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

ال�سلمي يف ع�صر النبوة
�أمنوذج التعاي�ش ِّ
د .جناة حممد عبداهلل املرزوقي

متهيد
اللهم لك احلمد �أنت ال�سالم ،ومنك ال�سالم ،تباركت ياذا اجلالل والإكرام،
و�أف�ضل ال�صالة وال�سالم على خري الأنام ،وهادي الب�شرية لدار ال�سالم ،حممد
بن عبداهلل وعلى �آله والأ�صحاب ،ومن احتذى حذوهم ،واقتفى �أثرهم �إىل يوم
امل�آب.
وبعد،،
ف�إن التعددية((( ،م�صطلح يطالعنا منذ عهود قريبة مل يكن معروفا من قبل،
وهي ت�شكل ظاهرة يف كثري من املجتمعات� ،سيما يف الع�صور املت�أخرة التي
�شهدت انفتاح العامل على بع�ضه ،و�سهولة تنقل الب�شر بني الدول والقارات،
ومن ثم اال�ستقرار يف �أماكن ال ينتمون لها �أ�صالة ،و�أي�ضا من خالل تطور مفهوم
م�شاركة الأفراد يف جمتمعاتهم يف النواحي ال�سيا�سية واالقت�صادية وغريها ،كل
هذه العوامل وغريها �شكلت هذه الظاهرة.
فهل هي ظاهرة غري �صحية ت�شري لوجود حالة من عدم اال�ستقرار االجتماعي
وال�سيا�سي يف املجتمعات والدول؟ �أم �أنها بخالف ذلك ظاهرة طبيعية متالزمة
مع وجود الب�شر ،ومع تكوينهم ،و�أ�صل خلقتهم ،و طبيعة للأمم وال�شعوب ال
تنفك عنها؟
�إن الناظر يف تاريخ الأمم منذ بدء ن�ش�أة فكرة التجمعات الب�شرية يف نطاق
 -1يف اللغة :تعدد� :صار ذا عدد ،وهم يتعددون :على �ألف يزيدون .املعجم الو�سيط ،مادة (عدد)،
(.)587/2
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جغرايف حمدد ،يجد �أنهم ي�شكلون جمتمعات متمايزة ،ولكنهم �ضمن �إطار
املجتمع الواحد تتكون بينهم قوانني و�أعراف و�أ�س�س تنظم عالقاتهم االجتماعية،
واالقت�صادية ،وال�سيا�سية ،ويرى �أن التعدديات بينهم كانت معروفة ،بل ومتالزمة
يف كثري من الأحيان مع فكرة التزاوج احل�ضاري بني تلك التجمعات الب�شرية من
خالل احتكاكهم بال�سفر والرتحال ،والتجارة ،واحلروب وغري ذلك.
بل �إن التعدديات ت�أخذ بعدا �أكرث عمقا �إن نظرنا �إليها باعتبار االختالف بني
الب�شر؛ فه ًما ،و�إدراكا ،وميال للأخذ ب�أحد خيارات احلياة على ال�صعيد الفكري،
واملذهبي ،والديني ،وغري ذلك.
ولذلك ف�إن البحث الذي نقدمه ،نح�سب �أنه جاء يف الظرف املنا�سب ،فهو
يعترب حماولة جادة ال�ستلهام الت�صور الإ�سالمي ال�صحيح لق�ضية من �أهم الق�ضايا
و�أكرثها جدة وخطورة على ال�ساحة العاملية عامة ،والإ�سالمية خا�صة ،ذلك �أن
احلاجة اليوم ت�شتد يف هذه اللحظة التاريخية من حماوالت عوملة العامل ،وفتح
�أ�سواقه التجارية ،واقتحام �ساحاته الثقافية ،و�إ�سقاط احلدود وال�سدود اجلغرافية،
وال�سيا�سية ،وال�سيادية بل والثقافية والفكرية ،وا�ستبدالها بالعوملة الثقافية
والتجمعات االقت�صادية ،و�إقامة التحالفات واملعاهدات االقت�صادية وال�سيا�سية،
وحماوالت البناء امل�شرتك الإن�ساين ،يف ﻫذا املناخ الثقايف ال�سيا�سي االقت�صادي
االجتماعي ،ت�شتد احلاجة �إىل العودة لدرا�سة الرتاث ال�ستلهامه ،وطلب �إجابته
عن �أ�سئلة احلا�ضر ،وم�آالت امل�ستقبل ،وبخا�صة من خالل ال�سرية النبوية على
�صاحبها �أف�ضل ال�صالة وال�سالم ،فهي مبا حتويه من تفا�صيل وزخم كبري من ال�سنة
العملية ،والقولية املروية عن قائد الأمة الأول  -حممد �صلى اهلل عليه و�سلم -
الذي ا�ستطاع بف�ضل اهلل تعاىل �أن يغري موقع العرب ومكانتهم ،وت�أثريهم يف
العامل يف فرتة زمنية معجزة ال تزال حمط الدرا�سات التي حتاول ا�ستلهام خطوط
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جناحها الباهر ،قادرة على الإجابة عن الأ�سئلة املبهمة ،وتقدمي احللول العملية،
و�أدلة التعامل مع الإ�شكاليات يف كل زمان ومكان(((.
�أما الدرا�سات ال�سابقة حول مو�ضوع هذا البحث ،ف�إين وقفت على بع�ض
املراجع الهامة التي تناولت معاجلة الإ�سالم معاجلة عامة لظاهرة التعددية يف
املجتمعات امل�سلمة ،ومنها:
	التعددية ،الر�ؤية الإ�سالمية والتحديات الغربية ،حممد عمارة.	احلوار والتعددية يف الفكر الإ�سالمي ،عبدالعظيم الديب. فقه الت�سامح يف الفكر العربي -الإ�سالمي ،عبداملح�سن �شعبان.الورقة الت�أطريية ،عبداهلل بن ب ّيه� .ضمن الكتاب التوثيقي لأعمال امللتقى
ال�سلم يف املجتمعات امل�سلمة 2014م.
االول ملنتدى تعزيز ِّ
الت�سامح وال�صفح -درا�سة مقارنة يف الفكر اال�سالمي والغربي ،عبد ال�سالم
ال�سلمي يف العراق -الواقع وامل�ستقبل.
ابراهيم البغدادي -م�ؤمتر التعاي�ش ِّ
وال�سلم املدين ،حالة العراق .د .عبدالعظيم جرب حافظ.
بحث :التعددية ِّ
بال�سلم املدين يف املجتمعات امل�سلمة،
ولكن معاجلة ظاهرة التعددية وربطها ِّ
وبتطبيقاتها ومظاهرها العملية يف ع�صر النبوة ب�شكل خا�ص ،هو الذي حاول هذا
تو�ضيحا جل ًيا ،ويجعله �أمنوذجا يحتذى للقيا�س عليه،
البحث �أن يو�ضح معامله
ً
وتطبيقه يف املجتمعات امل�سلمة املعا�صرة لقابليته لذلك ،فهو لي�س جمرد تنظري بعيد
عن الواقع ،بل هو املمار�سة احلقيقية التي �أده�شت العامل قدميا وحديثا.
	-1انظر :مقدمة الأ�ستاذ عمر عبيد ح�سنه ،وثيقة املدينة امل�ضمون والداللة� ،أحمد قائد ال�شعيبي ،كتاب
الأمة ،العدد (2005 ،)110م1426 ،ﻫ)20-19( ،
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�إن الإ�شكالية التي يحاول هذا البحث الإجابة عنها هي :كيف ا�ستطاع الإ�سالم
يف ع�صر نبيه �صلى اهلل عليه و�سلم من خالل امل�أثور القويل والعملي �أن يوازن بني
ال�سلم يف ن�سيج املجتمع امل�سلم ،و�أن يدعو �إليه ،ويرعى مكت�سباته،
احلفاظ على ِّ
برغم وجود التعددية فيه؟ وهل هناك خ�صو�صية يف النموذج الذي مثله املجتمع
امل�سلم يف املدينة؟ �أم �أنه �أمنوذج جدير بالعاملية ،وبالدميومة ،واالنت�شار بغ�ض
النظر عن الأديان ،والأعراق ،واالنتماءات؟
املبحث الأول� :إ�ضاءة على املفاهيم.
بني يدي هذا الت�أ�صيل العلمي لهذا البحث الذي يتناول معامل التعامل النبوي
مع التعدديات يف ع�صر النبوة ،يجدر �أن منهد لذلك بيانا للمفاهيم ،وتو�ضيحا
لدالالت امل�صطلحات ،وما يتعلق بها من مفاهيم ،منعا من اخللط �أو �إبهام املراد.
مطلب �أول :مفهوم التعددية:
تطالعنا الكثري من التعريفات اال�صطالحية املتباينة للتعددية ،والتي تعرفه ب�أنظار
خمتلفة ،فنجد �أنها تعرف اجتماعيا ب�أنها« :تعدد �أ�شكال الروح االجتماعية يف
نطاق كل جماعة ،وتعدد اجلماعات داخل املجتمع وتعدد املجتمعات نف�سها»(((.
ومن وجهة النظر ال�سيا�سية تعرف ب�أنها «وجود م�ؤ�س�سات وجماعات غري
(((
متجان�سة يف املجتمع املعا�صر يكون لها اهتمامات دينية واقت�صادية و�إثنية
وثقافية متنوعة»(((.
 -1معجم امل�صطلحات االجتماعية� ،أحمد زكي بدوي.317 ،
 -2معنى الإثنية� :أي :العرق َّية ،وهي جمموعة ب�شرية لها خا�صيات مميزة حتددها الثقافة امل�شرتكة والهوية ،وهي
تربط �أع�ضائها مع بع�ضهم بع�ضا ،عادة على �أ�س�س م�شرتكة .ولها اعرتاف الآخرين كمجموعة متميزة
لها �أ�س�س م�شرتكة ثقافيه ولغويه ودينية� ،أو �سمات �سلوكية �أو بيولوجية .انظر :قامو�س امل�صطلحات
القانونية .250 ،وموقع ويكبيديا املو�سوعة احلرةhttps://ar.wikipedia.org :
 -3معجم امل�صطلحات ال�سيا�سية ،علي الدين هالل و نيفني �سعد.109 ،
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ويف املح�صلة ف�إن التعددية املق�صودة يف هذا املقام يق�صد بها :تعدد اجلماعات
االجتماعية التي تتبنى مفاهيم متميزة للواقع وحقائقه وللم�ستقبل ،وهي كذلك
تنوع يف املجتمعات قائم على متايز وخ�صو�صية يف داخل �إطار عام من الوحدة
التي ت�ضم ذلك التنوع يف �إطار جامع ،ويق�صد بها �أ�شكال من االختالفات بني
الب�شر يف الأعراق ،والأديان والثقافات وغريها .والتي ت�ؤثر على حلمة الن�سيج
الب�شري الذي يتعاي�ش مع �أفراده يف الوطن الواحد(((.
مطلب ثان :طبيعة التعدديات:
�إن التعددية باملعنى ال�سابق ظاهرة مالزمة لكل جمتمع ب�شري ،ولكنها لي�ست
مب�ستوى واحد يف جميع املجتمعات� ،إمنا تتفاوت بتفاوت الرابط �أو اجلامع
الذي يظلل وحداتها و�أفرادها ،فعلى امل�ستوى العاملي ،جند تعددية احل�ضارات،
والقوميات ،امل�ؤ�س�سة على تعدد ال�شرائع واملناهج والفل�سفات واللغات ،وبينها
جامع اال�شرتاك يف الإن�سان الذي ال متايز فيه وال اختالف ،وعلى م�ستوى
احل�ضارات ،جند تعددية املذاهب واملدار�س الفكرية ،والتيارات ال�سيا�سية ،وغري
ذلك(((.
فن�ستطيع �أن نق�سم التعدديات باعتبارات خمتلفة ،ومن ذلك:
�أوال :تعددية هي من طبيعة املجتمعات ،وهي تن�ش�أ ب�سبب طبيعة االختالف
الذي جبل اهلل عليه الب�شر .والإ�سالم قد �أكد على �أن التعددية بهذا املفهوم ظاهرة
طبيعية مالزمة للمخلوقات ،ووجودها �سنة من �سنن اهلل يف احلياة ،وهذا يت�ضح
يف عدة مظاهر للتعددية منها:
 -1ينظر :التعددية ،الر�ؤية الإ�سالمية والتحديات الغربية ،حممد عمارة ،3 ،وبحث� :أ�سئلة التعددية
والتنوع يف الفكر ال�سيا�سي املعا�صر.16 ،
	-2التعددية ،الر�ؤية الإ�سالمية والتحديات الغربية ،حممد عمارة (- )4-3بت�صرف.-

- 13 -

1 -1تعددية يف «القوميات والأجنا�س» ،يقول تعاىل:

ﭽﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ (الروم.)22 :
تعددية بني «ال�شعوب والقبائل» يدعو الإ�سالم �إىل توظيفها لإقامة عالقات
تعارف بني املختلفني ،يقول تعاىل :ﭽﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﭼ (احلجرات.)13 :

2 -2وهناك تعددية يف خ�صو�صية احل�ضارات ،وجعل االختالف بينها �أمرا حمتما
حلكمة �أرادها اهلل عز وجل ،يقول تعاىل ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ (هود ،)118 :وهي احلافز على املناف�سة واال�ستباق يف
ميادين االبداع والتقدم ،يقول تعاىل ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

ﯓﯔﯕﯖ ﯗﯘﭼ (املائدة.)48 :

وهناك تعددية ال�شرائع ،حتت مظلة الدين احلق ،فنجد �أن الإ�سالم ي�ؤكد
على �أن الذين جمعتهم �أ�صول الإميان باهلل وحده ،وباليوم الآخر ،والعمل
ال�صالح ،هم من الناجني الذين ال خوف عليهم .يقول تعاىل ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ (البقرة .)62 :ويف نف�س ال�سياق
جند ال�سنة ت�ؤكد على وحدة الدين ،رغم اختالف �شرائع الأنبياء عليهم
ال�سالم ،يقول �صلى اهلل عليه و�سلمَ « :و ْ أَ
ال ْن ِبيَا ُء �إِخْ َو ٌة ِل َعلاَّ ٍت(((� ،أُ َّم َهاتُ ُه ْم
�شَ َّتى َودِ ي ُن ُه ْم َواحِ دٌ»(((.

 -1لعالت :لأمهات متعددات والأب واحد« ،و�سميت �ضرة املر�أة علة لأنها تعل بعد �صاحبتها� ،أي :ينتقل
الزوج من �إحداهما �إىل الأخرى كالعلل يف ال�شرب بعد النهل» .غريب احلديث ،اخلطابي.160/2 ،
اب َم ْريمَ َ �إِذِ ا ْن َت َب َذ ْت م ِْن �أَ ْه ِل َها{،
اب َق ْولِ ا ِهلل } َو ْاذ ُك ْر فيِ ا ْلكِ َت ِ
� -2صحيح البخاري ،كتاب :الأنبياء ،بَ ُ
حديث رقم.3443 :
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3 -3وحتى يف �إطار ال�شريعة الإ�سالمية ،ف�إن التعددية التي تتمثل يف االختالف
الفقهي واملذهبي يف فروع ال�شريعة بناء على اختالف االجتهادات والنظر
يف الأدلة ،كان م�سوغا وحممودا ،وال نبالغ �إذا قلنا � َّإن النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم خطا �أبعد من جمرد الإقرار على مثل هذا االختالف ،كما فعل يف �إقرار
ال�صحابة جميعهم على اجتهادهم ،عندما طلب منهم �أال ي�صلوا الع�صر �إال يف
بني قريظة ،فنفذ كل فريق �أمر ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم وفق اجتهاده
وما فهمه من �أمره عليه ال�صالة وال�سالم((( .فنجد يف ال�سنة النبوية ما يدل
على �أن الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم كان يحث �أ�صحابه على االجتهاد وبذل
الر�أي بال�شورى يف ق�ضايا مهمة ،مثل م�شاورتهم يف �أ�سرى بدر ،وم�شاورتهم
يف غزوة �أحد يف البقاء يف املدينة �أو اخلروج للقاء العدو .وهذا يعد
ت�شجيعا منه على توليد الآراء املختلفة ،لي�ستفاد من �أح�سنها و�أقربها نفعا.
ثانيا :تعددية يوجدها الب�شر �أنف�سهم باختيارهم االنتماء �إىل �أحزاب �أو
تكتالت �سيا�سية� ،أو باختيار فل�سفات اقت�صادية متباينة ،وهي تهتم بالدرجة الأوىل
بالت�أثري على العملية ال�سيا�سية يف املجتمع.
وهذه ال�صورة من التعددية ظهرت ظهورا وا�ضحا يف الع�صور املت�أخرة
التي بد�أت احلركة ال�سيا�سية فيها تغلب على اجتاه بع�ض التيارات الدينية� ،أو
الالدينية ،وتديرها ،وهي تهدف لل�سماح بالتعبري بحرية ،بطرق �سلمية لكل
التيارات ال�سيا�سية ،وامل�شاركة الفاعلة ،والتعبري عن ذاتها(((.
اب َ�صلاَ ةِ َّ
وب َراكِ ًبا َو�إِميَا ًء،
الطال ِِب َوالمْ َ ْط ُل ِ
 -1ينظر احلديث بتمامه يف� :صحيح البخاري ،كتاب اجلمعة ،بَ ُ
حديث رقم.946:
 -2ينظر :بحث :التعددية ال�سيا�سية يف املجتمع الإ�سالمي بني االختالف امل�شروع والتفرق املمنوع ،مراد
رايق عودة ،م�ؤمتر :التعددية وحق االختالف من منظور �إ�سالمي ودور اجلامعات يف تنمية ذلك ،جامعة
النجاح الوطنية ،نابل�س2012 ،م.67 ،
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والتعددية ظاهرة ككل الظواهر الفكرية ،لها و�سط متزن معتدل ،ولها طرفا
غلو� ،إفراط و تفريط .و�إمنا كان حتقيق هذا التوازن يف املجتمعات هو الفارق يف
جناحها يف التعاطي مع التعدديات فيها �أو ال ،وكان هو �أحد �أ�سباب �سمو املجتمع
امل�سلم ،وانبالج �شم�س ح�ضارته يف مدة زمنية معجزة.
ال�سلم املدين:
مطلب ثالثِّ :
ال�سلم((( يف �أب�سط �أ�شكاله ومفاهيمه هو امل�صاحلة التي ت�أتي يف مقابلة حالة
�إن ِّ
اال�ضطراب وعدم اال�ستقرار� ،سواء على ال�صعيد الداخلي-النف�سي -للأفراد،
وحتى ال�صعيد العاملي بني الدول واملجتمعات..لذا ف�إنه ميكن تعريفه ب�أنه :حالة
الطم�أنينة النف�سية ،والروحية ،وال�سكينة التي ت�سود بني �أفراد املجتمع ،ثم تنعك�س
ال�سلم االجتماعي حالة من الوفاق
على العالقات بني الأفراد واجلماعات ،فيكون ِّ
ت�ضمن املحافظة على الكليات اخلم�س ومكمالتها :الدين ،والنف�س ،والأموال،
والأعرا�ض ،والعقول(((.
ال�سلم املدين((( مبعنى �أخ�ص((( فيطلق على� :إ�شاعة ثقافة ال�سالم،
�أما ِّ
وال�سلم يف اللغة :الرباءة ،والنجاة ،واالنقياد ،وامل�صاحلة ،وكل هذه املعاين مت�ضمنة يف املعنى
	-1ال�سالم ِّ
بال�سلم ،فهو براءة وجناة من العنف والأذى ،وهو انقياد للحق ،و�أكرث املعاين اللغوية ظهورا
املراد هنا ِّ
فيها معنى امل�صاحلة ،فهي م�صاحلة مع النف�س والنا�س واخلالق تعاىل ،يقول تعاىل " :و�إن جنحوا لل�سلم
فاجنح لها" (الأنفال .)61 :ينظر :معجم مقايي�س اللغة :البن فار�س ،91/3 ،واملحكم واملحيط الأعظم،
البن �سيده 512/8 ،وما بعدها .املعجم الو�سيط :مادة (�سلم).)466( :
ال�سلم يف املجتمعات
 -2بحث :الورقة الت�أطريية ،الكتاب التوثيقي لأعمال امللتقى االول ملنتدى تعزيز ِّ
امل�سلمة ،عبداهلل بن ب ّيه - .29 ،بت�صرف.-
ُ
( -3املدين) :مدن باملكان� :أقام .وكل �أر�ض يبنى بها ح�صن يف �أ ْ�ص ُط َّمتِها فهي مدينة ،والن�سبة �إليها مدين.
واملراد بها هنا املجتمع الذي يعي�ش على �أر�ض وحدود م�شرتكة .ينظر :املحكم واملحيط الأعظم،
 .358/9ول�سان العرب ،402/13 ،وتهذيب اللغة ،للأزهري.103/14 ،
ال�سلم ليكون �ضمن نطاق املجتمعات ذاتها� ،أي يف نطاق
 -4ذلك �أن كلمة «املدين» حتدد نطاق البحث يف ِّ
تفاعل الأفراد املنتمني لها� ،سواء كانوا متجان�سني (�إثنيا ودينيا وثقافيا وغري ذلك� )..أو كانوا ي�شكلون =
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وترويجه ،والت�سامح ،واالنفتاح على الآخر ،واالعرتاف به ،عن طريق ثقافة
احلوار ،وتعزيز عملية قبول الر�أي الآخر ،وفهم املختلفني فيما بينهم ،وجت�سري
الهوة بني خمتلف الأطياف وال�شرائح االجتماعية ،واالعرتاف بالتعددية الفكرية،
وال�سيا�سية ،والدينية ،ودولة القانون ،والد�ستور ،ورف�ض جميع �أ�شكال العنف
والتطرف يف العقيدة والفكر ،واملمار�سات القمعية يف املجتمع(((.
ال�سلمي:
مطلب رابع :التعاي�ش ِّ

ال�سلمي وهو املراد �أ�صالة من البحث يف ق�ضية التعددية
�أما التعاي�ش ِّ
بال�سلم املدين ،ف�إن الرتكيب اللغوي «للتعاي�ش» ي�شري �إىل وجود �صيغة
وعالقتها ِّ
ال�سلمية بني �أطرافها ،فيق�صد به :احلالة من ال�سالم
تفاعلية؛ تقت�ضي تبادل العالقة ِّ
ال�شامل التي يرجتى الو�صول لها يف املجتمعات يف ظل وجود التعددية يف
مكوناته .وبقدر ما هو مطلب ملح ومطروح بقوة على �ساحة العالقات الدولية
بني ال�شعوب ،وبخا�صة بني الأمم املختلفة التعدديات ،فهو �أكرث �إحلاحا يف نطاق
املجتمع الواحد� ،إذ �إن اال�ستقرار وبناء ال�سالم بالداخل ي�أتي قبل اال�ستقرار ،وبناء
ال�سالم اخلارجي.
ال�سلمي قد يكون بني �أهل امللة الواحدة� ،أو امللل املختلفة� ،أو على
والتعاي�ش ِّ
نطاق الدول� ،أو بني القوى االجتماعية املختلفة يف نطاق الدولة ذاتها(((.

تعددية يف �أي جانب من تلك اجلوانب .وال يبحث عن تفاعل املجتمعات مع غريها ،وهو ما يبحث يف
=
العالقات الدولية .انظر :الت�سامح وال�صفح -درا�سة مقارنة يف الفكر اال�سالمي والغربي ،عبدال�سالم
�إبراهيم البغدادي.14 ،
 -1بحث :الت�سامح وال�صفح -درا�سة مقارنة يف الفكر اال�سالمي والغربي ،عبد ال�سالم ابراهيم البغدادي،
 بت�صرف.19-ال�سلمي من خالل القواعد الكلية ،عبد العزيز العو�ضي.8-4 ،
 -2ينظر :بحث ،القواعد الكربى للتعاي�ش ِّ
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املبحث الثاين :مظاهر �سلمية املدنية يف الدولة الإ�سالمية الأوىل.
قامت الدولة الأوىل يف الإ�سالم على مبد�أ امل�س�ؤولية ال�سيا�سية واالجتماعية
بني احلاكم قائد الدولة ،واملحكومني الذين ين�ضوون حتت مظلة احلكم الإ�سالمي،
على اختالف قبائلهم وم�ستوياتهم االجتماعية ،مبا مثل دليال وا�ضحا على احرتام
تعدديات املحكومني يف مقابل احرتام القائد املبايع ،والتزام الطرفني بالعهد
وامليثاق املربم بينهما .وقد مر هذا املبد�أ مبرحلتني:
مطلب �أول :مرحلة التح�ضري لقيامها (بيعة العقبة الأوىل والثانية):
ومت ذلك بالتفاو�ض والتعاقد مع وفد يرثب يف مو�سم احلج ،وقد انتهت هذه
املرحلة بعقد بيعتي العقبة الأوىل ،والثانية .وذلك �أنها مل تكن بيعة على الإميان
باهلل ور�سوله فح�سب ،بل ت�ضمنت ميثاقا اجتماعيا يعد الأول ل�ضمان والدة الدولة
على �أ�سا�س امل�س�ؤولية امل�شرتكة بني القائد �-أو رئي�س الدولة -وهو الر�سول
�صلى اهلل عليه و�سلم ،والوفد الذين بايعوه من يرثب وهم الأو�س واخلزرج،
فن�صت البيعة الأوىل كما رواها الإمام �أحمد عن عبادة بن ال�صامت -وكان من
الُولىَ َ ،و ُك َّنا
امل�شاركني يف هذه البيعة اجلليلة -قالُ « :ك ْن ُت فِي َم ْن َح َ�ض َر ا ْل َع َق َب َة ْ أ
ا ْث َن ْي َع َ�ش َر َر ُجلاً َ ،ف َبايَ ْع َنا َر ُ�س َ
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َع َلى بَ ْي َع ِة الن َِّ�ساءَِ ،و َذل َِك
�ض الحْ َ ْر ُب َع َلى �أَنْ اَل ن ُْ�ش ِر َك ِبا ِهلل �شَ ْيئًاَ ،و اَل ن َْ�س ِرقَ َ ،و اَل ن َْزنيِ ََ ،و اَل نَ ْق ُت َل
َق ْب َل �أَنْ يُ ْفترَ َ َ
وفَ ،ف�إِنْ
�أَ ْو اَل َدنَاَ ،و اَل نَ�أْت َِي ِب ُب ْه َتانٍ نَ ْفترَ ِ ي ِه بَينْ َ �أَ ْيدِ ي َنا َو�أَ ْر ُج ِل َناَ ،و اَل ن َْع ِ�صيَ ُه فيِ َم ْع ُر ٍ
َو َّف ْي ُت ْم َف َل ُك ُم الجْ َ َّن ُةَ ،و ِ�إنْ َغ�شِ ي ُت ْم م ِْن َذل َِك �شَ ْيئًا َف�أَ ْم ُر ُك ْم ِ�إلىَ اهللِ�ِ ،إنْ �شَ ا َء َع َّذ َبَ ،و ِ�إنْ
�شَ ا َء َغ َف َر»((( .وهي كما يظهر كانت تهدف لرت�سيخ قيم الإ�سالم يف نفو�س متبعيه
� -1أخرجه �أحمد يف امل�سند ،حديث رقم .23196 :وهو حديث �صحيح ورد نحوه يف البخاري ،كتاب
الَن َْ�صارِ �إِلىَ ال َّنب ِِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم بمِ َ َّك َة َوبَ ْي َع ِة ا ْل َع َق َبةِ ،حديث رقم:
اب ُو ُفودِ ْ أ
ف�ضائل ال�صحابة ،بَ ُ
.3893
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الأوائل يف املدينة ،مع الداللة على �ضرورة طاعة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم،
واتباعه يف املعروف.
ثم كانت البيعة الثانية ،قال جابر ر�ضي اهلل عنه ..« :فقلنا :يَا َر ُ�س َ
ول اهللِ،
ال�س ْم ِع َو َّ
الطا َع ِة فيِ ال َّن َ�ش ِاط َوا ْل َك َ�س ِلَ ،وال َّن َف َق ِة
َعلاَ َم نُ َبا ِي ُع َك ؟ َق َال :تُ َبا ِي ُعونيِ َع َلى َّ
فيِ ا ْل ُع ْ�س ِر َوا ْل ُي ْ�س ِرَ ،و َع َلى َْ أ
ال ْم ِر ِبالمْ َ ْع ُر ِ
وف َوال َّن ْه ِي َع ِن المْ ُ ْن َك ِرَ ،و�أَنْ يَقُولَ َها اَل يُ َباليِ
فيِ ا ِهلل لَ ْو َم َة اَلئ ٍِمَ ،و َع َلى �أَنْ تَ ْن ُ�ص ُرونيِ َ ،وتمَ ْ َن ُعونيِ ِ�إ َذا َقدِ ْم ُت َع َل ْي ُك ْم ممِ َّا تمَ ْ َن ُع َ
ون ِم ْن ُه
اج ُك ْم َو�أَ ْب َنا َء ُك ْمَ ،ولَ ُك ُم الجْ َ َّن ُة»(((.
�أَ ْن ُف َ�س ُك ْم َو�أَزْ َو َ

ويت�ضح يف هذه البيعة خا�صة مبد�أ امل�س�ؤولية الذي يتحمله املجتمع الذي
يحت�ضن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم؛ بو�صفه قائدا للأمة .كما �أن الن�صرة واملنعة
املطلوبة ما هي �إال تر�سيخ ملفهوم امل�س�ؤولية امل�شرتكة بني احلاكم واملحكوم.
مطلب ثاين :مرحلة التنظيم بعد الت�أ�سي�س الفعلي:
و�أول خطوات هذا التنظيم كان ب�إ�صدار (وثيقة املدينة) امل�شهورة عند قدوم
الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم للمدينة(((.
وقد لفتت هذه الوثيقة �أنظار غري امل�سلمني� ،إىل النظم التي بنيت عليها الدولة
الإ�سالمية الأوىل ،يف التفاتة هامة �إىل كونها من �أقدم الوثائق التاريخية التي فيها
الن َْ�صارِ َر ُ�س َ
ول ا ِهلل
� -1أخرجه ابن حبان يف �صحيحه ،كتاب التاريخ ،باب بدء اخللق ،ذِ كْ ُر َو ْ�ص ِف بَ ْي َع ِة َْ أ
َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم لَ ْي َل َة ا ْل َع َق َب ِة بمِ ِنًى ،حديث رقم.6274 :
	-2انظر ن�صها يف :الرو�ض الأنف  ،345/2ال�سرية النبوية ،البن ه�شام  ،31/3البداية والنهاية البن كثري
 .273/3والكالم على ت�صحيح هذه الوثيقة �أو ت�ضعيفها :مما كان حمل بحث وجدل ،فمن نظر لها من
وجهة نظر حديثية بحتة وطبق عليها �شروط �صنعة املحدثني ،مل ي�سلم له طريق من مقال و�ضعف ،و�أما
من �أخذها عن �أهل املغازي وال�سري الذين عرف عنهم العناية بروايات ال�سرية وتتبعها ،تلقفها بالقبول،
واعتربها بجميع طرقها ت�صح ن�سبتها للر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم.
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قوانني منظمة ل�ش�ؤون امل�سلمني ،وتعامالتهم مع بع�ض ومع غريهم� ،ضمن �إطار
الدولة الإ�سالمية� ،أو خارجها .يقول امل�ست�شرق الروماين جيورجيو« :حوى هذا
الد�ستور اثنني وخم�سني بندا ،كلها من ر�أي ر�سول اهلل خم�سة وع�شرون منها
خا�صة ب�أمور امل�سلمني ،و�سبعة وع�شرون مرتبطة بالعالقة بني امل�سلمني و�أ�صحاب
الأديان الأخرى ،وال�سيما اليهود وعبدة الأوثان .وقد ُدون هذا الد�ستور ب�شكل
ي�سمح لأ�صحاب الأديان الأخرى بالعي�ش مع امل�سلمني بحرية ،ولهم �أن يقيموا
�شعائرهم ح�سب رغبتهم ،ومن غري �أن يت�ضايق �أحد الفرقاء .و�ضع هذا الد�ستور
يف ال�سنة الأوىل للهجرة� ،أي عام 623م .ولكن يف حال مهاجمة املدينة من قبل
عدو عليهم �أن يتحدوا ملجابهته وطرده»(((.
ال�سلمي يف بنود ذلك الد�ستور العظيم:
ومن �أهم مالمح الدعوة للتعاي�ش ِّ
�أ�« -إنهم �-أي :ال�شعب امل�سلم� -أمة واحدة من دون النا�س»((( .وبهذا البند
اندمج امل�سلمون على اختالف قبائلهم و�أن�سابهم �إىل جماعة الإ�سالم،
فاالنتماء للإ�سالم فوق االنتماء للقبيلة �أو العائلة ،وبهذا نقل ر�سول اهلل
العرب من م�ستوى القبيلة �إىل م�ستوى الأمة ،انتقاال من حالة التعددية
امل�ضطربة� ،إىل االندماج والتعاي�ش بينها يف �إطار الأمة.
ب� -إقرار النبي �صلى اهلل عليه و�سلم كل قبيلة على �أحالفها التي كانت عليها قبل
الهجرة ،يعترب �إقرارا منه �صلى اهلل عليه و�سلم على �صحتها ،وت�أكيدً ا على
مبد�أ التعددية مرة �أخرى ،يف ظل �إطار �شامل.

 -1نظرة جديدة يف �سرية ر�سول اهلل ،كون�ستان�س جيورجيو.192 ،
	-2الرو�ض الأنف ،399/2 ،ال�سرية النبوية ،البن ه�شام.32/3 ،
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ني َع َلى َم ْن بَغَى ِم ْن ُه ْم �أَوِ ا ْب َتغَى َد�سِ ي َع َة((( ُظ ْل ٍم �أَ ْو �إِ ْث ٍم �أَ ْو
ني المْ ُ َّت ِق َ
تَ « -و�إِ َّن المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
نيَ ،و�إِ َّن �أَ ْيدِ يَ ُه ْم َع َل ْي ِه َجمِ يعِ ه ِْمَ ،ولَ ْو َك َان َولَ َد
ُع ْد َوانٍ �أَ ْو َف َ�سادٍ بَينْ َ المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
�أَ َحدِ هِ ْم»((( ،يعترب ن�صا يف جواز ردع الظلم من �أي ف�صيل من ف�صائل املدينة
�إذا اعتدي على امل�سلمني ،ولو كان من �أبناء املدينة ،بغ�ض النظر عن انتمائه
الديني �أو حلفه وقبيلته .لذلك ُحكم بالإعدام على جمرمي قريظة بعد معركة
الأحزاب ،ملا حتالفوا مع جيو�ش الأحزاب الغازية للمدينة ،وبغوا وخانوا
بقية الف�صائل ،على الرغم من �أنهم �أبناء وطن واحد!
ث -وهنا �أي�ضا ت�أكيد على ارتفاع العهود واملواثيق وااللتزامات على الأعراق،
والأديان ،وغري ذلك ،فال جمال ملجاملة� ،أو تغا�ض عن �أحد ،فالكل يخ�ضع
لهذا الد�ستور.
ني بع�ضعم
ج -وجاء فيهَ « :و�إِ َّن ذِ َّم َة ا ِهلل َواحِ َد ٌة يُجِ ُري َع َل ْيهِم �أَ ْدنَا ُهمَ ،و�إِن امل�ؤم ِن َ
َم َواليِ بَ ْع ٍ�ض ُد َ
ا�س»((( .فلأي م�سلم احلق يف منح الأمان لأي �إن�سان،
ون ال َّن ِ
ومن ثم يجب على جميع �أفراد الدولة �أن حترتم هذا الأمان ،و�أن جتري من
امل�سلم ،ولو كان املجري �أحقرهم .ف ُيجري على امل�سلمني �أدناهم ،مبا يف
�أجار
ُ
ذلك الن�ساء ،قال النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -لأم هانئَ « :ق ْد �أَ َج ْرنَا َم ْن
( - -1د �س ع) (فعل ثالثي الزم متعد)َ ،د َ�س ْع ُت� ،أ ْد َ�س ُعِ ،ا ْد َ�س ْع ،م�صدر َد ْ�س ٌعَ ،د�سِ ي َع ٌة ،ويقال
َد َ�س َع َّ
 ال�ش ْيء� ،أي َد َف َع ُه .جاء يف مقايي�س اللغة �أن« :الدال وال�سني والعني �أ�صل يدل على الدفع .يقال
د�سع البعري بجرته� ،إذا دفع بها .والد�سع :خروج اجلرة .والد�سيعة :كرم فعل الرجل يف �أموره .وفالن
�ضخم الد�سيعة ،يقال هي اجلفنة ،ويقال املائدة .و�أي ذلك كان فهو من الدفع والإعطاء .ومنه حديث
ني �أَ ْيدِ يه ِْم َع َلى َم ْن بَغَى
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ،يف كتابه بني قري�ش والأن�صار�« :إِنَّ المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
َع َل ْيه ِْم� ،أَوِ ا ْب َتغَى َد�سِ ي َع َة ُظ ْل ٍم»َ ،ف�إِنَّ ُه َ�أ َرا َد الدَّ ف َْع َ�أ ْي ً�ضا .يَق ُ
ُول :ا ْب َتغَى َد ْف ًعا ِب ُظ ْل ٍم( .معجم مقايي�س اللغة،
البن فار�س ،باب الدال وال�سني وما يثلثهما يف الثالثي ،مادة «د�سع».279/2 ،
 - -2ال�سرية النبوية ،بن ه�شام ،كتاب ال�سري واملغازي.91/2 ،
	-3ابن �سيد النا�س ،عيون الأثر ،260/1 ،ال�سرية النبوية البن ه�شام.33/3 ،
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�أَ َج ْر ِت يَا �أُ َّم َهان ٍِئ((( »(((.

ني
�أ -كما جاء فيهاَ « :و ِ�إنَّ ُه َم ْن تَ ِب َع َنا َم ْن يَ ُهو َد َف ِ�إ َّن لَ ُه ال َّن ْ�ص َر َو ُْ أ
ال ْ�س َو َة َغيرْ َ َم ْظ ُلو ِم َ
ا�ص ٍر َع َل ْيه ِْم»(((.
َو اَل ُم َت َن َ
وهو �أ�صل يف رعاية �أهل الذمة ،واملعاهدين� ،أو الأقليات غري الإ�سالمية التي
تخ�ضع ل�سيادة الدولة و�سلطان امل�سلمني ..فلهم عند خ�ضوعهم للدولة حق
الن�صرة على من رامهم� ،أو اعتدى عليهم بغري حق� ،سواء من امل�سلمني �أو
من غري امل�سلمني ،من داخل الدولة �أو من خارجها..
د -كما ورد « َو�إِ َّن بَ ْي َن ُه ُم ال َّن ْ�ص َر َع َلى َم ْن َد َه َم يَثرْ ِ َب»(((َ « ،و�إِ َّن بَ ْي َن ُه ُم ال َّن ْ�ص َر َع َلى
ال�صحِ ي َفةِ»((( ،وهي بنود ت�ؤكد على تنظيم احلقوق
َم ْن َحا َر َب �أَ ْه َل َهذِ هِ َّ
وااللتزامات ،وحترمي االعتداء والظلم ،يف �إطار العي�ش امل�شرتك مع طوائف
خمتلفة دينيا عن امل�سلمني؛ مثل �أهل الكتاب واملعاهدين.
هـ -كما �صرحت الوثيقة ب�ضمان الأمن لكل مواطن يف املدينة ملتزم ببنودها� ،إال
من خرقها بظلم و�إثم ،فورد فيهاَ « :و ِ�إنَّ ُه َم ْن خَ َر َج �آم ٌِن َو َم ْن َق َع َد �آم ٌِن ِبالمْ َدِ ي َنةِ،
ِ�إ اَّل َم ْن َظ َل َم �أَ ْو �أَث َِمَ ،و ِ�إ َّن اللهَّ َ َجا ٌر لمِ َ ْن بَ َّر َواتَّقَى»(((.
ونلحظ من خالل هذه اال�ستعرا�ض ال�سريع لبع�ض بنود الوثيقة �أو الد�ستور
الذي كان من �أولويات النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف �إن�شائه لقاعدة را�سخة يف
-1
-2
-3
-4
-5
-6

ال�صلاَ ةِ فيِ الث َّْو ِب ا ْل َواحِ دِ ُم ْل َتحِ ًفا ِبهِ ،حديث
اب َّ
�أخرجه البخاري يف �صحيحه ،كتاب ال�صالة ،بَ ُ
رقم.357:
بحث :د�ستور املدينة ..مفخرة احل�ضارة الإ�سالمية ،حممد م�سعد ياقوت/http://www.saaid.net ،
عيون الأثر ،260/1 ،ال�سرية النبوية البن ه�شام.33/3 ،
عيون الأثر ،261/1 ،ال�سرية النبوية البن ه�شام.35/3 ،
عيون الأثر ،261/1 ،ال�سرية النبوية البن ه�شام ،35/3 ،الرو�ض الأنف.345/2 ،
عيون الأثر ،262/1 ،ال�سرية النبوية البن ه�شام ،35/3 ،الرو�ض الأنف.345/2 ،
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الدولة الأوىل التي تظل الإ�سالم ومن يدين له بالوالء واالنتماء� ،أنها كانت �سباقة
ال�سلم.
�إىل تو�ضيح مفاهيم متقدمة يف ال�سيا�سة ال�شرعية التي تكفل ِّ
ولكن لي�س املق�صود الأ�صيل هنا هو بيان ال�سبق القانوين �أو ال�سيا�سي املتمثل
يف هذا الد�ستور� ،أو هذه الوثيقة ،بل املهم هو كيف جتيب هذه الوثيقة عن �أ�سئلة
احلا�ضر ،ومتنحنا الر�ؤية ال�سليمة للتعاي�ش مع (الآخر) ،فال فائدة يف احلديث عن
عظمة الإجناز الرائد ،مع وجود العجز عن ا�ستثماره يف الواقع ،فهذا يعد من قبيل
جلد الذات ،وتكري�س ثقافة العجز عن ترجمة هذه الوثيقة وغريها من العقود
واملواثيق ،واالجتهاد يف كيفية تنزيلها على حا�ضر الأمة ،و�صياغة م�ؤ�س�سات
ال�سلم املدين يف املجتمع ،وحتقيق كرامة الإن�سان وحرية اختياره ،وعدم �إف�ساد
ِّ
هذه املعاين الإن�سانية باجتهادات �سقيمة ،حتجر الفهم ،وت�سريه يف �أزقة �ضيقة
احلدود ،غري حممودة العواقب(((.
املبحث الثالث� :شواهد �سلمية املدنية الإ�سالمية ،يف ع�صر النبوة.
ال�سلمي ،ففيها
�إن �سنة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم تعد موجها عمليا للتعاي�ش ِّ
الكثري من التوجيهات القولية ،والآثار العملية ل�سلوك التعاي�ش ال�صحيح مع
التعددية الدينية ،والعرقية ،والطبقية ،وغريها ،مبا يجعلها م�صدرا ثريا بالدالئل
ال�شاهدة على جناح الأمنوذج النبوي يف التعاطي مع التعددية يف املجتمع
امل�سلم ،بكافة �أ�شكالها.
مطلب �أول� :شواهد التعامل مع (التعددية الدينية) يف ال�سنة النبوية:
وهي تتجلى يف كثري من امل�أثور القويل والعملي الذي يعرب عن حقيقة
ال�سلمي مع الذين اليدينون بالإ�سالم ،يف ظل تعاليم
التطبيق العملي للتعاي�ش ِّ
	-1انظر :بحث :وثيقة املدينة امل�ضمون والداللة� ،أحمد قائد ال�شعيبي18 ،
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الإ�سالم وقيمه ،ومن ذلك:
�أ	-ا�شرتاك النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف حلف الف�ضول((( ،قبل الإ�سالم ،وهو
زبيدي ،قال �صلى اهلل عليه و�سلم« :لَق َْد
حلف �أقامته قري�ش لن�صرة رجل
ّ
�شَ ه ِْد ُت فيِ َدارِ َع ْبدِ ا ِهلل ْب ِن ُج ْد َع َان حِ ْل ًفاَ ،ما �أُحِ ُّب �أَ َّن ليِ ِب ِه ُح ْم َر ال َّن َع ِمَ ،ولَ ِو
ال ْ�سلاَ ِم َ ألَ َج ْب ُت»(((.
�أُ ْد َعى ِب ِه فيِ ْ إِ
ولهذا احللف دالالت عميقة على جواز التحالف مع غري امل�سلمني((( على
ما فيه �إحقاق احلق ،ورد الظلم ،وت�أكيد الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم على �أنه
لو دعي ملثله لأجاب� ،إمنا هو ت�أكيد على كل عقلية ال تت�سع لفهم �سعة هذا الدين،
ومفهوم ال�سالم فيه ،فهو ين�شد للنا�س جميعا بغ�ض النظر عن انتماءاتهم الدينية،
�أو العرقية �أو غريها.

 -1فريوى �أن رجلاً زبيديا ،قدم مكة بب�ضاعة ،فا�شرتاها منه العا�ص بن وائل ،ومل يدفع له الثمن ،فا�ستنجد
الزبيدي فلم ينجده �أحد ،بل انتهروه ،ف�صعد على جبل �أبي قبي�س عند طلوع ال�شم�س ،وقري�ش يف
�أنديتهم حول الكعبة ،ف�صاح ب�أعلى �صوته:
ِب َب ْط ِن َم َّك َة نَائِي الدَّ ارِ َوال َّن َف ِر
		
وم ِب َ�ضا َع ُت ُه
يا � َآل ِف ْه ٍر لمِ َ ْظ ُل ٍ
ْ�ض ُع ْم َرت َ ُه يَا لَل ِّر َجالِ َوبَينْ َ الحْ ِْج ِر َوالحْ َ َج ِر
وَمحُ ْ ِر ٍم �أَ�شْ َع ٍث لمَ ْ يَق ِ
�إِنَّ الحْ َ َر َام لمِ َ ْن َمات َْت َك َرا َم ُت ُه
َو َال َح َر َام ِلث َْو ِب ال َفاجِ ِر ال ُغدَ رِ
فاجتمعت قبائل قري�ش ،ومت احللف ،وقال الزبري بن عبد مطلب« :ما لهذا مرتك»� ،أي :ال نرتكه حتى نرد
له حقه...فاجتمعت قبائل قري�ش يف دار عبد اهلل بن جدعان ،وتعاقدوا ،وتعاهدوا ،على �أن ال يجدوا
مبكة مظلو ًما ،دخلها من �سائر النا�س� ،إال قاموا معه ،وكانوا على من ظلمه ،حتى ترد عليه مظلمته...
انظر :عيون الأثر.68/1،
� -2أخرجه البيهقي يف �سننه الكربى ،كتاب ق�سم الفيء والغنيمة ،جماع �أبواب تفريق ما �أخذ من �أربعة
اب �إِ ْع َطاءِ ا ْل َف ْيءِ َع َلى الدِّ ي َوانِ َو َم ْن يَق َُع ِب ِه ا ْلبِدَ ايَ ُة ،حديث رقم:
�أخما�س الفيء غري املوجف عليه ،بَ ُ
 .13203الرو�ض الأنف .241/1 ،البداية والنهاية.357/2 ،
	-3انظر :فقه الت�سامح يف الفكر العربي -الإ�سالمي ،عبداملح�سن �شعبان 79 .وما بعدها.
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ب -نزوله �صلى اهلل عليه و�سلم يف جوار املطعم بن عدي بعدما رجع من
الطائف((( ،وقد كان كافرا ،وهذا الفعل يحمل داللة مهمة على جواز
الدخول يف جوار غري امل�سلمني للحاجة ،كما �أن قوله �صلى اهلل عليه و�سلم:
«لَ ْو َك َان المْ ُ ْطعِ ُم ْب ُن َعدِ ٍّي َح ًّياُ ،ث َّم َك َّل َمنِي فيِ َه�ؤ اَُلءِ ال َّن ْت َنى((( ،لَترَ َ ْك ُت ُه ْم لَ ُه»(((.
دليل �آخر على جواز قبول جوار من يجريهم غري امل�سلمني؛ ممن لهم يد عند
امل�سلمني وفاء لهم وبرا.
ج -كما �أن يف الإذن بالهجرة لأر�ض احلب�شة((( ،ليقيم امل�سلمون يف جوار ملكها
الن�صراين العادل ،خري دليل على مبد�أ التعاي�ش يف ظل مبادئ يرت�ضيها
الإ�سالم لأتباعه؛ من حفظ حقوقهم ،و�ضمان حريتهم ،ومعتقدهم ،ولو كان
ذلك يف �أر�ض ال تدين بهذا الدين.
د� -صلح احلديبية ،وهو يعد من العهود واملواثيق التي �أبرمها الر�سول �صلى
اهلل عليه و�سلم مع (الآخر) الذي ال يدين بهذا الدين ،بل مع الذي ظهر
منه العداء واجلور ،ترقبا خلري منتظر يرتتب على هذه الهدنة .و قد كان يف
ذلك ال�صلح من العمق يف فهم �أبعادها ذات الدالالت ال�سيا�سية ما خفي على
بع�ض ال�صحابة �آنذاك ف�أ�صابهم الغم واهتموا ل�صرفهم عن البيت احلرام ،وقد
حمل هذا ال�صلح تقريرات مهمة ملبادئ عظيمة؛ هي �أ�س�س لأي دولة تبتغي
�أن تقتفي نهج الدولة الإ�سالمية الأوىل ،فهي تقرر مبد�أ احلوار والتفاو�ض،
	-1ال�سرية النبوية ،البن ه�شام ،225/2 ،وخمت�صر ال�سرية ،ملحمد بن عبدالوهاب.111 ،
 -2يعني �أ�سرى بدر ،و (النتنى) جمع ننت وهو ذو الرائحة الكريهة واملراد هنا الننت املعنوي وهو كفرهم
و�ضاللهم .انظر :النهاية يف غريب احلديث ،البن الأثري.14/5 ،
الُ َ�سا َرى م ِْن
اب َما َم َّن ال َّنب ُِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َع َلى ْ أ
� -3أخرجه البخاري يف �صحيحه ،كتاب اخلم�س ،بَ ُ
َغيرْ ِ �أَنْ يُخَ ِّم َ�س ،حديث رقم.3139:
	-4انظر :تاريخ الطربي� .329 - 328/2 ،سرية ابن �إ�سحاق ،154/2 ،عيون الأثر .151/1 ،خمت�صر زاد
املعاد يف هدي خري العباد.169 ،
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ومبد�أ الهدنة وامل�صاحلة ،ومبد�أ عقد اتفاقيات �أمنية متبادلة ،وتقرير مبد�أ
االعرتاف املتبادل واالنفتاح على العامل ،وتقرير مبد�أ مراعاة املقا�صد الكلية
يف ال�سيا�سة ال�شرعية(((.
 -1تعامل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم مع املنافقني يف املدينة ،من الذين �أظهروا
الإميان و�أبطنوا الكفر ،فكانوا مرتدين عن الدين بقلوبهم ،مع �إظهارهم
االنخراط يف جماعة امل�ؤمنني ،فلم يقاتلهم �صلى اهلل عليه و�سلم برغم ذلك،
وذلك لأنهم حافظوا على وحدة جماعة الأمة ال�سيا�سية ،وظلوا من�ضوين
حتت لواء الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم و�صحابته .بل ن ّبه النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم �إىل احلكمة من ذلك بقوله عليه ال�صالة وال�سالمَ « :د ْع ُه ،اَل
ا�س �أَ َّن محُ َ َّمدً ا يَ ْق ُت ُل �أَ ْ�ص َحابَ ُه»((( .ويف هذا التعامل النبوي مع
يَ َت َح َّد ُث ال َّن ُ
ق�ضية النفاق در�س مهم للأمة ،تتعلم منه �أن احلفاظ على وحدة الأمة و�سلمها
الداخلي من القالقل واال�ضطرابات التي قد ت�ؤدي �إىل تطورها لفنت خارجية
تهدد كيانها و�سلمها العام ،مقدم على ت�صفية ح�سابات مع �أفراد يعرف منهم
العداء وخمالفة الر�أي ،ولكنهم ال يزالون يف ظل �سلطان الدولة وقانونها
العام ،مل ي�شقوا ع�صى الطاعة(((.
وهذه النماذج املذكورة �آنفا ،تعد معامل رئي�سة لكيفية التعامل والتعاقد
وال�شراكة والتكامل والتوافق العملي يف ظل التعددية الدينية ،وذلك ي�ؤكد �أن
الإ�سالم مل يعمد يوما لف�صل �أتباعه عن غريهم ممن ال ينت�سبون لهذا الدين ،بل
كان النبي �صلى اهلل عليه و�سلم م�أمورا بالتعامل معهم �ضمن �أطر احلق والعدل،
	-1انظر� :صلح احلديبية ،و�أبعاده ال�سيا�سية املعا�صرة ،عبداحلكيم ال�صادق الفيتوري.4-3 ،
}�س َوا ٌء َع َل ْيه ِْم �أَ ْ�س َتغْ َف ْر َت لَ ُه ْم �أَ ْم لمَ ْ ت َْ�س َتغْ ف ِْر لَ ُه ْم
� -2أخرجه البخاري ،كتاب التف�سري� ،سورة املنافقنيَ ،ق ْولُ ُهَ :
لَ ْن يَغْ ِف َر اهللُ لَ ُه ْم �إِنَّ اهللَ ال يَ ْهدِ ي ا ْلق َْو َم ا ْل َفا�سِ ِقنيَ{ ،حديث رقم.4905 :
	-3انظر :التعددية ،الر�ؤية الإ�سالمية والتحديات الغربية.11-10 ،
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وهذا اجلانب من التعامل النبوي مع ق�ضية التعددية ،ي�ستدعي االجتهاد والنظر،
والتفكري ،و�إيجاد ال�صيغ املالئمة لتعامل امل�سلمني مع غريهم اليوم ،والتوافق معهم
على �صيغ تعاون ،ال يعني �إقرارهم على ما ﻫم عليه ،فلهم معتقدهم وال �إكراه.
مطلب ثاين� :شواهد التعامل مع (التعددية الفكرية) يف ال�سنة النبوية:
�إن من �أهم الدالئل و�أو�ضحها على قبول الر�أي (الآخر) ما وجد يف �سريته
�صلى اهلل عليه و�سلم من �أخبار �صحيحة عن م�شاورته لأ�صحابه ر�ضوان اهلل عليهم،
بل وحثهم وتدريبهم على التفكري و�إبداء الر�أي ،و�إن كان خمتلفا لكنه ي�صب يف
م�صلحة الأمة ...ولقد توالت الأدلة القولية والعملية التي ت�ؤكد ا�ستمرار النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم على امل�شورة ،حتى بلغت حدا جعل �أبا هريرة ر�ضي اهلل عنه
يقول :ما ر�أيت �أحدا �أكرث م�شورة لأ�صحابه من ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
لأ�صحابه .ومن ذلك:
 -1م�شاورته لأ�صحابه يف معركة بدر:
وكان ذلك يف مواطن متعددة يف تلك الغزوة:
�أوال :قبل اخلروج بال�صحابة لعري قري�ش ،فروى م�سلم َع ْن �أَن ٍَ�س �أَ َّن َر ُ�س َ
ول ا ِهلل
�ض
ني بَ َل َغ ُه ِ�إ ْق َب ُال �أَ ِبي ُ�س ْفيَ َانَ ،ق َالَ :ف َت َك َّل َم �أَبُو بَ ْك ٍر َف َ�أ ْع َر َ
َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم �شَ ا َو َر حِ َ
َال�ِ :إ َّيانَا ت ُِريدُ يَا َر ُ�س َ
َام َ�س ْعدُ ْب ُن ُع َبا َد َة َفق َ
ول اهللِ،
َع ْن ُهُ ،ث َّم ت َ َك َّل َم ُع َم ُر َف�أَ ْع َر َ
�ض َع ْن ُهَ ،فق َ
ي�ض َها ا ْل َب ْح َر َ ألَخَ ْ�ض َنا َهاَ ،ولَ ْو �أَ َم ْرتَ َنا �أَنْ ن َْ�ض ِر َب
َوا َّلذِ ي نَ ْف�سِ ي ِبيَدِ هِ  ،لَ ْو �أَ َم ْرتَ َنا �أَنْ نُخِ َ
�أَ ْك َبا َد َها ِ�إلىَ بَ ْر ِك ا ْلغِ َمادِ لَ َف َع ْل َنا»(((.
وثانيا :ملا فاتتهم العري ،وجنا بها �أبو �سفيان ،وذهب لقري�ش ي�ستنفرها حلماية
جتارتها ،ووجد النبي �صلى اهلل عليه و�سلم� ،أن امل�شكلة قد تغريت ،فبعد �أن خرج
اب َغ ْز َوةِ بَ ْدرٍ  ،حديث رقم.1779 :
� -1أخرجه م�سلم ،كتاب اجلهاد ،بَ ُ
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امل�سلمون ملواجهة القافلة التجارية التي كان عدد رجالها �سبعني رجال� ،إذا بهم
يواجهون جي�شا يقوده �صناديد قري�ش قوامه �ألف مقاتل ،ور�أى النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم �أن ت�أمني �سالمة املدينة ي�ستدعي �أن يجابه كربياء قري�ش ،التي بد�أت بالزحف
نحو املدينة ،برغم علمها بنجاة القافلة وو�صولها ملكة .ولكنه �صلى اهلل عليه و�سلم
مل يقدم على ذلك حتى ا�ست�شار �أ�صحابه ،وبخا�صة الأن�صار� ،إذ �إنهم ملا بايعوه
بيعة العقبة ،قالوا :يا ر�سول اهلل� ،إنا براء من ذمامك حتى ت�صل �إىل ديارنا ،ف�إذا
و�صلت �إليها ،ف�أنت يف ذمتنا ،مننعك مما مننع منه �أبناءنا ون�ساءنا ،فتخوف الر�سول
عليه ال�صالة وال�سالم �أال تكون الأن�صار ترى عليها ن�صره �إال ممن دهمه يف املدينة
من عدوه ،و�أن لي�س عليهم �أن ي�سري بهم �إىل عدو من بالدهم((( ،ولكنهم �أجابوه
لقتال قري�ش ،فقرت عينه �صلى اهلل عليه و�سلم بذلك.
وثالثا :ملا قبل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم م�شورة �أ�صحابه يف موقع ماء
بدر(((.
ورابعا :ا�ست�شارته �صلى اهلل عليه و�سلم يف �أ�سرى بدر ،واجتهادهم يف حكم
ه�ؤالء الأ�سرى ،ف�سمع من �أبي بكر وعمر ر�ضي اهلل عنهما ،ومال لر�أي �أبي بكر
ر�ضي اهلل عنه الذي �أ�شار بقبول الفدية ،رجاء هدايتهم .ولكن اهلل عز وجل �أنزل
�آيات فيها ت�صويب لر�أي عمر ر�ضي اهلل عنه ،وعتاب على قبول الفدية(((.
والدر�س الذي يت�صل مبو�ضوعنا من هذه املواقف كلها هو احلكمة يف �إتاحة
الفر�صة للر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم لي�ست�شري �أ�صحابه ،ويجتهد ،وليبني لهم �أن
املجتهد معر�ض للخط�أ وال�صواب ،ولكن ال خطر عليه من هذا اخلط�أ ،ما دام قد
	-1انظر :دالئل النبوة ،للبيهقي ،34/3 ،و عيون الأثر.247/1 ،
	-2انظر :الرو�ض الأنف .62/3 ،وال�سرية النبوية ،البن كثري ،402/2 ،وعيون الأثر.332/1 ،
اح ِة ا ْل َغ َنائ ِِم .حديث
اب ِْ إ
	-3انظر� :صحيح م�سلم ،كتاب اجلهاد وال�سري ،بَ ُ
ال ْمدَ ادِ ِبالمْ َلاَ ِئ َك ِة فيِ َغ ْز َوةِ بَ ْدرٍ َو�إِبَ َ
رقم.1763 :
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بذل اجلهد ،و�أخل�ص النية.
ففي ذلك تعليم للأمة يف كل زمان ومكان �أن اختالف الآراء ال �ضري فيه ،بل
�إن احلق قد يكون مع املخالف املظنون خط�ؤه ،فقبول الأفكار والتعاي�ش معها حتت
مظلة وا�سعة من رحابة ال�صدر للر�أي والر�أي املخالف ،هو من �أهم �أ�سباب ن�شر
ال�سالم يف املجتمعات.
 -2ال�شورى يف غزوة �أحد:
وكان من �ش�أنها� ،أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ا�ست�شار �أ�صحابه يف البقاء يف
املدينة والتح�صن بها بدال من اخلروج للقاء العدو ،وقال� :أ�شريوا علي ،وقد �أ�شار
عدد من ال�صحابة ب�أن يبقوا داخل املدينة ،ف�إن دخلت قري�ش عليهم قاتلوهم يف
الأزقة ،ورموهم من فوق ال�صيا�صي والآطام ،وقد كانت املدينة �شبه حم�صنة،
وكان هذا ر�أي كبار ال�صحابة ،وهو ر�أي ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ولكنه مل
يعزم عليهم .ولذلك قال بع�ض الفتيان  -ممن مل ي�شهدوا بدرا ،وكانوا يت�شوقون
للجهاد ليبلوا كما �أبلى �أ�صحاب بدر ،حيث �إنهم مل ي�شهدوها -اخرج بنا �إىل
عدونا ،و�أيدهم بع�ض كبار ال�صحابة كحمزة ،و�سعد بن عبادة ،والنعمان بن
ثعلبة ،وغريهم.
وقد �أخذ ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم بر�أي ه�ؤالء ،وعندما لب�س لأمته
ودرعه ،خ�شي �أولئك �أنهم ا�ستكرهوه ،فعادوا �إىل ر�أيه ،ف�أبى �صلى اهلل عليه
و�سلم بعد �أن عزم على اخلروج ،معلال ذلك �أنه ما كان لنبي �أن يخلع لأمته بعد
�أن يلب�سها(((.
� -1أخرجه احلاكم يف امل�ستدرك ،كتاب ق�سم الفيء ،تنفل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم �سيفه ذا
الفقار يوم بدر ،حديث رقم .2603 :قال احلاكمَ « :ه َذا َحدِ ٌ
ال ْ�س َنادِ َولمَ ْ يُخَ ِّر َجا ُه» ،وعلق
يح ْ إِ
يث َ�صحِ ُ
عليه الذهبي يف التلخي�ص بقوله� :صحيح .و ال�سرية النبوية البن ه�شام ،128-126/2 ،و�أورد هذا
احلديث ال�شيخ الألباين ،وتتبع طرقه و�صححه ،انظر :فقه ال�سرية للغزايل ،بتخريج الألباين.269 ،
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ويف هذه املرة تعطي هذه امل�شورة بعدا جديدا ملبد�أ ال�شورى يف الإ�سالم،
فقد نزل القر�آن الكرمي عقب هذه الغزوة التي كانت نهايتها الدائرة على
امل�سلمني� ،آمرا بال�شورى ،يقول تعاىلﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ

ﭹﭺﭼ (�آل عمران.)159 :

بهذا الن�ص اجلازم «ﭭﭮﭯﭰ» يقرر الإ�سالم �أن ال�شورى مبد�أ �أ�سا�سي،
ال يقوم نظام الإ�سالم �إال على �أ�سا�سه(((.

