد 

الأبدية اإىل قبول ما يفر�ص عليهم من حماولت لل�سلح لي�ص من ورائها 

 .
)3(

اإل تعطيل اجلهاد والإبقاء على اأرا�سيهم يف اأيدي البغي دون ا�ستفادة«

الحتالل  اأ���س��ك��ال  ملختلف  ال�سعوب  م��ق��اوم��ة  الإط����ار  ه��ذا  يف  وي��دخ��ل 

وال�ستعمار. 

اإن حق مقاومة الحتالل والعدوان لي�ص من الإرهاب يف �سيء ، فالقانون 

اللذين  )1899م-1907م(  لهاي  مبوؤمتري  بدءا  به  اعرتف  العام  الدويل 

اأقرا م�سروعية املقاومة و�سول اإىل حق الدول يف الدفاع عن نف�سها كما اأقر 

اأر�سه  �سعب  ميار�سها  التي  املقاومة  فاإن  وبالتايل،  املتحدة،  الأمم  ميثاق 

املواثيق  »عمل م�سروع مبوجب  اأجنبية هي  قوة  لغزو من  تتعر�ص  اأو  حمتلة 

1 - نف�سه، �ص250-249.

2 - عدنان ال�سيد ح�سني ، العالقات الدولية يف الإ�سالم، م.�ص، �ص 118. 

3 - حممود منجود، الأبعاد ال�سيا�سية ملفهوم الأمن والإ�سالم ، م.�ص،  �ص 581.
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والقرارات الدولية التي تكفل حق ال�سعوب يف احلرية وال�ستقالل..من ثم 

.
)1(

فال يجوز ت�سمية هذه املقاومة بالإرهاب«

فل�سفته  يف  ي�سكل،  الإ�سالمي  »اجلهاد«  باأن  وطماأنينة  هدوء  بكل  لنقرر 

واأبعاده، ال�سمانة الأ�سا�سية لل�سالم العاملي.

ندوه  اأبحاث  عالجه،  �سبل  اأنواعه،  جذوره،  الإرهاب  لندوة:  تقدميه  من  مياين،  زكي  اأحمد   -1

الأوىل،  ط،   ، الإ�سالمي  للرتاب  الفرقان  موؤ�س�سة  ل��ن��دن،11-2004/13م،  الإره��اب  مكافحة 

.11 1426ه�/2005م، �ص 
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الف�صل الثالث

املمار�صة العملية

ملبادئ ال�صالم العاملي يف الإ�صالم





مثلت قيم القراآن الكرمي املبادئ احلاكمة لتعامل امل�سلمني  مع غريهم، 

املوجهة مل�سار روؤيتهم ال�سلمية، ومتثلت نقلة نوعية – اأو على حد تعبري حممد 

عمارة- ثورة اإ�سالحية على املفاهيم ال�سائدة التي حكمت عالقات ال�سعوب 

والأجنا�ص والأديان يف ذلك التاريخ ... جاء الإ�سالم ف�سلك الختالفات 

يف اإطار الوحدة، وجعل التنوع هو ال�سنة والقاعدة والقانون، وو�سع لبنات 

يف البناء اجلامع، وقرر اأن »الآخر« هو جزء من الذات وذلك لأول مرة 

. وي�سخ�ص ذلك ما جاءت به 
)1(

يف تاريخ ال�سرائع والأمم والدول واحل�سارات

ر�سالته من اعرتاف بالآخر، واحرتام خل�سو�سياته العقيدية والجتماعية، 

ونبذ  الدين  يف  الإك��راه  نفي  من  ت�ستلزم  وما  الدينية«،  »التعددية  وقبول 

اأح�سن،  بالتي هي  والدعوة  انتهاج منهج احلوار  ومن  وال�سراع،  التجزئة 

وما يقت�سيه ذلك كله من تعاون على اخلري وتعاي�ص �سلمي ... 

الثوري«  والإ�سالح  الإ�سالحية  »الثورة  هذه  فاأحدث  الإ�سالم،  جاء  لقد 

يف العالقة بالآخرين، وبلغ يف العمق وال�سمو احلد الذي �سلك فيه »الآخر« 

يف جامع الذات، وذلك عندما �سلك اأمم ال�سرائع الأخرى يف »ذات الدين 

الإلهي الواحد«، ولأن الإ�سالم دين ودولة، و�سريعة وجمتمع، ودنيا واآخرة، 

واأ�سرة، وجماعة واأمة، واأغلب فرائ�سه وتكاليفه اجتماعية ل تتحقق  وفرد 

اإل يف اإطار وطن ودولة ونظام واجتماع، وحتى تكاليفه الفردية يزداد ثوابها 

جهاد  وزهدياته  جماعة،  يف  ت��وؤدى  عندما  الجتماعية  تاأثرياتها  وتتعاظم 

اجتماعي، ولي�ست عزلة تدير الظهر للدنيا يف �سعب من ال�سعاب اأو مغارة 

من املغارات، لأن لالإ�سالم هذا التميز الذي تفردت به �سريعته بني �سرائع 

التي جاء بها يف العالقة »بالآخر«  الثوري  ال�سماء، فاإن مبادئ الإ�سالح 

و�سعتها  واإمن��ا  النظري،  والفكر  والفل�سفات  الو�سايا  حدود  عند  تقف  مل 

و�سياغات  الرا�سدة،  واخلالفة  النبوة  دولة  الأوىل،  دولته  د�ستور  يف  مواد 

ال�سنة  املعرفة،  م.اإ�سالمية  الإ�سالمي،  العامل  يف  امل�سلمة  غري  الأقليات  حرية  عمارة،  حممد   -11

الثامنة،ع.31-32�ستاء، 2002م، �ص127-126.
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الإ�سالمية  الدولة  التي عقدتها  والعهود  واملعاهدات  املواثيق  د�ستورية يف 

وم�سالح  عالقات  الإ�سالم  دولة  وبني  بينهم  قامت  التي  »الآخرين«  مع 

 .
)1(

وارتباطات، ثم جت�سد كل ذلك يف الواقع واحل�سارة والتاريخ«

حقا، لقد جاء تاريخنا الإ�سالمي لكي مينح م�ساحة للتغاير وقبول الآخر 

والتحاور معه ... »فمنذ بدايات مبكرة قدم ع�سر الر�سالة اإزاء اأهل الذمة 

يهودا ون�سارى )وغريهم من املجو�ص وامل�سركني( ... موقفا منفتحا ر�سمت 

من خالله تقاليد العالقة بني امل�سلمني وغري امل�سلمني، وعندما م�ست حركة 

التقاليد والأ�سول وال�سيغ  التالية م�ست معها هذه  الع�سور  التاريخ �سوب 

من  واحل��ني  احلني  بني  حدث  وما  الجتماعية،  العالقات  جمرى  يف  تعمل 

خروج عليها فاإنه مل يتجاوز اأن يكون �سذوذا على القاعدة ازدادت القاعدة 

 .
)2(

)معه( تاأكيدا مبرور الأيام«

�سنكتفي  ولذا  اأن حت�سى،  من  اأكرث  ال�سياق  هذا  والأح��داث يف  والوقائع 

جتربة  من  جاعلني   ،[ النبي  مواقف  ر�سد  خالل  بع�سها  اإىل  بالإ�سارة 

العهد النبوي يف عالقته بالآخر النقي�ص دينيا، الوحدة القيا�سية الدالة على 

واقعية اأ�س�ص القراآن ومبادئه وقيمه يف التعامل مع الآخر.

فكيف جاء جت�سيد الر�سول ]  لتلك املبادئ ؟ وما الذي اأراد ر�سول اهلل 

اأن ينفذه اإزاء اأهل الكتاب وامل�سركني ؟. 

تعد ال�سرية النبوية، باعتبارها مرحلة بناء الأمنوذج الذي اأتى على اأ�سول 

القراآن  قيم  وتنزيل  النا�ص،  مع حياة  التعامل  لكيفية  دليال  احلياة جميعا، 

للتعامل  النبوية  ال�سرية  قدمتها  التي  الكبرية  امل�ساحات  وتعترب  عليها... 

والتحاور  والتعاهد  والت�سامل  الت�سالح  من  التعامل  اأن��واع  ب�ستى  الآخ��ر  مع 

1 - حممد عمارة، حرية الأقليات غري امل�سلمة يف العامل الإ�سالمي، م.�ص، �ص129.

الثامنة.  ال�سنة  املعرفة،  م.اإ�سالمية  تاريخية،  روؤي��ة  والآخ��ر،  امل�سلم  خليل،  الدين  عماد   -2

ع.31-32�ستاء،2002م، �ص 95-94.
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والتعاقد والتحالف واملواجهة .. جزءا مهما من حوادث ال�سرية. ويف حقبة 

العوملة- –حقبة  وا�ستحقاقاته  واملكان  الزمان  واختزال  العاملي،  النفتاح 

واملعلوماتية..  والقت�سادية  ال�سيا�سية  امل�ستويات  على  ال�سراكة  ومعاهدات 

هذا  يف  وعطائها  النبوية  ال�سرية  فرتة  ا�ستلهام  اإىل  اآك��د   احلاجة  ت�سبح 

املجال، لي�سكل اأداة عمل واإ�سارات هادية على الطريق الطويل، فكثرية هي 

العهود التي اأبرمها الر�سول ] مع املخالف دينيا، والتي متثل معامل رئي�سية 

لكيفية التعامل مع الآخر؛ كما متثل حال منا�سبا ملجال العالقة بني امل�سلمني 

وغريهم يف زمننا املعا�سر.
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)1(
املبحث الأول: اليهود ...  ووثيقة املدينة

] ا�ستقبال احلب والإميان .. فهو   ا�ستقبلت املدينة املنورة ر�سول اهلل 

البالد،  قبل  والعقول  القلوب  له  انفتحت  والهادي..لقد  واملنقذ  امل�سلح 

واأ�سلم النا�ص بال�ستجابة اإىل دعوات الفكر واحلوار..وحني ا�ستقر الر�سول 

] باملدينة املنورة، وجد اأن كل عنا�سر الدولة ومقوماتها متوفرة ب�سورة 
فعلية.. الأر�ص وال�سعب والقانون والقيادة..ولكي يتما�سك البناء الجتماعي 

اإىل  القبلي  الفكر  من  النا�ص  وينتقل  وال�سالم،  الأم��ن  وينت�سر  وال�سيا�سي 

فكر الدولة واملجتمع املدين املتح�سر، ا�ستبدل العالقات القبلية بالعالقات 

الإن�سانية والعقدية والقانونية..واأقام مبداأ املوؤاخاة بني املهاجرين والأن�سار، 

واأزال اخلالف والأحقاد التي كانت بني قبيلتي الأو�ص واخلزرج يف املدينة. 

الدعوة  منهاج  اأخ��رى يف  �سليمة  �سيا�سية  ] خطوات  اهلل  ر�سول  ثم خطا 

الإ�سالمية، وخطوات يف بناء الدولة الإ�سالمية، وهي كتابة وثيقة ال�سالم، 

�سلمية،  بطريقة  والنزاعات  امل�ساكل  بها  حتل  التي  املبادئ  تبنت  التي 

اإنها وثيقة املدينة. 

1- انظر، وثيقة املدينة ون�سها كامال، حممد حميد اهلل، م.�ص، �ص59 وما بعدها.

138



: الن�س وامل�ضمون.
)1(

1- وثيقة املدينة

وثيقة املدينة هي: تلك ال�سحيفة اأو الد�ستور –كما ي�سميه البع�ص- الذي 

لينظم  )ي��رثب(،  املنورة  املدينة  اإىل  هجرته  عقب   [ اهلل  ر�سول  اأبرمه 

واأن�سار  مهاجرين  من  املديني  املجتمع  مكونات  بني  والواجبات  احلقوق 

)اأو�ص وخزرج( ويهود، ووثنني،  فكان بذلك -اأي د�ستور املدينة-، لبنة مهمة 

ال�سبق  ق�سب  الد�ستور  هذا  حاز  ولقد  وغريهم.  امل�سلمني  بني  ال�سالم  يف 

 .
)2(

بالن�سبة لكل د�ساتري العامل، اإذ يعد اأول د�ستور مدون يف العامل

اليهود ؟ وكيف ر�سمت حدود  الوثيقة بخ�سو�ص  الذي ت�سمنته هذه  فما 

العالقة بينهم وبني امل�سلمني ؟ واإىل اأي مدى تتوافق بنودها مع ما ذكرناه 

من مبادئ وقيم قراآنية كاأ�سول موؤ�س�سة لل�سالم العاملي ؟. 

مما ذكرته الوثيقة بخ�سو�ص امل�سلمني: »اأنهم اأمة واحدة من دون النا�ص، 

واأن املوؤمنني ل يرتكون مفرحا بينهم اأن يعطوه باملعروف يف فداء اأو عقل، 

اأيديهم على  املتقني  املوؤمنني  واأن  دونه،  موؤمن  موؤمن موىل  يخالف  واأن ل 

جمانب  كالم  وهذا   ،[ اهلل  ر�سول  اإىل  النت�ساب  �سحيحة  غري  الوثيقة  هذه  اأن  البع�ص  1-يدعي 

ه�سام  وابن  ال�سرية،  يف  اإ�سحاق  ابن  الوثيقة  هذه  روى  فقد  تدعمه.  اأدل��ة  اإىل  ي�ستند  ول  لل�سواب 

كذلك يف �سريته ومثلهما ابن �سيد النا�ص يف �سريته وابن �سعد يف الطبقات، واأبو داوود يف ال�سنن، 

الوثائق  جمموعة  �ساحب  اأثبتها  وقد  �سحتها،  على  يدل  ما  وذلك  كثرية،  كتب  يف  بع�سها  وروي 

العهد النبوي واخلالفة الرا�سدة، وو�سح مراجعها يف فهر�ص امل�سادر امللحق بكتابه.  ال�سيا�سية يف 

واقعية  اأو عدم �سحتها، فهي متثل ظروفا  رائحة �سعفها  منه  ي�سم  ما  ن�سها  لي�ص هنالك يف  ثم 

تتفق  الوثيقة  حمتويات  اأن  كما  الثابتة.  الأدلة  كل  توؤيدها  للمدينة  واملهاجرين  النبي  عند مقدم 

القراآن  يف  املعنى  اأو  باللفظ  فعال  تاأكدت  عبارات  وفيها  الإ�سالمية،  ال�سريعة  مقت�سيات  مع  متاما 

الكرمي. زيادة على اأنها حتتوي على اخلطوط الرئي�سية التي �سار عليها الر�سول يف بناء وحدة الأمة 

ويف �سيا�ستها الداخلية مع طائفة من العرب، واخلارجية مع غري امل�سلمني من الأمم، ولكن هل اأعلن 

] هذا العهد قبل بدر اأو بعدها؟. 
راجع، عالل الفا�سي، مدخل يف النظرية العامة لدرا�سة الفقه الإ�سالمي ومقارنته بالفقه الأجنبي، 

مراجعة، عبد الرحمان بن العربي احلري�سي، ط، الثانية،1423ه�/2002م، �ص72.

2 - عبد الهادي بوطالب، عاملية الإ�سالم ونداوؤه لل�سالم، جملة الجتهاد، ع 52-53، ال�سنة الثالثة 

ع�سر، 1422ه�/2002م، �ص57.
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بني  ف�سادا  اأو  عدوانا،  اأو  اإثما،  اأو   ظلم، 
)1(

د�سيعة ابتغى  اأو  منهم  بغي  من 

املوؤمنني، واأن اأيديهم عليه جميعا، ولو كان ولد اأحدهم، ول يقتل موؤمن موؤمنا 

بع�سهم موايل بع�ص دون النا�ص ... واأن �سلم املوؤمنني واحدة ... واأنه ل يحل 

ين�سر  اأن  الآخر  واليوم  باهلل  واآمن  ال�سحيفة،  هذه  يف  مبا  اأقر  ملوؤمن 

اأو يوؤويه، واأن من ن�سره، اأو اآواه فاإن عليه لعنة اهلل وغ�سبه يوم  حمدثا 

القيامة، ول يوؤخذ منه �سرف ول عدل، واأنكم مهما  اختلفتم فيه من �سيء 

.
)2(

فاإن مرده اإىل اهلل واإىل حممد ...«

»واأنه من   :
)3(

يهود امل�سلمني من  ال�سحيفة بخ�سو�ص غري   ومما ذكرته 

تبعنا من يهود فاإن له الن�سر والأ�سوة غري مظلومني ول متنا�سر عليهم... 

واأن يهود بني عوف اأمة مع املوؤمنني لليهود دينهم وللم�سلمني دينهم، مواليهم 

واأنف�سهم اإل من ظلم واأثم، فاإنه ل يوتغ اإل نف�سه واأهل بيته، واأن ليهود بني 

النجار... واأن ليهود بني احلارث... واأن ليهود بني �ساعدة... واأن ليهود بني 

ج�سم... واأن ليهود بني الأو�ص... واأن ليهود بني ثعلبة، مثل ما ليهود بني 

عوف اإل من ظلم واأثم فاإنه ل يوتغ اإل نف�سه واأهل بيته واأن جفنة بطن من 

ثعلبة كاأنف�سهم، واأن لبني ال�سطبية مثل ما ليهود بني عوف، واأن الرب دون 

يهود  واأن  كاأنف�سهم...  يهود  بطانة  واإن  كاأنف�سهم،  ثعلبة  موايل  واأن  الإثم، 

الأو�ص مواليهم واأنف�سهم على مثل ما لأهل هذه ال�سحيفة مع الرب املح�ص 

من اأهل هذه ال�سحيفة، واأن الرب دون الإثم ل يك�سب كا�سب اإل على نف�سه 

واأن اهلل على اأ�سدق ما يف هذه ال�سحيفة واأبره«. 

1 - د�سيعة: الدفع والعطية »ابتغى د�سيعة ظلم« ابتغى منهم اأن يدفعوا اإليه عطية« على وجه الظلم. 

حممد حميد اهلل، م.�ص، �ص601.

2 - حممد حميد اهلل، م.�ص، �ص 60-59.

3 - من املفيد مالحظة اأن هناك تفريق بني ا�ستعمال كلمتي »يهود« و»اليهود« يف امليثاق: »كلمة اليهود 

تعني قبائل اليهود الكربى وجتمعاتهم: بني قينقاع، بني الن�سري، بني قريظة، لكل جتمع منهم اأرا�سيه 

وح�سونه. وكلمة يهود تتناول من تهود من قبائل العرب و�سكلوا جتمعات �سغرية، لكنها بقيت على 

ولئها العام للقبيلة، وت�ساكنها يف اأرا�سيها«. منري حممد الغ�سبان، التحالف ال�سيا�سي يف الإ�سالم، 

دار ال�سالم، ط، الثانية، 1408ه�/1988م، �ص103-102.
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مع  ينفقون  اليهود  واأن   ...  « واليهود:  امل�سلمني  بني  الوثيقة  ومما ذكرته 

اأمة من املوؤمنني لليهود  املوؤمنني ماداموا حماربني ... واأن يهود بني عوف 

نفقتهم  امل�سلمني  وعلى  نفقتهم  اليهود  على  واأن  دينهم،  وللم�سلمني  دينهم 

واأن بينهم الن�سر على من حارب اأهل هذه ال�سحيفة، واأن بينهم الن�سح 

والن�سيحة والرب دون الإثم، واأن ل ياأثم امرئ بحليفة، واأن الن�سر للمظلوم 

واأن يرثب حرام جوفها لأهل هذه ال�سحيفة، واأن اجلار كالنف�ص غري م�سار 

�سلح  اإىل  دع��وا  واإذا  ي��رثب،  دهم  من  على  الن�سر  بينهم  واأن   ... اآث��م  ول 

اإذا دعوا اإىل مثل  ي�ساحلونه ويلب�سونه فاإنهم ي�ساحلونه ويلب�سونه، واأنهم 

ذلك فاإن لهم على املوؤمنني اإل من حارب يف الدين، على كل اأنا�ص ح�ستهم 

من جانبهم الذي قبلهم ... واأنه ل يحول هذا الكتاب دون ظامل اأو اآثم، واأنه 

من خرج اآمن، ومن قعد اآمن، باملدينة اإل من ظلم، واآثم، واأن اهلل جار ملن 

.
)1(

بر واتقى وحممد ر�سول اهلل ]«

هذه بع�ص بنود الد�ستور الذي و�سعه ر�سول اهلل ] بني املوؤمنني وامل�سلمني 

.
)2(

من قري�ص واأهل يرثب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم

فهو عقد »على امل�ساملة واملوادعة والدفاع امل�سرتك عن املدينة، مع الت�سليم 

باأن ال�سلطة العليا يف املدينة هي �سلطة ر�سول اهلل، والتعهد منهم بالدفاع 

عن املدينة معه �سد قري�ص، والكف عن منا�سرة اأي مهاجم للمدينة، اأو عقد 

اإذن من ر�سول اهلل، ويف الوقت ذاته  اأي حلف مع امل�سركني املحاربني دون 

اأمره اهلل اأن يقبل ال�سلم ممن يجنحون اإىل ال�سلم، واإن كانوا ل يعقدون معه 

.
)3(

عهدا، واأن يوادعهم ما وادعوه...«

1 - انظر حممد حميد اهلل، م.�ص، �ص 62-59.

2 - نف�سه ، �ص 59.