لقد كان الإ�سالم يربي الأمة وين�ش�ؤها على القيادة الرا�شدة ،ومن �أهم
درو�سها احرتام تعدد الآراء ،و�إف�ساح املجال جلميع الأفكار �أن ت�شارك يف البت
وال�سلم) ،فالو�صاية على الأفكار والعقول ال
يف �أخطر �أمور الأمة (�أمر احلرب ِّ
يربي �أمة قادرة على اتخاذ القرارات يف �أمورها امل�صريية.
و�إن من حكمة اهلل عز وجل �أن جعل عاقبة الغزوة على امل�سلمني ال لهم،
ففي ذلك در�س بالغ الأهمية يف احرتام الآراء وتقديرها ،ويف �سبيل تر�سيخ مبد�أ
ال�شورى وت�أ�صيله.
 -3خندق غزوة الأحزاب:
وما ق�صة اخلندق و�أخذ الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم فيها بر�أي �سلمان
الفار�سي ر�ضي اهلل عنه ببعيدة ،حيث كانت فكرة حفر اخلندق (فار�سية) غري
عربية ،ولكن �أ�سا�س التعامل الفكري هنا مع الثوابت والأ�صول ،واجلدوى املرتقبة
من الفكرة ،ال مع ال�شكل وال�صورة ،لذلك فهي �شاهد ي�ؤ�س�س ملبد�أ امل�س�ؤولية
امل�شرتكة يف �إبداء الآراء الأ�صلح للأمة ،و�أن ميزان م�صلحة الأمة هو الذي يرجح
	-1انظر :احلوار والتعددية ،عبدالعظيم الديب.233-232 ،
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كفة الر�أي الغالب ،و�إن كان ر�أيا غري م�ألوف وم�سبوق.
و�إن كان حال الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم كذلك مع الأمة يف حال �أزماتها،
ال�سلم واال�ستقرار �أوىل و�آكد.
فيكون اعتبار الآراء يف حال ِّ
 -4قبول ر�أي �أم امل�ؤمنني �أم �سلمة:
يف �صلح احلديبية ،بعد �أن فرغ النبي �صلى اهلل عليه و�سلم من كتاب
ال�صلح((( ،قال لأ�صحابهُ « :قو ُموا َفان َْح ُروا ثُ َّم ْاح ِلقُواَ ،ق َالَ :ف َوا ِهلل َما َق َام ِم ْن ُه ْم َر ُج ٌل
َح َّتى َق َال َذل َِك ثَلاَ َث َم َّر ٍ
اتَ ،ف َل َّما لمَ ْ يَق ُْم ِم ْن ُه ْم �أَ َح ٌد َدخَ َل َع َلى �أُ ِّم َ�س َل َم َةَ ،ف َذ َك َر لَ َها
ا�سَ ،فقَالَ ْت �أُ ُّم َ�س َل َم َة ،يَا نَ ِب َّي اهللِ� ،أَتحُ ُِّب َذل َِك ،اخْ ُر ْج ثُ َّم اَل تُ َك ِّل ْم �أَ َحدً ا
َما لَق َِي م َِن ال َّن ِ
ِم ْن ُه ْم َك ِل َم ًةَ ،ح َّتى تَ ْن َح َر بُ ْدن ََكَ ،وت َْد ُع َو َحا ِلق ََك َفيَ ْح ِلق ََك .فَخَ َر َج َف َل ْم يُ َك ِّل ْم �أَ َحدً ا
ِم ْن ُه ْم َح َّتى َف َع َل َذل َِك ،ن ََح َر بُ ْدنَ ُهَ ،و َد َعا َحا ِل َق ُه َف َح َل َق ُهَ ،ف َل َّما َر�أَ ْوا َذل َِك َقا ُموا َف َن َح ُروا
َو َج َع َل بَ ْع ُ�ض ُه ْم يَ ْحلِقُ بَ ْع ً�ضاَ ،ح َّتى َكا َد بَ ْع ُ�ض ُه ْم يَ ْق ُت ُل بَ ْع ً�ضا َغ ًّما»(((.
ومرة �أخرى نرى �أن الإ�سالم ي�ؤكد على احرتام الآراء الراجحة� ،أيا كان
م�صدرها ،ال فرق بني رجل وامر�أة ،وال كبري �أو �صغري� ،أو غري ذلك.
مطلب ثالث� :شواهد التعامل مع (التعددية الإثنية ،والطبقية) يف ال�سنة
النبوية:
�إن املناخ الذي �ساد يف عهد النبوة يف الدولة الفتية تطبيقا ملنهج رباين حكيم،
قوامه جمع القلوب على كلمة �سواء ،ونبذ ما يعكر �صفو هذا االجتماع من �أ�سباب
ح�سب �أو ن�سب� ..أوجد بيئة من الت�سامح ،و�أر�ضية
التفرقة على �أ�سا�س عرقي� ،أو ٍ
 -1وهو كتاب �صلح احلديبة املعروف.
وط فيِ الجْ ِ َهادِ َوالمْ ُ َ�صالحَ َ ِة َم َع �أَ ْه ِل الحْ َ ْر ِب َوكِ َتابَ ِة ُّ
اب ُّ
وط،
ال�ش ُر ِ
ال�ش ُر ِ
� -2أخرجه البخاري ،كتاب ال�شروط ،بَ ُ
حديث رقم.2731 :
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خ�صبة للعي�ش امل�شرتك الهانئ لكل املنتمني للمجتمع امل�سلم ،على اختالف
�أعراقهم �أو طبقاتهم االجتماعية �أو انتماءاتهم .فكان التطبيق النبوي العملي لهذا
املبد�أ الإن�ساين والإ�سالمي �أ�سا�سا يف بناء دولة منوذجية ،وفرت الأمن وال�سالم
والطم�أنينة يف جميع �أرجاء جزيرة العرب ،فامتد الإ�سالم ب�سبب ذلك وانت�شر
ب�سرعة �أده�شت خ�صومه ومناوئيه.
و ال�شواهد الدالة على ذلك ال حت�صى كرثة يف ال�سرية النبوية ،ومن ذلك:
ِيت �أَبَا َذ ٍّر ِبال َّربَ َذةِ َو َع َل ْي ِه ُح َّل ٌةَ ،و َع َلى غُلاَ ِم ِه
1 -1ورد عن املعرور بن �سويد ،قال« :لَق ُ
َال� :إِنيِّ َ�سابَ ْب ُت َر ُجلاً َف َعيرَّ ْ تُ ُه ِب�أُ ِّمهَِ ،فق َ
ُح َّل ٌةَ ،ف َ�س�أَ ْل ُت ُه َع ْن َذل َِكَ ،فق َ
َال ليِ َ ال َّن ِب ُّي
َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم :يَا �أَبَا َذ ٍّر �أَ َعيرَّ ْ تَ ُه ِب�أُ ِّمهِ؟ �إِن ََّك ا ْم ُر�ؤٌ ف َ
ِيك َجاهِ ِل َّي ٌة� ،إِخْ َوانُ ُك ْم
خَ َولُ ُك ْمَ ،ج َع َل ُه ُم اهللُ تحَ ْ َت �أَ ْيدِ ي ُك ْمَ ،ف َم ْن َك َان �أَخُ و ُه تحَ ْ َت يَدِ هِ َف ْليُ ْطعِ ْم ُه ممِ َّا يَ�أْ ُك ُل،
َو ْل ُي ْل ِب ْ�س ُه ممِ َّا يَ ْل َب ُ�سَ ،و اَل تُ َك ِّل ُفو ُه ْم َما يَغْ ِل ُب ُه ْمَ ،ف�إِنْ َك َّل ْف ُت ُمو ُه ْم َف�أَعِ ي ُنو ُه ْم»(((.
2 -2النهي عن الفخر بالأح�ساب والأن�ساب ،وجعل العمل ميزان التفا�ضل بني
النا�س ،ففي احلديث« :لَيَ ْن َتهِينَ َّ �أَ ْق َوا ٌم يَ ْف َتخِ ُر َ
ين َماتُوا �إِنمَّ َا ُه ْم
ون ِب�آبَا ِئه ُِم ا َّلذِ َ
َف ْح ُم َج َه َّن َم� ،أَ ْو لَيَ ُكون َُّن �أَ ْه َو َن َع َلى ا ِهلل م َِن الجْ ُ َع ِل ا َّلذِ ي يُ َد ْهدِ ُه الخْ ِ َرا َء ِب�أَ ْن ِفهِ،
البَاءِ � ،إِنمَّ َا ُه َو ُم�ؤْم ٌِن تَق ٌِّي َو َفاجِ ٌر
�إِ َّن اهللَ �أَ ْذ َه َب َع ْن ُك ْم ُع ِّب َّي َة الجْ َاهِ ِل َّي ِة َو َفخْ َر َها ِب ْ آ
اب»(((.
ا�س ُك ُّل ُه ْم بَ ُنو �آ َد َمَ ،و�آ َد ُم خُ ل َِق م ِْن تُ َر ٍ
�شَ ق ٌِّي ،ال َّن ُ
3 -3مل ي�سمح الإ�سالم بالتفرقة على �أ�سا�س اللون والعرق والقبيلة .بل ذهب �أبعد
من ذلك ّ
وحل م�شكلة العبيد والإماء بامل�ساواة الب�شرية حتى قبل التحرير.
ا�صي م ِْن �أَ ْم ِر الجْ َاهِ ِل َّي ِة َو اَل يُ َك َّف ُر َ�صاحِ ُب َها ِب ْار ِت َكا ِب َها �إِ اَّل ِب ِّ
ال�ش ْر ِك،
اب :المْ َ َع ِ
� -1أخرجه البخاري ،كتاب الإميان ،بَ ٌ
حديث رقم.30 :
� -2أخرجه الرتمذي ،كتاب املناقب� ،أبواب املناقب عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،حديث رقم:
ا�سَ .و َه َذا َحدِ ٌ
يث َح َ�س ٌن".
اب َع ِن ا ْب ِن ُع َم َرَ ،وا ْب ِن َع َّب ٍ
 .3955قال الرتمذيَ " :وفيِ ا ْل َب ِ
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ايَ ،ف َتاتِي،
فقد �صح احلديثَ « :و اَل يَق ُْل �أَ َحدُ ُك ْمَ :ع ْبدِ ي� ،أَ َمتِيَ ،و ْليَق ُْلَ :ف َت َ
غُلاَ مِي»(((.
َ 4 -4ع ْن ُع ْق َب َة ْب ِن َعا ِم ٍر �أَ َّن َر ُ�س َ
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َق َال�ِ « :إ َّن �أَن َْ�سابَ ُك ْم َهذِ هِ
ال�ص ِاع لمَ ْ تمَ ْ َل�ؤُو ُه ،لَ ْي َ�س
لَ ْي َ�س ْت ِب�سِ َب ٍ
اب َع َلى �أَ َحدٍ َ ،و ِ�إنمَّ َا �أَ ْن ُت ْم َولَدُ �آ َد َمَ ،ط ُّف َّ
ِلأَ َحدٍ َع َلى �أَ َحدٍ َف ْ�ض ٌل ِ�إ اَّل بِالدِّ ِين� ،أَ ْو َع َم ٍل َ�صال ٍِحَ ،ح ْ�س ُب ال َّر ُج ِل َ�أنْ يَ ُك َ
ون
َفاحِ ً�شا ،بَذِ ًّيا ،بَخِ يلاً َ ،ج َبانًا»(((.
َ 5 -5ع ْن �أَ ِبي ن َْ�ض َرةََ ،ح َّدثَنِي َم ْن َ�سمِ َع خُ ْط َب َة َر ُ�سولِ ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم فيِ
َو َ�س ِط �أَ َّي ِام ال َّت ْ�ش ِر ِيق َفق َ
ا�س� ،أَ اَل ِ�إ َّن َربَّ ُك ْم َواحِ دٌَ ،و ِ�إ َّن �أَبَا ُك ْم َواحِ دٌ،
َال« :يَا �أَ ُّي َها ال َّن ُ
�أَ اَل اَل َف ْ�ض َل ِل َع َر ِب ٍّي َع َلى َع َجمِ ٍّي َو اَل ِل َع َجمِ ٍّي َع َلى َع َر ِب ٍّيَ ،و اَل �أَ ْح َم َر َع َلى �أَ ْ�س َو َد،
َو اَل �أَ ْ�س َو َد َع َلى �أَ ْح َم َر ِ�إ اَّل ِبال َّت ْق َوى� ،أَبَ َّلغْ ُت؟ َقالُوا :بَ َّل َغ َر ُ�س ُ
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه
َو َ�س َّل َم .ثُ َّم َق َال� :أَ ُّي يَ ْو ٍم َه َذا؟ َقالُوا :يَ ْو ٌم َح َرا ٌمُ .ث َّم َق َال� :أَ ُّي �شَ ْه ٍر َه َذا؟ َقالُوا:
�شَ ْه ٌر َح َرا ٌمَ .ق َال :ثُ َّم َق َال� :أَ ُّي بَ َلدٍ َه َذا؟ َقالُوا :بَ َل ٌد َح َرا ٌمَ .ق َالَ :ف ِ�إ َّن اهللَ َق ْد َح َّر َم
ا�ض ُك ْم َ�أ ْم اَل َ -ك ُح ْر َم ِة
بَ ْي َن ُك ْم دِ َما َء ُك ْم َو�أَ ْم َوالَ ُك ْمَ -ق َالَ :و اَل �أَ ْدرِ ي َق َال� :أَ ْو َ�أ ْع َر َ
يَ ْو ِم ُك ْم َه َذا ،فيِ �شَ ْه ِر ُك ْم َه َذا ،فيِ بَ َلدِ ُك ْم َه َذا� ،أَبَ َّلغْ ُت؟ َقالُوا :بَ َّل َغ َر ُ�س ُ
ول ا ِهلل
ال َم ِة َوالمْ َ ْولىَ
اب ُح ْك ِم �إِ ْطلاَ ِق لَ ْف َظ ِة ا ْل َع ْبدِ َو َْ أ
� -1أخرجه م�سلم (واللفظ له)  ،كتاب االلفاظ من الأدب ،با بَ ُ
ِيق َو َق ْو ِل ِه َع ْبدِ ي
اب َك َراهِ يَ ِة ال َّت َطا ُولِ َع َلى ال َّرق ِ
ال�س ِّيدِ  ،حديث رقم .2249 :والبخاري ،كتاب العتق ،بَ ُ
َو َّ
�أَ ْو �أَ َمتِي ،حديث رقم.2552 :
� -2أخرج �أحمد يف م�سنده ،حديث رقم .17351 :والطرباين يف املعجم الكبري ،حديث رقم.814 :
وعلق ال�شيخ �شعيب الأرن�ؤوط على احلديث�" :إ�سناده ح�سن لأنه من رواية قتيبة بن �سعيد عن ابن لهيعة
وروايته عنه �صاحلة"  .145/4وقال الهيثمي يف جممع الزوائد" :رواه �أحمد والطرباين وفيه ابن لهيعة
وفيه لني وبقية رجاله وثقوا" = .159/8
الطف :النق�صان ،واملعنى املراد يف احلديث :كلكم يف االنت�ساب �إىل �أب واحد مبنزلة واحدة يف
=
النق�ص والتقا�صر عن غاية التمام .و�شبههم يف نق�صانهم بالكيل الذي مل يبلغ �أن ميلأ املكيال .انظر:
الفائق يف غريب احلديث ،للزخم�شري.364/2 ،
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[�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم]َ ،ق َالِ :ل ُي َب ِّل ِغ َّ
ال�شاهِ دُ ا ْلغَائ َِب»(((.
َ
َ 6 -6ع ْن َعائِذِ ْب ِن َع ْم ٍرو �أَ َّن �أَبَا ُ�س ْفيَ َان َ�أتَى َع َلى َ�س ْل َم َان َو ُ�ص َه ْي ٍب َو ِبلاَ لٍ فيِ نَ َف ٍر
وف ا ِهلل م ِْن ُع ُن ِق َعدُ ِّو ا ِهلل َم�أْخَ َذ َها! َق َالَ :فق َ
َفقَالُواَ :وا ِهلل َما �أَخَ َذ ْت ُ�س ُي ُ
َال �أَبُو
بَ ْك ٍر� :أَتَقُولُ َ
ون َه َذا ل َِ�ش ْي ِخ ُق َر ْي ٍ�ش َو َ�س ِّيدِ هِ ْم! َف�أَتَى ال َّن ِب َّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم
َف�أَخْ برَ َ ُهَ ،فق َ
َال :يَا �أَبَا بَ ْك ٍر ،لَ َع َّل َك �أَ ْغ َ�ض ْب َت ُه ْم ،لَئ ِْن ُك ْن َت َ �أ ْغ َ�ض ْب َت ُه ْم لَق َْد َ�أ ْغ َ�ض ْب َت
َربَّ َكَ .ف�أَتَا ُه ْم �أَبُو بَ ْك ٍر َفق َ
َال :يَا �إِخْ َوتَا ُه� ،أَ ْغ َ�ض ْب ُت ُك ْم؟ َقالُوا :اَل ،يَغْ ِف ُر اهللُ لَ َك يَا
�أَخِ ي»(((.
�7 -7آخى الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم بني بالل بن رباح ،وخالد بن رويحة
اخلثعمي ،وبني مواله زيد وعمه حمزة ،وبني خارجة بن زيد و�أبي بكر،
وغريهم ..وكانت هذه امل�ؤاخاة �صلة حقيقية تعدل رابطة الدم((( ،ومازالت
الب�شرية يف ع�صر املناداة باحلريات وحقوق الإن�سان تتطلع �إىل ما هو دونها
فال تبلغه(((.
النتائج والتو�صيات:
ال�سلم املدين يف
ونخل�ص مما �سبق بيانه يف هذه العجالة� ،إىل �أن �أ�س�س �إقامة ِّ
ظل التعدديات املختلفة التي وجدت يف الدولة الإ�سالمية الأوىل يف ع�صر النبوة
 تعدديات الدين ،والأفكار ،والأعراق ،-تنوعت ،وكان من �أبرزها:� -1أخرج �أحمد يف م�سنده ،حديث رقم ،23536 :وقد علق عليه ال�شيخ �شعيب الأرن�ؤوط ب�أن� :إ�سناده
�صحيح ،411/5 .كما قال الهيثمي يف جممع الزوائد" :رواه �أحمد ورجاله رجال ال�صحيح".586/3 .
اب :م ِْن ف ََ�ضائ ِِل َ�س ْل َمانَ َو ُ�ص َه ْي ٍب َو ِبلاَ لٍ َر ِ�ض َي اهللُ ت َ َعالىَ
� -2أخرجه م�سلم ،كتاب من ف�ضائل ال�صحابة ،بَ ٌ
َع ْن ُه ْم ،حديث رقم.2504 :
	-3انظر يف ق�صة امل�ؤاخاة� :صحيح البخاري ،كتاب :البيوع ،باب :ما جاء يف قوله تعاىل} :ف�إذا ق�ضيت
ال�صالة فانت�شروا يف الأر�ض ،{..حديث رقم.1943 :
	-4انظر :التفرقة العن�صرية قدميًا وحديثًا ،حممد بخيت.106 ،
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 -1حق العي�ش امل�شرتك على �أر�ض واحدة �ضمن �إطار موحد من العدالة
وامل�ساواة يف املعامالت وااللتزامات ،دون االلتفات للتعددية الدينية� ،أو
العرقية� ،أو الطبقية� ،أو �سواها ،بل كان �ش�أن الإ�سالم خالف ذلك متاما ،بحيث
ا�ستظل كل من يعي�ش �ضمن نطاق الدولة الإ�سالمية حتت مظلة واحدة؛ من
احلقوق والواجبات بني الدولة �أو من ميثلها (احلاكم) من جهة ،واملجتمع
الذي يتمثل يف (املحكومني) من جهة �أخرى ،فكان هذا من �أهم �أ�سباب
ال�سلم ومظاهره يف املجتمعات� ،إذ بها ت�ستقر النفو�س ،وتقل املنازعات
ن�شر ِّ
واخل�صومات ،ويتغلب يف ظلها تقدمي م�صلحة الأمة على امل�صلحة الفردية،
ل�ضمان الأفراد حقوقهم ،و�أمنهم من اجلور والتعدي.
ومن �أهم ما يج�سد هذا املعنى كما م ّر بنود بيعة العقبة الثانية ،التي كانت
�أول عهد والتزام بني طريف املجتمع امل�سلم (احلاكم واملحكوم) ،ثم �أخذت
وا�ضحا ،و�أكرث تف�صيال
املعاهدات واملواثيق التالية بتج�سيد ذلك املعنى جت�سيدً ا
ً
وتخ�صي�صا(((.
كما �أن الأفراد عندما ي�ست�شعرون العدالة يف املعاملة ،يف نطاق احلقوق
الأ�سا�سية مثل حق احلرية الدينية ،والعدالة ،والعي�ش الكرمي ،تذوب بينهم النعرات
 -1ومن ذلك معاهدة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم لأهل جنران ،حيث جاء فيهاَ « :و ِل َن ْج َرانَ َو َحا�شِ يَ ِت َها جِ َوا ُر
ا ِهلل َوذِ َّم ُة محُ َ َّمدٍ ال َّنب ِِّي َع َلى �أَ ْن ُف�سِ ه ِْم َو ِم َّل ِته ِْم َو�أَ ْر ِ�ضيه ِْم َو�أَ ْم َوا ِله ِْم َو َغا ِئ ِبه ِْم َو�شَ اهِ دِ هِ ْم َو َع�شِ َري ِته ِْم َو ِبيَعِ ه ِْم
َو�أَنْ اَل يُ َغيرِّ ُوا ممِ َّا َكانُوا عليه َو اَل يُ َغيرَّ ُ َح ٌّق م ِْن ُحقُو ِقه ِْم َو اَل ِم َّل ِته ِْمَ ،و اَل يغيرّ وا �أ�سقف من ا�سقفيته َو اَل
ِيل �أَ ْو َك ِث ٍريَ ،ولَ ْي َ�س َع َل ْيه ِْم دِ ْنيَ ٌة َو اَل َد ُم
َراهِ ٌب م ِْن َر ْه َبا ِن َّي ِتهَِ ،و اَل َوا ِق ًها م ِْن ُو َق ْي َها ُه ،وكلما تحَ ْ َت �أَ ْيدِ يه ِْم م ِْن َقل ٍ
ني
َجاهِ ِل َّي ٍة َو اَل يُ ْح َ�ش ُرونَ َو اَل يُ ْع َ�ش ُرونَ َو اَل يَ َط�أُ �أَ ْر َ�ض ُه ْم َج ْي ٌ�شَ ،و َم ْن َ�س�أَ َل فِيه ِْم َحقًّا َف َب ْي َن ُه ُم الن ِّْ�ص ُف َغيرْ َ َظالمِ ِ َ
ني ِب َن ْج َرانَ َ ،و َم ْن �أَ َك َل رِ بًا م ِْن ذِ ي َق َب ٍل فَذِ َّمتِي ِم ْن ُه بَ ِريئَ ٌةَ ،و اَل يُ�ؤْخَ ُذ ِم ْن ُه ْم َر ُج ٌل ِب ُظ ْل ِم �آخَ َرَ ،و َع َلى
َو اَل َم ْظ ُلو ِم َ
ال�صحِ ي َف ِة جِ َوا ُر ا ِهلل َعزَّ وجل وذمة محُ َ َّم ٌد َر ُ�س ُ
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم �أَبَدً ا َح َّتى يَ ْ�أت َِي
َما فيِ َهذِ هِ َّ
َ
ني ِب ُظ ْل ٍم « .انظر :دالئل النبوة للبيهقي،389/5 ،
اهللُ ِب�أَ ْم ِرهِ َ ،ما ن ََ�ص ُحوا َو�أ ْ�ص َل ُحوا فِي َما َع َل ْيه ِْم َغيرْ َ ُم ْث َق ِل َ
�سبل الهدى والر�شاد يف �سرية خري العباد ،420/6 ،زاد املعاد البن القيم ،635/3 ،وفتوح البلدان،
للبالذري.76 ،
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التي تزكيها التعدديات التي ينتمون �إليها ،وجند يف ال�سنة �آالف الأمثلة ال�شاهدة
على عدل الإ�سالم املطلق مع كل من ينتمي للمجتمع امل�سلم ،بل حتى مع املخالف
واملحارب ،فال جور ،وال تعدي.
ثبت عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أنه قالَ « :م ْن َق َت َل ُم َعا َهدً ا لمَ ْ يَ َر ْح َرائ َِح َة
ني َعا ًما»((( .وقال عليه ال�صالة وال�سالم:
ُوجدُ م ِْن َم�سِ َريةِ �أَ ْربَعِ َ
يح َها ت َ
الجْ َ َّنةَِ ،و�إِ َّن رِ َ
«�إِ َذا ا ْف َت َت ْح ُت ْم م ِْ�ص َر َف ْا�س َت ْو ُ�صوا ِبا ْل ِق ْب ِط خَ يرْ ً اَ ،ف�إِ َّن لَ ُه ْم ذِ َّم ًة َو َرحِ ًما»((( ،يقول
الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم�« :أَ اَل َم ْن َظ َل َم ُم َعا َهدً ا �أَوِ ا ْن َتق ََ�ص ُه�َ ،أ ْو َك َّل َف ُه َف ْوقَ
يج ُه يَ ْو َم ا ْل ِقيَا َمةِ»((( ،وعن �أبي
َطا َق ِتهِ� ،أَ ْو �أَخَ َذ ِم ْن ُه �شَ ْيئًا ِب َغيرْ ِ طِ ِ
يب نَ ْف ٍ�س َف�أَنَا َحجِ ُ
ال�س ْو ِطَ ،ف َ�سمِ ْع ُت َ�ص ْوتًا م ِْن خَ ْلفِي:
م�سعود البدري قالُ « :ك ْن ُت �أَ ْ�ض ِر ُب غُلاَ ًما ليِ ِب َّ
ال�ص ْو َت م َِن ا ْلغ ََ�ض ِبَ ،ق َالَ :ف َل َّما َدنَا ِمنِّي ِ�إ َذا ُه َو َر ُ�س ُ
ول
ْاع َل ْم �أَبَا َم ْ�س ُعودٍ َ .ف َل ْم َ�أ ْف َه ِم َّ
ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َمَ ،ف�إِ َذا ُه َو يَق ُ
ُولْ :اع َل ْم �أَبَا َم ْ�س ُعودٍ ْ ،اع َل ْم �أَبَا َم ْ�س ُعودٍ َ .ق َال:
ال�س ْو َط م ِْن يَدِ يَ ،فق َ
َالْ :اع َل ْم �أَبَا َم ْ�س ُعودٍ �أَ َّن اهللَ �أَ ْق َد ُر َع َل ْي َك ِم ْن َك َع َلى َه َذا
َف�أَ ْل َق ْي ُت َّ
ا ْل ُغلاَ ِمَ .ق َالَ :ف ُق ْل ُت :اَل �أَ ْ�ض ِر ُب ممَ ْ ُلو ًكا بَ ْع َد ُه �أَبَدً ا»(((.
1 -1اتخاذ احلوار مع املختلف منهجا ،فلم يكن الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
بالذي يعر�ض عن فئة �أو يق�صيها ظلما �أو اتباعا لهوى النف�س ،بل الذي �أثر
-1
-2

-3
-4

اب �إِ ْث ِم َم ْن َق َت َل ُم َعا َهدً ا ِب َغيرْ ِ ُج ْر ٍم ،حديث رقم.3166 :
�أخرجه البخاري ،كتاب اجلزية ،بَ ُ
�أخرجه احلاكم يف امل�ستدرك ،كتاب تواريخ املتقدمني من الأنبياء و املر�سلني ،ذِ كْ ُر �إِ ْ�س َماعِ َيل ْب ِن �إِ ْب َراهِ َيم
ال�ش ْيخَ ينْ َِ ،ولمَ ْ
يح َع َلى �شَ ْر ِط َّ
ات ا ِهلل َع َل ْي ِه َما ،حديث رقم .4032 :قال احلاكمَ « :ه َذا َحدِ ٌ
َ�ص َل َو ُ
يث َ�صحِ ٌ
يُخَ ِّر َجا ُه» ،وعلق الذهبي يف التلخي�ص على �شرط البخاري وم�سلم .والطرباين يف املعجم الكبري،
حديث رقم .111 :وقال الهيثمي يف جممع الزوائد« :رواه الطرباين ب�إ�سنادين ورجال �أحدهما رجال
ال�صحيح».48/10 .
َ
اب فيِ ت َْع�شِ ِري �أ ْه ِل ِّ
الذ َّم ِة �إِ َذا اخْ َت َل ُفوا ِبال ِّت َجا َرةِ ،
�أخرجه �أبوداود يف كتاب اخلراج والفيء والإمارة ،بَ ٌ
حديث رقم .3052 :وهو �صحيح ،انظر ال�سل�سلة ال�صحيحة ،للألباين.807/1 ،
ِيك َو َك َّفا َرةِ َم ْن لَ َط َم َع ْبدَ ُه ،حديث رقم.1659 :
اب ُ�ص ْح َب ِة المْ َ َمال ِ
�أخرجه م�سلم ،كتاب الأميان ،بَ ُ
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عنه �صلى اهلل عليه و�سلم �أنه كان من �أو�سع النا�س �صدرا للحوار ،ولال�ستماع
من غريه ،واحلر�ص على جتميع الكلمة يف الأمة باحرتام كافة الآراء واملوازنة
بينها ،ال �سيما مع من كان خمتلفا دينا� ،أو قبيلة وانتماء.
2 -2نبذ اخلطاب الطائفي ،والذي يثري البلبلة ،ويزكي االنق�سامات يف ال�صف
وال�سلم يف املجتمع ،لأن من �ش�أن
امل�سلم ،وي�ؤثر �سلبا على قيم اال�ستقرار ِّ
هذا اخلطاب الفكري املنحرف �أن ي�ؤجج لنريان الفنت والدمار ،واحلر�ص
على جتاوز احل�سا�سيات وامل�شكالت باحلكمة واملوعظة احل�سنة ،وحتت جامع
االن�ضواء حتت راية الإ�سالم وم�صلحة املجتمع امل�سلم .فقد حر�ص النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم على حل ما كان يقع بني �أفراد املجتمع من ح�سا�سيات؛
من�ش�ؤها تعددية الأعراق� ،أو الن�سب� ،أو غري ذلك ،و لذلك يقول ابن تيمية:
ال ْ�سلاَ ِم َوا ْلق ُْر�آنِ  :م ِْن ن ََ�س ٍب �أَ ْو بَ َلدٍ َ�أ ْو جِ ْن ٍ�س �أَ ْو
« َو ُك ُّل َما خَ َر َج َع ْن َد ْع َوةِ ْ إِ
ين
َم ْذ َه ٍب �أَ ْو َط ِري َقةٍَ :ف ُه َو م ِْن َع َزا ِء الجْ َاهِ ِل َّيةِ؛ بَ ْل }لمَ َّا اخْ َت َ�ص َم َر ُجلاَ نِ م ِْن المْ ُ َهاجِ ِر َ
الَن َْ�صارِ ُّي :يَا ل ْ أَ
الَن َْ�صارِ َفق َ
ِلن َْ�صارِ َق َال
ينَ ،و َق َال ْ أ
َو ْ أ
َال املهاجري :يَا ِل ْل ُم َهاجِ ِر َ
ال َّن ِب ُّي َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم �أَ ِب َد ْع َوى الجْ َاهِ ِل َّي ِة َو�أَنَا بَينْ َ �أَ ْظ ُه ِر ُك ْم؟{َ .و َغ ِ�ض َب
ل َِذل َِك َغ َ�ض ًبا �شَ دِ يدً ا»(((.
3 -3تقدمي قيمة الت�سامح بني الأطراف املختلفة ،بتقدمي تنازالت ال مت�س الثوابت.
	-1انظر :ابن تيمية ،جمموع الفتاوى .382/28 ،واحلديث �أخرجه البخاري يف �صحيحه ،كتاب التف�سري،
}�س َوا ٌء َع َل ْيه ِْم �أَ ْ�س َتغْ َف ْر َت لَ ُه ْم َ�أ ْم لمَ ْ ت َْ�س َتغْ ف ِْر لَ ُه ْم لَ ْن يَغْ ِف َر اهللُ لَ ُه ْم �إِنَّ اهللَ ال يَ ْهدِ ي
�سورة املنافقنيَ ،ق ْولُ ُهَ :
ا ْلق َْو َم ا ْل َفا�سِ ِقنيَ{ ،حديث رقم ،4905 :ون�صه الكاملَ « :ق َال َع ْم ٌرو�َ :سمِ ْع ُت َجا ِب َر ْب َن َع ْبدِ ا ِهلل َر ِ�ض َي اهللُ
الَن َْ�صارِ َ ،فق َ
َال
ين َر ُجلاً م َِن ْ أ
َع ْن ُه َما َق َالُ :ك َّنا فيِ َغ َزاةٍ َ ،ق َال ُ�س ْفيَ ُان َم َّرةً :فيِ َج ْي ٍ�شَ ،ف َك َ�س َع َر ُج ٌل م َِن المْ ُ َهاجِ ِر َ
ين ،ف ََ�سمِ َع َذ َ
اك َر ُ�س ُ
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َفق َ
َال:
ْأ
الَن َْ�صارِ ُّي :يَا لَ ْ ألَن َْ�صارِ َ ،و َق َال المْ ُ َهاجِ ِر ُّي :يَا لَ ْل ُم َهاجِ ِر َ
الَن َْ�صارِ َ ،فق َ
َما بَ ُال َد ْع َوى َجاهِ ِل َّيةٍَ ،قالُوا :يَا َر ُ�س َ
َالَ :د ُعو َها
ين َر ُجلاً م َِن ْ أ
ول اهللَِ ،ك َ�س َع َر ُج ٌل م َِن المْ ُ َهاجِ ِر َ
َف�إِنَّ َها ُم ْن ِت َن ٌة».
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وهو يتمثل جليا يف �صلح احلديبية ،حيث تنازل الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
عن بع�ض احلقوق ،وال�شروط املفرو�ضة يف بنود ال�صلح ،ملكا�سب �أعظم
مرتقبة.
ال�سلم املدين يف
4 -4الطاعة للحاكم باملعروف :وهي من �أهم ركائز احلفاظ على ِّ
املجتمعات امل�سلمة ،واختاللها يكون �إيذانا بانحراف املجتمع نحو هاوية من
اال�ضطرابات والفنت ،التي تق�ضي على مكت�سبات الأمم؛ من التقدم والنجاح
والإبداع ،لذلك جند الت�شديد على مبد�أ ال�سمع والطاعة لويل الأمر دون
وال�سلم م�صلحة
النظر النتمائه� ،أو عرقه� ،أو غري ذلك ،فتحقيق اال�ستقرار ِّ
مقدمة على كثري من امل�صالح الأخرى املظنونة ،يقول عليه ال�صالة وال�سالم:
«ا�س َم ُعوا َو َ�أطِ ي ُعواَ ،و�إِنِ ْا�س ُت ْعمِ َل َح َب�شِ ٌّيَ ،ك�أَ َّن َر ْ�أ َ�س ُه َز ِبي َب ٌة»((( .ويقوله �صلى
ْ
اع اهللَ َو َم ْن َع َ�صانيِ َفق َْد َع َ�صى اهللَ َو َم ْن
اهلل عليه و�سلمَ « :م ْن �أَ َطا َعنِي َفق َْد �أَ َط َ
ال َم ُام ُج َّن ٌة يُقَات َُل
الَ ِم َري َفق َْد �أَ َطا َعنِي َو َم ْن يَ ْع ِ�ص َْ أ
يُطِ ِع ْ أ
ال ِم َري َفق َْد َع َ�صانيِ َو�إِنمَّ َا ْ إِ
م ِْن َو َرا ِئ ِه َويُ َّتقَى ِب ِه َف�إِنْ �أَ َم َر ِب َت ْق َوى ا ِهلل َو َع َد َل َف�إِ َّن لَ ُه ِب َذل َِك �أَ ْج ًرا َو�إِنْ َق َال ِب َغيرْ ِ هِ
(((
َف�إِ َّن َع َل ْي ِه ِم ْن ُه».
�5 -5إر�ساء مبادئ تقدير العمل والإبداع فيه ،وهو ي�شمل التعامل العملي مع
احل�ض على ال�سماحة يف املعاملة ،وا�ستعمال
امل�سلم وغري امل�سلم ،فرنى ّ
وترك امل�شاحة ،و الت�ضييق على النا�س يف املطالبة .يقول
معايل الأخالقْ ،
اعَ ،و�إِ َذا ا�شْ ترَ َى،
النبي �صلى اهلل عليه و�سلمَ « :رحِ َم اهللُ َر ُجلاً �َ ،س ْم ًحا �إِ َذا بَ َ
اب �إِ َما َم ِة ا ْل َع ْبدِ َوالمْ َ ْولىَ  ،حديث رقم.693 :
� -1أخرجه البخاري يف �صحيحه ،كتاب الإمامة ،بَ ُ
ال َم ِام َويُ َّتقَى ِبهِ ،حديث رقم 2957 :؛
اب يُقَات َُل م ِْن َو َراءِ ْ إِ
� -2أخرجه البخاري ،كتاب اجلهاد وال�سري ،بَ ُ
الُ َم َرا ِء فيِ َغيرْ ِ َم ْع ِ�صيَ ٍة َوتحَ ْ ِر ِمي َها فيِ المْ َ ْع ِ�صيَةِ ،حديث رقم:
وب َطا َع ِة ْ أ
اب ُو ُج ِ
وم�سلم يف كتاب الإمارة ،بَ ُ
.1835
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َو�إِ َذا ا ْق َت َ�ضى».

(((

كما �أن الدعوة للعمل والبذل يف الإ�سالم لها مفهوم �إيجابي ال يرتبط
ب�شخ�ص العامل ،وال مكانته ،وال ن�سبه �أو ح�سبه ،بل بالعمل وحده ،لمَ َّا طلب �أبو
ر�ضي اهلل عنه  -من النبي � -ص َّلى اهلل عليه و�س َّلم � -أنْ ي�ستعمِ َله يف الوالية
ذ ٍّر ِ -
�ض َرب بيده على منكبه ثم قال« :يَا �أَبَا َذ ٍّر� ،إِن ََّك َ�ضعِ ٌ
يفَ ،و�إِنَّ َها �أَ َمانَ ُةَ ،و�إِنَّ َها يَ ْو َم
ا ْل ِقيَا َم ِة خِ ْز ٌي َون ََدا َم ٌة� ،إِ اَّل َم ْن �أَخَ َذ َها ِب َح ِّق َها َو�أَ َّدى ا َّلذِ ي َع َل ْي ِه فِي َها»((( ،فقرر النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم بهذا النهج �أن �إ�سناد العمل يكون للأ�صلح له ،ال لقربه� ،أو
مكانته� ،أو غري ذلك ،ولذلك ج َعل � -ص َّلى اهلل عليه و�س َّلم  -من عالمات ال�ساعة
�إ�سناد العمل �إىل َمن لي�س له ب�أهل؛ حيث قال حينما ُ�سئِل :متى ال�ساعة؟�« :إِ َذا ُو ِّ�س َد
ال�سا َع َة»((( .وهذه الإر�شادات مهمة يف �إ�شاعة روح
ْأ
الَ ْم ُر �إِلىَ َغيرْ ِ �أَ ْه ِل ِه َفا ْن َتظِ ِر َّ
البذل والتفاين يف العمل يف نطاق الدولة الإ�سالمية ،فالعمل يقدر مبقدار �إجادته،
ولي�س بالنظر للعامل ومكانته �أو انتمائه.
و�إن كانت من تو�صيات ،فهي ُت َو َّج ُه:
�أوال :لنخبة الأمة وعلمائها -الذين تقع على عاتقهم تبعات ج�سام يف �إي�ضاح
احلق وبيانه ،دون ت�ضليل �أو ت�شويه �أو حتريف -ب�أن يوا�صلوا البذل الفكري املرجتى
منهم ،يف مثل هذا املحفل الكرمي وغريه ،و�أن يبذلوا الو�سع يف �سبيل ا�سرت�شاد
الهدي النبوي وهدي ال�سلف يف فهم تعاليم الإ�سالم التي تدعو لل�سلم ،وال�ستقرار
املجتمعات امل�سلمة ،وذلك من خالل تتبع الن�صو�ص ودالالتها و�إ�سقاطها على
اح ِة فيِ ِّ
� -1أخرجه البخاري ،كتاب البيوع ،بَ ُ
ال�س َم َ
ال�س ُهولَ ِة َو َّ
اب ُّ
ال�ش َرا ِء َوا ْل َب ْي ِع َو َم ْن َط َل َب َحقًّا َف ْليَ ْط ُل ْب ُه فيِ
َع َف ٍ
اف ،حديث رقم.2076 :
ال َما َرةِ ِب َغيرْ ِ َ�ض ُرو َرةٍ  ،حديث رقم.1825 :
اب َك َرا َه ِة ْ إِ
� -2أخرجه م�سلم ،كتاب الإمارة ،بَ ُ
ال�سائ َِل،
اب َم ْن ُ�سئ َِل عِ ْل ًما َو ُه َو ُم ْ�ش َتغِ ٌل فيِ َحدِ ي ِث ِه َف�أَتمَ َّ الحْ َدِ َ
� -3أخرجه البخاري ،كتاب العلم ،بَ ُ
يث ُث َّم �أَ َج َ
اب َّ
حديث رقم.59 :
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الواقع ،بل والنظر �أبعد من ذلك ،فالظروف احلرجة التي متر بها �أمتنا يف هذا
الوقت ت�ستلزم منهم نظرة ا�ستباقية ا�ست�شرافية ،تبحث عن �سبل الوقاية من الفنت
قبل اندالعها ،دون االكتفاء مبعاجلة �آثارها بعد وقوعها.
ويف تظافر اجلهود الفكرية لعلماء الأمة يف هذا ال�سبيل ،ومن ثم بثها
ال�سلم الذي هو جوهر الإ�سالم وروحه� ،أكرب الأثر يف تغيري
للمجتمع ،ون�شر فكر ِّ
ال�صورة النمطية امل�ضللة التي روجها الغرب عن الإ�سالم وامل�سلمني ،فالإ�سالم
براء من التطرف ،والإرهاب ،والعنف.
ثانيا :لأ�صحاب احلل والعقد وال�سلطة ،الذين يرجتى منهم �صياغة مواد
قانونية قابلة للتطبيق لإدراجها يف د�ساتري الدول الإ�سالمية ولوائحها؛ مما يعزز
ال�سلمي يف نطاق الدولة ،ويف عالقتها مع غريها .على غرار بع�ض
فكرة التعاي�ش ِّ
القوانني ال�صادرة يف بع�ض الدول الإ�سالمية والعربية((( .ولكننا ال نزال نحتاج
للمزيد منها �سدا لأبواب الفنت وال�شر الذي قد ال يزعه �إال �سلطان القانون و�سيفه.
وبعد،،
وال�سلم املدين يف املجتمع امل�سلم
ال�سلميِّ ،
فهذه بع�ض مالمح التعاي�ش ِّ
 -4ومن ذلك :قانون مكافحة التمييز والكراهية ،وهو مر�سوم �صادر عن ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان
رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة .القانون رقم ( ،)2لعام 2015م ،وهو يحظر الإ�ساءة �إىل الذات
الإلهية �أو الأديان �أو الأنبياء �أو الر�سل �أو الكتب ال�سماوية �أو دور العبادة� ،أو التمييز بني الأفراد �أو
اجلماعات على �أ�سا�س الدين �أو العقيدة �أو املذهب �أو امللة �أو الطائفة �أو العرق �أو اللون �أو الأ�صل
الإثني .كما يجرم القانون كل قول �أو عمل من �ش�أنه �إثارة الفتنة �أو النعرات �أو التمييز بني الأفراد �أو
اجلماعات من خالل ن�شره على �شبكة املعلومات �أو �شبكة االت�صاالت� ،أو املواقع الإلكرتونية� ،أو املواد
ال�صناعية� ،أو و�سائل تقنية املعلومات �أو �أية و�سيلة من الو�سائل املقروءة �أو امل�سموعة �أو املرئية وذلك
مبختلف طرق التعبري كالقول �أو الكتابة �أو الر�سم .القانون رقم ( ،)2لعام 2015م ،مر�سوم �صادر عن
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة.
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يف ع�صر النبوة ،برغم وجود التعددية التي تفر�ض وجود القالقل واملنازعات،
واال�ضطرابات يف كثري من املجتمعات ،والتاريخ ي�شهد على هذه احلقيقة التي
يتجلى فيها متيز وتفرد النظام الإ�سالمي بقيمه وممار�ساته التي تعترب رائدة يف هذا
املجال ،والعامل مل يعرف مثيال لقوانني الت�سامح يف الإ�سالم ،والتي عا�ش يف
ظلها غري امل�سلمني منعمني بجوار امل�سلمني وحتت حكمهم قرونا كثرية ،حا�صلني
على كثري من احلقوق واالمتيازات التي تفتقر لها جمتمعاتهم ،وال �أدل على ذلك
من �شهاداتهم �أنف�سهم بذلك ،يقول ال�شاعر الأمريكي رونالد ركويل؛ بعد �أن �أ�شهر
�إ�سالمه مذهوال ب�سماحة الإ�سالم« :لقد راعني حقًّا تلك ال�سماحة التي يُعامِل بها
ال�سلم ،و�سماحة يف احلرب ،واجلانب الإن�ساين
الإ�سالم خمالفيه؛ �سماحة يف ِّ
يف الإ�سالم وا�ضح يف ِّ
كل و�صاياه»((( ،و�أي�ضا ف�إن اتهام الإ�سالم بالعنف جتن
وا�ضح عليه ،يناق�ض احلق والتاريخ ،فلم يرت�ضه له املن�صفون من غري امل�سلمني،
يقول �أحد الكتاب الأمريكيني املعا�صرين ،وهو �آندرو باتر�سون�« :إن العنف با�سم
الإ�سالم لي�س من الإ�سالم يف �شيء ،بل �إنه نقي�ض لهذا الدين الذي يعني ال�سالم
ال العنف»(((.
وكما قال الإمام مالك رحمه اهلل ،ف�إنه «لن ي�صلح �أمر �آخر هذه الأمة �إال مبا
ال�سلم
�صلح به �أولها»((( ،فالعودة اجلادة �إىل نهج النبوة القومي يف �إر�ساء مبادئ ِّ
والتعاي�ش يف املجتمعات امل�سلمة ،هو احلل مل�شكالت العامل الإ�سالمي ،بل العامل
�أجمع.
و�آخر دعوانا �أن احلمد هلل رب العاملني.
 -1معاملة غري امل�سلمني يف املجتمع الإ�سالمي؛ �إدوار غايل الدهبي.49 ،
	-2ال �سكوت بعد اليوم ،بول فنديل.91 ،
	-3اقت�ضاء ال�صراط امل�ستقيم ،ل�شيخ الإ�سالم ابن تيمية.763 ،762/2 :
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قائمة امل�صادر واملراجع
 الأ�سا�س يف ال�سنة وفقهها� ،سعيد حوى ،دار ال�سالم ،ط (1416 ،)3ﻫ1995 ،م.
 �أ�سئلة التعددية والتنوع يف الفكر ال�سيا�سي املعا�صر ،جملة املواطنة والتعاي�ش ،ال�سنة الأوىل،
عدد (2007 ،)2م.
 اقت�ضاء ال�صراط امل�ستقيم خمالفة �أ�صحاب اجلحيم� ،أحمد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين �أبو
العبا�س ،مطبعة ال�سنة املحمدية  -القاهرة ،ط (1369 ،)2ﻫ.


بحث :د�ستور املدينة ..مفخرة احل�ضارة الإ�سالمية ،حممد م�سعد ياقوتhttp://www.saaid. ،
./net

 البداية و النهاية البن كثري �إ�سماعيل بن عمر بن كثري القر�شي ،مكتبة املعارف ،بريوت ،د(ط).
 تاريخ الطربي ،تاريخ الأمم وامللوك ،حممد بن جرير الطربي �أبو جعفر ،دار الكتب العلمية -
بريوت ،ط (1407 ،)1ﻫ.
 الت�سامح وال�صفح -درا�سة مقارنة يف الفكر اال�سالمي والغربي ،عبد ال�سالم ابراهيم البغدادي-
ال�سلمي يف العراق -الواقع وامل�ستقبل� ،أعمال امل�ؤمتر العلمي ال�سنوي الثاين/
م�ؤمتر التعاي�ش ِّ
كلية العلوم ال�سيا�سية/جامعة ال�سليمانية ،بالتعاون مع منظمة (نفار) لتنمية الثقافة الدميوقراطية،
من ( 4-5ني�سان.)2011/
 التعددية ،الر�ؤية الإ�سالمية والتحديات الغربية ،حممد عمارة ،نه�ضة م�صر للطباعة والن�شر،
القاهرة1997،م.
 التفرقة العن�صرية قدميًا وحديثًا وموقف الإ�سالم منها ،ملحمد بخيت ،دار التوزيع والن�شر
الإ�سالمية2004 ،م.
 تهذب اللغة ،لأبي من�صور حممد الأزهري ،حتقيق :حممد عو�ض مرعب ،دار �إحياء الرتاث
العربي ،بريوت ،ط(2001 ،)1م.


احلوار والتعددية ،عبدالعظيم الديب.http://www.riyadhalelm.com ،

 دالئل النبوة ،للبيهقي ،دار الكتب العلمية ودار الريان للرتاث ،ط(1408 ،)1ه1988 ،م.
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 الرو�ض الأنف يف تف�سري ال�سرية النبوية البن ه�شام ،عبد الرحمن بن عبد اهلل بن �أحمد بن �أبي
احل�سن اخلثعمي ال�سهيلي ،حتقيق :جمدي بن من�صور بن �سيد ال�شورى ،دار الكتب العلمية،
بريوت2009 ،م.
 زاد املعاد يف هدي خري العباد ،حممد بن �أبي بكر بن �أيوب بن �سعد �شم�س الدين ابن قيم
اجلوزية ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت  -مكتبة املنار الإ�سالمية ،الكويت ,ط(1415 )27ﻫ1994/م.
 �سبل الهدى والر�شاد يف �سرية خري العباد ،حممد بن يو�سف ال�صاحلي ال�شامي ،حتقيق :م�صطفى
عبد الواحد ،املجل�س الأعلى لل�شئون الإ�سالمية 1418 ،ه1997 -م.
 ال�سل�سلة ال�صحيحة ،حممد نا�صر الدين الألباين ،مكتبة املعارف  -الريا�ض.
 �سنن البيهقي الكربى ،جمل�س دائرة املعارف النظامية الكائنة يف الهند ببلدة حيدر �آباد ،ط()1
 1344ﻫ.
ال�سلمي ،دار �إحياء الرتاث العربي  -بريوت،
 �سنن الرتمذي ،حممد بن عي�سى �أبو عي�سى الرتمذي ِّ
حتقيق� :أحمد حممد �شاكر و�آخرون.
 ال�سنن الكربى للن�سائي� ،أحمد بن �شعيب الن�سائي ،املحقق :ح�سن عبد املنعم �شلبي ،م�ؤ�س�سة
الر�سالة1421 ،ه2001 ،م.
 �سرية ابن �إ�سحاق (املبتد�أ واملبعث واملغازي) ،حممد بن �إ�سحاق بن ي�سار ،حقيق حممد حميد
اهلل ،معهد الدرا�سات والأبحاث للتعريف ،د(ط).
 ال�سرية النبوية ،البن كثري ،حتقيق :م�صطفى عبد الواحد ،دار املعرفة للطباعة والن�شر والتوزيع،
د (ط).
 ال�سرية النبوية ،البن ه�شام ،حتقيق طه عبد الر�ؤوف �سعد ،دار اجليل ،بريوت1411 ،ﻫ.
 �صحيح ابن حبان ،البن حبان ،حتقيق� :شعيب الأرنا�ؤوط ،م�ؤ�س�سة الر�سالة  -بريوت ،ط(،)2
 ،1993 - 1414برقم(.)6274
 �صحيح البخاري ،حممد بن ا�سماعيل البخاري ،تعليق :د .م�صطفى ديب البغا ،دار ابن كثري،
اليمامة  -بريوت ،الطبعة الثالثة.1987 - 1407 ،
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 �صحيح م�سلم ،م�سلم بن احلجاج �أبو احل�سني الق�شريي الني�سابوري ،حتقيق :حممد ف�ؤاد عبد
الباقي دار �إحياء الرتاث العربي  -بريوت ،د (ط).
 �صلح احلديبية ،و�أبعاده ال�سيا�سية املعا�صرة ،عبداحلكيم ال�صادق الفيتوري ،دار املدين،
ال�سعودية2005 ،م.
 عيون الأثر يف فنون املغازي وال�شمائل وال�سري ،حممد بن عبد اهلل بن يحي ابن �سيد النا�س،
د(ط).
 غريب احلديث ،لأبي �سليمان اخلطابي ،عبدالكرمي �إبراهيم العزباوي ،جامعة ام القرى ،مكة
املكرمة1402 ،ﻫ.)160/2( ،
 الفائق يف غريب احلديث ،حممود بن عمر الزخم�شري ،حتقيق :علي حممد البجاوي -حممد
�أبو الف�ضل �إبراهيم ،دار املعرفة  -لبنان ،ط(.)2
 فتوح البلدان� ،أحمد بن يحيى بن جابر البالذري ،حتقيق ر�ضوان حممد ر�ضوان ،دار الكتب
العلمية ،1403 ،بريوت.
 فقه الت�سامح يف الفكر العربي -الإ�سالمي ،عبداملح�سن �شعبان .دار �آرا�س للطباعة والن�شر ،اربيل
 العراق ،ط(2011 ،)2م. فقه ال�سرية ،للغزايل ،دار الكتب احلديثة ،نقد �أ�سانيد الأحاديث فيها :نا�صر الدين الألباين،
ط(1965 ،)6م.
 قامو�س امل�صطلحات القانونية ،مكتبة لبنان نا�شرون ،لبنان ،ط(.2004،)1
ال�سلمي من خالل القواعد الكلية ،عبد العزيز العو�ضي ،بحث
 القواعد الكربى للتعاي�ش ِّ
مقدم لندوة تطوير العلوم الفقهية« :فقه ر�ؤية العامل والعي�ش فيه املذاهب الفقهية والتجارب
املعا�صرة»2015 ،م.
ال�سلم يف املجتمعات امل�سلمة ،الورقة
 الكتاب التوثيقي لأعمال امللتقى االول ملنتدى تعزيز ِّ
ال�سلم يف املجتمعات امل�سلمة 2014م ،الإمارات العربية
الت�أطريية ،عبداهلل بن ب ّيه ،منتدى تعزيز ِّ
املتحدة� -أبوظبي 9-8 ،جمادى الأوىل 1435ﻫ 10-9 ،مار�س 2014م.
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 ال �سكوت بعد اليوم ،بول فنديل� ،شركة املطبوعات للتوزيع والن�شر ،ط (2010 ،)5م.
 ل�سان العرب ،البن منظور ،حتقيق :عبداهلل علي الكبري ،حممد �أحمد ح�سب اهلل ،ها�شم حممد
ال�شاذيل ،دار املعارف ،القاهرة.
 املحكم واملحيط الأعظم� ،أبو احل�سن علي بن �إ�سماعيل بن �سيده املر�سي ،حتقيق عبد احلميد
هنداوي ،دار الكتب العلمية ،،بريوت2000 ،م.
 خمت�صر ال�سرية ،ملحمد بن عبدالوهاب ،حتقيق عبد العزيز بن زيد الرومي ،د .حممد بلتاجي،
د� .سيد حجاب .مطابع الريا�ض.)111( :
 خمت�صر زاد املعاد يف هدي خري العباد ،حممد بن عبد الوهاب ،حتقيق عبد اهلل بن عبد الرحمن
بن جربين ،مطابع الريا�ض .د(ط).
 امل�ستدرك على ال�صحيحني ،للحاكم الني�سابوري ،مع تعليقات الذهبي يف التلخي�ص:
برقم( ،)329/2( ،)3175قال احلاكم :هذا حديث �صحيح الإ�سناد و مل يخرجاه ،وتعليق
الذهبي يف التلخي�ص� :صحيح .و ال�سرية النبوية البن ه�شام� ،)128-126/2( :أورد هذا
احلديث ال�شيخ الألباين ،وتتبع طرقه و�صححه ،انظر.
 م�سند �أحمد بن حنبل ،لأحمد بن حنبل ،حتقيق� :شعيب الأرن�ؤوط و�آخرون ،م�ؤ�س�سة الر�سالة،
ط(1420 ،)2ﻫ1999 ،م.
 معاملة غري امل�سلمني يف املجتمع الإ�سالمي؛ �إدوار غايل الدهبي ،مكتبة غريب ،ط(1993 ،)1م.
 معجم �أخطاء الكتاب� ،صالح الدين الزعبالوي ،دار الثقافة والرتاث مب�صر ،ط(1427 ،)1ﻫ،
2006م.
 املعجم الكبري� ،سليمان بن �أحمد بن �أيوب �أبو القا�سم الطرباين ،حتقيق حمدي بن عبداملجيد
ال�سلفي ،مكتبة الزهراء ،املو�صل1983 - 1404 ،م.
 معجم امل�صطلحات االجتماعية� ،أحمد زكي بدوي ،بريوت� ،1986 ،ص.317 :
 معجم امل�صطلحات ال�سيا�سية ،علي الدين هالل و نيفني �سعد ،مركز البحوث والدرا�سات
ال�سيا�سية بجامعة القاهرة/القاهرة.1994 ،
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موقع ويكبيديا املو�سوعة احلرة.https://ar.wikipedia.org :

 نظرة جديدة يف �سرية ر�سول اهلل ،كون�ستان�س جيورجيو ،الدار العربية للمو�سوعات1983 ،م.
 املجتمع املدين يف عه النبوة ،خ�صائ�صه وتنظيماته الأوىل� ،أكرم �ضياء العمري ،املجل�س العلمي
�إحياء الرتاث الإ�سالمي ،اململكة العربية ال�سعودية -املدينة املنورة ،ط (1403 ،)1ه1983،م.
 جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،للحافظ الهيثمي ،دار الفكر ،بريوت 1412 ،ﻫ.1992 ،
 وثيقة املدينة امل�ضمون والداللة� ،أحمد قائد ال�شعيبي ،كتاب الأمة ،العدد (2005 ،)110م،
1426ﻫ.
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ّ
ال�سلم املد ّين
ال�شائعات و�أثرها يف تهديد ِّ
وطرق معاجلتها
« ِدرا�سة يف �ضوء ال َه ْدي ال ّنبوي»
د .ماريه ب�سام حممد عبابنه

جامعة احلدود ال�شمالية  -اململكة العربية ال�سعودية

املقدِّمة
وال�سالم على املبعوث رحمة للعاملَني وعلى
رب العاملنيّ ،
احلمد هلل ِّ
وال�صالة ّ
�آله و�صحبه �أجمعني �أما بعد:
ال ّ
ال�سلم و�أنّه يحمل امل ْنهج ال ّرباين القومي لتحقيق
�شك ب�أن الإ�سالم هو دين ِّ
عِ مارة الأر�ض و �إ�سعاد الب�شر ّية وحتقيق �أم ْنها يف جميع امليادين وخا�صة فيما
بث روح املحبة والترّاحم وال ّتعاطف
يتعلق باالجتماع
الب�شري؛ لذلك دعا �إىل ّ
ّ
والترّابط بني �أفراد املجتمع الإ�سالمي؛ ولكن ال ّناظر �إىل واقع الأ ّمة اليوم يلحظ ما
خ�ضم الفنت املت� ّأججة ،واحلروب واملُنازعات
ال�ضعف وال�سقوط يف
اعرتاها من ّ
ّ
االجتماعي
تف�سخ عرى الإن�سانية التي فقدت الأمان
والكوارث املُتالحقة ،و يرى ّ
ّ
ال�سهام ّ
والطعون املتتالية عليها من �أعدائِها و �أبناء ج ْل َدتها املفتونني الذين
لكرثة ِّ
احلق والباطل ،ووقع النا�س
ال�سبيل ،حتى �أعوز ميزان ال ّتمييز بني ّ
�ضلوا عن �سواء ّ
هدد بذلك �سِ ل َمها
يف حبائل الفتنة فتم ّر عليهم امل�ؤامرات وتفتك بهم احلِيل ،ف ُي َّ
املدينّ ،وما كان ذلك ليحدث لو عادت �إىل منهج ُر�شدها ،وا�ستلهمت قِيمها من
عز وجل  -و�س ّنة نب ِّيها � -صلى اهلل عليه و�سلم .-
كتاب رب ِّها ّ -
وخا�ص ًة ما
ين تداول ال�شائعات وانت�شارها،
ال�سلم املد ّ
ّ
� َّإن من �أخطر مهدِّ دات ِّ
ومقدرات
يكون يف الأمور اخلطرية واجلليلة املتع ِّلقة بالعِ ر�ض والدِّ ين والكرامة ّ
انت�شرت يف جمتمع ما حتى حتول �أمنه قل ًقا
املجتمعات الإن�سان ّية ،تلك التي ما �أنِ
ْ
وخا�صة مع انت�شار
و ُر ْع ًبا ،وترابطه فرق ًة واحرتابا ،وت�آلفه حقدا وبغ�ضاء ونفورا
ّ
و�سائل التوا�صل االجتماعي التي ا�سهمت يف رواج ال�شائعات والأراجيف ،ومن
ّثم زعزعة �أمن املجتمعات و�سلمها.
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ت�صور �أثر ال�شائعات والأراجيف على املجتمعات
ولقد جاءت ال�س ّنة الن ّبوية ّ
من خالل بع�ض احلوادث الي�سرية ا ّلتي ح�صلت يف املجتمع النبوي ،والتي قام
ال�صاحلني
على �إِثارتها املاكرون من املنافقني ،و�أخذت يف طريقها و� ْأوقعت بع�ض ّ
الع�صر الن ّبوي وهو خري
من �أ�صحاب ْ
الف�ضل ،و�شاء اهلل �أن يكون ذلك يف ْ
در�سا للخَ َلف من بعدهم ،فيدركوا خطر ّ
ال�شائعات ا ّلتي ال ي�سلم
القرون ،لتكون ً
النبوي ،لذلك جاءت هذه الدِّ را�سة
والهدي
مت�سك بالقيم الربان ّية ْ
ّ
من نارها �إال من ّ
الهدي ال ّنبوي بعنوانّ :
ين وطرق
يف �ضوء
ال�سلم املد ّ
ْ
«ال�شائعات و�أثرها يف تهديد ِّ
النبوي» يف حماول ٍة لإبراز �أثر ّ
ال�شائعات يف
الهدي
معاجلتها؛ درا�س ًة يف ُ�ضوء
ّ
ْ
النبوي يف التعامل معها ،وبيان �سبل الوقاية
وا�ستلهام امل ْنهج
ّ
تهديد ِّ
ال�سلم املدينّْ ،
واحلد من �آثارها ،وذلك بدرا�سة ثالثة مناذج من ال�شائعات التي انت�شرت يف
منهاّ ،
�صح عنه � -صلى اهلل عليه و�سلم .-
املجتمع
ّ
النبوي ،و ّمت انتقا�ؤها مما ّ
اً
ٍ
ا�ستقالل
درا�سات تناولت مو�ضوع الإ�شاعة
عدة
الدرا�سة ّ
ولقد �سبق هذه ِّ
أهم هذه
�ضمنا ،ولكن دون
ِ
و�أخرى ْ
تخ�صي�ص �أ ّيا منهما بالدِّ را�سة احلديث ّية ،ومن � ّ
الدرا�سات:
ّ
«مقا�صد ّ
قدمها ّ
ال�شريعة وو�سائلها يف املحافظة
ال�شرتي بعنوان:
ِ
1 -1دِ را�سة ّ
على �ضَ رورة العِ ر�ض من خالل حماربة ّ
ال�شائعات»((( ،تناول فيها الباحث
خ�ص فيها ّ
ال�شائعات التي تكون يف باب العِ ر�ض.
الدِّ را�سة بطريقة فقه ّيةّ ،
قدمها اله ِْم�ص و�شَ ْلدان بعنوان« :الأبعاد ال َّنف�س ّية واالجتماع ّية يف
2 -2دِ را�سة ّ
ترويج ّ
إ�سالمي»،
و�سبل عالجها من منظور �
ال�شائعات عبرْ و�سائل االعالم ُ
ّ
بالدر�س الو�سيلة الإعالم ّية ودورها يف ترويج ّ
ال�شائعات،
خ�ص فيها الباحث ّ
ّ
ال�شائعاتّ :
ال�شريعة وو�سائلها يف املحافظة على �ضرورة العِ ر�ض من خالل حماربة ّ
 -1مقا�صد ّ
ال�شرتي،
�سعد بن نا�صر ،ندوة �أ�ساليب مواجهة ّ
ال�شائعات ،برعاية �أكادميية نايف العربية للعلوم الأم ّنية� ،أعمال
ندوة �أ�ساليب مواجهة ّ
ال�شائعات.
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وخل�ص من درا�سته �إىل � ّأن ّ
حرب نف�سي ٌة بارد ٌة و� ّأن خطرها يتمثّل
ال�شائعات ٌ
وت�ضليل الر�أْي العام،
يحدث ب ْلبلة الأفكار ْ
مبيزة خروجها من املجتمع نف�سه ممّا ُ
وت�شويه �سمعة الربيء ،وبينّ الباحث �أن ّ
و �إحداث الفتنة بني النا�سْ ،
ال�شخ�ص
املُ�ستهدف يف املجتمع قد يتع ّر�ض للأمرا�ض النف�س ّية واالجتماع ّية(((.
إ�سالمي يف ال ّتثبت من الأخبار
الهاجري بعنوان« :املنهج ال
3 -3كتاب �أ ّلفه
ّ
ّ
بالدرا�سة
قدم فيه درا�سة عا ّمة دون تخ�صي�صها ِّ
والق�ضاء على ال�شائعات»ّ ،
احلديث ّية ،وعر�ض من خالله �أهم الو�سائل التي َحتول دون وقوع ال�شائعات،
وبينّ �أهم �سبل العالج يف مكافحتِها(((.
زاهديان بعنوان« :الإ�شاعة و�أ�ضرارها على املجتمع و ُطرق
4 -4دِ را�سة ّ
قدمها ْ
وقايتها يف �ضوء �آية الإِفك» ،تناول فيها حادثة الإفك على اخل�صو�ص يف
�ضوء الآيات القر�آنية دون �أن يع ّرج على ال�شائعات الأخرى التي ُ�أُثريت يف
النبوي(((.
املجتمع
ّ
�شرعي يف تلقّي الأخبار وروايتها»،
ال�صويان بعنوان« :نحو ْمنهج
5 -5كتاب �أ ّلفه ّ
ّ
حيث عر�ض فيه الآفات ا ّلتي تُف�سد الأخبار ،وذكر ّ
ال�شائعة كمثال على تلك
وال�شرعي للتعامل مع الأخبار بجميع
الأخبار ،مع بيان مالمح امل ْنهج ال ّنبوي
ّ
�أنواعها(((.
	-1الأبعاد النف�س ّية واالجتماع ّية يف ترويج ّ
إ�سالمي:
و�سبل عالجها من منظور �
ال�شائعات عرب و�سائل الإعالم ُ
ّ
اله ِْم�ص ،عبدالف ّتاح ،و�شِ لدان :فايز كمال ،جملة اجلامعة الإ�سالمية بغزة ،م/18ع�( 2ص.)174 -145
إ�سالمي يف ال ّتثبت من الأخبار والق�ضاء على ّ
الهاجري ،حممد بن عبد ال ّلطيف
ال�شائعات:
	-2املنهج ال
ّ
ّ
ال ُربعي.
زاهديان ،قطب الدّ ين ،املجلة
	-3الإ�شاعة و�أ�ضرارها على املجتمع وطرق وقايتها يف �ضوء �آية االفكْ :
الدّ ولية للبحوث الإ�سال ّمية والإن�سانية (املجلد  5العدد .)9
ال�صويان� ،أحمد بن عبد الرحمن.
 -4نحو منهج �شرعي يف تلقي الأخبار وروايتهاّ :
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ال�سابقة درا�سة حديث ّية
ولقد جاءت هذه الدِّ را�سة ل ُت�ضيف �إىل ّ
الدرا�سات ّ
�صحت من
يف �ضوء امل ْنهج الن ّبوي ّ
خا�صةّ ،مت من خاللها ح�صر ال ّنماذج التي ّ
الأحاديث ال ّنبو ّية ،ودرا�ستها دِ را�سة حديث ّية مو�ضوع ّية تقوم على حتليل الأحداث
النبوي يف الوقاية
الدرو�س والعِ رب لتج ِّلي الآثار ،ولبيان املنهج
والوقوف على ّ
ّ
والعالج.
ق�سمت الدِّرا�سة �إىل متهيد ومبحثني ،على النحو الآتي:
ولقد ّ

بالدرا�سة كتعريف
اخلا�صة ّ
 ال ّتمهيد :حيث ّمت فيه عر�ض املُ�صطلحات امله ّمة ّال�سلم املدينّ ،وم�صطلحات الإ�شاعة والأراجيف.
ِّ
 املبحث الأولّ :النبوي،
ال�سلم يف املجتمع
ّ
ال�شائعات و�أثرها يف تهديد ِّ
النبوي وكادت
عر�ضت من خالله �أخطر ال�شائعات ا ّلتي �أُثريت يف املجتمع
ّ
عز ّ
وجل  -ون�صره لنب ّيه � -صلوات اهلل
�أن ِ
تع�صف ب�أ ْم ِن ِه لوال رحمة اهلل ّ -
و�سالمه عليه  -وهي �شائعة خرب حادثة الإِفك ،وخرب طالق ال ّنبي � -صلى
اهلل عليه و�سلم � -أزواجه ،و�شائعة مقْتل ال ّنبي � -صلى اهلل عليه و�سلم  -يف
غزوة �أُحد.
 املبحث الثاين :املنهج ال ّنبوي يف ال ّتعامل مع ّال�شائِعات ،عر�ضت من خالله
ال�سبل والو�سائل ا ّلتي جت ّلت يف الأحاديث ،وا ّلتي هدفت �إىل ال ّت�صدي
� ّ
أهم ُّ
لل�شائِعات ودرءِ �أخطارِ ها.

عز ّالزلل،
وال�صواب ،و�أن يج ّنبنا ّ
�سائِل ًة املوىل ّ
الر�شد ّ
وجل� -أن يُلهمنا ُّ
و�أن يهبنا ال ّتوفيق.
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ال ّتمهيد
ال�سلم املد ّين:
�أ ّو اًل :تعريف ِّ
ال�سلم:
 -1مفهوم ِّ

لح وخالف احلرب،
«ال�س ْلم» يف ال ّلغة بعدِّ ة معاين �أبرزهاُّ :
ال�ص ُ
جاءت لفظة ِّ
ال�سلم يف القر�آن الكرمي جتد � ّأن مفردة
وال�سال َم ُة ،والأمان (((.وبالتتبع للفظة ِّ
َّ
موا�ضع منها:
«ال�سالم» وم�ش َتقّاتها ُذكِ رت يف عدة ِ
َّ
 قوله تعاىل:

ﭽﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ

ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ
ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

ال�سالم
ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ (الن�ساء ،)٩٤ :يف هذه الآيات الكرمية ي�أتي ّ
اال�ست�سالم واملُ�صاحلة؛ �إذ ي�أمر اهلل �-سبحانه وتعاىل -امل�ؤمنني
فيها مبعنى
ْ
يف �سريهم للجهاد ال ّت�أين يف قتل من �أُ�شكل عليهم �أمره فلم يعلموا حقيقة
�إ�سالمه(((.
 وقوله تعاىل:

ﭽﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ

ال�صلح(((.
ال�سلم مبعنى ُّ
ﯥﭼ (النِّ�ساء ،)٩٠ :حيث جاءت لفظة ِّ

ﭽﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﭼ

 وقوله تعاىل:
(حممد ،)٣٥ :وهنا �أي�ضا جاءت مبعنى املُ�صاحلة(((.

 وقوله تعاىل :ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﭼ (الأنعام،)127 :
	-1انظر :ل�سان العرب ،ابن منظور ،حممد بن مكرم الإفريقي امل�صري.)289/12( ،
	-2انظر :جامع البيان يف تف�سري القر�آن :الطربي ،حممد بن جرير( ،ت 310ﻫ) (.352/7
	-3انظر :جامع البيان ،الطربي (.)29/8
	-4انظر :املرجع ال�سابق (.)253/11
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ال�سالم يف هذا املو�ضع مبعنى اجل ّنة(((.
جاءت لفظة َّ


وقوله تعاىل :ﭽ ﮭ ﮮﮯ ﮰﮱ ﯓﯔﯕﯖﯗﯘ ﯙ

ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ (احل�شر:

ال�سالم ت�شري �إىل ا�سم من �أ�سماء اهلل احل�سنى.
لفظة َّ

 .)٢٣جاءت

ب�ضعة موا�ضع ،وجتد
ال�سلم وردت يف ْ
ال�سنة ال ّنبوية فبال َّت َتبع جتد � ّأن لفظة ِّ
�أ ّما ّ
موا�ضعها ال تخرج عن املعاين ال ّلغوية التي ذكرت �آنفا؛ ففي قوله
�أنّها يف جميع ِ
�صلى اهلل عليه و�سلمَ « :-و َال يُ َ�سالمِ ُ ُم�ؤْم ٌِن ُد َون ُم�ؤْم ٍِن فيِ ِق َتالٍ فيِ َ�س ِب ِيل اهللِ� ،إِ َّال
ال�صلح؛
ال�سلم يف هذا املو�ضع مبعنى ُّ
َع َلى َ�س َوا ٍء َو َع ْدلٍ بَ ْي َن ُه ْم(((»...؛ جتيء لفظة ِّ
ال�صلح بينهم وبني
يقول ابن الأثري�« :أي ال يُ َ�صالح واح ٌد دون �أ�صحابه و�إمنا يَق َُع ُّ
باجتماع َم َلئهم على ذلك»((( ،وقوله �-صلى اهلل عليه و�سلم�« :أ�س َل ُم �ساملها
َعدُ ِّوهم ْ
اللهّ ُ»((( ،من املُ�ساملة وترك احلرب(((.
ال�سلم جاء يف القر�آن الكرمي ب�أربعة
وبهذا ال ّتتبع تخ ُل�ص الدِّ را�سة �إىل � ّأن ِّ
معانٍ وهي« :الإ�سالم وامل�صاحلة ،و�أنّها ا�سم من �أ�سماء اهلل احل�سنى ،وا�سم من
ال�صلح واملُ�ساملة.
ال�سلم مبعنى ّ
ال�سنة جاءت لفظة ِّ
�أ�سماء اجل ّنة» ،ويف ُّ
ال�سلم لغ ًة
وعلى هذا ف� ّإن الدِّ را�سة تُ�سفر عن نتيج ٍة وهي� :أن ال فرق بني معنى ِّ
وال�سالمة».
ً
وا�صطالحا؛ ِّ
«فال�س ْلم هو املُ�صاحلة والأمان ّ
 -1يُنظر :املرجع ال�سابق (.)114/12
	-2احلديث من البالغات مل �أجد من و�صله(منقطع) ،انظر :كتاب الأموال� ،أبو عبيد القا�سم بن �سالم
(ت224ﻫ)�( ،ص.)262 :
 -3ل�سان العرب ،ابن منظور (.)289/12
� -4أخرجه البخاري ،كتاب املناقب ،باب ذكر �أ�سلم ،حديث رقم.3323 :
 -5تاج العرو�س من جواهر القامو�س ،الزبيدي ،امللقب مبرت�ضى حممد بن حممد (.)386/32
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 -2املدَ ّين:
هذه النِّ�سبة ترجع �إىل الفعل ( َم َدن) ،وقد ع ّرفه ابن منظور بقولهَ « :م َد َن
باملكان �أَقام به»((( .وقال« :ومنه املدينة»(((.
ال�سلم املد ّين:
 -3م�صطلح ِّ
يعد من امل�صطلحات املعا�صرة التي �أفرزتها
ال�سلم املدين بهذا الرتكيب ّ
� ّإن ِّ
ال ّتطورات االجتماع ّية وال�سيا�س ّية ،وبالرجوع تاريخيا �إىل �أ�صوله جند �أن بع�ض
املفكرين كاملاوردي يف كتاب (�أدب الدِّ ين والدنيا) ،قد ناق�ش �أهم الأمور التي
االجتماعي ا ّلذي يعني الرف�ض
حتكم العالقة بني الفرد وجمتمعه ،ومن �أه ّمها الأمن
ّ
ِّ
لكل �ألوان ال ّتناحر �أو الدعوة �إليه �أو ن�شر ثقافته(((.
وقد ع ّرفه ّ
ال�شحود يف مو�سوعة الر ّد على املذاهب الفكر ّية املعا�صرة بقوله:
«ال�سلم املدينّ :هذا امل�صطلح املت�ض ِّمن َلدعاوى ال ّتعاي�ش وال ّت�سامح»((( .ومع ذلك
ِّ
يعترب ّ
ين يحمل يف ط ّياته َم َعانيِ َ �صحيح ًة و�أخرى
ال�سلم املد ّ
ال�شحود � ّأن م�صطلح ِّ
العاملي ،و�أنّه دعوة م�ستحيلة
بال�سالم
فا�سدة ،من ِّبها على �سياق الف�ساد مبا ي�س ّمى ّ
ّ
يف مِظ ّلة احل�ضارة الغربية القائمة على ال ّنهب واالعتداء واال�س ْت�ضعاف(((.
وبعيدً ا ع ّما يريده الغرب ،ف� ّإن الباحثة ترى من خالل ما ّمت عر�ضه من املعاين
ال�صحيح هوّ :
«كل ما يدعو �إىل املُ�صاحلة
ال�سلم املد ّ
ين مبعناه ّ
ال ّلغوية � ّأن مفهوم ِّ
وال�سالمة والأمان يف املجتمع الواحد».
ّ
 -1ل�سان العرب ،ابن منظور ( )402/13مادة مدن.
	-2املرجع ال�سابق (.)402/13
� -3أدب الدّ نيا والدّ ين ،املاوردي ،علي بن حممد بن حبيب الب�صري (.191 ،190 ،)450
 -4مو�سوعة الرد على املذاهب الفكرية املعا�صرة ،ال�شحود ،علي بن نايف.)44/15( ،
 -5يُنظر املرجع ال�سابق (.)44/15
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ثان ًيا :مفهوم ال�شَّ ائعات والأراجيف:

يظن ال ّناظر لأول وهلة � ّأن هذين اللفظني مرتادفان ،واحلقيقة �أن بينهما
قد ّ
فرو ًقا دقيقة تك�شف عنها املعاين ال ّلغوية وواقع احلال على ال ّنحو الآتي:
 -1الأَراجيف:

ا�ضوا يف �أَخْ َبارِ الفِتنَ ِ ،ون َْح ِو َها مِن
جاء يف اللغة� :أَ ْر َج َف ا ْلق َْو ُم� :إِذا خَ ُ
ون الأَخْ َبا َر ال َكاذِ بَ َة ،التي ُ
هم الذين يُ َو ِّلدُ َ
يكون َم َعها
ال�س ِّيئَةِ ،واملرجفونُ :
الأَخْ َبارِ ّ
يقاع ال َّر ْج َفةِ� ،إِ َّما بالق َْولِ  ،و�إِ َّما بالف ِْع ِل((( .ويع ِّرف الراغب
ْ
ا�س ،و�إِ ُ
اب يف ال َّن ِ
ا�ضطِ َر ٌ
«والَ َراجِ ُ
يف :مالقيح الفنت»((( .وبهذا ن�ستطيع
ين الأراجيف بقوله ْ :أ
الأ�صفها ّ
وال�سيئة التي يُطلقها ُم ْلتمِ ُ�سو الفتنة
تعريف الأراجِ يف على �أنها« :الأخْ بار الكاذِ بة ّ
لإيقاع اال�ضطراب يف ال ّنا�س �إيهاما ب�صحتها»(((.
 -2ال�شّ ا ِئعات:
�شيع �شَ ْي ًعا ُ
ذاع
�شائعَ :
لغ ًة :من َ
�شاع اخلبرَ ُ يف ال ّن ِ
و�شيو ًعا و َم�شا ًعا ،فهو ٌ
ا�س؛ يَ ُ
و َف�شا َ
وظ َه َر وا ْن َت َ�ش َر(((.
ال�صويان ب�أنّها« :عبارة عن �أقوال �أو �أخبار �أو �أحاديث
ً
ا�صطالحا :يعرفها ّ
أغرا�ض خبيثة ويتناقلها ال ّنا�س بح�سن ن ّية دون ال ّتثبت من �صحتها
يختلِقها البع�ض ل ٍ
ودون ال ّتحقق من �صدقها»(((.
ولأن ال�شائعة يف الغالب الأعم يكتنف ظروفها بع�ض الغمو�ض ف�إن الباحثة
	-1الزبيدي :تاج العرو�س من جواهر القامو�س (:)325/23
	-2املفردات يف غريب القر�آن :الراغب الأ�صفهاين� :أبو القا�سم احل�سني بن حممد (�ص.)344 :
ال�صويان (�ص .)25
 -3نحو منهج �شرعي يف تلقي الأخبارّ ،
 -4تاج العرو�س من جواهر القامو�س ،الزبيدي (.)301/21
ال�صويان (�ص.)25
 -5نحو منهج �شرعي يف تلقي الأخبارّ ،
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ترى �إ�ضافة قيد الغمو�ض ليكون تعريفها على النحو الآتي« :عبارة عن �أقوال �أو
�أخبار �أو �أحاديث يختلقها البع�ض لأغرا�ض خبيثة ويتناقلها النا�س بح�سن ن ّية دون
التثبت من �صحتها ،ويكتنف ظروفها بع�ض الغمو�ض».
بال�ضرورة نقل
وبناء على ال ّتعريف ال ّلغوي للفظة الإ�شاعة جتد �أنها ال ت�ستلزم ّ
الأخبار ال�سيئة كما الأراجيف فقد ت�شيع الأخبار احل�سنة لأغرا�ض ال ّت�سلية و�إن كان
الأغلب يف ّ
ال�شائعات �إ�شاعة �سيء الأخبار اب ْتغاء الفِتنة.
املبحث الأولّ :
ال�سلم يف املجتمع ال ّنبوي
ال�شا ِئعات و�أثرها يف تهديد ِّ
بداية فال ّبد من تقرير بع�ض احلقائِق ا ّلتي ال يُ ّ
�شكك فيها ّ
كل من�صف مت�أمل
لل�سرية امل�صطفو ّية ،و �سرية اجليل املثا ّ
يدي �صاحبها
يل الفريد ا ّلذي تربّى على ّ
و�سيدهم حممد �-صلى اهلل عليه و�سلم.-
�أ�شرف اخللق ّ
 احلقيقة الأوىلّ � :أن اهلل �-سبحانه وتعاىل -قد تك ّفل بر ّد مكر املاكرين عن هذه
الدعوة احلنيف ّية ،ﭧﭨﭽﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﭼ الأنفال.٣٠ :
ّ
 احلقيقة الثانيةّ � :أن هذا اجليل يرب�أ بنف�سه عن ّ
كل ماي�شني دينه وعقيدته
كل ما يدعو �إىل الإف�ساد والإ�ضرار بالأر�ض والعباد فهو ٌ
ويتنزه عن ّ
جيل
ّ
جاءت تزكيته من ال�سموات ال ُعلى ،ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌ ﭼ٢٩ :؛ لذلك ف�إنّهم بال �أدنى �شك بعيدون كل البعد عن �أن يكونوا
م�صدرا لل�شائِعات والأراجيف وهم يعلمون باختالقها وزورِ ها ،و�أ ّما الذي
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ال يعلمونه فقد كان منهجهم فيه هو ال ّتثبت والتحري لِئ ّال يقعوا يف قوله
تعاىل :ﭽﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭼ احلجرات.٦ :
ال�سابقة ف� ّإن ّ
ال�شائعِ ات -ا ّلتي �أُ�شيعت يف العهد
وملِا � ُ
أوردت من احلقائق ّ

الدعوة الإ�سالم ّية رغم خط ِرها و ما �أحدثته من البلبل ِة
ال ّنبوي مل ت�ؤثر �أبدا على ّ
�صده الن ّبي
والقلق املدين ّ الذي دفعه اهلل �-سبحانه وتعاىل -بوعده ،وا ّلذي ّ
ين القومي.
�ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم -و�صحابته باملنهج الربا ّ احلقيقة الثّالثةّ � :أن هذه ّ
ال�شائعات كانت معدودة و�إِمنّا �شاء اهلل �أن تكون
بال�سلم
لتبقى ً
در�سا خالدا للأتباع يتذكرون من خاللها كيف ع�صفت ِّ
املجتمعي؟ وحتى ّ
وا�ضحا يف التعامل مع هذه الآفة املهددة
منهجا
يخط لهم ً
ً
لأمن املجتمعات.
الأ�سئلة املطروحة يف هذا املبحث بعد تقرير هذه احلقيقة �إذن :ما اجلهة التي
كانت تتوىل مهمة الإرجاف وال�شائِعات ؟ وما الهدف من ذلك؟ وللإجابة ع ّما
النبوي.
�سبق �سنتاول �أهم الأحداث التي ح�صلت يف العهد
ّ
ال�سلم املد ّين
املطلب الأول :حادثة الإفك و�أثرها يف تهديد ِّ
�أ ّو اًل :عر�ض ال ّرواية
َع ْن َعائ َِ�ش َة -ر�ضي اهلل عنهاَ -قالَ ْتَ « :ك َان َر ُ�س ُ
ول ا ِهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم-
�إِ َذا �أَ َرا َد َ�أنْ يَخْ ُر َج َ�س َف ًرا �أَ ْق َر َع بَينْ َ �أَزْ َواجِ ِه َف�أَ َّي ُت ُه َّن خَ َر َج َ�س ْه ُم َها خَ َر َج ِب َها َم َع ُه،
اب،
َف�أَ ْق َر َع بَ ْي َن َنا فيِ َغ َزاةٍ َغ َزا َها فَخَ َر َج َ�س ْهمِ ي فَخَ َر ْج ُت َم َع ُه بَ ْع َد َما �أُن ِْز َل الحْ َِج ُ
َف�أَنَا �أُ ْح َم ُل فيِ َه ْو َد ٍج َو ُ�أ ْن َز ُل فِيهَِ ،ف�سِ ْرنَا َح َّتى �إِ َذا َف َر َغ َر ُ�س ُ
ول ا ِهلل �-صلى اهلل عليه
ني �آ َذنُوا
و�س ّلم-م ِْن َغ ْز َو ِت ِه ِت ْل َك َو َق َف َل َو َدن َْونَا م َِن المْ َدِ ي َن ِة �أ َذ َن لَ ْي َل ًة ِبال َّرحِ ِيل َفق ُْم ُت حِ َ
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ِبال َّرحِ ِيل َف َم َ�ش ْي ُت َح َّتى َجا َوزْ ُت الجْ َ ْي َ�ش؛ َف َل َّما َق َ�ض ْي ُت �شَ �أْنيِ �أَ ْق َب ْل ُت �إِلىَ ال َّر ْح ِل
َف َل َم ْ�س ُت َ�ص ْدرِ ي َف ِ�إ َذا عِ ْق ٌد ليِ م ِْن َج ْز ِع َ�أ ْظ َفارٍ َقدِ ا ْن َق َط َع َف َر َج ْع ُت َفا ْل َت َم ْ�س ُت عِ قْدِ ي
ين يَ ْر َح ُل َ
ون ليِ َف ْاح َت َم ُلوا َه ْو َدجِ ي َف َر َح ُلو ُه َع َلى بَعِ ِريي
َف َح َب َ�سنِي ا ْب ِتغَا�ؤُ ُهَ ،ف�أَ ْق َب َل ا َّلذِ َ
ون �أَنيِّ فِيهَِ ،و َك َان الن َِّ�سا ُء ِ�إ ْذ َذ َ
اك خِ َفا ًفا لمَ ْ يَ ْث ُق ْل َن َولمَ ْ
ا َّلذِ ي ُك ْن ُت �أَ ْر َك ُب َو ُه ْم يَ ْح�سِ ُب َ
يَغْ َ�ش ُه َّن ال َّل ْح ُم َو�إِنمَّ َا يَ�أْ ُك ْل َن ا ْل ُع ْل َق َة م َِن َّ
ني َر َف ُعو ُه ِثق ََل
الط َع ِام َف َل ْم يَ ْ�س َت ْنكِ ِر ا ْلق َْو ُم حِ َ
ال�س ِّن َف َب َعثُوا الجْ َ َم َل َو َ�سا ُروا َف َو َج ْد ُت
ا ْل َه ْو َد ِج َف ْاح َت َم ُلو ُهَ ،و ُك ْن ُت َجارِ يَ ًة َحدِ يثَ َة ِّ
عِ قْدِ ي بَ ْع َد َما ْا�س َت َم َّر الجْ َ ْي ُ�ش َفجِ ْئ ُت َم ْن ِزلَ ُه ْم َولَ ْي َ�س فِي ِه �أَ َح ٌد َف�أَممَ ْ ُت َم ْن ِزليِ ا َّلذِ ي
ُك ْن ُت ِب ِه َف َظ َن ْن ُت �أَنَّ ُه ْم َ�سيَ ْفقِدُ ونيِ َفيرَ ْ جِ ُع َ
اي
ون ِ�إليَ َّ َ ،ف َب ْي َنا �أَنَا َجال َِ�س ٌة َغ َل َب ْتنِي َع ْي َن َ
ال�س َلمِ ُّي ثُ َّم َّالذ ْك َوانيِ ُّ -م ِْن َو َرا ِء الجْ َ ْي ِ�ش َف�أَ ْ�ص َب َح
َفن ِْم ُتَ ،و َك َان َ�ص ْف َو ُان ْب ُن المْ ُ َع َّط ِل ُّ
اب َف ْا�س َت ْيق َْظ ُت
عِ ْن َد َم ْن ِزليِ َف َر�أَى َ�س َوا َد ِ�إن َْ�سانٍ نَائ ٍِم َف�أَتَانيِ َ ،و َك َان يَرَانيِ َق ْب َل الحْ َِج ِ
ني �أَن َ
َاخ َراحِ َل َت ُه َف َوطِ َئ يَ َد َها َف َركِ ْب ُت َها َفا ْن َط َل َق يَقُو ُد ِبي ال َّراحِ َل َة َح َّتى
ِب ْا�سترِ ْ َجاعِ ِه حِ َ
ني فيِ ن َْح ِر َّ
الظ ِه َريةِ َف َه َل َك َم ْن َه َل َك........
�أَت َ ْي َنا الجْ َ ْي َ�ش بَ ْع َد َما نَ َزلُوا ُم َع ِّر�سِ َ
احلديث»(((.
ثانيا :م�صدر ال�شّ ائعة:

اً
جمهول ومن
زاهديان((( �إىل � ّأن م�صدر الإ�شاعة غال ًبا ما يكون
ي�شري الدكتور ْ
ثَ َّم ف� ّإن رواية الإِ�شاعة تتلقاها الأطراف ب�أل�سنتها دون ال ّرتكيز على م�صدرها �أو
ِ�ص َّحتها� ،إال �أنّه يف حادثة الإفك ي�أتي ال ّت�صريح مبن كان ْي�ستو�شي اخلرب ويجمعه
البخاري ،كتاب ال�شهادات ،باب تعديل ال ّن�ساء بع�ضهن بع�ضا،
للبخاري� ،أخرجه
ّ -1متفق عليه ،واللفظ
ّ
ّ
مطوال �أي�ضا مع بع�ض الزيادات يف كتاب املغازي ،باب حديث االفك،
حديث رقم ،2518 :و�أورده ّ
حديث رقم ،3910 :وكتاب ال ّتف�سري ،ياب �سورة النور ،حديث رقم ،4473 :و �أخرجه م�سلم ،كتاب
التوبة ،باب يف حديث االفك ،حديث رقم.2770 :
 مالحظة :ما �سريد يف هذا البحث من مقاطع حديثية راجعة �إىل هذا احلديث.زاهديان(�ص.)21
	-2انظر الإ�شاعة و�أ�ضرارهاْ :
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حد تعبري ال�سيدة عائ�شة -ر�ضي اهلل عنها -حيث قالت« :املنافق عبد اهلل بن
على ّ
� ّأبي ابن �سلول ،وهو الذي كان ْي�ستو�شيه ويجمعه وهو ا ّلذي توىل كِ ربه منهم هو
وحِ منة» ،ويف لفظ �آخر �ص ّرحت عن م�صدر الإ�شاعة على اعتبار �أنه �صاحبها قد
تولىّ حديث الإفك و�أدار انت�شاره ،جاء يف احلديثَ « :و َك َان ا َّلذِ ي تَ َولىَّ الإِف َْك
َع ْبدُ ا ِهلل ْب ُن �أُبَ ٍّي ا ْب ُن َ�س ُل َ
ِي�ض َ
ول َفقَدِ ْم َنا المْ َدِ ي َن َة فَا�شْ َت َك ْي ُت ِب َها �شَ ْه ًرا يُف ُ
ون م ِْن َق ْولِ
اب الإِف ِْك».
�أَ ْ�ص َح ِ
وهذا هو َد ْي َد ُن املُنافقني يف ِّ
ع�صر وحني ،بل هم ال ُعن�صر الف ّعال يف
كل ْ
مت�س
هذا امليدان ،فرتاهم ّ
يروجون -بجميع و�سائلهم املتاحة� -شَ ائعا ِته ِْم التي ّ
�أمن املجتمعات بحكوماتها و�أفرادها؛ ّ
ولعل ذلك يتجلى يف و�سائل التوا�صل
االجتماعي بجميع �أ�شكالها ،والتي ت�ضطلع بانت�شار اخلري يف ثواين �إىل املاليني
و�إىل �آخر بقعة يف الكرة الأر�ضية ،وال ّ
�شك � ّأن هناك ارتبا ًطاوثي ًقا بني م�ضمون
الزور والبهتان لإيقاع الفنت وبني م�س ّمى هذه
الأراجيف ا ّلتي حتمل يف طياتها ّ
احلادثة (حادثة الإفك) ا ّلتي �أرجفها املنافقون زُورا وبهتانا؛ حيث قام بغزل
خيوطها قلوب مري�ضة ال تخ�شى اهلل ،حادثة جتر�أ فيها ّ
كل من وقع فيها على بيت
الن ّبوة ،وعلى � ْأطهر بيت ،وعلى �س ّيد اخللق وقائدهم ،حادثة �أراد بها املنافقون
در�سا
الكيد بر�سول اهلل �-ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم -ودعوته ،و�أرادها اهلل �أن تكون ً
قا�س ًيا ير ّد فيه املاكرين ب�أن يجعل كيدهم يف نحورِ هم ،و�أنزل قر�آنا يُتلى �إىل يوم
الدِّ ين ،ي ُبطل فيه مقالة امل ُبطلني و�شائعتهم ،ويُربئ وينزِّه �آل بيت ر�سول اهلل�-ص ّلى
منهجا ً
را�سخا يف التعامل
اهلل عليه و�س ّلم -عن كل ما يَ�شني �إىل يوم الدِّ ين ،وير�سم ً
مع �أهل هذه الفِئة ّ
وكل من ي�سري �سريهم وينحدر يف م�ستنقعِ هم.
ثال ًثا :ا ّلذين تناقلوا ال�شّ ائعة:
ال �شك � َّأن الإ�شاعة ٌ
املروج �أنْ يطلق �إ�شاعته
ائي خط ٌري؛ فما يلبث ّ
مر�ض َوبَ ٌ
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حتى تراها قد انت�شرت وذاعت ،وال يت�س ّنى لذلك �أنْ يكون لوال وجود �صنفني؛
يرتو وقد يكون هذه ال�صنف فيه من �أهل
�أول ُهما من وقع يف اجلهل فلم يتث ّبت ومل ّ
ال�صالح ،ولكن اخلرب ي�سرتعي اهتمامه في�أخذ بن�شره والتحدث به وال�س�ؤال عنه؛
ّ
لذلك وقع يف الفتنة من يُ َتيَ َّم ُن فيهم اخلري؛ ولكن ملا غاب عنهم ما غاب وقعوا
وال�صنف الثّاين هم املنافقون واحلاقدون ا ّلذين تقع منهم ّ
ال�شائعة
يف املحظورّ ،
وال�سرور لنيل ُمرادهم من حتقيق الأذى ملن ال يرت�ضون؛
موقع املوافقة والقبول ّ
ٌ
�صنف �أراد ببثّها الفتنة ،و�آخر وقع فيها ب�سبب عدم الترّ وي وال ّتثبت اغرتارا مبا
�أُ�شيع وللحال التي رافقت احلادثة ،فرتاهم يتلقفون تلك الأخبار فرحني مغردين
ومبجلني لأن نفو�سهم اعتادت الأذى و�أل�ستنتهم �أ�صبحت تتلقف وتتذوق الإيذاء
ل�شهوة النف�س وحظ الدنيا و�إرادة الفتنة ،ولقد جاءت رواية حادثة الإفك جت ّلي
ال�صنفني:
حال ّ
جاء يف ال ّرواية عن عائ�شة -ر�ضي اهلل عنها�« :-أ ّم�أ َز ْي َن ُب ا ْب َن ُة َج ْح ٍ�ش َف َع َ�ص َم َها
اللهَّ ُ ِبدِ ي ِن َها َف َل ْم تَق ُْل �إِ َّال خَ يرْ ً ا َو�أَ َّما �أُخْ ُت َها َح ْم َن ُة َف َه َل َك ْت فِي َم ْن َه َل َكَ ،و َك َان ا َّلذِ ي يَ َت َك َّل ُم
فِي ِه م ِْ�س َط ٌح َو َح َّ�س ُان ْب ُن ثَا ِب ٍت َوالمْ ُ َنافِقُ َع ْبدُ ا ِهلل ْب ُن �أُبَ ٍّي َو ْه َو ا َّلذِ ي َك َان يَ ْ�س َت ْو�شِ ي ِه
َويَ ْج َم ُع ُه َو ْه َو ا َّلذِ ي تَ َولىَّ كِ برْ َ ُه ِم ْن ُه ْم ُه َو َو َح ْم َن ُة».
ويف لفظ لل�سيدة عائ�شة -ر�ضي اهلل عنها -قالتَ « :و َط ِفق َْت �أُخْ ُت َها َح ْم َن ُة
اب الإِف ِْك».
تحُ َارِ ُب لَ َها َف َه َل َك ْت فِي َم ْن َه َل َك م ِْن �أَ ْ�ص َح ِ
وال�س�ؤال ا ّلذي يتبادر �إىل ِّ
ال�صحابة؛
الذهن بعد احلقائق ا ّلتي تقررت يف ّ
حق ّ
ّ
ال�صحابة الكرام الذين قد ُذكر ف�ضلهم
كيف وقع �أ�صحاب ِّ
ال�صنف الثّاين وهم من ّ
يف حادثة الإفك ؟ ومثله ي�س�أل عن حال العلماء الكبار الذين وقعوا يف �سادتهم
ال�صالح متلقفني تلك ال�شائعات يف و�سائل الإعالم
وقياداتهم و�إخوانهم من �أهل ّ
والنوادي و�شبكات التوا�صل.
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لقد �شهِدت ال�سيدة عائ�شة -ر�ضي اهلل عنها -ملِ�سطح ب�أنه َر ُج ٌل �شهد بد ًرا:
« َو�أُ ُّم م ِْ�س َط ٍح ِب ْن ُت �أَ ِبي ُر ْه ٍم((( نمَ ْ�شِ ي َف َعثرُ َْت فيِ م ِْرطِ َها((( َفقَالَ ْت تَعِ َ�س م ِْ�س َط ٌح
ني َر ُجلاً �شَ ه َِد بَ ْد ًرا َفقَالَ ْت يَا َه ْن َتا ْه �أَلمَ ْ ت َْ�س َمعِ ي َما َقالُوا
َف ُق ْل ُت لَ َها ِب ْئ َ�س َما ُق ْل ِت �أَت َُ�س ِّب َ
َف�أَخْ برَ َ ْتنِي ِبق َْولِ �أَ ْه ِل ا ِلإف ِْك».
ويزول اال�ستغراب �إذا تقر ّر � ّأن ال�صحابة ب�ش ٌر ال يعلمون الغ ْيب ،و� ّأن ّ
ال�شائعة
در�سا
قد و�صلتهم كما و�صلت لغريهم ،وكان مراد اهلل �أن تقع هذه احلادثة لتكون ً
ملن بعدهم يف وجوب ال ّتثبت وال ّتحري ،وقد يح�صل هذا مع ال�شرفاء فيمن
بعدهم.
فال�شائعة كال ّنقد املزيف الذي ّ
ي�سكه املجرمون ال ُعتاة ،ويتداوله ُّ
ال�شرفاء،
وت�ستمر على �أيديهم اجلرمية دون �أن يعلموا ماذا يفعلون(((.
رابعا :احلال التي ت�س ّببت يف ال�شّ ائعة:
ً
ّ
ا�ستغل �أهل الزور حال ا ُخللوة التي مل تكن مق�صودة ،و�إنمّ ا �ساق القدر �أن
تن�شغل ال�س ّيدة عائ�شة -ر�ضي اهلل عنها -بجمع ح ّبات عقدها املُتناثر ،فيفوتها
الهودج لتجد نف�سها وحيدة ال ّرب ،وي�شاء اهلل �أن يي�سر لها
الركب لظ ّنهم �أنّها داخل ْ
من يجدها ويُرجعها �إىل �أهلها فيكون ذلك ال ّرجل ا ّلذي ات ّهموها به زورا لريجعها،
وا ّلذي يظهر يف ال ّرواية �أنّها كانت طفلة �صغرية ح ّتى �أنه قد بلغها ال ّنعا�س فنامت
ر�ضي اهلل عنهاَ ،-ع ْن َعائ َِ�ش َة َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن َها  -قالت« :فَخَ َر ْج ُت َم َع ُه بَ ْع َد َما �أُن ِْز َلم�سطح القر�شية التيمية ابنت خالة �أبي بكر ال�صديق ا�سمها رائِطة ،انظر :الإ�صابة يف متييز ال�صحابة
� -1أم ْ
(.)803/8
املروط ،وهي �أك�سي ٌة من �صوف �أو خَ ٍّز كان ي�ؤتزر بها ،انظر الزاهر يف غريب
 -2وامل ِْر ُط بالك�سر :واحد
ِ
�ألفاظ ال�شافعي :الهروي (�ص.)76
 -3يُنظر :نحو منهج �شرعي يف تلقي الأخبار ،ال�صويان (�ص.)29
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اب َف�أَنَا �أُ ْح َم ُل فيِ َه ْو َد ٍج َو�أُ ْن َز ُل فِي ِه َف�سِ ْرنَا َح َّتى �إِ َذا َف َر َغ َر ُ�س ُ
ول ا ِهلل �-صلى
الحْ َِج ُ
اهلل عليه و�سلم -م ِْن َغ ْز َو ِت ِه ِت ْل َك َو َق َف َل َو َدن َْونَا م َِن المْ َدِ ي َن ِة �أ َذ َن لَ ْي َل ًة ِبال َّرحِ ِيلَ ،فق ُْم ُت
ني �آ َذنُوا ِبال َّرحِ ِيل َف َم َ�ش ْي ُت َح َّتى َجا َوزْ ُت الجْ َ ْي َ�ش َف َل َّما َق َ�ض ْي ُت �شَ �أْنيِ �أَ ْق َب ْل ُت �إِلىَ
حِ َ
ال َّر ْح ِل َف َل َم ْ�س ُت َ�ص ْدرِ ي َف ِ�إ َذا عِ ْق ٌد ليِ م ِْن َج ْز ِع �أَ ْظ َفارٍ َقدِ ا ْن َق َط َع َف َر َج ْع ُت َفا ْل َت َم ْ�س ُت
ين يَ ْر َح ُل َ
ون ليِ َف ْاح َت َم ُلوا َه ْو َدجِ ي َف َر َح ُلو ُه َع َلى
عِ قْدِ ي َف َح َب َ�سنِي ا ْب ِتغَا�ؤُ ُه َف�أَ ْق َب َل ا َّلذِ َ
بَعِ ِريي ا َّلذِ ي ُك ْن ُت �أَ ْر َك ُب َو ُه ْم يَ ْح�سِ ُب َ
ني َر َف ُعو ُه
ون �أَنيِّ فِيهِ ....يَ ْ�س َت ْنكِ ِر ا ْلق َْو ُم حِ َ
ال�س ِّن َف َب َعثُوا الجْ َ َم َل َو َ�سا ُروا َف َو َج ْد ُت
ِثق ََل ا ْل َه ْو َد ِج َف ْاح َت َم ُلو ُه َو ُك ْن ُت َجارِ يَ ًة َحدِ يثَ َة ِّ
عِ قْدِ ي بَ ْع َد َما ْا�س َت َم َّر الجْ َ ْي ُ�ش َفجِ ْئ ُت َم ْن ِزلَ ُه ْم َولَ ْي َ�س فِي ِه �أَ َح ٌد َف�أَممَ ْ ُت َم ْن ِزليِ ا َّلذِ ي
ُك ْن ُت ِب ِه َف َظ َن ْن ُت �أَنَّ ُه ْم َ�سيَ ْفقِدُ ونيِ َ ،فيرَ ْ جِ ُع َ
اي
ون �إِليَ َّ َف َب ْي َنا �أَنَا َجال َِ�س ٌة َغ َل َب ْتنِي َع ْي َن َ
ال�س َلمِ ُّي ثُ َّم َّ
الذ ْك َوانيِ ّ م ِْن َو َراءِ الجْ َ ْي ِ�ش َف�أَ ْ�ص َب َح
َفن ِْم ُتَ ،و َك َان َ�ص ْف َو ُان ْب ُن المْ ُ َع َّط ِل ُّ
اب َف ْا�س َت ْيق َْظ ُت
عِ ْن َد َم ْن ِزليِ َف َر�أَى َ�س َوا َد �إِن َْ�سانٍ نَائ ٍِم َف�أَتَانيِ َ ،و َك َان يَرَانيِ َق ْب َل الحْ َِج ِ
ني �أَن َ
َاخ َراحِ َل َت ُه َف َوطِ َئ يَ َد َها َف َركِ ْب ُت َها َفا ْن َط َل َق يَقُو ُد ِبي ال َّراحِ َل َة َح َّتى �أَت َ ْي َنا
ِب ْا�سترِ ْ َجاعِ ِه حِ َ
ني فيِ ن َْح ِر َّ
الظ ِه َريةِ َف َه َل َك َم ْن َه َل َك».
ا ْل َج بَ ْع َد َما نَ َزلُوا ُم َع ِّر�سِ َ
وهكذا تنت�شر ّ
ال�شائعات يف املجتمعات ،فرتى ً
بع�ضا يطلقن �أفواههم مبقولة
متعددة في�أخذ
أ�سباب ّ
«ال ُدخان بدون نار» ،وبع�ضهم قد يغيب عنه ال ّر�شد ل ٍ
باال�ستنتاجات والتحليالت ال�شيطان ّية التي تُ�سهم يف ن�شر ّ
ال�شائعة يف �أق�صر و�سيلة
و�أ�سرعها.
خام�سا :اجلِهة ا ّلتي ا�ستهدفتها ال�شّ ائعة
ً
مطوال ،نجَ ِدُ � ّأن الذين ا�ستهدفتهم ّ
ال�شائعة هم
من خالل ال ّن�ص ا ّلذي ّمت �إيراده ّ
املح�صنون واملح�صنات ،بله زوج ال ّنبي امل�صطفى �-ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم -نبي
الأمة وحامل الر�سالة و�سيد القوم ،و�أحب ن�ساء �إليه ،و�أزواجه �أُمهات امل�ؤمنني
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ْل�سن ك�أحد من الن�ساء ،ال ْبل ا�ستهدفت هذه ّ
الدعوة املحمد ّية ِب ُر َّمتِها،
ال�شائعة ّ
واملجتمع ال ّنبوي ب�أ�سره لأن ما ي�ؤذي ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم -وي�ؤذي
�آل بيته ّ
إ�سالمي ب�أ�سره ،لذلك بقي امل�سلمون �شه ًرا
الطاهرين هو �إيذا ٌء للمجتمع ال
ّ
كامال ال يهد�أ لهم بال وال نف�س حتى �أنزل اهلل يف هذا ال�ش�أن ما يقطع هذه الفتنة
ويبدد ال�شائعة اخلبيثة.
ال�صون والطهارةّ ،
ويربئ �صاحبة ّ
و�أ ّما �صفوان بن ِّ
املعطل((( الذي ُرمي بال�س ّيدة عائ�شة  -وحا�شاهما  -ي�أتي
ال ّن�ص ال ّنبوي �شهادة لع ّفته وطهارته ،تقول ال�سيدة عائ�شة  -ر�ضي اهلل عنها« :ما
َ
ك�شف ك َنف امر�أة حتى ا�س ُت�شهد».
�ساد�سا :الو�سائل التي ا�ستخدمها ُم ِر ِّو ُجو هذه ال�شّ ائعة:
ً
ال ّيدخر مروجو ال�شائعات والأراجيف �أي و�سيلة يقعون عليها يف �سبيل
�إذاعة �شائعاتهم ،لذلك تراها تتنوع يف كل ع�صر وحني ،وتتخذ � اً
أ�شكال و�صورا
متعددة ،وهذا ما يُ�شاهد يف ع�صرنا اليوم من ت�سخريهم املجالت واجلرائد
والقنوات الإعالمية وو�سائل التوا�صل االجتماعي يف �سبيل ذلك.
ونظرة �إىل ما جاء يف احلديث يف بع�ض روايات ال�سيدة عائ�شة -ر�ضي اهلل
عنها  ،-ت�ستطيع �أن تدرك التفننّ يف الأ�ساليب ،واحلر�ص ّ
ال�شديد الذي كان عند
ابن �أبي �سلول يف �سبيل حتقيق م�آربه ون�شر حادثة الإفك:
جاء عند البخاري يف كتاب ال ّتف�سري ،باب �سورة النور من قول عروة« :وهو
الذي كان ْي�ستو�شيه ويجمعه وهو الذي توىل كربه منهم هو وحمنة» .ويف لفظ
اع َويُ َت َح َّد ُث ِب ِه عِ ْن َد ُه َف ُيق ُِّر ُه
�آخر �أورده البخاريَ « :ق َال ُع ْر َو ُة ُ�أخْ برِ ْ ُت َ �أنَّ ُه َك َان يُ َ�ش ُ
� -1صفوان بن ّ
املعطل بن ربيعة بالت�صغري بن خزاعي ،قال البغوي �سكن املدينة و�شهد �صفوان اخلندق
وامل�شاهد يف قول الواقدي ويقال �أول م�شاهده املري�سيع ،انظر :الإ�صابة يف متييز ال�صحابة ،ابن حجر
(.)440/3
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َويَ ْ�س َتمِ ُع ُه َويَ ْ�س َت ْو�شِ يهِ».
�إذن ميكن تلخي�ص الو�سائل التي وردت يف احلديث على ال ّنحو الآتي:
ْ 1 -1ي�ستو�شيه :يتبينّ من هذا اللفظ �أن ابن �أبي �سلول حاول ا�ستنفاذ جميع
الو�سائل� ،إذ حتمل هذه الكلمة دالالت متعددة وهذا يت�ضح من �أقوال
ّ
«ي�ستو�شيه� :أي ْي�ستخرجه»(((.
ال�شراح على النحو الآتي :يقول ابن حجرْ :
وي�ستدعيه
وقد �أ�شار ابن بطال �إىل �صورة اال�ستخراج ب�أن ي�أتِلف عليه ْ
وبال�سوطّ ،
كل ذلك
وي�ستخرجه كما ي�ستخرج الفار�س جري الفر�س بعقْبه ّ
طالب ما عنده ليزيده((( .ويقول النووي�« :أي ي�ستخرجه بالبحث وامل�سئلة
ثم يف�شيه وي�شيعه ويحركه»(((.
2 -2يجمعه.
ويتحدث به عنده :يجي�ش اجليو�ش والعنا�صر لن�شره.
3 -3كان يُ�شاع
ّ
4 -4فيقره :وي�ؤكد لكل من ي�أتيه للت�أكد من اخلرب.

5 -5وي�ستمعه :يفتح املجال لل�سماع واال�ستماع مبجال�سه وح�ضوره.
� ّإن هذه الو�سائل التي وردت يف الأحاديث ّ
ال�شريفة والتي تعنى بن�شر ال�شائعة
و�إثارة القلق و�إف�ساد �أمن املجتمعات ،هي نف�سها يف كل ع�صر وحني �إال �أنّها مع
تطور الزمان قد �ص ّبت يف قوالب و�أ�شكال متعددة مع احتاد امل�ضمون و املحتوى؛
ّ
فمجل�س ابن �أبي �سلول قد نُ�سج على مثيله املجال�س والنوادي واملقاهي والديوانيات
ونُ�سج على مثيله املجال�س االلكرتونية يف �شبكات التوا�صل االجتماعي املتنوعة
 -1فتح الباري (�شرح �صحيح البخاري) :ابن حجر الع�سقالين (.)205/1
� -2شرح �صحيح البخارى ،البن بطال� :أبو احل�سن علي بن خلف بن عبد امللك بن بطال البكري
القرطبي(.)44/15
	-3املنهاج �شرح �صحيح م�سلم بن احلجاج :النووي� ،أبو زكريا يحيى بن �شرف (.)116/17
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على �شكل حمادثات فردية �أو جماعية ،ت�ستخرج وحترك وت�شيع ويُ�شاع فيها وتق ّر
وي�ستمع �إليها ،والفئات التي تكون يف �أطرافها هي نف�سها يف ذاك الزمان وهذا
العدو املرتب�ص الذي ميكر وي�شيع كوكاالت الأنباء التي تُريد املكر
اليوم ففيها
ّ
ب�أمن املجتمعات الإ�سالمية ،وفيها املتو ّرطون الذين ال يثبتون فيقعون فري�سة ن�شر
الأخبار الكاذبة وزعزعة �أمن البيوت واملجتمعات من حيث ال ي�شعرون.
�سابعا� :أثر �شائعة الإفك على املجتمع النبوي ّ:
بث القلق وال ّتوتر و�إيقاع الظلم على الأ ْبرياء:
ّ -1
املدمرة ،و� ّأن م�س ّمى احلرب
ترى الباحثة �أن الإ�شاعة �أخطر من الأ�سلحة ّ
م�صطلحا من �أهون املُ�صطلحات التي قد تطلق عليها ،ملا تقوم
الباردة قد يكون ْ
الهدم على �صعيد الفرد والأ�سرة واحلكومات واملجتمع
به من ت�شكيل معاول ْ
تحدث يف املجال�س
ب�أ�سره؛ فكم �أ ْقلقت من بيوت كانت ال�سكينة تع ّمها! ب�سبب ما يُ ّ
والدين واملال والكرامة وما يعقبه من �إحداث الأذى
العر�ض ّ
عن فالن وفالنة يف ِ
بنظرات الت ّهمة �أو التفريق بني الأرحام والأزواج ،وكم �آملت من نفو�س بريئة!
وكم ت�سب ّبت يف جرائم ب�سبب عدم الرتوي عند �سماع اخلرب و�إيقاع الأذى على
ال�ضحية� ،أو �إثارة ّ
الدولة وا�ستقرارها ،و
ّ
ال�شغب واملظاهرات التي تُزعزع �أمن ّ
كم ّفككت من عالقات! بني اجلماعات والعلماء ف�ش ّتت �شملهم و�أبطلت �سعيهم،
وظلمت ج ّلهم ،وف ّرقت بني الراعي والرع ّية ف�أفقدتهم الوالء واملواطنة ّ
والطاعة؛
ففي حادثة الإفك جت ّلي ال ّن�صو�ص احلال ال�شديدة التي ح ّلت بال�سيدة عائ�شة -
ر�ضوان اهلل عليها  -والتي اتهمت زورا وبهتانا وظلما ،حيث بقيت دموعها منذ
�أن �سمعت الإ�شاعة �شهرا كامال مل تتوقف حتى كاد البكاء �أن يفلِق كبدها -على
الدموع مقتل نف�سي وج�سدي ل�صلتها بالغدد
حد تعبريها ،-وال يُ�ستغرب؛ فبع�ض ّ
ّ
الهرمون ّية الدماغية امل�س�ؤولة عن �إفرازها:
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«ح َّتى �أَ ُظ ُّن �أَ َّن ا ْل ُب َكا َء َفالِقٌ َك ِبدِ ي-
تقول ال�سيدة عائ�شة  -ر�ضي اهلل عنها َ :-
َقالَ ْت َ -ف َب ْي َنا ُه َما َجال َِ�سانِ عِ ْندِ ي َو َ�أنَا �أَ ْبكِ ي ِ�إذِ ْا�س َت�أْ َذن َِت ا ْم َر�أَ ٌة م َِن الأَن َْ�صارِ َف�أَذِ ن ُْت
لَ َها َف َج َل َ�س ْت ت َ ْبكِ ي َمعِ ي َف َب ْي َنا ن َْح ُن َك َذل َِك �إِ ْذ َدخَ َل َر ُ�س ُ
ول ا ِهلل �-صلى اهلل عليه
«ح َّتى َ�س َك ُتوا َو َ�س َك َت َوبَ َك ْي ُت يَ ْومِي َال يَ ْر َق ُ�أ
و�سلم .»-ويف رواية �أخرى قالتَ :
اي َق ْد بَ َك ْي ُت» .ويف رواية« :فَخَ َّر ْت
ليِ َد ْم ٌعَ ،و َال �أَ ْك َتحِ ُل ِب َن ْو ٍم َف�أَ ْ�ص َب َح عِ ْندِ ي �أَبَ َو َ
ِ�ض َف َط َر ْح ُت َع َل ْي َها ِثيَابَ َها َفغ ََّط ْي ُت َها َف َجا َء
َمغْ �شِ ًّيا َع َل ْي َها َف َما �أَ َفا َق ْت ِ�إ َّال َو َع َل ْي َها ُح َّمى ِب َناف ٍ
َال َما �شَ �أْ ُن َهذِ هِ ُق ْل ُت يَا َر ُ�س َ
ال َّن ِب ُّي �صلى اهلل عليه و�سلم َفق َ
ول ا ِهلل �أَخَ َذ ْت ُها الحْ ُ َّمى
ِ�ض َق َال َف َل َع َّل فيِ َحدِ ٍ
يث تحُ ُدِّ َث ِب ِه َقالَ ْت نَ َع ْم َف َق َع َد ْت َعائ َِ�ش ُة َفقَالَ ْت َواللهَّ ِ لَئ ِْن
ِب َناف ٍ
ُوب َوبَنِي ِه } َواللهَّ ُ
َح َل ْف ُت َال ت َُ�صدِّ ُقونيِ َولَئ ِْن ُق ْل ُتَ :ال ت َْعذِ ُرونيِ َمثَلِي َو َمثَ ُل ُك ْم َكيَ ْعق َ
المْ ُ ْ�س َت َع ُان َع َلى َما ت َِ�ص ُف َ
ون{».
وتزداد ً
مر�ضا على مر�ضها ،تقولَ « :ف�أَ ْق َب ْل ُت �أَنَا َو�أُ ُّم م ِْ�س َط ٍح ِب ْن ُت �أَ ِبي ُر ْه ٍم
ني َر ُجلاً
نمَ ْ�شِ ي َف َعثرُ َْت فيِ م ِْرطِ َها َفقَالَ ْت تَعِ َ�س م ِْ�س َط ٌح َف ُق ْل ُت لَ َها ِب ْئ َ�س َما ُق ْل ِت �أَت َُ�س ِّب َ
�شَ ه َِد بَ ْد ًرا َفقَالَ ْت يَا َه ْن َتا ْه �أَلمَ ْ ت َْ�س َمعِ ي َما َقالُوا َف�أَخْ برَ َ ْتنِي ِبق َْولِ َ�أ ْه ِل الإِف ِْك َفازْ َد ْد ُت
َم َر ً�ضا ِ�إلىَ َم َر ِ�ضي».
ويتغيرّ النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم  -عليها لأنّه ب�ش ٌر ،يريد �أن يتث ّبت ويت ّيقن
ويرت ّيث قبل �أن ي�صدر حكمه ،فال يجال�س ال�سيدة عائ�شة -ر�ضي اهلل عنها  -كما
كان يجال�سها من قبل ويبقى على ذلك �شهرا كامال ،وي�س�أل عن �أخبارها بالإ�شارة
�شدة مر�ضها؛ تقول ال�سيدة عائ�شة -ر�ضي اهلل عنهاَ « :-فقَدِ ْم َنا
ال بالعبارة مع ّ
ِي�ض َ
المْ َدِ ي َن َة فَا�شْ َت َك ْي ُت ِب َها �شَ ْه ًرا يُف ُ
اب ا ِلإف ِْك َويَ ِري ُبنِي فيِ َو َجعِ ي
ون م ِْن َق ْولِ َ�أ ْ�ص َح ِ
�ض
ني �أَ ْم َر ُ
�أَنيِّ َال �أَ َرى م َِن ال َّن ِب ِّي �صلى اهلل عليه و�سلم ال ُّل ْط َف ا َّلذِ ي ُك ْن ُت �أَ َرى ِم ْن ُه حِ َ
�إِنمَّ َا يَ ْدخُ ُل َفيُ َ�س ِّل ُم ثُ َّم يَق ُ
ُول َك ْي َف تِي ُك ْم َال �أَ�شْ ُع ُر ِب َ�ش ْي ٍء م ِْن َذل َِك َح َّتى نَ َق ْه ُت».
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بل ي�ست�شري ال ّنبي � -صلى اهلل عليه و�سلم � -أ�صحابه يف طالقها؛ تقولَ « :ف َد َعا
َر ُ�س ُ
ني ْا�س َت ْل َب َث
ول ا ِهلل �صلى اهلل عليه و�سلم َعل َِّي ْب َن �أَ ِبي َطال ٍِبَ ،و�أُ َ�سا َم َة ْب َن َز ْيدٍ حِ َ
اق �أَ ْه ِلهِ».
ا ْل َو ْح ُي يَ ْ�س َت�شِ ُري ُه َما فيِ ِف َر ِ
لقد بلغت ال�سيدة عائ�شة-ر�ضي اهلل عنها -من احلزن ّ
ال�شديد؛ الأمر الذي
دعا �أمها تقولَ « :ه ِّونيِ َع َلى نَ ْف�سِ ِك َّ
ال�ش�أْ َن َف َواللهَّ ِ لَ َق َّل َما َكان َِت ا ْم َر�أَ ٌة َق ُّط َو ِ�ضيئَ ٌة عِ ْن َد
ا�س
َر ُج ٍل يُحِ ُّب َها َولَ َها َ�ض َرا ِئ ُر �إِ َّال �أَ ْكثرَ َْن َع َل ْي َها َف ُق ْل ُت ُ�س ْب َح َان اهللَِ ،ولَق َْد يَ َت َح َّد ُث ال َّن ُ
ِب َه َذا َقالَ ْت َف ِب ُّت ِت ْل َك ال َّل ْي َل َة َح َّتى �أَ ْ�ص َب ْح ُت َال يَ ْر َق�أُ ليِ َد ْم ٌعَ ،و َال �أَ ْك َتحِ ُل ِب َن ْو ٍم».
مل
ومل تقت�صر دواعي �أملها وحزنها وبكائها على ما ت�س ّبب لها احلادث من �أ ٍ
هم افرتاق كلمة احل ّيني من الأو�س واخلزرج يف �ش�أن
يف نف�سها ،بل كانت حتمل ّ
عبد اهلل بن �أبي �سلول بعد �أن �أ ّلف اهلل بني قلوبهم ،تقول ال�سيدة عائ�شة-ر�ضي
اهلل عنها « :-فَخَ َّف َ�ض ُه ْم َح َّتى َ�س َك ُتوا َو َ�س َك َت َوبَ َك ْي ُت يَ ْومِي َال يَ ْر َق�أُ ليِ َد ْم ٌعَ ،و َال
اي َق ْد بَ َك ْي ُت لَ ْي َل َتينْ ِ َويَ ْو ًما َح َّتى �أَ ُظ ُّن َ�أ َّن ا ْل ُب َكا َء َفالِقٌ
�أَ ْك َتحِ ُل ِب َن ْو ٍم َف َ�أ ْ�ص َب َح عِ ْندِ ي َ�أبَ َو َ
َك ِبدِ يَ -قالَ ْت َ -ف َب ْي َنا ُه َما َجال َِ�سانِ عِ ْندِ ي َو َ�أنَا �أَ ْبكِ ي ِ�إذِ ْا�س َت�أْ َذن َِت ا ْم َر�أَ ٌة م َِن الأَن َْ�صارِ
َف�أَذِ ن ُْت لَ َها َف َج َل َ�س ْت تَ ْبكِ ي َمعِ ي».
وهكذا الإ�شاعة تفعل فعلها يف �أمن املجتمعات ومعنويات �أفراده.
� -2إثارة ِ
الفنت واالحرتاب يف املجتمع الواحد و�إرباك الر�أي العام:
� ّإن اال�ضطراب الذي حدث يف املجتمع النبوي ّ ب�سبب تناقل حادثة الإفك مل
الفردي ،بل ع�صف مبجتمع املدينة ب�أ�سرها
أ�سري وال ّتوتر
ّ
يقف عند م�س�ألة القلق ال ّ
�شهرا كامال؛ �إذ �أثارت هذه ال�شائعة احلِمية واالنق�سام بني �صفوف املجتمع ،ولوال
لطف اهلل وعنايته لع�صفت هذه الإ�شاعة باملجتمع الن ّبوي وذلك عندما ا�ستعذر
ال ّنبي � -صلى اهلل عليه و�سلم  -يف �أمر ابن �أبي �سلول مبعاقبته على جرميته ،فيقبل
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خزرجي ،وت�أخذ احلمية �سعد بن عبادة اخلزرجي على عبد
�سعد بن معاذ وهو
ّ
اهلل بن �أبي �سلول فينازع �سعد بن معاذ ويرف�ض الإعذار بقتل ر�أ�س الفتنة ،وتبد�أ
املُخا�صمة واجلدال واملنازعة حتى كاد �أن يف�ضي ذلك �إىل االقتتال لوال حكمة
ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم :-
َام َر ُ�س ُ
ول ا ِهلل �صلى اهلل عليه و�سلم م ِْن
قالت عائ�شة  -ر�ضي اهلل عنها َ « :-فق َ
َال َر ُ�س ُ
ولَ ،فق َ
يَ ْو ِم ِه َف ْا�س َت ْع َذ َر((( م ِْن َع ْبدِ ا ِهلل ْب ِن �أُبَ ٍّي ا ْب ِن َ�س ُل َ
ول ا ِهلل �صلى اهلل عليه
و�سلمَ :م ْن يَ ْعذِ ُرنيِ م ِْن َر ُج ٍل بَ َل َغنِي �أَ َذا ُه فيِ �أَ ْهلِي َف َواللهَّ ِ َما َعل ِْم ُت َع َلى �أَ ْهلِي �إِ َّال
خَ يرْ ً ا َو َق ْد َذ َك ُروا َر ُجلاً َما َعل ِْم ُت َع َل ْي ِه ِ�إ َّال خَ يرْ ً ا َو َما َك َان يَ ْدخُ ُل َع َلى �أَ ْهلِي ِ�إ َّال َمعِ ي
َال يَا َر ُ�س َ
َام َ�س ْعدُ ْب ُن ُم َعاذٍ َفق َ
ول ا ِهلل �أَنَا َواللهَّ ِ �أَ ْعذِ ُر َك ِم ْن ُه �إِنْ َك َان م َِن الأَ ْو ِ�س َ�ض َر ْب َنا
َفق َ
َام َ�س ْعدُ ْب ُن ُع َبا َد َة
ُع ُن َق ُه َو ِ�إنْ َك َان م ِْن ِ�إخْ َوا ِن َنا م َِن الخْ َ ْز َر ِج �أَ َم ْرتَ َنا َف َف َع ْل َنا فِي ِه َ�أ ْم َر َك َفق َ
َو ُه َو َ�س ِّيدُ الخْ َ ْز َر ِجَ ،و َك َان َق ْب َل َذل َِك َر ُجلاً َ�صالحِ ً ا َولَكِ ِن ْاح َت َم َل ْت ُه الحْ َمِ َّي ُة َفق َ
َال َك َذ ْب َت
َام �أُ َ�س ْيدُ ْب ُن الحْ ُ َ�ضيرْ ِ َفق َ
َال َك َذ ْب َت لَ َع ْم ُر ا ِهلل
لَ َع ْم ُر ا ِهلل َال تَ ْق ُت ُل ُهَ ،و َال تَقْدِ ُر َع َلى َذل َِك َفق َ
ني َفثَا َر الحْ َ َّيانِ الأَ ْو ُ�س َوالخْ َ ْز َر ُج َح َّتى
َواللهَّ ِ لَ َن ْق ُت َل َّن ُه َف�إِن ََّك ُم َنافِقٌ تجُ َادِ ُلَ ،ع ِن المْ ُ َنا ِف ِق َ
َه ُّموا َو َر ُ�س ُ
ول ا ِهلل �صلى اهلل عليه و�سلم َع َلى المْ ِ ْنبرَ ِ َف َن َز َل فَخَ َّف َ�ض ُه ْم َح َّتى َ�س َك ُتوا
َو َ�س َك َت».
� ّإن الذي جرى بني احل ّيني من اخل�صام واملنازعة التي كادت �أن تف�ضي �إىل
االقتتال لوال حكمة ر�سول اهلل � -ص ّلى اهلل عليه و�سلم  -ب�سبب ال�شائعة امل�شينة،
يحدث اليوم يف �صور املظاهرات ّ
وال�شغب والتي تتط ّلب يف هذه الأحوال
لإيقافها ح�ضور �أ�صحاب العقول الرزينة الذين يتبعون منهج ال ّنبوة وي�سريون
على �سريها.
 -1ومعنى من يعذرنى من يقوم بعذري �إن كاف�أته على قبيح فعاله وال يلومنى ،وقيل معناه :من ين�صرنى،
والعذير :ال ّنا�صر ،انظر املنهاج �شرح م�سلم بن احلجاج :النووي (.)109/17
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املطلب الثاين� :شائعة طالق ال ّنبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أزواجه و�أثرها يف تهديد
ال�سلم املد ّين
ّ
�س�أورد احلديث ُ
موطن ّ
ال�شاهد الحتواء ال ّرواية على
خمت�صرا ،مقت�صرا على ْ
عدة مو�ضوعات:
ّ
�أ ّو اًل :عر�ض احلديث:
عن عمر بن اخلطاب -ر�ضي اهلل عنه -قالُ « :ك ْن ُت �أَنَا َو َجا ٌر ليِ م َِن الأَن َْ�صارِ
فيِ بَنِي �أُ َم َّي َة ْب ِن َز ْيدٍ َو ُه ْم م ِْن َع َواليِ المْ َدِ ي َن ِة َو ُك َّنا نَ َت َنا َو ُب ال ُّنز َ
ُول َع َلى ال َّن ِب ِّي �صلى
اهلل عليه و�سلم َفيَ ْن ِز ُل يَ ْو ًما َو�أَن ِْز ُل يَ ْو ًما َف�إِ َذا نَ َز ْل ُت جِ ْئ ُت ُه بمِ َا َح َد َث م ِْن خَ برَ ِ َذل َِك ا ْليَ ْو ِم
م َِن ا ْل َو ْح ِي� ،أَ ْو َغيرْ ِ هِ َ ،و ِ�إ َذا نَ َز َل َف َع َل ِمث َْل َذل َِكَ .......و ُك َّنا َق ْد تحَ َ َّد ْث َنا �أَ َّن َغ َّ�س َان
تُ ْنعِ ُل الخْ َ ْي َل ِلغ َْزوِ نَا َف َن َز َل َ�صاحِ ِبي الأَن َْ�صارِ ُّي يَ ْو َم ن َْوبَ ِت ِه َف َر َج َع ِ�إلَ ْي َنا عِ َ�شا ًء َف َ�ض َر َب
بَا ِبي َ�ض ْربًا �شَ دِ يدً ا َو َق َال َ�أثَ َّم ُه َو َف َف ِز ْع ُت فَخَ َر ْج ُت ِ �إلَ ْي ِه َفق َ
َالَ :ق ْد َح َد َث ا ْليَ ْو َم �أَ ْم ٌر
َعظِ ي ٌم ُق ْل ُت َما ُه َو �أَ َجا َء َغ َّ�س ُان َق َالَ :ال بَ ْل �أَ ْع َظ ُم م ِْن َذل َِك َو َ�أ ْه َو ُل َط َّل َق ال َّن ِب ُّي �صلى
اهلل عليه و�سلم ن َِ�سا َء ُه َف ُق ْل ُت خَ ابَ ْت َح ْف َ�ص ُة َوخَ �سِ َر ْت َق ْد ُك ْن ُت َ �أ ُظ ُّن َه َذا يُو�شِ ُك �أَنْ
يَ ُك َ
ون َف َج َم ْع ُت َع َل َّي ِثيَا ِبي َف َ�ص َّل ْي ُت َ�ص َال َة ا ْل َف ْج ِر َم َع ال َّن ِب ِّي �صلى اهلل عليه و�سلم
َف َدخَ َل ال َّن ِب ُّي �صلى اهلل عليه و�سلم َم ْ�ش ُربَ ًة لَ ُه َف ْاع َت َز َل فِي َها َو َدخَ ْل ُت َع َلى َح ْف َ�ص َة
يك �أَلمَ ْ �أَ ُك ْن َح َّذ ْرت ُِك َه َذا �أَ َط َّل َق ُك َّن ال َّن ِب ُّي �صلى اهلل عليه
َف�إِ َذا هِ َي تَ ْبكِ ي َف ُق ْل ُت َما يُ ْبكِ ِ
و�سلم َقالَ ْت َال �أَ ْدرِ ي َها ُه َو َذا ُم ْع َت ِز ٌل فيِ المْ َ ْ�ش ُربَ ِة فَخَ َر ْج ُت َفجِ ْئ ُت ِ�إلىَ المْ ِ ْنبرَ ِ َف ِ�إ َذا
َح ْولَ ُه َر ْه ٌط يَ ْبكِ ي بَ ْع ُ�ض ُه ْم َف َج َل ْ�س ُت َم َع ُه ْم َق ِليلاً ثُ َّم َغ َل َبنِي َما �أَجِ دُ َفجِ ْئ ُت المْ َ ْ�ش ُربَ َة
ا َّلتِي فِي َها ال َّن ِب ُّي �صلى اهلل عليه و�سلم َف ُق ْل ُت ِل ُغ َال ٍم لَ ُه �أَ ْ�س َو َد ْا�س َت�أْذِ نْ ِل ُع َم َر َف َدخَ َل

(((

 -1هو عتبان بن مالك ،انظر :عمد القاري� :شرح �صحيح البخاري ،العيني بدر الدين (.)105/2( )855
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ا ْل ُغ َال ُم َف َك َّل َم ال َّن ِب َّي �صلى اهلل عليه و�سلم ُث َّم َر َج َع َفق َ
َال َك َّل ْم ُت ال َّن ِب َّي �صلى اهلل عليه
ين عِ ْن َد المْ ِ ْنبرَ ِ ثُ َّم
و�سلم َو َذ َك ْرت َُك لَ ُه َف َ�ص َم َت َفان َْ�ص َرف ُْت َح َّتى َج َل ْ�س ُت َم َع ال َّر ْه ِط ا َّلذِ َ
َغ َل َبنِي َما �أَجِ دُ َفجِ ْئ ُت َف ُق ْل ُت ِل ْل ُغ َال ِم ْا�س َت ْ�أذِ نْ ِل ُع َم َر َف َدخَ َل ُث َّم َر َج َع َفق َ
َالَ :ق ْد َذ َك ْرت َُك
ين عِ ْن َد المْ ِ ْنبرَ ِ ثُ َّم َغ َل َبنِي َما �أَجِ دُ َفجِ ْئ ُت
لَ ُه َف َ�ص َم َت َف َر َج ْع ُت َف َج َل ْ�س ُت َم َع ال َّر ْه ِط ا َّلذِ َ
ا ْل ُغ َال َم َف ُق ْل ُت ْا�س َت�أْذِ نْ ِل ُع َم َر َف َدخَ َل ُث َّم َر َج َع �إِليَ َّ َفق َ
َالَ :ق ْد َذ َك ْرت َُك لَ ُه َف َ�ص َم َت َف َل َّما
َو َّل ْي ُت ُم ْن َ�ص ِر ًفا َق َال� :إِ َذا ا ْل ُغ َال ُم يَ ْد ُعونيِ َفق َ
َال َق ْد �أَذِ َن لَ َك ال َّن ِب ُّي �صلى اهلل عليه و�سلم
َف َدخَ ْل ُت َع َلى َر ُ�سولِ ا ِهلل �صلى اهلل عليه و�سلمَ .....ف َ�س َّل ْم ُت َع َل ْي ِه ُث َّم ُق ْل ُت َو�أَنَا َقا ِئ ٌم
ْت ن َِ�سا َء َك َف َر َف َع �إِليَ َّ بَ َ�ص َر ُه َفق َ
يَا َر ُ�س َ
َالَ :ال َف ُق ْل ُت اللهَّ ُ �أَ ْكبرَ َُ .....ف َت َب َّ�س َم
ول ا ِهلل �أَ َط َّلق َ
ني َر�أَ ْي ُت ُه تَ َب َّ�س َم.(((»...
ال َّن ِب ُّي �صلى اهلل عليه و�سلم تَ َب ُّ�س َم ًة �أُخْ َرى َف َج َل ْ�س ُت حِ َ
ثان ًيا :م�صدر ال�شّ ائعة واحلال ال ّتي َدعت لتنا ُقلها
بال�سادة وال ُكرباء على ت�شوقّ
يتناقل ال ّنا�س الأخبار واحلكايات
ّ
اخلا�صة َّ
واهتمام ،وينق�سم ال ّنا�س يف ذلك �إىل �صنفني؛ �أحدهما يتناقلها بدافع املح ّبة
واالهتمام ورعاية اخلاطر ،والآخر بدافع الفتنة وال ّت�شويه وال ّت�سلية؛ فال ّ
أول حممو ٌد
مع م�صاحبة ال ّتثبت ،والثاين مذمو ٌم بجميع جوانبه؛ وال �شك �أن �شائعة تطليق
ال�صنفني على
ال ّنبي �-ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم� -أزواجه من الأمور التي جتلب اهتمام ّ
الوجه الذي ي ْبتغيه كل منهما يف الن ّية والق�صد ،فاملنافقون يت�صيدون من الأخبار ما
يظنون �أنهم عرثوا به على ال�صيد الثمني ايذا ًء لر�سول اهلل وللم�ؤمنني ،وال�صحابة
واج اً
الل.
الكرام يهتمون لأمر ر�سول اهلل �-ص ّلى اهلل عليه و�سلم -رعاية له ْ
رمبا مل يربز يف هذه احلادثة دور املنافقني كما الأوىل (حادثة الإفك) ولكن
 -1متفق عليه :اخرجه البخاري واللفظ له ،كتاب النكاح ،باب موعظة الرجل ابنته حلال زوجها ،حديث
رقم .4859 :و�أخرجه م�سلم ،كتاب الطالق ،باب يف االيالء واعتزال الن�ساء ،حديث رقم.1479 :

- 71 -

هذا اليعني وجود يد خف ّية مل يذكرها احلديث لأنها لي�ست مو�ضع احلديث وال
م�ضمونه ،ولكن يتج ّلى يف احلادثة جار عمر بن ّ
اخلطاب -ر�ضي اهلل عنه -ذلك
الأن�صاري من بني �أم ّيه وهم من عوايل املدينة والذي كان يتناوب النزول على
الن ّبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -معه للمجيء مبا حدث من خرب ذلك اليوم:
َق َال ُع َم ُر -ر�ضي اهلل عنهَ « :-و ُك َّنا َق ْد تحَ َ َّد ْث َنا �أَ َّن َغ َّ�س َان تُ ْنعِ ُل الخْ َ ْي َل ِلغ َْزوِ نَا َف َن َز َل
َ�صاحِ ِبي الأَن َْ�صارِ ُّي يَ ْو َم ن َْوبَ ِت ِه َف َر َج َع �إِلَ ْي َنا عِ َ�شا ًء َف َ�ض َر َب بَا ِبي َ�ض ْربًا �شَ دِ يدً ا َو َق َال �أَثَ َّم
ُه َو َف َف ِز ْع ُت فَخَ َر ْج ُت ِ�إلَ ْي ِه َفق َ
َالَ :ق ْد َح َد َث ا ْليَ ْو َم �أَ ْم ٌر َعظِ ي ٌم ُق ْل ُت َما ُه َو َ�أ َجا َء َغ َّ�س ُان
َق َالَ :ال بَ ْل �أَ ْع َظ ُم م ِْن َذل َِك َو�أَ ْه َو ُل َط َّل َق ال َّن ِب ُّي �صلى اهلل عليه و�سلم ن َِ�سا َء ُه».
قال الكرماينّ« :ملا ظن الأن�صاري ّ �أن االعتزال طالق �أو نا�شيء عن طالق
�أخرب عمر بوقوع ّ
الطالق جازما به ،فلما ا�ستف�سر عمر عن ذلك فلم يجد له حقيقة
تعجبا من ذلك»(((.
كبرّ ّ
املت�أمل لل ّن�ص ال ّنبوي يرى �أن ّه ي�شري �إىل ّ �سبب الإ�شاعة وهو ال ّتوهم والظن
النا�شئ عن اعتزال النبي �-ص ّلى اهلل عليه و�سلم �أزواجه.-
يقول ابن حجر الع�سقالينّ« :وكذا جزم الن ّا�س الذين ر�آهم عمر عند املنرب
بذلك حممول على �إنهم �شاع بينهم ذلك من �شخ�ص بناء على ال ّتوهم الذي
فظن لكونه مل جتر ِعادته
توهمه من اعتزال النبي �-صلى اهلل عليه و �سلم -ن�ساءه ّ
بذلك �أنه ط ّلقهن ف�أ�شاع �أنه ط ّلقهن ف�شاع ذلك فتحدث ال ّنا�س به واخلق بهذا الذي
(((
ابتد�أ ب�إ�شاعة ذلك �أن يكون من املنافقني».
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ثال ًثا :الآثار التي �أحدثتها �شائعة طالق ال ّنبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أزواجه يف
النبوي:
املجتمع
ّ
� -1إحداث الغ�ضب والقلق
ي ّت�ضح هذا من موقف عمر بن اخلطاب  -ر�ضي اهلل عنه -فور �سماعه ّ
ال�شائعة،
حيث �أ ّ
مل به الغ�ضب والقلق ا ّللذان مل يجعاله ينتظر لل�صباح ،فيذهب البنته
حف�صة-ر�ضي اهلل عنها  -للومها ومعاتبها ،ويجل�س �أمام بيت ر�سول اهلل� -ص ّلى
اهلل عليه و�س ّلم  -م�ص ّرا على لقائه للت�أكد من اخلرب:
يقول عمر بن ّ
«ثم َج َم ْع ُت َع َل َّي ِثيَا ِبي َف َن َز ْل ُت
اخلطاب -ر�ضي اهلل عنهَّ :-
َا�ض ُب �إِ ْح َدا ُك َّن ال َّن ِب َّي �صلى اهلل عليه
َف َدخَ ْل ُت َع َلى َح ْف َ�ص َة َف ُق ْل ُت لَ َها �أَ ْي َح ْف َ�ص ُة �أَتُغ ِ
ني �أَنْ يَغْ َ�ض َب
و�سلم ا ْليَ ْو َم َح َّتى ال َّل ْي ِل َقالَ ْت نَ َع ْم َف ُق ْل ُت َق ْد خِ ْب ِت َوخَ �سِ ْر ِت �أَ َف َت ْ�أ َم ِن َ
اللهَّ ُ ِلغ ََ�ض ِب َر ُ�سو ِل ِه �صلى اهلل عليه و�سلم َف َت ْهلِكِ ي َال ت َْ�س َت ْكثرِ ِ ي ال َّن ِب َّي �-صلى اهلل
عليه و�سلمَ ،-و َال تُ َراجِ عِ ي ِه فيِ �شَ ْيءٍَ ،و َال تَ ْه ُج ِري ِه َو َ�سلِينِي َما بَ َدا لَ ِكَ ،و َال يَ ُغ َّرن َِّك
�أَنْ َكان َْت َجا َرت ُِك �أَ ْو َ�ض�أَ ِم ْن ِك ََو�أ َح َّب ِ�إلىَ ال َّن ِب ِّي �صلى اهلل عليه و�سلم ،يُ ِريدُ َعائ َِ�ش َة».
االن�صاري كفرد من �أفراد
و�شدة وقوعه يف نف�س
نت�صور هول اخلرب ّ
ّ
ولكي ّ
النبوي ،ننتقل لنت�أمل ت�صوير احلديث حلال الأن�صاري-ر�ضي اهلل عنه-
املجتمع
ّ
وهو ينقل اخلرب وحال عمر بن اخلطاب-ر�ضي اهلل عنه -يف تلقّيهَ « :ق َال ُع َم ُر َو ُك َّنا
َق ْد تحَ َ َّد ْث َنا �أَ َّن َغ َّ�س َان تُ ْنعِ ُل الخْ َ ْي َل ِلغ َْزوِ نَا َف َن َز َل َ�صاحِ ِبي الأَن َْ�صارِ ُّي يَ ْو َم ن َْوبَ ِت ِه َف َر َج َع
�إِلَ ْي َنا عِ َ�شا ًء َف َ�ض َر َب بَا ِبي َ�ض ْربًا �شَ دِ يدً ا َو َق َال َ�أثَ َّم ُه َو َف َف ِز ْع ُت فَخَ َر ْج ُت �إِلَ ْي ِه َفق َ
َالَ :ق ْد
َح َد َث ا ْليَ ْو َم �أَ ْم ٌر َعظِ ي ٌم ُق ْل ُت َما ُه َو �أَ َجا َء َغ َّ�س ُان َق َالَ :ال بَ ْل �أَ ْع َظ ُم م ِْن َذل َِك َو�أَ ْه َو ُل
َط َّل َق ال َّن ِب ُّي �صلى اهلل عليه و�سلم ن َِ�سا َء ُه َف ُق ْل ُت خَ ابَ ْت َح ْف َ�ص ُة َوخَ �سِ َر ْت َق ْد ُك ْن ُت
�أَ ُظ ُّن َه َذا يُو�شِ ُك �أَنْ يَ ُك َ
ون».
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أن�صاري ال ينتظر �إىل ال�صباح ،بل ي�ضرب الباب �ضربًا �شديدً ا حتى
فال
ّ
�أحدث الفزع لعمر بن اخلطاب -ر�ضي اهلل عنهما« :-ففزعت» لدرجة انه خطر
تتوعد به ،ويزيد من �شدة الفزع
غ�سان ّ
بباله النب�أ ال�شديد وهو ح�صول ما كانت ّ
أ�شد مما يظ ّنه عمر من ح�صول
قول ال
أن�صاري« :حدث اليوم �أم ُر عظيم» بل ويعتربه � ّ
ّ
الغزو فيقول« :بل �أعظم من ذلك و�أهول ط ّلق النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم -
ن�سا َء ُه».