3 - �سيد قطب، يف ظالل القراآن، م.�ص، ج3، �ص1547.
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2- البعد ال�ضيا�ضي والجتماعي يف الوثيقة:

حني قدم الر�سول ] املدينة وجد فيها جماعات متفرقة متناحرة، فكون 

املجتمع  عن  حياته  مناحي  جميع  يف  يختلف  موحدا  جديدا  جمتمعا  منها 

اجلاهلي، وميتاز عن اأي جمتمع يوجد يف املجتمع العاملي حينئذ، لأنه ارتكز 

يف بنائه على الإ�سالم الذي حارب الع�سبية والنزاعات، واأقام بناء املجتمع 

على اأ�س�ص وا�سحة ودعائم قوية. 

وقد مثل هذا عقدا اجتماعيا حقيقيا، فمن الالفت للنظر اأنه رغم عدم 

ورود هذا امل�سطلح يف الإ�سالم، اإل اأن م�سمونه قد حتقق عمليا يف العقد 

قبائله وطوائفه  املدين:  املجتمع  اأطراف  املدينة مع  الر�سول يف  وقعه  الذي 

حتى  اأو  التاأويل،  اأو  الإ�سقاط  قبيل  من  هذا  نقول  ل  ونحن  وملله.  واأديانه 

التلوين، اأعني تلوين املفاهيم الإ�سالمية مبفاهيم غربية. فبنود ال�سحيفة 

تنطق بهذه املفاهيم الإ�سالمية. 

الغرب،  فال�سفة  عنه  حتدث  ال��ذي  الجتماعي  العقد  اأن  املالحظ  ومن 

، بو�سفه عقدا موقعا ومتفقا عليه بني اأفراد املجتمع 
)1(

مثل جان جاك رو�سو

واحلكام، ما هو اإل عقد متخيل فل�سفيا مل يتحقق على اأر�ص الواقع على نحو 

�سريح، اأما �سحيفة املدينة فهي عقد حدث بالفعل على اأر�ص الواقع. فعقد 

الفال�سفة جمرد نظرية، اأما عقد املدينة فهو واقع فعلي متحقق. 

اإذا نظرنا يف هذه ال�سحيفة جند: »الأمة« )املجتمع املدين( يف الإ�سالم 

بني  ع��ق��ده  مت  اجتماعي،  عقد  على  امل��دي��ن��ة،  يف  ق��ام��ت  م��ا  اأول  ق��ام��ت 

املدين  املجتمع  اأ�س�ص  اأحد  هو  الجتماعي  والعقد  املدينة  طوائف  جميع 

)الأمة(. ومن املعروف اأن املدينة تنوع ب�سري غري متجان�ص على العك�ص 

بريوت،  القلم،  دار  قرقوط،  ذوقان  ترجمة  الجتماعي،  العقد  يف  رو�سو،  جاك  جان  انظر   -1

�سنجد  جوهره  من  لي�ص  ما  الجتماعي  امليثاق  من  ا�ستبعدنا  رو�سو:«اإذا  يقول  1973م.  الأوىل،  ط، 

اأنه يتقل�ص اإىل العبارات التالية:« ي�سهم كل من يف املجتمع ب�سخ�سه وبكل قدرته حتت اإدارة الإرادة 

العامة العليا، ونتلقى على �سكل هيئة كل ع�سو كجزء ل يتجزاأ من الكل«.�ص  50. 
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متجان�ص.  ب�سري  جتمع  هي  التي  القرية  من 

ومن ثم، فاإن التعاي�ص يف املدينة يقت�سي تنظيما اجتماعيا يخ�سع لقواعد 

من  اأ�سا�ص  على  ل  املتجان�سة  غري  الأط���راف  بني  العالقات  طبيعة  حت��دد 

التعاقد اأو القهر كما هو �سائد يف املجتمعات القبلية اأو الأبوية اأو الطبقية، 

واإمنا تتحدد العالقات فيه على اأ�سا�ص عقد اجتماعي. 

وميثل هذا العقد �سكال متقدما من اأ�سكال املدنية واأمناط التعاي�ص القائم 

اإطار من امل�ساواة والعدالة وحق املواطنة الكاملة  على التعددية والتنوع يف 

الإ�سالمي  املجتمع  اإطار  يف  يعي�سون  الذين  الإ�سالمية  غري  الطوائف  لأهل 

دون اأي نوع من التمييز.

]، فلنقراأ  اأن نفهم �سورة املجتمع املدين كما بناه الر�سول  اأردنا   واإذا 

{ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ   الكرمية:  الآية  هذه 

 .
)1(

ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ}
بالأخوة  الت�سريح  على  ا�ستمل  العامل  يف  د�ستوري  اإع��الن  هناك  فهل 

املدين  الد�ستور  اأكرث من هذا  له  تطبيق  القراآن، وهل هناك  الب�سرية غري 

.
)2(

الذي �سوى يف احلقوق والواجبات بني املوؤمنني وغريهم؟

اأن امل�سلمني وغريهم  اإذ اعتربت  لقد ن�ست �سحيفة املدينة على ذلك ، 

لكل  الواحدة،  الأمة  اإطار هذه  واح��دة«. ويف  »اأمة  ي�سكلون  املدينة  اأهل  من 

طائفة حرية العتقاد، وحق امللكية، وحق احلماية وواجب الدفاع امل�سرتك، 

ال��راأي. ف�سحيفة  واإب��داء  وامل�ساءلة  املراقبة،  وحق  وال�سرتاك يف اجلي�ص، 

املدينة التي كتبها ر�سول اهلل ] بني املهاجرين والأن�سار وادع فيها اليهود 

وعاهدهم واأمنهم على دينهم واأموالهم، و�سرط لهم وا�سرتط عليهم . 

اإبرام  اأن وحدة املجتمع ومتا�سكه كان الهدف الأبرز من وراء  واملالحظ 

1- �سورة احلجرات، الآية 13. 

2- عالل الفا�سي، م.�ص، �ص 82. 
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د�ستور املدينة، وهذا اأمر طبيعي بالنظر اإىل تدهور الأو�ساع الأمنية ليرثب، 

فقد كان العنف وانعدام الأمن ال�سمة البارزة ملجتمع املدينة، ف� »عندما جاء 

النبي ] مهاجرا اإىل يرثب، كان اليهود يف هذه املدينة وما جاورها يفتقدون 

ال�سرك والوثنية، ويتابعون  واأنف�سهم ويخافون من قوات  الأمن على دينهم 

بقلق ا�سطهاد اليهود من لدن الإمرباطورية الرومانية، فبادر النبي ] يف 

 .
)1(

د�ستور ال�سحيفة اإىل اإعطائهم من ال�سمانات ما يبدد خماوفهم«

اأ�سولهم  املديني«، على اختالف  ت�سكيالت »املجتمع  من ذلك اعتبار كل 

العرقية والدينية اأمة واحدة، اإذ ن�ص الد�ستور على اأن »... املوؤمنني وامل�سلمني 

من قري�ص واأهل يرثب، ومن تبعهم فلحق بهم ... اأمة واحدة.  واأن يهود ... 

بني عوف ... وبني النجار ... وبني احلارث ... وبني �ساعدة، وبني ج�سم ... 

وبني ثعلبة ... ويهود الأو�ص ... اأمة مع املوؤمنني«.

وبهذا اأ�سبحت كل ف�سائل �سكان يرثب جزءا اأ�سيال يف الأمة الواحدة التي 

يقودها ر�سول اهلل ] باعتباره اإمام الأمة واحلكم الأخري يف كل الق�سايا 

ال�سائكة واخلالفات العوي�سة حر�سا على ا�ستتباب الأمن، ومنعا من قيام 

ا�سطرابات يف الداخل، تبعا ملا ن�ست عليه ال�سحيفة يف بع�ص البنود، اإذ 

 اأو ا�ستجار يخاف 
)2(

جاء فيها: »اأنه ما كان بني اأهل هذه ال�سحيفة من حدث

ف�ساده فاإن مرده اإىل اهلل، واإىل حممد ر�سول اهلل ] واأن اهلل على اأتقى ما 

.
)3(

يف هذه ال�سحيفة واأبره«

3-البعد احل�ضاري للوثيقة واأخالقية مبادئها.

املدينة«  »�سحيفة  يف  امل��دين  املجتمع  عليها  يقوم  التي  القيم  اأن  ن��رى 

ال�سلمية  والإدارة  وامل�ساواة،  واملواطنة،  العقيدة،  وحرية  التعددية،  هي 

لالختالفات، وهي قيم ذات دللت واأبعاد ح�سارية، ل تتعار�ص مع النتماء 

1- عبد الهادي بوطالب، من ق�سايا الإ�سالم املعا�سر م.�ص، �ص72.

2 - احلدث هاهنا: القتل، حممد حميد اهلل، م.�ص، �ص593.

3 - نف�سه، �ص59.
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معيارا  الدين  الإ�سالم  ي�سع  فلم  واح��د.  مدين  جمتمع  اأو  واح��دة  اأم��ة  اإىل 

لالنتماء، بل جعل املعيار هو اللتزام ب�سروط العقد الجتماعي، ولعل اأهمها 

حا�سم.  نحو  على  الإ�سالم  علماء  اأكده  ما  وهذا  الأمن«.  »حتقيق  عن�سر 

ذمتهم،  اأعطوهم  حني  امل�سلمني  »اإن  ال�سيباين:  ح�سن  بن  حممد  ق��ال 

 .
)1(

الإ�سالم« دار  اأه��ل  من  �ساروا  وهم  عنهم،  الظلم  دفع  التزموا  فقد 

 .
)2(

ف�»لي�ص مناط الختالف الإ�سالم وعدمه، واإمنا مناطه الأمن والفزع«

اختالف  اعتبار  على  امل�سلمني  وغري  امل�سلمني  بني  مييز  »مل  الإ�سالم  لأن 

جن�سيتهم  �سا�ص  اأ على  والأجانب  املواطنني  بني  مييز  مل  كما  الدين، 

بع�ص  زع��م  والت�سليل،  اجلهل  عن  الناجت  اخلطاأ  من  فلذا  تبعيتهم،  و  اأ

الباحثني اأن �سفة املواطن كانت للم�سلمني وحدهم، واأن غري امل�سلمني كانوا 

. اإذا فالنتماء اأو املواطنة لي�ست ت�سنيفا على اأ�سا�ص 
)3(

جميعا من الأجانب«

الدين، واإمنا على اأ�سا�ص امل�ساملة واملحاربة، لأن الإ�سالم اعترب اأهل الأديان 

الأخرى امل�ساملني من اأهل دار الإ�سالم، اأي اأن لهم حق املواطنة الكاملة.

ومن مظاهر املواطنة امل�ساواة بني اجلميع يف الدم والدية وحترمي غيبة 

وامل�ساواة  والتنوع  بالتعددية  الع��رتاف  يف  القواعد  وقاعدة  امل�سلم.  غري 

الت�سريع  يف  ا�ستقرت  التي  العظيمة  القاعدة  تلك  والواجبات،  احلقوق  يف 

الإ�سالمي والتي تن�ص على اأن: »لهم ما لنا وعليهم ما علينا«.

  لقد ج�سدت دولة املدينة ال�سورة املثلى للتعاي�ص على اأ�سا�ص التعددية، 

حيث كان اليهودي وامل�سلم يعي�سان باأمان يف كنف دولة الإ�سالم، لقد كان 

قننها  التي  بال�سورة  وميار�سونها  وواجباتهم،  حقوقهم  يدركون  اجلميع 

لتالزمهما  واحلرية  العدل  قيميتي  على  للتاأكيد  العقد  جاء  وقد  الإ�سالم. 

1-حممد بن احل�سن ال�سيباين، م.�ص،ج1، �ص140. 

2-عبد الوهاب خالف، م.�ص، 117.

طبعة  ب��ريوت،  الكتب،  عامل  دار  الإ�سالم،  يف  الدولية  والعالقات  القانون  حمم�ساين،  �سبحي   -3

1978م، �ص123.
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العدل  غياب  اأن  الإدراك  متام  ي��درك   [ فالر�سول  ال�سالم،  مع  الوطيد 

قبل  والفنت  ال�سراع  اأ�سباب  اأق��وى  من  كانا  اأ�سكالها  بكل  احلرية  وانعدام 

الإ�سالم.

واعتربته  كبريا  تاأكيدا  الق�ساء  يف  العدل  م�ساألة  ال�سحيفة  اأكدت  لهذا   

اليهود، يظهر  امل�سلمني بغريهم من  تعامل  اأولوية مطلقة يجب حتققها يف 

هذا من خالل التن�سي�ص على العدل يف اأكرث من بند يف ال�سحيفة والتي 

توؤكد اإقامة الق�سط بني خمتلف مكونات املجتمع املديني مبا يف ذلك اليهود، 

لرتباط الأمر بالأمن العام للمجتمع. 

حرية  لهم  تركت  قد  فال�سحيفة  ال�سخ�سية،  اأحوالهم  يخ�ص  فيما  اأما 

دينهم،  وللم�سلمني  دينهم  »لليهود   :[ الر�سول  اإىل  الحتكام  يف  الختيار 

 .
)2(

 اإل نف�سه واأهل بيته«
)1(

مواليهم واأنف�سهم اإل من ظلم واأثم فاإنه ل يوتغ

ڀ   ڀ   پ   پ   پ    پ   {ٻ   تعاىل:  قوله  مع  ين�سجم  ما  وه��ذا 

ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  
.

)3(

ٹڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ}
مبداأ  الوثيقة  اأك��دت  �سورة،  اأمت  على  حتققه  و�سمان  العدل،  ولإقامة    

والتمييز  العن�سرية  التفرقة  لأ�سكال  كامل  جتاوز  يف  النا�ص،  بني  امل�ساواة 

الطبقي، فالكل �سوا�سية يف الد�ستور اجلديد اإذ ن�ست ال�سحيفة على: »اأن 

. ل فرق بني م�سلم ويهودي اأو بني 
)4(

ذمة اهلل واحدة يجري عليهم اأدناهم«

غني و فقري اأو قوي و�سعيف، ف� »اهلل جار ملن بر واتقى« كما ن�ست ال�سحيفة 

ين�سجم مع  ما  والتقوى. وهذا  الرب  املجتمع هو  التفا�سل يف  اأن معيار  على 

1 - ل يوتغ: اأي ل يهلك، حممد حميد اهلل، م.�ص، �ص 640.

2 - نف�سه، �ص 61.

3 - �سورة املائدة، الآية 42.

4 - حممد حميد اهلل، م.�ص، �ص 62.
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ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ   قوله تعاىل: { 

.
)1(

ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ}
اأمام  امل�ساواة  اإىل  -بالإ�سافة  املدينة  وثيقة  يف  امل�ساواة  مظاهر  ومن 

الق�ساء- نذكر : 

املالية وامل�ساركة احلربية لدفع كل عدوان خارجي  النفقات  - امل�ساواة يف 

على حرم املدينة بدون متييز لأي طرف على اآخر، »واأن اليهود ينفقون مع 

. »... واأن بينهم الن�سر على من حارب اأهل 
)2(

املوؤمنني ما داموا حماربني«

. 
)3(

هذه ال�سحيفة«

- امل�ساواة يف النت�ساب اإىل الأمة، حيث اعتربت ال�سحيفة اليهود، »جزءا 

اإذ   ،
)4(

الإ�سالمية« الدولة  لهذه  املتحدة  والرعية  الواحدة  الأمة  يف  اأ�سيال 

ن�ست ال�سحيفة على اأن: »يهود بني عوف... ويهود بني النجار... ويهود بني 

احلارث ...  ويهود بني �ساعدة...  ويهود بني ج�سم ... ويهود بني الأو�ص... 

)5(

ويهود بني ثعلبة ... ويهود بني �سطيبة... اأمة مع املوؤمنني«.

اإىل جانب تقرير ال�سحيفة لقيم العدل والق�سط وامل�ساواة، فقد �سمنت 

ملختلف رعايا املجتمع املديني قيمة »احلرية« مبا يحفظ اإن�سانيتهم، وي�سون 

كرامتهم الآدمية، اإذ جاءت ن�سو�ص الوثيقة مت�سمنة لكل اأ�سكال احلرية: 

- احلرية الدينية /حرية العتقاد : التي مل تكن �سيئا مذكورا قبل جميء 

ن�سارى  كان  لقد  ونيف.  قرن  منذ  اإل  الغرب  يعرفها  مل  والتي  الإ���س��الم، 

الإمرباطورية الرومانية »يقومون با�سطهاد اليهود انتقاما منهم ل�سطهاد 

امل�سيح  واحلكم عليه بالقتل �سلبا، لذا �ساع قتل اليهود بال�سلب والتحريق 

1 -�سورة احلجرات، الآية 13.

2 - حممد حميد اهلل، م.�ص، �ص 61.

3 - نف�سه، �ص 62.

4 - حممد عمارة، حرية الأقليات غري امل�سلمة يف العامل الإ�سالمي، م.�ص، �ص 129.

5 - حممد حميد اهلل، م.�ص، �ص 61.
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بالنار. وخالل القرن ال�ساد�ص امليالدي ظهرت يف يهود فل�سطني امل�سطهدين 

من الن�سرانية نزعة اإىل اأخذ الثاأر من الن�سرانية، و�سجعهم  على ذلك قيام 

اليهودية  واعتنق  الن�سرانية  نبذ  الذي  نوا�ص«  »ذو  راأ�سه  باليمن على  حكم 

فحر�سوه على النتقام من ن�سارى اليمن املوجودين خا�سة بنجران، بتحريق 

كنائ�سهم وجمع معتنقي الن�سرانية يف واد باليمن و�سفه القراآن بالأخدود 

اأج�سادهم،  باإحراق  وت�سفيتهم  جبل(  �سعبتي  بني  امل�ستطيلة  احلفرة  )اأي 

معتنقو  لها  يتعر�ص  جماعية  حمرقة  اأول  هذه  وكانت   فيه،  جملة  ودفنهم 

الن�سرانية. 

ٱ  ٻ    } القراآن هذه املجزرة املحرقة يف �سورة الربوج:  وقد �سجل 

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  
ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ    ٿ         ٿ   ٿ   ٺ     ٺ   ٺ   
چ    چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ  ڦ   ڦ    ڦ   ڦ  
التناحر  م�سل�سل  وا�ستمر   .

)1(

{ ڍ   ڍ   ڇ      ڇ   ڇ   چڇ   چ  
حتركت  املحرقة  ه��ذه  اإث��ر  على  اإذ  والن�سرانية،  اليهودية  ب��ني  الديني 

الإمرباطورية الرومانية وطلبت من اإمرباطورية احلب�سة النتقام من يهود 

اليمن لإحراقهم ن�سارى جنران بالرد على �سنيعهم مبثله، فالتجاأت اليمن 

املتهودة اإىل اإمرباطورية فار�ص حلمايتها.

وهكذا دخل ال�سرق الأو�سط يف حرب عاملية دينية، حرب الإمرباطوريتني 

العظميني الروم والفر�ص على ملتقى القارات الثالث: اآ�سيا واأوربا واإفريقيا، 

وكان من  الديني،  والتع�سب  الأمن  دوامة عدم  العامل  وبهذه احلرب دخل 

الفار�سية،  الإمرباطورية  حليفة  الن�سرانية  احلب�سة  حرب  معاركها  اأب��رز 

وهجوم احلب�سة على مكة يف احلجاز، لفر�ص الن�سرانية عليها يف حرب عام 

الفيل الذي ولد فيه حممد ]، وكان املراد من الهجوم على مكة هدم معبد 

1 - �سورة الربوج، الآيات 9-1.
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العرب الوثني امل�سمى الكعبة، بعدما اأبداه العرب من تعاطف مع اليمن �سد 

هجوم احلب�سة عليه وهو الهجوم الذي اأ�سار اإليه القراآن يف �سورة الفيل.

وهذه وغريها كانت حروبا بالو�ساطة، لكن اأخريا جاءت املواجهة املبا�سرة 

الإ�سالم  ظهور  اإثر  الفار�سية  والإمرباطورية  الرومانية  الإمرباطورية  بني 

داخل تراب فل�سطني التابع لالإمرباطورية الرومانية حيث انت�سرت فار�ص 

�سنني  ب�سع  يف  ال��روم  انت�سار  اأعقبها  ثم  الأوىل،  اجلولة  يف  ال��روم  على 

متاما كما تنباأ به القراآن حيث جاء يف �سورة الروم:{ ھ  ھ  ھ  ے  

ۈ   ۆ    ۆ   ۇ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے  
 .

)2(

» 
)1(

ۈ}
يعلن  الت�سامح  وع��دم  التع�سب  على  القائم  الديني  الو�سع  هذا  ظل  يف 

 ،
)3(

مب} خب   حب     جب   يئ   مئىئ   حئ   جئ     ی   العاملي{  �سعاره  القراآن 

 مبا 
)4(

وبكل و�سوح تورد �سحيفة املدينة »اأن لليهود دينهم وللم�سلمني دينهم«

 .
)5(

ين�سجم وقوله تعاىل: {ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  }

حريتهم  ل��ل��ي��ه��ود،  »ال�سحيفة«  �سمنت  ل��ق��د  الق��ت�����س��ادي��ة:  - احل��ري��ة 

القت�سادية، يف احرتام تام للملكية اخلا�سة، ونبذ كل اعتداء اأو ظلم على 

وعلى  نفقتهم  اليهود  على  »واأن  بنودها:  بع�ص  يف  نقراأ  حيث  ممتلكاتهم، 

 .
)6(

امل�سلمني نفقتهم«

- احلرية ال�سيا�سية: حيث ن�ست ال�سحيفة على اأن من حق اليهود اأن يعقدوا 

الإ�سالمية،  والدولة  الإ�سالم  يتعار�ص وم�سلحة  ل  اإذا كان  �سالما منفردا 

1 - �سورة الروم، الآيات 4-1.