وينقل احلديث م�شهدا �آخ ًرا معبرّا عن ذلك القلق الذي حدث يف املجتمع
يقول عمر بن اخلطاب-ر�ضي اهلل عنه« :فَخَ َر ْج ُت َفجِ ْئ ُت ِ�إلىَ المْ ِ ْنبرَ ِ َف ِ�إ َذا َح ْولَ ُه َر ْه ٌط
يَ ْبكِ ي بَ ْع ُ�ض ُه ْم َف َج َل ْ�س ُت َم َع ُه ْم َق ِليلاً ثُ َّم َغ َل َبنِي َما �أَجِ دُ ».

ومل تنفرج �أ�سارير عمر بن اخلطاب -ر�ضي اهلل عنه -ومل يَزُل همه �إال بعد �أن
تب�سم له ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم  -نافيا له خرب الطالق ال�شائع املتوهم.
االجتماعي على
� ّإن القلق الذي �أحدثته الإ�شاعة يف هذه احلادثة له بعده
ّ
أ�سري واملجتمعي ،لذلك كانت مظ ّنة الطالق �أم ًرا عظيما بالن�سبة �إىل
ال�صعيد ال ّ
عمر -ر�ضي اهلل عنه -ال �سما ان ابنته �إحدى زوجات النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم
 ،وهذا ينطوي على الطالق وما ي�سببه يف بيت الفتاة و�أهلها.يقول العيني« :قوله�« :أمر عظيم» �أراد به اعتزال الر�سول �-صلى اهلل عليه
و�سلم -عن �أزواجه الط ّاهرات -ر�ضي اهلل عنهن -ف�إن قلت ما العظمة فيه قلت
كونه مظ ّنة الطالق وهو عظيم ال�سيما بالن�سبة �إىل عمر -ر�ضي اهلل تعاىل عنه -ف�إن
بنته �إحدى زوجاته»(((.
وخا�صة الن�سائية منها �سواء احلقيقية �أم االلكرتونية
لقد د�أبت بع�ض املجال�س
ّ
واملزورة فيما
على ال ّتفكه يف اخل�صو�صيات االجتماع ّية ،ون�شر الأخبار الكاذبة
ّ
 -1عمدة القاري ،العيني (.)105/2
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يتع ّلق بها يف �ش�ؤون الزواج والطالق وغريها وما تلبث �أن تُ�شاع حتى تو ّلد
فتحول �سكينتها �إىل ا�ضطراب ،ويح�صل للحاقد
الغ�ضب والقلق يف الأ�سر الآمنة ِّ
ال�سامع ،وب�سبب جهل ال ّناقل.
ما �أراد ب�سبب عدم تثبت ّ
املطلب الثّالث� :إ�شاعة خرب مقتل ال ّنبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم و�أثرها يف تهديد
ال�سلم املد ّين
ّ

ت ّتخذ �شائعة خرب مقتل الن ّبي � -ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم  -بعدً ا ع�سكريا ًو�سيا�س ًيا،
ال �سيما و�أنها �أطلقت باملعركة كنوع من �أنواع احلرب النف�س ّية التي مق�صدها زعزعة
ال�صفوف وح�صول الهزمية للطرف الآخر مع ما جتلبه من �إراقة الدماء والفرار �أمام
ّ
الأعداء وخوار العزمية.
�أ ّو اًل :م�صدر ال�شّ ائعة:
ت�شري ال ّرواية �إىل �أن ال�شائعة انطلقت من ّ
ال�شيطان الذي �أخذ على عاتقه �أن
كال�صاعقة يف
يحزن امل�ؤمنني فكان منه �أن �أطلق تلك ال�شائعة التي -بال �شك -هي ّ
وقعها على الأنْف�س:
العوام -ر�ضي اهلل عنه« :-و اهلل لقد ر�أي ُتني �أنظر �إىل ه ْند
يقول ّ
الزبري بن ّ
بنت ُعتبة و �صواحبها م�ش ِّمرات هوارب ما دون �أخذهن قليل و ال كثري �إذ مالت
ال ّرماة �إىل الع�سكر حتى ك�شفنا القوم عنه يريدون ال ّنهب و خلوا ظهرنا للخيل
ٌ
�صارخ �إال �أن حممدا ُقتل فانكف�أنا و انكف�أ بعد �أن �أ�صبنا
ف�أتينا من �أدبارنا و �صرخ
اللواء اللواء حتى ما يدنو منه �أحد من القوم»(((.
ويف لفظ �آخر« :و �صاح ّ
ال�شيطانُ :قتل حممد فلم ي�شكوا فيه �أنّه حق فما
	-1اخرجه احلاكم يف امل�ستدرك على ال�صحيحني ،كتاب املغازي وال�سرايا ،وقال" :هذا حديث �صحيح
على �شرط م�سلم ومل يخرجاه" ،وقال الذهبي يف التلخي�ص (على �شرط م�سلم) ،حديث رقم.4316 :
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زِ لنا كذلك ما ّ
ن�شك �أنه قد ق ُتل حتى طلع ر�سول اهلل �-ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم -بني
ال�سعدين فعرفناه بتكفيه �إذا م�شى قال :ففرحنا ح ّتى ك�أنّه مل ي�ص ْبنا ما �أ�صابنا قال:
ّ
ا�شتد غ�ضب اهلل على قوم دموا وجه نب ّيهم ،قال و يقول
فرقى نحونا و هو يقولّ :
مرة �أخرى :ال ّلهم �إنّه لي�س لهم �أن يعلونا حتى انتهى �إلينا ،قال فمكث �ساعة ف�إذا
أعل ُهبلُ � ،
�أبو �سفيان ي�صيح يف �أ�سفل اجلبل � ُ
أعل ُهبل.(((»...
ال�سلم املد ّين:
ثانيا� :أثر �شائعة مقتل ال ّنبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم يف غزوة �أحد يف ِّ

ينقل احلديث الأثر اجل�سيم ا ّلذي ّ
حل ب�سبب �شائعة مقتل ال ّنبي � -صلى اهلل
حتول �سري
عليه و�سلم -وكيف فعلت باجلند فِعل ال ّنار يف اله�شيم؛ �إذ �سرعان ما ّ
هن �إعالنا عن ن�صر
املعركة من ال ّن�صر �إىل الهزمية ،بعد �أن رفعت ن�ساء قري�ش ِل َوا َء َّ
امل�شركني.
قال ابن حجر« :فل ّما وقعت الهزمية فيمن انهزم و�صاح ّ
ال�شيطان قتل حممد
والذب عن نف�سه»(((.
ا�شتغل كل واحد منهم به ّمه
ّ
ال بل �أ ّثرت تلك ال�شائعة على ال ّنفو�س ب�أن �صاحبها اخلوف والرهبة والزعزعة؛
فف ّر من فر من امل�سلمني؛ فقد روى م�سلم من طريق ثابت عن �أن�س قال�« :أُف ِْر َد يَ ْو َم
�أُ ُحدٍ فِى َ�س ْب َع ٍة م َِن الأَن َْ�صارِ َو َر ُج َلينْ ِ م ِْن ُق َر ْي ٍ�ش َف َل َّما َرهِ قُو ُه َق َال « َم ْن يَ ُر ُّد ُه ْم َع َّنا َولَ ُه
الجْ َ َّن ُة �أَ ْو ُه َو َرفِيقِى فِى الجْ َ َّنةِ»َ .ف َتق ََّد َم َر ُج ٌل م َِن الأَن َْ�صارِ َفقَات ََل َح َّتى ُقت َِل ُث َّم َرهِ قُو ُه
�أَ ْي ً�ضا َفق َ
َال « َم ْن يَ ُر ُّد ُه ْم َع َّنا َولَ ُه الجْ َ َّن ُة �أَ ْو ُه َو َرفِيقِى فِى الجْ َ َّنةِ»َ .ف َتق ََّد َم َر ُج ٌل م َِن
َال َر ُ�س ُ
ال�س ْب َع ُة َفق َ
ول اللهَّ ِ �-صلى
الأَن َْ�صارِ َفقَات ََل َح َّتى ُقت َِل َف َل ْم يَ َز ْل َك َذل َِك َح َّتى ُقت َِل َّ
اهلل عليه و�سلم -ل َِ�صاحِ َب ْي ِه « َما �أَن َْ�ص ْف َنا �أَ ْ�ص َحابَ َنا»(((.
	-1اخرجه احلاكم يف امل�ستدرك على ال�صحيحني ،كتاب التف�سري� ،سورة �آل عمران ،وقال" :هذا حديث
�صحيح اال�سناد" ،وقال الذهبي يف التلخي�ص�( :صحيح) ،حديث رقم.3163 :
 -2فتح الباري  -ابن حجر (.)360/7
� -3أخرجه م�سلم ،كتاب اجلهاد وال�سري ،باب غزوة �أحد ،حديث رقم.1789 :
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قال ابن حجر« :وك� ّأن املراد بالرجلني طلحة و�سعد وك� ّأن املراد باحل�صر املذكور
يف حديث الباب تخ�صي�صه باملهاجرين فك�أنه قال مل ي ْبق معه من املهاجرين غري
هذين وتعني حمله على ما � ّأولته ،و�أن ذلك باعتبار اختالف الأحوال و�أنهم تفرقوا
يف القتال فل ّما وقعت الهزمية فيمن انهزم و�صاح ال�شيطان ُقتل حممد ا�شتغل كل
واحد منهم به ّمه والذب عن نف�سه ...ثم عرفوا عن قرب ببقائه فرتاجعوا �إليه � ّأوال
ف�أوال ثم بعد ذلك كان يندبهم �إىل القتال في�شتغلون به»(((.
تت�صور كمال ال ّت�صور ودقته �أثر تلك ال�شائعة مبا �أعقبته من جريح
لك �أن ّ
وقتيل ،ومل تنك�شف هذه ال ُغ ّمة �إال بلطف من اهلل وتوفيقه ليت�أكد كذب الإ�شاعة
وذلك بعد �أن طلع ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم  ،-وقد ُ�ش ّج وجهه بعد ما
�أحدثته هذه ال�شائعة من خذالن البع�ض وجتر�أ العدو على ر�سول اهلل � -صلى اهلل
عيه و�سلم �« :-صاح ال�شيطان :ق ُتل حممد فلم ّ
حق فما زلنا كذلك
ي�شكوا فيه �أنه ّ
ما ّ
ن�شك �أنه قد ُقتل حتى طلع ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و �سلم ...-ففرحنا حتى
ك�أنّه مل ي�صبنا ما �أ�صابنا.»...
من امل�ؤكد �أن احلرب خدعة� ،إذ ال تنح�صر �أدوات احلرب وو�سائلها على
املادي ،وال يتوقف الهزمية �أوالن�صر على الآليات و�شجاعة
املواجهة بال�سالح
ّ
ال�شجعان ،لقد �أثبتت ال�صراعات واحلروب واملنازعات بني الأطراف � ّأن ّ
ّ
ال�شائعة
من �ش�أنها �أنْ تغيرِّ �سري املعركة وحتو ّلها من الن�صر �إىل الهزمية �أو العك�س ،ملا حتدثه
ال�صفوف وزعزعة النفو�س ،ك�إ�شاعة خرب مقتل القائد
من تفرق وا�ضطراب يف ّ
يعد وجوده رفعا للروح املعنو ّية ،ف�إذا �أحدثت �شائعة مقتل النبي �صلى اهلل
ا ّلذي ّ
عليه و�سلم  -ما �أحدثت من هزمية وتفرق وقتل و�ضعف يف النفو�س الب�شر ّية يف
ذاك الزمان ،فكيف لك �أن تت�صور �أن يَ ُكون فعل ال�شائعة التي تتعلق ب�أمن الدول
 -1فتح الباري :ابن حجر الع�سقالين (.)360/7
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وجيو�شها و�أركانها يف هذا الزمان الذي �ضعفت فيه ال ّنفو�س وا�ستكانت!
ّ
النبوي يف ال ّتعامل مع ال�شائعات
املبحث ال ّثاين :املنهج
ال�سالم
ما ّمت عر�ضه يف املبحث ال�سابق من الآثار التي ت�س ّببها ال�شائعات يف ّ
املجتمعي هو نز ٌر ي�سري من الويالت وامل�صائب والقبائح التي تُرافقها �أو تت ْبع
تعد ظاهرة
حدوثها ،وذلك لأنه ّمت ا�ستخال�صها من مناذج وحوادث معدودة ال ّ
قدرها
ب�سبب �أف�ضلية املجتمع
النبوي وخرييته ،وما ح�صل �إمنا هو جمرد �أحداث ّ
ّ
اهلل لتكون ت�شريعا ودر�سا ي�سري عليه امل�سلمون �سريهم يف كل زمان ومكان ،لقد
فتكت ّ
ال�سيا�سي واالجتماعي
ال�شائعات باملجتمعات على جميع ُّ
ال�صعد؛ يف �أمنها ّ
واالقت�صادي والثقايف ،ويف جميع املجاالت ،و على م�ستوى ال�شخ�صيات
والأفراد وعلى م�ستوى طبقات املجتمع بتكويناته ومظاهره ،ولِعظم ما ت�سببه
البد على املجتمعات بقياداتها وم�ؤ�س�ساتها
ال�سلم املد ّ
ين وهوله كان ّ
من زعزعة ِّ
مدها بال ّت�صدي لها ومعاجلة حدوثها.
و�أفرادها �أن متنع انت�شارها وتوقف ّ
النبوي يف �أبلج �صوره يف ال ّتعامل مع �شائعة خرب الإفك
ولقد جت ّلى املنهج
ّ
وطالق الن ّبي � -ص ّلى اهلل عليه و�سلم � -أزواجه ،ومقتله � -صلى اهلل عليه و�سلم
ال�صحابة الكرام الذين ا�ستقوا منهجهم من قائدهم املب ّلغ عن رب
 بله يف منهج ّوحتد من �آثارها
العاملني ،متثّل يف قواعد و�آداب حتول دون تو�سع انت�شار ال�شائعةّ ،
املتوقعة.
املطلب الأول :امل ْنهج الوقائي ملنع انت�شار ال�شّ ائعات
ويو�ضح كراهية كرثه الكالم ونقله ملا ي�ؤول �إليه من
جاء املنهج
النبوي يبني ّ
ّ
اخلط�أ ،فكرثة الكالم من �أهم ّالو�سائل احلاملة والدافعة للإ�شاعة:

عن املغرية بن �شعبة�َ :سمِ ْع ُت ال َّن ِب َّي �صلى اهلل عليه و�سلم يَق ُ
ُولَّ �« :إن اللهَّ َ َك ِر َه
- 78 -

لَ ُك ْم ثَ َال ًثا ق َ
ال�س�ؤَالِ »(((.
ِيل َو َق َال َو�إِ َ�ضا َع َة المْ َالِ َو َكثرْ َ َة ُّ
الزجر عن حكاية �أقاويل
�إن الإ�شارة �إىل كراهة كرثة الكالم وتكريرها تفيد ّ
النا�س والبحث عنها ليخرب عنها فيقول فالن كذا وقيل كذا؛ وحمل الكراهة �أن
الزلل فينقل من غري تث ّبت ولكن يقلد من �سمعه وال يحتاط
يكرث بحيث ال ي�ؤمن معه ّ
(((
له ،وهذا بالفعل هو ما يح�صل يف ال�شائعة وي�سهم يف توالدها.
ومما جاء ي�ؤيد هذا املعنى:
عن �أبي هريرة قال قال ر�سول اهلل �-ص ّلى اهلل عليه و �س ّلم« :-كفى باملرء َكذبا
(((
يحدث ّ
بكل ما �سمع».
�أن ّ
�إذ لو مل يكن للرجل �إثما �إ ّال حتدثه بكل ما ي�سمعه من غري بي ّنة يكفيه من الإثم
لأنه �إذا حتدث بكل ما ي�سمعه مل يخل�ص من الكذب �إذ جميع ما ي�سمع لي�س ب�صدق
(((
ظن �صدقه.
بل بع�ضه كذِ ب فعليه �أن يبحث وال يتحدث �إال مبا ّ
 -1متفق عليه� :أخرجه البخاري ،كتاب الزكاة ،باب قوله تعاىل" :ال ي�س�ألون النا�س �إحلافا"ـ حديث رقم:
 ،1407وم�سلم ،كتاب الأق�ضية ،باب النهي عن كرثة امل�سائل ،حديث رقم.1715 :
 -2يُنظر :فتح الباري ،ابن حجر الع�سقالين (.)407/10
	-3اخرجه م�سلم يف مقدمة �صحيحه ،باب«كفى باملرء �إثما �أن يحدث بكل ما �سمع ،حديث رقم ،5 :قال
الط ِريق ْ أَ
النوويَ " :ف َه َك َذا َو َق َع فيِ َّ
ال�سلاَ م ُم ْر َ�سلاً َف�إِنَّ َح ْف ً�صا تَابِعِ ٌّي
ال َّول َع ْن َح ْف ٍ�ص َع ْن ال َّنب ِِّي َع َل ْي ِه َّ
الط ِريق الثَّانيِ َع ْن َح ْف ٍ�ص َع ْن �أَ ِبي ُه َر ْي َر َة َع ْن ال َّنب ِّي َ�ص َّلى اللهَّ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ُم َّت ِ�صلاً  .ف َّ
َوفيِ َّ
الَ َّول
َالط ِريق ْ أ
َر َوا ُه ُم ْ�س ِل ٌم م ِْن رِ َوايَة ُم َعاذٍ َو َع ْبدِ ال َّر ْح َم ِن ْب ِن َم ْهدِ ٍّي َوكِ لاَ ُه َما َع ْن �شُ ْع َب َةَ ،و َك َذل َِك َر َوا ُه ُغنْدَ ٌر َع ْن �شُ ْع َب َة
َف�أَ ْر َ�س َل ُهَ .و َّ
ال�ص َواب المْ ُ ْر َ�سل َع ْن �شُ ْع َب َةَ ،ك َما
الط ِريق الثَّانيِ َع ْن َعل ِِّي ْبن َح ْف ٍ�ص َع ْن �شُ ْع َب َة َق َال الدَّ ا َر ُق ْطن ُِّيَّ :
َر َوا ُه ُم َعا ٌذ َوا ْبن َم ْهدِ ٍّي َو ُغنْدَ ٌرُ ،ق ْلتَ :و َق ْد َر َوا ُه �أَبُو َدا ُو َد فيِ ُ�س َننه �أَ ْي ً�ضا ُم ْر َ�سلاً َو ُم َّت ِ�صلاً َف َر َوا ُه ُم ْر َ�سلاً
َع ْن َح ْف ِ�ص ْبن ُع َم َر ال ُّن َميرْ ِ ّي َع ْن �شُ ْع َب َة َو َر َوا ُه ُم َّت ِ�صلاً م ِْن رِ َوايَ ِة َعل ِِّي ْبن َح ْف ٍ�صَ ،و�إِ َذا ثَ َب َت �أَنَّ ُه ُروِ َي
الُ ُ�صول َو َج َما َعة
ال�صحِ يح ا َّلذِ ي َقالَ ُه ا ْل ُف َق َهاء َو�أَ ْ�ص َحاب ْ أ
ُم َّت ِ�صلاً َو ُم ْر َ�سلاً فَا ْل َع َمل َع َلى �أَنَّ ُه ُم َّت ِ�صلَ ،ه َذا ُه َو َّ
ين َر َو ْو ُه ُم ْر َ�سلاً َ ،ف�إِنَّ ا ْل َو ْ�صل زِ يَا َدة م ِْن ِثقَة َوهِ َي َم ْق ُبولَة".انظر
م ِْن �أَ ْهل الحْ َدِ يثَ ،و اَل يَ ُ�ض ّر َك ْون ْ أ
الَكْ ثرَ ِ َ
النووي� :شرحه على م�سلم.)75/1( :
	-4انظر في�ض القدير �شرح اجلامع ال�صغري :املناوي :زين الدين حممد(ت.)721/4( .)1031
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�إن كرثة الكالم توقع �صاحبه يف عرثات ال ّل�سان ،لذلك د�أب ال�صاحلون
ال�صمت
على جمانبة جمال�س ال ّلغو ،ملا ت�سوقه من ويالت يف الدين ّ
والدنيا ،وكان ّ
�سمت للحكماء ،وف�ضيلة يتحلى به العلماء الربانيون.
العالجي للحدّ من �آثار وقوع ال�شّ ائعات
املطلب الثّاين :املنهج
ّ
�أ ّو اًل :منهج ال ّتثبت من الأخبار:

جاء الأمر بالتثبت يف قبول الأخبار يف الكتاب وال�س ّنة:
قال تعاىل:

ﭽﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ احلجرات ،٦ :واتّباعا لهذا الأمر الرباينّ؛ ف�إنّه يكون حم ّتما على
كل من ي�صله اخلرب �أن يتث ّبت �سواء �أكان هو اجلهة امل�ستهدفة بالإ�شاعة �أو غريها.
لذلك جتد ال�س ّيدة عائ�شة-ر�ضي اهلل عنها -يف حادثة الإفك ما �إن �سمعت
باخلرب ت�ست�أذن ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم  -لت�ستيقن اخلرب من �أبويها :تقول
عائ�شة  -ر�ضي اهلل عنهاَ « :و�أَنَا حِ ي َنئِذٍ �أُرِ يدُ َ�أنْ �أَ ْ�س َت ْيق َِن الخْ َبرَ َ م ِْن ِق َب ِل ِه َما َف�أَذِ َن ليِ
َر ُ�س ُ
ا�س».
ول ا ِهلل �صلى اهلل عليه و�سلم َف�أَت َ ْي ُت �أَبَ َو َّي َف ُق ْل ُت لأُ ِّمي َما يَ َت َح َّد ُث ِب ِه ال َّن ُ
وكذلك عمر بن ّ
اخلطاب-ر�ضي اهلل عنه  -يف حادثة خرب طالق ال ّنبي -
�ص ّلى اهلل عليه و�سلم � -أزواجه تراه يذهب �إىل ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم
 لي�ستيقن منه :يقول -ر�ضي اهلل عنه « :-فَخَ َر ْج ُت َفجِ ْئ ُت �إِلىَ المْ ِ ْنبرَ ِ َف�إِ َذا َح ْولَ ُهَر ْه ٌط يَ ْبكِ ي بَ ْع ُ�ض ُه ْم َف َج َل ْ�س ُت َم َع ُه ْم َق ِليلاً ُث َّم َغ َل َبنِي َما �أَجِ دُ َفجِ ْئ ُت المْ َ ْ�ش ُربَ َة ا َّلتِي
فِي َها ال َّن ِب ُّي �صلى اهلل عليه و�سلم َف ُق ْل ُت ِل ُغ َال ٍم لَ ُه �أَ ْ�س َو َد ْا�س َت�أْذِ نْ ِل ُع َم َر َف َدخَ َل ا ْل ُغ َال ُم
َف َك َّل َم ال َّن ِب َّي �صلى اهلل عليه و�سلم ثُ َّم َر َج َع َفق َ
َال َك َّل ْم ُت ال َّن ِب َّي �صلى اهلل عليه و�سلم
ين عِ ْن َد المْ ِ ْنبرَ ِ ثُ َّم َغ َل َبنِي
َو َذ َك ْرت َُك لَ ُه َف َ�ص َم َت َفان َْ�ص َرف ُْت َح َّتى َج َل ْ�س ُت َم َع ال َّر ْه ِط ا َّلذِ َ
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َما �أَجِ دُ َفجِ ْئ ُت َف ُق ْل ُت ِل ْل ُغ َال ِم ْا�س َت ْ�أذِ نْ ِل ُع َم َر َف َدخَ َل ُث َّم َر َج َع َفق َ
َالَ :ق ْد َذ َك ْرت َُك لَ ُه
ين عِ ْن َد المْ ِ ْنبرَ ِ ُث َّم َغ َل َبنِي َما �أَجِ دُ َفجِ ْئ ُت
َف َ�ص َم َت َف َر َج ْع ُت َف َج َل ْ�س ُت َم َع ال َّر ْه ِط ا َّلذِ َ
ا ْل ُغ َال َم َف ُق ْل ُت ْا�س َت�أْذِ نْ ِل ُع َم َر َف َدخَ َل ُث َّم َر َج َع �إِليَ َّ َفق َ
َالَ :ق ْد َذ َك ْرت َُك لَ ُه َف َ�ص َم َت َف َل َّما
َو َّل ْي ُت ُم ْن َ�ص ِر ًفا َق َال�ِ :إ َذا ا ْل ُغ َال ُم يَ ْد ُعونيِ َفق َ
َال َق ْد �أذنذِ َن لَ َك ال َّن ِب ُّي �صلى اهلل عليه
و�سلم َف َدخَ ْل ُت َع َلى َر ُ�سولِ ا ِهلل �صلى اهلل عليه و�سلم َف�إِ َذا ُه َو ُم ْ�ض َطجِ ٌع َع َلى رِ َمالِ
َح ِ�ص ٍري لَ ْي َ�س بَ ْي َن ُه َوبَ ْي َن ُه ِف َر ٌ
ا�ش َق ْد َ�أ َّث َر ال ِّر َم ُال ِب َج ْن ِب ِه ُم َّتكِ ئًا َع َلى وِ َ�سا َدةٍ م ِْن �أَ َد ٍم َح ْ�ش ُو َها
ِيف َف َ�س َّل ْم ُت َع َل ْي ِه ثُ َّم ُق ْل ُت َو�أَنَا َقا ِئ ٌم يَا َر ُ�س َ
ل ٌ
ْت ن َِ�سا َء َك َف َر َف َع �إِليَ َّ بَ َ�ص َر ُه
ول ا ِهلل �أَ َط َّلق َ
َفق َ
َالَ :ال َف ُق ْل ُت اللهَّ ُ �أَ ْكبرَ ُ».
لقد ارت�ضى عمر بن اخلطاب-ر�ضي اهلل عنه -منهج التثبت لنف�سه اتّباعا
للمنهج النبوي وذلك من خالل الرجوع �إىل �أهل االخت�صا�ص و�أويل الأمر ،فما
�أن �سمع �شائعة طالق ال ّنبي � -ص ّلى اهلل عليه و�سلم  -لأزواجه حتى ذهب ي�س�أل
زوجه ،وبعدها ي�س�أل ال ّنبي � -صلى اهلل عليه و�سلم.-
ثان ًيا :الترّ فق مبن وقعت عليه الإ�شاعة حلني البيان:
يكون ذلك بح�سن املعاملة وال ّرفق ،وحماولة عدم نقل الإ�شاعة �إليه ،ويتمثل
يف عدة �أمور هي:
 -1عدم نقل الأخبار املُق ِلقة لأ�صحابها �إال بعد ال ّتيقن:
في�صطلون بنارها وت�ؤرق ليلهم
كثريون هم الذين يقعون �ضحايا الإ�شاعات ْ
ونهارهم ،لذلك ينبغي �أن ال يُنقل اخلرب املُقلق ل�صاحبه �إال بعد ال ّتيقن وخا�صة يف
حال مر�ضه �أو تعبه �أو �إحاطته ببع�ض الظروف التي قد جتمع عليه الهموم وتفقده
النف�سي ،لقد م ّر ّ
ال�شهر ومل تُخرب ال�سيدة عائ�شة -ر�ضي اهلل عنها  -مبا ي�شاع
الأمن
ّ
بعر�ضها
ملر�ضها ول�صغر �س ّنها ولعظم الأمر وهوله� ،إذ �إنها مل تُرم ب�أمر هينّ بل ُرميت ِ
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 وحا�شاها  ،-ومل ي�أتها اخلرب �إال عندما عرثت �أم مِ�سطح بثوبها وقالت ما قالت:ِي�ض َ
تروي ال�سيدة عائ�شة -ر�ضي اهلل عنها  -فتقول« :فَا�شْ َت َك ْي ُت ِب َها �شَ ْه ًرا يُف ُ
ون
اب الإِف ِْك َويَ ِري ُبنِي فيِ َو َجعِ ي �أَنيِّ َال �أَ َرى م َِن ال َّن ِب ِّي �صلى اهلل عليه
م ِْن َق ْولِ �أَ ْ�ص َح ِ
�ض ِ�إنمَّ َا يَ ْدخُ ُل َف ُي َ�س ِّل ُم ُث َّم يَق ُ
ُول َك ْي َف
ني �أَ ْم َر ُ
و�سلم ال ُّل ْط َف ا َّلذِ ي ُك ْن ُت �أَ َرى ِم ْن ُه حِ َ
ا�ص ِع
تِي ُك ْم َال �أَ�شْ ُع ُر ِب َ�ش ْي ٍء م ِْن َذل َِك َح َّتى نَ َق ْه ُت َف خَ َر ْج ُت �أَنَا َو�أُ ُّم م ِْ�س َط ٍح ِق َب َل المْ َ َن ِ
ُم َتبرَ َّ ُزنَا َال نَخْ ُر ُج ِ�إ َّال لَ ْيلاً ِ�إلىَ لَ ْي ٍلَ ،و َذل َِك َق ْب َل �أَنْ نَ َّتخِ َذ ا ْل ُك ُن َف َق ِري ًبا م ِْن بُ ُيو ِت َنا َو�أَ ْم ُرنَا
�أَ ْم ُر ا ْل َع َر ِب الأُ َولِ فيِ ا ْلبرَ ِّ َّيةِ� ،أَ ْو فيِ ال َّت َن ُّزهِ َف�أَ ْق َب ْل ُت �أَنَا َو�أُ ُّم م ِْ�س َط ٍح ِب ْن ُت �أَ ِبي ُر ْه ٍم
ني َر ُجلاً
نمَ ْ�شِ ي َف َعثرُ َْت فيِ م ِْرطِ َها َفقَالَ ْت تَعِ َ�س م ِْ�س َط ٌح َف ُق ْل ُت لَ َها ِب ْئ َ�س َما ُق ْل ِت �أَت َُ�س ِّب َ
�شَ ه َِد بَ ْد ًرا َفقَالَ ْت يَا َه ْن َتا ْه �أَلمَ ْ ت َْ�س َمعِ ي َما َقالُوا َف�أَخْ برَ َ ْتنِي ِبق َْولِ َ�أ ْه ِل الإِف ِْك َفازْ َد ْد ُت
َم َر ً�ضا ِ�إلىَ َم َر ِ�ضي».
-2ال ّلطف والأ�سلوب ال ّرقيق عند املُ�صارحة:

قالت عائ�شة  -ر�ضي اهلل عنها َ « :-و َق ْد َم ُك َث �شَ ْه ًرا َال يُ َ
وحى �إِلَ ْي ِه فيِ �شَ ْ�أنيِ
�شَ ْي ٌءَ -قالَ ْت َ -ف َت َ�ش َّه َد ثُ َّم َق َال يَا َعائ َِ�ش ُة َف ِ�إنَّ ُه بَ َل َغنِي َع ْن ِك َك َذا َو َك َذا َف ِ�إنْ ُك ْن ِت بَ ِريئَ ًة
َف َ�س ُيبرَ ِّ ئ ُِك اللهَّ ُ َو�إِنْ ُك ْن ِت �أَلمْ َ ْم ِت َف ْا�س َتغْ ِف ِري اللهَّ َ َوتُو ِبي �إِلَ ْي ِه َف�إِ َّن ا ْل َع ْب َد �إِ َذا ْاعترَ َ َف ِب َذ ْن ِب ِه
َاب اللهَّ ُ َع َل ْيه».
َاب ت َ
ثُ َّم ت َ

وما �إن انتهى ال ّنبي � -صلى اهلل عليه و�سلم  -من كالمه مع ال�سيدة عائ�شة-
ر�ضي اهلل عنها -بعد �صمت طويل حتى �أثمر ذلك طم�أنينة و�سكينة يف نف�سها ،ومل
يكن ذلك لوال كالمه الرقيق الهادي ال ّراقي فيق ُل�ص دمعها ،ولكن هي يف حالٍ
ال متلك فيه الإجابة لأنها �أعلم بحالها ،ولكن ما قيل و�أُ�شيع �أكرب من ذلك و�أعظم
لذلك طلبت من �أبويها �أن يجيبا ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم قالتَ « :ف َل َّما
َق َ�ضى َر ُ�س ُ
�ص َد ْمعِ ي َح َّتى َما �أُحِ ُّ�س ِم ْن ُه َق ْط َر ًة
ول ا ِهلل �صلى اهلل عليه و�سلم َمقَالَ َت ُه َق َل َ
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ول ا ِهلل �صلى اهلل عليه و�سلم َق َالَ :واللهَّ ِ َما �أَ ْدرِ ي َما �أَ ُق ُ
َو ُق ْل ُت لأَ ِبي �أَجِ ْب َعنِّي َر ُ�س َ
ول
ِل َر ُ�سولِ ا ِهلل �-ص ّلى اهلل عليه و�سلم َ -ف ُق ْل ُت لأُ ِّمي �أَجِ ي ِبي َعنِّي َر ُ�س َ
ول ا ِهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم».
 -3ال ّتخفيف من وقع الإ�شاعة واملوا�ساة:
وهذا ما قامت به �أم ال�سيدة عائ�شة  -ر�ضي اهلل عنهما فقالت« :يَا بُ َن َّي ُة َه ِّونيِ
َع َلى نَ ْف�سِ ِك َّ
ال�شْ�أ َن َف َواللهَّ ِ لَ َق َّل َما َكان َِت ا ْم َر�أَ ٌة َق ُّط َو ِ�ضيئَ ٌة عِ ْن َد َر ُج ٍل يُحِ ُّب َها َولَ َها �ضَ َرا ِئ ُر
ا�س ِب َه َذا َقالَ ْت َف ِب ُّت ِت ْل َك ال َّل ْي َل َة
�إِ َّال �أَ ْكثرَ َْن َع َل ْي َها َف ُق ْل ُت ُ�س ْب َح َان اهللَِ ،ولَق َْد يَ َت َح َّد ُث ال َّن ُ
َح َّتى �أَ ْ�ص َب ْح ُت َال يَ ْر َق�أُ ليِ َد ْم ٌعَ ،و َال �أَ ْك َتحِ ُل ِب َن ْو ٍم» .وال ي�ستغرب هذا ال ّتعامل مع
ال�صديقة �إبنة ال�صديق ول ّأن امل ّتهم بريء حتى تثبت �إدانته.
ّ
 -4ا�س ْت�صحاب الثّقة لمِ ن هم � ٌ
أهل لها
قد يتبادر �إىل الذهن �أن ال ّنبي �-ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم -قد طر�أ عليه ال�شك
يف زوجه الطاهرة وذلك من احلال الذي و�صفته ال�سيده عائ�شة-ر�ضي اهلل عنها،
وب�س�ؤال النبي �-ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم  -عن حال �أهله ،وقد ي�ضط ّر �أحدهم �أن
يقول ذلك مقدِّ ما العذر لر�سول اهلل � -ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم  -ب�أن هذا الأمر
م�ستدع لذلك حتما قيا�سا على ما يحدث يف �أعراف الب�شر ،ولكن �أنوار ال ّنبوة
ْ
َا�س عليه تلك الأعراف اخلاطئة املت�سرعة.
ونور الوحي وهديه ال تُق ُ
ولكن ما تف�سري ما ح�صل من حاله و�س�ؤال �أ�صحابه؟ ،وهل ّ
ي�شكل ذلك ان�سحابا
ْ
من الثقة �أو تغريها �إىل حال �أخرى �أو �ضعفها؟
و تظهر احلقيقة من خالل ال ّن�صو�ص ّ
ال�شريفة التي ت�صور موقفه بعد ذلك
وبعد ال�س�ؤال وال ّتحري و�إطالق النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم  -قولته و�شهادته
ي�ضم �إىل قوله قول من رافق النبي �-صلى اهلل
يف �أهله ،التي �آثر �أن ي�ؤخرها حتى ّ
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فعلي بن �أبي طالب قد ربّاه ال ّنبي -
عليه و�سلم -و�أهله من ّ
ال�صحب والقرابة ّ
�صلى اهلل عليه و�سلم -يف بيته ،و�أُ�سامة -ر�ضي اهلل عنه -الذي كاد يظن النا�س
�أنه ابنه فنزلت �آية التبني ،وبريرة -هي اخلادم التي ترافق زوج النبي � -صلى اهلل
عليه و�سلم  ،-لكي يخرج النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -قراره بكل ثقة وجر�أة
ملن �آذى بيت �أهله حتى ال يقال انت�صر لزوجه في�ستعذر من عبد اهلل بن �أبي �سلول
الذي روج ال�شائعة :فينادي بكل جر�أة مع ت�صريحه بثقته بزوجه وب�صفوان بن
ّ
املعطل ر�ضي اهلل عنهماَ « :م ْن يَ ْعذِ ُرنيِ م ِْن َر ُج ٍل بَ َل َغنِي �أَ َذا ُه فيِ �أَ ْهلِي َف َواللهَّ ِ َما
َعل ِْم ُت َع َلى �أَ ْهلِي �إِ َّال خَ يرْ ً ا َو َق ْد َذ َك ُروا َر ُجلاً َما َعل ِْم ُت َع َل ْي ِه �إِ َّال خَ يرْ ً ا َو َما َك َان يَ ْدخُ ُل
َع َلى �أَ ْهلِي �إِ َّال َمعِ ي».
�ضم �إىل �شهادة �آل بيته وخدمه� ،شهادة ال�ضرائر فرتاه ي�س�أل زينب -ر�ضي
بل ّ
ال�ضرائر من
باحلق رغما ع ّما جرى يف عادة ّ
اهلل عنها -فيع�صمها اهلل بالورع وت�شهد ّ
ت�ص ّيد الفر�ص لإبعاد الزوجة املق ّربة لت�ست�أثر هي بقلبه ،ولكن بيت ال ّنبوة قد ع�صمه
اهلل بالورع:
تقول ال�سيدة عائ�شة -ر�ضي اهلل عنها « :-كان َر ُ�س ُ
ول ا ِهلل �--صلى اهلل عليه
و�سلم يَ ْ�س�أَ ُل َز ْي َن َب ِب ْن َت َج ْح ٍ�ش َع ْن َ�أ ْم ِري َفق َ
َال يَا َز ْي َن ُب َما َعل ِْم ِت َما َر َ�أ ْي ِت َفقَالَ ْت
يَا َر ُ�س َ
ول ا ِهلل �أَ ْحمِ ي َ�س ْمعِ ي َوبَ َ�ص ِري َواللهَّ ِ َما َعل ِْم ُت َع َل ْي َها �إِ َّال خَ يرْ ً ا َقالَ ْت َو ْه َي ا َّلتِي
َكان َْت ت َُ�سامِينِي َف َع َ�ص َم َها اللهَّ ُ ِبا ْل َو َر ِع».
ثالثا :اتباع منهج �ضبط ال ّنف�س وال ّتعقل واحلكمة:
�إن ال ّنبي � -ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم  -ب�صفته ال ّنبي املب ّلغ وقائد الأمة قد �آتاه
يت�صور منه غري ذلك من اتباع املنهج ال�صحيح يف تلقي الأخبار،
اهلل احلكمة فال ّ
أحب �أزواجه �إىل قلبه ،مع ما كان يراه من الأمل
فكيف �إذا كان الأمر يف �أهل بيته و� ّ
واحلزن وال�شدة الذي �أ ّ
مل بزوجته حتى كاد ذلك كله ان يرمي بها اىل ال ّتهلكة� ،إن
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زوجا للطاهرة التي
النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم  -يف هذا احلدث امل�ؤمل باعتباره ً
و�شى خربها وا�ستو�شاه من وقع يف االفك كان البد �أن يرجع للم�شاورة يف هذا
الأمر اجللل كعادته يف كل �أمر عظيم لذلك تراه يجمع خرية �أ�صحابه الذين تربطهم
ال�صحبة والقرابة واملعرفة بزوجه املط ّلعني على �سرية زوجته:
به �صلة ّ
تقول ال�سيدة عائ�شة-ر�ضي اهلل عنها« :ثُ َّم �أَ ْ�ص َب ْح ُت َف َد َعا َر ُ�س ُ
ول ا ِهلل �صلى
ني ْا�س َت ْل َب َث ا ْل َو ْح ُي يَ ْ�س َت�شِ ُري ُه َما
اهلل عليه و�سلم َعل َِّي ْب َن �أَ ِبي َطال ٍِب َ�.أُ َ�سا َم َة ْب َن َز ْيدٍ حِ َ
اق �أَ ْه ِل ِه َف�أَ َّما �أُ َ�سا َم ُة َف�أَ�شَ ا َر َع َل ْي ِه ِبا َّلذِ ي يَ ْع َل ُم فيِ نَ ْف�سِ ِه م َِن ا ْل ُو ِّد لَ ُه ْم َفق َ
َال ُ�أ َ�سا َم ُة
فيِ ِف َر ِ
َال يَا َر ُ�س َ
ول اهللَِ ،و َال ن َْع َل ُم َواللهَّ ِ �إِ َّال خَ يرْ ً ا َو�أَ َّما َعل ُِّي ْب ُن �أَ ِبي َطال ٍِب َفق َ
�أَ ْه ُل َك يَا َر ُ�س َ
ول
ا ِهلل لمَ ْ يُ َ�ض ِّي ِق اللهَّ ُ َع َل ْي َك َوالن َِّ�سا ُء �سِ َوا َها َك ِث ٌري َو َ�س ِل الجْ َارِ يَ َة ت َْ�صدُ ْق َك َف َد َعا َر ُ�س ُ
ول ا ِهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم بَ ِري َر َة َفق َ
َال يَا بَ ِري َر ُة َه ْل َر�أَ ْي ِت فِي َها �شَ ْيئًا يَ ِري ُب ِك َفقَالَ ْت بَ ِري َر ُة
َال َوا َّلذِ ي بَ َعث ََك ِبالحْ َقِّ �إِنْ َر�أَ ْي ُت ِم ْن َها �أَ ْم ًرا �أَ ْغمِ ُ�ص ُه َع َل ْي َها �أَ ْكثرَ َ م ِْن �أَنَّ َها َجارِ يَ ٌة َحدِ يثَ ُة
الداجِ ُن َف َت�أْ ُك ُل ُه».
ني َف َت�أْتِي َّ
ال�س ِّن تَ َن ُامَ ،ع ِن ا ْل َعجِ َ
ِّ
ال�سعي �إىل الإ�صالح ودرء الفنت التي تو ّلدها ال�شائعات:
رابعاّ :
تو ّلد الإ�شاعات الفنت واالقتتال والتفرق واالنق�سام مما ي�ؤرق �أمن املجتمعات
على �صعيد الأفراد واجلماعات واحلكومات ،لذلك يجب على القادة والر�ؤ�ساء
و�أويل الأمر �أن يديروا الأزمات النا�شئة عن هذه الإ�شاعات بحكمة ورو ّية فال
يحملهم الغ�ضب على اتّخاذ القرارات التي تفتك ب�أمن املجتمعات وحتقق للماكرين
غاياتهم:

فعندما ا�ستعذر الن ّبي � -صلى اهلل عليه و�سلم  -االو�س واخلزرج من عبد اهلل
بن �أبي �سلول يجري ما جرى من االختالف والتفرق حتى يكاد احل ّيان �أن يقتتال
حمية وع�صبية ،فما يكون من الر�سول القائد �إال �أن يخ ّف�ضهم ويرجئ �أمر ابن �أبي
�سلول درءا للفتنه م�ستعينا باهلل  -عز وجل:
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َام َ�س ْعدُ ْب ُن ُم َعاذٍ َفق َ
َال يَا
جاء يف الرواية عن عائ�شة  -ر�ضي اهلل عنها َ « -فق َ
َر ُ�س َ
ول ا ِهلل �أَنَا َواللهَّ ِ �أَ ْعذِ ُر َك ِم ْن ُه ِ�إنْ َك َان م َِن الأَ ْو ِ�س َ�ض َر ْب َنا ُع ُن َق ُه َو ِ�إنْ َك َان م ِْن ِ�إخْ َوا ِن َنا
َام َ�س ْعدُ ْب ُن ُع َبا َد َة َو ُه َو َ�س ِّيدُ الخْ َ ْز َر ِجَ ،و َك َان
م َِن الخْ َ ْز َر ِج �أَ َم ْرتَ َنا َف َف َع ْل َنا فِي ِه �أَ ْم َر َك َفق َ
َق ْب َل َذل َِك َر ُجلاً َ�صالحِ ً ا َولَكِ ِن ْاح َت َم َل ْت ُه الحْ َمِ َّي ُة َفق َ
َال َك َذ ْب َت لَ َع ْم ُر ا ِهلل َال تَ ْق ُت ُل ُهَ ،و َال
َام �أُ َ�س ْيدُ ْب ُن الحْ ُ َ�ضيرْ ِ َفق َ
َال َك َذ ْب َت لَ َع ْم ُر ا ِهلل َواللهَّ ِ لَ َن ْق ُت َل َّن ُه َف�إِن ََّك ُم َنافِقٌ
تَقْدِ ُر َع َلى َذل َِك َفق َ
ني َفثَا َر الحْ َ َّيانِ الأَ ْو ُ�س َوالخْ َ ْز َر ُج َح َّتى َه ُّموا َو َر ُ�س ُ
ول ا ِهلل �صلى اهلل
تجُ َادِ ُلَ ،ع ِن المْ ُ َنا ِف ِق َ
عليه و�سلم َع َلى المْ ِ ْنبرَ ِ َف َن َز َل فَخَ َّف َ�ض ُه ْم َح َّتى َ�س َك ُتوا َو َ�س َك َت».
يحتاج �أولُو الأمر ومن يقوم مقامهم �أن يتنازلوا يف بع�ض الأحيان عن بع�ض
مايرونه ث�أرا لعر�ضهم �أو من �سعى �إىل ن�شر القلق والريبة� ،إذا كان يف درئهم لهذا
ال�ضرر اخلا�ص در ًءا ل�ضرر عام قد ي�سري �أمره على �سائر املجتمع وتتو�سع �آثاره
ّ
بحيث ال ينفع بعدها الإ�صالح وهذا يرجع حلكمة القائد وقيا�سه الأمور ،وهذا ما
فعله النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم  -رغم خطورة الأمر.
خام�سا :اال�س ِتعانة بال�صرب واالحت�ساب والثقة وال ّرجاء مبا عند اهلل -عز وجل
ووعده ،و�ضبط ال ّنف�س
لقد �أيقنت ال�سيدة عائ�شة -ر�ضي اهلل عنها -ب�أن اهلل �سيربئها النها تعلم علم
اليقني �أنها بريئة فهي �أعلم بنف�سها ،وهي تعلم ب�أن اهلل يدافع عن �أوليائه ال�صاحلني،
عز ّوجل:-
فرتاها ت�صرب وحتت�سب وت�ستعني باهلل ّ
تقول ال�سيدة عائ�شة -ر�ضي اهلل عنهاَ « :-واللهَّ ِ َما �أَ ْدرِ ي َما �أَ ُق ُ
ول ِل َر ُ�سولِ ا ِهلل
ال�س ِّن َال �أَ ْق َر�أُ َك ِث ًريا م َِن ا ْلق ُْر�آنِ َف ُق ْل ُت
�صلى اهلل عليه و�سلم َقالَ ْت َو�أَنَا َجارِ يَ ٌة َحدِ يثَ ُة ِّ
ا�س َو َو َق َر فيِ �أَ ْن ُف�سِ ُك ْم َو َ�ص َّد ْق ُت ْم
ِ�إنيِّ َواللهَّ ِ لَق َْد َعل ِْم ُت �أَنَّ ُك ْم َ�سمِ ْع ُت ْم َما يَ َت َح َّد ُث ِب ِه ال َّن ُ
ِب ِه َولَئ ِْن ُق ْل ُت لَ ُك ْم �إِنيِّ بَ ِريئَ ٌة َواللهَّ ُ يَ ْع َل ُم �إِنيِّ لَبرَ ِ يئَ ٌة َال ت َُ�صدِّ ُقونيِ ِب َذل َِك َولَئ ِِن ْاعترَ َف ُْت
- 86 -

و�س َف
لَ ُك ْم ِب�أَ ْم ٍر َواللهَّ ُ يَ ْع َل ُم �أَنيِّ بَ ِريئَ ٌة لَ ُت َ�صدِّ ُقنِّي َواللهَّ ِ َما �أَجِ دُ ليِ َولَ ُك ْم َمثَلاً �إِ َّال �أَبَا يُ ُ
ِ�إ ْذ َق َال } َف َ�صبرْ ٌ َجمِ ٌ
يل َواللهَّ ُ المْ ُ ْ�س َت َع ُان َع َلى َما ت َِ�ص ُف َ
ون{ ثُ َّم تحَ َ َّو ْل ُت َع َلى ِف َرا�شِ ي َو�أَنَا
�أَ ْر ُجو �أَنْ يُبرَ ِّ ئَنِي اللهَّ ُ َولَكِ ْن َواللهَّ ِ َما َظ َن ْن ُت �أَنْ يُ ْن ِز َل فيِ �شَ �أْنيِ َو ْح ًيا َولأَنَا �أَ ْح َق ُر فيِ
نَ ْف�سِ ي م ِْن �أَنْ يُ َت َك َّل َم ِبا ْلق ُْر�آنِ فيِ �أَ ْم ِري َولَكِ نِّي ُك ْن ُت �أَ ْر ُجو �أَنْ يَ َرى َر ُ�س ُ
ول ا ِهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم فيِ ال َّن ْو ِم ُر�ؤْيَا يُبرَ ِّ ئُنِي اللهَّ ُ َف َواللهَّ ِ َما َر َام مجَ ْ ل َِ�س ُهَ ،و َال خَ َر َج �أَ َح ٌد
م ِْن �أَ ْه ِل ا ْل َب ْي ِت َح َّتى �أُن ِْز َل َع َل ْي ِه َف َ�أخَ َذ ُه َما َك َان يَ�أْخُ ُذ ُه م َِن ا ْلبرُ َ َحاءِ َح َّتى ِ�إنَّ ُه لَيَ َت َح َّد ُر
ِم ْن ُه ِمث ُْل الجْ ُ َمانِ م َِن ا ْل َع َر ِق فيِ يَ ْو ٍم �شَ ٍ
ات َف َل َّما ُ�س ِّر َي َع ْن َر ُ�سولِ ا ِهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم َو ُه َو يَ ْ�ض َح ُك َف َك َان َ�أ َّو َل َك ِل َم ٍة تَ َك َّل َم ِب َها �أَنْ َق َال ليِ يَا َعائ َِ�ش ُة ْاح َمدِ ي اللهَّ َ َفق َْد
بَ َّر�أَ ِك اللهَّ ُ».
�إن ّ ال�صرب واالحت�ساب والعلم مبا عند اهلل من حتقيق وعده بن�صر املظلوم
يجب �أن يتمثله كل من جتور عليه ال�شائعات وتطغى ،وال ّ
�شك �أن هذا ّ
ال�شعور
تتحولوال�سكينة ،لذلك ترى عائ�شة -ر�ضي اهلل عنها
ّ
يحقق للنف�س االطمئنان ّ
�إىل فرا�شها لرتتاح بعد طول عناء بعد �أن علمت �أن ر�سول اهلل � -ص ّلى اهلل عليه
و�س ّلم  -قد و ّكل �ش�أنها �إىل خالقها عامل ال�س ّر والعلن فكانت ترجو �أن يرى ر�سول
اهلل � -ص ّلى اهلل عليه و�سلم  -ر�ؤيا ت ّربئها ،ومل يخيب اهلل ظ ّنها ف�أنزل قر�آنا ب�ش�أنها
يتلى �آناء الليل و�أطراف النهار.
و�أ ّما �صفوان بن املعطل فلم يهن �أو ت�ستكني نف�سه فهو يدافع عن نف�سه ثقة
ِيل لَ ُه َفق َ
ويقينا؛ قالت عائ�شة«َ :بَ َل َغ الأَ ْم ُر �إِلىَ َذل َِك ال َّر ُج ِل ا َّلذِ ي ق َ
َال ُ�س ْب َح َان ا ِهلل َواللهَّ ِ
َما َك َ�ش ْف ُت َك َن َف �أُ ْنثَى َق ُّط َقالَ ْت َعائ َِ�ش ُة َف ُقت َِل �شَ هِيدً ا فيِ َ�س ِب ِيل اهللِ».
�ساد�سا :املُ�ساحمة والعفو عند املقدرة ملن ي�ستحقّهما:
ً
قد يلج�أ املظلوم ممّن وقعت عليه ال�شائعة �إىل ر ّدة فعل مينع فيها العطاء عن
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الذين وقعوا فيه ويف �أهل بيته ،ولكن الإ�سالم الذي يقوم على املُ�ساحمة والعفو
عن اّ
الزلت ويُطالب النا�س بالإح�سان والعفو عن املقدرة يرب�أ ب�أ�صحابه عن ذلك
وخا�صة �إذا كان من قد منعوا عنهم العطاء من الأرحام �أو الأ�صدقاء �أو �أ�صحاب
ّ
يعم ال�سالم والأمان املجتمعي ويقطع دابر احلقد ّ
وال�شحناء والبغ�ضاء
الف�ضل حتى ّ
التي هي من �أ�شد الأوبئة التي تفتك ب�أمن املجتمعات:
لقد قرر �أبو بكر ر�ضي اهلل عنه قطع ال ّنفقة عن م�سطح الذي �آذاه يف �أهل بيته
حق حتى و�إن جاروا و�إن
مع �أن م�سطح من �أهل بيته وقرابته ،ولكن لرعاية القرابة ّ
ال�صدِّ يقُ َ - ،ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُهَ ،-و َك َان يُ ْنفِقُ َع َلى م ِْ�س َط ِح ْب ِن �أُثَاثَ َة
ظلمواَ ،ق َال �أَبُو بَ ْك ٍر ِّ
ِل َق َرابَ ِت ِه ِم ْن ُهَ « :واللهَّ ِ َال �أُ ْنفِقُ َع َلى م ِْ�س َط ٍح �شَ ْيئًا �أَبَدً ا بَ ْع َد َما َق َال ِل َعائ َِ�ش َة».
فجاءت الآيات ت�أمر �أبا بكر ب�أن ي�ستم ّر يف ال ّنفقة لنوال املغفرة من اهلل -عز
احلق ور ّد الباطل :قال
وجل  -ولتحقيق ما �أمر اهلل �-سبحانه وتعاىل -من اتّباع ّ
تعاىل :ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ النور ،٢٢ :وي�ستجيب
ر�ضي اهلل عنه  -للأمر الربا ّين فيقول« :بَ َلى َواللهَّ ِ �إِنيِّ لأُحِ ُّب �أَنْ يَغْ ِف َر اللهَّ ُ ليِ
َف َر َج َع �إِلىَ م ِْ�س َط ٍح ا َّلذِ ي َك َان يُ ْج ِري َع َل ْيهِ».
ح�سان بن ثابت-ر�ضي اهلل عنه -بالإفك ،ولكن �أبت ال�سيدة عائ�شة-
ووقع ّ
ح�سانا عندها يقول عروة بن
ر�ضي اهلل عنها بعد ذلك من ابن اختها عروه �أن ّ
ي�سب ّ
الزبريَ « :ذ َه ْب ُت �أَ ُ�س ُّب َح َّ�س َان عِ ْن َد َعائ َِ�ش َة َفقَالَ ْت َال ت َُ�س َّب ُه َف�إِنَّ ُه َك َان يُ َناف ُِح َع ْن َر ُ�سولِ
ا ِهلل �صلى اهلل عليه و�سلم».
لقد حفظت ال�سيدة عائ�شة  -ر�ضي اهلل عنها  -حل�سان بن ثابت مواقفه مع
ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�س ّلم  -ومل ت�ؤجج الفتنة ومل تن�سج خيوط احلقد
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والكراهية ككثري من الن�ساء اللواتي يتع ّر�ضن ملثل ما تعر�ضت من ال�شائعات امل�ؤملة
حفظا للمجتمع ودرءا للفتنة والف�ساد.
ولكن مع التن ّبه �إىل �ضرورة �إيقاع العقاب ملن تع ّمد �إحلاق ال�ضرر كاملنافقني
و�أذيالهم ما مل يرتتب على ذلك مف�سدة عامة ،كما عزم النبي � -ص ّلى اهلل عليه
تخوف
و�سلم  -على ايقاع العقوبة بعبد اهلل بن �أبي �سلول ،وما ثناه عن ذلك �إال ّ
�إثارة الع�صبية واحلمية التي قد ت�ؤدي �إىل التقاتل بني �أفراد املجتمع املدنيّ .
�ساب ًِعا :الإعالن والبيان لتو�ضيح احلقائق والإجابة عن ال ّت�سا�ؤالت:
هذا �أم ٌر يف غاية الأهم ّية� ،إذ � ّإن كثريا من ّ
ال�شائعات التي تُثارّ ،ثم ال جتد ملن
وقعت عليهم كالما وال بيانا مع وجود �أ ّدلة قاطعة وثقة عارمة ب�أنهم مظلومون،
بال�صمت
وهناك من يكون بيده ّ
الدليل والربهان واحلكمة �إىل بطالن ال�شائعة فيلوذ ّ
ك�سال �أو تهربا من امل�س�ؤولية �أو لعدم �إعارة الآخرين اهتماما العتباره �أن هذا �ش�أ ٌن
يهم الآخرين وال يعنيهم �إن عرفوا احلقيقة � ْأم جهلوها ،وهذا تفك ٌري قا�ص ٌر
ٌ
خا�ص ال ّ
لأن خطر الإ�شاعة ال يقف عند فرد �أو جماعة بل ال�شائعة تفعل فعلها كما يفعل
اله�شيم باحلطب ،لذلك د�أب القادة �أ�صحاب احلكمة على �إ�صدار البيانات عقِب
كل �شائعة خطرية لوقف الفتنة وبث الطم�أنينة و�ض ْبط النف�س ّ
وكف الآثار املتوقعة
ال�سيا�سي والدو ّ
يل:
وخا�صة على املجال
ّ
لقد ح�صل ما ح�صل يف غزوة �أحد بعد �إ�شاعة خرب مقتل ال ّنبي � -ص ّلى اهلل
عليه و�سلم  -ووه َنت الأنف�س ،حتى كادت الهزمية �أن تفتك بامل�سلمني حتى طلع
ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم« :ففرحنا حتى ك�أنه مل ي�صبنا ما �أ�صابنا.»....
اخلاتمِ ة وال ّنتائج وال ّتو�صيات
أ�سجل �أبرز ال ّنتائج والتو�صيات:
ويف اخلتام ال ي�سعني �إال �أن � ّ
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ال ّنتائج:
النبوي كانت معدودة و�إمنا �شاء
�أ ّوالّ � :إن ال�شائعات التي ُر ِّوجت يف املجتمع
ّ
اهلل �أن تكون لتبقى در�سا خالدا للأتباع وليتذكرون كيف ع�صفت هذه ّ
ال�شائعات
املجتمعي ،وحتى ّ
يخط لهم منهجا وا�ضحا يف التعامل مع هذه الآفة
بال�سلم
ِّ
ّ
املهددة لأمن املجتمعات.
ّ
ثان ًيا :ب ّينت الدِّ را�سة الدور الكبري للمنافقني يف ترويج ّ
ال�شائعات املتع ِّلقة
ب�أمن املجتمعات وقد برز ذلك يف حادثة الإفك متج ّليا ووا�ضحا.
�صنف �آخر من الذين يقعون يف حبال ّ
ثال ًثاَ :ك َ�ش َف ِت الدِّ را�سة عن ٍ
ال�شائعات
وهم الذين ال يتث ّبتون ويت�س ّرعون ،ويف هذه الأحاديث دعوة للتث ّبت والتح ّري
حتى ال يقع �أهل ال�صالح والف�ضل فيما ال يليق بهم.
رابعاَ :ك َ�ش َف ِت الدِّ را�سة عن �أكرث الو�سائل التي ي�ستعني بها مر ِّو ُجو ال�شائعات
ً
لتحقيق �آثارها املرجوة وهي التفننّ يف و�سائل الإعالم واتخاذ �صورٍ معينة من
خالل ا�ستخراج ّ
ال�شائعة ون�شرها وفتح امليادين ل�سماعها وا�ستماعها.
أهم الآثار التي ولدتها ال�شائعات والتي تهدد
ً
خام�ساَ :ك َ�ش َف ِت الدِّ را�سة عن � ّ
بث القلق وال ّتوتر و�إيقاع الظلم على الأبرياء،
�أمن املجتمعات و�سلمها من خالل ّ
و�أي�ضا ما تو ّلده من �إثارة الفنت واالحرتاب يف املجتمع الواحد ،و�إرباك الر�أي
أ�سري
العام ،الأمر الذي يهدد �أمن املجتمعات و�سلمها على ال�صعيدين ال ّ
واملجتمعي.
ّ
�ساد�سا :ب ّينت الدِّ را�سة � ّأن �آثار ال�شائعة ال ّ
تقل عن �آثار احلروب املد ّمرة
ً
حتول الن�صر �إىل الهزمية واخلذالن يف حال
والف ّتاكة ب�أمن املجتمعات و�أنّها قد ّ
عدم تدارك �أمرها والتهاون يف ن�شرها.
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النبوي وحكمته يف ال ّتعامل مع ال�شائعات
�سابعا :ب ّينت الدِّ را�سة عظمة املنهج
ً
ّ
لتقليل خطرها ودرئها ما �أمكن من خالل �إر�ساء منهج ال ّتثبت من الأخبار ،والترّ فق
ا�ست�صحاب الثِّقة ملن هو � ٌ
أهل لها ،ومعاقبة
مبن وقعت عليه الإ�شاعة حلني البيان ،مع ْ
املتع ّمدين املاكرين ،والقيام على �ض ْبط ال ّنف�س وال ّتعقل وانتهاج نهج احلكمة لتاليف
م�ضاعفات البغ�ضاء ،وال�سعي للإ�صالح ما �أمكن لدرء الفتنة حتى مع اال�ضطرار
بال�صرب واالحت�ساب والثّقة مبا
لبع�ض التنازالت لدفع ّ
ال�ضرر العام ،واال�ستعانة ّ
عز وجل -من ن�صر املظلومني ،وامل�ساحمة عند املقدرة ملن عرف منعند اهلل ّ
الف�ضل والإح�سان ،مع �ضرورة الإعالن والبيان لتو�ضيح احلقائق ْ
وك�شف
�سابقهم ْ
الغمو�ض.
ال ّتو�صيات:
�1 -1ضرورة قيام اجلهات املعن ّية بتعريف �أفراد املجتمعات مبخاطر ّ
ال�شائعات
وال ّتحذير من �أ�ضرارها بجميع الو�سائل املتاحة وخا�صة و�سائل الإعالم،
وم�ؤ�س�سات ال ّتعليم ،بكافة الو�سائل املُتاحة بعقد الدورات وال ّندوات
اخلا�صة بها.
والربامج ،ون�شر املطو ّيات والبيانات ّ
�2 -2ضرورة مراقبة و�سائل الإعالم كونها الرائدة يف ن�شر ّ
ال�شائعات ،و�إيقاع
العقوبة على من يكت�شف ب�أنهم من م�صادرها.
عز وجل� -أن يتقبل مني هذا العمل خال�صا لوحهه3 -3ويف اخلتام �أ�س�أل اهلل ّ
الكرمي ف�إن �أح�سنت فبف�ضل اهلل ورحمته ،و�أن �أخط�أت ف�إين �أ�س�أل اهلل املغفرة
والرحمة واهلل ويل التوفيق.
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امل�صادر واملراجع
	الإ�صابة يف متييز ال�صحابة� ،أحمد بن علي بن حجر �أبو الف�ضل الع�سقالين ال�شافعي،دار اجليل  -بريوت ،الطبعة الأوىل.1412 ،
	الأبعاد النف�سية واالجتماعية يف ترويج ال�شائعات عرب و�سائل االعالم و�سبل عالجهامن منظور ا�سالمي :الهم�ص ،عبد الفتاح� ،شلدان :فايز كمال ،جملة اجلامعة الإ�سالمية
بغزة ،م ،11ع� ،2سنة .2010
	اال�شاعة و�أ�ضرارها على املجتمع وطرق وقايتها يف �ضوء �آية االفك :زاهديان ،قطبالدين ،املجلة الدولية للبحوث اال�سالمية واالن�سانية املتقدمة ،املجلد  5العدد ،9
ط.2015
والدين :املاوردي ،علي بن حممد بن حبيب الب�صري ( ،)450دار الكتب
الدنيا ّ
 �أدب ّالعلمية ،بريوت  -لبنان ،ط.1987 ،1
 تاج العرو�س من جواهر القامو�س ،الزبيدي امللقب مبرت�ضى ،حم ّمد بن حم ّمد بنالزبيدي ،حتقيق :جمموعة من
عبد الرزّاق احل�سيني� ،أبو الفي�ض ،امللقّب مبرت�ضىَّ ،
املحققني ،دار الهداية.
 جامع البيان يف تف�سري القر�آن :الطربي ،حممد بن جرير( ،ت 310هـ) ،حتقيق مكتبالتحقيق بدار هجر ،دار هجر.الطبعة :الأوىل.
	اجلامع ال�صحيح املخت�صر (�صحيح البخاري) :البخاري :حممد بن ا�سماعيل ،حتقيق:د .م�صطفى ديب البغا ،دار ابن كثري ،اليمامة  -بريوت ،الطبعة الثالثة- 1407 ،
.1987
	الزاهر يف غريب �ألفاظ ال�شافعي :الهروي :حممد بن �أحمد بن الأزهر الأزهري،وزارة الأوقاف وال�شئون الإ�سالمية  -الكويت ،الطبعة الأوىل ،1399 ،حتقيق :د.
حممد جرب الألفي.
 �شرح �صحيح البخارى ،البن بطال� :أبو احل�سن علي بن خلف بن عبد امللك بن بطالالبكري القرطبي ،حتقيق� :أبو متيم يا�سر بن �إبراهيم ،مكتبة الر�شد  -ال�سعودية/
الريا�ض 1423 -ﻫ 2003 -م ،الطبعة :الثانية.
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 �صحيح م�سلم :الني�سابوري :م�سلم بن احلجاج �أبو احل�سني ،تعليق حممد ف�ؤاد عبدالباقي دار �إحياء الرتاث العربي ،بريوت.
 عمدة القاري� :شرح �صحيح البخاري ،العيني بدر الدين ( ،)855دار الفكر ،ط.1 فتح الباري �شرح �صحيح البخاري ،ابن حجر الع�سقالين� :أحمد بن علي بن حجر،دار املعرفة  -بريوت.1379 ،
 في�ض القدير �شرح اجلامع ال�صغري :املناوي :،زين الدين حممد(ت ،.)1031دارالكتب العلمية بريوت  -لبنان الطبعة االوىل  1415هـ  1994 -م.
 كتاب الأموال� ،أبو عبيد القا�سم بن �سالم(ت224هـ) ،حتقيق خليل حممد هرا�س،دار الفكر  -بريوت.
 ل�سان العرب ،ابن منظور ،حممد بن مكرم الإفريقي امل�صري ،دار �صادر  -بريوت.	امل�ستدرك على ال�صحيحني :احلاكم الني�سابوري :حممد بن عبد اهلل ،حتقيق م�صطفىعبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية  -بريوت ،الطبعة الأوىل.1990 - 1411 ،
	املفردات يف غريب القر�آن :الراغب الأ�صفهاين� :أبو القا�سم احل�سني بن حممد ،حتقيق:�صفوان عدنان داودى ،دار العلم الدار ال�شامية ،دم�شق بريوت 1412 ،ﻫ.
 مقا�صد ال�شريعة وو�سائلها يف املحافظة على �ضرورة العر�ض من خالل حماربةال�شائعات :ال�شرتي� ،سعد بن نا�صر ،ندوة �أ�ساليب مواجهة ال�شائعات ،برعاية اكادميية
نايف العربية للعلوم الأمنية� ،أعمال ندوة �أ�ساليب مواجهة ال�شائعات ،مركز الدرا�سات
والبحوث ،الطبعة االوىل ،الريا�ض .2001
	املنهاج �شرح �صحيح م�سلم بن احلجاج :النووي� ،أبو زكريا يحيى بن �شرف ،دار�إحياء الرتاث العربي  -بريوت ،الطبعة الثانية.1392 ،
	املنهج اال�سالمي يف التثبت من الأخبار والق�ضاء على ال�شائعات :الهاجري ،حممد بنعبد اللطيف الربعي ،الطبعة االوىل 2014 ،دار اخللفاء الرا�شدين ،اال�سكندريه.
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 مو�سوعة الرد على املذاهب الفكرية املعا�صرة :ال�شحود ،علي بن نايف،)44/15( ،املكتبة ال�شاملة.
 نحو منهج �شرعي يف تلقي الأخبار وروايتها :ال�صويان� ،أحمد بن عبد الرحمنال�صويان ،،دار ال�سليم ،ط2000 ،3م.
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ال�سلم املدين يف �ضوء وثيقة املدينة املنورة:
ِّ
القيم ،واملقومات ،والأبعاد
�أ.خديجة بو�سبع
اململكة املغربية