2 - عبد الهادي بوطالب، من ق�سايا الإ�سالم املعا�سر، م.�ص، �ص 70- 71.

3 - �سورة البقرة، الآية 256.

4 - حممد حميد اهلل، م.�ص، �ص61.

5 - �سورة الكافرون، الآية 6.
6 - حممد حميد اهلل، م.�ص، �ص 62.

149



وهذا هو م�سمون اأحد بنود الوثيقة اإذ جاء فيه »واأنهم )اأي اليهود( اإذا دعوا 

اإىل �سلح ي�ساحلونه ويلب�سونه فاإنهم ي�سلحونه ويلب�سونه، واأنهم اإذا دعوا 

.
)1(

اإىل مثل ذلك، فاإن لهم على املوؤمنني اإل من حارب يف الدين«

- حرية التعبري: مبا هي اإبداء للن�سح والن�سيحة ومبا يعود باخلري والنفع 

.
)2(

على اجلميع: »واأن بينهم الن�سح والن�سيحة والرب دون الإثم«

قعد  ومن  اآمن  »واأنه من خرج  للمتنقل:  الأمن  مع �سمان  التنقل:  - حرية 

 .
)3(

اآمن باملدينة«

توؤكد  ال�سحيفة  بنود  جند  الذكر،  �سابقة  املبادئ  اإق��رار  اإىل  بالإ�سافة 

هذه  به  ت�سهم  ملا  اخل��ري..  على  والتعاون  التكافل  باأخالق  التحلي  �سرورة 

التوتر  اأ�سباب  والق�ساء على  الأم��ن،  وا�ستتباب  ال�سالم  اإق��رار  الأخ��الق يف 

وال�سراع.

توطيد  يف  املهمة  الأخالقية  القيم  من  الكثري  على  الوثيقة  اأحل��ت  لقد 

العالقات الجتماعية وبناء املجتمع املتما�سك القوي، فالر�سول ] يفر�ص 

والتكافل معهم بن�سرهم على من عاداهم،  اليهود  املوؤمنني م�ساعدة  على 

وبتحرمي الغدر بهم حيث جاء فيها: »واأنه من تبعنا من يهود فاإنه له الن�سر 

التعاون مع   [ . كما يفر�ص 
)4(

والأ�سوة غري مظلومني ول متنا�سر عليهم«

اليهود لرد كل عدوان خارجي على املدينة: »واأن بينهم الن�سر على من داهم 

. كما جند الدعوة اإىل الإح�سان اإىل اجلار الذي �ساوت ال�سحيفة 
)5(

يرثب«

بينه وبني الذات »النف�ص«، وهو تعبري يدل دللة �سريحة على مدى التحام 

غري  كالنف�ص  اجلار  »اإن  نقراأ:  حيث  الإ�سالمية  بالذات  اليهودي«  »الآخ��ر 

م�سار ول اآثم«.

1 - حممد حميد اهلل، م.�ص، �ص 62.

2 - نف�سه، �ص 62.

3 - نف�سه، �ص 62.

4 - نف�سه، �ص 60.

5 - نف�سه، �ص 62.
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 4-واقعية الوثيقة وتوافق بنودها مع ن�ضو�س القراآن وال�ضنة.

ك�سب  منها  الهدف  م�سللة،  �سعارات  عن  عبارة  املدينة«  »وثيقة  تكن  مل 

عنهم  والتخلي  بهم  الغذر  ثم  اأر�سهم،  من  التمكن  حتى  يرثب  �سكان  ود 

با�ستعبادهم ... كما هو احلال بالن�سبة لعامل اليوم، حيث تبيح دوائر غربية 

يافطات  حتت  اأرا�سيه  خريات  وا�ستغالل  الآخ��ر  احتالل  لنف�سها  و�سرقية 

خمتلفة و�سعارات متنوعة من قبيل الدميقراطية وحقوق الإن�سان واحل�سارة  

واملدنية... وعندما يتاأتى لهم اأمر الحتالل وال�ستغالل يتم التنكر لأب�سط 

تلك املقولت.

)لبنوده(  التطبيق  ف�»م�ساألة  متاما،  العك�ص  على  كان  املدينة  د�ستور  اإن 

كانت  م�ساألة دقيقة، فلم يحدث يف مدى الوجود اليهودي امل�سامل يف املدينة 

اأية حالة من حالت العتداء على اليهود يف اأنف�سهم واأموالهم واأعرا�سهم 

ل�سوء  اأحد  يتعر�ص  ومل  اجلديد،  الإ�سالمي  الوطن  يف  وا�ستقرارهم 

مع  وحتالفوا  العهد،  نق�سوا  حتى  املعاهدة،  ال�سحيفة  اأ�سول  يخالف  مما 

امل�سركني يف واقعة الأحزاب... اإن قيمة �سحيفة املدينة تتجلى يف اأن النظرية 

�سالمة  مع  حتركت  )العهد(  قاعدة  اأ�سا�ص  على  التعاي�ص  يف  الإ�سالمية 

من  ي�سكو  يهودي  �سوت  اأي  الفرتة  تلك  كل  يف  يرتفع  التطبيق، بحيث مل 

�سوء املعاملة، ومل يح�سل هناك اأي اختالل يف الن�سيج الجتماعي املتوازن 

ميار�سون  كانوا  التي  اخلفية  الد�سائ�ص  من  بالرغم  امل�سلمني،  وبني  بينهم 

حتريكها يف داخل املجتمع الإ�سالمي لإعادة الأحقاد بينهم،  ل�سيما يف بع�ص 

حتالفاتهم ال�سرية مع املنافقني، ومل يقم امل�سلمون باأي عمل �سلبي لإخراجهم 

من دينهم بالقوة حتى مع بع�ص خططهم التي كانوا يخططون بها لإيجاد 

حالة من ال�سك والريبة لدى امل�سلمني يف دينهم، وكان النبي ] ي�ستقبلهم، 

البع�ص، بكل  الدعاوى املوجهة �سد بع�سهم  اإىل حواراتهم، ويقبل  وي�ستمع 

رحابة �سدر، وبكل م�سوؤولية، حتى اإنه كان يرجعهم اإىل اأحكامهم ال�سرعية 
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.
)1(

يف التوراة حذرا من اأن يفر�ص عليهم اأي حكم اإ�سالمي ل يعرتفون به«

ومما يوؤكد واقعية بنود وثيقة املدينة تاأكيدا تاما اأن »بع�ص امل�سلمني قام 

بال�سرقة لبع�ص النا�ص، وحاول اأهله اإل�ساق التهمة بيهودي، من خالل بع�ص 

القرائن املزورة اأو ال�سهادات الكاذبة، لتربئة امل�سلم، فاأنزل اهلل قراآنا لتربئة 

اليهودي، طالبا من النبي ] اأن ل يدافع عن اخلائنني من امل�سلمني، واأن ل 

تعاىل:  بقوله  بداأت  يات  اآ ت�سع  مدى  يف  الربيء  اليهودي  �سد  يحكم 

ۆئ   ۆئ   ۇئۇئ   وئ   وئ          ەئ   ەئ    ائ    ائ   ى   ى      ې   {ې  

ۋ   ۅ  ۅ  ۉ    } �سبحانه:  بقوله  وانتهت   
)2(

{ ۈئ  ۈئ  
ۉ  ې  ې  ې    ې     ى  ى  ائ  ائ    ەئەئ  
وئ  وئ  ۇئ    ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  

 
)4(

»
)3(

ىئ  ىئ  یی  ی  ی  جئ  حئ  مئ }

الب�سرية  والآيات حتكي ق�سة ل تعرف لها الأر�ص نظريا، ول تعرف لها 

لأن  اهلل،  عند  من  يكون  اأن  لبد  ال��ق��راآن...  باأن  -وحدها-  وت�سهد  �سبيها 

ا�ستقامت  ومهما  اأرواحهم،  �سفت  ومهما  ت�سورهم،  ارتفع  مهما  الب�سر 

ت�سري  الذي  امل�ستوى  هذا  اإىل  -باأنف�سهم-  يرتفعوا  اأن  ميكن  ل  طبائعهم، 

اإليه هذه الآيات، اإل بوحي من اهلل ... هذا امل�ستوى الذي ير�سم خطا على 

الأفق مل ت�سعد اإليه الب�سرية، اإل يف ظل هذا املنهج ول متلك ال�سعود اإليه 

اأبدا، اإل يف ظل هذا املنهج كذلك. اإنه يف الوقت الذي كان اليهود يف املدينة 

يطلقون كل �سهامهم امل�سمومة، التي حتويها جعبتهم اللئيمة، على الإ�سالم 

وامل�سلمني ... يف الوقت الذي كانوا ين�سرون فيه الأكاذيب، ويوؤلبون امل�سركني، 

وي�سجعون املنافقني وير�سمون لهم الطريق، ويطلقون الإ�ساعات، وي�سللون 

1 - حممد ح�سني ف�سل اهلل، الكلمة ال�سواء قاعدة للتعاي�ص، م.�ص، �ص 27-26.

2 -�سورة الن�ساء، الآية 105.

3 - �سورة الن�ساء، الآية 113.

4 - حممد ح�سني ف�سل اهلل، الكلمة ال�سواء قاعدة للتعاي�ص، م.�ص، �ص27.
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العقول، ويطعنون يف القيادة النبوية، وي�سككون يف الوحي والر�سالة...

تتنزل  كلها  الآي��ات  كانت هذه  �سديد اخلطورة...  الوقت احلرج  هذا  يف 

على ر�سول ]، وعلى اجلماعة امل�سلمة، لتن�سف رجال يهوديا، اتهم ظلما 

ب�سرقة، ولتدين الذين تاآمروا على اتهامه، وهم بيت من الأن�سار يف املدينة، 

والأن�سار يومئذ هم عدة الر�سول ] وجنده، يف مقاومة هذا الكيد النا�سب 

مل  امل�ساألة  اإن  اجلديدة...  والعقيدة  والدين  الر�سالة  حول  ومن  حوله،  من 

تكن جمرد تربئة بريء، تاآمرت عليه ع�سبة لتوقعه يف التهام -واإن كانت 

تربئة بريء اأمرا هائال ثقيل الوزن يف ميزان اهلل- اإمنا كانت اأكرب من ذلك، 

كانت هي اإقامة امليزان الذي ل مييل مع الهوى ول مع الع�سبية، ول يتاأرجح 

مع املودة وال�سناآن اأيا كانت املالب�سات والأحوال. وكانت امل�ساألة تطهري هذا 

اجلاهلية  روا�سب  عالج  مع  فيه  الب�سري  ال�سعف  وعالج  اجلديد،  املجتمع 

باإقامة  الأم��ر  تعلق  اإذا  العقيدة،  �سورة  يف  حتى  �سورها  كل  يف  والع�سبية 

الب�سرية  تاريخ  يف  الفريد  اجلديد،  املجتمع  هذا  واإقامة  النا�ص  بني  العدل 

على القاعدة الطيبة النظيفة ال�سلبة املتينة التي ل تدن�سها �سوائب الهوى 

.
)1(

وامل�سلحة والع�سبية، التي ل ترتجرج مع الأهواء وامليول وال�سهوات

باأن حفظ  يوؤكد واقعية بنود وثيقة املدينة لكونه »يوحي  اإن هذا احلادث 

املجتمع  يف  حقوقه  عن  الدفاع  حق  ميلك  ال��ذي  ال��ربيء،  اليهودي  حقوق 

الأمور  من  هو  املعاهدة،  وبوا�سطة  ال�سامل،  العدل  مبداأ  بفعل  الإ�سالمي، 

احليوية، بالدرجة التي يتدخل فيها الوحي لتاأكيد �سالمة التطبيق يف هذه 

اليهودي  �سد  الإثبات  و�سائل  كل  فيها  اجتمعت  التي  احل�سا�سة  الق�سية 

حتى ل ي�سعر املظلوم )ولو كان يهوديا( باأن الإ�سالم يقف اإىل جانب الظامل 

)حتى لو كان م�سلما( �سده، وهذه م�ساألة غري عادية، ل �سابق لها من حيث 

 .
)2(

تدخل الوحي الإلهي فيها«

1 - �سيد قطب، يف ظالل القراآن، م.�ص، ج2، �ص752-751.
2 - حممد ح�سني ف�سل اهلل، الكلمة ال�سواء قاعدة للتعاي�ص، م.�ص، �ص27.
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بهذا ت�سكل وثيقة املدينة التج�سيد العملي لقيم القراآن ومبادئه يف عالقة 

امل�سلمني بغريهم ملا زخرت به بنودها من معاين التعاي�ص ال�سلمي والتوا�سل 

الفعلي والتفاعل احل�ساري مع املخالف دينيا. 

التجمعات  لعدد من   [ الر�سول  كتبها  التي  العهود  الوثيقة  بهذه  ونلحق 

التي  وال�سنني  خيرب  غزوة  بعد  العربية،  اجلزيرة  �سبه  �سمال  يف  اليهودية 

تلتها. ومنها :  

- اأمان ليهود بني عاديا من تيماء:

اهلل  »ب�سم  فيه  جاء  تيماء  من  عاديا  بني  ليهود  اأم��ان  عهد   [ كتب  اإذ 

الرحمن الرحيم : هذا كتاب من حممد ر�سول اهلل لبني عاديا: اإن لهم الذمة 

.
)1(

وعليهم اجلزية، ول عداء ول جالء، الليل مد، والنهار �سد«

- اأمان ليهود اأيلة:

كما كتب ] عهد اأمان مع يهود اأيلة جاء فيه: »هذه اأمنة من اهلل وحممد 

النبي ر�سول ليحنه بن روؤبة واأهل اأيلة، �سفنهم و�سيارتهم يف الرب والبحر، 

لهم ذمة اهلل وذمة حممد النبي، ومن كان معهم من اأهل ال�سام واأهل اليمن 

واأهل البحر، فمن اأحدث منهم حدث، فاإنه ل يحول ماله دون نف�سه، واإنه 

يردونه، ول طريقا  اأن مينعوا ماء  واأنه ل يحل  النا�ص،  اأخذه من  طيب ملن 

 .
)2(

يريدونه من بر اأو بحر«

- معاهدته ] مع اأهل مقنا:

»اأما  فيه  اأهل مقنا جاء  واإىل  بني جنبة  اإىل  ] عهدا  ر�سول اهلل  وبعث 

بعد، فاإذا جاءكم كتابي هذا فاإنكم اآمنون، لكم ذمة اهلل وذمة ر�سوله، واإن 

ر�سوله غافر لكم �سيئاتكم وكل ذنوبكم، واإن لكم ذمة اهلل وذمة ر�سوله، 

ل ظلم عليكم ول عدى، واإن ر�سول اهلل جار لكم مما منع منه نف�سه ... واإن 

1 - حممد حميد اهلل، م.�ص، �ص98.
2 - نف�سه، �ص 118.
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عليكم بعد ذلك ربع ما اأخرجت نخلكم، ...، وربع  ما اغتزل ن�ساوؤكم، واإنكم 

برئتم بعد من كل جزية اأو �سخرة، فاإن �سمعتم واأطعتم، فاإن على ر�سول اهلل 

اأن يكرم كرميكم، ويعفو عن م�سيئكم، اأما بعد فاإىل املوؤمنني وامل�سلمني : من 

اأطلع اأهل مقنا بخري فهو خري له، ومن اأطلعهم ب�سر فهو �سر له.  واإن لي�ص 

.
)1(

عليكم اأمري اإل من اأنف�سكم اأو من اأهل ر�سول اهلل«

- معاهدته ] مع اأهل جرباء واأذرج:

وكتب  ] لأهل جرباء واأذرج من اليهود: »اإنهم اآمنون باآمان اهلل، وحممد، 

واأن عليهم مائة دينار يف كل رجب وافية طيبة، واهلل كفيل عليهم بالن�سح 

والإح�سان للم�سلمني ومن جلاأ اإليهم من امل�سلمني من املخافة والتعزير اإذا 

.
)2(

خ�سوا على امل�سلمني وهم اآمنوا حتى يحدث اإليهم حممد قبل خروجه«

هذه بع�ص العهود التي كتبها الر�سول ] لليهود، وهي توؤكد جميعها على 

اآمانهم ومتتعهم بعدل الإ�سالم و�سماحته يف مقابل جزية حمددة يدفعونها 

اإىل امل�سلمني. 

واإذا علمنا اأن هذه العهود كلها كتبت بعد غزوة خيرب التي وقعت يف ال�سنة 

 اأمكننا القول اإن العرتاف بالآخر واحرتام خ�سو�سياته 
)3(

ال�سابعة للهجرة

موقف  اإنه  الإ�سالم،  يف  مبداأ  م�ساألة  والقت�سادية...  وال�سيا�سية  العقيدية 

فموقف  املادية،  واأو�ساعها  الإ�سالمية  الأم��ة  اأح��وال  بتغري  يتغري  ل  ثابت 

امل�سلمني  قوة  حالة  يف  واحد،  دينيا  املخالف  الآخر  من  وامل�سلمني  الإ�سالم 

ومتكنهم اأو يف حالة �سعفهم ووهنهم، وهذا ما تزكيه العهود ال�سابقة الذكر 

والتي جاء التن�سي�ص عليها يف زمن قوة الدولة الإ�سالمية. تلك القوة التي 

امل�سلمني  لغري  يحفظ  عن�سرًا  لتكون  الإ�سالمية  القيم  �سلك  يف  انتظمت 

حقوقهم كاملة غري منقو�سة.

1 - نف�سه، �ص120.
2 - حممد حميد اهلل، م.�ص، �ص 119.

3 - راجع ابن قيم اجلوزية، زاد املعاد يف هدي خري العباد، م.�ص، ج2، �ص183.
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املبحث الثاين: الن�ضارى  ... و ميثاق ن�ضارى جنران

حني  جن��ران  ن�سارى  مع   [ اهلل  ر�سول  اأبرمه  ال��ذي   
)1(

العهد ذلك  هو 

، وهو عهد »ميثل قمة من قمم 
)2(

9ه� قدومهم عليه عقب غزوة تبوك عام 

،  والذي بف�سله متكن الر�سول ] من ا�ستيعاب 
)3(

العدل وال�سماحة واحلرية«

الأمة  �سلب  يف  بالن�سرانية  املتدينني  وكل  جنران  »ن�سارى  الن�سارى  كل 

، ومن تبديد »هاج�ص خوف الن�سارى 
)4(

الواحدة ويف رعية الدولة املتحدة«

منها طيلة  يعانون  ن�سارى جنران  التي ظل   اليهودية  املحرقة  تكرار  من  

. فما الذي �سمنه امليثاق لن�سارى جنران ؟ .
)5(

�سنوات خلت«

1- ن�س ميثاق ن�ضارى جنران:

» ب�سم اهلل الرحمن الرحيم :

هذا ما كتب النبي  حممد ر�سول اهلل لأهل جنران:

ورقيق.  وثمرة  و�سفراء  وبي�ساء  �سوداء  كل  يف  اأن  حكمة  عليهم  كان  اإذ 

واأف�سل عليهم وترك لهم على األفي حلة. يف كل �سفر األف حلة، ويف كل رجب 

األف حلة. كل حلة اأوقية. ما زاد من اخلراج اأو نق�ص فعلى الأواق يح�سب. 

وما ق�سوا من ركاب اأو خيل اأو درع اأخذ منهم بح�ساب. وعلى جنران مثوى 

ر�سلي ع�سرين ليلة فما دونها.

كيد  كان  اإذا  درعا  وثالثني  بعريا،  وثالثني  فر�سا،  ثالثني  عارية  وعليهم 

باليمن دون معذرة. وما هلك مما اأعاروا ر�سلي فهو �سمان على ر�سلي حتى 

يوؤدوه اإليهم.

1 - راجع ن�ص العهد: على اختالف رواياته، حممد حميد اهلل، م.�ص.، �ص 175 وما بعدها، كما جتد 
يف نف�ص الكتاب دعوته لأ�ساقفة جنران، �ص 174.

2 - راجع ابن القيم اجلوزية، م.�ص، ج2، �ص323.
3 - عماد الدين خليل، امل�سلم والآخر: روؤية تاريخية، م.�ص، �ص 95.

4 - حممد عمارة، حرية الأقليات غري امل�سلمة يف العامل الإ�سالمي، م.�ص، �ص 131.
5- عبد الهادي بوطالب، من ق�سايا الإ�سالم املعا�سر، م.�ص، �ص 76.
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واأموالهم،  دمائهم  على  ر�سوله  وذم��ة  اهلل  ذم��ة  وحا�سيتها  ولنجران 

واأنف�سهم، وملتهم، وبيعهم، ورهبانيتهم، واأ�ساقفهم، و�ساهدهم، وغائبهم، 

وكل ما حتت اأيديهم من قليل اأو كثري. على اأن ل يغري اأ�سقف من �سقيفاه،                

ول واقفا من وقيفاه، ول راهبا من رهبانيته، و على اأن ل يح�سروا، ول يع�سروا، 

ول يطاأ اأر�سهم جي�ص. ومن �ساأل منهم حقا فالن�سف بينهم بنجران.

منه  فذمتي  قبل  ذي  م��ن  ال��رب��ا  اأك���ل  فمن  ال��رب��ا،  ي��اأك��ل��وا  ل  اأن  وع��ل��ى   

معنوف  ول  مظلومني  غري  ا�ستقبلوا،  فيما  والن�سح  اجلهد  وعليهم  بريئة. 