املقدمة
احلمد هلل ،وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل ،وعلى �آله ومن �سار على نهجه
واهتدى بهديه اىل يوم الدين ،وبعد ،،فمنذ نزول القر�آن الكرمي و�أعداء الإ�سالم
يلفقون له التهم وال�شبهات ،ومن ذلك �أنه دين الإرهاب والعنف ومناوئ لل�سلم
وال�سالم.
غنيا يدح�ض هذه التهم التي ال �أ�سا�س
واملن�صف يعلم �أن الإ�سالم ميلك ترا ًثا ًّ
لها من ال�صحة ،فهو دين يقبل باالختالف والتنوع ،بل ويعتربهما من �سنن اهلل يف
خلقه ،م�صداقا لقوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ
(هود ،)118 :فهو يقر بالتعددية الدينية ،فال يكره �أحدا على الدخول فيه ،تاركا
ال�سلم املدين و�إر�ساء التعاي�ش
لهم حرية االعتقاد والتعبد .كل ذلك بغية حتقيق ِّ
ال�سلمي بني املختلفني دينا وثقافة وح�ضارة.
ِّ
ولنا يف ال�سنة النبوية  -جم�سدة يف وثيقة املدينة املنورة -خري منوذج
ال�سلمية بني الأنا والآخر ،فهي �أول د�ستور
للتطبيق العملي للعالقة الإيجابية و ِّ
ال�سلم املدين
مكتوب بعد القر�آن الكرمي ،يقدم العالج ال�شايف والكايف لتحقيق ِّ
بني مكونات املجتمع املدين وحتى الإن�ساين ،فقد �آخى الر�سول �صلى اهلل عليه
و�سلم بني املهاجرين والأن�صار من جهة ،ووطد العالقات الإن�سانية بني امل�سلمني
والأديان الأخرى -ممثلة ب�صفة خا�صة يف اليهود -من جهة ثانية.
فعن طريق احلوار الديني واحل�ضاري عملت وثيقة املدينة على �إ�شاعة ثقافة
ال�سلم املدين ،وعلى بناء وحدة اجتماعية و�سيا�سية ،وعلى االنفتاح على املخالفني
ِّ
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للإ�سالم من �أهل الكتاب وغريهم من م�شركي قري�ش واالعرتاف بهم ،والقبول
بهم وفقا ملبادئ العي�ش امل�شرتك ،ولقيم العدل وامل�ساواة والتعاون ،وغريها من
القيم واملقومات التي ت�سهم يف التوعية ب�أهمية الأمن للجميع ،والإح�سا�س باالنتماء
�إىل وطن واحد.
(ال�سلم املدين يف �ضوء وثيقة املدينة املنورة:
لذا ارت�أيت الكتابة يف مو�ضوع ِّ
القيم ،واملقومات ،والأبعاد) �ضمن خطة بحث ا�شتملت على الآتي:
«ال�سلم املدين»« ،وثيقة املدينة».
 املطلب الأول :مفهوم ِّ

 املطلب الثاين :ن�ص وثيقة املدينة (كتابه �صلى اهلل عليه و�سلم بني املهاجرين
والأن�صار واليهود).
 املطلب الثالث :القيم املحققة لل�سلم املدين يف �ضوء وثيقة املدينة.
ال�سلم املدين يف �ضوء وثيقة املدينة.
 املطلب الرابع :مقومات ِّ
ال�سلم املدين يف �ضوء وثيقة املدينة.
 املطلب اخلام�س� :أبعاد ِّ
مل َ
ال�سلم املدين يف ال�سنة النبوية باهتمام كبري من الباحثني ،و�إن كان
يحظ ِّ
القليل منهم من خ�ص�ص لهذه الوثيقة درا�سة مثل :علي بوالج((( يف« :وثيقة
املدينة املنورة وثيقة ال�سالم يف جمتمع متعدد الثقافات والأديان»؛ �إذ اعترب �أن
وثيقة املدينة مثال وا�ضح وجيد ط ّبق يف الواقع العملي فعلاً  ،و�أمنوذج للعي�ش
م ًعا ب�سالم.
و� ً
«ال�سلم االجتماعي طريق لبناء
أي�ضا د� .إبراهيم الهدهد((( يف:
ِّ
منوذجا» ،والذي يهدف بهذا البحث �إىل الك�شف عن
الوطن»...العهد املدين
ً
 -1وثيقة املدينة املنورة وثيقة ال�سالم يف جمتمع متعدد الثقافات والأديان ،علي بوالج.
منوذجا ،د� .إبراهيم الهدهد.
	-2ال�سلم االجتماعي طريق لبناء الوطن"...العهد املدين ً
ِّ
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معامل ال�سيا�سة التي �أر�ساها �صلى اهلل عليه و�سلم بني امل�سلمني �أنف�سهم ،ومع غري
ال�سلم االجتماعي �سبيال لت�أليف القلوب،
امل�سلمني ،ومع املنافقني ،وكيف كان ِّ
«ال�سلم وال�سالم يف العالقات
�أما حممد احل�سيني ال�شريازي((( ف�أ�شار �إليه �ضمنِّ :
الإن�سانية والروحية (ال�سالم االجتماعي)».
ال�سلمي
ال�سلم املدين بطريقة غري مبا�شرة �ضمن التعاي�ش ِّ
وهناك من تناول ِّ
والتعاون بني الأفراد ورعاية احلقوق التي تكفلها وثيقة املدينة للآخر املخالف،
مثل� :أحمد قائد ال�شعيبي ،يف كتابه« :وثيقة املدينة امل�ضمون والداللة»((( ،نف�س
الأمر بالن�سبة لـ« :حقوق الآخر يف �ضوء وثيقة املدينة املنورة :ت�أ�صيل �إ�سالمي ملبد�أ
التعاي�ش»((( ،خلالد عليوي جياد ،فلم يختلف عنه كث ًريا؛ فقد �أ�شار لل�سلم �ضمن
حقوق الآخر يف الوثيقة ،و�ضمن مبد�أ التعاي�ش الذي تنادي به الأديان ،ومنها
الدين الإ�سالمي ،من �أجل ت�أ�سي�س عالقة غري م�أزومة مع الآخر.
واجلديد الذي �س�أقدمه يف بحثي هذا �إن �شاء اهلل هو� :أين حاولت �أن �أ�ستنبط
من ثنايا بنود وثيقة املدينة املنورة �-ضمنا �أو �صراحة القيم -واملقومات املحققة
لل�سلم املدين ،والأبعاد املتوخاة منها والتي ميكن تنزيلها على �أر�ض الواقع،
وال�سلم العاملي.
ال�سلم املدين ِّ
وجعلها ت�سهم يف �إ�شاعة كل من ِّ
«ال�سلم املدين»« ،وثيقة املدينة».
املطلب الأول :مفهوم ِّ
وا�صطالحا.
ال�سلم املدين لغة
ً
الفرع الأول :تعريف ِّ
ال�سال َم ُة :وقد جاء
ال�سلم لغة وا�صطالحاِّ :
�أوالِّ :
ال�س ُ
الم و�أ�صله ّ
لم :من ّ
ال�س ِ
ني َواللاَّ ُم
ال�س ُ
مبعان منها :الرباءة والتخل�ص من العيوب ،قال ابن فار�سَ :
(�سل َِم) ِّ
	-1ال�سلم وال�سالم ،حممد احل�سيني ال�شريازي.
ِّ
 -2وثيقة املدينة امل�ضمون والداللة� ،أحمد قائد ال�شعيبي.
 -3حقوق الآخر يف �ضوء وثيقة املدينة املنورة :ت�أ�صيل �إ�سالمي ملبد�أ التعاي�ش ،خالد عليوي جياد.
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الن َْ�س ُان م َِن ا ْل َعا َه ِة
َوالمْ ُِيم ُم ْع َظ ُم بَا ِب ِه م َِن ِّ
ال�سلاَ َم ُة� :أَنْ يَ ْ�س َل َم ْ إِ
ال�ص َّح ِة َوا ْل َعا ِفيَةِ؛ َف َّ
(((
َو ْ أ
وال�س ْل ُم
اب �أَ ْي ً�ضا ْ إِ
الَ َذىَ ،وم َِن ا ْل َب ِ
ال ْ�سلاَ ُمَ ،و ُه َو اِال ْن ِقيَا ُدَ ،و ِّ
ال�سلاَ ُم :المْ ُ َ�سالمَ َ ُة َّ ،
ِل�ص ْل ِح ،وت�ساملوا :ت�صاحلواَ ،ق َال اللهَّ ُ
ال�س ْل ُم :امل ُ َ�سالمِ ُ َ .و ُه َما لُ َغ َتانِ ل ُّ
كال�س ْل ِم ،و ِّ
ِّ
الم
اال�ست ِْ�س ُ
تَ َعالىَ  :ﭽﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﭼ (الأنفالَ )61 :و ُحكِ َي ِّ
ال�س ْل ُمْ :
ال�س ْل ُم و َّ
َو ِ�ض ُّد الحْ َ ْر ِب �أَ ً
ي�ضا»(((.
ال�سلم قد تعددت معانيه ،فمنها :ما جاء بمِ َ ْع َنى ال�سالم ،و�أنها �أحد
وعليه ف�إن ِّ
�أَ�سماء اللهَّ تَ َعالىَ  ،والرباءة والعافية والنجاة من العيوب ،ومبعنى اال�ست�سالم و
ال�صلح و�أنها �ضد احلرب.
�أما يف اال�صطالح :فهو �ضد احلرب ،وهو و�ضع ي�سود فيه الأمن وال�سالم،
وي�شعر فيه الفرد بالأمان وال�سكينة واال�ستقرار ،وهو عامل �أ�سا�سي لتقدم الأمم
وازدهارها ،وهذا املعنى املتعارف عليه� ،أي :حالة �أمة� ،أو دولة ،لي�ست يف
حرب ،كما �أنه يعني العالقات الودية بني النا�س ،وانعدام العدوانية والعنف
داخل املجموعة الب�شرية ،كما يعني الوفاق بني �أع�ضاء جمموعة ب�شرية متقاربة
ومت�صلة الروابط(((.
قام) ِبهِ،
ثانيا :املدينة واملدين لغة وا�صطالحا :مدنَ ( :م َد َن) باملَكانِ �( :أَ َ
َ
اتَ ،و ِم ْنه املَدي َن ُة)َ ،وهِ ي َفعِ ي َل ٌة،
�صح ُته َو ُه َو (ف ِْع ٌل ممُ َ ٌ
قال الأَزْ ُّ
هريَ :و اَل �أَ ْدرِ ي َما َّ
ْقيل
(للحِ ْ�ص ِن يُ ْبنى فيِ �أُ ْ�ص ُط َّم ِة الأَ ْر ِ�ض ،ج َمدائ ُِن) ،بال َه ْم ِز( ،و ُمدُ ٌن و ُم ْد ٌن) ،بال َّتث ِ
ِيف.
وال َّتخْ ف ِ
 -1معجم مقايي�س اللغة ،ابن فار�س.91 -90/3 ،
 -2معجم مقايي�س اللغة ،ابن فار�س ،91 -90/3 ،ل�سان العرب ،ابن منظور.293- 292/12 ،
"بت�صرف" ،خمتار ال�صحاح ،الرازي.153 ،
ال�سلم يف الإ�سالم ،د.
/www.artist-dz.com/montada-f80/topic-t607.htm -3وانظر :مفهوم ِّ
�إياد كامل الزيباري ،موقع احلوار اليوم ،الأربعاءhttp://www.alhiwartoday. ،2015/15/07 ،
.net/node/9787
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خا�ص ًةَ ،غ َل َب ْت َع َل ْي َها تَ ْفخِ ي ًما لَ َها
بي �صلى اهلل َع َل ْي ِه َو�سلم َّ
واملَدِ ي َن ُةْ :ا�س ُم َمدي َن ِة ال َّن ِّ
بي �صلى اهلل َع َل ْي ِه َو�سلم َم َدنيِ ٌّ (((.
�ش َّر َفها اللهَّ ُ تَ َعالىَ َو�صانَها -والن ِّْ�س َب ُة �إِلىَ َمدي َن ِة ال َّن ِّ
ع�سكري(((.
خا�ص باملواطن �أو مبجموع املواطنني ،عك�س
ّ
و َم َدنيِ ّ [مفرد]ّ :
واملدينة ا�صطالحا هي :رقعة جغرافية م�شرتكة ،ووطن للجميع مع التزام كل
طائفة بحيزها املكاين ،كما جاء يف البند ( 45ب) :من وثيقة املدينةَ ( :ع َلى ُك ّل
(((
َا�س حِ ّ�ص ُت ُه ْم م ِْن َجا ِن ِبه ِْم ا ّلذِ ي ِق َب َل ُهم).
�أُن ٍ
واملدين هو� :شخ�ص يُعرفه القانون الدويل ب�أنه لي�س ع�ض ًوا يف جي�ش ،وال
ي�شارك يف الأعمال العدائية يف حالة النزاع امل�سلح ،واملدنيون مميزون عن املقاتلني
(((
ويمُ نحون درجة من احلماية القانونية خالل القتال �أو االحتالل الع�سكري.
«ال�سلم املدين» ،فله دالالت كثرية ،منها� :إ�شاعة ثقافة ال�سالم وترويجه،
�أما ِّ
والت�سامح واالنفتاح على الآخر واالعرتاف به [عن طريق ثقافة احلوار وتعزيز
عملية قبول الر�أي الآخر] ،وتفاهم املختلفني فيما بينهم ،وجت�سري الهوة بني
خمتلف الأطياف وال�شرائح االجتماعية ،والإميان بالتعددية الفكرية وال�سيا�سية
والدينية ،ودولة القانون والد�ستور ،ورف�ض جميع �أ�شكال العنف والتطرف يف
العقيدة والفكر واملمار�سات القمعية يف املجتمع ،والإميان مببد�أ احلوار ،وحرية
الكلمة والتعبري(((.
 -1تاج العرو�س من جواهر القامو�س ،مرت�ضى الزَّ بيدي.157 -156/36 ،
 -2معجم اللغة العربية املعا�صرة ،د� .أحمد خمتار عبد احلميد عمر.2079/3 ،
	-3ال�سرية النبوية ،البن ه�شام .370/2 ،وجمموعة الوثائق ال�سيا�سية للعهد النبوي واخلالفة الرا�شدة،
حممد حميد اهلل ،62 ،وانظر �أي�ضا :حقوق الإن�سان يف الوثائق الإ�سالمية ،د .م�صطفى بن حمو �أر�شوم،
ورقة بحثية للم�شاركة يف ندوة تطور العلوم الفقهية.
 -4ويكيبيديا ،يوم � 26أبريل .https://ar.wikipedia.org/wiki ،2016
ال�سلم املدين ،د .عبد
	-5الت�سامح وال�صفح� ،أ.د .عبد ال�سالم ابراهيم البغدادي .19 ،انظر :التعددية و ِّ
العظيم جرب حافظ حالة العراق ،16-5-2015 ،مركز امل�ستقبل للدرا�سات الإ�سرتاتيجية« ،بت�صرف»:
.http://mcsr.net/news38
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الفرع الثاين :تعريف وثيقة املدينة يف اللغة واال�صطالح.
�أوال :الوثيقة يف اللغة :مبعنى الربط وال�شد والثبت والإحكام والعهد،
( َوث َِق) ِب ِه يَثِقُ ( ِث َق ًة) �إِ َذا ا ْئ َت َم َن ُه .و (المْ ِيث ُ
َاق) ا ْل َع ْهدُ َوالجْ َ ْم ُع (المْ َ َواثِيقُ )َ ،و ِم ْن ُه َق ْولُ ُه
تعاىل :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ((( .و (�أَ ْوثَ َق ُه) فيِ (ا ْل َوثَاق) �شَ َّد ُه( .ا ْل َوثِيقُ )
ال�ش ْي ُء المْ ُ ْح َك ُمَ ،ويُق ُ
َّ
َال� :أَخَ َذ ( ِبا ْل َوثِي َقةِ) فيِ �أَ ْم ِرهِ �أَ ْيِ :بال ِّث َقةِ .و�أَخذ بالأَ ْوثَ ِق �أَي:
الأَ�شد الأَحكم(((.
ثانيا :الوثيقة يف اال�صطالح العام :ويق�صد بها كل �أثر مكتوب �أو حمفور �أو
منقو�ش على الرق والكاغد والن�سيج والقرطا�س وغريه(((.
�أما الوثيقة يف اال�صطالح اخلا�ص (القانوين) :فيق�صد بها الورقة الر�سمية
التي ت�صدر من �إحدى اجلهات الر�سمية يف الدولة� ،أيا كانت هذه اجلهة ،وعلى
تعد وثيقة ،وهي
ذلك فالد�ستور وثيقة ،وخمتلف القوانني التي ت�صدرها الدولة ّ
تعرب عن الدولة ك�سلطة �صاحبة ال�سيادة وال�سلطان يف اجلماعة ،وت�سمى مثل هذه
تعد عقود امللكية املوثقة على يد موثق ر�سمي وثيقة
الوثائق وثيقة عامة ،وكذلك ّ
خا�صة ،وكذا حجج الأوقاف والو�صايا(((.
�أما وثيقة املدينة املنورة فهي :معاهدة �أو عقد �أبرمه الر�سول �صلى اهلل عليه
و�سلم بعد فرتة من هجرته املباركة �إىل املدينة املنورة بني املهاجرين والأن�صار من
جهة ،واليهود من جهة �أخرى ،وادع فيه اليهود وعاهدهم و�أقرهم على دينهم
� -1سورة املائدة.7:
 -2خمتار ال�صحاح ،الرازي .332 ،ول�سان العرب ،ابن منظور" .371/10 ،بت�صرف".
	-3الوثيقة و�أثرها يف كتابة التاريخ ،عبد اللطيف زكي �أبو ها�شم ،مقال .نقال عن حقوق الإن�سان يف الوثائق
الإ�سالمية ،د .م�صطفى بن حمو �أر�شوم ،ورقة بحثية �سابقة.
	-4القانون الدويل وحقوق الإن�سان -درا�سات يف القانون الدويل وال�شريعة الإ�سالمية ،جعفر عبد ال�سالم
علي.287 ،
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و�أموالهم ،و�شرط لهم �أي :حدد حقوقهم ،وا�شرتط عليهم �أي :حدد واجباتهم،
وقد �أطلقت على الوثيقة ت�سميات عدة منها :الكتاب لكون ن�ص الوثيقة ذكر هذه
املفردة يف فقرات عدة مثل البند ( ،)1وال�صحيفة التي ا�شتقت � ً
أي�ضا من ن�ص
الوثيقة ،منها ما ورد يف البند ( ،)39كما �سماها البع�ض وثيقة املدينة �أو د�ستور
املدينة.
وت�سمية الن�ص بالوثيقة هو الأقرب �إىل ال�صواب؛لأن الر�سول) �صلى اهلل
عليه و�سلم) �أراد من كتابته �إر�ساء �أ�س�س تنظيمية قوية ومتينة وثابتة لعالقة امل�سلمني
مع حميطهم الديني وغري الديني ،الداخلي والدويل(((.
وهي �أي�ضا متثل عهدً ا وميثا ًقا قانون ًيا وحقوق ًيا يحدد العالقة االجتماعية بني
خمتلف مكونات املجتمع اليرثبي و�ضوابطها وحدودها بتف�صيل يو�ضح احلقوق
وااللتزامات املرتتبة لكل عن�صر من عنا�صر املدينة(((.
املطلب الثاين :ن�ص وثيقة املدينة
(كتابه �صلى الله عليه و�سلم بني املهاجرين والأن�صار واليهود).
�أوال :القيمة التاريخية لوثيقة املدينة:
يقول علي بوالج :كان امل�ست�شرق الأملاين «ولهاو�سن»Wellhausen -
�أول من ع ّرف هذه الوثيقة وقدمها للأو�ساط العلمية يف الع�صر احلديث ،وندين
�إىل الأ�ستاذ حممد حمِ يد اهلل -رحمه اهلل -و�إىل بحوثه الوا�سعة يف ا�شتهار هذه
الوثيقة يف العامل الإ�سالمي ،ويف معرفتنا معرفة �شاملة بالظروف التاريخية وبالبيئة
 -1حقوق الآخر يف �ضوء وثيقة املدينة املنورة :ت�أ�صيل �إ�سالمي ملبد�أ التعاي�ش ،خالد عليوي جياد.154 ،
 -2وثيقة املدينة� :أ�سا�س تنظيم العالقات املحلية والدولية والت�سامح الديني ،ر�شيد كهو�س 21 ،فرباير 2013
ال�ساعة  ،11 :00موقع �أ.د� .أبو الي�سر ر�شيد كهو�س http://www.aboulyossr.com/news127.
.html
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االجتماعية عند �صدور هذه الوثيقة(((.
كان �أول من �سجل هذه الوثيقة هو حممد بن �إ�سحاق (تويف  151ﻫ) ؛ ويقال
ب�أن ابن �سيد النا�س وابن كثري قاما بت�سجيل هذه الوثيقة و َد ْرجها يف كتبهما-من
دون �إ�سناد -كما قام البيهقي ب�إدراج الفقرات « »23-1اخلا�صة بتنظيم العالقة بني
املهاجرين والأن�صار وبيان �سنَدها ،وذكر ابن ه�شام (تويف  213ﻫ) هذه الوثيقة
وترد الوثيقة � ً
أي�ضا
يف كتابه «ال�سرية النبوية» ب�صورة �أكرث تف�صيلاً من ابن �إ�سحاقِ ،
بكاملها يف كتاب «الأموال» لأبي ع َبيد ،ويف كتاب «الأموال» حلميد بن زجنويه
(تويف  247ﻫ).
وقد قام ولهاو�سن بتجزئة املنت الأ�صلي الذي �أورده ابن ه�شام و�أبو ع َبيد
(((
�إىل  47فقرة ،ثم قام حمِ يد اهلل بتجزئة بع�ض هذه الفقرات فبلغت  52فقرة.
مع الإ�شارة �إىل وجود بع�ض االختالفات بزيادة �أو نق�ص يف �أحرف �أو كلمات.
وعلى �أي فقد ا�شتهرت وثيقة املدينة بني علماء ال�سرية ،واعتمد عليها حممد
بن �إ�سحاق؛ وذكرها ابن ه�شام يف كتابه «ال�سرية النبوية» ب�صورة �أكرث تف�صيلاً من
ابن �إ�سحاق ،و�أ�شري اىل بع�ض فقراتها يف بع�ض كتب ال�سنة نحو �صحيح البخاري
وم�سند �أحمد� ،أما الأ�ستاذ حممد حمِ يد اهلل فيعد من �أوائل من ع ّرف بهذه الوثيقة
وقدمها للأو�ساط العلمية يف الع�صر احلديث.

 -1وثيقة املدينة املنورة وثيقة ال�سالم يف جمتمع متعدد الثقافات والأديان ،علي بوالج.12 ،
 -2وثيقة املدينة املنورة وثيقة السالم يف جمتمع متعدد الثقافات واألديان ،علي بوالج.12 ،
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ثانيا :ن�ص وثيقة املدينة املنورة:
اب م ِْن محُ َ ّمدٍ ال ّن ِب ّي [ر�سول اهلل] بَينْ َ
«ب�سم اهلل الرحمن الرحيم (َ )1ه َذا كِ َت ٌ
ني م ِْن ُق َر ْي ٍ�ش َو�أهل يَثرْ ِ َبَ ،و َم ْن تَ ِب َع ُه ْم َف َلحِ َق ِبه ِْم َو َجا َه َد َم َع ُه ْم.
ني َوالمْ ُ ْ�سلِمِ َ
المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
ا�س )3( .المْ ُ َهاجِ ُر َ
ون م ِْن ُق َر ْي ٍ�ش َع َلى رِ ْب َع ِته ِْم
(� )2إنّ ُه ْم �أُ ّم ٌة َواحِ َد ٌة م ِْن ُدونِ ال ّن ِ
يَ َت َعا َق ُل َ
نيَ )4( .وبَ ُنو
ون بينهم ،وهم يفدون َعا ِنيَ َهم ِبالمْ َ ْع ُر ِ
وف َوا ْلق ِْ�س ِط بَينْ َ المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
َع ْوف َع َلى رِ ْب َع ِته ِْم يَ َت َعا َق ُل َ
وف
ون َم َعا ِق َل ُه ْم ْ أ
الُولىَ َ ،و ُك ّل َطا ِئ َف ٍة تَ ْفدِ ي َعا ِنيَ َها ِبالمْ َ ْع ُر ِ
نيَ )5( .وبَ ُنو الحْ َارِ ِث [بن اخلزرج] َع َلى رِ ْب َع ِته ِْم يَ َت َعا َق ُل َ
ون
َوا ْلق ِْ�س ِط بَينْ َ المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
َم َعا ِق َل ُه ْم ْ أ
ني)6( .
الُولىَ َ ،و ُك ّل َطا ِئ َف ٍة تَ ْفدِ ي َعا ِنيَ َها ِبالمْ َ ْع ُر ِ
وف َوا ْلق ِْ�س ِط بَينْ َ المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
َوبَ ُنو َ�ساعِ َد َة َع َلى رِ ْب َع ِته ِْم يَ َت َعا َق ُل َ
الولىَ َ ،و ُك ّل َطا ِئ َف ٍة ِم ْن ُه ْم تَ ْفدِ ي َعا ِنيَ َها
ون َم َعا ِق َل ُه ْم ُْ أ
نيَ )7( .وبَ ُنو ُج َ�ش ٍم َع َلى رِ ْب َع ِته ِْم يَ َت َعا َق ُل َ
ون َم َعا ِق َله ِْم
ِبالمْ َ ْع ُر ِ
وف َوا ْلق ِْ�س ِط بَينْ َ المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
ْأ
نيَ )8( .وبَ ُنو
الُولىَ َ ،و ُك ّل َطا ِئ َف ٍة ِم ْن ُه ْم تَ ْفدِ ي َعا ِنيَ َها ِبالمْ َ ْع ُر ِ
وف َوا ْلق ِْ�س ِط بَينْ َ المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
ال ّن ّجارِ َع َلى رِ ْب َع ِته ِْم يَ َت َعا َق ُل َ
الُولىَ َ ،و ُك ّل َطا ِئ َف ٍة ِم ْن ُه ْم تَ ْفدِ ي َعا ِنيَ َها
ون َم َعا ِق َل ُه ْم ْ أ
نيَ )9( .وبَ ُنو َع ْم ِرو ْب ِن َع ْو ٍف َع َلى رِ ْب َع ِته ِْم يَ َت َعا َق ُل َ
ون
ِبالمْ َ ْع ُر ِ
وف َوا ْلق ِْ�س ِط بَينْ َ المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
َم َعا ِق َل ُه ْم ْ أ
ني)10( .
الُولىَ َ ،و ُك ّل َطا ِئ َف ٍة تَ ْفدِ ي َعا ِنيَ َها ِبالمْ َ ْع ُر ِ
وف َوا ْلق ِْ�س ِط بَينْ َ المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
يت َع َلى رِ ْب َع ِته ِْم يَ َت َعا َق ُل َ
الُولىَ َ ،و ُك ّل َطا ِئ َف ٍة تَ ْفدِ ي َعا ِنيَ َها
ون َم َعا ِق َل ُه ْم ْ أ
َوبَ ُنو ال ّن ِب ِ
الَ ْو ِ�س َع َلى رِ ْب َع ِته ِْم يَ َت َعا َق ُل َ
ون
نيَ )11( .وبَ ُنو ْ أ
ِبالمْ َ ْع ُر ِ
وف َوا ْلق ِْ�س ِط بَينْ َ المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
َم َعا ِق َل ُه ْم ْ أ
ني.
الُولىَ َ ،و ُك ّل َطا ِئ َف ٍة ِم ْن ُه ْم تَ ْفدِ ي َعا ِنيَ َها ِبالمْ َ ْع ُر ِ
وف َوا ْلق ِْ�س ِط بَينْ َ المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
ني اَل يَترْ ُ ُك َ
وف فيِ ف َِداءٍ �أَ ْو
ون ُم ْف َر ًحا بَ ْي َن ُه ْم �أَنْ يُ ْع ُطو ُه ِبالمْ َ ْع ُر ِ
(� )12أَ .و ِ�إ ّن المْ ُ�ؤ ْ ِم ِن َ
ني
ني المْ ُ ّت ِق َ
َعق ٍْل12( .ب) َو�أَنْ اَل يُ َحال َِف ُم�ؤْم ٌِن َم ْولىَ ُم�ؤْم ٍِن ُدونَ ُهَ )13( .و� ّأن المْ ُ�ؤ ْ ِم ِن َ
[�أيديهم] َع َلى [كل] َم ْن بَغَى ِم ْن ُه ْم� ،أَ ْو ا ْب َتغَى َد�سِ ي َع َة ُظ ْل ٍم�َ ،أ ْو �إ ْثمٍ ا� ،أَ ْو ُع ْد َوانٍا� ،أَ ْو
نيَ ،و� ّأن �أَ ْيدِ يَ ُه ْم َع َل ْي ِه َجمِ ي ًعاَ ،ولَ ْو َك َان َولَ َد �أَ َحدِ هِ ْمَ )14( .و اَل
َف َ�سادا بَينْ َ المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
يَ ْق ُت ُل ُم�ؤْم ٌِن ُم ْ�ؤ ِمنًا فيِ َكا ِف ٍرَ ،و اَل يَ ْن ُ�ص ُر َكا ِف ًرا َع َلى ُم ْ�ؤم ٍِنَ )15( .و�إِ ّن ذِ ّم َة اللهّ ِ َواحِ َد ٌة
ني بَ ْع ُ�ض ُه ْم موايل بع�ض ُد َ
ا�سَ )16( .و�أِنّ ُه َم ْن
يُجِ ُري َع َل ْيه ِْم �أَ ْدنَا ُه ْمَ ،و�إِ ّن المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
ون ال ّن ِ
- 105 -

ين َع َل ْيه ِْم)17( .
ت َ ِب َع َنا م ِْن يَ ُهو َد َف�إِ ّن لَ ُه ال ّن ْ�ص َر َو ْ أ
الُ ْ�س َو َة َغيرْ َ َم ْظ ُلو ِم َ
ا�ص ِر َ
ني َو اَل ُم َت َن َ
ني َواحِ َدةٌ ،اَل يُ َ�سالمَ ُ ُم�ؤْم ٌِن ُد َ
ون ُم ْ�ؤم ٍِن فيِ ِق َتالٍ فيِ َ�س ِب ِيل اللهّ ِ � ،اّإل
و� ّأن �سِ ْل َم المْ ُ�ؤ ْ ِم ِن َ
ِب بَ ْع ُ�ض َها بَ ْع ً�ضا.
َع َلى َ�س َواءٍ َو َع ْدلٍ بَ ْي َن ُه ْمَ )18( .و� ّأن ُك ّل َغازِ يَ ٍة َغ َز ْت َم َع َنا يُ ْعق ُ
ني يُ ِبي ُء بَ ْع ُ�ض ُه ْم َعن بَ ْع ٍ�ض بمِ َا ن ََال دِ َما َء ُه ْم فيِ َ�س ِب ِيل اللهّ ِ� 20( .أ)
(َ )19و� ّأن المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
ني َع َلى �أَ ْح َ�س ِن ُهدً ى َو�أَ ْق َو ِمهِ 20( .ب) َو�أنّ ُه اَل يُجِ ُري ُم ْ�ش ِر ٌك َم اًال
ني المْ ُ ّت ِق َ
َو� ّأن المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
ِل ُق َر ْي ٍ�ش َو اَل نَ ْف�ساَ ،و اَل يَ ُح ُ
ول ُدونَ ُه َع َلى ُم�ؤْم ٍِنَ )21( .و�أنّ ُه َم ْن ْاع َت َب َط ُم�ؤْ ِمنًا َق ْتلاً َع ْن
ني َع َل ْي ِه َكا ّف ٌة َو اَل
بَ ّي َن ٍة َف�إِنّ ُه َق َو ٌد ِبهِ � ،اّإل �أَنْ يَ ْر�ضَ ى َوليِ ّ المْ َ ْق ُتولِ [بالعقل]َ ،و� ّأن المْ ُ�ؤ ْ ِم ِن َ
ال�صحِ ي َفةَِ ،و�آ َم َن
يَحِ ّل لَ ُه ْم � اّإل ِقيَا ٌم َع َل ْيهَِ )22( .و�أّن ُه اَل يَحِ ّل لمِ ُ�ؤْم ٍِن �أَ َق ّر بمِ َا فيِ َهذِ هِ ّ
ِبا ِهلل َوا ْليَ ْو ِم ْالآخِ ِر �أَنْ يَ ْن ُ�ص َر محُ ْ دِ ًثا �أو يُ�ؤْوِ يهَِ ،و َ�أ ّن َم ْن ن ََ�ص َر ُه�َ ،أ ْو �آ َوا ُهَ ،ف ِ�إ ّن َع َل ْي ِه
لَ ْع َن َة اللهّ ِ َو َغ َ�ض َب ُه يَ ْو َم ا ْل ِقيَا َمةِ .اَ
ول يُ�ؤْخَ ُذ ِم ْن ُه َ�ص ْر ٌف َو اَل َع ْد ٌلَ )23( .و�إِنّ ُك ْم َم ْه َما
اخْ َت َل ْف ُت ْم فِي ِه م ِْن �شَ ْيءٍَ ،ف ِ�إ ّن َم َر ّد ُه �إلىَ اللهّ ِ َع ّز َو َج ّل َو�إِلىَ محُ َ ّمدٍ َ )24( .و� ّأن ا ْليَ ُهو َد
يُ ْن ِفق َ
ني،
نيَ )25( .و� ّأن يَ ُهو َد بَنِي َع ْو ٍف �أُ ّم ٌة َم َع المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
ني َما َدا ُموا محُ َ ا َر ِب َ
ُون َم َع المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
ِل ْليَ ُهودِ دِ ي ُن ُه ْم َو ِل ْل ُم ْ�س ِل َمينْ ِ دِ ي ُن ُه ْمَ ،م َوالِيه ِْم َو�أَ ْن ُف ُ�س ُه ْم � اّإل َم ْن َظ َل َم َو�أَث َِمَ ،ف�إِنّ ُه اَل يُو ِت ُغ
� اّإل نَ ْف َ�س ُه َو َ�أ ْه َل بَ ْي ِتهَِ )26( .و� ّأن ِليَ ُهودِ بَنِي ال ّن ّجار ِ ِمث َْل َما ِليَ ُهودِ بَنِي َع ْوف)27( .
َو� ّأن ِليَ ُهودِ بَنِي الحْ َارِ ِث ِمث َْل َما ِليَ ُهودِ بَنِي َع ْو ٍفَ )28( .و� ّأن ِليَ ُهودِ بَنِي َ�ساعِ َد َة َما
ِليَ ُهودِ بَنِي َع ْو ٍفَ )29( .و� ّأن ِليَ ُهودِ بَنِي ُج َ�ش ٍم ِمث َْل َما ِليَ ُهودِ بَنِي َع ْو ٍفَ )30( .و� ّأن
ِليَ ُهودِ بَنِي ْ أ
الَ ْو ِ�س ِمث َْل َما ِليَ ُهودِ بَنِي َع ْوفَ )31( .و� ّأن ِليَ ُهودِ بَنِي ثَ ْع َل َب َة ِمث َْل َما ِليَ ُهودِ
بَنِي َع ْو ٍف � ،اّإل َم ْن َظ َل َم َو�أَث َِمَ ،ف ِ�إنّ ُه اَل يُو ِت ُغ � اّإل نَ ْف َ�س ُه َو�أَ ْه َل بَ ْي ِتهَِ )32( .و�إِ ّن َج ْف َن َة بَ ْط ٌن
م ِْن ثَ ْع َل َب َة َك�أَ ْن ُف�سِ ه ِْمَ )33( .و� ّأن ِل َبنِي ّ
ال�شطِ ي َب ِة ِمث َْل َما ِليَ ُهودِ بَنِي َع ْو ٍفَ ،و�إِ ّن ا ْلبرِ ّ
ُد َ
ال ْث ِمَ )34( .و� ّأن َم َواليِ َ ثَ ْع َل َب َة َك�أَ ْن ُف�سِ ه ِْم )35( .و� ّأن ِب َطانَ َة يَ ُهو َد َك�أَ ْن ُف�سِ ه ِْم.
ون ْ إِ
(� 36أ) َو�أنّ ُه اَل يَخْ ُر ُج ِم ْن ُه ْم �أَ َح ٌد � اّإل ِب�إِ ْذنِ محُ َ ّمدٍ  36( .ب) َو�إِنّ ُه اَل يُ ْن َح َج ُز َع َلى ثَ�أْرٍ
ُج ْر ٌحَ ،و�أنّ ُه َم ْن َف َت َك َف ِب َن ْف�سِ ِه َف َت َك َو�أَ ْه ِل بَ ْي ِت ِه � اّإل َم ْن َظ َل َم َو�إِ ّن اللهّ َ َع َلى �أَبَ ّر َه َذا37( .
�أ) َو� ّأن َع َلى ا ْليَ ُهودِ نَ َف َق َت ُه ْم ،وعلى امل�سلمني نفقتهم ،و�أن بينهم الن�صر على من
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يح َة َوا ْلبرِ ّ ُد َ
ال ْث ِم37( .
ون ْ إِ
حارب �أهل هذه ال�صحيفة ،و�أن بينهم الن�صح َوال ّن ِ�ص َ
ومَ )38( .و� ّأن ا ْليَ ُهو َد يُ ْن ِفق َ
ُون َم َع
ب) َو�أنّ ُه ال يَ�أْثَ ْم ا ْم ُر ٌ�ؤ ِب َحلِي ِفهَِ ،و�إِ ّن ال ّن ْ�ص َر ِل ْل َم ْظ ُل ِ
ال�صحِ ي َفةِ.
ني َما َدا ُموا محُ َ ا َر ِب َ
المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
نيَ )39( .و� ّأن يَثرْ ِ َب َح َرا ٌم َج ْو ُف َها ِ ألَ ْه ِل َهذِ هِ ّ
(َ )40و� ّأن الجْ َا َر َكال ّن ْف ِ�س َغيرْ َ ُم َ�ضا ّر َو اَل �آ ِث ٌمَ )41( .و�أنّ ُه اَل تجُ َا ُر ُح ْر َم ٌة � اّإل ِب�إِ ْذنِ
ال�صحِ ي َف ِة م ِْن َح َد ٍث� َ ،أ ْو ا�شْ ت َِجارٍ يُخَ ُ
اف
�أَ ْه ِل َهاَ )42( .و�أنّ ُه َما َك َان بَينْ َ �أَ ْه ِل َهذِ هِ ّ
َف َ�سا ُد ُهَ ،ف ِ�إ ّن َم َر ّد ُه �إلىَ ا ِهلل َع ّز َو َج ّل َو�إِلىَ محُ َ ّمدٍ َر ُ�سولِ اللهّ ِ �صلى اهلل عليه و�سلم،
ال�صحِ ي َف ِة َو�أَبَ ّرهِ َ )43( .و�أنّ ُه اَل تجُ َا ُر ُق َر ْي ٌ�ش َو اَل َم ْن
َو� ّأن اللهّ َ َع َلى �أَ ْتقَى َما فيِ َهذِ هِ ّ
ن ََ�ص َر َهاَ )44( .و ِ�إ ّن بَ ْي َن ُه ْم ال ّن ْ�ص َر َع َلى َم ْن َد َه َم يَثرْ ِ َب� 45( .أ) َو�إِ َذا ُد ُعوا �إلىَ ُ�ص ْل ٍح
يُ َ�صالحِ ُونَ ُه َويَ ْل َب ُ�سونَ ُه َف ِ�إنّ ُه ْم يُ َ�صالحِ ُونَ ُه َويَ ْل َب ُ�سونَ ُهَ ،و�أنّ ُه ْم �إ َذا ُد ُعوا �إلىَ ِمث ِْل َذل َِكَِ ،ف�إنّ ُه
َا�س حِ ّ�ص ُت ُه ْم م ِْن
ني � اّإل َم ْن َحا َر َب فيِ ّ
لَ ُه ْم َع َلى المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
الد ِين45( .ب) َع َلى ُك ّل �أُن ٍ
ال ْو ِ�س َم َوا ِليَ ُه ْم َو�أَ ْن ُف َ�س ُه ْم َع َلى ِمث ِْل َما ِ ألَ ْه ِل
َجا ِن ِبه ِْم ا ّلذِ ي ِق َب َل ُهمَ )46( .و�إِ ّن يَ ُهو َد َْ أ
ال�صحِ ي َفةَِ ،و� ّأن ا ْلبرِ ّ ُد َ
ال ْث ِم اَل
ون ْ إِ
ال�صحِ ي َفةَِ .م َع ا ْلبرِ ّ المْ َ ْح ِ�ض م ِْن �أَ ْه ِل َهذِ هِ ّ
َهذِ هِ ّ
ال�صحِ ي َف ِة َو َ�أبَ ّرهِ .
يَ ْك�سِ ُب َكا�سِ ٌب � اّإل َع َلى نَ ْف�سِ هَِ ،و�أ ِّن اللهّ َ َع َلى �أَ ْ�ص َد ِق َما فيِ َهذِ هِ ّ
(َ )47و�أنّ ُه اَل يَ ُح ُ
اب ُد َ
ون َظالمِ ٍ �أ َو �آثِمَ ،و�أنّ ُه َم ْن خَ َر َج �آم ٌِن َو َم ْن َق َع َد
ول َه َذا ا ْلكِ َت ُ
�آم ٌِن ِبالمْ َدِ ي َنةِ � ،اّإل َم ْن َظ َل َم و�أَث َِمَ ،و� ّأن اللهّ َ َجا ٌر لمِ َ ْن بَ ّر َواتّقَى ،وَمحُ َ ّم ٌد َر ُ�س ُ
ول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم»(((.
ال�سلم والأمن الإن�سانيني يف
وكما هو مالحظ ف�إن بنود الوثيقة جاءت لإر�ساء ِّ
املجتمع املدين دون اعتبار الختالف الدين والقومية والعادات واللغة ،فتفعيل
هذه البنود ال حمالة �سيكون له �آثار �إيجابية �أخرى على امل�سلمني وغريهم ،فهي
مبعنى جامع وثيقة �سلم وتعاي�ش وا�ستقرار يف ظل د�ستور املدينة القائم على تقدير
� -1سرية ابن ه�شام .370-368/2 ،وانظر �أي�ضا :جمموعة الوثائق ال�سيا�سية للعهد النبوي واخلالفة
الرا�شدة ،حممد حميد اهلل ،من  59اىل  .62و�أي�ضا الوثيقة النبوية والأحكام امل�ستفادة منها ،جا�سم
العي�ساوي ،من � 70إىل  ،75ووثيقة املدينة امل�ضمون والداللة� ،أحمد قائد ال�شعيبي ،من � 20إىل .23
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الذات وقبول الآخر والإميان بالتعددية والتنوع وتر�سيخ القيم وااللتزام املتبادل
للحقوق والواجبات.
املطلب الثالث :القيم املحققة لل�سلم املدين يف وثيقة املدينة املنورة
الفرع الأول :قيمة العدل:
�أوىل الإ�سالم عناية فائقة بالقيم ،وخا�صة التي جتنب النا�س احلروب ،وحتقق
ال�سلم الداخلي بل والعاملي
ال�سلم وال�صالح والأمن ،لي�س فقط ِّ
وحتافظ على ِّ
�أي�ضا ،وعلى ر�أ�س هذه القيم قيمة العدل.
ال�سلم املدين والعاملي هو املحور الذي تدور عليه �شرائع الإ�سالم
و�إذا كان ِّ
ال�سلم ال يوجد وال يتنامى �إال يف ح�صن العدالة ،وهذا ما يقرره
و�أحكامه ،ف�إن ِّ
املنطق ،ويجزم به التاريخ ،ويعرفه النا�س جمي ًعا؛ لذا فقد كان اهتمام الإ�سالم
ال�سلم ،ومد رواقه ،بل كان
بالعدل ،وتر�سيخ دعائمه ،م�ساويًا ملدى اهتمامه ب ِّ
ال�سلم والعدالة
ال بد له ً
منهجا �أن يراعي الأول ،ابتغاء و�صوله �إىل الثاين؛ فبني ِّ
ال�سلم،
تالزم م�ستمر ،يف الطرد والعك�س .وكلما امتد �سلطان العدل ،امتد رواق ِّ
ال�سلم
وكلما تقل�ص �سلطان العدل ،امتد يف مكانه ظلم وجور ،وتقل�ص رواق ِّ
� ً
أي�ضا ،وتفتحت يف مكانه ثغرات الهرج واملرج �-أي :القتل والفنت.(((-
وارتباط هاتني القيمتني يربز ب�شكل وا�ضح يف وثيقة املدينة التي يبتغي منها
ال�سلم املدين والتعاي�ش بني الطوائف امل�شكلة ملجتمع
الر�سول عليه ال�سالم حتقيق ِّ
املدينة املنورة ،الذي �ضم امل�سلمني واليهود واملنافقني وامل�شركني.
فقد كان من �أبرز �أ�س�س هذه الوثيقة« :العدالة» ،ومتثلت يف توافق احلقوق
	-1اجلهاد يف الإ�سالم كيف نفهمه وكيف منار�سه ،د .حممد �سعيد رم�ضان .228-227 ،وانظر :مفهوم
ال�سلم يف الإ�سالم ،د� .إياد كامل الزيباريhttp://www.alhiwartoday.net/node/9787 ،
ِّ
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والواجبات وتنا�سقها� ،إذ ت�ضمنت حقوق الأفراد جميعا يف ممار�سة ال�شعائر الدينية
اخلا�صة ،وحقوقهم يف الأمن واحلرية و�صون �أنف�سهم و�أموالهم و�أعرا�ضهم ودور
عبادتهم(((؛ ولذلك �أقام الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم �صرح الدولة الإ�سالمية
الأوىل على هذا الأ�سا�س ،وهذا ما عك�سته بنود وثيقة املدينة ،وتتجلى مظاهر
ذلك يف جمموعة �أ�س�س منها:
�أ  -ت�ضامن الر�أي العام  -الأمر باملعروف والنهي عن املنكر:-
ال�صحِ ي َفةِ،
وهو ما تعرب عنه البنود (َ ( :)22و�إِنّ ُه اَل يَحِ ّل لمِ ُ�ؤْم ٍِن �أَ َق ّر بمِ َا فيِ َهذِ هِ ّ
َو�آ َم َن ِبا ِهلل َوا ْليَ ْو ِم ْالآخِ ِر �أَنْ يَ ْن ُ�ص َر محُ ْ دِ ًثا �أو يُ�ؤْوِ يهَِ ،و�أَ ّن َم ْن ن ََ�ص َر ُه� ،أَ ْو �آ َوا ُهَ ،ف�إِ ّن
َع َل ْي ِه لَ ْع َن َة اللهّ ِ َو َغ َ�ض َب ُه يَ ْو َم ا ْل ِقيَا َمةِ .اَ
ول يُ�ؤْخَ ُذ ِم ْن ُه َ�ص ْر ٌف َو اَل َع ْد ٌل) .والبند (:)37
( َو� ّأن َع َلى ا ْليَ ُهودِ نَ َف َق َت ُه ْم ،وعلى امل�سلمني نفقتهم ،و�أن بينهم الن�صر على من
يح َة َوا ْلبرِ ّ ُد َ
ال ْث ِم).
ون ْ إِ
حارب �أهل هذه ال�صحيفة ،و�أن بينهم الن�صح َوال ّن ِ�ص َ
ب -وحدة جهة التقا�ضي:
من املعامل البارزة التي �أكدتها هذه الوثيقة وحدة جهة التقا�ضي؛ �إذ يعد
الق�ضاء من الأمور املهمة ال�ستقامة حياة النا�س و�سالمتهم ،فقد ت�ضمنت بنود
الوثيقة هذه احلقيقة ،ومن ذلك ما جاء يف البند (َ ( :)42و�أنّ ُه َما َك َان بَينْ َ �أَ ْه ِل َهذِ هِ
اف َف َ�سا ُد ُهَ ،ف ِ�إ ّن َم َر ّد ُه �إلىَ ا ِهلل َع ّز َو َج ّل َو ِ�إلىَ
ال�صحِ ي َف ِة م ِْن َح َد ٍث� ،أَ ْو ا�شْ ت َِجارٍ يُخَ ُ
ّ
ال�صحِ ي َف ِة
محُ َ ّمدٍ َر ُ�سولِ اللهّ ِ �صلى اهلل عليه و�سلمَ ،و� ّأن اللهّ َ َع َلى �أَ ْتقَى َما فيِ َهذِ هِ ّ
َو�أَبَ ّرهِ ).
ومن ثم فقد ح�صرت الوثيقة ال�سلطة الق�ضائية يف جهة واحدة بالن�سبة جلميع
�سكان الدولة ،وهذا ي�ساعد م�ساعدة كبرية على وحدة املجتمع وحتويله من جمرد
جمتمع �إن�ساين �إىل جمتمع �سيا�سي ،وقد كان ت َوليّ الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
	-1الهد ُي النبوي يف التعاي�ش مع الآخر� ،أ.د .علي جمعة.106 ،
ْ
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لهذه ال�سلطة على وفق ن�صو�ص الوثيقة عامال ُم ِه ًّما� ،ساعد على وحدة اجلهة التي
تكون َح َك ًما يف ّ
حل املنازعات واخل�صومات التي حتدث يف املجتمع ،فالقانون
للجميع واحد ،وتطبقه على اجلميع جهة واحدة(((.
وعليه ف�إن العدل يف التقا�ضي ي�سهم يف الإح�سا�س بامل�ساواة �سواء �أكانوا
ال�سلم املدين بينهم.
م�سلمني �أم غري م�سلمني ،ومن ثم ن�شر ِّ
ج  -مبد�أ فردية امل�سئولية (�شخ�صية العقوبة):
من املبادئ التي �أكدتها الوثيقة النبوية ل�ضمان بقاء �صرح املجتمع اجلديد
يف املدينة املنورة �شاخما مبد�أ �شخ�صية العقوبة ،و� ّأن العقوبة ال ت َنال �إال اجلاين
وحده ،بعد �أن كانت تتعدى لت�شمل �أهل اجلاين وع�شريته ،وقد دل على ذلك البند
وم) .والبند (َ ( :)46و� ّأن ا ْلبرِ ّ
(َ ( :)37و�أنّ ُه ال يَ�أْثَ ْم ا ْم ُر ٌ�ؤ ِب َحلِي ِفهَِ ،و�إِ ّن ال ّن ْ�ص َر ِل ْل َم ْظ ُل ِ
ال ْث ِم اَل يَ ْك�سِ ُب َكا�سِ ٌب � اّإل َع َلى نَ ْف�سِ هِ) ،والبند (َ ( :)47و�أنّ ُه اَل يَ ُح ُ
ُد َ
ول َه َذا
ون ْ إِ
اب ُد َ
ون َظالمِ ٍ �أ َو �آثِم) (((.
ا ْلكِ َت ُ
لقد جتاوز ن�ص الوثيقة الإطار الثقايف للمجتمع الأهلي القائم �آنذاك ذلك
املجتمع الذي يجعل امل�س�ؤولية عن اجلرمية التي يرتكبها �شخ�ص ما م�س�ؤولية
جماعية تلحق ب�أفراد عائلته وع�شريته ،ورمبا قبيلته ،من خالل جعل امل�س�ؤولية عن
ً
تر�سيخا للمبد�أ الإ�سالمي القائل�} :أَ اَّل ت َِز ُر
اجلرائم والعقوبات م�س�ؤولية �شخ�صية،
َوازِ َر ٌة وِ زْ َر �أُخْ َرى{ (النجم.((( )38 :
�إذن فقيمة العدالة املحققة لل�سلم تربز يف� :أن العقوبة اجلنائية تقت�صر يف
	-1الوثيقة النبوية والأحكام امل�ستفادة منها ،د.جا�سم العي�ساوي.135-134 ،
	-2املرجع ال�سابق .140 ،انظر :حقوق الإن�سان يف الوثائق الإ�سالمية .د .م�صطفى بن حمو �أر�شوم .ورقة
بحثية �سابقة.
	-3انظر :حقوق الآخر يف �ضوء وثيقة املدينة املنورة ،خالد عليوي جياد.160 ،
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�آثارها على ال�شخ�ص املذنب املحكوم عليه ،لكن هذا ال مينع �أحيانا من الت�أثري
الفعلي للعقوبة على �أقارب املحكوم عليه ،حيث �إن توقيع العقوبة على �شخ�ص
ي�صيب يف الغالب ذويه ،ودائنيه ،و�سائر من يعتمدون عليه بالأ�ضرار؛ ومع ذلك
فمن امل�سلم به �أن هذه الآثار ال تخل ب�شخ�صية العقوبة ،و�إمنا هي �آثار غري مبا�شرة
لها بل وغري مق�صودة.
وهذا ما �صرح به «د�ستور» الدولة الإ�سالمية قبل �أربعة ع�شر قرنا ونيف من
الزمان حينما ن�صت البنود ( )25و ( )31علىَ ( :ف ِ�إنّ ُه اَل يُو ِت ُغ � اّإل نَ ْف َ�س ُه َو�أَ ْه َل بَ ْي ِتهِ).
والبند ( 36ب) علىَ ( :و�أنّ ُه َم ْن َف َت َك َف ِب َن ْف�سِ ِه َف َت َك َو�أَ ْه ِل بَ ْي ِتهِ) وغريها من البنود
التي ن�صت على حتمل كل �شخ�ص ملا ي�صدر عنه من �أفعال غري �سوية ،و�إن تعدت
وم) ؛ والن�صر هنا يكون للم�سلم
�آثارها املالية خا�صة �إىل الأهلَ ( ،و ِ�إ ّن ال ّن ْ�ص َر ِل ْل َم ْظ ُل ِ
(((
ولغري امل�سلم �إذا كان مظلوما؛ ( َو�أنّ ُه اَل يَ ُح ُ
اب ُد َ
ون َظالمِ ٍ �أ َو �آثِم).
ول َه َذا ا ْلكِ َت ُ
وهذا يدل على �أن الوثيقة تعد تنظي ًما قانون ًيا حر�ص وا�ضعها على جتاوز
عيوب الواقع االجتماعي وال�سيا�سي القائم؛ لت�أ�سي�س واقع جديد على �أنقا�ضه
يحرتم حقوق النا�س ،ويحمل امل�س�ؤولية عن اجلرائم والعقوبات الأ�شخا�ص الذين
(((
ي�شكلون ح ًقا تهديدً ا للمجتمع ال�سيا�سي.
دَ -حدّ الق�صا�ص:

يعد الق�صا�ص من القاتل واملعتدي من مظاهر �إقامة العدل يف املجتمع،
ال�سلم بني املواطنني؛ لذلك
وا�ستعادة حقوق املعتدى عليهم ،ومن ثم ن�شر ثقافة ِّ
�أكدت الوثيقة يف البند ( )21علىَ ( :و�أنّ ُه َم ْن ْاع َت َب َط ُم ْ�ؤ ِمنًا َق ْتلاً َع ْن بَ ّي َن ٍة َف ِ�إنّ ُه َق َو ٌد
ني َع َل ْي ِه َكا ّف ٌة َو اَل يَحِ ّل لَ ُه ْم � اّإل ِقيَا ٌم
ِبهِ � ،اّإل �أَنْ يَ ْر َ�ضى َوليِ ّ المْ َ ْق ُتولِ [بالعقل] َو� ّأن المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
 -1وثيقة املدينة امل�ضمون و الداللة� ،أحمد قائد ال�شعيبي.47 -46 :
 -2حقوق الآخر يف �ضوء وثيقة املدينة املنورة ،خالد عليوي جياد.160 ،
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َع َل ْيهِ) (((.
وكما هو مالحظ فقد ركزت «الوثيقة» يف جمال احلكم على ق�ضيتني مهمتني
هما :العدل وتنظيم الق�ضاء ،واعتربتهما �أولوية مطلقة يجب حتققها ،وال �شك �أن
هذا راجع �إىل �إدراك الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم لأهمية هذين الأ�سا�سني لكل
جمتمع �سليم ،و�أن غيابهما كان من �أقوى �أ�سباب القلق واال�ضطراب قبل الإ�سالم؛
لذا كان ر�سول اهلل هو القا�ضي الأول يف الدولة الإ�سالمية ،فحكم مبا �أنزل اهلل،
قال تعاىل :ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﭼ (الن�ساء )58 :وقد اعرتف اليهود
 كمواطنني يف الدولة الإ�سالمية يف املدينة -بوجود �سلطة ق�ضائية عليا يرجع�إليها �سائر �سكان املدينة مبن فيهم اليهود �أنف�سهم� ،إال �أنهم مل يلزموا بالرجوع
�إىل الق�ضاء الإ�سالمي دائ ًما ،بل فقط عندما يكون احلدث �أو اال�شتجار بينهم
وبني امل�سلمني� ،أما يف ق�ضاياهم اخلا�صة و�أحوالهم ال�شخ�صية فهم يحتكمون �إىل
التوراة ويق�ضي بينهم �أحبارهم»(((.
ال�سلم املدين يجب علينا بناء
وعلى �أي ن�ستخل�ص من وثيقة املدينة �أنه لتحقيق ِّ
العالقات مع غري امل�سلمني على �أ�سا�س احلقوق والواجبات والأخالق الرفيعة،
ال�سلم مبنية على �إقامة العدالة بني امل�سلمني وغريهم ،ومنع
ونقرر �أن كل �أحكام ِّ
االعتداء والظلم ،وحماية حقوق وحريات امل�سلمني وغريهم(((.
ال�سلم املدين ال يتحقق �إال يف ح�صن العدالة ،وبدونها فال
ومن ثم ف�إن ِّ
وجود لل�سلم وال�سالم؛ فالعدل بني املواطنني بتطبيق القوانني على اجلميع دون
متييز و�إقرار امل�س�ؤولية الفردية والعقوبة ال�شخ�صية ،مع عدم حتمل البع�ض �أخطاء
 -1حقوق الإن�سان يف الوثائق الإ�سالمية ،د .م�صطفى بن حمو �أر�شوم ،ورقة بحثية �سابقة.
 -2وثيقة املدينة امل�ضمون والداللة� ،أحمد قائد ال�شعيبي.29 -28 ،
ال�سلم يف الإ�سالم ،د� .إياد كامل
	-3العالقات الدولية يف الإ�سالم ،حممد �أبو زهرة .94 ،نقال :مفهوم ِّ
الزيباري :موقع �سابق.http://alhiwarmagazine.blogspot.com :
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الآخرين �إال فيما نذر من الآثار املادية ولي�س اجل�سدية ،ي�ؤدي �إىل حفظ التوازن
ال�سلم املدين الذي يعترب مق�صدا
الب�شري؛ وبذلك تكون العدالة ممرا مو�صال �إىل ِّ
�ساميا وهد ًفا نبيلاً جلميع الأمم وال�شعوب.
الفرع الثاين :قيمة امل�ساواة:
ال�سلم ،ف�إن هذا العدل ال يتحقق
�إذا كان العدل قيمة وثيقة االرتباط ب ِّ
�إال بتطبيق القوانني على وجه يحقق امل�ساواة بني الأفراد واجلماعات ،وعليه ف�إن
ال�سلم املدين يف املجتمعات؛ �إذ تعترب امل�ساواة من بني
امل�ساواة من �أ�سباب حتقيق ِّ
املحاور التي قامت عليها وثيقة النبي �صلي اهلل عليه و�سلم بني �أهل املدينة ،وذلك
ب�ضمان امل�ساواة التامة ملواطني دولة املدينة يف امل�شاركة الفاعلة يف جماالت احلياة
املختلفة ،حتقيقا ملبد�أ �أ�صيل تقوم عليه الدول احلديثة يف عامل اليوم ،وهو مبد�أ
املواطنة الكاملة ،والذي مل يكن جليا حينئذ� ،إال �أن د�ستور املدينة الذي و�ضعه
امل�صطفى �ضمن هذا احلق لكل �ساكنيها ،يف وقت مل يكن العامل يعي معنى كلمة
الوطن بالتزاماته وواجباته(((.
فقد ن�صت ال�صحيفة على �أن النا�س �أمة واحدة ،والحظوا ا�ستخدام لفظ
«الأمة» ،للم�ساواة بني جميع الأطراف يف املواطنة ،فامل�ؤمنون وامل�سلمون �أمة
واحدة ،واليهود �أمة مع امل�ؤمنني ،لليهود دينهم وللم�سلمني دينهم« ،و�أنه من تبعنا
من اليهود ف�إن له الن�صر والأ�سوة»(((.
عندما جاء الإ�سالم حارب الطبقية بكل �أ�شكالها و�ألوانها ،يت�ضح ذلك من
خالل وثيقة املدينة ،حيث ين�ص البند رقم ( )15على ( َو� ّأن ذِ ّم َة اللهّ ِ َواحِ َد ٌة يُجِ ُري
 -1مناذج التعاي�ش مع الآخ ر ()20-7 وثيقة املدينة.. ود�ستور املواطنة ،د. علي جمعة ،الأهرام ،ال�سبت
 11من �صفر 1432ﻫ  15يناير  2011ال�سنة  135العدد .45330
.http://www.ahram.org.eg/archive/The-Writers/News/58454.aspx
 -2وثيقة املدينة �أ�سا�س تنظيم العالقات املحلية والدولية والت�سامح الديني ،د .ر�شيد كهو�س ،مرجع �سابق.
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ني بَ ْع ُ�ض ُه ْم موايل بع�ض ُد َ
ا�س) ،والأمان (الإجارة)،
َع َل ْيه ِْم �أَ ْدنَا ُه ْمَ ،و ِ�إ ّن المْ ُ�ؤ ْ ِم ِن َ
ون ال ّن ِ
وبذلك حطم البند رقم ( )15كل موازين اجلاهلية و�أعلن مبد�أ امل�ساواة(((.
وبذلك فقد و�ضعت الوثيقة مبد�أ �أ�سا�سيا تقوم عليه العالقات بني �أهل املدينة،
وتقوم كافة الدول احلديثة عليه وهو مبد�أ امل�ساواة بني النا�س �أمام القانون ،فقد
ورد يف البند ال�سالف الذكر(((.
فالبند �أقر امل�ساواة االجتماعية بني امل�سلمني وامل�ؤمنني ،فالفقراء ي�ساوون
الأغنياء يف كل احلقوق ،ومنها امل�شاركة يف ال�سراء وال�ضراء من ناحيتي �إعطاء
الإجارة و�إعطاء الأمان(((.
ورغم ثبوت امل�ساواة بني امل�سلمني وبني بقية �أطراف العقد االجتماعي �أمام
القانون من حيث املبد�أ ،فالقانون للجميع ،ولي�س لفئة �ضد �أخرى ،ف�إنه �أعطى
قيمة تفا�ضلية للم�ؤمنني على الكافرين ،فالكافر ال ي�ساوي امل�ؤمن يف القتل �أو
الن�صر ،فاجلماعة امل�ؤمنة ال ت�ساوي هنا اجلماعة الكافرة يف حكم القانون ،حتى
ولو كان املرجع القانوين واحدا ،كذلك ال يجوز الث�أر لدم الكافر بدم امل�ؤمن،
فهو خارج عن اجلماعة �إذا �أقدم على قتل م�ؤمن((( .فن�ص البند ( )14على �أنه:
( َو اَل يَ ْق ُت ُل ُم�ؤْم ٌِن ُم�ؤْ ِمنًا فيِ َكاف ٍِر َو اَل يَ ْن ُ�ص ُر َكا ِف ًرا َع َلى ُم�ؤْم ٍِن ).لكنه �أعطى اليهود
حق املنا�صرة من قبل امل�ؤمنني ،والإنفاق معهم ما داموا حماربني) ((( .فجاء يف
 -1وثيقة املدينة امل�ضمون و الداللة� ،أحمد قائد ال�شعيبي.55 ،
	-2القانون الدويل وحقوق الإن�سان -درا�سات يف القانون الدويل وال�شريعة الإ�سالمية ،جعفر عبد ال�سالم
علي.339 ،
 -3قراءة يف د�ستور املدينة (مقال) حقوق الإن�سان يف الفكر العربي ،درا�سات يف الن�صو�ص ،وليد
نويه�ض.146 ،
	-4املرجع نف�سه.
	-5القانون الدويل وحقوق الإن�سان ،جعفر عبد ال�سالم علي.339 ،
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ني َو اَل
البند (َ ( :)16و�إِنّ ُه َم ْن تَ ِب َع َنا م ِْن يَ ُهو َد َف ِ�إ ّن لَ ُه ال ّن ْ�ص َر َو ْ أ
الُ ْ�س َو َة َغيرْ َ َم ْظ ُلو ِم َ
ين َع َل ْيه ِْم).
ا�ص ِر َ
ُم َت َن َ
ويف البند ( )37ال�سالف الذكر ويف البند (َ ( :)38و� ّأن ا ْليَ ُهو َد يُ ْن ِفق َ
ُون َم َع
ني) (((� ،أما منح الأمان يف حالة احلرب فقد قيدته «الوثيقة»
ني َما َدا ُموا محُ َ ا َر ِب َ
المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
ني َواحِ َدةٌ ،اَل يُ َ�سالمَ ُ ُم�ؤْم ٌِن ُد َ
ون
يف البند رقم ( )17الذي قرر (و� ّأن �سِ ْل َم المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
ُم�ؤْم ٍِن فيِ ِق َتالٍ فيِ َ�س ِب ِيل اللهّ ِ � ،اّإل َع َلى َ�س َوا ٍء َو َع ْدلٍ بَ ْي َن ُه ْم ).واملراد �أن حالهم
و�صفتهم واحدة ال تختلف ،بل هي على ا�ستقامة وعدل بحيث ال يطلب �أحد
�أن يتميز عن غريه ،ف�إذا �أعلن طرف ما احلرب على امل�سلمني ،ف�إن �سائر امل�ؤمنني
ي�صبحون يف حالة حرب مع اخل�صم ،وال ميكن لفرد منهم مهادنته؛ لأنه مرتبط
بال�سيا�سة العامة للم�ؤمنني ،وكذلك ال ميكن �أن ي�شرتك البع�ض يف احلرب ،ويبقى
ال�سلم م�س�ألة جماعية ال يجوز �أن
البع�ض الآخر يف حالة �سلم مع العدو؛ لأن عقد ِّ
تنفرد بها قبيلة دون الأخرى« .فالوثيقة» يف هذا البند �ألزمت امل�سلمني بالت�ضامن
ال�سلم واحلرب ،وهذا ما �أكد عليه البندان رقم ( 18و)19
واجلماعية يف حالتي ِّ
اللذان ين�صان على �أن الغزو يف �سبيل اهلل من جميع امل�ؤمنني يكون على �شكل
جمموعات منظمة متعاونة ،حيث ين�ص البند رقم ( )18على ( َو� ّأن ُك ّل َغازِ يَ ٍة
ِب بَ ْع ُ�ض َها بَ ْع ً�ضا ).واملراد هنا �أن عبء احلرب ال يقع على ع�شرية
َغ َز ْت َم َع َنا يُ ْعق ُ
دون الأخرى بل �إن اجلهاد فر�ض على جميع امل�ؤمنني ،وهم يتناوبون اخلروج
يف ال�سرايا والغزوات «فيكون الغزو بينهم نوبا ،ف�إذا خرجت طائفة ثم عادت مل
تكلف �أن تعود ثانية حتى تعقبها �أخرى غريها» حتى ي�شرتك اجلميع يف اجلهاد يف
�سبيل اهلل ،وقد زاد البند رقم ( )19الأمر و�ضوحا وجالء حينما ن�ص على ( َو� ّأن
ني يُ ِبي ُء بَ ْع ُ�ض ُه ْم َعن بَ ْع ٍ�ض بمِ َا ن ََال دِ َما َء ُه ْم فيِ َ�س ِب ِيل اللهّ ِ).
المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
 -1حقوق الإن�سان يف الوثائق الإ�سالمية ،د .م�صطفى بن حمو �أر�شوم ،ورقة بحثية �سابقة.
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والبواء هنا تعني االعرتاف وامل�ساواة� ،أي «اعرتاف امل�ؤمنني بامل�سئولية
بالت�ساوي فيما نال دماءهم يف �سبيل اهلل» فهم يتعاونون ويتنا�صرون يف التعوي�ض
عن اخل�سائر يف الأرواح والأموال ويحملون �آالم بع�ضهم بع�ضا ،م�صداقا للآية:
ﭽﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﭼ التوبة ،71 :فاملوا�ساة يف املال وكفالة اليتامى
ورعاية الثكاىل �أبرز �سماتهم ،وهذا ما �أكد عليه البند رقم ( )20حيث ين�ص على
ني َع َلى �أَ ْح َ�س ِن ُهدً ى َو�أَ ْق َومِه) فهذا �إعالن مدوٍ ب�أن الإ�سالم
ني المْ ُ ّت ِق َ
( َو� ّأن المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
وحده هو خري الهدى و�أن امل�سلمني املنفذين له على �أح�سن هدى و�أقومه(((.
وعليه فقد ن�صت الوثيقة على امل�ساواة يف احلقوق الأمنية والثقافية وال�سيا�سية
بني امل�سلمني وغري امل�سلمني من يهود وم�شركني� ،أي :امل�ساواة بني كل �ساكني
(((
املدينة.
ومن ثم فال�سنة النبوية املج�سدة يف وثيقة املدينة مع القر�آن الكرمي ميثالن
ال�سلم املدين بني خمتلف مكونات املجتمع املدين �آنذاك،
�سبقا تاريخيا يف حتقيق ِّ
أمن و�سالم.
وعلينا االقتداء بهما يف حياتنا املعا�صرة ليعي�ش الكل يف � ٍ
الفرع الثالث :التكافل والتعاون:
ال�سلم
ال�سلم بني الأفراد واملجتمعات� ،أو تعيد ا�ستتباب ِّ
من القيم التي تن�شر ِّ
قيمة التعاون والتكافل؛ هذه الأخرية التي منحت لها حيزا كبريا يف وثيقة املدينة،
ملا لها من �أهمية كربى يف �إ�شاعة روح املحبة ،ونبذ الكراهية والبغ�ضاء؛ ومن ثم
عي�ش اجلميع يف �سلم و�أمان �سواء كانوا م�سلمني �أم غري م�سلمني ،فبدءا من البند
الأول من وثيقة املدينة جند الن�ص على �أن الإ�سالم هو وحده الذي يجعل منهم
 -1وثيقة املدينة امل�ضمون و الداللة� ،أحمد قائد ال�شعيبي.58 -57 ،
	-2الهوية واملواطنـــة� ،أحمد معيوف- ،اجلزء الثاين 10:31 2012/2/25 -امي�س انتمورا بحث ،ليبيا
امل�ستقبل.http://www.libya-al-mostakbal.org/news/clicked/19469 :
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�أمة واحدة ،وعلى �أن جميع الفوارق واملميزات فيما بينهم ،تذوب وت�ضمحل
ني
�ضمن نطاق هذه الوحدة ال�شاملة ،التي ظهرت جلية ووا�ضحة يف قوله( :المْ ُ�ؤ ْ ِم ِن َ
ني م ِْن ُق َر ْي ٍ�ش َو[�أهل] يَثرْ ِ َبَ ،و َم ْن تَ ِب َع ُه ْم َف َلحِ َق ِبه ِْم َو َجا َه َد َم َع ُه ْم� .إنّ ُه ْم �أُ ّم ٌة
َوالمْ ُ ْ�سلِمِ َ
ا�س) وهو �أول �أ�سا�س البد منه لإقامة جمتمع �إ�سالمي ح�ضاري
َواحِ َد ٌة م ِْن ُدونِ ال ّن ِ
متما�سك من �أهم �سماته ظهور معنى التكافل والت�ضامن فيما بني امل�سلمني وغريهم
ب�أجلى �صوره و�أ�شكاله ،فهم جميعا م�سئولون عن بع�ضهم يف �شئون دنياهم
و�آخرتهم؛ لذا جند �أن �أول خطبة خطبها النبي �صلى اهلل عليه و�سلم باملدينة كانت
دعوة �إىل التعاون والتكافل(((.
جعلت الوثيقة يف املقام الأول التكافل االجتماعي بني املواطنني يف الدولة
اجلديدة مبختلف عنا�صرها؛ امل�سلمة وغري امل�سلمة حقا من احلقوق املقررة ،ومن
مظاهره:
�أ-الت�ضامن يف امل�س�ؤولية عن اجلنايات:
وقد �ساهمت قيمة التعاون والت�ضامن يف احلد �أو على الأقل يف التقلي�ص
من الأخذ بالث�أر التي كانت تت�سبب يف نزاعات وحروب ،ومن ثم فرط حبل
ال�سلم وما يتبعه من ح�صد الأرواح واملمتلكات ،ومن هنا تتجلى �أهمية ارتباط
ِّ
بال�سلم املدين؛ ومن جتلياته يف الوثيقة :فيما يتعلق بالفداء
قيمة التعاون والتكافل ِّ
ني) .يف
فقد تكررت عبارة ( َو ُك ّل َطا ِئ َف ٍة تَ ْفدِ ي َعا ِنيَ َها ِبالمْ َ ْع ُر ِ
وف َوا ْلق ِْ�س ِط بَينْ َ المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
بنود «الوثيقة» ت�سع مرات من البند (� 3إىل  ،)11م�ؤكدة �أهمية التعاون والتكافل
بني �أبناء املجتمع املديني ب�صفة عامة ،و�أبناء كل طائفة من طوائف امل�سلمني ب�صفة
خا�صة ،يف �إطالق �سراح �أحد �أع�ضائهم �إذا وقع يف الأ�سر(((.
 -1وثيقة املدينة امل�ضمون و الداللة� ،أحمد قائد ال�شعيبي.48 ،
	-2املرجع ال�سابق.50 ،
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وعليه ف�إن الوثيقة قد �صاغت مبد�أ من املبادئ التي ع ّمت الدولة امل�سلمة
اجلديدة وهو :مبد�أ الت�ضامن يف امل�س�ؤولية بني بطون القبائل عما يحدث من
�أحد �أفرادها من جرائم ،و�أقرت ما كان معروفا يف اجلاهلية بني القبائل من �إعطاء
الديات و�أخذها؛ ملعاجلة حاالت القتل دون الأخذ بالث�أر ،ف�ألزم �سكان املدينة ب�أن
يقيموا ما كان �سائدا بينهم من قبل ،من قيام كل بطن من بطون القبائل التي ذكرت
الوثيقة ا�سمها ب�إعطاء املعاقل ،وفداء من ال ي�ستطيع منهم �أن يدفع الدية ت�ضامنا بني
اجلميع ،وذلك ما حددته مواد ال�صحيفة ،التي جاء فيها« :امل ُ َهاجِ ُر َ
ون م ِْن ُق َر ْي ٍ�ش
َع َلى رِ ْب َع ِته ِْم يَ َت َعا َق ُل َ
ني.
ون بينهم وهم يفدون َعا ِنيَ َهم ِبالمْ َ ْع ُر ِ
وف َوا ْلق ِْ�س ِط بَينْ َ المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
َوبَ ُنو َع ْوف (ونف�س اَالمر بالن�سبة لباقي القبائل :بَ ُنو الحْ َارِ ِث[بن اخلزرج]َ ،وبَ ُنو
يتَ ،وبَ ُنو
َ�ساعِ َدةََ ،وبَ ُنو ُج َ�ش ٍمَ ،وبَ ُنو ال ّن ّجارِ َ ،وبَ ُنو َع ْم ِرو ْب ِن َع ْو ٍفَ ،وبَ ُنو ال ّن ِب ِ
الَ ْو ِ�س) َع َلى رِ ْب َع ِته ِْم يَ َت َعا َق ُل َ
وف
ون َم َعا ِق َل ُه ْم ُْ أ
ْأ
الولىَ َ ،و ُك ّل َطا ِئ َف ٍة تَ ْفدِ ي َعا ِنيَ َها ِبالمْ َ ْع ُر ِ
ني»(((.
َوا ْلق ِْ�س ِط بَينْ َ المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
وهذا الت�ضامن يف امل�س�ؤولية والتعاون على رفع الظلم ال يقت�صر على حالة
القتل فح�سب ،بل ميتد ليتناول كافة �صالت البغي� ،أو الظلم �أو الإثم �أو العدوان
 -1وروي عن حجاج ،عن عمرو بن �شعيب ،عن �أبيه عن جده� :أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم كتب
كتابا بني املهاجرين والأن�صار ،على �أن يعقلوا معاقلهم ،ويفدوا عانيهم باملعروف ،والإ�صالح بني
امل�سلمني .انظر :امل�سند� ،أحمد بن حنبل ،حديث رقم.6904 :
قال �شعيب الأرن�ؤوط يف تعليقه على هذا احلديث�« :إ�سناده �ضعيف .ن�صر بن باب� :ضعيف احلديث،
وحجاج  -وهو ابن �أرطاة :-كثري اخلط�أ والتدلي�س .وذكره ابن كثري يف «تاريخه»  ،224/3وقال :تفرد
به ،رواه �أحمد ،و�أورده الهيثمي يف «املجمع»  ،206/4وقال :رواه �أحمد ،وفيه احلجاج بن �أرطاة،
وهو مدل�س ،لكنه ثقة .وحترف فيه لفظ« :عانيهم» �إىل «غائبهم» ..وقد �أورد �أحمد هذا احلديث �ضمن
م�سند ابن عبا�س برقم ( ،)2443ثم �أخرجه من حديث ابن عبا�س برقم ( )2444من طريق احلجاج بن
�أرطاة �أي�ضا ،عن احلكم بن عتيبة ،عن مق�سم بن بجرة ،عن ابن عبا�س .وهذا �إ�سناد �ضعيف.
واملعاقل :الديات ،جمع معقُلة .قاله ابن الأثري .وقال ال�سندي� :أي :عقد امل�ؤاخاة بينهم ،و�أن يحمل
الأن�صار عقل املهاجرين .وبالعك�س ،والعاين :الأ�سري» .انظر :حا�شيته على امل�سند ،حديث رقم.6904:
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�أو الف�ساد ،ولو كان املحدث �أو املف�سد ولد �أحد امل�ؤمنني ،كما ن�صت على ذلك
ني [�أيديهم] َع َلى [كل] َم ْن بَغَى ِم ْن ُه ْم� ،أَ ْو ا ْب َتغَى
ني المْ ُ ّت ِق َ
البند (َ (َ :)13و� ّأن المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
نيَ ،و� ّأن �أَ ْيدِ يَ ُه ْم َع َل ْي ِه َجمِ ي ًعا،
َد�سِ ي َع َة ُظ ْل ٍم� ،أَ ْو �إ ْثمٍ ا� ،أَ ْو ُع ْد َوانٍا�َ ،أ ْو َف َ�سادا بَينْ َ المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
َولَ ْو َك َان َولَ َد �أَ َحدِ هِ ْم) .ف�ألزمت الوثيقة جميع �أفراد املجتمع بالأخذ على �أيدي
(((
البغاة واملعتدين واملرت�شني ،وه�ؤالء هم م�صدر ومكمن اخلطورة يف املجتمع،
ويف هذه املادة �أي�ضا �إ�شارة �إىل حفظ امللكية(((؛ ف�إثارة الفنت ت�ؤدي اىل الق�ضاء
ال�سلم
ال�سلم املدين .ولهذا فالتكافل والت�ضامن من �أهم القيم التي تن�شر ِّ
على ِّ
املدين داخل املجتمعات �أو على الأقل تعيد ا�ستتبابه.
وي�شري البند ( )44الذي جاء فيهَ ( :و�إِ ّن بَ ْي َن ُه ْم ال ّن ْ�ص َر َع َلى َم ْن َد َه َم يَثرْ ِ َب)
�إىل م�س�ألة التنا�صر (التعا�ضد) للدفاع عن املدينة �ضد كل من �أراد اقتحام يرثب؛
لي�ؤكد امل�س�ؤولية امل�شرتكة للدفاع عن املدينة يف حال تعر�ضها خلطر خارجي
مفاجئ(((.
والتنا�صر الذي �سبق ذكره يعترب مظهرا من مظاهر التكافل بني املواطنني
يف حالة اعتداء �أحد من خارج املدينة على فئة منهم� ،أو تعر�ضت املدينة ل ّأي
هجوم خارجي ،وقد ن�ص عليه البند ( )16ال�سالف الذكر .والتعاون يف الإنفاق
كما ورد يف البندين ( )24و (َ ( ،)38و� ّأن ا ْليَ ُهو َد يُ ْن ِفق َ
ني َما َدا ُموا
ُون َم َع المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
ني)(((.
محُ َ ا َر ِب َ
	-1القانون الدويل وحقوق الإن�سان ،جعفر عبد ال�سالم علي ،مرجع �سابق.335-333 ،
	-2الوثيقة النبوية والأحكام امل�ستفادة منها ،جا�سم العي�ساوي .172 ،نقال :حقوق الإن�سان يف الوثائق
الإ�سالمية ،د .م�صطفى بن حمو �أر�شوم ،ورقة بحثية �سابقة.
 -3قراءة يف د�ستور املدينة (مقال) حقوق الإن�سان يف الفكر العربي ،وليد نويه�ض.151 ،
	-4املواطنة يف التاريخ العربي الإ�سالمي ،هيثم مناع.19 ،
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ب -ال�ضمان االجتماعي:
�أكدت الوثيقة على عدم ترك املدين دون �أن ي�ساعده املجتمع على �سداد
ني اَل يَترْ ُ ُك َ
ون ُم ْف َر ًحا بَ ْي َن ُه ْم �أَنْ يُ ْع ُطو ُه
دينه((( ،وذلك ما ن�ص عليه البندَ ( :و ِ�إ ّن المْ ُ�ؤ ْ ِم ِن َ
وف فيِ ف َِداءٍ �أَ ْو َعق ٍْل).
ِبالمْ َ ْع ُر ِ
�أما االلتزام املايل الثالث الذي نظمته «الوثيقة» فيتعلق باملفرح �أي :املثقل
بالدين ،الكثري العيال ،والذي لي�س له والء وال ع�شرية ،وهذا يعني اجلانب
االحتياطي ،حيث يتعاون امل�ؤمنون عند عجز العاقلة من القبيلة �أو الع�شرية
عن الوفاء باحلاجة ،وعلى هذا الأ�سا�س اهتمت «الوثيقة» بواجبات امل�ؤمنني
االجتماعية نحو بع�ضهم بع�ضا اهتماما بالغا ،داعية �إياهم �إىل التعاون والت�آزر
والتكافل االجتماعي ال�شامل الكامل.
وهكذا بلغت الإن�سانية والتعاون واملحبة غايتها يف املجتمع املديني اجلديد،
الذي ا�ستطاع خالل فرتة ق�صرية الق�ضاء على امل�شاكل االقت�صادية واالجتماعية التي
�صادفت املهاجرين حني و�صولهم �إليها فقراء بال مال ،فقد �صادرت قري�ش �أموالهم
عقب هجرتهم ،وو�صف اهلل لنا هذا املجتمع الذي ن�ش�أ على الأخوة والتكافل
والرتاحم بقوله عز وجل :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫ ﯬﯭﯮﯯﯰ ﯱﯲﯳﯴ ﯵﯶﯷﯸﯹﯺ

ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﭼ (احل�شر.((( )9 -8 :

وعليه ف�إن هذه القيم من العدل وامل�ساواة والتكافل والتعاون امل�ستفادة من
	-1الوثيقة النبوية والأحكام امل�ستفادة منها ،جا�سم العي�ساوي� ،ص  .172وانظر :الإن�سان يف الوثائق
الإ�سالمية ،د .م�صطفى بن حمو �أر�شوم ورقة بحثية �سابقة.
	-2انظر :وثيقة املدينة امل�ضمون و الداللة� ،أحمد قائد ال�شعيبي.53 -52 ،
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ال�سلم املدين ،بل وقد جت�سدت
وثيقة املدينة من �أهم القيم التي �أ�سهمت يف حتقيق ِّ
على �أر�ض الواقع حفاظا على اجلن�س الب�شري دون متييز بني الأنا والآخر.
ال�سلم املدين يف �ضوء وثيقة املدينة.
املطلب الرابع :مقومات ِّ
�أوال :املقوم العقدي:
اقت�ضت حكمة اهلل تعاىل خلق النا�س خمتلفني يف �أ�شكالهم و�أجنا�سهم
وعقولهم ولغاتهم و�أديانهم ،وذلك من �أجل التعارف والتوا�صل والتعاون لي�س
فقط بني امل�سلمني فيما بينهم ،بل �أي�ضا مع غريهم من �أ�صحاب الأديان الأخرى،
وهذا التنوع واالختالف خا�صة يف الأديان �إذا �أح�سن ا�ستغالله �أثمر التعاي�ش و
ال�سلم والأمن املادي واملعنوي ،وال �شك �أن من بني ما يدعو �إليه الإ�سالم قر�آنا
ِّ
ال�سلم والأمن يف عالقته مع نف�سه ومع غريه ،بغ�ض
كان �أو �سنة ،تربية امل�سلم على ِّ
ال�سلم من بني ما يقت�ضيه احرتام التعددية الدينية،
النظر عن انتمائه الديني ،وهذا ِّ
والتي تظهر ب�شكل جلي يف بنود وثيقة املدينة ،فلم يكره ر�سول اهلل �أحدا على ترك
دينه ،بل ترك لهم حرية االعتقاد والتعبد ،هذه احلرية واحدة من حقوق الإن�سان
الأ�سا�سية التي يجب احرتامها وتقدي�سها ،وحترمي امل�سا�س بها من قبل �أي كان،
فجاءت الوثيقة لت�ؤكد على هذه احلرية يف الفقرة ))25بالن�ص علىِ ( :ل ْليَ ُهودِ
دِ ي ُن ُه ْم َو ِل ْل ُم ْ�س ِل َمينْ ِ دِ ي ُن ُه ْمَ ،م َوالِيه ِْم َو�أَ ْن ُف ُ�س ُه ْم ،)..وثبتت الفقرات ()35 -26
هذا الأمر ،ليكون �إقرار احلق يف حرية االعتقاد داف ًعا �إىل تعميق الهوية ال�سيا�سية
الواحدة للمجتمع ب�صرف النظر عن تنوعه الثقايف� ،إذ «ترك عقد الوثيقة لليهود
�أن يبا�شروا عقائدهم الدينية اليهودية بحرية مطلقة على بعد عدة �أمتار من امل�سجد
النبوي؛ لأن يهود بني قينقاع كانوا يعي�شون داخل املدينة ذاتها(((.
 -1حقوق الإن�سان بني الإ�سالم والغرب ،نبيل لوقا بباوي .166 ،انظر :حقوق الآخر ،خالد عليوي جياد،
.159
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فكما هو مالحظ �أن ر�سول اهلل يف هذه الوثيقة مل يكتف بال�سماح لليهود
مبمار�سة دينهم بكل حرية بل �أ َّمنهم على �أموالهم و�أوالدهم ،وعدم الإكراه يف
الدين كان من �أهم املبادئ املقررة يف وثيقة املدينة التي تعامل بها الر�سول حممد
�صلى اهلل عليه و�سلم مع �أهل الكتاب يف �شخ�ص اليهود.
ف�إقراره �صلى اهلل عليه و�سلم بحرية االعتقاد والتعبد لغري امل�سلمني من
ال�سلم املدين داخل املجتمع املدين .وهذا احلق الذي منحه اال�سالم
مقومات ِّ
للآخر �إمنا يرجع �إىل تكرمي اهلل للإن�سان؛ ذلك �أن حرية التدين� ،أو اختيار الدين،
يعترب من �أرقى �أنواع احلرية واالختيار و�أعالها و�أ�سماها ،لذلك فالإكراه على
الدين يناق�ض كرامة الإن�سان من جانب ،كما يناق�ض قيم الدين ون�صو�صه من
جانب �آخر ،فحرية التدين ركيزة �أ�سا�سية يف املجتمع الإ�سالمي ،وعدم الإكراه
والقبول ب�صاحب اخليار واملعتقد (الآخر) هو ا�ستجابة لأوامر الدين والتزام
بقيمه ،فاملطلوب �إليهم هو بيان الر�شد من الغي وترك احلرية للنا�س ،فالإكراه ي�ضع
�أقنعة مزيفة وال يحقق قناعة ،ويخلق �إن�سانا مزيفا منقو�ص الإن�سانية ،ويزيد من
م�ساحة النفاق واملنافقني.
وعليه فتحقيق كرامة الإن�سان يف توفري حرية االختيار واملعتقد ،و�إحلاق
الرحمة بالعاملني ،يف �إ�شاعة العدل ومدافعة الظلم والف�ساد والعدوان ،والإقرار
لكل وجهة هو موليها،
ب�سنة التنوع ،واالعرتاف بحقيقة االختالف بني الب�شر ،و�أن ٍ
و�إبراز القيم القر�آنية ،وبيان دورها يف ت�أ�سي�س وت�أ�صيل امل�شرتك الإن�ساين ،والرتكيز
على القوا�سم امل�شرتكة بني بني الب�شر ،والتحول من هدر الطاقات واجلهود يف
ال�سلم والتعاي�ش والتفاهم والتعاون
احلروب والنزاعات �إىل ت�أ�سي�س وت�أ�صيل ثقافة ِّ
واحلوار انطالقا من قوله تعاىل :ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿﮀ ﭼ (احلجرات )13 :بحيث يتحول التنوع واالختالف من نقمة �إىل نعمة،
- 122 -

وعطاء ،و�إغناء للم�سرية الإن�سانية ،ذلك �أن النا�س منحدرون من �أ�صل واحد،
و�أن �سنة التنوع هي �سنة اخللق ،و�أن االختالف املناخي واجلغرايف والدميغرايف
والقومي والعرقي والديني هو الطريق �إىل التعاون والتكامل والتعارف والتحاور
ال�سلم� ،إذ ي�ستحيل عقال وواقعا �أن يكون الب�شر بطبائعهم ن�سخة
والتعاي�ش و ِّ
مكررة عن بع�ضهم ،عندها ت�ستحيل احلياة ،وتتعطل الإرادات ،ويتوقف العمران
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ (هود.((( )118:
وعليه فقد بينت الوثيقة حقيقة احلرية معر�ضة عن التع�صب حتى ولو
مع اليهود الذين �أعطت لهم حقوقهم كامل ًة ،كحق اجلوار ما التزموا ببنود
ال�صحيفة؛((( ومن ثم فهو دين ال يعرف العن�صرية� ،إنه دين العدالة وامل�ساواة
واحلرية وال�سالم االجتماعي والرحمة مع جميع الأجنا�س ،وقد حر�صت ال�شريعة
الإ�سالمية على حتقيق الوحدة ال�سيا�سية للأمة ،باحلفاظ على اال�ستقرار االجتماعي
وال�سيا�سي ،واحلفاظ على التنوع واالختالف واالنفتاح ،على الآخرين وقبوله،
وقد جعل الإ�سالم حقوق غري امل�سلمني فر�ضا دينيا ،بحيث يحا�سب امل�سلم على
التق�صري فيه((( .خا�صة و�إن الإ�سالم يف ميدان احلياة العامة حري�ص على احرتام
�شخ�صية املخالف له ،ومن ثم مل يفر�ض عليه حكمه� ،أو يقهره على اخل�ضوع
ل�شرائعه ،ومل يقم مب�صادرة حقوقه �أو حتويله بالكره عن عقائده �أو امل�سا�س ب�أمواله
و�أعرا�ضه ،ودمائه ،بل ترك �أهل الأديان وما يدينون؛ لأن االختالف �سنة ومن �سنن
الوجود»(((.
	-1انظر :وثيقة املدينة امل�ضمون و الداللة� ،أحمد قائد ال�شعيبي ،تقدمي :عمر عبيد ح�سنه.3-2 .
	-2انظر.http://www.aboulyossr.com/news127.html :
 -3مو�سوعة حقوق الإن�سان يف الإ�سالم ،خديجة النرباوي� ،ص .583
	-4ال�شرق والغرب حوار ال مواجهة ،د� .إبراهيم �أبو حممد .146 ،وانظر :مظاهر حرية العقيدة يف ال�شريعة
الإ�سالمية� ،أحمد علي �سليمان.5 -4 ،
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�إن مما متيز به املجتمع املدين �أنه جمتمع متنوع الأطياف والأديان ،ورغم هذا
التنوع والتعدد فقد متكن عليه ال�سالم من خالل الوثيقة الت�أليف بني امل�سلمني
�أن�صارا ومهاجرين ،وبينهم وبني غريهم من املخالفني لهم يف الدين مما مكنهم من
العي�ش ب�سالم و�أمان.
وعلى هذا ميكن اعتبار وثيقة املدينة من �أهم امل�شاريع النبوية التي يهدف من
خاللها عليه ال�سالم �إىل اقرار احلرية �سواء الدينية �أو غريها وعلى تر�سيخ العدل و
ال�سلم الداخلي واخلارجي بني املختلفني دينيا و�سيا�سيا.
ِّ
ال�سلم الأهلي فقط ،بل يتعداه �إىل
فامل�أمول من وثيقة املدينة ال ينح�صر يف ِّ
ال�سلم اخلارجي ،وعليه فقد ج�سدت الوثيقة التطبيق العملي لل�سلم املدين،
ِّ
هذا الأخري الذي مل يكن مبنيا على العقيدة امل�شرتكة ،و�إمنا على �أ�س�س التعاي�ش
ال�سلمي بني مكونات الدولة وعلى وحدة اجلن�س الب�شري وكرامته.
ِّ
ثانيا :املقوم االجتماعي:
�أما املقوم االجتماعي امل�ستنبط من «وثيقة املدينة» واملحقق لل�سلم املدين
فيتجلى يف كونها ت�شكل العقد االجتماعي الأول يف تاريخ الب�شرية ،والذي يعد
ال�سلم الأهلي من خالل
�أهم املرتكزات للمواطنة يف دولة املدينة ،والتي حمت ِّ
ح�سن التعامل والتعاقد وال�شراكة والتكامل والتعارف والتوافق مع (الآخر)،
وهو �أمر ي�ستدعي االجتهاد والنظر والتفكري و�إيجاد ال�صيغ املالئمة لتعامل
امل�سلمني مع (الآخر) ؛ ذلك �أن (الآخر) موجود ،و�أن التنوع بالعقائد والأفكار
والألوان والأقوام والأجنا�س �سنة اجتماعية وكونية البد من التوافق معها على
�صيغ وقوا�سم م�شرتكة ،و�أن االعرتاف بوجود (الآخر) كواقع ،والتعامل معه،
والتوافق معه على �صيغ تعاون ال يعني �إقراره على ما هو ،فله خياره وال �إكراه.
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فقد عا�ش امل�سلمون مع غريهم ممن يخالفونهم يف العقيدة ،ي�شاركونهم
احلياة املجتمعية يف رابطة �إن�سانية نابعة من الإ�سالم؛ ذلك �أن د�ستور املدينة يقرر
«�أن املواطنة يف الدولة الإ�سالمية تت�سع لت�شمل غري امل�سلمني من �أبناء الوطن
(((
الأ�صليني ،و�أولئك الذين يختارون �أن ين�ضموا �إىل جماعة الإ�سالم ال�سيا�سية».
ال�سلم والتوافق
ومن هنا تربز �أهمية الوثيقة التي لعبت دورا كبريا يف تثبيت ِّ
بني جميع الأطراف امل�شكلة ملجتمع املدينة املنورة على بنود الوثيقة ،ومن ثم تعترب
احلل الأمثل للق�ضاء على اال�ضطرابات والنزاعات ونزع فتيل احلرب التي كانت
تن�شب على �أتفه الأ�سباب يف �أيام اجلاهلية.
و�أعتذر عن عدم الإطالة يف هذا املقوم؛ لأين قد �أدرجته يف ثنايا البحث
ال�سلم
خا�صة يف مطلب القيم ويف بعدي املواطنة والأمن ،فاملجتمعات لتنعم ب ِّ
املدين البد �أن يعم العدل وامل�ساواة ،و�أن يتحلى الأفراد بقيم التكافل والتعاون،
وي�شعر اجلميع بانتماء لوطن واحد ،ولهذا ف�إين اكتفيت بالإ�شارة �إىل هذا املقوم
خ�شية التكرار.
الفرع الثالث :املقوم ال�سيا�سي:
�إن من �أ�سباب الفنت والتناحر التي تعي�شها املجتمعات املعا�صرة خا�صة ال�صراع
حول ال�سلطة؛ فاالزدواجية يف احلكم وحب ال�سلطة جعل البلدان تكتوي بنريان
ال�سلم
احلروب الأهلية التي ت�أكل الأخ�ضر والياب�س ،باملقابل لتحافظ البلدان على ِّ
املدين واال�ستقرار البد من �أن يكون جميع املواطنني حتت قائد واحد و�سلطة
واحدة؛ فال�سفينة التي تتعدد ربابنتها تغرق ،وهذا ما يحدث يف البلدان التي
تعي�ش احلروب الآن؛ لذلك عملت وثيقة املدينة على حتديد اجلهة التي متثل القيادة
العليا يف الدولة الإ�سالمية من خالل الن�ص على قيادة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
 -1وثيقة املدينة امل�ضمون والداللة� ،أحمد قائد ال�شعيبي ،تقدمي :عمر عبيد ح�سنه« .15 -14 ،بت�صرف».
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للأمة ال�سيا�سية ،ورئا�سته للدولة ،ومرجعيتها له ،من خالل البند الأول الذي ن�ص
ني،)...
ني َوالمْ ُ ْ�سلِمِ َ
اب م ِْن محُ َ ّمدٍ ال ّن ِب ّي ]ر�سول اهلل] ،بَينْ َ المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
علىَ ( :ه َذا كِ َت ٌ
والبند (( 23التي ن�صت علىَ ( :و ِ�إنّ ُك ْم َم ْه َما اخْ َت َل ْف ُت ْم فِي ِه م ِْن �شَ ْيءٍ َ ،ف�إِ ّن َم َر ّد ُه �إلىَ
اللهّ ِ َع ّز َو َج ّل َو�إِلىَ محُ َ ّمدٍ �صلى اهلل عليه و�سلم ( ..ي�ؤيد ذلك الفقرة) � 36أ) ( َو�أنّ ُه
اَل يَخْ ُر ُج ِم ْن ُه ْم �أَ َح ٌد � اّإل ِب�إِ ْذنِ محُ َ ّمدٍ ) ،وغريها من البنود التي تن�ص على �أن اليهود
وجميع رعايا الدولة الذين عليهم الإقرار بقيادة الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
والرجوع �إليه يف الأمور التي لها �أهميتها يف �ش�ؤون الدولة(((.
وحتديد القيادة العليا من الأمور احليوية التي البد �أن تن�ص عليها املواثيق
الد�ستورية ،وعدم �إغفال ذلك يف ن�ص الوثيقة يعزز قيمتها الد�ستورية املهمة(((؛
ال�سلم ال�سيا�سي بل واالقت�صادي؛
ومن هنا تظهر �أهميتها يف اال�ستقرار املجتمعي و ِّ
ف�إقرار الوثيقة على اعتبار الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم هو املرجع الوحيد
باعتباره ميثل القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية -يف كل خالف� ،إمنا هو من �أهملل�سلم املدين عن طريق �سد الباب �أمام التفرق واالنق�سام الذي
ال�سبل املحققة ِّ
يحدث عند تعدد ال�سلط.
وهذا ال ينفي عن حكومة النبي ال�صفة ال�سيا�سية �إىل جانب ال�صفة الدينية
لأنه �صلى اهلل عليه و�سلم كانت له مهمة قيادية من خالل ال�شرع الإ�سالمي؛ لذا ال
تناق�ض بني ال�صفة الدينية وال�صفة ال�سيا�سية بالن�سبة للر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم،
الذي كان ميثل الزعامة ال�سيا�سية ب�أرفع معانيها ،ال�سيما �إذا كانت هذه ال�سيا�سة متثل
�أرقى �سيا�سة عرفتها الب�شرية؛ لأنها عملت على بناء �أمة قيادية متح�ضرة تربطها فيما
بينها املحبة والت�آخي ،وي�سودها العدل ،وتتمتع باحلرية التي جتعل من جميع رعايا
	-1املنهج النبوي يف تنظيم دولة املدينة ،د .جرب اله ّلول ،املعرفة املواجِ َهة ،درا�سات �إ�سالمية:
.http://doc-gabr-alhallul.blogspot.com/2015/05/blog-post_20.html

 -2حقوق الآخر يف �ضوء وثيقة املدينة املنورة ،د .خالد عليوي جياد.158 ،

- 126 -

الدول عن�ص ًرا فاعلاً يف حركة الدول ومنوها.

وباعتبار �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قائد دولة املدينة كانت من �أوىل
الواجبات امللقاة على عاتقه وعي الظروف التي تعي�شها املدينة و�إدراكها؛ لكي
ي�ستطيع من خاللها التعامل مع الواقع يف �سبيل تغيريه �إىل الأف�ضل((( ،وهنا جتلت
ال�سيا�سة النبوية يف تنظيم دولة املدينة من خالل توطيد دعائم اال�ستقرار ال�سيا�سي،
وبناء جبهة داخلية قادرة على الوقوف �ص ًفا واحدً ا �أمام �أي عدو يهدد املدينة.
وهذا ما ميكن �إدراكه من خالل امل�ؤاخاة بني املهاجرين والأن�صار ،ومن كتابة
وثيقة املدينة التي �شملت جميع رعايا الدولة من يهود وم�شركي املدينة ،فالنبي
حري�صا على اال�ستقرار الداخلي لدولته؛ ولأنه يعلم �أن
�صلى اهلل عليه و�سلم كان
ً
الدولة التي تفقد هذه امليزة تبقى يف ا�ضطراب دائم مينعها من بناء ذاتها ،وي�ضعفها
(((
عن الوقوف يف وجه عدوها.
وحتى يتمكن جميع رعايا الدولة العي�ش ب�أمن و�سالم �أي�ضا فقد عملت وثيقة
املدينة على تنظيم عالقة الراعي بالرعية ،وتبيني حقوق وواجبات كل املتعاقدين،
والتزامهم ببنود املعاهدة التي مت ذكرها يف ثنايا هذا البحث.
والظاهر منها �أن اليهود �أ�صبحوا مع امل�سلمني يف املدينة املنورة ك�أمة واحدة
ف�أراد الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم �أن يجعل العي�ش امل�شرتك على �أر�ض املدينة
املنورة حمم ًيا من �أي ت�صدع واختالف ،ف�ألزم اجلميع بتلك الوثيقة الواحدة
وبالعي�ش امل�شرتك على �أر�ض املدينة التي كان ي�سكنها امل�سلمون وغري امل�سلمني(((.
 -1قيادة الر�سول (�صلى هلل عليه و�سلم) ال�سيا�سية والع�سكرية� ،أحمد راتب عرمو�ش.186 ،
 -2درا�سة حتليلية ل�شخ�صية الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم من خالل �سريته ال�شريفة ،حممد روا�س قلعة
جي .211 ،املنهج النبوي يف تنظيم دولة املدينة:
.http://doc-gabr-alhallul.blogspot.com/2015/05/blog-post_20.html

	-3ال�سلم وال�سالم ،حممد احل�سيني ال�شريازي.79 -78 ،
ِّ
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وكما هو مالحظ ف�إن اليهود مثلوا �صورة الآخر الداخلي الكتابي املختلف
عقائديا مع اجلماعة امل�ؤمنة) الأنا ( ،لكنه يت�شارك معها الوجود ال�سيا�سي يف �إطار
الكيان ال�سيا�سي للدولة الإ�سالمية ،ف�أعلن ا�ستنا ًدا �إىل الوثيقة عن قبوله امل�شروع
ال�سيا�سي للدولة ،وحددت فقرات عدة يف الوثيقة ماله من حقوق وما عليه من
التزامات يقت�ضيها العي�ش امل�شرتك وامل�صالح املتبادلة ،وقد ورد ذكر اليهود يف
الوثيقة 21مرة ،وب�صيغ خمتلفة ،ابتداء من الفقرة ( )16التي ن�صت علىَ ( :و ِ�إنّ ُه
ين َع َل ْيه ِْم،
َم ْن تَ ِب َع َنا م ِْن يَ ُهو َد َف�إِ ّن لَ ُه ال ّن ْ�ص َر َو ْ أ
الُ ْ�س َو َة َغيرْ َ َم ْظ ُلو ِم َ
ا�ص ِر َ
ني َو اَل ُم َت َن َ
لكون الوثيقة موجهة ملوادعة اليهود �أوال ،ولرت�سيخ �أهمية االعرتاف بوجودهم،
وقبول التعاي�ش معهم ثانيا.
�إن ظروف العداء الآين مع قري�ش ك�آخر خارجي معادي ،مل متنع القيادة
النبوية من امتالك ر�ؤية �إ�سرتاتيجية م�ستقبلية يف احتمالية ظهور �آخرين خارجيني
خطرين على م�ستقبل الوجود ال�سيا�سي الإ�سالمي ،كما يفهم �ضمن ًيا من �سياق
الفقرة التي ن�صت علىَ ( :و ِ�إ ّن بَ ْي َن ُه ْم �-أي اجلماعة امل�ؤمنة والآخر الداخلي-
ال ّن ْ�ص َر َع َلى َم ْن َد َه َم يَثرْ ِ َب .فيرثب هنا متثل الكيان ال�سيا�سي للدولة �آنذاك وحماية
هذا الكيان ال تقت�صر على اجلماعة امل�ؤمنة فقط ،بل تقت�ضي م�شاركة جميع �أفراد
االجتماع ال�سيا�سي ب�صرف النظر عن اعتقاداتهم و�أفكارهم ال�سيا�سية ،وميكن
بر�ؤية حتليلية معا�صرة تو�سيع مفهوم الآخر يف هذه الفئة لي�شمل الآخر الدويل،
والآخر الإقليمي ،فت�صبح الوثيقة مرتكزا جيدا للبناء الداخلي للدولة� -آنذاك-
بخلقها الظروف املالئمة لبناء ن�سيج اجتماعي متجان�س قادر على جتاوز التنوعات
الثقافية حل�ساب امل�صلحة العامة العليا للدولة من جهة ،ومن جهة �أخرى ر�سمت
الوثيقة م�سار العالقات الدولية للدولة الإ�سالمية بجعلها ت�ستند �إىل قاعدة عدم
العدوان �أيًا كان م�صدره(((.
 -1حقوق الآخر يف �ضوء وثيقة املدينة املنورة ،خالد عليوي جياد.156 -155 ،
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وعليه ف�إن الإقرار بهذه احلقوق الإن�سانية املهمة للآخر يف وثيقة املدينة ميثل
عالمة م�ضيئة على البعد الإن�ساين للإ�سالم ،وات�ساع �أفق الت�شريع يف هذا الدين
ال�سلم املدين ومبد�أ التعاي�ش بني �أع�ضائه
لبناء كيان �سيا�سي �إ�سالمي مدين يعزز ِّ
على اختالف معتقداتهم الدينية ،وم�شاربهم الفكرية ،وانتماءاتهم االثنية ،فيجنبهم
االنزالق �إىل �شرك العنف والتطرف واالحرتاب املجتمعي(((.
�إن هذه املعاهدة قد �شكلت حتال ًفا ع�سكريًا �سيا�س ًيا مع اليهود من خالل
التنا�صر فيما بينهم على من يحارب �أهل هذه ال�صحيفة واملق�صود بهم اليهود
وامل�سلمني م ًعا ،وبهذا ا�ستطاع النبي �صلى هلل عليه و�سلم �أن يجر اليهود �إىل جانبه
�أو على الأقل حتييدهم والتفرغ للعدو املبا�شر والرئي�س وهو الوثنية املكية ،فكانت
هذه اخلطوة الأ�سلوب الناجح للنبي يف مواجهة �أعداء الدعوة يف كافة مراحل
ال�صراع� ،إذ كان يعمل على جتميد خالفاته مع بع�ض اجلماعات امل�ضادة له من �أجل
التفرغ للعدو الرئي�س ،الذي تكون خطورته �أ�شد على النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
واجلماعة امل�ؤمنة(((.
ال�سلم املدين داخل املدينة اقت�ضت �ضبط ومراقبة تنقل
كما �أن املحافظة على ِّ
اليهود الذي ال يكون �إال ب�إذن من النبي �صلى اهلل عليه و�سلم احرتازا من �أي مكر
وخداع وخيانة من خالل حتالف اليهود مع الأعداء اخلارجيني ،وتقييد هذا احلق
على اليهود مبنعهم من مغادرة املدينة �إال ب�إذن �صاحب ال�سلطة :ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم كما ورد يف البند (َ ( :)36و�أنّ ُه اَل يَخْ ُر ُج ِم ْن ُه ْم �أَ َح ٌد � اّإل ِب�إِ ْذنِ محُ َ ّمدٍ )
ال يعد تعديا على هذا احلق� ،أو حرمانا ملواطنني منه ،بل هو �إجراء كثريا ما تلج�أ �إليه
الدول احلديثة ملراقبة حترك بع�ض الفئات والأ�شخا�ص� ،سواء مبربر املحافظة على
	-1املرجع ال�سابق.161-160 ،
 -2درا�سة حتليلية ل�شخ�صية الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم من خالل �سريته ال�شريفة ،حممد روا�س قلعة
جي .33 ،انظر.http://doc-gabr-alhallul.blogspot.com/2015/05/blog-post_20.html :
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�أمنهم� ،أو احليلولة دون خطر حمتمل منهم ،مراعاة للم�صلحة العامة ،ففي هذا
الإجراء النبوي املن�صو�ص عليه يف الوثيقة مبوافقة اليهود «احتياط الحتمال قيام
اليهود بات�صاالت خارج املدينة قد تقود �إىل اتفاقيات ت�ضر بدولة الإ�سالم النا�شئة،
وبهذا ي�صبح � ّأي فرد يخرج من اليهود بعد الإذن معلوما بذاته لدى القيادة،
ومعلوم اجلهة والهدف من اخلروج»(((.
وهذا ال يعترب تقلي�صا للحريات و�إمنا هو �إجراء �أمني تلجا �إليه البلدان للحفاظ
على �أمن و�سالمة رعاياها والوافدين عليها ،وهذا ما ي�ؤيده ال�سيد حممد مهدي
�شم�س الدين يف قوله« :فهو �إجراء �أمني قد يراد به التحفظ على عالقاتهم) �أي
اليهود (اخلفية مع املحيط املعادي ،وقد يراد منه مع ذلك حفظهم من وقوع
االعتداء عليهم ب�سبب تعاقدهم مع امل�سلمني يف املجتمع اجلديد(((» خا�صة و�أنه
�صلى اهلل عليه و�سلم كان يعلم �أن م�صدر القلق واال�ضطراب الذي يهدد املدينة
ي�أتي من قبل اليهود؛ ملا كان لهم من دور بارز يف حياة املدينة قبل الهجرة ،وللحقد
والكراهية التي ي�ضمرونها له ولأتباعه ،ولذلك البد من مالحظة هذا الوجود
اخلطر الذي يهدد اجلماعة الإ�سالمية والذي قد ينقلب يف �أية حلظة م�ستغلاً �أق�سى
الظروف للتعاون مع العدو اخلارجي؛ وال يجد النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أن من
احلكمة �إخراجهم من املدينة لين�ضموا �إىل عدو امل�سلمني م�شكلني حل ًفا �أمام دولة
حديثة الن�شوء ،وغري قادرة على مواجهة تلك القوة التي جتمعها م�صالح م�شرتكة
ملواجهة الإ�سالم و�أهله بقوة مادية كبرية من ال�سالح واملال والرجال التي ميتلك
اليهود جلها(((.
 -1حقوق الإن�سان والعدالة اجلنائية ،حممد عبد اهلل ولد فرحان .70 ،وانظر :حقوق الإن�سان يف الوثائق
الإ�سالمية ،د .م�صطفى بن حمو �أر�شوم ،ورقة بحثية �سابقة.
 -2يف االجتماع ال�سيا�سي الإ�سالمي ،حممد مهدي �شم�س الدين .278 ،وانظر :حقوق الآخر يف �ضوء
وثيقة املدينة املنورة ،خالد عليوي جياد.160 ،
	-3املدينة املنورة عا�صمة الإ�سالم الأوىل ،حممد خمتار الوكيل.32-31/2 ،
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لذلك �أخذ النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يتناول هذا الواقع «بحكمة النبي،
وحزم القائد ،وحنكة ال�سيا�سي ،وخربة املربي ،لي�ضع احلل املنا�سب الذي يجنب
امل�سلمني ما يتوقع من يهود من ال�شر ،حتى ي�شتد عودهم ،وتقوى �شوكتهم،
وي�صبحوا قادرين على مواجهة عدوهم ،وتلخ�ص هذا احلل يف عقد معاهدة بني
امل�سلمني من جهة ،وبني اليهود من جهة �أخرى»(((.
بناء على ما تقدم ،ف�إن �سيا�سة خامت الأنبياء حممد �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم
قد �سعت اىل ا�ستيعاب جميع الأطياف امل�شكلة للمجتمع املدين بغ�ض النظر عن
اختالفهم الديني ،ومن مت ت�أمن �شر بع�ض الفئات وجتعلهم جلانبها ولو ب�شكل
ال�سلم املدين والعدل
م�ؤقت ،كما متكن عليه ال�سالم من خالل الوثيقة من بناء ِّ
واحلرية �سواء الدينية �أو غريها وحماية الأفراد واملمتلكات؛ ومن هنا يربز �أن
ال�سيا�سة الناجحة ت�ستطيع �أن حتد من اال�ضطرابات واالحرتاب الداخلي ،و�أن
ال�سلم
تبعد الت�أثري ال�سلبي من اجلهات اخلارجية ،وبذلك متثل مقوما مهما يف تثبيت ِّ
ال�سلمي بني الأنا والآخر.
املدين وحتقيق التعاي�ش ِّ
ال�سلم الكوين
وعليه ف�إن ال�سيا�سة املحمدية متثل منوذجا يقتدى به يف حتقيق ِّ
ولي�س املدين فقط؛ ومن هنا ن�ستخل�ص �أن وثيقة املدينة جت�سد منوذجا راقيا يف
ال�سلم حاجة
الو�صول بالإن�سانية مبختلف مللها �إىل بر الأمان وال�سالم؛ لكون ِّ
�إن�سانية ما�سة ي�سعى كل فرد للتمتع بها واحلفاظ عليها.
ال�سلم املدين من خالل وثيقة املدينة
املطلب اخلام�س� :أبعاد ِّ
ال�سلم املدين:
الفرع الأول :الأمن و ِّ
�إن من املقا�صد التي جاءت ال�شريعة الإ�سالمية لتحقيقها حفظ الكليات
	-1املرجع ال�سابق .انظر.http://doc-gabr-alhallul.blogspot.com :
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أمن مق�صدً ا
اخلم�س ،وهذه الأخرية من �أهم ما تتطلبه الأمن وال�سالم ،بل يُ َع ُّد ال ُ
من مقا�صد ال�شريعة ،فقد ح�صر العلماء املقا�صد ال�ضرورية يف حفظ الدين
و�ص َّرح املاوردي ب� َّأن �صالح الدنيا وانتظام �أمرها
والنف�س والن�سل واملال والعقلَ ،
أمن عام تطمئن �إليه النفو�س ،وتنت�شر فيه الهمم ،ويَ ْ�س ُكن فيه
ب�ستة �أ�شياء ،منهاٌ � :
الربيء ،وي�أن�س به ال�ضعيف؛ فلي�س خلائف راحة ،وال حلاذر طم�أنينة((( ،فبانت
منه � ً
ال�سلم وال�سالم الذي يريد
أي�ضا �أهم َّية الأمن وال�سالم ،فالإ�سالم هو ر�سالة ِّ
للإن�سانية الرقي والتقدم واحل�ضارة وال�سكينة واالطمئنان ،فالإن�سان غري الآمن
يف �سربه وم�سكنه وحياته ،ال يتمكن من �أن يحقق االزدهار والنمو ،بل كث ًريا ما
ي�سبب فقدان الأمن النا�شئ من اخلوف ونحوه حتطيم الإن�سان يف �أبعاده املختلفة،
وا�ستنفاد معنوياته ال�سامية التي حتافظ على كرامته و�إن�سانيته(((.
من هنا تتبني الأهمي ٌة الكربى للأمن يف حياة الأفراد واملجتمعات ،فهو
الأ�سا�س الطمئنان الإن�سان و�سكينته النف�سية ،والدافع للعمل واالجتهاد ،وامل�ساهمة
يف الرقي وتنمية البلدان ،لذا فقد كانت من بني ما ن�صت عليه الوثيقة بو�ضوح
�ضرورة احلفاظ على �أمن و�سالمة املواطنني مبختلف �أطيافهم و�أديانهم؛ ف�ساكن
املدينة �آمن فيها و�آمن عند الرجوع �إليها ،وهذا ما ي�صرح به البند (َ ( :)47و�أنّ ُه َم ْن
خَ َر َج �آم ٌِنَ ،و َم ْن َق َع َد �آم ٌِن ِبالمْ َدِ ي َنةِ � ،اّإل َم ْن َظ َل َم و �أَث َِم).
هذه بع�ض فقرات معاهدة املدينة التي احتوت قبائل �شتى و�أديانًا �شتى،
وع�شائر �شتى ،و�أطيا ًفا �شتى ،و�ألوانًا �شتى من بدو� ،إىل موالٍ � ،إىل مهاجرين� ،إىل
�أن�صار� ،إىل �أو�س م�سلمني� ،إىل �أو�س وخزرج م�سلمني ،و�إىل �أو�س وخزرج
� -1أدب الدنيا والدين للماوردي .119 111 ،وانظر� :أثر تعليم القر�آن الكرمي يف حفظ الأمن ،د .عبدالقادر
اخلطيب .8-7 ،نقال عن :هدي النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف �إقامة الأمن وال�سالم ،حممد �سجاد
يون�س� ،شبكة الألوكة ،تاريخ الإ�ضافة/http://www.alukah.net :/11/2/2012 :
	-2ال�سلم وال�سالم ،حممد ال�شريازي.44 ،
ِّ
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وثنيني ،و�إىل �أو�س وخزرج يهود ،كل ه�ؤالء انتظمتهم هذه االتفاقية ،هذا من
تخطيط النبي عليه ال�صالة وال�سالم ،وهذا من حكمته ،وهذا من منهج اهلل عز
وجل((( الذي �أ ّدى �إىل قبول هذه الوثيقة اجلماعية يف ختام املباحثات التي �أجراها
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم مع الأطراف الأخرى ،والتي ا�ستندت �إىل �أخذ �إجماع
كل الأطراف ،بهدف �إيقاف الفو�ضى وغياب الأمن الذي تردى فيه �أهل املدينة
بعد  120عا ًما من القتال والبغ�ضاء ،ومل ت�ستطع املدينة �أن ت�صل بنف�سها �إىل ٍّ
حل
وا�ستقرار و�سالم اجتماعي و�سيا�سي مع القوى االجتماعية فيها ،فك�أنها كانت
تنتظر ً
منقذا لها ،وبينما كانت هذه املدينة تتقَهقَر با�ستمرار �إىل الوراء اقت�صاد ًّيا
ب�سبب احلروب امل�ستمرة ،كانت هناك يف الأفق نذر حرب جديدة ،ويف هذا
الوقت احل ِرج ظ َهر �شخ�ص �أَجنبي عنها �أ�شار �إىل ط ُرق �إمكانية العي�ش م ًعا ب�أمن
و�سلم مع كافة املجموعات املوجودة الأخرى ،ودعا اجلميع �إىل االرتباط بالأ�س�س
حق حقَّه(((.
القانونية التي تعطي لكل ذي ّ
�إن هذه الوثيقة مل تقت�صر على حفظ �أمن و�سالمة قاطني املدينة بل تعدتها �إىل
حفظ حق اجلار يف الأمنَ ( :و� ّأن اللهّ َ َجا ٌر لمِ َ ْن بَ ّر َواتّقَى ،وَمحُ َ ّم ٌد َر ُ�س ُ
ول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم) .واحلفاظ عليه كاملحافظة علي النف�س ،حيث ورد يف البند (:)40
( َو� ّأن الجْ َا َر َكال ّن ْف ِ�س َغيرْ َ ُم َ�ضا ّر َو اَل �آ ِث ٌم) (((.
ال�سلمي بني جميع رعايا املدينة
ال�سلم املدين والتعاي�ش ِّ
وعليه ف�إن الأمن و ِّ
املنورة من �أهم ما ركزت عليه الوثيقة ،ملا لها من �أهمية عظمى يف حياة الفرد
واجلماعة ،بل يف حياة االن�سانية جمعاء.
ال�سلمي ال�سرية -فقه ال�سرية النبوية -د .حممد راتب النابل�سي ،الدر�س (:)57-48
 -1مفهوم التعاي�ش ِّ
http://nabulsi.com/blue/ar/print.php?art=9310

 -2وثيقة املدينة املنورة وثيقة ال�سالم يف جمتمع متعدد الثقافات والأديان ،علي بوالج.15 ،
	-3ال�سرية ،ابن ه�شام .370-368/2 ،وانظر �أي�ضا :حممد حميد اهلل :جمموعة الوثائق ال�سيا�سية للعهد
النبوي.62 ،
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ﭽﯛ ﯜ

واملالحظ �أن ال�سالم ارتبط بالأمن ،كما يف قوله تعاىل:
ﯝﭼ (احلجر ،)46 :ودين الإ�سالم هو دين الأمن وال�سالم ،وال�سالم الذي
جاء به الإ�سالم ،هو �سالم عام مع النف�س الب�شرية� ،أي� :سالم مع الذات ،ومع
اجلماعة ،واملجتمع ،والعامل كله(((.
ال�سلم يف الإ�سالم حقيقة ال
فال �سلم بدون �أمن ،وال �أمن بدون �سلم� ،إذ ِّ
غبار عليها ،و�أما ما يروج من قبل بع�ض النا�س من �أن هذا الدين هو دين القتل
والإرهاب واخلوف ،فكلها �أكاذيب و�أباطيل ،ال حقيقة لها �أ�صلاً  ،وهم ال يعرفون
ال�سلم يف الإ�سالم قائم على احلق والعدل ،وهو الأ�صل
عن الإ�سالم �شيئًا؛ لأن ِّ
ال�سلمي بني ال�شعوب والأمم ،مع
يف ال�سيا�سة ال�شرعية ،لأن ذلك يحقق التعاي�ش ِّ
احلفاظ على ا�ستقاللية وكرامة امل�سلمني ،واحليلولة دون ت�سلط الكافرين على
رقابهم ومقدراتهم(((.
فال �سلم وال �أمن بدون عدل وم�ساواة ،وهذه من الأمور التي �أ�شارت الوثيقة
�إليها ،بالإ�ضافة �إىل ن�ص البند ( )22على (( َو�إِنّ ُه اَل يَحِ ّل لمِ ُ ؤْ�م ٍِن �أَ َق ّر بمِ َا فيِ َهذِ هِ
ال�صحِ ي َفةَِ ،و�آ َم َن ِبا ِهلل َوا ْليَ ْو ِم ْالآخِ ِر �أَنْ يَ ْن ُ�ص َر محُ ْ دِ ًثا �أو يُ�ؤْوِ يهَِ ،و�أَ ّن َم ْن ن ََ�ص َر ُه،
ّ
�أَ ْو �آ َوا ُهَ ،ف�إِ ّن َع َل ْي ِه لَ ْع َن َة اللهّ ِ َو َغ َ�ض َب ُه يَ ْو َم ا ْل ِقيَا َمةِ .اَ
ول يُ�ؤْخَ ُذ ِم ْن ُه َ�ص ْر ٌف َو اَل َع ْد ٌل).
و� ّأ�ص َلت بذلك جترمي ما ي�سمى يف ع�صرنا« :الت�سرت على املجرمني» ،حيث
منعت �أن يجدوا لهم م�أوى �أو ن�صريا ،الأمر الذي قد يرتتب عليه انعدام الإجرام
و�سط املجتمع(((.
ال�سلم يف الإ�سالم ،د.
	-1العالقات الدولية بني امل�سلمني ،د .عدنان ال�سيد ح�سني .48 -47 ،انظر :مفهوم ِّ
�إياد كامل الزيباري ،موقع �سابق.
	-2العالقات الدولية للحكومة الإ�سالمية من وجهتي النظر الفقهية وال�سيا�سية ،عبا�س الذهبـي .396 ،انظر:
ال�سلم يف الإ�سالم ،د� .إياد كامل الزيباري ،موقع �سابق.
مفهوم ِّ
 -3حقوق الإن�سان والعدالة اجلنائية ،حممد عبد اهلل ولد فرحان.69 ،

- 134 -

ني [�أيديهم] َع َلى
ني المْ ُ ّت ِق َ
وال �شك � ّأن البند ( )13ال�سالف الذكرَ (َ :و� ّأن المْ ُ ؤْ� ِم ِن َ
[كل] َم ْن بَغَى ِم ْن ُه ْم� ،أَ ْو ا ْب َتغَى َد�سِ ي َع َة ُظ ْل ٍم� ،أَ ْو �إ ْثمٍ ا�َ ،أ ْو ُع ْد َوانٍا� ،أَ ْو َف َ�سادا بَينْ َ
نيَ ،و� ّأن �أَ ْيدِ يَ ُه ْم َع َل ْي ِه َجمِ ي ًعاَ ،ولَ ْو َك َان َولَ َد �أَ َحدِ هِ ْم ).وا�ضح يف حتديد احلكم
المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
القاطع يف حفظ الأمن الداخلي للدولة (املدينة) �ضد البغاة� ،إذ �أقام احلد على
ين�ص على وحدة اجلماعة يف و�ضع احلد القانوين على املخالفني،
املخالف ،فالبند ّ
كذلك يف رعايته وتنفيذه ،كذلك ي�ؤكد م�س�ؤولية الدولة عن الأفراد واجلماعات،
والواجب امل�شرتك يف الدفاع ومواجهة الظلم� ،أو منع الفتنة الداخلية �أو ن�شر
العدل(((.
كما ي�ؤكد البند ( )45الذي جاء فيهَ ( :و ِ�إ َذا ُد ُعوا �إلىَ ُ�ص ْل ٍح يُ َ�صالحِ ُونَ ُه
َويَ ْل َب ُ�سونَ ُهَ ،ف ِ�إنّ ُه ْم يُ َ�صالحِ ُونَ ُه َويَ ْل َب ُ�سونَ ُهَ ،و�أنّ ُه ْم �إ َذا ُد ُعوا �إلىَ ِمث ِْل َذل َِكَِ ،ف�إنّ ُه لَ ُه ْم
ال�سلم وال�صلح لكل من رغب يف
ني � اّإل َم ْن َحا َر َب فيِ ّ
َع َلى المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
الد ِين) على ِّ
ذلك ،وي�ستثنى من حارب يف الدين.
ويت�ضح منه �أن دعوة امل�صاحلة وامل�ساملة مفتوحة داخل املدينة وخارجها ،ومل
َا�س حِ ّ�ص ُت ُه ْم م ِْن َجا ِن ِبه ِْم ا ّلذِ ي ِق َب َل ُهم)
تخ�ص�ص لفئة من دون النا�س؛ �إذ (ل ُك ّل ُ�أن ٍ
 كما ورد يف البند (45ب) � -شرط �أن يكون قرار امل�صاحلة بيد �أهل املدينةومرجعها الأعلى(((.
وعليه فقد ا�ستطاع خامت الأنبياء واملر�سلني من خالل وثيقة املدينة املنورة من
ال�سلمي.
ال�سلم املدين والتعاي�ش ِّ
�إقامة جمتمع �إن�ساين مثايل يف حتقيق الأمن و ِّ
 -1قراءة يف د�ستور املدينة (مقال) حقوق الإن�سان يف الفكر العربي ،وليد نويه�ض .145 ،انظر :حقوق
الإن�سان يف الوثائق الإ�سالمية .د .م�صطفى بن حمو �أر�شوم ،ورقة بحثية �سابقة.
	-2املرجع نف�سه .152 -151
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ال�سلم املدين:
الفرع الثاين :املواطنة و ِّ
�إن من الأبعاد التي �أ�شارت �إليها وثيقة املدينة و�سعت �إىل حتقيقها حماولة
�صهر جميع رعايا الدولة الإ�سالمية ،يف بوتقة واحدة فيما ي�سمى باملواطنة؛
فحني هاجر الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم �إىل املدينة وجد فيها عقائد خمتلفة،
وقبائل �شتى ،ت�شكلت بعد ا�ستقراره �إىل فئات ثالث يف ذلك املجتمع اجلديد
هم :امل�سلمون ،واليهود ،والعرب امل�شركون ،ويت�ألف امل�سلمون من املهاجرين
والأن�صار الذين يت�ألفون بدورهم من الأو�س واخلزرج ،وهو ما ميثل ن�سيجا غريبا
وخمالفا لتقاليد العرب و�أعرافهم يف ذلك الوقت يف اجلزيرة العربية ،ويف ظل
ذلك التنوع� ،أراد �صلى اهلل عليه و�سلم �أن ي�ؤ�س�س دولة قوية ي�سودها ال�سالم
والتعاون وامل�شاركة بني جميع �أطيافها على خمتلف م�شاربهم ،ومن هنا جاءت
وثيقة املدينة ك�أول د�ستور للدولة املدنية يف العامل ،يحدد مالمح دولة الإ�سالم
اجلديدة ،وال يفرق بني مواطنيها من حيث اللون �أو العرق �أو اجلن�س»(((.
فاملواطنة يف الدولة الإ�سالمية الأوىل مل تنح�صر يف امل�سلمني وحدهم ،بل
امتدت لت�شمل اليهود املقيمني يف املدينة ،واعتربتهم «الوثيقة» من مواطني الدولة
�أمة مع امل�ؤمنني -وحددت ما لهم من احلقوق وما عليهم من الواجبات ،وهذانيِ ،ل ْليَ ُهودِ دِ ي ُن ُه ْم
ما نراه يف البند رقم (َ « :)25و� ّأن يَ ُهو َد بَنِي َع ْو ٍف �أُ ّم ٌة َم َع المْ ُ ْ�ؤ ِم ِن َ
َو ِل ْل ُم ْ�س ِل َمينْ ِ دِ ي ُن ُه ْم.»،ومل يقف الأمر عند يهود بني عوف وحدهم ،و�إمنا امتد
لباقي قبائل اليهود ،بل �إن بع�ض بنود «الوثيقة» تن�ص على واجبات امل�شركني من
�أهل املدينة ،مما ي�شري �إىل �أنهم دخلوا يف حكم الدولة اجلديدة وخ�ضعوا لأ�س�س
تنظيمها التي وردت يف وثيقتها ،و�أو�ضح هذه البنود البند رقم (20ب)َ « :و�أنّ ُه
اَل يُجِ ُري ُم ْ�ش ِر ٌك َم اًال ِل ُق َر ْي ٍ�ش َو اَل نَ ْف�ساَ ،و اَل يَ ُح ُ
ول ُدونَ ُه َع َلى ُم ْ�ؤمِن»وهكذا يتبني
-1