..»
)1(

عليهم

وقد خ�ص ر�سول اهلل ] اأ�سقف جنران بكتاب جاء فيه:

 »ب�سم اهلل الرحمن الرحيم، من حممد النبي، اإىل الأ�سقف اأبي احلارث، 

واأ�ساقفة جنران، وكهنتهم، ومن تبعهم، ورهبانهم:

اإن لهم ما حتت اأيديهم، من قليل وكثري من بيعهم، و�سلواتهم، ورهبانيتهم، 

وجوار اهلل ور�سوله. ل يغري اأ�سقف من اأ�سقفيته، ول راهب من رهبانيته، 

�سيء  ول  �سلطانهم،  ول  حقوقهم  من  حق  يغري  ول  كهانته.  من  كاهن  ول 

وا�سطلحوا  ن�سحوا  ما  ور�سوله،  اهلل  جوار  ذلك  على  عليه.  كانوا  مما 

.
)2(

ظاملني« ول  بظلم  مثقلني  غري  عليهم،  فيما 

2- البعد احلقوقي والأخالقي مليثاق ن�ضارى جنران.

من خالل قراءتنا لن�ص امليثاق، نتبني اأن ن�سو�سه جاءت �سامنة لن�سارى 

الأمن  وين�سر  كرامتهم،  وي�سون  اإن�سانيتهم  يحفظ  ما  جنران من احلقوق 

وال�سالم بني النا�ص، اإذ ن�ص على: 

1-انظر، حممد حميد اهلل، م.�ص، �ص176. 

اهلل،  حميد  حممد  اإىل:  يرجع  ذل��ك،  على  لالطالع  متعددة.  ورواي��ات  اأخ��رى   �سيغ  وللميثاق 

م.�ص، �ص179.

2- نف�سه، �ص179. 
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ممن  اأح��د  يجرب  ل   « اأن��ه:  على  ين�ص  فالعهد  العتقاد:  حرية  اح��رتام 

. مبا ين�سجم كليا مع قوله 
)1(

كان على ملة الن�سرانية كرها على الإ�سالم«

ڄ  ڄ  ڄ    } قوله:  مع  متاما  ويتوافق    
)2(

ی  جئ    حئ  مئ} تعاىل:{ 

.
)3(

ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ}
ومن مظاهر حرية العتقاد التي كفلها امليثاق لن�سارى جنران : 

العهد،{  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ   اإذ جاء يف  الديني:  اأ- حرية احلوار 

، ويخف�ص لهم جناح الرحمة ويكف عنهم اأذى املكروه 
)4(

پ  پ  پ  پ }
. وهو ن�ص وا�سح الدللة يف التاأكيد على 

)5(

حيث كانوا واأين كانوا من البالد«

التزام املنهج  ال�سبل يف احلوار مع الن�سارى ووجوب  اأح�سن  �سرورة �سلك 

القراآين يف احلوار مع اأهل الكتاب، مبا ين�سجم وقوله تعاىل:{ہ  ہ   ہ  

. 
)6(

ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ}
على  العهد  من  فقرة  ن�ست  اإذ  التعبدية:  ال�سعائر  ممار�سة  حرية  ب- 

اأ�سقف  يغري  بالتغيري،»ول  لهم  التعر�ص  وعدم  والرهبان  الأ�ساقفة  احرتام 

القدوة   [ الر�سول  اأعطى  وقد   .
)7(

رهبانية« عن  راهب  ول  اأ�سقفيته،  عن 

يف اللتزام بهذا الأمر، ي�سهد لذلك موافقته ] وفد ن�سارى جنران اأداء 

.
)8(

طقو�سهم التعبدية واإقامة �سالتهم مب�سجده

ج- حق اإقامة املعابد: اإذ ن�ست احدى فقرات امليثاق على عدم »هدم بيت 

1 -  حممد حميد اهلل، م.�ص،، �ص 188.
2 -  �سورة البقرة، الآية 256.

3 - �سورة الكهف، الآية 29.
4 - وهي الآية 46 من �سورة العنكبوت.
5 -حممد حميد اهلل، م.�ص، �ص 188.

6 - �سورة النحل، الآية 125.
7 - حممد حميد اهلل، م.�ص، �ص 187.

8 - راجع: ابن القيم اجلوزية، زاد املعاد يف هدي خري العباد، م.�ص، ج2، �ص 323.
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من بيوت بيعهم، ول اإدخال �سيء من بنائهم يف �سيء من اأبنية امل�ساجد 

 .
)1(

ول منازل امل�سلمني«

يتجاوز  بل  للن�سارى  املعابد  اإقامة  اإقرار حق  امليثاق عند حد  يقف  ول  د- 

ذلك يف ت�سامح كبري اإىل حد التعهد بالدفاع عن كنائ�ص الن�سارى وبيعهم 

وبيوتهم و�سلواتهم، اإذ نقراأ يف امليثاق: »واأدب عنهم وعن كنائ�سهم وبيعهم 

وبيت �سلواتهم، وموا�سع الرهبان، ومواطن ال�سياح، حيث كانوا من جبل اأو 

واد اأو مغار اأو عمران، اأو �سهل اأو رمل، واأن اأحر�ص دينهم وملتهم اأين كانوا، 

من بر اأو بحر، �سرقا وغربا، مبا اأحفظ به نف�سي وخا�ستي، واأهل الإ�سالم 

.»
)2(

من ملتي..«

اأن  امليثاق  من  الفقرات  اإح��دى  يف  ج��اء  بامل�سلمني:  ال��ت��زوج  يف  احلرية   -

الن�سارى »ل يحملوا من النكاح �سططا ل يريدونه، ول يكره اأهل البنت على 

تزويج امل�سلمني، ول ي�ساروا يف ذلك اإن منعوا خاطبا واأبوا تزويجا لأن ذلك 

 .
)3(

ل يكون اإل بطيبة قلوبهم وم�ساحمة  اأهوائهم«

ول يحق للم�سلم اإكراه الن�سرانية على تغيري دينها اإن قبلت الزواج منه، 

»اإذا �سارت  امليثاق:  الر�سا بذلك والت�سليم به، ويف هذا نقراأ من  بل عليه 

يف  هواها  ويتبع  بن�سرانيتها،  ير�سى  اأن  فعليه  امل�سلم،  عند  الن�سرانية 

1   -حممد حميد اهلل، م.�ص، �ص187.

2 - نف�سه، �ص187.

وقد اأعطى امل�سلمون هذه احلقوق نف�سها لكل البالد التي دخلت �سيطرتهم، واإذا كان بع�ص الفقهاء 

قد ت�سدد يف و�سع بع�ص القيود على بناء املعابد والكنائ�ص، فاإن هذا مل يكن موؤثرا كثريا يف الواقع 

اأن الذميني ل  اأو لآخر على  اأ�سحاب املذاهب ل�سبب  اأرنولد :»رمبا اتفق  الفعلي، يقول ال�سريتوما�ص 

ي�سمح لهم اأن يبنوا دورا للعباد ة يف املدن التي اأ�س�سها امل�سلمون، ولكن ال�سلطة املدنية )بفتوى من 

فقيه م�سر الليث بن �سعد( اأباحت للقبط اأن يبنوا كنائ�ص يف القاهرة العا�سمة اجلديدة، كما �سمح 

للم�سيحيني اأن يوؤ�س�سوا يف بع�ص املدن الأخرى كنائ�ص واأديرة جديدة«. الدعوة اإىل الإ�سالم، �ص84، 

نقال عن حممد عثمان اخل�ست، املجتمع املدين والتعددية والت�سامح يف �سياق احل�سارة الإ�سالمية، 

م.الت�سامح، �سلطنة عمان، ع12، ال�سنة الثالثة، خريف 1426ه�-2005م، �ص 62-61.

3  -حممد حميد اهلل،، م.�ص، �ص189.
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.
)1(

القتداء بروؤ�سائها والأخذ مبعامل دينها، ول مينعها ذلك«

، حوارا حول 
)2(

الذمة« اأهل  »اأحكام  كتابه:  قيم اجلوزية يف  ابن  وي�سجل 

م�سلم تزوج بذمية، �ساأل فيه، هل له اأن مينعها  من �سرب اخلمر؟. 

قال: ياأمرها. 

قيل: ل تقبل منه، األه اأن مينعها؟.

.
)3(

قال: ل

وخل�سو�سياته  لالآخر  الإ�سالم  احرتام  مدى  على  قاطعة  دللة  هذا  ويف 

اإن�سانية  منطلق  من   ... بال  على  يخطر  ل  حد  ...اإىل  والثقافية  الدينية 

الإن�سان وكرامته الآدمية.

يف  العدل   « اأن:  على  ن�ص  احلرية  اأ�سكال  لكل  امليثاق  تقرير  جانب  اإىل 

الق�ساء وامل�ساواة يف حتمل الأعباء املالية ... فري�سة اإلهية �ساملة لكل الأمة 

 .
)4(

على اختالف معتقداتها الدينية«

اإل على من يكون  نقراأ يف فقرة من فقرات امليثاق: »ول خراج ول جزية 

يف يده مرياث من مرياث الأر�ص ممن يجب عليه فيه لل�سلطان حق، فيوؤدي 

ذلك على ما يوؤديه مثله، ول يجار عليه، ول يحمل منه اإل قدر طاقته وقوته 

على عمل الأر�ص وعمارتها واإقبال ثمرتها، ول يكلف �سططا، ول يتجاوز به 

.
)5(

حد اأ�سحاب اخلراج من نظرائه«

ومن جتليات كامل امل�ساواة بني املختلفني يف الدين –الذي حر�ص امليثاق 

على تقريرها- قوله ]: »لأين اأعطيتهم عهد اهلل على اأن لهم ما للم�سلمني 

1  - نف�سه، �ص189.

2- مرجع �سابق.  

3 - ابن قيم اجلوزية، اأحكام اأهل الذمة، م.�ص، ج2، �ص439.

4 - حممد عمارة، حرية الأقليات غري امل�سلم يف العامل الإ�سالمي، م.�ص، �ص131.
5 - حممد حميد اهلل، م.�ص، �ص188.
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وعليهم ما على امل�سلمني، وعلى امل�سلمني ما عليهم بالعهد الذي ا�ستوجبوا 

حق الذمام والذب عن احلرمة، وا�ستوجبوا اأن يذب عنهم كل مكروه، حتى 

 .
)1(

يكونوا للم�سلمني �سركاء فيما لهم وفيما عليهم«

العدل،  )احلرية،  ال�سيا�سي  الطابع  ذات  بالقيم  امليثاق  اهتمام  وبقدر 

امل�ساواة..( بقدر اهتمامه بالقيم والأخالق الجتماعية، اإذ ن�ص العهد على 

والن�سارى،  امل�سلمني  والتعاون على اخلري بني  الجتماعي  التكافل  �سرورة 

حتى يكونوا يدا واحدة على من عاداهم، جعل امليثاق من واجبات الطرفني 

التعاون يف الدفاع امل�سرتك على حرمات بع�سهم البع�ص، والتعاون يف وفاء 

الدين على الغارمني من الفريقني. وهذا وا�سح يف قوله: » اإن اأجرم اأحد من 

الن�سارى اأو جني جناية، فعلى امل�سلمني ن�سره، واملنع والذب عنه، والغرم 

عن جريرته، والدخول يف ال�سلح بينه وبني من جني عليه، فاإما من عليه، اأو 

.
)2(

يفادى به، ول يرف�سوا ول يخذلوا ول يرتكوا همال«

وقد األزم امليثاق امل�سلمني بتقدمي يد العون وامل�ساعدة للن�سارى، واإن تعلق 

الأمر باإ�سالح وترميم كنائ�سهم، وهذه قمة يف الت�سامح مل يبلغها اإل اأخالق 

القراآن، التي جاءت لن�سر ال�سلم وحتقيق الأمن بني خمتلف اأتباع الديانات، 

وبالتايل الق�ساء على اأجواء الحتقان الديني والتع�سب املذهبي الذي عانى 

من ويالته العامل قبل جميء الإ�سالم. 

وعن تلك ال�سورة ال�سامقة من الت�سامح القراآين نقراأ يف امليثاق »ولهم اإن 

احتاجوا يف مرمة بيعهم و�سوامعهم اأو �سيء من م�سالح اأمورهم ودينهم، 

ذلك  على  يرفدوا  اأن  مرمتها،  على  لهم  وتقوية  امل�سلمني  من   
)3(

رف��د اإىل 

1 - نف�سه، �ص189-188.
2 - نف�سه، �ص 188.

3 -رفد: »واإن ا�سرتفدمت ترفدون« ال�سرتفاد : ال�ستعانة. والإرفاد : الإعانة، حممد حميد اهلل، 
م.�ص، �ص605.
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. 
)1(

ويعانوا، ول يكون ذلك دينا عليهم، بل تقوية لهم على م�سلحة دينهم«

3-يف واجبـات ن�ضارى جنران .

مبا اأن وحدة الأمة ل تتحقق اإل بولء كل اأبنائها وانتماء جميعهم لدولتها 

العهد  ا�سرتط هذا  واحل�ساري،  والقومي  الوطني  واأمنها  وملقومات هويتها 

على ن�سارى »جنران« »اأن يكون الولء خال�سا والنتماء كامال لهذه الأمة 

الواحدة ولهذه الدولة الإ�سالمية، فالولء كل الولء لها وحدها، والرباء كل 

.
)2(

الرباء من جميع اأعدائها«

 لهذا جند اأن امليثاق ا�سرتط على ن�سارى جنران اأمورا يجب عليهم الوفاء 

بها، منها: »األ يكون اأحد منهم عينا ول رقيبا لأحد من اأهل احلرب على اأحد 

من امل�سلمني يف �سره وعالنيته، ول ياأوي منازلهم عدو للم�سلمني، يريدون 

ول �سياعهم، ول يف  اأوطانهم  ينزلوا  ول  الوثبة،  وانتهاز  الفر�سة  اأخذ  به 

�سيء من م�ساكن عباداتهم ول غريهم من اأهل امللة، ول يوفدوا اأحدا من 

اأهل احلرب على امل�سلمني بتقوية لهم ب�سالح ول خيل ول رجال ول غريهم، 

ول ي�سانعوهم، واأن يقروا من نزل عليهم من امل�سلمني ثالثة اأيام بلياليها 

يف اأنف�سهم ودوابهم، حيث كانوا وحني مالوا، يبذلون لهم القرى الذي منه 

احتيج  واإن  واملكروه،  عليهم  الأذى  فيحملوا  ذلك  �سوى  يكلفوا  ول  ياأكلون، 

اأحد من امل�سلمني عندهم، وعند منازلهم، ومواطن عباداتهم،  اإخفاء  اإىل 

واأن  به ما كانوا  جمتمعني،  يعي�سوا  ياأووهم ويرفدوهم ويوا�سوهم فيما  اأن 

يكتموا عليهم، ول يظهروا العدو على عوراتهم، ول يخلوا �سيئا من الواجب 

  .
)3(

عليهم«

�سفة  يك�سب  معهم  العهد  ف��اإن  ال�سروط،  بهذه  الن�سارى  التزم  متى 

1 - نف�سه، �ص190.

2 -حممد عمارة، حرية الأقليات غري امل�سلمة يف العامل الإ�سالمي، م.�ص، �ص 134.
3 - حممد حميد اهلل، م.�ص، �ص 190.
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الإطالقية وال�ستمرارية، ل ينق�ص ول يغري حتى تقوم ال�ساعة اإن �ساء اهلل، 

جاء يف الفقرة الأخرية من امليثاق: ».. وعليهم العهود واملواثيق التي اأخذت 

عن الرهبان واأخذتها، وما اأخذ كل نبي على اأمته من الأمان، والوفاء لهم 

 .
)1(

اإن �ساء اهلل« وحفظهم به، ول ينق�ص ذلك ول يغري حتى تقوم ال�ساعة 

.
)2(

مما ين�سجم مع قوله تعاىل: { ڑ  ک  ک  ک  ک } 

اإن الوفاء بالعهد عام على كل عهد، ومبداأ ي�سمل التعامل بني امل�سلمني   

وغريهم على مر الع�سور حتى قيام ال�ساعة، ما دام الطرف الآخر مل يخرج 

على �سروطه ومل ينق�ص التزاماته. مبا ين�سجم مع قوله تعاىل:{   ٺ    ٺ  

.
)3(

ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    }
ويف حالة ابتداء الطرف الآخر بنق�ص امليثاق والإخالل باأحد �سروطه، فاإن 

فقرته  امليثاق يف  بهذا جاء  بينهم،  املربم  العهد  التحلل من  للم�سلمني حق 

الأخرية »فمن نكث �سيئا من هذه ال�سرائط وتعداها اإىل غريها فقد برىء 

. ويف ذلك يقول القراآن الكرمي:{ڱ  ں  
)4(

من ذمة اهلل وذمة ر�سوله«

.
)5(

ں      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   }
يقول �سيد قطب يف تف�سريه لهذه الآية: »اإن الإ�سالم يعاهد لي�سون عهده، 

ومل  وعالنية،  جهرة  القائم  العهد  نبذ  غ��ريه  من  اخليانة  خ��اف  ف��اإذا 

يده من  نق�ص  باأنه  الآخرين  و�سارح  يغ�ص ومل يخدع،  يغدر، ومل  ومل  يخن 

ال�سرف  من  اآف��اق  اإىل  بالب�سرية  الإ�سالم  يرتفع  وبذلك  عهدهم،... 

الآخرين  يبيت  ل  اإنه  والطماأنينة.  الأمن  من  اآفاق  واإىل  وال�ستقامة، 

ومواثيق  عهود  اإىل  مطمئنون  اآم��ن��ون  وه��م  الفاجر  ال��غ��ادر  بالهجوم 

1 - نف�سه، �ص 190.
2 -�سورة  النحل، الآية 91.
3 - �سورة  التوبة، الآية 7.

4 - حممد حميد اهلل، م.�ص، �ص 190.
5 - �سورة  الأنفال، الآية 58.
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ياأخذوا حذرهم حتى وهو يخ�سى  الذين مل  يروع  ول  تنبذ،  ومل  تتوقف  مل 

اخليانة من جانبهم ... اإن الإ�سالم يريد للب�سرية اأن ترتفع، ويريد للب�سرية 

اأن تعف، فال يبيح الغدر يف �سبيل الغلبة، وهو يكافح لأ�سمى الغايات واأ�سرف 

اخل�سي�سة....،  الو�سيلة  ت�ستخدم  اأن  ال�سريفة  للغاية  ي�سمح  ول  املقا�سد، 

العهود، ومن  ينق�سون  الذين  ويحتقر اخلائنني  يكره اخليانة،  الإ�سالم  اإن 

تكن  مهما  غاية  �سبيل  يف  العهد  اأم��ان��ة  يخونوا  اأن  للم�سلمني  يحب  ل  مت 

�سريفة... اإن النف�ص الإن�سانية وحدة ل تتجزاأ، ومتى ا�ستحلت لنف�سها و�سيلة 

خ�سي�سة، فال ميكن اأن تظل حمافظة على غاية �سريفة... ولي�ص م�سلما من 

يربر الو�سيلة بالغاية، فهذا املبداأ غريب على احل�ص الإ�سالمي واحل�سا�سية 

الإ�سالمية، لأنه ل انف�سال يف تكوين النف�ص الب�سرية وعاملها بني الو�سائل 

 .
)1(

والغايات«

امل�سلمني  بني  التعامل  ي�سمل  الإ�سالم،  يف  عام  مبداأ  بالعهود  الوفاء  اإن 

حد  على  احل��رب  وقت  ويف  ال�سلم  وقت  يف  غريهم  وبني  وبينهم  وبع�سهم 

�سواء.

بعد هذا ال�ستطراد ال�سروري، نعود فنقول : اإن الن�سارى من اأهل الكتاب 

قد عا�سوا حياة مطمئنة اآمنة يف عهد ر�سول اهلل، لأن  امليثاق الذي اأبرمه 

معهم قد »بدد هاج�ص خوفهم من تكرار املحرقة اليهودية، التي ظل ن�سارى 

جنران يعانون منها طيلة �سنوات خلت، وقد كان حفظ كرامتهم حقا وواجبا 

�سائبة  ت�سوبها  ل  قوة  مركز  من  تفاو�سهم  كانت  التي  الإ�سالم  دولة  على 

.
)2(

�سعف، ولكنها حفظت لهم مع ذلك الكرامة كحق اإلهي«

الكتاب  اأهل  مع  اهلل  ر�سول  اأبرمها  التي  واملواثيق  العهود  تلك  �سوء  ويف 

 [ الر�سول  تعليمات  من  نقراأ  نف�سه-،  الجت��اه  -ويف  ون�سارى  يهود  من 

بخ�سو�ص اأهل الكتاب املوجهة اإىل امل�سلمني: »األ من ظلم معاهدا، اأو كلفه 

1 - �سيد قطب، يف ظالل القراآن، م.�ص، ج3، �ص 1542.
2 -عبد الهادي بوطالب، من ق�سايا الإ�سالم املعا�سر، م.�ص، �ص 95.
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فوق طاقته، اأو انتق�سه، اأو اأخذ منه �سيئا بغري طيب نف�ص، فاأنا حجيجه يوم 

، »اإن اهلل 
)2(

، »من قتل قتيال من اأهل الذمة، مل يجد ريح اجلنة«
)1(

القيامة

.
)3(

تعاىل جعل ال�سالم حتية لأمتنا، واأمانا لأهل ذمتنا«

من  الذمة  اأه��ل  معاملة  ح�سن  اإىل  الداعية  الأحاديث  هذه  نقراأ  ونحن   

يهود ون�سارى ل ينبغي اأن تغيب عنا اأ�سول الروؤية القراآنية املوؤ�س�سة لعالقة 

امل�سلمني بغريهم، والتي تعد مبثابة حمددات منهاجية �سابطة لتلك العالقة 

والتي جماعها التوحيد، مبا يقرره من تكرمي لالإن�سان وم�ساواة بني الب�سر، 

.
(4(

{ ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ   ڭ }

وبهذا ان�سهر اأتباع الديانات الثالثة يف املجتمع الإ�سالمي، وذابت الفروق 

للتعاي�ص  فر�ص  من  ال�ستيعابية-  قدراته  -بف�سل  الإ�سالم  وفره  ملا  بينهم 

ال�سلمي والتفاعل احل�ساري بني �سعوب العامل املختلفة، وقد ترتب على هذا 

التعاي�ص الثالثي ت�سريعات اأ�سا�سية، اأ�سهمت يف توطيد العالقة بينهم، وقوت 

فر�ص التالحم والتعارف بني خمتلف املت�ساكنني يف الوطن الإ�سالمي، ومن 

، واإباحة اأكل ذبائحهم.
)5(

ذلك اإباحة التزوج بالكتابيات

امل�سلمني  والزواج بني  باب امل�ساهرة  الإ�سالمية  التطبيقات  »�سلكت  لقد 

وبني الكتابيات املح�سنات لتحقيق اأعلى درجات التالحم بني غري امل�سلمني 

وبني امل�سلمني يف بناء الأمة الواحدة، فزواج امل�سلم من الكتابية يدخل ذويها 

من غري امل�سلمني يف دائرة »اأويل الأرحام« عند امل�سلمني وتلك قمة التالحم 

1 - اأخرجه اأبو داود، كتاب اخلراج والإمارة والفيء، باب يف تع�سري اأهل الذمة اإذا اختلفوا بالتجارات، 
رقم احلديث 3052.

2 - اأخرجه الن�سائي، كتاب الق�سامة، باب تعظيم قتل املعاهد، رقم احلديث 4750.
3 - اأخرجه اأحمد، �سعب الإميان، احلادي وال�ستون من �سعب الإميان وهو باب يف مقاربة اأهل الدين، 

رقم احلديث 8798.

4 - �سورة املوؤمنون، الآية 52.
القرطبي،  راجع  لة  امل�ساأ هذه  بخ�سو�ص  واختالفاتهم  الفقهاء  ق��وال  اأ على  لالطالع   -  5

.449 3، �ص  م.�ص، ج
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والندماج، وعنها يقول حممد عبده :»اأباح الإ�سالم للم�سلم اأن يتزوج الكتابية 

ن�سرانية اأو يهودية وجعل من حقوق الزوجة الكتابية على زوجها امل�سلم اأن 

تتمتع بالبقاء على عقيدتها والقيام بفرو�ص عبادتها والذهاب اإىل كني�ستها 

اأو بيعتها، وهي منه مبنزلة البع�ص من الكل، واألزم له من الظل، و�ساحبه 

يف العز والذل، والرتحال واحلل، بهجة قلبه، وريحانة نف�سه، واأمرية بيته، 

واأم بناته وبنيه، تت�سرف فيهم كما تت�سرف فيه، مل يفرق الدين يف حقوق 

الزوجية بني الزوجة امل�سلمة والزوجة الكتابية، ومل تخرج الزوجة الكتابية 

ژ   ژ   ڈ   تعاىل:{  قوله  حكم  من  زوجها  مع  العقيدة  يف  باختالفها 

ڳڳ    گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک    ک   ڑ   ڑ  
من  ون�سيبها  امل��ودة  من  حظها  فلها   .

)1(

{ ڱ  ڱ     ڱ   ڱ   ڳ   ڳ  
الرحمة وهي كما هي، وهو ي�سكن اإليها كما ت�سكن اإليه، وهو لبا�ص لها كما 

الزوج  اأقارب  بني  التي حتدث  امل�ساهرة  اأنت من �سلة  اأين  له،  لبا�ص  اأنها 

لوالدتهم،  القربى  وذوي  واأخوالهم  الأولد  بني  يكون  وما  الزوجة،  واأق��ارب 

باأمثال  امل�سلم  امل�سلم وغري  الألفة بني  روابط  ي�ستحكم من  اأيغيب عنك ما 

هذا الت�سامح الذي مل يعهد عند من �سبق ول فيمن حلق من اأهل الدينني 

. »
)2(

ال�سابقني عليه

1 -  �سورة الروم، الآية 21.
1993م،  ال�سروق،  دار  القاهرة،  عمارة،  حممد  حتقيق  الكاملة،  الأعمال  عبده،  حممد   -  2

.312 3، �ص  ج 

ورد يف �سفر التثنية من العهد القدمي، الإ�سحاح7، »متى اتى بك الرب اإلهك اإىل الأر�ص التي  وقد 

ت�سفق  ول  عهدا،  لهم  تقطع  ل   ... اأمامك  من  كثرية  �سعوبا  وطرد  لتمتلكها  اإليها  داخل  اأنت 

عليهم، ول ت�ساهرهم ابنتك، ل تعط لبنه، وابنته ل تاأخذ لبنك ... ولكن هكذا تفعلون بهم تهدمون 

مذابحهم وتك�سرون اأن�سابهم... لأنك اأنت �سعب مقد�ص للرب اإلهك«.
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املبحث الثالث: امل�ضركون  ... و �ضلح احلديبية

دينيا عند حد  النقي�ص  الآخر  مع  التعامل  القراآين يف  املنهاج  يتوقف  مل 

اأهل الديانات فح�سب، اإمنا امتد لي�سمل »امل�سركني امل�ساملني لالإ�سالم، مما 

ال�سلمي  التعاي�ص  لإ�سرتاتيجية  الإ�سالم  اأعطاه  الذي  ال�سامل  البعد  يو�سح 

 �سواء كان من اأهل الكتاب اأو م�سركا وثنيا. 
)1(

والعرتاف بالآخر«

الر�سول  اأبرمه  الذي  العهد  ذلك  احلديبية،  �سلح  ياأتي  ال�سياق  هذا  ويف 

. »لقد عاهد ر�سول اهلل ] امل�سركني يف 
)2(

] مع م�سركي قري�ص عام 6ه�
احلديبية على ال�سلم والأمان ع�سر �سنني ب�سروط ت�ساهل معهم فيه منتهى 

الت�ساهل عن قوة وعز، ل عن �سعف وذلة، ولكن حبا يف ال�سلم ون�سر دينه 

.
)3(

بالإقناع واحلجة«

1- ن�س ال�ضلح واأهميته.

 وجاء ن�سه يف الوثائق ال�سيا�سية ملحمد حميد اهلل كالتايل :

»1.با�سمك اللهم.

 2.هذا ما �سالح عليه حممد بن عبد اهلل �سهيل بن عمرو.

3. وا�سطلحا عليه و�سع احلرب على النا�ص ع�سر �سنني ياأمن فيهن النا�ص 

ويكف بع�سهم عن بع�ص. 

4. على اأنه من قدم مكة من اأ�سحاب حممد حاجا اأو معتمرا اأو يبتغي من 

ف�سل اهلل فهو اآمن على دمه وماله، ومن قدم املدينة من قري�ص جمتازا اإىل 

م�سر اأو ال�سام يبتغي من ف�سل اهلل فهو اآمن على دمه وماله. 

1 - عبد الهادي بوطالب، من ق�سايا الإ�سالم املعا�سر، م.�ص، �ص77.
 204 2- لالطالع على حيثيات �سلح احلديبية راجع ابن ه�سام،  ال�سرية النبوية، م.�ص، ج2، �ص 

وما بعدها.

 .ر�سيد ر�سا ، تف�سري املنار، م.�ص، ج10، �ص،3-146

167



5. على اأنه من اأتى حممدا من قري�ص بغري اإذن وليه رده عليهم، ومن جاء 

قري�سا ممن مع حممد مل يردوه عليه. 

6. واإنه ل اإ�سالل ول اإغالل، واأنه من اأحب اأن يدخل يف عقد حممد وعهده 

دخله.

  7. ومن اأحب اأن يدخل يف عهد قري�ص وعهدهم دخل فيه.

 8. واأنت ترجع عنا عامك هذا فال تدخل علينا مكة، واأنه اإذا كان عام 

قبل، خرجنا عنك فدخلتها باأ�سحابك فاأقمت بها ثالثا، معك �سالح الراكب، 

ال�سيوف يف القرب، ول تدخلها بغريها. 

 .
)1(

9. وعلى اأن هذا الهدي حيث ما جئناه وحمله فال تقدمه علينا«

»وقد ر�سي ر�سول اهلل ] –مبا األهمه اهلل- بهذه ال�سروط التي تبدو يف 

.
)2(

ظاهرها جمحفة لأمر يريده اهلل األهم به ر�سوله«

 ويف هذا يقول 
)3(

ولقد �سمى القراآن الكرمي �سلح احلديبية،{  ٻ  ٻ}

القتال  كان  اإمنا  منه  اأعظم  كان  قبله  فتح  الإ�سالم  فتح يف  »فما  الزهري: 

حيث  التقى النا�ص، فلما كانت الهدنة وو�سعت احلرب، واآمن النا�ص كلهم 

اأحد  يكلم  فلم  واملنازعة،  احلديث  يف  فتفاو�سوا  والتقوا  بع�سا،  بع�سهم 

بالإ�سالم يعقل �سيئا اإل دخل فيه ولقد دخل يف تيك ال�سنتني مثل من كان يف 

الإ�سالم قبل ذلك اأو اأكرث«.

] خرج اإىل  اأن ر�سول اهلل  قال ابن ه�سام : والدليل على قول الزهري 

احلديبية يف األف واأربع مائة يف قول جابر بن عبد اهلل، ثم خرج عام فتح 

.
)4(

مكة، بعد ذلك ب�سنتني يف ع�سرة اآلف«

1- حممد حميد اهلل، م.�ص.، �ص 80-77.

2- �سيد قطب، يف ظالل القراآن، م.�ص.، ج3، �ص 1548.

3- �سورة الفتح، الآية 27.

4- ابن ه�سام، ال�سرية النبوية، م.�ص، ج2، �ص 224.
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العظيم  بالفتح  القراآن  �سماه  الذي  ال�سلح  هذا  اأن  يف  ريب  فال  وعليه، 

الأحداث  يعد من  اأن  لي�سح  »اإنه  بل  ال�ستحقاق،  كل  الو�سف  ي�ستحق هذا 

وقوته  الإ�سالم،  تاريخ  ويف  النبوية،  ال�سرية  يف  العظمى  احلا�سمة 

)1(

بالأحرى من اأعظمها..« و  اأ وتوطده، 

لالأمن  فر�ص  من  وف��ره  ملا  املكانة  ه��ذه  بكل  احلديبية  �سلح  حظي  وق��د 

بنوده  يف  ت�سمن  اإذ  والنزاع،  الفرقة  اأ�سباب  من  عليه  ق�سى  ومبا  وال�سلم، 

من املبادئ والقيم ما ي�سطلع بذلك على اأمت وجه واأكمل �سورة حيث جاءت 

بنوده داعية اإىل: 

.) تعليق احلرب ملدة ع�سر �سنني )البند 3- 

حماية كل م�سافر : �سواء كان م�سلما اأو م�سركا على حد �سواء )البند 4( 

ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ    } تعاىل:  وقوله  ين�سجم  مبا 

 .
)2(

ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ}
ژ   الوفاء بالعهد، ومنع الغذر )البند 6( مبا ين�سجم وقوله تعاىل: {  - 

.
)3(

ژ  ڑ  ڑ  ک}
- اإقرار حرية الختيار يف الن�سمام للحلف الذي يراه املعني بالختيار اأف�سل 

)البند7( ما دام هذا الأمر يرتبط مببداأ الولء والرباء ذي الأ�سل العقيدي، 

فاإن هذا البند يدل على حرية العتقاد التي كفلها الإ�سالم للم�سركني وملن 

 .
)4(

تبعهم بالتحالف معهم مبا ين�سجم وقوله تعاىل:{ ی  جئ    حئ  مئىئ }

�سيد قطب، يف  نقال عن  الكرمي،  القراآن  الر�سول �سورة مقتب�سة من  1- حممد عزة دروزة، �سرية 

ظالل القراآن، م.�ص، ج6، �ص 3716.

23 - �سورة التوبة، الية 6.

3- �سورة املائدة، الآية 1.

4- �سورة البقرة، الآية 256.
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2- وفاء ر�ضول اهلل �ضلى عليه و�ضلم بالعهد.

املعاهدات،  قد�سية  مبداأ  الإ�سالم  اأر�سى   ، والأمن  لال�ستقرار  متكينا   

اعتربها  حيث  العقيدة،  اأ�سل  من  النابعة  الإلزامية  القوة  من  منحها  مبا 

مربمة بني امل�سلمني وخالقهم اأول قبل اأن تكون مواثيق �سيا�سية بينهم وبني 

گ   ک   ک   ک   ک   {ڑ   �سبحانه:  بقوله  ال��دول،  من  غريهم 

.
)1(

گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ}

بل اأوجب الوفاء بالعهد وامليثاق، واآثره على الن�سرة يف الدين، تاأكيدا منه 

للم�سلحة الإن�سانية العليا، يف ا�ستقرار الأمن وال�سلم الدوليني، كما اأ�سلفنا، 

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ   ڻ   تعاىل:{  لقوله 

 .
)2(

ڻ  ۀۀ }
فبينا  وقد �سهدت كتابة العهد مع امل�سركني التطبيق النبوي لهذه الآية، 

ر�سول اهلل ] يكتب الكتاب اإذ جاء اأبو جندل بن �سهيل بن عمرو م�سلما، 

فلما راأى �سهيل ابنه اأخذه، وقال: يا حممد قد متت الق�سية بيني وبينك قبل 

اأن ياأتيك هذا، قال ]: �سدقت، واأخذه لريده اإىل قري�ص، ف�ساح اأبو جندل: 

يا مع�سر امل�سلمني اأرد اإىل امل�سركني ليفتنوين عن ديني. فقال له ر�سول اهلل 

]: »احت�سب فاإن اهلل جاعل لك وملن معك من امل�ست�سعفني فرجا وخمرجا، 
.

)3(

اإنا قد اأعطينا القوم عهودنا على ذلك فال نغدر بهم«

الثقفي  اأ�سيد  بن  عتبة  ب�سري  اأبو  املدينة جاءه   [ اهلل  ر�سول  قدم  وملا 

وهو م�سلم، فكتب فيه الأزهر بن عبد عوف والأخن�ص بن �سريق وبعثا فيه 

اأعطينا  قد  اأنا  علمت  »قد   :[ اهلل  ر�سول  فقال  لهم،  موىل  ومعه  رجال 

هوؤلء القوم عهدا ول ي�سلح الغدر يف ديننا« فاأطاع اأبو ب�سري ر�سول اهلل 

معهما. وانطلق 

1- �سورة النحل، الآية 91. 

2- �سورة الأنفال، الآية 72. 

3- انظر ابن ه�سام، م.�ص، ج3،�ص 220 . 
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وبعد املعاهدة، حل ال�سالم واأمن النا�ص كلهم فدخل يف الإ�سالم يف تلك 

.
)1(

املرحلة مثل ما دخل فيه قبل ذلك اأو اأكرث

�سرورة  على  العملي  الدليل  تعطي  احلديبية  �سلح  بنود  فاإن  اإجمال،     

ڃ  چ      چ  چ    } تعاىل:  قوله  يوافق  مبا  م�سركا  كان  واإن  الآخر  احرتام 

چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  
 .

)2(

ک    }
تعداهم  بل  قري�ص،  كفار  على  امل�سركني  معاهدة  الأمر يف  يقت�سر  ومل    

لي�سمل غريهم من القبائل العربية ، ويف هذا ال�سياق تاأتي معاهدته ] مع 

قبيلة بني �سمرة، والتي تن�ص على م�ساملتهم، وعدم حماربتهم، وجاء ن�سها 

يف الوثائق ال�سيا�سية كالآتي:

» ب�سم اهلل الرحمن الرحيم: هذا كتاب من حممد ر�سول اهلل، لبني �سمرة: 

باأنهم اآمنون على اأموالهم واأنف�سهم، واأن لهم الن�سر على من رامهم اإل اأن 

يحاربوا يف دين اهلل ما بل بحر �سوفة. واإذا دعاهم لن�سر اأجابوه. عليهم 

 .
)3(

بذلك ذمة اهلل وذمة ر�سوله. ولهم الن�سر على من اتقى«

عالقة  ب��اأن  القول  تدعم  غفار،  بني  مع  مماثلة  معاهدة   [ عقد  وقد   

واإن كانوا م�سركني، تقوم  امل�سلمني بغريهم ممن ليدينون بدين الإ�سالم، 

وتنبني على امل�ساملة والآمان، وقد جاء ن�ص عهده مع بني غفار كالتايل:

» لبني غفار:

اإنهم من امل�سلمني، لهم ما للم�سلمني وعليهم ما على امل�سلمني. واإن النبي 

عقد لهم ذمة اهلل وذمة ر�سوله على اأموالهم واأنف�سهم، ولهم الن�سر على 

من بداأهم بالظلم.

1-نف�سه، �ص 224. 

2- �سورة املمتحنة، الآية 8.

3- انظر، حممد حميد اهلل، م.�ص،�ص 267. 
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واإن النبي اإذا دعاهم لين�سروه اأجابوه وعليهم ن�سره؛ اإل من حارب يف 

.
)1(

الدين، ما بل بحر �سوفة. واإن هذا الكتاب ل يحول دون اإثم«

العالقات  يف  تنفيذا  الإ�سالمي  املجتمع  ي�سهد  لكي  الرا�سدون  جاء  ولقد 

ع�سر  �سهده  عما  وتاألقا  تفردا  يقل  ل  وغريهم  امل�سلمني  بني  الإن�سانية 

.
)2(

الر�سالة

اأه��ل ذمة اهلل،  اأح��دا من  تقتلن  »ل  يقول:  بكر ر�سي اهلل عنه  اأب��و  فهذا 

، وما لبث ر�سي اهلل 
)3(

فيطلبك اهلل بذمته فيكبك اهلل على وجهك يف النار«

عنه اأن جدد العهد للنجرانيني مانحا اإياهم ما منحهم ر�سول اهلل من حقوق 

من غري زيادة ول نق�سان، حافظا عهده ] من بعده، وهذا ن�ص العهد يف 

الوثائق ال�سيا�سية :»هذا ما كتبه عبد اهلل اأبو بكر، خليفة حممد النبي ] 

اأنف�سهم  على   [ النبي  حممد  وذمة  اهلل،  بجوار  اأجارهم   : جنران  لأهل 

واأر�سهم، وملتهم، واأموالهم، وحا�سيتهم، وعبادتهم وغائبهم، و�ساهدهم، 

كثري،  اأو  قليل  من  اأيديهم  حتت  ما  وكل  وبيعهم  ورهبانهم،  واأ�ساقفتهم، 

ل يح�سرون ول يغري اأ�سقف من اأ�سقفيته، ول راهب من رهبانيته،  وفاء لهم 

وذمة  اهلل  ال�سحيفة جوار  ما يف هذه  وعلى   ،[ لهم حممد  كتب  ما  لكل 

.
)4(

حممد النبي ] اأبدا، وعليهم الن�سح وال�سالح فيما عليهم من احلق«

لقد جاء العهد وا�سحا يف التاأكيد على حماية احلقوق التي كفلها الر�سول 

ن�ص  9ه�، مبا  عام  تبوك  عليه عقب غزوة  قدومهم  لن�سارى جنران حني 

عليه من وجوب حمايتهم يف اأنف�سهم واأموالهم واأر�سهم، ووجوب متكينهم 

الدينية  �سوؤونهم  يف  التدخل  وعدم  التعبدية  �سعائرهم  ممار�سة  من 

مبا ي�سمن حريتهم العتقادية. 

1- حممد حميد اهلل، م.�ص ، �ص 268. 

2- عماد الدين خليل، امل�سلم والآخر: روؤية تاريخية، م.�ص، �ص 96.

ط،الثالثة،  ال�سروق،  دار  ذميون،  ل  مواطنون  هويدي،  فهمي  عن،  نقال  تاريخهن  يف  3-الطربي، 

1420ه� /1999، �ص 114.

4- حممد حميد اهلل، م.�ص، �ص 191.
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وكان عمر [ دائم التاأكيد على الرب باأهل الذمة، و�سديد احلر�ص على 

اأن يتحرى بنف�سه مراعاة الولة لهذا اللتزام، ويروي الطربي يف تاريخه اأن 

عمر بن اخلطاب قال لوفد الب�سرة »لعل امل�سلمني يف�سون اإىل اأهل الذمة 

، اأي مبقت�سى العهد والعقد الذي بينهم 
)1(

باأذى ؟ فقالوا ما نعلم اإل وفاء«

 .
)2(

وبني امل�سلمني، وهذا يقت�سي اأن كال من الطرفني وفى مبا عليه«

ومن و�سايا عمر ر�سي اهلل عنه وهو على فرا�ص املوت : »اأو�سي اخلليفة 

من بعدي باأهل الذمة خريا، واأن يويف لهم بعهدهم، واأن يقاتل من ورائهم 

.
)3(

واأل يكلفهم فوق طاقتهم«

وقد طبق هذه الو�سايا عمليا يف عقد الأمان الذي اأعطاه لأهل اإيليا عند 

فتحه بيت املقد�ص، الوثيقة املعروفة ب� »العهدة العمرية« اأو »العهد العمري« 

ون�سها يف الوثائق ال�سيا�سية: »هذا ما اأعطى عبد اهلل عمر اأمري املوؤمنني اأهل 

اإيليا من الأمان:  اأعطاهم اأمانا لأنف�سهم واأموالهم، ولكنائ�سهم و�سلبانهم، 

و�سقيمها وبريئها و�سائر ملتها، اإنه ل ت�سكن كنائ�سهم ول تهدم، ول ينتق�ص 

منها ول من حيزها، ول من �سليبهم ول من �سيء من اأموالهم، ول يكرهون 

على دينهم ول ي�سار اأحد منهم،.... وعلى اأهل اإيليا اأن يعطوا اجلزية كما 

يعطى اأهل املدائن وعليهم اأن يخرجوا منها الروم ، فمن خرج منهم فاإنه 

اآمن على نف�سه وماله حتى يبلغوا ماأمنهم، ومن اأقام منهم فهو اآمن، وعليه  

اإيليا اأن ي�سري بنف�سه  اإيليا من اجلزية، ومن اأحب من اأهل  مثلما على اأهل 

وعلى  اأنف�سهم  اآمنون على  فاإنهم  و�سلبهم،  بيعهم  ويخلي  الروم،  مع  وماله 

قبل  الأر�ص  اأهل  من  بها  كان  ومن  ماأمنهم  يبلغوا  وحتى  و�سلبهم،  بيعهم، 

مقتل فالن، فمن �ساء منهم قعد، وعليه مثل ما على اأهل اإيليا من اجلزية، 

ومن �ساء �سار مع الروم، ومن �ساء رجع اإىل اأهله، فاإنه ل يوؤخذ منهم �سيء 

1 - انظر، فهمي هويدي، م.�ص، �ص 114.

2 - يو�سف القر�ساوي، غري امل�سلمني يف املجتمع الإ�سالمي، م.�ص، �ص 11.

3 - اأخرجه البيهقي، كتاب اجلزية، باب الو�سية باأهل الذمة.
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ر�سوله،  وذمة  اهلل  الكتاب عهد  هذا  ما يف  وعلى  يح�سد ح�سادهم،  حتى 

 .
)1(

وذمة اخللفاء، وذمة املوؤمنني اإذا اأعطوا الذي عليهم من اجلزية«

لقد جاءت هذه »العهدة« لتمتني اأوا�سر املحبة من اأجل عي�ص كرمي، ووحدة 

وطنية را�سخة بني امل�سلمني واأهل الكتاب من الن�سارى، اإذ �سمنت للن�سارى 

من احلقوق ما منحه الر�سول ] لهم من قبل. وبيان ذلك: 

احلماية من العتداء اخلارجي : حيث اأعطى عمر بن اخلطاب لأهل اإيليا  - 

الأمان على اأنف�سهم واأموالهم وكنائ�سهم و�سلبانهم، برد كل عدوان خارجي 

اآمن على نف�سه وماله حتى  اأنه »من خرج منهم فهو  العهد  عنهم. جاء يف 

يبلغوا ماأمنهم، ومن اأقام منهم فهو اآمن«. وبذلك اأخذ فقهاء الأمة، ينقل 

الإمام القرايف املالكي يف كتابه: »الفروق«، قول الإمام الظاهري ابن حزم 

اإىل  اأهل احلرب  »اأن من كان يف الذمة، وجاء  يف كتابه »مراتب الإجماع«: 

وال�سالح، ومنوت  بالكراع  لقتالهم  اأن نخرج  بالدنا يق�سدونه، وجب علينا 

ت�سليمه  ]، فاإن  دون ذلك، �سونا ملن هو يف ذمة اهلل تعاىل وذمة ر�سوله 

 .
)2(

دون ذلك اإهمال لعقد الذمة«

احلماية من الظلم الداخلي : فالعهدة العمرية لأهل اإيليا جاءت لت�سمن  - 

حمايتهم من كل اعتداء داخلي قد يتعر�ص له الن�سارى من طرف امل�سلمني، 

اأخذ  عليهم يف  الت�سديد  منعت  كما  منهم«  اأح��د  ي�سار  »ل  اأن��ه  اأك��دت  حني 

اجلزية بتكليفهم ما ل يطاق حني قال »فاإنه ل يوؤخذ منهم �سيء حتى يح�سد 

حقا  انتق�سه  اأو  معاهدا  ظلم  من  »األ   [ وقوله  ين�سجم  مبا  ح�سادهم« 

اأو كلفه فوق طاقته اأو اأخذ منه �سيئا بغري طيب نف�ص منه، فاأنا حجيجه يوم 

.
)3(

القيامة«

1 - حممد حميد اهلل، م.�ص، �ص488.
2 -  نقال عن القر�ساوي، غري امل�سلمني يف املجتمع الإ�سالمي، م.�ص، �ص10.

3 - اأخرجه اأبو داود، كتاب اخلراج والإمارة والفيء، باب يف تع�سري اأهل الذمة اإذا اختلفوا بالتجارات، 

رقم احلديث3052.
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يف  حريتهم  اإيليا  لأه��ل  العمري  العهد  �سمن  فلقد   : الدينية  احلرية  - 

العتقاد مبنعه اإكراه امل�سلمني الن�سارى على تغيري دينهم اإذ جاء يف العهد 

»ول يكرهون على دينهم« يف توافق تام مع قوله تعاىل: {ی  جئ    حئ  مئىئ  يئ  

. ويت�سل باحلرية الدينية التي كفلها العهد العمري 
)1(

جب  حب    خب  مب}
�سعائرهم  حرمة  ورعاية  معابدهم  �سيانة  عامة-  -والن�سارى  اإيليا  لأهل 

»اأعطاهم اأمانا لأنف�سهم واأموالهم، ولكنائ�سهم، و�سلبانهم. واإنه ل ت�سكن 

كنائ�سهم ول تهدم ول ينتق�ص منها ول من حيزها، ول من �سليبهم، فاإنهم 

اآمنون على اأنف�سهم وعلى بيعهم و�سلبهم«. 

للحوار  اأ�سا�سا  تكون  اأن  ت�سلح  وثيقة  العمرية  العهدة  ف��اإن  وبهذا 

توؤ�سل له من عالقات �سلمية ومبا توفره من حرية  ملا  واحل�ساري  الديني 

احلروب  اإبان  الإن�سان  حتمي  مواثيق  من  تقعده  ومبا  و�سيا�سية...    دينية 

واملنازعات. 

وجاء عثمان [ لتقرير ما عاهد عليه عمر اأهل الذمة من الن�سارى، 

ون�ص  لهم.  عمر  معاهدة  بنود  حفظ  على  له  كتابه  يف  عامله  اأو�سى  اإذ 

املوؤمنني.  اأمري  عثمان  اهلل  عبد  :»من  هو  ال�سيا�سية  الوثائق  يف  الكتاب 

بن عقبة. الوليد  اإىل 

�سالم عليك. فاإين اأحمد اهلل الذي ل اإله اإل هو. اأما بعد : 

ف�سكوا  اأتوين  بالعراق،  الذين  جنران  اأهل  و  والعاقب  الأ�سقف  فاإن 

امل�سلمني،  من  اأ�سابهم  ما  علمت  وقد  لهم.  عمر  �سرط  واأروين  اإيل، 

واإين قد خففت عنهم ثالثني حلة من جزيتهم، تركتها لوجه اهلل تعاىل 

عقبى  عمر  عليهم  ت�سدق  التي  اأر�سهم  بكل  لهم  وفيت  واإين  ثناوؤه.  جل 

ذمة،  لهم  اأق��وام  فاإنهم  خريا  بهم  فا�ستو�ص  باليمن.  اأر�سهم  مكان 

وكانت بيني وبينهم معرفة. وانظر �سحيفة كان عمر كتبها لهم فاأوفهم 

1 - �سورة البقرة، الآية 256.
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.
)1(

وال�سالم« عليهم.  فارددها  �سحيفتهم  قراأت  واإذا  فيها.  ما 

وجاء علي بن اأبي طالب [ ف�سمن لأهل الكتاب من احلقوق ما �سمنه 

لهم الر�سول ] وخلفاوؤه من قبله، وذلك من خالل جتديده ر�سي اهلل عنه 

العهد للنجرانيني. ون�ص عهد علي للنجرانيني يف الوثائق ال�سيا�سية : »ب�سم 

اهلل الرحمن الرحيم هذا كتاب من عبد اهلل علي بن اأبي طالب اأمري املوؤمنني 

لأهل النجرانية : 

اأنف�سكم  على  لكم  �سرط  فيه   ،[ اهلل  نبي  من  بكتاب  اأتيتموين  اإنكم 

واأموالكم. واإين وفيت لكم مبا كتب لكم حممد ] واأبو بكر وعمر. فمن اأتى 

عليهم من امل�سلمني فليف لهم، ول ي�ساموا ول يظلموا ول ينتق�ص حق من 

 . 
)2(

حقوقهم«

هكذا جاء تاريخ اخللفاء الرا�سدين، قمة يف الت�سامح مع الآخر املخالف 

عقيديا، فلم يعرف هذا التاريخ انحرافا من امل�سلمني عن املنهج الذي ر�سمه 

القراآن و�سلكه الر�سول ] يف تعامله مع النقي�ص دينيا. 

فاخلالفة الرا�سدة قد طبقت املنهاج القراآين يف التعامل مع الآخر و»�ساد 

من  الو�سعية  الديانات  بالد  يف  الإ�سالم  تاريخ  امتداد  على  التطبيق  هذا 

فار�ص اإىل الهند...، بلغ الإ�سالم القمة، عندما مل يكتف بالو�سايا واملنظومة 

الفكرية والفل�سفية التي تعرتف بالآخر –الذي ل يعرتف بالإ�سالم-، واإمنا 

جتاوز »الفكر« اإىل »املمار�سة والتطبيق« يف الدولة والأمة والجتماع، وعندما 

جتاوز »العرتاف بالآخر« اإىل حني دمج هذا الآخر يف »الذات« مع احلر�ص 

اإطار »وحدة الدين« الإلهي الواحد،  على التعددية الدينية، التي �سلكها يف 

ل باعتبارها جمرد حق من حقوق ال�سمري الإن�ساين، واإمنا باعتبارها �سنة 

م�ستوى  بذلك  الإ�سالم  فحقق  حتويل،  ول  لها  تبديل  ل  التي  اهلل  �سنن  من 

1 - حممد حميد اهلل، م.�ص، �ص 198-197.

2 - نف�سه، �ص199-198.
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اأو يف املمار�سة  الفكري  امل�ستوى  اإن على  الإن�ساين،  التاريخ  غري م�سبوق يف 

 .
)1(

والتطبيق«

الفتوحات من  فا�ستطاع الإ�سالم بذلك وخالل �سنوات قيا�سية يف تاريخ 

ا�ستيعاب اأعداد كبرية من الأجنا�ص والأقوام واجلماعات واملذاهب والفرق 

والجتاهات ... وبف�سل قدرات الإ�سالم ال�ستيعابية –هاته- والتي تنمحي 

فيها كل الفوارق عرقية كانت اأم عقيدية ... اعتنق العديد من اأهل الديانات 

التي �سملتها رحمة القراآن الإ�سالم ملا راأوا فيه من �سماحة وت�سامح وانفتاح 

اإيجابي. 

وعن هذه املعاين يقول ال�سريتوما�ص اأرنولد: »اإن الأخبار اخلا�سة بزوال 

امل�سيحية من بني القبائل العربية الن�سرانية التي كانت تقيم يف بالد العرب 

ال�سمالية ل تزال بحاجة اإىل �سيء من التف�سيل، والظاهر اأنهم قد انتهوا 

اإىل المتزاج باملجتمع الإ�سالمي الذي كان يحيط بهم عن طريق ما ي�سمونه 

الندماج ال�سلمي، والذي مت بطريقة مل يح�سها اأحد منهم، ولو اأن امل�سلمني 

حاولوا اإدخالهم يف الإ�سالم بالقوة عندما ان�سووا بادئ الأمر حتت احلكم 

الإ�سالمي ملا كان من املمكن اأن يعي�ص امل�سيحيون بني ظهرانيهم حتى ع�سر 

 . وي�سيف: »ومن هذه الأمثلة التي قدمناها عن ذلك 
)2(

اخللفاء العبا�سيني«

الت�سامح الذي ب�سطه امل�سلمون الظافرون على العرب امل�سيحيني يف القرن 

الأول من الهجرة، وا�ستمر يف الأجيال املتعاقبة، ن�ستطيع اأن ن�ستخل�ص بحق 

اأن هذه القبائل امل�سيحية التي اعتنقت الإ�سالم اإمنا فعلت ذلك عن اختيار 

واإرادة حرة، واأن العرب امل�سيحيني الذين يعي�سون يف وقتنا هذا بني جماعات 

.
)3(

م�سلمة ل�ساهد على هذا الت�سامح«

وي�ستخل�ص توما�ص اأرنولد نتيجة يف غاية الأهمية، فيقول: »مل يكن هناك 

1 - حممد عمارة، حرية الأقليات غري امل�سلمة يف العامل الإ�سالمي، م.�ص، �ص 136-135.

2 -  عماد الدين خليل، امل�سلم والآخر: روؤية تاريخية، م.�ص، �ص108.

3 - نف�سه، �ص 108.
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موؤ�س�سة  تاريخه  لالإ�سالم عرب  تكن  بل مل  الإ�سالم  اإىل  التحول  على  اإكراه 

 .
)1(

تب�سريية تنظم  وتتابع ن�سر هذا الدين«

فيه  فاأثروا  الإ�سالمي،  املجتمع  داخل  جميعها  الديانات  اأهل  عا�ص  لقد 

وتاأثروا به، حيث خالطوا امل�سلمني وتعاملوا معهم، و�ساهموا يف �ستى امليادين 

وخا�سة امليدان الإداري.

ومن املو�سوعي اأن نعرتف باأن تاريخنا الإ�سالمي الذي امتد زهاء خم�سة 

ع�سر قرنا، مل يخل يف ظل حتديات خارجية من بع�ص التوترات الدينية بني 

خمتلف اأهل الديانات الذين عا�سوا يف كنف الدولة الإ�سالمية. 

ورغم هذا، فاإن »التوترات الطائفية التي �سهدتها املجتمعات الإ�سالمية 

غري  بالأقليات  والأذى  والتمييز  والت�سييق  ال�سيق  من  قدرا  اأحلقت  والتي 

اأ�سبابها وافدة على املوقف  اأغلب  الإ�سالمية، كانت عار�سة وعابرة وكانت 

للتطبيقات  الطبيعي  املنهاج  ... ومرفو�سة على  والأ�سيل  الثابت  الإ�سالمي 

مرد  كان  »فلقد  اأرلوند:  ال�سريتوما�ص  وبعبارة   ... املنهاج  لهذا  الإ�سالمية 

هذه ال�سطهادات اإىل ظروف حملية اأكرث مما كانت ثمرة ملبادئ التع�سب 

.
)2(

وعدم الت�سامح«

مما يجعلنا نقول اإن تلك التوترات الدينية التي �سهدها التاريخ الإ�سالمي 

مل ت�سل اإىل م�ستوى الظاهرة العامة بالن�سبة لغري امل�سلمني من املواطنني يف 

الدولة الإ�سالمية، بدليل »اأن اليهود والن�سارى واملجو�ص وغريهم ل يزالون 

يعي�سون يف املجتمعات الإ�سالمية ب�سفتهم الدينية، من دون اأن يخ�سعوا لأي 

قهر ديني يفر�ص عليهم اختيار الإ�سالم كرها من قبل الدولة الإ�سالمية، 

كانوا  اأنهم  من  بالرغم  الإ�سالمي،  املجتمع  داخل  يف  امل�سلمني  قبل  من  اأو 

اليهود  اأن  نالحظ  اإننا  حتى  القوة،  موقع  يف  يكونوا  ومل  ال�سعف  مواقع  يف 

1 -  حممد عمارة، حرية الأقليات غري امل�سملة يف العامل الإ�سالمي،م.�ص، �ص137.
2 -  حممد عمارة، حرية الأقليات غري امل�سلمة يف املجتمع الإ�سالمي، م.�ص، �ص139.
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اأ�سد  باأنهم  العامة-  ال�سلبية  �سلوكياتهم  -يف  القراآن  عنهم  حتدث  الذين 

النا�ص عداوة للذين اآمنوا، عا�سوا يف املجتمع الإ�سالمي باأف�سل اأنواع العي�ص 

واأقرب حالت التعاي�ص، حتى اأنهم امتلكوا احلرية يف ال�سيطرة على مفا�سل 

القت�ساد الإ�سالمي، ومواقع العلم يف ميادينه يف الطب والرتجمة وغريها 

يف دائرة اخت�سا�سهم من دون عقدة، ومل ن�سمع اأن يهوديا ا�سطهد يف دينه، 

اأخرج من وطنه يف البالد الإ�سالمية، يف الوقت الذي كانوا ي�سطهدون  اأو 

فيه من قبل الغرب، حتى على امل�ستوى الديني، بقدر ما يت�سل الأمر بنظرة 

امل�سيحيني اإليهم.

اأكرث  كانت  العادي  امل�سلم  لالإن�سان  الإ�سالمية  الذهنية  اأن  نت�سور  اإننا 

الفتاوى  مع  �سيما  ل  الأخ��رى،  الأدي��ان  اأتباع  مع  الديني  بالت�سامح  انفتاحا 

الندماج  بالكتابيات، مما جعل  الزواج  للم�سلمني  تبيح  التي كانت  الفقهية 

الجتماعي بني امل�سلمني والكتابيني على م�ستوى الأ�سرة يف داخله، مبا تنتجه 

.
)1(

من عالقات امل�ساهرة والقرابة ونحوها«

بناء على كل ما �سبق، يتبني لنا بالواقع امللمو�ص ومبا ل يدع جمال لل�سك 

عزلة  ل  عاملي،  جمتمع  بقيام  ي�سمح  الذي  الوحيد  »املنهج  هو  الإ�سالم  اأن 

فيه بني امل�سلمني واأ�سحاب الديانات الكتابية، ول حواجز فيه بني اأ�سحاب 

العقائد املختلفة، التي تظلها راية املجتمع الإ�سالمي، فيما يخت�ص بالع�سرة 

)اأهل  دينيا  للمخالف  حقوق  من  الإ�سالم  �سمنه  مبا  وذلك   .
)2(

وال�سلوك«

الذمة وامل�سركني(، وهي حقوق متكنه –اأي املخالف دينيا- من التمتع بحق 

.
)3(

املواطنة يف املجتمع الإ�سالمي ونيل جن�سية الدولة الإ�سالمية

1 - حممد ح�سني ف�سل اهلل، الكلمة ال�سواء قاعدة للتعاي�ص، م.�ص، �ص 30.

2 - �سيد قطب، يف ظالل القراآن، م.�ص، ج2، �ص848.

3 - للمزيد من الطالع حول ق�سية جن�سية اأهل الذمة يف الدولة الإ�سالمية راجع:

 - فهمي هويدي، مواطنون ل ذمييون، م.�ص، �ص 117 وما بعدها.

- م�سروع العالقات الدولية يف الإ�سالم، م.�ص، ج4، �ص277 وما بعدها.

- عبد الكرمي زيدان، اأحكام الذميني وامل�ستاأمنني، م.�ص، �ص 57 وما بعدها.
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املبحث الرابع: يف واجبات اأهل الذمة

اآن لنا الآن اأن نت�ساءل عن واجبات اأهل الذمة ؟ بتعبري اآخر: ماذا يجب 

على اأهل الذمة جت�اه املجتمع الإ�سالمي حتى ينعموا باأمن الدولة الإ�سالمية 

وينالوا جن�سيتها وحق »املواطنة« بها ؟. 

الإ�سالمي،  املجتمع  يف  »املواطنة«  حقوق  الكتاب  اأه��ل  من  الذمي  لينال 

يقت�سي منه ذلك : 

 . •	)1(
دفع اجلزية : قال تعاىل: { گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ }

تف�سريه  القرطبي يف  يقول  ال�سيء.  على  املكافاأة  وهو  واجلزية من اجلزاء 

»اجلزية من جزى يجزي اإذا كافاأ عما اأ�سدي اإليه، فكاأنهم اأعطوها جزاء 

 .
)2(

مما منحوا من الأمن«

وعلى اأهل الذمة واجبات اأخرى غري مالية يلتزمون بها قبل الدولة، وعليهم 

مراعاتها وعدم خمالفتها، من هذه الواجبات ما ياأتي : 

مثل  لدينهم،  وانتقا�ص  امل�سلمني  على  غ�سا�سة  فيه  عما  المتناع   : اأول 

اأو دينه ب�سوء. لأن اإظهار هذه  اأو ر�سوله  اأو كتابه  ذكر اهلل �سبحانه وتعاىل 

الذي  الإ�سالم  يف  وطعن  بعقيدتهم  وازدراء  بامل�سلمني  ا�ستخفاف  الأفعال 

لهم  تعقد  مل  والذميون  يجوز.  ل  كله  وهذا  الإ�سالمية،  الدولة  عليه  قامت 

الذمة على املجاهرة بهذه الأمور. واحلق اأن المتناع عن هذه الأفعال لي�ص 

واجبا على الذميني فقط، بل هو واجب اأي�سا على امل�سلمني، حتى اأن امل�سلم 

اإذا خالف هذا الواجب �سار يف حكم امل�ستهرت بقيم الإ�سالم. واإمنا ذكرت 

هذا الواجب بالن�سبة للذمي لأنه اإذا خالفه فاإن عهده ينتق�ص على راأي كثري 

من الفقهاء. 

واخلنازير  اخلمور  بيع  اإظهار  عن  المتناع  الذمة  اأهل  وعلى  ثانيا: 

1 - �سورة التوبة، الآية 29.

2 - القرطبي، اجلامع لأحكام القراآن، م.�ص، ج4، �ص457.

180



وهذا  والظهور،  ال�سهرة  وجه  على  فيها  اإدخالها  اأو  امل�سلمني  اأم�سار  يف 

لهذا  واحلجة  طالب.  اأب��ي  بن  وعلي  اخلطاب  بن  عمر  عن  املنقول  هو 

ويف  الظاهرة،  الإ�سالم  �سعائر  فيها  تقام  امل�سلمني  اأم�سار  اأن  القول 

عقدنا  وما  بامل�سلمني،  ا�ستخفاف  فيها  واخلنازير  اخلمور  بيع  اإظهار 

يف  الفعل  هذا  من  ومينعون  بل  بامل�سلمني.  ال�ستخفاف  على  الذمة  لهم 

اأم�سار امل�سلمني ولو �سرط لهم جوازه يف عقد الذمة، لأنه �سرط باطل، 

وال�سرط الباطل ل يجوز الوفاء به، واحلق اأن هذا املنع لي�ص فيه ت�سييق 

على الذميني، لأنهم اإذا كانوا يعتقدون حل اخلمر واأكل اخلنزير واأقروا 

على ذلك فلي�ص من لوازم هذا الإقرار اإظهارهم بيع اخلمور واخلنازير 

عما  ف�سال  والظهور،  ال�سهرة  وجه  على  اإدخالها  اأو  امل�سلمني  اأم�سار  يف 

على  وحملهم  امل�سلمني  �سفهاء  بع�ص  اإغ��راء  من  ذل��ك  على  يرتتب  قد 

تناول هذه املحرمات، وهذا ل يجوز.

اإظهار بيع اخلمور واخلنازير يف قراهم واأم�سارهم،  اأن لأهل الذمة  اإل 

لأن املنع من ذلك خمت�ص باأم�سار امل�سلمني ولأنه ل يرتتب على هذا الإظهار 

ما قلناه فيما لو اأظهروا هذا البيع يف اأم�سار امل�سلمني.

ومينع اأهل الذمة من اإظهار ف�سق يعتقدون حرمته كالفواح�ص ونحوها كما 

اأم�سارهم.  يف  اأو  امل�سلمني  اأم�سار  يف  ذلك  كان  �سواء  منها،  امل�سلم  مينع 

والأ�سل يف منعهم من كل منكر حمرم يف ديانتهم هو ما روي عن النبي ] 

اأنه كتب اإىل اأهل جنران مينعهم من الربا. والربا حمرم يف ديانتهم كما هو 

 .
)2(

»
)1(

حمرم يف ديننا، بدليل قوله تعاىل: { ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې}

فهذه بع�ص واجبات اأهل الذمة جتاه املجتمع الإ�سالمي. متى مت الوفاء بها 

على اأكمل وجه، ا�ستحق معها اأهل الذمة جن�سية الدولة الإ�سالمية واأ�سبحوا 

يتمتعون بحق املواطنة يف املجتمع الإ�سالمي.

1 - �سورة الن�ساء، الآية 161.

2 - عبد الكرمي زيدان، اأحكام الذميني وامل�ستاأمنني، م.�ص، �ص 208-210. بت�سرف.
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1- ق�ضيـة اجلزيـة.

يت�سل  ما  الكتاب،  باأهل  امل�سلمني  اإث��ارة يف عالقة  الأكرث  ال�سبهات  ومن 

اأهل  جعلت  �سوداء،  وتف�سريات  كئيبة  بظالل  غلفت  »التي  اجلزية  بق�سية 

الذمة يفزعون من جمرد ذكر ا�سمها، فهي يف نظرهم �سريبة ذل وهوان، 

. و�ساهم يف التمكني 
)1(

وعقوبة فر�ست عليهم مقابل المتناع عن الإ�سالم«

 اإذ اعترب 
)2(

لهذه ال�سبه »الفهم املغلوط لقوله تعاىل:{  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ}

.
)3(

البع�ص هذه الآية دعوة ل�سور وفنون من ال�سغار واملهانة«

ولرد هذه ال�سبهة املرتبطة بق�سية اجلزية، نقول »اإن اجلزية قدر مايل 

يوؤديه الذمي مقابل الدفاع عنه وعدم م�ساركته يف اأعمال القتال التي يتكفل 

بها امل�سلمون، واأنها بدل عن فري�ستني فر�ستا على امل�سلمني وهما : فري�سة 

اجلهاد وفري�سة الزكاة، ونظرا للطبيعة الدينية لهاتني الفري�ستني مل يلزم 

بهما غري امل�سلمني.على اأنه يف حالة ا�سرتاك الذميني يف اخلدمة الع�سكرية 

 .
)4(

والدفاع عن احلوزة مع امل�سلمني فاإن اجلزية ت�سقط عنهم«

ومما ي�سهد للقول ما جاء يف كتاب الذمة الذي عقده النبي ] للحارث 

بن كعب ولأهل ملته وجلميع من ينتحل دعوة الن�سرانية يف �سرق الأر�ص 

اأهل  من  اأحد  يكلف  ول   ...« وعجمها  ف�سيحها  وبعيدها  قريبها  وغربها 

الذمة منهم اخلروج مع امل�سلمني اإىل عدوهم، ملالقاة احلروب ومكا�سفة 

الذمة  اأعطوا  واإمنا  القتال،  مبا�سرة  الذمة  اأهل  على  لي�ص  فاإنه  الأق��ران 

على اأن ل يكلفوا ذلك واأن يكون امل�سلمون ذبابا عنهم، وجوارا من دونهم، 

فيه  يلقون  ال��ذي  احل��رب  اإىل  امل�سلمني  من  اأح��د  جتهيز  على  يكرهوا  ول 

اأنف�سهم فيكون من  تلقاء  اأن يتربعوا من  اإل  اأو خيل  عدوهم بقوة و�سالح 

1 - يو�سف القر�ساوي، غري امل�سملني يف املجتمع الإ�سالمي، م.�ص، �ص61.

2 - �سورة التوبة، الآية 29.

3 - راجع: رم�سان البوطي، اجلهاد يف الإ�سالم كيف نفهمه ؟ م.�ص، �ص 133-132.

4 - يو�سف القر�ساوي، غري امل�سلمني يف املجتمع الإ�سالمي ، م.�ص، �ص61.
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 .
)1(

فعل ذلك منهم وتربع به حمد عليه وعرف له وكفىء به«

وزيادة يف الإي�ساح والبيان، ودفعا لكل �سبهة، وردا لأية فرية نورد حديثا 

لل�سري توما�ص اأرنولد يف كتابه »الدعوة اإىل الإ�سالم« عن الغر�ص من فر�ص 

اجلزية وعلى من فر�ست قال :«ومل يكن الغر�ص من فر�ص هذه ال�سريبة 

األوان  من  لونا  الطن-  على  الباحثني  بع�ص  يريدنا  -كما  امل�سيحيني  على 

اأهل  �سائر  مع  يوؤدونها  كانوا  واإمنا  الإ�سالم،  قبول  عن  لمتناعهم  العقاب 

ديانتهم  حتول  كانت  الذين  الدولة  رعايا  من  امل�سلمني  غري  وهم  الذمة، 

بينهم وبني اخلدمة يف اجلي�ص، يف مقابل احلماية التي كفلتها لهم �سيوف 

امل�سلمني، وملا قدم اأهل احلرية املال املتفق عليه، ذكروا �سراحة اأنهم اإمنا 

دفعوا هذه اجلزية على �سريطة :»اأن مينعونا واأمريهم البغي من امل�سلمني 

.
)2(

وغريهم«

الوليد يف  بن  التي عقدها خالد  املعاهدة  ما جاء يف  القول  لهذا  وي�سهد 

»ف��اإن مل مينعهم فال �سيء عليهم حتى  اأه��ل احل��رية،  بكر مع  اأب��ي  خالفة 

.
)3(

مينعهم«

من  ال�سرط،  بهذا  ال�سريح  امل�سلمني  اعرتاف  مدى  على  احلكم  وميكن 

التي وقعت يف عهد اخلليفة عمر ملا ح�سد الإمرباطور هرقل  تلك احلادثة 

جي�سا �سخما ل�سد قوات امل�سلمني املحتلة، كان لزاما على امل�سلمني-نتيجة 

اأحدقت بهم، فلما علم  التي  اأن يركزوا كل ن�ساطهم يف املعركة  ملا حدث- 

بذلك اأبو عبيدة قائد العرب كتب اإىل عمال املدن املفتوحة يف ال�سام ياأمرهم 

برد ما جبي من اجلزية من هذه املدن، وكتب اإىل النا�ص يقول :«اإمنا رددنا 

عليكم اأموالكم لأنه بلغنا ما جمع لنا من اجلموع، واأنكم قد ا�سرتطتم علينا 

اأن مننعكم، واإنا ل نقدر على ذلك، وقد رددنا عليكم ما اأخذنا منكم، ونحن 

1 - حممد حميد اهلل، م.�ص، �ص 150.
2 - يو�سف القر�ساوي، غري امل�سلمني يف املجتمع الإ�سالمي،م.�ص، �ص62.

3 - حممد حميد اهلل، م.�ص، �ص379.
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لكم على ال�سرط، وما كتبنا بيننا وبينكم اإن ن�سرنا اهلل عليهم«، وبذلك ردت 

امل�سلمني،  لروؤ�ساء  بالربكة  امل�سيحيون  فدعا  الدولة،  مال  من  طائلة  مبالغ 

وقالوا :«ردكم اهلل علينا ون�سركم عليهم )اأي على  الروم(... فلو كانوا هم، 

 .
)1(

مل يردوا علينا �سيئا واأخذوا كل �سيء بقي لنا«

ويزيد يف التاأكيد على اأن اجلزية هي عو�ص مايل يدفعه اأهل الذمة مقابل 

اخلدمة الع�سكرية وما توفره لهم الدولة الإ�سالمية من حماية واأمن، اإجماع 

العلماء، »والذي دل عليه القراآن اأن اجلزية توؤخذ من الرجال املقاتلني، لأنه 

ذلك  فيقت�سي  اجلزية«  يعطوا  »حتى  قوله  اإىل  الذين«  :»قاتلوا  قال  تعاىل 

وجوبها على من يقاتل، ويدل على اأنه لي�ص على العبد واإن كان مقاتال، لأنه 

يعطي،  ملن ميلك حتى  يقال  ول  يعطوا«،  :»حتى  قال  تعاىل  ولأن��ه  له،  ما  ل 

الرجال  تو�سع على جماجم  اإمنا  اأن اجلزية  العلماء على  اإجماع من  وهذا 

الأحرار البالغني، وهم الذين يقاتلون دون الن�ساء والذرية والعبيد واملجانني 

واملغلوبني على عقولهم وال�سيخ الفاين، واختلف يف الرهبان، فروى ابن وهب 

اإذا  : هذا  املاج�سون  وابن  قال مطرف  توؤخذ منهم،  ل  نها  اأ مالك  عن 

 .
)2(

مل يرتهب بعد فر�سها، فاإن فر�ست ثم ترهب مل ي�سقطها ترهبه«

الكتاب  اأهل  على  وجب  ما  جباية  عند  للم�سلمني  الإ�سالم  يبيح  ل  و 

بتكليفهم  الذميني  وظلم  ال�سلطة  ا�ستعمال  يف  التع�سف  جزية  من 

اأخذ اأموالهم بغري حق بحجة اجلزية ذلك »اأن اأهل  اأو  يطيقون  مما  اأكرث 

يوؤخذ منهم �سيء من ثمارهم ول جتارتهم  اأعطوا اجلزية مل  اإذا  الذمة 

.
)3(

ول زروعهم ... وخلي بينهم وبني اأموالهم وبني كرومهم وع�سرها«

عجزوا  اإذا  الذمة  اأهل  اأن  يعلن  حني  الت�سامح  قمم  اأعلى  الإ�سالم  ويبلغ 

باأدائها على  اأغنياءهم غري ملزمني  واأن  تاأدية اجلزية �سقطت عنهم،  عن 

1 -  يو�سف القر�ساوي، غري امل�سلمني يف املجتمع الإ�سالمي،م.�ص، �ص63.

2 - القرطبي، اجلامع لأحكام القراآن، م.�ص، ج4، �ص544.
3 - نف�سه، ج4، �ص456-455.
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انتق�سه حقا  اأو  :»األ من ظلم معاهدا   [ يتوافق وقوله   مما 
)1(

فقرائهم.

يوم  حجيجه  فاأنا  نف�ص  طيب  بغري  منه  �سيئا  اأخ��ذ  اأو  طاقته  فوق  كلفه  اأو 

.
)2(

القيامة«

وروى م�سلم عن ه�سام بن حكيم بن حزام اأنه مر على نا�ص من الأنباط 

بال�سام، قد اأقيموا يف ال�سم�ص -يف رواية : و�سب على روؤو�سهم الزيت- فقال: 

ما �ساأنهم ؟ فقال يحب�سون يف اجلزية. فقال ه�سام : اأ�سهد ل�سمعت ر�سول 

قال   ...  
)3(

الدنيا« يف  النا�ص  يعذبون  الذين  يعذب  اهلل  :«اإن  يقول   [ اهلل 

علماوؤنا )اإذا( تبني عجزهم فال حتل عقوبتهم، لأن من عجز عن اجلزية 

.
)4(

�سقطت عنه ول يكلف الأغنياء اأداءها عن الفقراء«

–يف ق�سية اجلزية- عند  اأهل الكتاب  ول يقف الإ�سالم يف ت�ساحمه مع 

هذا احلد، ذلك اأنه يلزم اأويل الأمر من امل�سلمني بالنفقة على العاجز من 

الذميني واإعالته من بيت مال امل�سلمني هو وعياله، ما مكث يف ديار امل�سلمني 

»وم�سلك عمر بن اخلطاب مع الذمي الذي خرج ي�ساأل النا�ص �سدا حلاجته 

اإذ اأخذ عمر بيده وذهب به اإىل  ولدفع اجلزية، خري �ساهد على ما نقول، 

 : اإىل خازن بيت املال، فقال  اأر�سل  منزله فر�سخ له ب�سيء من املنزل، ثم 

اأكلنا �سبيبته ثم  نخذله عند  اإن  اأن�سفناه  انظر هذا و�سرباءه، فو اهلل ما 

وهذا  امل�سلمون،  هم  والفقراء  وامل�ساكني«  للفقراء  ال�سدقات  »اإمنا  الهرم، 

 .
)5(

من امل�ساكني من اأهل الكتاب، وو�سع عنه اجلزية وعن �سربائه«

ويف نف�ص الجتاه يروى اأن عليا بن اأبي طالب، »مر ب�سيخ مكفوف ي�ساأل، 

1 - نف�سه، ج4، �ص456.
2 -اأخرجه اأبو داود، كتاب اخلراج و الإمارة والفيء، باب يف تع�سري اأهل الذمة اإذا اختلفوا بالتجارات، 

رقم 3052.

3 - اأخرجه م�سلم، كتاب الرب وال�سلة والآداب، باب الوعيد ال�سديد ملن عذب النا�ص بغري حق، رقم 
احلديث   2613.

4 - القرطبي، اجلامع لأحكام القراآن، م.�ص،ج4، �ص457.
5 - انظر، م�سطفى حممود منجود، وحدة العالقات اخلارجية يف الإ�سالم، م.�ص، ج4، �ص274.
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اإذا كرب وعجز  ا�ستعملتموه حتى   : فقال  : ن�سراين!  قال  ؟  ما هذا   : فقال 

منعتموه ؟ ! اأنفقوا عليه من بيت املال.

وهذا ما جند له تاأكيدا يف كتاب خالد بن الوليد لأهل احلرية اإذ جاء فيه 

»وجعلت لهم اأميا �سيخ �سعف عن العمل، اأو اأ�سابته اآفة من الآفات، اأو كان 

غنيا فافتقر و�سار اأهل دينه يت�سدقون عليه، طرحت جزيته وعيل من بيت 

.
)1(

مال امل�سلمني وعياله، ما اأقام بدار الهجرة ودار الإ�سالم«

اإجمال فلقد فر�ص الإ�سالم اجلزية على الذمي من اأهل الكتاب لتحقيق 

عدة اأهداف منها : 

»اأ- اأن ي�ساهم يف نفقات الدفاع عن نف�سه وماله وعر�سه وحرماته التي 

ذمة   يف  في�سبحون  اجلزية  ي���وؤدون  )ال��ذي  الذمة  لأه��ل  الإ���س��الم  يكفلها 

الداخل  من  عليها  العتداء  يريد  من  عنها  ويدفع  و�سمانتهم(  امل�سلمني 

اأو من اخلارج باملجاهدين من امل�سلمني.

لكل  والإعا�سة  الكفالة  ي�سمن  الذي  امل�سلمني  مال  بيت  يف  ب-امل�ساهمة 

عاجز عن العمل، مبا يف ذلك اأهل الذمة، بال تفرقة بينهم وبني امل�سلمني 

.
)2(

دافعي الزكاة«

فاإذا كان الأمر كذلك، فاإننا نخل�ص اإىل اأن اجلزية يف الإ�سالم »منزهة« 

عن كل ال�سبه التي تثار ب�ساأنها الأقاويل الباطلة، من اأنها رمزا للمهانة والذل 

وال�سغار ... ومن ثم فهي بعيدة عن كل �سائبة اإكراه يف الدين. 

2-م�ضاألـة زي اأهـل الذمة. 

تتعلق  التي  وهي  الذمة،  اأه��ل  بزي  مرتبطة  اأخ��رى  �سبهة  هناك  اأن  كما 

بق�سرهم على ارتداء زي معني واتخاذ �سروج ونعال معينة، واأن ي�سعوا يف 

اأن  اأكتافهم �سارات معينة متيزهم عن امل�سلمني، واحلق  اأو على  اأو�ساطهم 

1 - حممد حميد اهلل، م.�ص، �ص381.
2 - �سيد قطب، يف ظالل القراآن، م.�ص، ج3، �ص1634.
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هذا الكالم –على افرتا�ص �سحته- مل يكن اأمرا دينيا تعبديا، يعمل به يف 

كل زمان، ومكان، واإمنا كان يتعلق مب�سلحة زمنية ارتبطت بع�سر اخلالفة 

الرا�سدة، ولبد من تغريه بتغري امل�سلحة يف زمن اآخر بعده، وحال اأخرى، 

.
)1(

فيلغى هذا الأمر اأو يعدل

اأحد  وزيهم فقال:»ل يرتك  الذمة  اأهل  لبا�ص  يو�سف عن  اأبو  وقد حتدث 

منهم يت�سبه بامل�سلمني يف لبا�سه، ول يف مركبه، ول يف هيئته ...واعتمد 

يو�سف يف تف�سري ذلك على قول عمر بن اخلطاب :»حتى يعرف زيهم  اأبو 

اجتماعية  و�سيلة  هي  اإمنا  الأم��ر  يف  ا�سطهاد  ل  اأنه  اأي  امل�سلمني،  زي  من 

للتمييز مثلما نرى اليوم يف كل جمتمع حديث من تعدد الأزياء، لكل طائفة 

 .
)2(

اأو اأ�سحاب حرفة اأو مهنة زي واحد مييزهم«

3-ق�ضيـة ختـم رقـاب اأهل الذمة.

هذه ال�سبهة حتمل يف طياتها ثالث �سبهات فرعية وهي كالتايل: 

1-اإن هذا اخلتم اأمر دائم وم�ستمر.

 2- اإن امل�سلمني هم مبتكرو هذا النظام، 

3-اإنه يحمل �سورة الإذلل وال�سطهاد لأهل الذمة. 

واحلقيقة اأن هذه الأمور الثالثة غري �سحيحة، ويف ذلك يذكر الدكتور علي 

ح�سن اخلربوطلي يف كتابه: »الإ�سالم واأهل الذمة«، اأن ال�سيا�سة التي �سار 

كان  ما  على  -جريا  اجلزية  تاأدية  وقت  الرقاب  ختم  يف  امل�سلمون  عليها 

متبعا عند الرومان والبيزنطيني- لي�ست �سورة ل�سطهاد اأو اإذلل، ولكنها-

ومن  ال�سريبة  اأدى  من  ومتييز  ملعرفة  »و�سيلة  بحق-  الدكتور  يقول  كما 

مل يوؤدها، وخا�سة اأن الطباعة مل تكن قد ظهرت بعد وكان من الع�سري تدوين 

1 - راجع: - يو�سف القر�ساوي، غري امل�سلمني يف املجتمع الإ�سالمي، م.�ص، �ص 66.

   - �سعيد رم�سان البوطي، اجلهاد يف الإ�سالم، م.�ص، �ص137.

2 - يو�سف القر�ساوي، غري امل�سلمني يف املجتمع الإ�سالمي، م.�ص، �ص69.
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اإي�سالت وا�سحة ثابتة تثبت تاأدية اجلزية ول ميكن تزييفها، ومازالت بع�ص 

الدول الإفريقية والأ�سيوية يف القرن الع�سرين )بل اإىل يومنا هذا( تتبع هذه 

اأيدي الناخبني بنوع من الأختام  ال�سيا�سة يف النتخابات فيقومون بختم 

ل تزول اإل بعد يومني اأو اأكرث، حتى ل يعطي �سوته اأكرث من مرة«.

يف هذه الظروف ن�ستطيع اأن نختم ف�سلنا هذا موؤكدين اأن عالقة امل�سلمني 

وامل�سركني )كفارًا  ون�سارى وجمو�ص...(  الكتاب )يهودًا  اأهل  بغريهم من 

والتعاون  العملي  والتوا�سل  ال�سلمي،  التعاي�ص  يطبعها  عالقة  ووثنيني( 

املوجهة  الإن�سانية  واأخالقه  الدين  �سلطان  على  قائمة  عالقة  الفعلي... 

وامل�سددة باأ�سول الوحي املنزل والداعية كلها اإىل التفاعل احل�ساري ال�سلمي 

مبا يحقق اأمن الإن�سانية و�سعادتها على اختالف اأعراقها واأجنا�سها واأديانها 

ولغاتها واألوانها... من منطلق قوله تعاىل: {ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  

 .
)1(

ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک}
جمتمع  بقيام  ي�سمح  الذي  الوحيد  املنهج  »هو  الإ�سالم  اأن  يبدو  وهكذا 

عاملي ل عزلة فيه بني امل�سلمني واأ�سحاب الديانات الكتابية، ول حواجز بني 

اأ�سحاب العقائد املختلفة التي تظلها راية املجتمع الإ�سالمي، فيما يخت�ص 

تع�سب  عاملية  »لي�ست  بينا،  كما  الإ�سالم،  .وعاملية 
)2(

وال�سلوك« بالع�سرة 

العاملية  مل�ساهاة  الب�سرية  اجلغرافية  اخل�سو�سية  من  تنطلق  دع��وة  اأو 

ک  ک  گ         گ     }.
)3(

اأجمع« اإنها عاملية »الرحمة« للعامل  الغربية، 

.
)4(

گ    }
جمال  يف  الإ�سالمي  الت�سريع  اأن  نظن-  بو�سوح-فيما  لنا  تبدى  لقد   

مو�سوعية  حيث  من  عقديا،  والنقي�ص  دينيا  املخالف  الآخ��ر  مع  العالقة 

1 - �سورة املمتحنة، الآية 8.

2 - �سيد قطب، يف ظالل القراآن، م.�ص، ج2، �ص 848.

3 - طه جابر العلواين، اخل�سو�سية والعاملية يف الفكر الإ�سالمي املعا�سر، م.�ص، �ص79.

4 - �سورة الأنبياء، الآية 107.
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والعاملية، على  الإن�سانية  اإىل م�ستوى  بارتقائها  العليا،  و�سمو قيمه  مبادئه، 

اأ�سا�ص من امل�ساواة والعدل واحلرية، وتوخيه الوحدة الإن�سانية بقطع النظر 

بالعهد  الوفاء  ملبداأ  وباإر�سائه  والدين،  واللغة  واللون  العن�سر  اختالف  عن 

واعرتافه بحق الآخر يف الختالف، اأقول: اإن الت�سريع الإ�سالمي يف جمال 

اإن�ساين وعاملي  اإ�سهام  ح�ساري  املثابة،  العالقة مع الآخر، مبا هو بهذه 

بال مراء.

189



خامتة:

همنا  على  طغت  التي  الأ�سا�سية  الإ�سكالية  اإىل  الكتاب  بداية  يف  اأ�سرنا 

معامل  اإر�ساء  على  الإ�سالم  قدرة  عن  ت�ساوؤلت  اإث��ارة  من  املنطلق  املعريف 

ال�سالم العاملي؟. وقد تفرع عن الإ�سكال العام اأ�سئلة فرعية ميكن اإدراجها 

على النحو التايل:

-كيف ي�ستطيع اخلطاب القراآين ت�سحيح م�سرية الب�سرية اليوم وت�سويب 

منجزاتها الفكرية والثقافية واحل�سارية؟ هل متتلك الأمة الإ�سالمية �سروط 

النهو�ص احل�ساري ل�ستئناف دورها يف بناء احل�سارة املعا�سرة والإ�سهام 

يف اإنقاذ الب�سرية مما يتهددها من خطر التفكك والنهيار؟.

حني قاربنا هذه الت�ساوؤلت بال�ستناد اإىل القراآن الكرمي وال�سنة النبوية، 

وجدنا اأن لالإ�سالم قدرات هائلة يف جمال تنظيم عالقات ال�سعوب والأمم، 

كما وجدنا اأن قيم الإ�سالم والروؤية القراآنية الكلية للكون والإن�سان واحلياة 

كفيلة بتقدمي احلل العملي لأزمات العامل الراهنة، اإذ بف�سل قدرات الإ�سالم 

ال�ستيعابية، وبف�سل قيمه املطلقة، قيم التوحيد والعدل واحلرية وامل�ساواة، 

والقوا�سم  الأ�سا�سية  القواعد  الإن�سانية من حتديد  ، ميكن  عامليته  وبحكم 

امل�سرتكة التي ميكن اأن جتتمع عليها يف جو من ال�سلم والأمن.

احل�ساري  ال�سهود  مقومات  كل  متتلك  الإ�سالمية  الأم��ة  اأن  تبينا  وكما 

وتقدميه  الإ�سالم  ا�ستيعاب  يف  جنحت  متى  الأخ��رى  وال�سعوب  الأمم  على 

يف  بدورها  ت�سطلع  لن  الإ�سالمية  الأم��ة  اأن  واأكدنا  ال�سحيح،  وجهه  على 

اإ�سالح تربوي تعليمي  اإل بتد�سني  اإنقاذ الب�سرية مما يتهددها من اأخطار 

للكون  الكلية  القراآنية  بالروؤية  م�سرت�سد  املعرفية،  احلقول  لكل  م�ستوعب 

للم�سلم  ي�سهد  فالإ�سالم  الإمكان،  كل  ممكن  اأمر  وهو  واحلياة.  والإن�سان 

من  طائفة  تزال  »ما  الإ�سالح،  على  والقدرة  باخلريية  الزمان  يف  املتاأخر 
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. ويف هذا دعوة اإىل الجتهاد 
)1(

اأمتي ظاهرين على احلق حتى تقوم ال�ساعة«

والتجديد والعمل على �سياغة امل�سروع احل�ساري الإ�سالمي اخلا�ص باأمتنا 

الذي يكون ابن ع�سره، ويعطي الدليل حقا و�سدقا على قدرة الإ�سالم على 

اإر�ساء معامل ال�سالم العاملي. 

يك�سف م�سار بحثنا عن نتائج اأ�سا�سية موؤداها:

- اإن مفهوم ال�سالم يف الإ�سالم  يرتكز على جمموعة من الأ�س�ص واملبادئ 

الف�سيلة  واإ�ساعة  والأم��ن  العدل  واإقامة  الب�سرية  اإ�سعاد  اإىل  ت�سعى  التي 

الإن�سانية،  بني  املحبة  اأوا�سر  وتعميق  احلرية  ن�سر  على  والعمل  والرحمة 

فال�سالم  الواحدة،  والأم��ة  الواحد  والأ�سل  الواحد  الن�سب  اإىل  باإرجاعهم 

الإ�سالمي �سالم اإن�ساين يعم املعمورة قاطبة، يتاأ�س�ص على مبادئ هي رحمة 

مطلقة  مبادئ  والأجيال،  الأزمان  عرب  اأجمعني  للنا�ص  وهداية  للعاملني، 

ل تخت�ص بقوم دون غريهم، اأو باأهل اإقليم دون �سواهم..

العالقات  ت�سود  اأن  يجب  التي  القاعدة  ال�سالم  من  الإ�سالم  جعل  -لقد 

ا�ستثناء،  اأنها  على  ال�سرورة  عند  واأقر احلرب  الدويل،  والتعامل  الب�سرية 

واأخ�سع ممار�ستها لقيود حمدودة يف املدى والزمان. فال يقاتل امل�سلمون 

اإل من قاتلهم، والعتداء حمرم عليهم. والرد على العدوان ل يكون اإل مبثله، 

واإذا جنح العدو اخل�سم اإىل ال�سالم، فالواجب قبول ال�سالم.

   -اإن الفكر الإ�سالمي اأ�سهم اإ�سهاما حم�سو�سا يف تطعيم العالقات بني 

القواعد  من  حمرتما  تراثا  ترك  واأن��ه  الإن�سانية،  بالروح  وال�سعوب  الأمم 

املبنية على العدل واحلرية وامل�ساواة.

1- اأخرجه احلاكم يف امل�ستدرك، وقال هذا حديث �سحيح الإ�سناد، رقم 8389، وقال ]: »ل تزال 

عند  اأخ��رى  رواي��ة   وله  عليه،  متفق  ظاهرون«.  وهم  اهلل  اأمر  ياأتي  حتى  ظاهرين  اأمتي  من  طائفة 

البخاري بلفظ »لن يزال اأمر هذه الأمة م�ستقيما حتى ياأتي اأمر اهلل«،  رقم 6882.

191



-اإن الو�سول اإىل حل اإن�ساين م�سرتك ي�ستوعب كل خ�سو�سيات الأجنا�ص 

الغربي  العاملني  بني  اجلاد  واحلوار  املتبادل  بالنفتاح  اإل  يتم  لن  الب�سرية، 

الأزمات  جت��اوز  على  ي�ساعد  موحد  حل  �سياغة  اإىل  للو�سول  والإ�سالمي 

الإن�سانية الراهنة. 

-اإن الدر�ص الذي يجب اأن نتعلمه من التاريخ امل�سرتك بني الغرب والإ�سالم، 

هو اأن على كال العاملني اأن يواجه بع�سهما البع�ص بروح من الت�سامح والتفاهم 

للحفاظ على ال�سالم العاملي يف ع�سر اأ�سلحة الفتك اجلماعي، وهذا ل يتم 

اإل من خالل النفتاح املتبادل بني العاملني، وفق القواعد ال�سلمية التي اأثبتنا. 

واإن مثل هذا الجتاه، بال�سبط، هو ال�سراط امل�ستقيم للموؤمنني ال�سادقني 

من جميع الأديان، واإذا ما عم مثل هذا ال�سلوك على امل�ستوى الدويل، فاإنه 

�سي�سود ال�سالم العاملي. 

الإخاء  ودين  التوحيد  دين  فهو  ال�سالم،  دين  الإ�سالم  اإن  القول:  �سفوة 

ي�سمح  ومل  ويحميها  اأكرث،  احلياة  يقد�ص  الذي  وهو  واحلرية،  العدل  ودين 

بالتعر�ص لها اإل باحلق حتى يف حالة احلرب ردا على املعتدي، فال ي�ستهدف 

اإل من كان قتاله �سرورة.

اإن ر�سالة الإ�سالم ومبادئه دعوة اإىل املحبة واحرتام الآخر ونبذ العنف 

وحتقيق  الإن�سان،  حقوق  واح��رتام  النبيلة  القيم  عن  والدفاع  والتطرف، 

العدالة والنفتاح عن كل احل�سارات الإن�سانية..، ول ميكن اأبدا اأن تدعو-

اأي ر�سالة الإ�سالم-اإىل ال�سدام وال�سراع مع احل�سارات الأخرى.

توجه  اأن  اإل   ، متاهاتها  وتتخبط يف  اأزماتها  من  تعاين  الب�سرية  و�ستظل 

الب�سرية  حياة  قيادة  باإمكانه  الذي  الإ�سالم،  �سطر  وقلبها  وعقلها  وجهها 

احلائرة اإىل مثابة العدل والنظام وال�سالم.

   واهلل من وراء الق�سد واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملني. 
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1- ال�صهود احل�صاري للأمة الو�صط يف  ع�صر العوملة. 

      د. عبد العزيز برغوث.

2- عينان مطفاأتان وقلب ب�صري )رواية(. 

د. عبد اهلل الطنطاوي.      

3- دور ال�صياق يف الرتجيح بني الأقاويل التف�صريية. 

د. حممد اإقبال عروي.      

4- اإ�صكالية املنهج يف ا�صتثمار ال�صنة النبوية.

      د. الطيب برغوث.

5- ظلل وارفة )جمموعة ق�ص�صية( . 

د. �صعاد النا�صر )اأم �صلمى(.      

6- قراءات معرفية يف الفكر الأ�صويل. 

د. م�صطفى قطب �صانو.      

7- من ق�صايا الإ�صلم والإعلم بالغرب. 

د. عبد الكرمي بوفرة.      

8- اخلط العربي وحدود امل�صطلح الفني.

د. اإدهام حممد حن�ش.      

9- الختيار الفقهي واإ�صكالية جتديد الفقه الإ�صلمي. 

د. حممود النجريي.      

�صل�صلـــة  اإ�صــــدارات   



10- ملمح تطبيقية يف منهج الإ�صلم احل�صاري. 

د. حممد كمال ح�صن.      

11- العمران والبنيان يف منظور الإ�صلم.

د. يحيى وزيري.      

12- تاأمل واعتبار: قراءة يف حكايات اأندل�صية. 

د. عبد الرحمن احلجي.      

13- ومنها تتفجر الأنهار )ديوان �صعر(. 

ال�صاعرة اأمينة املريني.      

14-  الطــريــق... مــــن هنـــــــــــا.

ال�صيخ حممد الغزايل      

15- خطاب احلداثة: قراءة نقدية.

د. حـمـيــد �صـمــيــــر      

16- العودة اإىل ال�صف�صاف )جمموعة ق�ص�صية لليافعني(.

اأ. فريد حممد معو�ش      

17- ارت�صامات يف بناء الذات.

د. حممد بن اإبراهيم احلمد      

18- هو وهي: ق�صة الرجل واملراأة يف القراآن الكرمي.

د. عودة خليل اأبو عودة      



19- الت�صرفات املالية للمراأة يف الفقه الإ�صلمي.

د. ثــريــة اأقـ�صــــري      

20- اإ�صكالية تاأ�صيل الروؤية الإ�صلمة يف النقد والإبداع.

د. عمر اأحمد بو قرورة      

21- ملمح الروؤية الو�صطية يف املنهج الفقهي.

د. اأبو اأمامة نوار بن ال�صلي      

22- اأ�صواء على الرواية الإ�صلمية املعا�صرة.

د. حلمي حممد القاعود      

23- ج�صور التوا�صل احل�صاري بني العامل الإ�صلمي واليابان.

اأ. د.  �صمري عبد احلميد نوح      

24- الكليات الأ�صا�صية لل�صريعة الإ�صلمية.

د. اأحمد الري�صوين      

25- املرتكزات البيانية يف فهم الن�صو�ش ال�صرعية.

د. جنم الدين قادر كرمي الزنكي      

26- معامل منهجية يف تاأ�صيل مفهوم الأدب الإ�صلمي.

د. ح�صن الأمراين      

د. حممد اإقبال عروي      

27- اإمام احلكمة )رواية(.

      الروائي/ عبد الباقـي يو�صـف  



28- بناء اقت�صاديات الأ�صرة على قيم القت�صاد الإ�صلمي.

اأ. د. عبد احلميد حممود البعلي      

29- اإمنا اأنت... بل�صم )ديوان �صعر(.

ال�صاعر حممود مفلح      

30- نظرية العقد يف ال�صريعة الإ�صلمية.

د. حممد احلبيب التجكاين      

31- حممد ] ملهم ال�صعراء

اأ. طالل العامر      

32- نحو تربية مالية اأ�صرية را�صدة.

د. اأ�صرف حممد دوابه      

33- جماليات ت�صوير احلركة يف القراآن الكرمي .

د. حكمت �صالح      

34- الفكر املقا�صدي وتطبيقاته يف ال�صيا�صة ال�صرعية.

د. عبد الرحمن الع�صراوي      

35- ال�صنابل... )ديوان �صعر(.

اأ. حميي الدين عطية      

36- نظرات يف اأ�صول الفقه.

د. اأحمد حممد كنعان      



37- القراءات املف�صرة ودورها يف توجيه معاين الآيات القراآنية.

د. عبد الهادي دحاين      

38- �صعر اأبي طالب يف ن�صرة النبي ].

د. حممد عبد احلميد �سامل      

39- اأثر اللغة يف ال�صتنباطات ال�صرعية.

د. حمدي بخيت عمران      

40- روؤية نقدية يف اأزمة الأموال غري احلقيقية.

اأ.د. مو�سى العرباين      

د.نا�سر يو�سف      

41- مرافىء اليقني )ديوان �صعر(.

ال�صاعر ي�ش الفيل      

42- م�صائل يف علوم القراآن.

د. عبد الغفور م�صطفى جعفر      

43- التاأ�صيل ال�صرعي للتعامل مع غري امل�صلمني.

د. م�صطفى بن حمزة      

44- يف مدارج احلكة )ديوان �صعر(.

ال�صاعر وحيد الده�صان      



45- اأحاديث ف�صائل �صور القراآن: درا�صة نقدية حديثية.

د. فاطمة خديد      

46- يف ميــــــــزان الإ�صـــلم.

د. عبد احلليم عوي�ش      

47- النظر امل�صلحي عند الأ�صوليني.

د. م�صطفى قرطاح      

48- درا�صات يف الأدب الإ�صلمي.

د. جابر قميحة      

49- القيُم الروحّية يف الإ�صلم.

د. حمّمد حلمي عبد الوّهاب      

50- تـــلميـــذ النبـــــوة )ديوان �صعر(.

ال�صاعر عبد الرحمن الع�صماوي      

51- اأ�صماء ال�صور ودورها يف �صناعة النه�صة اجلامعة.

د/ فــــــوؤاد البنــــا      

52- الأ�صرة بني العدل والف�صل.

د. فريد �صكري      

 53- هي القد�ش... )ديوان �صعر(.

ال�صاعرة: نبيلة اخلطيب      



45- اأحاديث ف�صائل �صور القراآن: درا�صة نقدية حديثية.

د. فاطمة خديد      

46- يف ميــــــــزان الإ�صـــلم.

د. عبد احلليم عوي�ش      

47- النظر امل�صلحي عند الأ�صوليني.

د. م�صطفى قرطاح      

48- درا�صات يف الأدب الإ�صلمي.

د. جابر قميحة      

49- القيُم الروحّية يف الإ�صلم.

د. حمّمد حلمي عبد الوّهاب      

50- تـــلميـــذ النبـــــوة )ديوان �صعر(.

ال�صاعر عبد الرحمن الع�صماوي      

51- اأ�صماء ال�صور ودورها يف �صناعة النه�صة اجلامعة.

د/ فــــــوؤاد البنــــا      

52- الأ�صرة بني العدل والف�صل.

د. فريد �صكري      

 53- هي القد�ش... )ديوان �صعر(.

ال�صاعرة: نبيلة اخلطيب      

54- م�صار العمارة واآفاق التجديد.

م. فالح بن ح�صن املطريي      

55- ر�صالة يف الوعظ والإر�صاد وطرقهما.

ْرقاين ال�صيخ حممد عبد العظيم الزُّ      

56- مقا�صد الأحكام الفقهية.

د. و�صفي عا�صور اأبو زيد      

57- الو�صطية يف منهج الأدب الإ�صلمي.

د. وليد اإبراهيم الق�صاب      

58- املدخل املعريف واللغوي للقراآن الكرمي.

د. خديجة اإيكر      

59- اأحاديث ال�صعر وال�صعراء.

د. احل�صــني زروق      

60- من اأدب الو�صايا.

اأ. زهري حممود حموي      

61- �صنن التداول وماآلت احل�صارة.

د. حممد هي�صور      

62- نظام العدالة الإ�صلمية يف منوذج اخللفة الرا�صدة.

مرعي خليل  املنعم  عبد  خليل  د.        



63- التــراث العمــراين للمدينة الإ�صـــلمـــيــة

د. خالد عزب      

64- فرا�صات مكة... دعوها حتلق.. )رواية(.

الروائية/ زبيدة هرما�ش      

65- مباحث يف فقه لغة القراآن الكرمي.

د. خالد فهمي      

د. اأ�صرف اأحمد حافظ      

66- حممود حممد �صاكر: درا�صة يف حياته و�صعره.

د. اأماين حامت جمدي ب�صي�صو      

67- بوح ال�صالكني )ديوان �صعر(.

ال�صاعر طلعت املغربي      

68- وظيفية مقا�صد ال�صريعة.

د. حممد املنتـــــار      

69- علم الأدب ال�صلمي.

د. اإ�صماعيل اإبراهيم امل�صهداين      

70- الِكَتاب و�صنعة التاأليف عند اجلاحظ.

د. عبا�ش اأرحيلة      

71- و�صائلية الفقه واأ�صوله لتحقيق مقا�صد ال�صريعة.

حممد  القياتي  اأحمد  حممد  د.       



72- التكامل املعريف بني العلوم.

د. احل�صان �صهيد      

73- الطفولة املبكرة اخل�صائ�ش وامل�صكلت.

د. وفقي حامد اأبو علي      

74- اأنا الإن�صان )ديوان �صعر(.

ال�صاعر يو�صف اأبو القا�صم ال�صريف      

75- م�صار التعريف بالإ�صلم يف اللغات الأجنبية.

د. ح�صن عزوزي      

76- اأدب الطفل امل�صلم.. خ�صو�صية التخطيط والإبداع.

د. اأحمد مبارك �صامل      

77- التغيري بالقراءة.

د. اأحمد عي�صاوي      

78- ثقافة ال�صلم بني التاأ�صيل والتح�صيل.

د. حممد النا�صري      