وثيقة املدينة ود�ستور املواطنة ،علي جمعة ،مقال من�شور على املوقع.www.digital.ahram.org.eg :

انظر :حقوق الآخر يف �ضوء وثيقة املدينة املنورة ،خالد عليوي جياد.157 ،
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�أن عن�صر الإقليم «املدينة» والإقامة فيه عند ن�ش�أة الدولة هو الذي �أعطى اليهود
وامل�شركني حق املواطنة ،و�ضمن لهم التمتع باحلقوق التي كفلتها «الوثيقة»،
بعد �أن كان هذا احلق يقوم بني القبائل على �أ�سا�س �صلتها �أو انحدارها من �أ�صل
م�شرتك ،كما كان يف اجلاهلية(((.
وعليه ف�إن مفهوم املواطنة يلتقي مع مفهوم الأمة ،وهذه الأخرية مبفهومها
ال�سيا�سي الوا�سع تت�سع لت�شمل �أكرث من جماعة دينية واحدة ،مما يجعل املجتمع
الإ�سالمي �سيا�س ًيا متكون من فئات عدة لها انتماءات دينية خمتلفة ،كما و�ضحت
ذلك الفقرة ( )25ال�سابقة ،وهذا الن�ص ب�سياقه ال�سيا�سي جعل املواطنة ركيزة
مهمة من ركائز املجتمع ال�سيا�سي الإ�سالمي قد تت�ساوى مع االنتماء الديني حني
يكون املجتمع ال�سيا�سي كله ذا انتماء ديني واحد ،فيتحد يف اخلارج املعا�ش
مفهوم الأمة مع مفهوم الوطن ،والدولة ،واملواطنة ،وقد ال تتحد هذه املفاهيم
يف م�صداق واحد ،فتكون �أمتان �أو �أكرث يف االنتماء الديني يف وطن واحد،
وجمتمع �سيا�سي واحد ،ودولة واحدة ،فالأمة الواحدة يف املعنى ال�سيا�سي
التنظيمي للوثيقة ،ت�شكل جمتمعا �سيا�س ًيا واحدً ا ،مكونًا من �أمتني من حيث االنتماء
الديني(((.وقد يتكون من �أكرث من �أمتني يف بع�ض الأحيان.
مفتوحا الن�ضمام تنوعات ثقافية �أخرى للتمتع بهذا احلق ح�سبما
مع ترك الباب
ً
ورد يف الفقرة (َ ( :)1و َم ْن تَ ِب َع ُه ْم َف َلحِ َق ِبه ِْم َو َجا َه َد َم َع ُه ْم ).والفقرة (� )25أي�ضا،
ويدل ذلك على �أن الإ�سالم يقبل فكرة ت�أ�سي�س جمتمع �سيا�سي متنوع يف دولة
واحدة ،ونظام حكم واحد ،على �أ�سا�س الإ�سالم ،يتمتع اجلميع فيها بحق املواطنة
الكاملة ،وال ي�شرتط لإقامة الدولة �أن تكون ملجتمع �إ�سالمي نقي خال�ص»(((.
 -1وثيقة املدينة امل�ضمون والداللة� ،أحمد قائد ال�شعيبي.32 ،
 -2نظام احلكم والإدارة يف الإ�سالم ،حممد مهدي �شم�س الدين.536 -535 ،
 -3يف االجتماع ال�سيا�سي الإ�سالمي ،حممد مهدي �شم�س الدين .266 ،انظر :حقوق الآخر يف �ضوء وثيقة
املدينة املنورة ،خالد عليوي جياد.159 ،
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ال�سلم الأهلي،
وعليه ف�إن مفهوم املواطنة �أو ما ميكن �أن ي�صطلح عليه مبفهوم ِّ
ومفهوم قبول الآخر ،هذه املفهومات الطارئة يف العامل الإ�سالمي اليوم �إمنا �أراد
ال�سلمي لكي
منها النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ت�أ�سي�س نظام عام �أ�سا�سه التعاي�ش ِّ
ال�سلم املدين بني مواطنيها((( ،و�أن ي�ؤ�س�س �أي�ضا
يتحقق اال�ستقرار يف املدينة و ِّ
دولة قوية ي�سودها ال�سالم والتعاون وامل�شاركة بني جميع �أطيافها علي خمتلف
�أديانهم و�أعراقهم وم�شاربهم.
ومن هنا جاءت وثيقة املدينة ك�أول د�ستور للدولة املدنية يف العامل يحدد
مالمح دولة الإ�سالم اجلديدة ،وال يفرق بني مواطنيها من حيث الدين �أو العرق
�أو اجلن�س ،ف�أكد «�أن �أطراف الوثيقة عليهم الن�صر والعون والن�صح والتنا�صح
والرب من دون الإثم»((( ،وحر�صت الوثيقة على �أن يكون الدفاع عن حدود
هذه الدولة م�سئولية اجلميع ،م�ؤكدة روح امل�ساواة والعدل والتعاون والتعاي�ش
ال�سلمي بني �أطرافها(((.
ِّ
ويرتتب على انتماء املتعاقدين للدولة ،وفقا للبنود الواردة يف «الوثيقة»
�أن ينعم �أهلها-من امل�سلمني وغري امل�سلمني -بالع�صمة يف �أنف�سهم و�أموالهم،
فهم جميعا �آمنون ب�أمان الإ�سالم :امل�سلمون ب�إ�سالمهم ،والذميون ب�سبب عقد
الذمة ،وهي نف�س �آثار انتماء الأ�شخا�ص �إىل دولهم وفقا لرابطة اجلن�سية ،مبفهومها
القانوين.
كما ن�ص عليه د�ستور املدينة يف الفقرة الأوىل والثانية من البند رقم ()25
الذي قرر املواطنة املت�ساوية لليهود وغريهم مع امل�سلمني حتت لواء الدولة
	-1انظرhttp://nabulsi.com/blue/ar/print.php?art=9310 :

 -2وتوخيا للإيجاز �س�أقت�صر على الإ�شارة فقط �إىل �أرقام البنود ( )37و ( )44و ( )18دون ذكرها خ�شية
ال�سلم املدين يف وثيقة املدينة.
التكرار والإطالة انظر �إىل املطلب الثاين والرابع :مقومات ِّ
	-3انظرhttp://www.ahram.org.eg/archive/TheWriters/News/58454.aspx :
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الإ�سالمية ،يعي�شون مع�صومني دما وماال وعر�ضا بحكم مواطنتهم الدائمة ،وعلى
من يكت�سب هذا احلق �أن يقوم -يف نظري ذلك -بواجبات م�ؤداها حتقيق التكافل
مع الدولة ،والوالء لها ،حلفظ كيانها داخليا ،ويف هذا داللة على �أمرين:
الأول :ت�أ�صيل مبد�أ حرية العقيدة ،وهو من املبادئ الأ�سا�سية التي تقوم عليها
هذه الدولة النا�شئة.
الثاين :مبد�أ الت�سامح مع �أهل الأديان ال�سماوية الأخرى ،وذلك ب�أن جعل لهم
الإ�سالم من احلقوق و�أوجب عليهم من الواجبات عني ما للم�سلمني وعليهم،
ولي�س �أعدل ممن ي�ساويك بنف�سه يف الن�صفة والعدل واحلكم(((.
وعليه ا�ستطاعت وثيقة املدينة �أن ت�ؤ�صل مل�صطلح املواطنة ،و�أن تعالج عالقة
ال�سلم الأهلي �أو
امل�سلمني واليهود ومن يعي�ش يف �أرجاء املدينة حتت ما ي�سمى ب ِّ
املواطنة ،التي عززت الإح�سا�س بالهوية واالنتماء لدى الأفراد واجلماعات لوطن
ال�سلم املدين يف املدينة
واحد ،بغ�ض النظر عن مرجعيتهم الدينية ،مما ي�سر ن�شر ِّ
ولو ب�شكل م�ؤقت.
ال�سلم املدين:
الفرع الثالث :حوار الأديان ،احل�ضارات �سبيل لتحقيق ِّ
اقت�ضت �سنة التدافع التي تقوم عليها احلياة الب�شرية مراعاة �سنة االختالف
والتنوع التي خلقها اهلل يف الب�شر لأجل التعارف والتعاي�ش والتفاهم ،و�أي�ضا
لتحقيقً �سنة اهلل يف التدافع والتكاثر والتنامي ،الذي ال ميكن �أن يكون �إال بالتنوع،
ف�إن احلوار ب�أ�شكاله وم�سمياته وم�صطلحاته املتعددة ي�صبح من لوازم احلياة و�ضمان
ا�ستمرارها و�إقامة العمران واال�ضطالع ب�أعباء اال�ستخالف الب�شري الذي يقت�ضي
اال�ضطالع به التعارف والتعاون والتعاي�ش والتدافع((( ،ولنا يف ال�سنة النبوية
 -1وثيقة املدينة امل�ضمون و الداللة� ،أحمد قائد ال�شعيبي.34 -33 ،
	-2احلوار ..الذات ،والآخر ،عبد ال�ستار �إبراهيم الهيتيhttp://uqu.edu.sa/page/ar/59175 ،
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الأ�سوة احل�سنة يف مراعاة االختالف والتنوع بني الب�شر ،فكان �صلى اهلل عليه
و�سلم ينزل النا�س منازلهم ويراعي خ�صو�صياتهم ،فقبل �أن يفتح اجل�سور مع �أهل
الكتاب من خالل احلوار الهادف لتحقيق امل�صالح امل�شرتكة ودعوتهم �إىل اال�سالم
�آخى بني امل�سلمني �أوال.
ولقد �سارع الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم �إىل تنظيم العالقات ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية بني جميع �سكان املدينة مبن فيهم اليهود مبا عرف بوثيقة
املدينة ،فقد ا�ستطاع ر�سول اهلل �أن يوحد �أول طائفة من امل�سلمني �أال وهي الأن�صار
معتمدا على منهج امل�ؤاخاة واحلوار ،و�أي�ضا على �أ�سا�س البعد العقدي ،كما مت َّكن
من امل�ؤاخاة بني املهاجرين والأن�صار ،ويجمعهم يف بَوتقة واحدة ،لينتقل �إىل
حماورة الآخر املتمثل يف اليهود؛ فعند هجرته �إىل املدينة وا�صل الر�سول دعوته
�إىل ربه باحلكمة واملوعظة احل�سنة و�إقامة احلجة والربهان ،وو�ضع املجتمع اجلديد
�أ�صول احلوار وقواعد التنظيم و�أ�س�س التعاي�ش بني اجلماعات والديانات»(((،
فاحلوار هو ال�سبيل �إىل بلوغ الهدف وو�صول الب�شرية �إىل بر ال�سالم؛ وم�ستقبل
الإن�سانية جمعاء يتعلق بحل �إ�شكالية التفاهم والتبادل بني ال�شعوب ،والرتكيز على
التعاون من �أجل �إقرار املبادئ والتعاليم الدينية امل�شرتكة التي حتث على احرتام
احلياة الإن�سانية وال�سعي يف الأر�ض من �أجل اخلري والأمن وال�سالم.
ولوال احلوار و�إن اختلفت �أ�سما�ؤه ملا حتقق �أي �سلم اجتماعي وال �أية وحدة
�سيا�سية ،وملا كانت لتقام املواثيق واملعاهدات ،التي يجب �أن ت�سجل ب�إرادة �إن�سانية
وبر َ�ضا الأطراف ودون �أي �إكراه ،وميكن القول ب�أن وثيقة املدينة مثال وا�ضح
ُحرة ِ
وجيد ط ّبق يف الواقع العملي فعلاً  ،و�أمنوذج للعي�ش م ًعا ب�سالم((( ،وكيف تربم
املعاهدات وتعقد املواثيق دون احلوار؟!
 -1حوار الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم مع اليهود ،حم�سن بن حممد بن عبد الناظر.103 ،
 -2وثيقة املدينة املنورة وثيقة ال�سالم يف جمتمع متعدد الثقافات والأديان ،علي بوالج.12 ،
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ال�سلم
وليحقق هذا احلوار ،واحلوار بني الأديان عامة ،مق�صده يف �إقامة ِّ
ال�سلمي يجب �أن ين�أى عن ا�ستهداف التوحيد بني دينني �أو �أكرث،
املدين والتعاي�ش ِّ
وهذا يعني �أال ين�شغل احلوار مب�سائل االعتقاد ،بل ينطلق من احرتام كل طرف
لعقيدة الآخر والت�سليم مببد�أ االختالف ومبد�أ حرية االختيار ،و�أمر ترك املحا�سبة
على االعتقاد والأعمال على ال�سواء هلل �سبحانه(((.
وبذلك متثل وثيقة املدينة �أرقى �صورة للحوار الداخلي ملختلف الطوائف
املكونة للمدينة التي نورها �صلى اهلل عليه و�سلم بقدومه ،ومن �أهداف هذه
الوثيقة :الدفاع عن �أمن املدينة ،و�أن يعي�ش كل �أفرادها يف �سالم �إذا التزم اجلميع
بتنفيذ بنود الوثيقة؛ ولذلك ف�إن �أبعاد احلوار ال ميكن �أن تحُ َّد مادام الهدف هو
الو�صول �إىل النتائج الإيجابية وحتقيق امل�آرب الإن�سانية ونيل املقا�صد ال�شريفة،
و�إزالة �أ�سباب اخلالف ودواعي ال�شحناء والبغ�ضاء(((.
ومن هذه الأهداف النبيلة للحوار الديني التقريب والتقارب بني الأنا والآخر،
ال�سلم املدين والتعاي�ش بينهما؛ حيث �إن التعاي�ش والتالقي والتحاور مع
وحتقيق ِّ
الآخر يف مناخ �إيجابي يعني الإقرار بوجوده كفكر يتحرك على �ساحة الواقع،
وهذا ال يعني بال�ضرورة الإميان بفكره ،ويف جتارب الإ�سالم ما يدلل على تعاي�ش
التيارات املختلفة يف ظل الدولة الإ�سالمية الأوىل ،وجريان جل�سات احلوار بعيدً ا
عن روح الت�شنج والتع�صب الفكري واالنتمائي وحماولة ق�سر �أو �إكراه الآخر
على القبول بالر�أي املخالف؛ لقوله تعاىل :ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ
ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ (�سب�أ )24 :وهذا ي�شري �إىل انفتاح
� -1آفاق التعاون بني العامل الإ�سالمي واملجتمعات الأخرى وا�ست�شرافها باحلوار ،د .حممد �صدقي
الدجاين.40 ،
� -2إ�شاعة ثقافة احلوار وتعزيز الت�سامح �سبيل للتخل�ص من الطائفية واالختالف ،د .عبد العزيز بن عثمان
التويجريhttp://www, taghrib.org/pages/contant.php?tid=93 :
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الإ�سالم على الآخر ،و�أنه ال يعي�ش االنغالق واجلمود واالنطواء على الذات ،وال
يعمل على حما�صرة الفكر الآخر �أو �إق�صائه من ال�ساحة((( ،كما �أنه ي�ساهم يف بناء
التعاي�ش والتعارف والتعاون واحليلولة دون احلروب واملواجهة ،و�أهميته يف بناء
امل�شرتك الإن�ساين واالرتقاء بالإن�سان وحتقيق كرامته وا�سرتداد �إن�سانيته.
وقد �أ�صبح حوار الأديان واحل�ضارات �أكرث �إحلاحا يف الوقت احلا�ضر باعتباره
ال�سلمي والرقي احل�ضاري ،وباعتبار احلوار هو الأ�سلوب املتح�ضر
و�سيلة للتعاي�ش ِّ
والراقي يف التعامل مع جميع الآراء الثقافية والفنية والدينية لإ�شاعة التعاي�ش
ال�سلمي وجتنب ن�شوء �أزمات ح�ضارية تزج بالإن�سانية يف نفق مظلم((( ،ولنا يف
ِّ
ال�سنة النبوية قدوة يف انتهاج احلوار الذي كان �سمة مميزة طبعت املجتمع النبوي
الذي كان خاليا من كل تع�صب �أو تطرف ومن كل عنف �أو غلو مع الذات �أو مع
الآخر(((.
�إن هذا الو�ضع يتطلب االقتداء باجلهود النبوية من �أجل ت�أ�سي�س �أر�ضية
م�شرتكة للحوار وتقبل الآخر املخالف يف الدين واالعتقاد والثقافة؛ وعليه ف�إن
وثيقة املدينة املنورة جت�سد منوذجا رائعا لفتح �آفاق احلوار والت�سامح واالحرتام
املتبادل وتقدي�س التنوع يف جمتمعاتنا الإ�سالمية(((؛ ملنع انغالقها احل�ضاري
والثقايف على بع�ضها البع�ض وعلى املجتمعات الأخرى ،ت�ؤ�س�س لبناء دولة مدنية
ال�سلم املدين املجتمعي ،ف�إدراك �أن الآخر الذي نعي�ش معه يف الإطار
قائمة على ِّ
الوطني �أو يف الإطار الإن�ساين له حقوق مقد�سة ال بد من احرتامها �سيف�سح املجال
	-1انظر :اخلطاب الثقايف بني الت�أ�سي�س واملمار�سةhttp://annabaa.org/nba60/khtabthkafi.htm ،

 -2ق�ضية احلوار الديني واحل�ضاري ،حمور العوملة وتطورات العامل املعا�صر ،يا�سني الوردي ،احلوار
املتمدن ،العدد www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=145798 2/9/2008 -2392
� -3سماحة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف التعامل مع غري امل�سلمني ،ح�سن عزوزي ،املجل�س العلمي املحلي
لإقليم موالي يعقوب وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية املغربmajlisyacoub.com/.../3086- .
	-4الدين كعامل م�ساعد وكمعيق للعمل من �أجل التعاي�ش بعد اخلروج من النزاع ،مارك غوبني.328 ،
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للتعاي�ش معه ،و�سيهدم الأ�سوار التي حتول دون تقبله ك�شريك �إن�ساين البد من
العمل معه ،فبقاء �أ�سوار ال�شك واخلوف من الآخر ،وتهمي�شه ورف�ض االعرتاف
بوجوده من �ش�أنها غلق باب النقا�ش واحلوار معه(((.
ال�سلم
لكن ثقافة احلوار وتنمية فل�سفة التعاي�ش واالئتالف من �أجل حتقيق ِّ
املدين ال ينبغي �أن تتم من جهة واحدة فت�صري بحثا عن االندماج يف الآخر وذوبانا
فيه ،بل البد لها من االعرتاف باحلق يف االختالف فيما بني الأطراف ،والبد �أن
ت�ستمد قوتها وم�صداقيتها من كون ا�ستحالة �أن يكون الطرف «القوي» هو املنتج
الوحيد للقيم� ،أو هو املحدد ملا ي�صلح له يف ر�سم الآخر «ال�ضعيف»! فالقبول
باالئتالف يكون يف القبول باالختالف على �أ�سا�س التعاي�ش باالحرتام.
ينبغي لنا كم�سلمني �أ�صحاب ر�سالة �إن�سانية ح�ضارية �أن نتذكر كثريا هذا
املبد�أ املعرب عنه يف ن�صو�ص القر�آن الكرمي واحلديث مبفردات متقاربة :كالعفو،
واحلكمة ،والدفع بالتي هي �أح�سن(((.
وقد قدمت الوثيقة م�ساحة كبرية للتعامل مع �أهل الكتاب ممثال يف اليهود
ب�شتى �أنواع التعامل من التنا�صح والت�سامح والأمن والتحاور والتعاهد والتحالف
والدفاع امل�شرتك من �أجل املدينة؛ لذا يجب الرجوع �إىل امل�صادر الأوىل للت�شريع
الإ�سالمي لال�ستفادة منها وا�ستخال�ص الدرو�س والعرب التي ب�إمكانها حل م�شكالت
هذا الع�صر.
وعليه ف�إن حوار احل�ضارات والأديان مهمة �إن�سانية ،وخيار منهجي ،ومطلب
واقعي و�شرعي مبا يت�ضمنه من اعرتاف بالآخر وبحقه يف الوجود؛ �إذ بدونه تنعدم
ال�سلم الأهلي واالجتماعي.
�شروط احلياة الآمنة ،وظروف ِّ
 -1حقوق الآخر يف �ضوء وثيقة املدينة املنورة ،خالد عليوي جياد.144 ،
	-2احرتام الآخر يف الإ�سالم مدخل لثقافة ال�سالم ،عبد ال�سالم الغرميني.174 ،
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و�إذا كان احلوار مع «الآخر» «حوار احل�ضارات والأديان» �ضرورة �إن�سانية
�أملتها طبيعة احلياة املعا�صرة ،ف�إنه يف الإ�سالم واجب �شرعي وتكليف ديني �ألزم
حر�صا على �إ�شاعة قيم التعاون والت�سامح يف �إطار وحدة اجلن�س
اهلل به امل�سلمني ً
الب�شري ،و�صدق اهلل تعاىل �إذ يقول :ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﭼ(احلجرات.((( )13:
ووعيا منا ب�أهمية احلوار الديني احل�ضاري فقد ذهب الدكتور عبا�س اجلراري
�إىل �أنه مهما تكن فر�ص جناح هذا احلوار �أو ف�شله ،ف�إنه يبقى حتديًا كب ًريا البد من
اجتيازه ورهانًا البد من ك�سبه(((.
وعليه فقد وجهتنا وثيقة املدينة عمليا ومن خالل القدوة �إىل كيفية حتقيق
ال�سلم املدين؛ و�أن النهج ال�سليم يف ت�أ�سي�س و�إدارة العالقات بني الب�شر البد �أن
ِّ
يكون قائما على �أ�سا�س مبد�أ احلوار وح�سن ا�ستخدامه مع النا�س كافة �أفرادا كانوا
�أو جماعات� ،أو �شعوبا�أ وح�ضارات ،م�سلمني وغري م�سلمني ،ويف ذلك يقول
�سبحانه ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ (البقرة )83:ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙﭼ (العنكبوت ،)46 :وغريها من الآيات التي ت�ؤكد ذلك(((.
�إن احلوار احلقيقي املتزن يت�أ�س�س على ف�ضيلة االعرتاف بالقيم املوجودة عند
الغري دون حتمية رف�ضها م�سبقا �أو البحث عن تربيرها ،وهذا ال يتناق�ض مع مبد�أ
الوفاء ملجموعة من القناعات الدينية والقيم النبيلة يف منظومة القيم التي ينتمي
�إليها الإن�سان ،واحلوار لي�س ذوبانا ا�ضطراريا يف الآخر.
وهو �أي�ضا لي�س �إ�سقاطا له منذ اللحظة الأوىل واحلكم عليه بالعدم� ،إنه
	-1انظر :احلوار الذات ،والآخرhttp://uqu.edu.sa/page/ar/59175 ،

 -2ق�ضايا الإ�صالح والتجديد واحلوار احل�ضاري ،د .عبا�س اجلراري� ،ص .76
	-3احلوار هو لغة الإ�سالم ،ال�شيخ فوزي الزفزاق.11 ،
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فقط اعرتاف مببد�أ التنوع ،واعرتاف بوجود خ�صو�صيات ،و�إميان يف النهاية
ب�أن للتعددية جتليات يف الدين والكون واحلياة؛ نكران ذلك خط�أ علمي وا�ضح،
وت�شوه فكري ملحوظ ،وت�شنج ديني مرفو�ض ،فقد �صار احلوار من �أجل قبول
التعددية يف مقاربة احلقيقة وخلق �أر�ضية ال�سالم �صراعا مع الو�ساو�س الذاتية،
ومع الأوهام ال�شخ�صية.
وال�شك �أن يف كل الديانات والثقافات عقوال لها من ال�صفاء ،ونفو�سا لها من
الف�ضيلة ما ميكن من خلق ج�سور التالقي والتعارف وي�سمح ب�إ�شاعة ثقافة ال�سالم.
�إن امل�سلمني يف الع�صر الراهن مدعوون �إىل التعرف ال�صحيح على املبادئ
الر�صينة التي حتكم العالقة مع الآخر يف القر�آن الكرمي واحلديث النبوي ال�شريف
و�سرية نبي الإ�سالم عليه ال�سالم(((.
ال�سلم املدين
وعليه ف�إن وثيقة املدينة كانت نربا�سا يقتدى به يف تر�سيخ ثقافة ِّ
لدى خمتلف طوائف املجتمع املدين ،وما كان ليتحقق ذلك لوال االعرتاف بالآخر
واحرتام مقد�ساته وخ�صو�صياته ،كما ت�ؤكد هذه الوثيقة وال�سنة النبوية عموما
على �صالحية ر�سالة الإ�سالم لكل زمان ومكان وعلى كونها ر�سالة ربانية خامتة،
وللنا�س كافة.
النتائج والتو�صيات:
�أوال :من النتائج املتو�صل �إليها يف البحث ما يلي:
 �إن من �أوائل اخلطوات التي انتهجها الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم يف �إقامة
الدولة الإ�سالمية الأوىل �إ�صدار (وثيقة املدينة) التي حددت ملجتمع املدينة
ال�سلم واال�ستقرار والتعاي�ش ،فكانت
ر�سالته يف دعم احلق واخلري ويف حتقيق ِّ
	-1احرتام الآخر يف الإ�سالم مدخل لثقافة ال�سالم ،عبد ال�سالم الغرميني.172 -171 ،
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�أ�سبق يف �إن�سانيتها العاملية من القوانني واملعاهدات العاملية.
 �إذا كان امل�سلمون وغري م�سلمني من �أ�صل واحد ،ف�إن اجلميع ي�سعى
ال�سلم هو حاجة �إن�سانية ما�سة ي�سعى كل
للمحافظة على �سالمته و�أمنه؛ لكون ِّ
فرد للتمتع بها واحلفاظ عليها؛ لذا فقد �أعطانا الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
ال�سلم املجتمعي اخلايل من
من خالل وثيقة املدينة درو�سا يف التعاي�ش ويف ِّ
اال�ضطرابات والفنت؛ حيث عمل على امل�ؤاخاة بني الأو�س واخلزرج بهدف
�إنهاء ال�صراعات الأهلية من جهة ،و�آخى بني الأن�صار واملهاجرين من جهة
ثانية ،ومل ينته الأمر عند هذا احلد بل تعداه �إىل عقد معاهدات ووثائق مع
الآخر املخالف (اليهود ،وفئة من كفار قري�ش) ليعي�ش امل�سلم وغري امل�سلم يف
ال�سلم وال�سالم والتعاي�ش ،فهي �أول جتربة �سيا�سية �إ�سالمية يف
جو ي�سوده ِّ
�صدر الإ�سالم بقيادة ر�سول اهلل عليه ال�صالة وال�سالم ،لقد �أنقذت املجتمع
املدين الذي كان يتخبط يف دوامة ال�صراع القبلي خا�صة ،ومن ثم فوثيقة
لل�سلم املدين الذي يعد من الغايات الكربى للمجتمعات
املدينة متثل منوذجا ِّ
وللعي�ش معا يف وطن واحد يحافظ على ا�ستقرار و�أمن قاطنيه و�سالمتهم
دون متييز بينهم ،ويجعلهم يدا واحدة �ضد كل عدوان خارجي.
ال�سلم والتعاون بني ال�شعوب
 �إن مما ميكن ا�ستخال�صه �أي�ضا من الوثيقة لتحقيق ِّ
املتنوعة اعتقادا ومذهبا وعرقا �إبعاد كل ما من �ش�أنه �إحداث اال�ضطرابات بل
واحلروب ،مع ح�سن ا�ستثمار امل�شرتك الإن�ساين ،والقيم الإن�سانية امل�شرتكة،
والت�سامي عن التمركز الذاتي ،والقبول بالآخر واحرتام مقد�ساته واالعرتاف
ب�إيجابياته وحماولة التفاهم معه عن طريق احلوار املتكافئ الأطراف ،ومن ثم
ال�سلم املدين والعاملي.
حتقيق ِّ
 علينا االقتداء بتعاليم الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ومبنهجه الفريد يف
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ح�سن التعامل ،وهذه امل�س�ؤولية ال تقت�صر على العلماء ،بل تتعدى �إىل
الأفراد وامل�ؤ�س�سات عن طريق الرتبية والتوعية -بدءا من �أ�صغر خليتني
يف املجتمع وهما الأ�سرة واملدر�سة ،ثم باقي امل�ؤ�س�سات املجتمعية -على
الأخالق واملبادئ امل�شرتكة والكونية املبثوثة �أ�صال يف فطرة الإن�سان؛ كاحلرية
والعدل وامل�ساواة والت�ضامن �سواء مع النف�س �أو مع الآخر ،وت�شبعهم
بحب الأوطان واالعرتاف بوجود اختالفات بل وتناق�ضات فيما بني الأديان
واحل�ضارات ،ومن ثم نتمكن من خلق جيل قادر على حتمل م�س�ؤولياته يف
حفظ ال�ضروريات اخلم�س �سواء بالن�سبة لنف�سه �أو لغريه املماثل له يف الدين
واحل�ضارة� ،أو املخالف له؛ وذلك بغية العي�ش يف بيئة بعيدة عن التوترات
ال�سلم واال�ستقرار والأمن عموما.
الداخلية واخلارجية ،ومن ثم احلفاظ على ِّ
 جلني الثمرات املرجوة من احلوار الديني واحل�ضاري ينبغي احتفاظ كل
من الأنا والآخر بخ�صو�صياته م�صداقا لقوله تعاىل« :لَ ُك ْم دِ ي ُن ُك ْم َوليِ َ دِ ِين»
الكافرون 6 :والرتكيز على القوا�سم امل�شرتكة بني احل�ضارات ،وعلى تكاف�ؤ
الأطراف واالحرتام املتبادل ،وعلى نبذ التع�صب والعنف ،وال ب�أ�س �أن
ال�سلم
يتعاي�ش كال الطرفني دون ذوبان وال �أن يغري �أح ٌد نف�سه كرها ليحقق ِّ
والتعاي�ش ،بل �أن تكون النظرة الإن�سانية الواقعية هي غاية احلوار.
 على احلوار -امل�ستفاد من وثيقة املدينة� -أن يتجه �إىل تو�ضيح �سماحة الإ�سالم
ال�سلمي والإخاء الإن�ساين والتعاون
ودعوته �إىل الأمن وال�سالم والتعاي�ش ِّ
على الرب ،مع احلر�ص على فتح قنوات االت�صال للإفادة من التجربة الإن�سانية
يف جماالتها الوا�سعة ،ومن ثم ف�إن ال�سنة النبوية ال�شريفة التي ج�سدتها وثيقة
املدينة تعد منوذجا ال مثيل لها يف فتح �إمكانيات جديدة لتحقيق تطلعات حتقيق
ال�سلم والأمن بالن�سبة للجميع.
ِّ
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ثانيا :التو�صيات:
 الدعوة �إىل الرجوع �إىل القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية -ممثلة يف الوثائق
واملعاهدات النبوية ،هما احلل الأمثل والعالج ال�شايف لتفرق �شملنا ومعاناتنا
وتبعيتنا العمياء للآخر وتخلفنا؛ لأنهما وحي اهلل الذي يعلم ما يُ�صلح حال
عباده ،و�أي�ضا لأنهما ميثالن امل�صادر الأوىل يف الت�شريع ،ومنابع الدين اخلامت
واملهيمن على غريه من الأديان ،دون �أن نن�سى �إعادة قراءة التاريخ الإ�سالمي
بعني تعيد االعتبار للذات الإ�سالمية ،وال تنتق�ص من ذات الآخر ملجرد كونه
�آخر خمالفا للأنا ،وتبني عالقة جيدة معه دون �أن نن�سى الواقع وما يقت�ضيه من
ال�سلم املدين بني كافة فئات املجتمع.
حتديات؛ لتكون �أ�سا�سا للحفاظ على ِّ
 على البلدان الإ�سالمية �أال ت�ضع الآخر يف كفة واحدة يف تعاملها معه،
فالأنا �أنوات ،والأمر نف�سه بالن�سبة للآخر؛ لأن فيهم من يتودد للم�سلمني؛
لذا عليها �أن حت�سن التعامل معه ،و�أن جتادله بالتي هي �أح�سن ،مع مراعاة
�سنة االختالف والتعدد الديني والفكري واحل�ضاري ليعي�ش اجلميع يف �سلم
داخلي وخارجي.
ال�سلم املدين يف هذا الع�صر البد من تعرف الأنا لذاتها وامل�صاحلة
 لكي يتحقق ِّ
�أوال معها ،فكيف ميكن احلوار والتعاي�ش مع الآخر ونحن نعي�ش احلروب
الأهلية حيث التمزق والت�شتت وانعدام الأمن �شرقا وغربا؟ لذا �إن مل نوفق
يف الت�سامل مع �أنف�سنا وحماورتها فلن ننجح يف حماورة غرينا والتعاي�ش معه
يف �سالم.
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امل�صادر واملراجع
 القر�آن الكرمي.
 احرتام الآخر يف الإ�سالم مدخل لثقافة ال�سالم ،عبد ال�سالم الغرميني.
 �آفاق التعاون بني العامل الإ�سالمي واملجتمعات الأخرى وا�ست�شرافها باحلوار ،حممد
�صدقي الدجاين ،جملة الإ�سالم اليوم ،العدد .12
الزبيدي ،حتقيق :جمموعة من املحققني،
 تاج العرو�س من جواهر القامو�س ،مرت�ضى َّ
دار الهداية.
 حقوق الآخر يف �ضوء وثيقة املدينة املنورة :ت�أ�صيل �إ�سالمي ملبد�أ التعاي�ش ،خالد
عليوي جياد ،جامعة كربالء -كلية القانون ،جملة ر�سالة احلقوق ،ال�سنة الرابعة،
العدد الثاين2012 ،م.
 حقوق الإن�سان يف الوثائق الإ�سالمية ،م�صطفى بن حمو �أر�شوم ،ورقة بحثية
للم�شاركة يف ندوة تطور العلوم الفقهية يف ُعمان بعنوان الفقه الإ�سالمي ،امل�شرتك
الإن�سان وامل�صالح حتت حمور حقوق الإن�سان يف املواثيق الدولية والفقه الإ�سالمي
جامعة الأمري عبد القادر للعلوم الإ�سالمية ق�سنطينة  -اجلزائر 1435ﻫ.2014/
 احلوار الذات ،والآخر ،عبد ال�ستار �إبراهيم الهيتي� ،سل�سلة كتاب الأمة ( )99مركز
البحوث والدرا�سات يف وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية بدولة قطر ،ط،1
2004م ،املحرم 1425ﻫ ،ال�سنة الرابعة والع�شرون ،العدد.99:
 حوار الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم مع اليهود ،حم�سن بن حممد بن عبد الناظر،
ط ،1989-1409 :1دار الن�شر والتوزيع الكويت.
 درا�سة حتليلية ل�شخ�صية الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم من خالل �سريته ال�شريفة،
حممد روا�س قلعة جي ،ط ،1بريوت.1988 ،
منوذجا»� ،إبراهيم الهدهد،
ال�سلم االجتماعي طريق لبناء الوطن«...العهد املدين
ً
  ِّ
(ال�سلم االجتماعي وقراءة الق�ضايا املتعلقة به قراءة
بحث مقدم �إىل امل�ؤمتر العلمي ِّ
�إ�سالمية) ،كلية العلوم الإ�سالمية يف جامعة �صالح الدين �إقليم كرد�ستان يف الفرتة
من �1إىل 2014/4/3م.
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ال�سلم وال�سالم ،حممد احل�سيني ال�شريازي ،دار العلوم للتحقيق للطباعة والن�شر
  ِّ
والتوزيع ط2005 :1م.
 ال�سرية النبوية ،ابن ه�شام ،حتقيق :جمال ثابت ،حممد حممود� ،سيد �إبراهيم ،دار
احلديث ،القاهرة ط1424/هـ2004/م.
 ال�شرق والغرب حوار ال مواجهة� ،إبراهيم �أبو حممد ،ن�شر مكتبة الأديب كامل
كيالين� ،سنة 1430ﻫ2009 -م.
 ق�ضايا الإ�صالح والتجديد واحلوار احل�ضاري ،عبا�س اجلراري ،جملة الإحياء،
العددان  ،32-31ذو القعدة 1430ﻫ/نوفرب 2009م ،الرابطة املحمدية للعلماء،
اململكة املغربية.
 ل�سان العرب ،ابن منظور ،دار �صادر  -بريوت ،ط  1414 :3ﻫ.
 جمموعة الوثائق ال�سيا�سية للعهد النبوي واخلالفة الرا�شدة ،حممد حميد اهلل ،دار
النفائ�س ،ط 1305 :5هـ1985/م.
 خمتار ال�صحاح الرازي ،حتقيق :يو�سف ال�شيخ حممد ،املكتبة الع�صرية ،الدار
النموذجية ،بريوت �صيدا ،ط 1420 :5ﻫ.
 مظاهر حرية العقيدة يف ال�شريعة الإ�سالمية� ،أحمد علي �سليمان ،امل�ؤمتر الدويل،
املنعقد باجلامعة احلرة ب�أم�سرتدام -هولندا ،خالل الفرتة من � 26 -24أغ�سط�س .2009
 معجم مقايي�س اللغة ،ابن فار�س ،حتقيق :عبد ال�سالم حممد هارون ،دار الفكر،
1399ﻫ 1979 -م.
 معجم اللغة العربية املعا�صرة� ،أحمد خمتار عمر مب�ساعدة فريق عمل ،عامل الكتب،
ط 1429 :1ﻫ 2008 -م.
 املواطنة يف التاريخ العربي الإ�سالمي ،هيثم مناع ،مركز القاهرة لدرا�سات حقوق
الإن�سان ،مبادرة فكرية .10
 مو�سوعة حقوق الإن�سان يف الإ�سالم ،خديجة النرباوي ،ن�شر دار ال�سالم للطباعة
والن�شر والتوزيع والرتجمة بالقاهرة ،الطبعة الثانية1429 ،ﻫ2008 -م.
- 150 -

الهد ُي النبوي يف التعاي�ش مع الآخر ،علي جمعة ،جملة حراء ،العدد � ،35-34شوال
  ْ
1432ﻫ2011/م ،الرابطة املحمدية للعلماء.
 وثيقة املدينة امل�ضمون والداللة� ،أحمد قائد ال�شعيبي ،كتاب الأمة ال�سنة ( ،25العدد):
 ،110ذو القعدة  1426هـ/كانون �أول) دي�سمرب( 2005-كانون ثاين) يناير  2006م،
مركز البحوث والدرا�سات يف وزارة الأوقاف وال�شئون الإ�سالمية بدولة قطر.
 وثيقة املدينة املنورة وثيقة ال�سالم يف جمتمع متعدد الثقافات والأديان ،علي بوالج،
جملة حراء ،ال�سنة الأوىل  -العدد .2006 ،3
 الوثيقة النبوية والأحكام امل�ستفادة منها ،جا�سم حممد را�شد العي�ساوي ،مكتبة
ال�صحابة ،ال�شارقة ،الإمارات ،ال�شارقة ط.2006/1427 ،1
املواقع الإلكرتونية:
http://www.aboulyossr.com/news127.html

-

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=145798

-

http://www.alhiwartoday.net/node/9787

-

http://www.ahram.org.eg/archive/TheWriters/News/58454.aspx

-

http://www.alukah.net- https://ar.wikipedia.org/wiki

-

http://annabaa.org/nba60/khtabthkafi.htm

-

http://doc-gabr-alhallul.blogspot.com/2015/05/blo-post_20.html

-

majlisyacoub.com/.../3086 - http://mcsr.net/news38

-

http://nabulsi.com/blue/ar/print.php?art=9310

-

http://www.libya-al-mostakbal.org/news/clicked/19469

-

http://uqu.edu.sa/page/ar/59175

-

http://www, taghrib.org/pages/contant.php?tid=93

-
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املُ�شرتك َ
احل�ضاري و�أَث ُره يف تعزيز قيم ال ّتعاي�ش
(قراءة من خالل احلديث النبوي ال�شريف)
�أ .د� .إبراهيم �أحمد حممد ال�صادق الكاروري
جامعة �أم درمان الإ�سالمية  -ال�سودان

املقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على خامت النبيني ،و�إمام املر�سلني،
�سيدنا حممد وعلي �آله و�صحبه �أجمعني ، ،وبعد:
أهم يف هذا الع�صر ،ع�صر العوملة
فيمثّل امل�شرتك احل�ضاري املدخل ال ّ
والتقارب الزماين واملكاين الذي �أ�صبح فيه العامل وك�أنه قرية واحدة ،و�أخذت
ال�شعوب واحل�ضارات ي�ؤثر بع�ضها يف بع�ض وتنتقل الأفكار والقيم والعقائد
ب�سرعة من مكان �إىل مكان ،عرب الو�سائل والو�سائط التي بلغت الغاية يف التطور
والنمو.
�إن هذا التطور ال�سريع املذهل �إذا نظرنا �إليه من زاوية �إميانية ،نرى قدرة
اهلل تعاىل الباهرة وحكمته العظيمة املا�ضية يف عمارة الأر�ض وتوفري مقت�ضيات
العمران ،وت�سخريه هذا الكون حلياة الإن�سان واالنتقال به من طور �إىل طور،
و�أمره بالإ�صالح فيه من بعد �أن ا�ستخلفه على الأر�ض وعلمه الأ�سماء ليتعرف
على امل�سميات ،والتعامل معها لتحقيق �أعلى درجات العمران يف الأر�ض؛
يقول املوىل �سبحانه وتعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭼ
(البقرة..)30:
وقد �أُ ِّهل الإن�سان بالقيم الإر�شادية والعمرانية للت�صالح مع نف�سه وبيئته ،ومن
حوله؛ قال تعاىل:

ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ

ﮂﮃﮄﮅﮆﭼ(احلجرات..)13:

وقد راعى اخلطاب النبوي ال�شريف �أ�سمى معاين الهداية والإر�شاد ،وهو
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ومنهجا؛ حيث تقول ال�سيدة عائ�شة
التجلي الواقعي والعملى ملقا�صد القر�آن خل ًقا
ً
 ر�ضي اهلل عنها  -عن النبي  :فيما روي عن �سعد بن ه�شام بن عامر .قال:ني� ،أَخْ برِ ِ ينِي ِبخُ ُل ِق َر ُ�سولِ ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َقالَ ْتَ :ك َان خُ ُل ُق ُه
«يَا �أُ َّم المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
ا ْلق ُْر� َآن� ،أَ َما تَ ْق َر�أُ ا ْلق ُْر� َآنَ ,ق ْو َل ا ِهلل َع َّز َو َج َّلَ } :و�إِنَّك لَ َع َلى خُ ُلقٍ َعظِ ٍيم{؟ ُق ْل ُت:
َف�إِنيِّ �أُرِ يدُ �أَنْ �أَتَ َب َّت َلَ ،قالَ ْت :اَل تَ ْف َع ْل� ،أَ َما تَ ْق َر ُ�أ} :لَق َْد َك َان لَ ُك ْم فيِ َر ُ�سولِ ا ِهلل �أُ ْ�س َو ٌة
َح َ�س َن ٌة{؟ َفق َْد ت َ َز َّو َج َر ُ�س ُ
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َو َق ْد ُول َِد لَ ُه»(((.
وبالت�أمل يف ن�ص هذا احلديث ،جند �أن ر�سول اهلل � ضرب �أعظم مثل يف
�إظهار القيم احل�ضارية القر�آنية الدالة على الهدى املعنوي واملادي يف الإعمار
والإ�صالح ،وت�أ�سي�س املثل والقيم العليا التي ينادي بها دعاة احل�ضارة اليوم.
ومع متدد البلدان وتو�سع العمران ،وتنوع الثقافات والتقاليد ،ظهرت جمموعة
من امل�شرتكات التي مثلت مدخلاً لبناء احل�ضارة والعمران الإن�ساين ،وهذه
امل�شرتكات هي التي م َّيزت اخلطاب الرباين ب�أبعاده الإن�سانية ،كما بينها النبي 
يف �سنته املُط ّهرة .ويُ�ساعدُ االهتمام بهذا امل�شرتك احل�ضاري يف بناء حياةٍ يتحقق
فيها الأمن واال�ستقرار من منظور �إمياين ،ووفق مق�صد �إعماري يحفظ احلقوق،
ّ
ويكف دواعي
ويحافظ على اخل�صو�صيات ،ويقلل من مظاهر الغلو والتطرف،
احلرب والعدوان.
و�إمنا يتحقق ذلك من خالل النظر املنهجي يف �أحاديث الر�سول  القائل:
ا�س� ،إِنمَّ َا �أَنَا َر ْح َم ٌة ُم ْه َداةٌ»(((؛ والرحمة هي العطف والر�أفة واال�شفاق،
«يَا �أَ ُّي َها ال َّن ُ
�ض ،حديث رقم:
اب َجام ِِع َ�صلاَ ةِ ال َّل ْي ِلَ ،و َم ْن ن ََام َع ْن ُه �أَ ْو َم ِر َ
� -1أخرجه م�سلم يف كتاب �صالة امل�سافرين ،بَ ُ
 ،746و �أحمد يف م�سنده (واللفظ له) ،حديث رقم.25240 :
اب َك ْي َف كَانَ �أَ َّو ُل �شَ �أْنِ ال َّنب ِِّي �َ -ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم  ،-حديث رقم،13 :
� -2أخرجه الدرامي يف املقدمة ،بَ ُ
الميَانِ  ،هو �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم رحمة
اب ِْ إ
عن �أبي �صالح مر�سال ،وو�صله احلاكم يف امل�ستدرك ،كِ َت ُ
مهداة ،حديث رقم ،101 :وقالَ « :ه َذا َحدِ ٌ
يح َع َلى �شَ ْرطِ ِه َما َفقَدِ ْاح َت َّجا َجمِ ي ًعا بمِ َال ِِك ْب ِن ُ�س َعيرْ ٍ ،
يث َ�صحِ ٌ
َات َم ْق ُب ٌ
ول» .ووافقه الذهبي.
َوال َّت َف ُّر ُد م َِن ال ِّثق ِ
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لأنه  رحمة للعاملني ،ولذلك كانت �أمته �أمة مرحومة ،ففا�ضت رحمتها لتعم
الآخرين.
وال�شكر لكلية الدرا�سات الإ�سالمية -بدبي -على �إهدائنا هذه ال�سانحة
املباركة للم�شاركة يف الندوة القيمة ،ولفت �أنظار الفقهاء و�أهل العلم �إىل هذا
مهدداته
املو�ضوع احليوي املهم ،يف �إطار حفظ الأمن وحتقيق التعاي�ش الذي باتت ّ
وا�ضحة جلية .و�إ�سهاما مني يف هذا العمل الطيب الهادف �أ�شارك بهذا البحث
بعنوان «امل�شرتك احل�ضاري و�أثره يف تعزيز قيم التعاي�ش قراءة من خالل احلديث
النبوي ال�شريف» .و�سوف �أتناول حماوره بالتف�صيل من خالل هذا البحث.
ويهدف هذا البحث �إىل الآتي:
	-1التعريف بامل�شرتك احل�ضاري وماهيته وفق الر�ؤية الإ�سالمية.
	-2الت�أ�سي�س على امل�شرتك احل�ضاري لتحقيق الأمن واال�ستقراريف عاملنا اليوم.
	-3التعويل على املنهجية الإ�سالمية من خالل احلديث النبوي ووفق املقا�صد
الكلية ملعاجلة م�شكالت احل�ضارة اليوم.
وتنبع �أهميته من خالل الآتي:
 -1تناول ق�ضية تت�صل يقيم ال�شرع ومقا�صد الت�شريع حك ًما ومعتقدً ا و�أخال ًقا.
 -2لفت الأنظار حلقائق الوحدة احل�ضارية التي بينتها �أحاديث الر�سول .
	-3امل�شاركة بفعالية يف ن�سج قما�شة احل�ضارة الإن�سانية اليوم على منوال الإر�شاد
النبوي العظيم.
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وميكن التعبري عن م�شكلة البحث من خالل الأ�سئلة الآتية:
 -1ما املق�صود بامل�شرتك احل�ضاري؟
 -2ما هي معطيات امل�شرتك احل�ضاري يف �أحاديث الر�سول .
 -3هل ميكن التعويل على امل�شرتك احل�ضاري لإ�صالح الواقع العاملي اليوم.
املنهج اال�ستقرائي التحليلي يف بحثي ،وذلك بالنظر يف احلديث
و�أنحو
َ
النبوي وفق معانيه ،وبَيَان م�سار تنزيل الإر�شاد النبوي وتت ُّبعه �إىل واقعنا اليوم،
بالتعويل على القيم امل�شرتكة بني اجلن�س الب�شري.
وهناك العديد من الكتب والر�سائل التي تناولت ق�ضايا احل�ضارة ب�صورة
عامة واحل�ضارة الإ�سالمية وخ�صائ�صها ،غري �أين مل �أح�صل على درا�سة تناولت
هذا املو�ضوع وفق املنهج والق�ضايا التي تناولتها هذه الورقة البحثية ،جم ًعا بني
ق�ضايا امل�شرتك احل�ضاري و�أثرها يف حتقيق قيم التعاي�ش و�سط املجتمع الإن�ساين.
و�شمل البحث الآتي:
املبحث الأول :مفهوم امل�شرتك احل�ضاري و�أهميته.
املبحث الثاين :امل�شرتك احل�ضاري ق�ضايا البيئة والعالقات الإن�سانية.
املبحث الثالث :امل�شرتك احل�ضاري وحتديات االختالف والتعدد.
اخلامتة والنتائج والتو�صيات.
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املبحث الأول :مفهوم امل�شرتك احل�ضاري و�أهميته
ولبيان م�صطلح امل�شرتك احل�ضاري وتو�ضيح �أهميته نبد�أ � اً
أول بتعريف
احل�ضارة ،ثم ن�شري �إىل امل�شرتك بني احل�ضارات الإن�سانية ،ومن ّثم ننظر يف
الأهمية.
� اًأول :مفهوم احل�ضارة يف اللغة:
عند رجوعنا مل�صادر اللغة العربية :جند �أن لفظ ح�ضارة قد ورد يف تلك
امل�صادر؛ فقد جاء يف تاج العرو�س احلا�ضرة واحل�ضرة واحل�ضر هي املدن ،القرى،
الريف� ،سميت بذلك لأن �أهلها ح�ضروا الأم�صار وم�ساكن الديار التي يكون لهم
بها قرار((( ،وجاء يف املعجم الو�سيط :احل�ضارة بك�سر احلاء وفتحها مبعنى الإقامة
يف احل�ضر((( .و�أن مظاهر الرقي العلمي والفني والأدبي واالجتماعي يف احل�ضر.
ويف القامو�س املحيط احل�ضارة �ضد فعل غاب ،واحلا�ضرة واحل�ضارة خالف
البادية(((.
فيمكننا من خالل التعريفات الواردة �أعاله �إجمال معنى احل�ضارة من الناحية
اللغوية ب�أنها االقامة الثابتة امل�ستقرة يف املدن والقرى ،ويقابلها البداوة .و�سوف
ن�ستعر�ض ورود اللفظ يف اللغة الإجنليزية ما دمنا نتحدث عن امل�شرتك احل�ضاري.
فلفظ ح�ضارة كما قال علماء اللغة  civilizationم�شتق من  civitasيف الالتينية
مبعنى املدينة �أو من  civisمبعنى م�ساكن املدينة �أو  civilisمبعنى مدين �أو ما يتعلق
ب�ساكن املدينة؛ حيث تن�شط احلياة عادة يف املدن(((.
 -1تاج العرو�س من جواهر القامو�س ،حم ّمد بن حم ّمد بن عبد الرزّاق احل�سيني� ،أبوالفي�ض ،امللقّب
مبرت�ضى ،الزَّ بيدي ،باب :ح�ضر.40/11 ،
	-2املعجم الو�سيط� ،إبراهيم م�صطفى ،و�آخرون ،باب احلاء.181/1 ،
	-3القامو�س املحيط ،الفريوز�آبادى ،ف�صل :احلاء.376/1 ،
	-4انظر :فل�سفة احل�ضارة� ،أحمد حممود �صبحي.3 ،

- 159 -

وهناك كلمات ذات �صلة قد ترد يف ال�سياق نف�سه مثل كلمة الثقافة ،culture
وقد ت�ستعمل مرادفة للح�ضارة ،غري �أن كلمة ثقافة اكت�سبت داللتها من ن�سق
املعارف وتطورت داللتها ،واللفظ م�أخوذ من اجلزر الالتيني والذي يعني �إ�صالح
ال�شئ وتهذيبه ليكون �صا ًحلا؛ ومن هناء �أتى لفظ  Agricultureليدل على �إ�صالح
الأر�ض وزراعتها ،وات�سع اللفظ ليدل على تهذيب العقل وهكذا �أ�صبحت عبارة
 cultureتدل على طريقة �شعب ما وجمموعة �أنظمتة ونظرته �إىل احلياة والكون(((.
ا�صطالحا:
ثان ًيا :مفهوم احل�ضارة
ً

�إن ورود لفظة ح�ضارة يف القوامي�س اللغوية ال يدل بال�ضرورة على وجود
هذا امل�صطلح يف اال�ستعمال العربي من قبل ،وباملفهوم ال�سائد الآن ،وهذا ال ينفي
اال�شارة �إىل معنى احل�ضارة ومفهومها من خالل عبارات وا�شتقاقات تفيد املعنى
ِّ
وتو�ض ُح ُه ،وتقارب ما هو قائم اليوم.
وقد كتب ثلة من علماء امل�سلمني عن احل�ضارة والتاريخ ،ومن �أ�شهرهم
ين�سب �إليه نقل فل�سفة التاريخ عند امل�سلمني من
العالمة ابن خلدون((( الذي
ُ
التعبري البطويل �إىل التعبري احل�ضاري ،وظهر هذا املعنى يف مقدمته ال�شهرية التي
و�ضعها لكتابه الكبري( :كتاب العرب ،وديوان املبتد�أ واخلرب يف �أيام العرب والعجم
والرببر).

ا�صطالحا ،ب�أنها :ن�سق من الأفكار والعلوم
وميكننا �أن نعرف احل�ضارة
ً
واملعارف التي تُر�شِ دُ �إىل حياة الإن�سان ،ومتكنه من حتقيق التطور والعمران
الكوين ،من خالل جهد له حوافزه ومقا�صده.
 -1يُنظر� :أ�س�س مفهوم احل�ضارة يف اال�سالم� ،سليمان اخلطيب.24 ،
 -2هو :عبد الرحمن بن حممد بن خلدون ،م�ؤرخ م�صنف ،ن�ش�أ يف تون�س ،ثم رحل �إىل م�صر ،وتوىل
ق�ضاء املالكية فيها ،وتويف بالقاهرة �سنة 808ﻫ ،رحمه اهلل .يُنظر� :شذرات الذهب يف �أخبار من ذهب،
ابن العماد ال َعكري احلنبلي.77-76/7 ،

- 160 -

حدثني ،فيعرفها �أ�صحاب املعاجم «ب�أنها مظاهر
�أما مفهوم احل�ضارة عند امل ُ َ
الرقي العلمي ،والفني ،والأدبي ،واالجتماعي يف احل�ضر» .ومن ّثم ،يكون
تعريف ابن خلدون �أ�سلم منطقا ،و�أ�شمل مفهوما ،و�أدق حتديدً ا.
وي�ستخل�ص من هذه التعريفات �أن احل�ضارة عبارة عن �إنتاج الإن�سان
االجتماعي الواعي؛ حيث تتج ّلى يف هذا الإنتاج خ�صائ�صه الفكرية ،والوجدانية،
وال�سلوكية .ويت�سع هذا املفهوم لكل ما يت�صل بالروح ،والفكر ،والفل�سفة،
والأخالق ،والقانون ،والفنون ،ف�ضال عن اجلانب املادي من العمران ،وما ينتجه
العلم التجريبي واالخرتاع ،مما يت�صل بجميع مرافق احلياة ،كال�صناعة والزراعة،
والطب ،والهند�سة ،وما �إليها مما يكون عونا على تي�سري العي�ش ،ورغد احلياة.
ثال ًثا :مفهوم امل�شرتك:
«امل ُ ْ�شترَ ك» ا�سم مفعول من اال�شرتاك؛ وجاء يف املعجم الو�سيط� :أ�شركه
يف �أمره �أدخله فيه� ،شاركه ،كان �شريكه ،ت�شاركا ،ا�شرتكا .وا�شرتك الرجالن ف�إن
كلاَّ منهما �شريك الآخر ،وال�شريك امل�شارك غريه ،وامل�شرتك ما يكون �شراك ًة بني
طرفني((( .يق�صد �-إذا -بامل�شرتك احل�ضاري ن�سقُ القيم واملثل اجلامعة بني الب�شر
لتحقيق قيم اال�صالح والعمران الكوين ،واملوحدة جلهدهم نحو املقا�صد الإن�سانية
الكربى.
رابعا� :أهمية امل�شرتك احل�ضاري:
ً
ٌ
حديث عن مم�سكات الوحدة
احلديث عن �أهمية امل�شرتك احل�ضاري
�إن
َ
والت�آلف والتعاون بني �أبناء اجلن�س الب�شري على اختالف �ألوانهم و�أجنا�سهم
و�سحناتهم ا�ستنا ًدا على اجلامع ا َخللقْي وا ُخل ُلقي.
 -1يُنظر :املعجم الو�سيط� ،إبراهيم م�صطفى ،و�آخرون.480/1 ،
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يقول القر�آن الكرمي :ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ

ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﭼ (احلجرات.)13 :

اب»((( .يدل
ا�س ُك ُّل ُه ْم بَ ُنو �آ َد َمَ ،و�آ َد ُم خُ ل َِق م ِْن تُ َر ٍ
ويقول الر�سول « :ال َّن ُ
احلديث على الأ�صل امل�شرتك بني بني �آدم .وعن �أبي ن�ضرة ،حدثني من �سمع
ا�س� َ ،أ اَل �إِ َّن َربَّ ُك ْم َواحِ دٌ،
خطبة النبي  يف �أو�سط �أيام الت�شريق ،فقال« :يَا �أَ ُّي َها ال َّن ُ
َو�إِ َّن �أَبَا ُك ْم َواحِ دٌ� ،أَ اَل اَل َف ْ�ض َل ِل َع َر ِب ٍّي َع َلى َع َجمِ ٍّي َو اَل ِل َع َجمِ ٍّي َع َلى َع َر ِب ٍّيَ ،و اَل
�أَ ْح َم َر َع َلى �أَ ْ�س َو َدَ ،و اَل َ �أ ْ�س َو َد َع َلى �أَ ْح َم َر �إِ اَّل ِبال َّت ْق َوى� ،أَبَ َّلغْ ُت؟ َقالُوا :بَ َّل َغ َر ُ�س ُ
ول
ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم»((( وهذا الن�ص ال�شريف ي�شري � ً
أي�ضا �إىل �أهم العنا�صر
امل�شرتكة واملوحدة لبني الإن�سان؛ فالرب واحد ،والأ�صل واحد.
اب َع َلى �أَ َحدٍ َ ،و ِ�إنمَّ َا َ�أ ْن ُت ْم َولَدُ �آ َد َم،
وقوله �« :إِ َّن �أَن َْ�سابَ ُك ْم َهذِ هِ لَ ْي َ�س ْت ِب�سِ َب ٍ
ال�ص ِاع لمَ ْ تمَ ْ َل�ؤُو ُه ،لَ ْي َ�س ِ ألَ َحدٍ َع َلى �أَ َحدٍ َف ْ�ض ٌل �إِ اَّل بِالدِّ ِين� ،أَ ْو َع َم ٍل َ�صال ٍِح»(((.
َط ُّف َّ
ويف هذا بيان خطل التقييد الذي ي�ؤ�س�س العالقة على العن�صر �أو اللون �أو الن�سب
ذلك �أن هذا الت�أ�سي�س ي�ضر بالعالقات ومي�س القيم امل�شرتكة.
ِيك َجاهِ ِل َّي ٌةُ .ق ْل ُت :يَا َر ُ�س َ
وقوله  لأبي ذر« :يَا �أَبَا َذ ٍّر� ،إِن ََّك ا ْم ُر�ؤٌ ف َ
ول اهللَِ ،م ْن
َ�س َّب ال ِّر َج َال َ�س ُّبوا �أَبَا ُه َو�أُ َّم ُهَ ،ق َال :يَا �أَبَا َذ ٍّر� ،إِن ََّك ا ْم ُر�ؤٌ ف َ
ِيك َجاهِ ِل َّي ٌةُ ،ه ْم �إِخْ َوانُ ُك ْم،
ونَ ،و�أَ ْل ِب ُ�سو ُه ْم ممِ َّا تَ ْل َب ُ�س َ
َج َع َل ُه ُم اهللُ تحَ ْ َت �أَ ْيدِ ي ُك ْمَ ،ف�أَ ْطعِ ُمو ُه ْم ممِ َّا تَ�أْ ُك ُل َ
ونَ ،و اَل
� -1أخرجه الرتمذي يف �أبواب املناقب عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،باب ،حديث رقم ،3955
وقالَ « :ه َذا َحدِ ٌ
اب فيِ ال َّت َفاخُ ِر
يب» .و�أبو دواد يف كتاب الأدب ،جزء� 4 :صفحة 492 :بَ ٌ
يث َح َ�س ٌن َغ ِر ٌ
اب ،حديث رقم.5116 :
ِب ْ أ
الَ ْح َ�س ِ
� -2أخرجه �أحمد يف م�سنده ،حديث رقم.23972 :
� -3أخرجه �أحمد يف م�سنده ،حديث رقم.17586 :
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تُ َك ِّل ُفو ُه ْم َما يَغْ ِل ُب ُه ْمَ ،ف�إِنْ َك َّل ْف ُت ُمو ُه ْم َف�أَعِ ي ُنو ُه ْم»((( .وهذا بيان للأخالق التي ينبغي
�أن يلتزمها الإن�سان مع �أخيه ،و�إن كان يعمل حتت �إ ْم َرتِه ويخدم له .ويت�ضمن حتذي ًرا
وا�ضحا من �أخالق اجلاهلية ،وفيه دليل على �أنها مت�س وحدة اجلن�س الب�شري لأنها
ً
مت�س اجلامع املوحد.
ومن هنا يت�ضح لنا �أن امل�شرتك احل�ضاري ي�شمل اجلانبني اخل َلقي وا ُخل ُلقي؛
فالنا�س كلهم خ ْلق اهلل والنا�س جمي ُعهم م�ستخ َلفون يف الأر�ض .يقول املوىل
�سبحانه وتعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙﭚ ﭼ (البقرة)30 :
وقد كان اال�ستخالف لأبناء �آدم على اختالف �ألوانهم و�سحناتهم ومعتقداتهم
بحكم بُ ُن َّوتهم لآدم .وداخل هذا الإطار ،تختلف الواجبات والتكاليف ،وتظهر
قيم الإ�صالح والعمران.
وتت�ضح �أهمية امل�شرتك احل�ضاري من خالل الآتي:
 -1حتقيق مبد�أ امل�ساواة يف الإن�سانية:
�إن مبد�أ امل�ساواة الإن�سانية من املبادئ امل�شرتكة بني النا�س ،و َق ْد �أبرزتها �سنة
النبي  ،وهذا املبد�أ يت�أ�س�س على التكرمي الذي بينه القر�آن الكرمي؛ يقول تعاىل:

ﭽﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ

ﮝ ﮞ ﮟﭼ(الإ�سراء .)70 :وقد �أ�شار هذا الن�ص �إىل عنا�صر التكرمي ،وهي:
متكني الإن�سان من العي�ش يف الأر�ض وامتالك و�سائل تنميتها و�إ�صالحها ،وتوظيف
منوه احل�ضاري.
املركوب بّ ًرا وبح ًرا يف ّ
ا�صي م ِْن �أَ ْم ِر الجْ َاهِ ِل َّي ِة َو اَل يُ َك َّف ُر َ�صاحِ ُب َها ِب ْار ِت َكا ِب َها �إِ اَّل ِب ِّ
ال�ش ْر ِك،
اب المْ َ َع ِ
� -1أخرجه البخاري يف كتاب الإميان ،بَ ٌ
وك ممِ َّا يَ�أْ ُك ُل َو�إِ ْل َب ُا�س ُه ممِ َّا يَ ْل َب ُ�س َو اَل
اب �إِ ْط َع ِام المْ َ ْم ُل ِ
حديث رقم ،30:وم�سلم(واللفظ له) يف كتاب ْالأميان ،بَ ُ
يُ َك ِّل ُف ُه َما يَغْ ِل ُب ُه ،حديث رقم.1661 :
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وحتقيق هذا املبد�أ يقت�ضي ح�سن التعامل ،ون�شر قيم املودة ،والرحمة،
والتعا�ضد ،والتكافل االجتماعي بني النا�س ،فعن �أبي هريرة عن النبي  قال:
الَ ْر ِ�ض تحَ ِ َّي ًة ِ ألَ ْه ِل دِ ي ِن َنا،
ال�سلاَ َم ْا�س ٌم م ِْن �أَ ْ�س َماءِ ا ِهلل  -تَ َعالىَ َ -و�ضَ َع ُه فيِ ْ أ
«�إِ َّن َّ
َو�أَ َمانًا َِ أل ْه ِل ذِ َّم ِت َنا»((( .وهذا ي�ؤكد معنى الع�صمة للدماء والأموال ل�شركاء
احلياة من غري امل�سلمني .ومن ذلك ما ورد من ٍّ
حث على حفظ الدماء والأموال
ُوجدُ م ِْن
يح َها ت َ
وع�صمتها؛ يقول َ « :م ْن َق َت َل ُم َعا َهدً ا لمَ ْ يَ َر ْح َرائ َِح َة الجْ َ َّنةَِ ،و�إِ َّن رِ َ
ني َعا ًما»((( ويقول َ « :م ْن �أَ َّم َن َر ُجلاً َع َلى َد ِم ِه َف َق َت َل ُهَ ،ف�إِنَّ ُه يَ ْحمِ ُل ِل َوا َء
َم�سِ َريةِ �أَ ْربَعِ َ
َغ ْدرٍ يَ ْو َم ا ْل ِقيَا َمةِ»((( ،وهو قد غدر ب�إن�سان و�إن مل يكن م�سل ًما ،وخُ ُلق الغدر من
�أقبح الأخالق ،وهذا وا�ضح يف تعزيز القيم امل�شرتكة بني النا�س من �أجل حتقيق
اال�ستقرار والطم�أنينة.
 -2حتقيق مبد�أ التعاون:
لقد عززت ال�سنة النبوية مبد�أ التعاون بني النا�س ،وذلك بحكم ا�شرتاكهم
يف احلياة مما يتطلب تعاونهم فيما ي�ستوجب ذلك ،وقد نظرت ال�شريعة الإ�سالمية
�إىل املقا�صد الكربى للخلق ،وجند اً
مثال لذلك فيما ورد يف �سرية الر�سول ،
و�إر�شاده يف فقه املعامالت.
َع ْن َك ْع ِب ْب ِن ُع ْج َر َة َق َال� :أَتَ ْي ُت ال َّن ِب َّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم يَ ْو ًماَ ،ف َر�أَ ْي ُت ُه ُم َت َغيرِّ ً ا
َق َالُ :ق ْل ُتِ :ب�أَ ِبي �أَن َْت َو�أُ ِّميَ ،ما ليِ َ �أَ َر َ
اك ُم َت َغيرِّ ً ا؟ َق َالَ :ما َدخَ َل َج ْوفيِ َما يَ ْدخُ ُل َج ْو َف
	-1املعجم الكبري ،الطرباين ،حديث رقم .10392 :و�إَ�سناده جيد ،رجاله ثقات رجال م�سلم ،غري الف�ضل
بن �سهل ،قال احلافظ�« :صدوق».
اب �إِ ْث ِم َم ْن َق َت َل ُم َعا َهدً ا ِب َغيرْ ِ ُج ْر ٍم ،حديث رقم.3166 :
� -2أخرجه البخاري ،كتاب اجلزية ،بَ ُ
َ
ات ،بَاب َم ْن �أم َِن َر ُجلاً َع َلى َد ِم ِه َف َق َت َل ُه ،حديث رقم ،2688 :وبنحو ابن
اب الدِّ يَ ِ
� -3أخرجه ابن ماجة يف �أَ ْب َو ُ
حبان يف كتاب اجلنايات ،ذِ كْ ُر الزَّ ْج ِر َع ْن َق ْت ِل المْ َ ْرءِ َم ْن �أَ ِم َن ُه َع َلى َد ِمهِ ،حديث رقم ،5982 :ولفظه�« :أَيمُّ َا
َر ُج ٍل �أَ َّم َن َر ُجلاً َع َلى َد ِم ِه ُث َّم َق َت َل ُهَ ،ف�أَنَا م َِن ا ْلقَات ِِل بَ ِري ٌءَ ،و�إِنْ كَانَ المْ َ ْق ُت ُ
ول َكا ِف ًرا».
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ات َك ِبدٍ ُم ْن ُذ ثَلاَ ٍث َق َالَ :ف َذ َه ْب ُت َف�إِ َذا يَ ُهودِ ٌّي يَ ْ�سقِي �إِ ِبلاً لَ ُهَ ،ف َ�س َق ْي ُت لَ ُهَ ،ع َلى ُك ِّل
َذ ِ
َد ْل ٍو تمَ ْ َرةٌَ ،ف َج َم ْع ُت تمَ ْ ًراَ ،ف�أَتَ ْي ُت ِب ِه ال َّن ِب َّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َمَ ،فق َ
َال« :م ِْن �أَ ْي َن لَ َك
يَا َك ْع ُب؟»َ ،ف�أَخْ برَ ْ تُ ُهَ ،فق َ
َال ال َّن ِب ُّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم�« :أَتحُ ِ ُّبنِي يَا َك ْع ُب؟» ُق ْل ُت:
ال�س ْي ِل �إِلىَ َم َعادِ ِنهَِ ،و�إِنَّ ُه
ِب�أَ ِبي �أَن َْت ،نَ َع ْمَ ،ق َال�« :إِ َّن ا ْل َف ْق َر َ�أ ْ�س َر ُع ِ�إلىَ َم ْن يُحِ ُّبنِي م َِن َّ
َ�س ُي ِ�صي ُب َك بَلاَ ٌءَ ،ف َ�أعِ َّد لَ ُه تجَ ْ َفا ًفا» َق َالَ :فق ََد ُه ال َّن ِب ُّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َمَ ،فق َ
َالَ « :ما َف َع َل
ي�ض ،فَخَ َر َج يمَ ْ�شِ ي َح َّتى َدخَ َل َع َل ْيهَِ ،فق َ
َك ْع ٌب؟» َقالُواَ :م ِر ٌ
َال لَ ُه�« :أَ ْب�شِ ْر يَا َك ْع ُب»،
َفقَالَ ْت �أُ ُّم ُهَ :هنِيئًا لَ َك الجْ َ َّن ُة يَا َك ْع ُبَ ،فق َ
َال ال َّن ِب ُّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َمَ « :م ْن َهذِ هِ
المْ ُ َت�أَ ِّليَ ُة َع َلى اهللِ؟» َق َال :هِ َي �أُ ِّمي يَا َر ُ�س َ
يك يَا �أَ َّم َك ْع ٍب؟ لَ َع َّل َك ْع ًبا
ول اهللَِ ،ق َالَ « :ما يُ ْدرِ ِ
َق َال َما اَل يَ ْن َف ُع ُه� ،أَ ْو َم َن َع َما اَل يُغْ نِيهِ»((( .وال�شاهد يف عالقة الإجارة ،وهي بني م�سلم
ويهودي ،وهي �إجارة على عمل بني طرفني اختلفت عقائدهم .وقد �أجاز الر�سول
 هذه الإجارة ،ومعلوم �أن من �أو�ضح العالقات التي تتجلى فيها الأخالق
بني النا�س ،ويتم فيها تبادل املنافع ،عالقات التجارة والإجارة ،وهي العالقات
التي تت�أ�س�س على القيم الفطرية التي عززها الإ�سالم من �صدق و�أمانة وغريها.
َع ْن َز ْيدِ ْب ِن �أَ ْ�س َل َم َ�أ َّن َر ُجلاً َك َان يَ ْط ُل ُب ال َّن ِب َّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ِب َحقٍّ َ ،ف�أَ ْغ َل َظ
لَ ُهَ ،فق َ
ِيف ِم ْن ُهَ ،ف�أَبَى �أَنْ
َالَ :ف�أَ ْر َ�س َل ال َّن ِب ُّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم �إِلىَ يَ ُهودِ ٍّي لِل َّت ْ�سل ِ
ني فيِ ْ أَ
ال ْر ِ�ض� ،أَ ِم ٌ
يُ َ�س ِّل َف ُه �إِ اَّل ِب َر ْه ٍنَ ،ف َب َع َث �إِلَ ْي ِه ِبدِ ْرعِ هَِ ،و َق َالَ :واهللِ� ،إِنيِّ َ ألَ ِم ٌ
ني فيِ
ال�س َماءِ ،(((»!.وهذا باب وا�سع يف فقه املعامالت ،يت�ضح من خالله �إعالء مبد�إ
َّ
التعاون من خالل فقه املعامالت وتبادل امل�صالح ،و ّدل هذا احلديث على طبيعة
العالقة بني امل�سلمني وغريهم ،ومل يقابل الر�سول  طلب اليهودي �إال باال�ستجابة
مع ما هو معلوم من �أمانة الر�سول  ومكانته ،وي�أتي هذا دليلاً �آخر على تعزيز
امل�شرتك بني النا�س يف معامالتهم.
	-1املعجم الأو�سط ،الطرباين ،160/7 ،حديث رقم - :حديث ح�سن.
ال�س َل ِف ،حديث رقم.14091 :
وع ،بَ ُ
� -2أخرجه عبدالرزاق يف امل�صنف ،كِ َت ُ
اب ال َّر ْه ِن َوا ْل َكف ِ
ِيل فيِ َّ
اب ا ْل ُب ُي ِ
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 -3معاجلة م�شكلة التمايز العن�صري والعدوان ب�سبب املعتقد:
مهددات تعزيز امل�شرتك القيمي واحل�ضاري بني النا�س التمايز
من �أكرب ّ
العن�صري والعدوان ب�سبب العن�صر واجلن�س؛ لقد نظر الإ�سالم �إىل الواقع
الإن�ساين بر�ؤية متميزة و�أفق رحب ،فلم مينع �إن�سانًا حقه ب�سبب دينه �أو معتقده
و�إن خالفه ،ومل يق�سر النا�س على اعتناقه.
ومن ذلك حكمه  على اليهود مبا جاء يف التوراةَ .ع ْن َع ْبدِ ا ِهلل ْب ِن ُع َم َر َر ِ�ض َي
اهللُ َع ْن ُه َما� :أَ َّن ا ْليَ ُهو َد َجا ُءوا ِ�إلىَ ال َّن ِب ِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ِب َر ُج ٍل ِم ْن ُه ْم َوا ْم َر�أَةٍ َق ْد
ون بمِ َ ْن َزنَى ِم ْن ُك ْمَ ،قالُوا :ن َُح ِّم ُم ُه َما َون َْ�ض ِربُ ُه َماَ ،فق َ
َزنَيَاَ ،فق َ
َال لَ ُه ْمَ :ك ْي َف تَ ْف َع ُل َ
َال :اَل
ون فيِ ال َّت ْو َراةِ ال َّر ْج َمَ ،فقَالُوا :اَل نجَ ِدُ فِي َها �شَ ْيئًاَ ،فق َ
تجَ ِدُ َ
َال لَ ُه ْم َع ْبدُ ا ِهلل ْب ُن َ�سلاَ ٍم:
ني{ َف َو َ�ض َع م ِْد َر ُا�س َها ا َّلذِ ي يَ ْد ُر ُ�س َها
َك َذ ْب ُت ْمَ } ،ف�أْتُوا ِبال َّت ْو َراةِ َفا ْت ُلو َها ِ�إنْ ُك ْن ُت ْم َ�صادِ ِق َ
ِم ْن ُه ْم َك َّف ُه َع َلى �آيَ ِة ال َّر ْج ِمَ ،ف َطف َِق يَ ْق َر�أُ َما ُد َ
ون يَدِ هِ َو َما َو َرا َء َهاَ ،و اَل يَ ْق َر�أُ �آيَ َة ال َّر ْج ِم،
َف َن َز َع يَ َد ُه َع ْن �آيَ ِة ال َّر ْج ِم َفق َ
َالَ :ما َهذِ هِ ؟ َف َل َّما َر�أَ ْوا َذل َِك َقالُوا :هِ َي �آيَ ُة ال َّر ْج ِم،
َف�أَ َم َر ِب ِه َما َف ُرجِ َما َق ِري ًبا م ِْن َح ْي ُث َم ْو ِ�ض ُع الجْ َ َنائ ِِز عِ ْن َد المْ َ ْ�سجِ دِ َ ،ف َر َ�أ ْي ُت َ�صاحِ َب َها يَ ْج َُن�أ
َع َل ْي َها ،يَقِي َها الحْ َِجا َرةَ»((( .ويف هذا داللة على حكم الر�سول  عليهم مبا ورد يف
كتابهم ومل يجربهم  على حكم �آخر ،ومل ي�سفه لهم ما يتحاكمون �إليه ،وهذا
الذي يقوي الثقة ويجلي معاين الأمانة ،وهي من القيم املحرتمة بني عامة النا�س.
«ا�س َت َّب َر ُجلاَ نِ َ :ر ُج ٌل م َِن
ومن ذلك َع ْن �أَ ِبي ُه َر ْي َر َة َر ِ�ض َي اهللُ َع ْن ُه َق َالْ :
ني،
ا�ص َط َفى محُ َ َّمدً ا َع َلى ا ْل َعالمَ ِ َ
المْ ُ ْ�سلِمِ َ
نيَ ،و َر ُج ٌل م َِن ا ْليَ ُهودِ َ ،ق َال المْ ُ ْ�سل ُِمَ :وا َّلذِ ي ْ
َفق َ
نيَ ،ف َر َف َع المْ ُ ْ�سل ُِم يَ َد ُه عِ ْن َد َذل َِك
و�سى َع َلى ا ْل َعالمَ ِ َ
َال ا ْليَ ُهودِ ُّيَ :وا َّلذِ ي ْ
ا�ص َط َفى ُم َ
� -1أخرجه البخاري يف كتاب التف�سري� ،سورة �آل عمرانُ } ،ق ْل َف�أْتُوا ِبال َّت ْو َراةِ فَا ْت ُلو َها �إِنْ ُك ْن ُت ْم َ�صادِ ِقنيَ{،
اب َر ْج ِم ا ْليَ ُهودِ �أَ ْه ِل ِّ
الذ َّم ِة فيِ ال ِّزنَى ،حديث رقم:
حديث رقم ،4556 :وم�سلم يف كتاب احلدود ،بَ ُ
.1699
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َف َل َط َم َو ْج َه ا ْليَ ُهودِ ِّيَ ،ف َذ َه َب ا ْليَ ُهودِ ُّي �إِلىَ ال َّن ِب ِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َمَ ،ف�أَخْ برَ َ ُه بمِ َا
َك َان م ِْن �أَ ْم ِرهِ َو َ�أ ْم ِر المْ ُ ْ�سل ِِمَ ،ف َد َعا ال َّن ِب ُّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم المْ ُ ْ�سل َِمَ ،ف َ�س�أَلَ ُه َع ْن
َذل َِك َف�أَخْ برَ َ ُهَ ،فق َ
و�سىَ ،ف ِ�إ َّن
َال ال َّن ِب ُّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم :اَل تُخَ يرِّ ُونيِ َع َلى ُم َ
ُون يَ ْو َم ا ْل ِقيَا َمةَِ ،ف َ�أ ْ�ص َعقُ َم َع ُه ْمَ ،ف�أَ ُك ُ
ا�س يَ ْ�ص َعق َ
و�سى
ون �أَ َّو َل َم ْن يُفِيقُ َ ،ف�إِ َذا ُم َ
ال َّن َ
بَاطِ ٌ�ش َجان َِب ا ْل َع ْر ِ�شَ ،فلاَ �أَ ْدرِ ي� :أَ َك َان فِي َم ْن َ�صعِ َق ف َ�أفَاقَ َق ْبلِي� ،أَ ْو َك َان ممِ َّ ِن
ْا�س َت ْث َنى اهللُ»((( .وال �شك �أن �سيدنا حممد  هو �أف�ضل املر�سلني ،ولكنه �أدب
حث الإ�سالم على حفظ دماء غري
النبوة و�أخالق الر�سالة ،ومنهج الرحمة ،وقد َّ
امل�سلمني وع�صمة احلقوق والأعرا�ض؛ يقول�« :أَ اَل َم ْن َظ َل َم ُم َعا َهدً ا �أَوِ ا ْن َتق ََ�ص ُه،
يج ُه يَ ْو َم ا ْل ِقيَا َمةِ»(((.
�أَ ْو َك َّل َف ُه َف ْوقَ َطا َق ِتهِ� ،أَ ْو �أَخَ َذ ِم ْن ُه �شَ ْيئًا ِب َغيرْ ِ طِ ِ
يب نَ ْف ٍ�س َف�أَنَا َحجِ ُ
وهذه حماية من الر�سول  للمعاهدين يف دمائهم و�أموالهم و�أعرا�ضهم.
وقوله �ِ « :إ َذا َم َّر ْت ِب ُك ْم جِ َنا َز ُة يَ ُهودِ ٍّي �أَ ْو ن َْ�صرَانيِ ٍّ �أَ ْو ُم ْ�سل ٍِمَ ،فقُو ُموا لَ َها
ون� ،إِنمَّ َا تَقُو ُم َ
َف َل ْ�س ُت ْم لَ َها تَقُو ُم َ
ون لمِ َ ْن َم َع َها م َِن المْ َلاَ ِئ َكةِ»(((؛ ويف هذا �إ�شارة لطيفة
�إىل �أن املالئكة تتبع جنائز غري امل�سلمني ،وهذا يقرر مبد�أ �إكرام الإن�سان بحكم
يح َها
�إن�سانيته و�آدميته .وقال َ « :م ْن َق َت َل ُم َعا َهدً ا لمَ ْ يَ َر ْح َرائ َِح َة الجْ َ َّنةَِ ،و�إِ َّن رِ َ
ني َعا ًما»((( .وقوله َ « :و ِ�إ َّن اهللَ ت َ َعالىَ لمَ ْ يُحِ َّل لَ ُك ْم �أَنْ
ُوجدُ م ِْن َم�سِ َريةِ �أَ ْربَعِ َ
ت َ
اب �إِ اَّل ِب�إِ ْذنٍ َ ،و اَل �ضَ ْر َب ن َِ�سا ِئه ِْمَ ،و اَل �أَ ْك َل ِث َمارِ هِ ْم ِ�إ َذا
ت َْدخُ ُلوا بُيُ َ
وت �أَ ْه ِل ا ْلكِ َت ِ
-1
-2
-3
-4

اب َما يُ ْذ َك ُر فيِ ِْ إ
ا�ص َوالخْ ُ ُ�صو َم ِة بَينْ َ المْ ُ ْ�سل ِِم
ال�شْ خَ ِ
�أخرجه البخاري يف كتاب الإ�شخا�ص واخل�صومات ،بَ ُ
و�سى َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه
َوا ْليَ ُهودِ  ،حديث رقم ،2411 :وم�سلم ،يف كتاب الف�ضائل ،بَ ٌ
اب :م ِْن ف ََ�ضائ ِِل ُم َ
َو َ�س َّلم ،حديث رقم.2373 :
اب فيِ ت َْع�شِ ِري �أَ ْه ِل ِّ
الذ َّم ِة �إِ َذا اخْ َت َل ُفوا ِبال ِّت َجا َرةِ ،
�أخرجه �أبوداود يف كتاب اخلراج والفيء والإمارة ،بَ ٌ
حديث رقم.3052 :
�أخرجه �أحمد يف امل�سند ،حديث رقم.19800 :
اب �إِ ْث ِم َم ْن َق َت َل ُم َعا َهدً ا ِب َغيرْ ِ ُج ْر ٍم ،حديث رقم.3166 :
�أخرجه البخاري ،كتاب اجلزية ،بَ ُ
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�أَ ْع َط ْو ُك ُم ا َّلذِ ي َع َل ْيه ِْم»(((؛ كل ذلك يدل على حرمة الدماء والأموال ،ومراعاة
الو�ضع النف�سي ،وال�ضابط الأخالقي الذي يحيط احلياة ويحفظها ،ويعزز قيم
امل�شاركة ،ويقوي دواعي التعاون ،والت�آلف مع حفظ اخل�صو�صيات.
املبحث الثاين :امل�شرتك احل�ضاري وقيــم العمــران الكونــي
ُ
ي�شرتك النا�س يف العي�ش على ظهر الأر�ض ويف هذا الكون ،ف�إن توا�صوا
على حفظ قيم الإ�صالح والعمران حتقق لهم الأمن وال�سالم واال�ستقرار ،و�إن
خالفوا وقع الف�ساد واالحرتاب؛ ويت�ضح ذلك يف الآتي:
� اًأول :البيئة الكونية والإطار اجلامع:
هذا الكون هو الإطار اجلغرايف الذي يحمل النا�س على اختالف �آرائهم
و�أجنا�سهم ،وكل ي�شرتك فيه وينعم به .ومن الق�ضايا املهمة يف هذا الع�صر ق�ضية
املحافظة على البيئة الكونية طيبة نقية حممية من �أ�سباب املر�ض والف�ساد والتدمري
والهالك ،من بعد �أن انت�شرت مظاهر الف�ساد البيئي الكوين و�أ�سبابه ،وتتمثّل
يف انبعاث الغازات ال�سامة والنفايات املهلكة ،وانت�شار الأ�سلحة التقليدية وغري
التقليدية املدمرة.
وجند �سنة الر�سول  حافلة بالأحاديث الهادية �إىل حفظ احلياة واملحافظة
ني َح َّتى
ات َو ْ أ
ال�س َما َو ِ
الَ َر ِ�ض َ
على الأحياء؛ فقوله �« :إِ َّن اهللَ َو َملاَ ِئ َك َت ُه َو�أَ ْه َل َّ
وت لَ ُي َ�ص ُّل َ
ا�س الخْ َيرْ َ»(((؛ لأنه بفعل
ال َّن ْم َل َة فيِ ُج ْح ِر َها َو َح َّتى الحْ ُ َ
ون َع َلى ُم َع ِّل ِم ال َّن ِ
اخلري وتعليمه لهم تتحقق املحافظة على �سالمة البيئة الكونية ،فيحيا الإن�سان يف
اب فيِ ت َْع�شِ ِري �أَ ْه ِل ِّ
الذ َّم ِة �إِ َذا اخْ َت َل ُفوا ِبال ِّت َجا َرةِ ،
� -1أخرجه �أبو داود يف كتاب اخلراج والفيء والإمارة ،بَ ٌ
حديث رقم.3050:
اجا َء فيِ ف َْ�ض ِل ال ِف ْق ِه
� -2سنن الرتمذي ،الرتمذي� ،أَ ْب َو ُ
اب ا ْلعِ ْل ِم َع ْن َر ُ�سولِ اللهَّ ِ َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ،باب َم َ
َع َلى العِ َبا َدةِ  ،حديث رقمَ .2685 :
قال الرتمذيَ « :ه َذا َحدِ ٌ
يب».
يح َغ ِر ٌ
يث َح َ�س ٌن َ�صحِ ٌ
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�أمن و�سالمة ،بل ميتد ذلك لي�شمل احليوان واحل�شرات من حيتان ومنل .والواقع
الآن يثبت �أن الف�ساد البيئي ي�سبب الإ�ضرار باحلياة على كافة م�ستوياتها؛ فتت�ضرر
احليتان يف البحار ،والطيور يف الهواء ،مثلما يت�ضرر الإن�سان.
ويف جمال الإ�صالح البيئي :وهو من امل�شرتكات  -يجعل الر�سول  من
«الميَ ُان ِب ْ�ض ٌع َو َ�س ْب ُع َ
ون �أَ ْو
جتليات الإميان املحافظة على �سالمة البيئة؛ حيث يقولِ ْ :إ
الَ َذى َع ِن َّ
ِب ْ�ض ٌع َو�سِ ُّت َ
الط ِر ِيق،
ون ُ�ش ْع َب ًةَ ،ف�أَف َْ�ض ُل َها َق ْو ُل اَل ِ�إلَ َه �إِ اَّل اهللَُ ،و َ�أ ْدنَا َها ِ�إ َما َط ُة ْ أ
ميتد من �شهادة احلق
َوالحْ َيَا ُء ُ�ش ْع َب ٌة م َِن ْ ِإ
الميَانِ »(((؛ فجعل الر�سول  الإميان ّ
�شهادة �أن ال �إله �إال اهلل ،ثم جعل من الإميان �إماطة الأذى عن الطريق ،وهذا يت�ضمن
املحافظة على البيئة ال�صحية ،ثم احلياء وهو حمافظة على البيئة الأخالقية.
ومن امل�شرتك احل�ضاري املحافظة على البيئة الإحيائية بحيواناتها ومكوناتها
اب
الطبيعية؛ فعن عطاء بن دينار ،قال :قال ر�سول اهلل  :اَ«ل ت َ َّتخِ ُذوا ُظ ُهو َر َّ
الد َو ِّ
َك َرا�سِ َّي ِلأَ َحادِ ي ِث ُك ْمَ ،ف ُر َّب َراكِ ٍب َم ْر ُكوبَ ًة هِ َي خَ يرْ ٌ ِم ْن ُهَ ،و�أَ ْط َو ُع لهلِ ِ َو�أَ ْكثرَ ُ ذِ ْك ًرا»(((،
اي �أَنْ تَ َّتخِ ُذوا ُظ ُهو َر َد َوابِّ ُك ْم
و َع ْن �أَ ِبي ُه َر ْي َر َة َع ِن ال َّن ِب ِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َق َال� :إِ َّي َ
الَ ْن ُف ِ�س،
َم َنا ِب َر َف�إِ َّن اهللَ �إِنمَّ َا َ�سخَّ َر َها لَ ُك ْم ِل ُت َب ِّل َغ ُك ْم �إِلىَ بَ َلدٍ لمَ ْ تَ ُكونُوا بَالِغِ ي ِه �إِ اَّل ِب�شِ قِّ ْ أ
اجا ِت ُك ْم»((( .ويف املحافظة على احليوان
َو َج َع َل لَ ُك ُم ْ أ
الَ ْر َ
�ض َف َع َل ْي َها َفا ْق ُ�ضوا َح َ
حمافظة على البيئة الإحيائية ،وهي حق م�شرتك.
عن احل�سن بن �سعد ،عن عبدالرحمن عن عبداهلل ،قال« :نَ َز َل َر ُ�س ُ
ول ا ِهلل
�ض ُح َّم َرةٍ ،
َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َم ْن ِز اًلَ ،فا ْن َط َل َق ِ�إن َْ�سا ٌن ِ�إلىَ َغ ْي َ�ضةٍَ ،ف�أَخْ َر َج ِم ْن َها بَ ْي َ
ُو�س �أَ ْ�ص َحا ِب ِه
َف َجا َء ِت الحْ ُ َّم َر ُة ت َِر ُّف َع َلى َر�أْ ِ�س َر ُ�سولِ ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َو ُر�ؤ ِ
الميَانِ  ،حديث رقم ،9 :وم�سلم(واللفظ له) ،كتاب
اب �أُ ُمورِ ْ إِ
� -1أخرجه البخاري يف كتاب الإميان ،بَ ُ
الميَانِ  ،حديث رقم.35 :
اب �شُ َع ِب ْ إِ
الإميان ،بَ ُ
� -2أخرجه ابن �أبي �شيبة يف امل�صنف ،كتاب الأدب ،باب يف الوقوف على الدابة ،حديث رقم.26486 :
� -3أخرجه �أبوداود يف كتاب اجلهاد ,باب يف الوقوف على الدابة ،حديث رقم.2563:
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َال َر ُج ٌل م َِن ا ْلق َْو ِم� :أَنَا �أَ َ�ص ْب ُت لَ َها بَ ْي ً�ضاَ ،ق َال َر ُ�س ُ
َال� :أَ ُّي ُك ْم َف َّج َع َهذِ هِ ؟ َفق َ
َفق َ
ول ا ِهلل
َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َمْ :ار ُد ْد ُه»((( .يَدُ ُّل هذا احلديث على الرحمة بالطائر ومراعاة
حاله ،وهذا ي�شهد على ما قدمنا من اهتمام بالبيئة الإحيائية ،ويف املحافظة عليها
حمافظة على �سالمة الكون الإطار اجلامع حلياة النا�س.
ومما له �صلة وثيقة بحفظ البيئة ورعايتها حماية الغطاء النباتي ويدل على ذلك،
َع ْن �أَن َِ�س ْب ِن َمال ٍِك َق َالَ :ق َال َر ُ�س ُ
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم�ِ « :إنْ َقا َم ْت َع َلى �أَ َحدِ ُك ُم
الرتغيب على الزراعة
ا ْل ِقيَا َم ُة َوفيِ يَدِ هِ َف�سِ ي َل ٌة َف ْليَغْ ِر ْ�س َها»((( .وال�شاهدُ يف احلديث
ُ
والغر�س ،دون النظر �إىل ال�شواغل واملتغريات ،مهما كان �أثرها ،والغطاء النباتي
هو الذي ي�ؤثر على الغالف اجلوي ،كما �أثبت ذلك العلم احلديث ،وب�صالحه
تن�صلح البيئة ،وال �شك �أن يف ذلك خ ًريا جلميع الب�شر .ويقول َ « :م ْن َق َط َع
�سِ ْد َر ًة َ�ص َّو َب اهللُ َر�أْ َ�س ُه فيِ ال َّنارِ »((( ،وهذا نهي عن القطع اجلائر للنباتات ،وداللة
وا�ضحة على االهتمام بالغطاء النباتي ،ملا له من �أثر على �إح�سان البيئة و�إ�صالحها
ويت�ضح ذلك عند معرفتنا مبكانة اجلهاد يف الإ�سالم.
و َع ْن �أَ ِبي ُه َر ْي َرةََ ،ق َالَ :ق َال َر ُ�س ُ
«ح ِر ُمي ا ْل ِب ْئ ِر
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َمَ :
�أَ ْربَ ُع َ
ال�س ِب ِيل �أَ َّو ُل �شَ ارِ ٍب،
ون ذِ َرا ًعا م ِْن َح َوالَ ْي َها ُك ِّل َها ِ ،ألَ ْع َطانِ ْ إ
الِ ِب ِل َوا ْل َغ َن ِمَ ،وا ْب ُن َّ
َو اَل يمُ ْ َن ُع َف ْ�ض ُل َما ٍء ِليُ ْم َن َع ِب ِه ا ْل َك َ ألُ»(((.
-1
-2
-3
-4

�أخرجه �أحمد يف امل�سند ،حديث رقم ،3912 :و البخاري يف الأدب املفرد ،حديث رقم.382 :ا�سناده
�صحيح.
�أخرجه �أحمد يف م�سنده ،حديث رقم ،13100 :قال االلباين�« :إ�سناده �صحيح على �شرط م�سلم».
ال�س ْدرِ  ،حديث رقم.5239 :
�أخرجه �أبو داود يف كتاب الأدب� ،أبواب ال�سالم ،بَ ٌ
اب فيِ َق ْط ِع ِّ
اب َم ْن َق َال �إِنَّ َ�صاحِ َب المْ َاءِ �أَ َحقُّ ِبالمْ َا ِء َح َّتى يَ ْر َوى
�أخرجه البخاري يف كتاب كتاب ال�شرب وامل�ساقاة ،بَ ُ
اب
ِلق َْولِ ال َّنب ِِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم اَل يمُ ْ َن ُع ف َْ�ض ُل المْ َاءِ  ،حديث رقم .2353 :وم�سلم ،كتاب البيوع ،بَ ُ
تحَ ْ ِر ِمي بَ ْي ِع ف َْ�ض ِل المْ َاءِ ا َّلذِ ي يَ ُك ُ
اب
اج �إِلَ ْي ِه ِل َر ْع ِي ا ْل َك َ ألَِ ،وتحَ ْ ِر ِمي َم ْن ِع بَ ْذ ِلهَِ ،وتحَ ْ ِر ِمي بَ ْي ِع ِ�ض َر ِ
ون ِبا ْلفَلاَ ةِ َ ،ويُ ْح َت ُ
ا ْل َف ْح ِل ،حديث رقم ،1566 :و�أحمد يف امل�سند(واللفظ له) ،حديث رقم.10555 :
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واخلال�صة يف ذلك :ف�إن احلديث النبوي حوى ما ميثل منهجية كاملة حلفظ
البيئة وحمايتها ،وهي البيئة التي ي�شرتك النا�س يف احلياة عليها ،واال�ستفادة من
خرياتها .والبيئة هي الوطن امل�شرتك لعامة النا�س ،وتت�ضح هذه الأهمية يف بروز ما
يعرف باالتفاقيات الدولية يف هذا الع�صر ،والتي �أكدت مفهوم الوحدة الكونية
وت�أثرها بع�ضها البع�ض ،ف�أتت لتوحد الر�ؤية الإن�سانية حول املحافظة على البيئة.
ثان ًيا :القيم امل�ؤ�س�سة للعالقات الدولية:
لقد جتلت القيم العليا للروابط الإن�سانية يف منهج الر�سول  وهو يقدم
الدعوة وير�شد النا�س وير�سل ر�سله يبلغون عنه دعوة احلق ،وقد بني هذا اجلهد
ويت�ضح ذلك يف الآتي:
ن�س ًقا قيم ًيا و�أخالق ًيا ميثل قاعدة للعالقات الدولية،
ُ
�إر�سال الوفود:
ن�ستطيع �أن نقر�أ قيم العالقات الدولية وقواعدها من خالل الو�صايا التي
و�صى بها الر�سول  جنوده ومبعوثيه .فلقد لبث الر�سول  زهاء ع�شرة �سنني
مت�صلاً ب�أمم وديانات خمتلفة معادية للإ�سالم طو ًرا� ،أو م�ساملة طو ًرا �آخر ،بالإ�ضافة
�إىل حدوث حروب الردة والبغاة واخلوارج ،والفتوحات الإ�سالمية يف فار�س
والعراق وال�شام وم�صر و�شمال �أفريقيا ،مما اقت�ضته الظروف التي واكبت ن�شر
الدعوة الإ�سالمية ،كل ذلك كان له �أثر كبري يف حتديد الكثري من معامل الر�ؤية
الإ�سالمية للتعامل الدويل بني امل�سلمني وغريهم.
مل يكن الإ�سالم ح�ضارة عن�صرية ،لأن الدعوة الإ�سالمية -كما � ْأ�س َل ْفنا -يف
جوهرها دعوة عاملية ال تعرف التقييد العن�صري وال تقبله ،ومن ثم اندفعت الدعوة
الإ�سالمية بتبليغ الر�سالة من م�شارق الأر�ض ومغاربها؛ ذلك لأن الدولة الإ�سالمية
متيزت بخ�صائ�ص معينة ما كان ميكن �أن تعود للتقوقع �أو االنكفاء الداخلي ،وقد
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وحد الإ�سالم داخل �أطره احل�ضارية بني الأمم وال�شعوب املختلفة بح�ضاراتها
َّ
وعاداتها وتقاليدها ،وجند اً
مثال على ذلك يف اجلمع بني بالل احلب�شي و�صهيب
الرومي و�أبي بكر العربي ،حتى يقول عمر بن اخلطاب منو ًها مبكانة بالل ر�ضي اهلل
عنهَ « :ك َان ُع َم ُر يَق ُ
ُول� :أَبُو بَ ْك ٍر َ�س ِّيدُ نَاَ ،و َ�أ ْع َت َق َ�س ِّي َدنَا .يَ ْعنِي ِبلاَ ل(((»(((.
القيم الإن�سانية يف حاالت احلرب:
�إنِ ات�ضحت قيم الإ�سالم يف مراعاة احلقوق ،وحفظ كرامة الإن�سان ،وقيم
أ�سا�سا قيم ًيا و�أخالق ًيا
ال�سلم ،ف�إن الإ�سالم قد و�ضع � ً
احل�ضارة والعمران يف �أوقات ِّ
عند ن�شوب احلروب .ويتجلى ذلك يف الو�صايا التي كان الر�سول  يو�صي
بها جيو�ش امل�سلمني؛ فعن علقمة بن مرثد ،عن �سليمان بن بريدة ،عن �أبيه ،قال:
كان ر�سول الل ه� إذا �أمر �أمريا على جي�ش� ،أو�سرية� ،أو �صاه يف خا�صته بتقوى
اهلل ،ومن معه من امل�سلمني خريا ،ثم قالْ :
«اغزُوا ِب ْا�س ِم اهللِ ،فيِ َ�س ِب ِيل اهللَِ ،قا ِت ُلوا
َم ْن َك َف َر ِباهللِْ ،اغزُوا َو اَل تَ ُغ ُّلواَ ،و اَ ِل تَغْ دِ ُرواَ ،و اَل تمُ َ ِّث ُلواَ ،و اَل ت َ ْق ُت ُلوا َولِيدً اَ ،و�إ َذا
ني َفا ْد ُع ُه ْم ِ�إلىَ ثَلاَ ِث خِ َ�صالٍ (�أَ ْو خِ لاَ لٍ )َ ،ف�أَ َّي ُت ُه َّن َما
ِيت َعدُ َّو َك م َِن المْ ُ ْ�ش ِركِ َ
لَق َ
ال ْ�سلاَ ِمَ ،ف�إِنْ �أَ َجابُ َ
�أَ َجابُ َ
وك َفا ْق َب ْل ِم ْن ُه ْم
وك َفا ْق َب ْل ِم ْن ُه ْم َو ُك َّف َع ْن ُه ْمُ ،ث َّم ا ْد ُع ُه ْم �إِلىَ ْ إِ
َو ُك َّف َع ْن ُه ْم»((( ،وكف عنهم وقد جعل القتال يف �سبيل اهلل من �أجل قيم الر�سالة،
محُ َ ِّذ ًرا من القتال حتت رايات اجلاهلية؛ حيث يقولَ « :م ْن خَ َر َج م َِن َّ
الطا َع ِة َو َفا َرقَ
ات مِي َت ًة َجاهِ ِل َّي ًةَ ،و َم ْن َقات ََل تحَ ْ َت َرايَ ٍة عِ ِّم َّيةٍ ،يَغْ َ�ض ُب ِل َع َ�ص َبةٍ� ،أَ ْو
ات َم َ
الجْ َ َما َع َة َف َم َ
اح َم ْولىَ �أَ ِبي بَ ْك ٍر َر ِ�ض َي اهللُ َع ْن ُه َما
� -1أخرجه البخاري يف كتاب ف�ضائل ال�صحابة ،بَ ُ
اب َم َناق ِِب ِبلاَ لِ ْب ِن َربَ ٍ
َو َق َال ال َّنب ُِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َ�سمِ ْع ُت َد َّف ن َْع َل ْي َك بَينْ َ يَدَ َّي فيِ الجْ َ َّنةِ ،حديث رقم.3754 :
� -2أنظر� :أ�س�س مفهوم احل�ضارة يف الإ�سالم � -سليمان اخلطيب � -ص 23وما بعدها  -م�صدر �سابق.
اب
ال َم ِام ْ أ
الُ َم َرا َء َع َلى ا ْل ُب ُع ِ
اب تَ�أْ ِم ِري ْ إِ
وث َو َو ِ�ص َّي ِت ِه �إِ َّيا ُه ْم ِب�آ َد ِ
� -3أخرجه م�سلم يف كتاب اجلهاد وال�سري ،بَ ُ
ا ْلغ َْزوِ َو َغيرْ ِ َها ،حديث رقم.1731 :
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يَ ْد ُعو �إِلىَ َع َ�ص َبةٍ� ،أَ ْو يَ ْن ُ�ص ُر َع َ�ص َب ًة َف ُقت َِل َف ِق ْت َل ٌة َجاهِ ِل َّي ٌةَ ،و َم ْن خَ َر َج َع َلى ُ�أ َّمتِي
يَ ْ�ض ِر ُب بَ َّر َها َو َفاجِ َر َهاَ ،و اَل يَ َت َحا�شَ ى م ِْن ُم�ؤْ ِم ِن َها َو اَل يَفِي لِذِ ي َع ْهدٍ َع ْه َد ُهَ ،ف َل ْي َ�س
ِمنِّي َولَ ْ�س ُت ِم ْن ُه»((( ،ويقول َ « :م ْن َقات ََل ِل َت ُك َ
ون َك ِل َم ُة ا ِهلل هِ َي ا ْل ُع ْليَا َف ُه َو فيِ َ�س ِب ِيل
ا ِهلل َع َّز َو َج َّل»((( .وذلك حتى ال ي�صبح القتال ممار�سة جاهلية ال ي�ضبطها خلق وال
دين ،و�إنمّ ا ت�أ�س�س اجلهاد على �ضوابط فقهية دقيقة و�أمينة ،و�أحاطتها ال�سنة النبوية
بال�ضوابط واملحددات.
ويقول �« :أَ اَل َم ْن َظ َل َم ُم َعا َهدً ا �أَوِ ا ْن َتق ََ�ص ُه� ،أَ ْو َك َّل َف ُه َف ْوقَ َطا َق ِتهِ� ،أَ ْو �أَخَ َذ
يج ُه يَ ْو َم ا ْل ِقيَا َمةِ»((( .وهذا يدل على قيم الوفاء
ِم ْن ُه �شَ ْيئًا ِب َغيرْ ِ طِ ِ
يب نَ ْف ٍ�س َف َ�أنَا َحجِ ُ
بالعهد وال�صدق يف االلتزام باملواثيق؛ فعن �أبي رافع موىل ر�سول اهلل  قال:
«بَ َعثَ ْتنِي ُق َر ْي ٌ�ش �إِلىَ ال َّن ِب ِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َق َالَ :ف َل َّما َر�أَ ْي ُت ال َّن ِب َّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه
ال ْ�سلاَ ُمَ ،ف ُق ْل ُت :يَا َر ُ�س َ
ول اهللِ ،اَل �أَ ْرجِ ُع ِ�إلَ ْيه ِْمَ ،ق َال�ِ :إنيِّ اَل
َو َ�س َّل َم َو َق َع فيِ َق ْل ِبي ْ ِإ
ي�س ِبا ْل َع ْهدِ َ ،و اَل �أَ ْح ِب ُ�س ا ْلبرُ ُ َدْ ،ارجِ ْع ِ�إلَ ْيه ِْمَ ،ف�إِنْ َك َان فيِ َق ْل ِب َك ا َّلذِ ي فِي ِه ْال َآن
�أَخِ ُ
َف ْارجِ ْع»(((.
منهجا
من خالل هذا اال�ستقراء للحديث النبوي ،جند �أن الر�سول  قد بني ً
وا�ضحا يف العالقات الدولية ،وهي عالقات ال تنف�صل عن الأ�صول اجلامعة
ً
واملوحدة بني النا�س ،و�إن اختلفت �أجنا�سهم �أو عقائدهم �أو �أماكنهم ،وهذا هو
ِّ
-1
-2
-3
-4

الد َعاةِ �إِلىَ ا ْل ُك ْف ِر،
اب َْ أ
ُوم الجْ َ َما َع ِة عِ نْدَ ُظ ُهورِ ا ْلفِتنَ ِ َوتحَ ْ ذِ ِير ُّ
�أخرجه م�سلم يف كتاب الإمارة ،بَ ُ
ال ْم ِر ِب ُلز ِ
حديث رقم.1848 :
اب َم ْن َ�س َ�أ َل َو ُه َو َقا ِئ ٌم َعالمِ ًا َجال ًِ�سا ،حديث رقم.123 :
�أخرجه البخاري يف كتاب العلم ،بَ ُ
َ
اب فيِ ت َْع�شِ ِري �أ ْه ِل ِّ
الذ َّم ِة �إِ َذا اخْ َت َل ُفوا ِبال ِّت َجا َرةِ ،
�أخرجه �أبوداود يف كتاب اخلراج والفيء والإمارة ،بَ ٌ
حديث رقم.3052 :
�أخرجه الإمام �أحمد يف امل�سند ،حديث رقم ،24380 :حديث �صحيح.
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املدخل احلق من املنظور احل�ضاري للبناء والإ�صالح الكوين الذي �أتى به الإ�سالم.
ثان ًيا :التوا�صل ومبادئ العمران:
ال يت�صور ا�ستقرار للحياة وتطورها ومنوها دون بناء �شبكة قوية من العالقات
بني النا�س ،وكما قال ال�شاعر:
��ا���ض�� َرةٍ
وح ِ
��ا���س ْم��ن ْ
��ا���س ل��ل�� َّن ِ
ب���دوٍ َ
ال�� َّن ُ

بَ ْع ٌ
لبع ٍ�ض-و�إنْ لمَ ْ ْي�ش ُع ُروا-خَ َد ُم(((.
�ض ْ

وقد بينت �سنة امل�صطفى  الأ�س�س القيمية والأخالقية التي ميكن من خاللها
وجعل ذلك
�أن حتقق امل�شرتكات اجلامعة لتطوير العالقات الإن�سانية وحت�سينهاْ ،
مدخلاً للعمران والنماء احل�ضاري ،ورمبا �ضاق الواقع ب�آخرين فيبحثون عن القيم
الإن�سانية حيثما كانت .ويتجلى ذلك يف بع�ض املواقف من �سرية الر�سول 
الآتي ذكرها:
الهجرة و�سعة القيم الإن�سانية:
متثل الهجرة من مكان �إىل مكان �صور ًة من �صور الن�شاط الإن�ساين ،وال �شك
�أن املهاجر من وطنه وبيئته يفعل ذلك وهو مدفوع بالبحث عن البديل الأف�ضل
يف �س ّلم العدل والإح�سان ،فعندما ا�شتد الأذى بامل�ؤمنني يف مكة� ،أمرهم الر�سول
 بالهجرة �إىل احلب�شة ،قائلاً لهم�« :إِ َّن ِب�أَ ْر ِ�ض الحْ َ َب َ�ش ِة َم ِل ًكا اَل يُ ْظ َل ُم �أَ َح ٌد عِ ْن َد ُه،
َفالحْ َقُوا ِب ِبلاَ دِ هِ َح َّتى يَ ْج َع َل اهللُ لَ ُك ْم َف َر ًجا َومخَ ْ َر ًجا ممِ َّا �أَ ْن ُت ْم فِيهِ»(((.
�إن يف �أمر الر�سول � أ�صحابه بالهجرة �إىل احلب�شة ،وهي هجرتان ،ما
 -1هو �أبو العالء املعري �أحمد بن عبد اهلل بن �سليمان املتوفى �سنة 446ﻫ امل�شهور .انظر� :سر الف�صاحة،
اخلفاجي.71/1 ،
ال ْذنِ ِبا ْله ِْج َرةِ  ،حديث رقم.17807 :
اب ْ إِ
� -2أخرجه البيهقي يف ال�سنن الكربى ،كتاب ال�سري ،بَ ُ
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يدل على �أن رابطة الدين بني املتد ّينني ولو اختلفت دياناتهم هي �أقوى و�أوثق
من رابطتهم مع الوثنيني وامللحدين؛ فالديانات ال�سماوية يف م�صدرها و�أ�صولها
ال�صحيحة متفقة يف الأهداف االجتماعية الكربى ،كما هي متفقة يف الإميان باهلل
ور�سله واليوم الآخر ،وهذا ما يجعل و�شائج القربى بينها �أوثق من �أية و�شيجة من
قرابة �أو دم �أو موطن مع الإحلاد والوثنية والكفر ب�شرائع اهلل.
ُ
الر�سول  على قيمة العدل ،وهي قيمة �إن�سانية ُفطِ َر ال ُ
إن�سان على
وقد َع َّو َل
احرتامها وتقديرها ،لكي ت�ستقيم احلياة بل ال ت�ستقر �إال بها ،بل كانت القيم الفطرية
الأوىل هي التي فتحت القلوب والآذان والعقول لال�ستماع لدعوة الر�سول ،
فقد و�صفه �أهل مكة بال�صادق الأمني.
وال تنجح العالقات بني النا�س �إال �إذا ت�أ�س�ست على ال�صدق والأمانة ،والر�سول
«ا�ض َم ُنوا ليِ �سِ ًّتا
 يدعو ويحث على ال�صدق والأمانة ،كما جاء يف احلديثْ :
ا�صدُ ُقوا �إِ َذا َح َّد ْث ُت ْمَ ،و َ�أ ْو ُفوا �إِ َذا َو َع ْدتمُ ْ َ ،و�أَ ُّدوا �إِ َذا ا ْئ ُتمِ ْن ُت ْم،
�أَ ْ�ض َم ْن لَ ُك ُم الجْ َ َّن َةْ :
وج ُك ْمَ ،و ُغ ُّ�ضوا �أَ ْب َ�صا َر ُك ْمَ ،و ُك ُّفوا �أَ ْيدِ يَ ُك ْم»(((.
َو ْاح َف ُظوا ُف ُر َ
امل�شرتك القيمي والعدل الإن�ساين:
لقد تعر�ض الر�سول  حلروب ومكائد هدفت �إىل ت�شويه �صورة الإ�سالم
والتزهيد فيه ،وحماولة �إل�صاق التهم به زو ًرا وبهتانًا ،كما فعل امل�شركون ،غري �أن
�إعالء مبادئ ال�صدق والعدل والأمانة ،وهي املبادئ التي �أتى بها الر�سول ،
وهي � ً
أي�ضا املبادئ الفطرية التي يحرتمها كل عاقل ،بل متثل ميزانًا ي�شرتك النا�س
يف احرتامه ،كانت نا�ص ًرا وم�ؤيدً ا للر�سول � ضد دعاوى �أعدائه ،فعندما �س�أل
هرقل عن بع�ض القيم يف حياته ،وما يدعو �إليه  ،وذلك يف احلوار الذي دار
� -1أخرجه �أحمد يف امل�سند ،حديث رقم ،23200 :وابن حبان(واللفظ له) ،يف �صحيحه ،كِ َت ُ
اب ا ْلبرِ ِّ
وف َوال َّن ْه ِي َع ِن المْ ُ ْن َك ِر ،حديث رقم.271 :
ال�ص ْد ِق َو َْ أ
ال ْم ِر ِبالمْ َ ْع ُر ِ
اب ِّ
َو ْ إِ
ال ْح َ�سانِ  ،بَ ُ
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بينه وبني �أبي �سفيان ،وقد �أخرب فيه عن �صدق الر�سول  وعن �أمانته وعن من
تبعه ،وعندما وجد تلك القيم الإن�سانية العالية �شهد له بالر�سالة؛ فعن الزهري
قال� :أخربين عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة بن م�سعود� ،أن عبد اهلل بن عبا�س،
�أخربه �أن �أبا�سفيان بن حرب �أخربه�« :أَ َّن هِ َر ْق َل �أَ ْر َ�س َل �إِلَ ْي ِه فيِ َر ْك ٍب م ِْن ُق َر ْي ٍ�ش،
ال�ش�أْ ِم ،فيِ المْ ُ َّدةِ ا َّلتِي َك َان َر ُ�س ُ
َو َكانُوا تجُ َّ ا ًرا ِب َّ
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َما َّد فِي َها
�أَبَا ُ�س ْفيَ َان َو ُك َّفا َر ُق َر ْي ٍ�شَ ،ف�أَت َْو ُه َو ُه ْم ِب�إِي ِليَا َءَ ،ف َد َعا ُه ْم فيِ مجَ ْ لِ�سِ هَِ ،و َح ْولَ ُه ُع َظ َما ُء
ومُ ،ث َّم َد َعا ُه ْم َو َد َعا ِبترَ ْ ُج َما ِنهَِ ،فق َ
َال� :أَ ُّي ُك ْم �أَ ْق َر ُب ن ََ�س ًبا ِب َه َذا ال َّر ُج ِل ا َّلذِ ي يَ ْز ُع ُم
ُّ
الر ِ
َال �أَبُو ُ�س ْفيَ َانَ :ف ُق ْل ُت �أَنَا �أَ ْق َربُ ُه ْم ن ََ�س ًباَ ،فق َ
�أَنَّ ُه نَ ِب ٌّي؟ َفق َ
َال� :أَ ْدنُو ُه ِمنِّيَ ،و َق ِّربُوا �أَ ْ�ص َحابَ ُه
َف ْاج َع ُلو ُه ْم عِ ْن َد َظ ْه ِرهِ  ،ثُ َّم َق َال ِلترَ ْ ُج َما ِنهُِ :ق ْل لَ ُه ْم �إِنيِّ َ�سائ ٌِل َه َذا َع ْن َه َذا ال َّر ُج ِل،
َف�إِنْ َك َذبَنِي َف َك ِّذبُو ُهَ .ف َوا ِهلل لَ ْو اَل الحْ َيَا ُء م ِْن �أَنْ يَ�أْثُ ُروا َع َل َّي َكذِ بًا لَ َك َذ ْب ُت َع ْن ُهُ .ث َّم َك َان
�أَ َّو َل َما َ�س َ�ألَنِي َع ْن ُه َ�أنْ َق َالَ :ك ْي َف ن ََ�س ُب ُه فِي ُك ْم؟ ُق ْل ُتُ :ه َو فِي َنا ُذو ن ََ�س ٍبَ .ق َالَ :ف َه ْل َق َال
َه َذا ا ْلق َْو َل ِم ْن ُك ْم �أَ َح ٌد َق ُّط َق ْب َل ُه؟ ُق ْل ُت :اَلَ .ق َالَ :ف َه ْل َك َان م ِْن �آبَا ِئ ِه م ِْن َمل ٍِك؟ ُق ْل ُت اَل.
َق َالَ :ف�أَ�شْ َر ُ
ا�س يَ َّت ِب ُعونَ ُه �أَ ْم ُ�ض َع َفا�ؤُ ُه ْم؟ َف ُق ْل ُت :بَ ْل ُ�ض َع َفا�ؤُ ُه ْمَ .ق َال�َ :أيَ ِزيدُ َ
ون
اف ال َّن ِ
ون؟ ُق ْل ُت :بَ ْل يَ ِزيدُ َ
�أَ ْم يَ ْنق ُُ�ص َ
ون َق َالَ :ف َه ْل يَ ْرت َُّد �أَ َح ٌد ِم ْن ُه ْم َ�سخْ َط ًة لِدِ ي ِن ِه بَ ْع َد �أَنْ
يَ ْدخُ َل فِيهِ؟ ُق ْل ُت :اَلَ .ق َالَ :ف َه ْل ُك ْن ُت ْم تَ َّت ِه ُمونَ ُه ِبا ْل َكذِ ِب َق ْب َل �أَنْ يَق َ
ُول َما َق َال؟ ُق ْل ُت:
اَلَ .ق َالَ :ف َه ْل يَغْ دِ ُر؟ ُق ْل ُت :اَلَ .ون َْح ُن ِم ْن ُه فيِ ُم َّدةٍ اَل ن َْدرِ ي َما ُه َو َفاعِ ٌل فِي َهاَ .ق َال:
َولمَ ْ تمُ ْكِ نِّي َك ِل َم ٌة �أُ ْدخِ ُل فِي َها �شَ ْيئًا َغيرْ َ َهذِ هِ ا ْل َك ِل َمةَِ .ق َالَ :ف َه ْل َقاتَ ْل ُت ُمو ُه؟ ُق ْل ُت :نَ َع ْم.
َق َالَ :ف َك ْي َف َك َان ِق َتالُ ُك ْم �إِ َّيا ُه؟ ُق ْل ُت :الحْ َ ْر ُب بَ ْي َن َنا َوبَ ْي َن ُه �سِ َج ٌ
ال ،يَ َن ُال ِم َّنا َونَ َن ُال ِم ْن ُه،
َق َالَ :ما َذا يَ�أْ ُم ُر ُك ْم؟ ُق ْل ُت :يَق ُ
ُولْ :اع ُبدُ وا اهللَ َو ْح َد ُه َو اَل ت ُْ�ش ِر ُكوا ِب ِه �شَ ْيئًاَ ،وا ْت ُر ُكوا َما
يَق ُ
ال�ص َلةَِ ،فق َ
َال ِللترَّ ْ ُج َمانِ ُ :ق ْل
ال�ص ْد ِق َوا ْل َع َف ِ
اف َو ِّ
ال�صلاَ ةِ َو ِّ
ُول �آبَا�ؤُ ُك ْمَ ،ويَ�أْ ُم ُرنَا ِب َّ
الر ُ�س ُل تُ ْب َع ُث فيِ ن ََ�س ِب
لَ ُه�َ :س َ�أ ْل ُت َك َع ْن ن ََ�س ِب ِه َف َذ َك ْر َت �أَنَّ ُه فِي ُك ْم ُذو ن ََ�س ٍبَ ،ف َك َذل َِك ُّ
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َق ْو ِم َهاَ .و َ�س َ�أ ْل ُت َك َه ْل َق َال َ�أ َح ٌد ِم ْن ُك ْم َه َذا ا ْلق َْو َلَ ،ف َذ َك ْر َت �أَنْ اَلَ ،ف ُق ْل ُت :لَ ْو َك َان �أَ َح ٌد
َق َال َه َذا ا ْلق َْو َل َق ْب َل ُه ،لَ ُق ْل ُت َر ُج ٌل يَ�أْتَ�سِ ي ِبق َْولٍ ق َ
ِيل َق ْب َل ُهَ .و َ�س�أَ ْل ُت َك َه ْل َك َان م ِْن �آبَا ِئ ِه
م ِْن َمل ٍِكَ ،ف َذ َك ْر َت �أَنْ اَلُ ،ق ْل ُتَ :ف َل ْو َك َان م ِْن �آبَا ِئ ِه م ِْن َمل ٍِكُ ،ق ْل ُت َر ُج ٌل يَ ْط ُل ُب ُم ْل َك
�أَ ِبيهَِ .و َ�س�أَ ْل ُت َك َه ْل ُك ْن ُت ْم تَ َّت ِه ُمونَ ُه ِبا ْل َكذِ ِب َق ْب َل َ�أنْ يَق َ
ُول َما َق َالَ ،ف َذ َك ْر َت �أَنْ اَلَ ،فق َْد
ا�س َويَ ْكذِ َب َع َلى اهللَِ .و َ�س�أَ ْل ُت َك �أَ�شْ َر ُ
اف
�أَ ْع ِر ُف �أَنَّ ُه لمَ ْ يَ ُك ْن ِليَ َذ َر ا ْل َكذِ َب َع َلى ال َّن ِ
الر ُ�س ِل.
ا�س اتَّ َب ُعو ُه �أَ ْم ُ�ض َع َفا�ؤُ ُه ْمَ ،ف َذ َك ْر َت َ �أ َّن ُ�ض َع َفا َء ُه ُم اتَّ َب ُعو ُهَ ،و ُه ْم َ�أ ْت َب ُ
ال َّن ِ
اع ُّ
ونَ ،ف َذ َك ْر َت �أَنَّ ُه ْم يَ ِزيدُ َ
ون �أَ ْم يَ ْنق ُُ�ص َ
َو َ�س َ�أ ْل ُت َك َ �أيَ ِزيدُ َ
الميَانِ َح َّتى
ونَ ،و َك َذل َِك �أَ ْم ُر ْ إِ
يَت َِّمَ .و َ�س�أَ ْل ُت َك �أَيَ ْرت َُّد �أَ َح ٌد َ�سخْ َط ًة لِدِ ي ِن ِه بَ ْع َد �أَنْ يَ ْدخُ َل فِيهَِ ،ف َذ َك ْر َت َ�أنْ اَلَ ،و َك َذل َِك
وبَ .و َ�س َ�أ ْل ُت َك َه ْل يَغْ دِ ُرَ ،ف َذ َك ْر َت َ �أنْ اَلَ ،و َك َذل َِك
الميَ ُان حِ َ
ْ إِ
ني تُخَ ال ُِط بَ َ�شا�شَ ُت ُه ا ْل ُق ُل َ
الر ُ�س ُل اَل ت َغْ دِ ُرَ .و َ�س�أَ ْل ُت َك بمِ َا يَ�أْ ُم ُر ُك ْمَ ،ف َذ َك ْر َت �أَنَّ ُه يَ�أْ ُم ُر ُك ْم َ�أنْ ت َْع ُبدُ وا اهللَ َو اَل ت ُْ�ش ِر ُكوا
ُّ
افَ ،ف ِ�إنْ
ِب ِه �شَ ْيئًاَ ،ويَ ْن َها ُك ْم َع ْن عِ َبا َدةِ َْ أ
ال�ص ْد ِق َوا ْل َع َف ِ
ال�صلاَ ةِ َو ِّ
ال ْوثَانِ َ ،ويَ�أْ ُم ُر ُك ْم ِب َّ
َك َان َما تَق ُ
ُول َحقًّا َف َ�سيَ ْمل ُِك َم ْو ِ�ض َع َق َد َم َّي َهاتَينْ ِ َ ،و َق ْد ُك ْن ُت �أَ ْع َل ُم �أَنَّ ُه خَ ارِ ٌج ،لمَ ْ �أَ ُك ْن
�ص �إِلَ ْيهِ ،لَ َت َج َّ�ش ْم ُت ِلقَا َء ُهَ ،ولَ ْو ُك ْن ُت عِ ْن َد ُه
�أَ ُظ ُّن �أَنَّ ُه ِم ْن ُك ْمَ ،ف َل ْو �أَنيِّ �أَ ْع َل ُم �أَنيِّ �أَخْ ُل ُ
لَغ ََ�س ْل ُت َع ْن َق َد ِمهِ»(((.
وجند الإ�شارة �إىل امل�شرتكات الإن�سانية املحققة لال�ستقرار والعمران يف
العالقة التي �أن�ش�أها الر�سول  بني �أهل املدينة من م�سلمني ويهود وغريهم،
وذلك من خالل الن�صو�ص الد�ستورية التي حوتها �صحيفة املدينة والتي عززت
مبد�أ املواطنة والوفاء بالعهد((( .وقد امتد �أفق الدعوة الإ�سالمية �إىل خارج
اجلزيرة العربية ملخاطبة العامل بقيمها وهدايتها ،وجتلى ذلك يف ر�سائل الر�سول
� -1أخرجه البخاري ،كتاب بدء الوحيَ ،ك ْي َف كَانَ بَ ْد ُء ا ْل َو ْح ِي �إِلىَ َر ُ�سولِ ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ،حديث
رقم.7:
	-2ال�سريةالنبوية ،البن كثري.233/2 ،
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 للملوك والزعماء؛ ف َع ْن �أَن ٍَ�س «�أَ َّن نَ ِب َّي ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َك َت َب �إِلىَ
كِ ْ�س َرى َو ِ�إلىَ َق ْي َ�ص َر َو�إِلىَ ال َّن َجا�شِ ِّي َو ِ�إلىَ ُك ِّل َج َّبارٍ يَ ْد ُعو ُه ْم �إِلىَ ا ِهلل تَ َعالىَ َ ،ولَ ْي َ�س
ِبال َّن َجا�شِ ِّي ا َّلذِ ي َ�ص َّلى َع َل ْي ِه ال َّن ِب ُّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم»((( .وكان خطابه �أدعوكم
بداعية الإ�سالم ،وهي دعوة لل�سالم والأمن ،وكان يخاطبهم ب�أجمل ال�صفات
عندهم ،فقد خاطب ر�سول اهلل  هرقل كما جاء يف �صحيح البخاري « ِب ْ�س ِم ا ِهلل
وم�َ :سلاَ ٌم َع َلى
ال َّر ْح َم ِن ال َّرحِ ِيم ،م ِْن محُ َ َّمدٍ َع ْبدِ ا ِهلل َو َر ُ�سو ِل ِه �إِلىَ هِ َر ْق َل َعظِ ِيم ُّ
الر ِ
ال ْ�سلاَ ِم� ،أَ ْ�سل ِْم ت َْ�س َل ْم ،يُ�ؤْت َِك اهللُ
َم ِن اتَّ َب َع ا ْل ُه َدى� ،أَ َّما بَ ْعدُ َ ،ف�إِنيِّ �أَ ْد ُع َ
وك ِبدِ َعايَ ِة ْ إِ
ني»(((؛ فالدعوة �إىل اال�سالم وهو
�أَ ْج َر َك َم َّرتَينْ ِ َ ،ف�إِنْ تَ َو َّل ْي َت َف�إِ َّن َع َل ْي َك �إِ ْث َم ْ أ
الَرِ ي�سِ ِّي َ
دين ال�سالم ,وو�صفه لهرقل بعظيم الروم ً
حفظا ملكانته ,ثم ال�سالم على من اتبع
الهدى ،وك�أنه ي�شري �إىل مطلق الهدى وهو اال�سالم ,والدعوة الرحبة لال�سالم,
واخلطاب الي�شبه خطاب امللوك والزعماء فال تهديد وال وعيد.
املبحث الثالث :امل�شرتك احل�ضاري وحتديات االختالف والتعدد
والتعدد يف الألوان والعقائد واملذاهب من الق�ضايا التي
�إن ق�ضية الأخالق
ّ
�شغلت النا�س وما زالت ،وعجزت كثري من املذاهب واحل�ضارات من �أن حت�سن
التعامل معها ،وانهزمت بع�ض القيم الو�ضعية �أمام م�شكلة اللون على �سبيل
املثال .وظهرت نعرات التفرقة العن�صرية والتمايز اللوين مثلما ظهرت النزاعات،
وا�شتعلت احلروب ب�سبب االختالف املذهبي والديني ،وكانت احلروب ال�صليبية
دليلاً
وا�ضحا لذلك ،وما زال العامل حتى اليوم يعاين من تلك الآثار ،على
ً
الرغم من املحاوالت اجلادة ملعاجلة تلك امل�شكالت ب�إ�صدار القوانني ،واالتفاقيات
وك ا ْل ُك َّفارِ يَ ْد ُعو ُه ْم
اب ُك ُت ِب ال َّنب ِِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم �إِلىَ ُم ُل ِ
� -1أخرجه م�سلم ،كتاب اجلهاد وال�سري ،بَ ُ
�إِلىَ ا ِهلل َعزَّ َو َج َّل ،حديث رقم.1774 :
� -2أخرجه البخاري ،كتاب بدء الوحيَ ،ك ْي َف كَانَ بَ ْد ُء ا ْل َو ْح ِي �إِلىَ َر ُ�سولِ ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ،حديث
رقم.7:
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وال�سلم العامليني ،وهنا يظهر متيز اخلطاب القر�آين
الدولية الرامية لتحقيق الأمن ِّ
قدرية ومدخلاً للتعارف االن�ساين؛ يقول تعاىل:
الذي يجعل من االختالف �سنة َ
ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﭼ

(احلجرات .)13:ويقول تعاىل:

ﭽﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﭼ (الروم.)22 :

ولقد اهتمت ال�سنة النبوية بو�ضع منهج رباين دقيق يف كيفية التعاي�ش
بني امل�سلمني وغريهم ،ومراعاة واقع التعدد ،ولتحقيق مقا�صد اخللق ،و�إن
وقع االختالف بني النا�س؛ ذلك �أنَّه من �أهم مقا�صد اخللق التعاون واالنتظام
والإ�صالح؛ يقول تعاىل :ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦﭼ (البقرة.)21 :
جاء يف تف�سري القرطبي« :واختلف من املراد بالنا�س هنا على قولني� :أحدهما:
الكفار الذين مل يعبدوه ،يدل عليه قوله «و�إن كنتم يف ريب» (البقرة .)23 :الثاين
�أنه عام يف جميع النا�س ،فيكون خطابه للم�ؤمنني با�ستدامة العبادة ،وللكافرين
بابتدائها .وهذا ح�سن .قوله تعاىل« :اعبدوا» �أمر بالعبادة له .والعبادة هنا عبارة
عن توحيده والتزام �شرائع دينه .و�أ�صل العبادة اخل�ضوع والتذلل؛ يقال :طريق
معبدة �إذا كانت موطوءة بالأقدام»(((.
�إن نعمة اخللق نعمة ت�شمل الرزق الطيب والتكرمي واحلماية والرعاية ،والدين
الإ�سالمي يف �شريعته الغراء ي�ست�صحب ذلك ،وجند املثال الوا�ضح يف �أحاديث
الر�سول  ،وهي تهدي �إىل ح�سن التعامل ،وتنمية العالقات بني امل�سلمني
وغريهم ،مع حفظ اخل�صو�صيات.
 -1تف�سري القرطبي.225/1 ،
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ومن الأخالق العظيمة يف معاملة غري امل�سلمني و�أثره عليهم ما جاء َع ْن َعل ِِّي
ْب ِن �أَ ِبي َطال ٍِب َر ِ�ض َي اهللُ َع ْن ُه� ،أَنْ يَ ُهودِ ًّياَ ،ك َان يُق ُ
َال لَ ُه ُج َر ْيجِ َر ُة َك َان لَ ُه َع َلى َر ُ�سولِ
َا�ضى ال َّن ِب َّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو�آ ِل ِه َو َ�س َّل َمَ ،فق َ
َال
ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو�آ ِل ِه َو َ�س َّل َم َدنَا ِن ُريَ ،ف َتق َ
لَ ُه :يَا يَ ُهودِ ُّيَ ،ما عِ ْندِ ي َما �أُ ْعطِ َ
يكَ ،ق َالَ :ف�إِنيِّ اَل �أُ َفارِ ُق َك يَا محُ َ َّمدُ َح َّتى ت ُْعطِ يَنِي،
ِ�س َم َع َك»َ ،ف َج َل َ�س َم َع ُه َف َ�ص َّلى َر ُ�س ُ
َفق َ
ول
َال َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو�آ ِل ِه َو َ�س َّل َم�« :إِ ًذا �أَ ْجل ُ
ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو�آ ِل ِه َو َ�س َّل َم فيِ َذل َِك المْ َ ْو ِ�ض ِع ُّ
الظ ْه َر َوا ْل َع ْ�ص َر َوالمْ َغْ ِر َب َوا ْلعِ َ�شا َء
اب َر ُ�سولِ ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو�آ ِل ِه َو َ�س َّل َم يَ َت َه َّد ُدونَ ُه
ْالآخِ َر َة َوا ْلغ ََداةََ ،و َك َان �أَ ْ�ص َح ُ
َويَ َت َو َّعدُ ونَ ُهَ ،ف َفطِ َن َر ُ�س ُ
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو�آ ِل ِه َو َ�س َّل َمَ ،فق َ
َالَ « :ما ا َّلذِ ي ت َْ�ص َن ُع َ
ون
َال َر ُ�س ُ
ول اهللِ ،يَ ُهودِ ٌّي يَ ْح ِب ُ�س َكَ ،فق َ
ِبهِ؟» َفقَالُوا :يَا َر ُ�س َ
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو�آ ِل ِه
َو َ�س َّل َمَ « :م َن َعنِي َربِّي �أَنْ �أَ ْظل َِم ُم َعا َهدً ا َو اَل َغيرْ َ ُه»َ ،ف َل َّما ت َ َر َّح َل ال َّن َها ُر َق َال ا ْليَ ُهودِ ُّي:
�أَ�شْ َهدُ َ�أنْ اَل ِ �إلَ َه �إِ اَّل اهللُ َو�أَ�شْ َهدُ َ�أ َّن محُ َ َّمدً ا َع ْبدُ ُه َو َر ُ�سولُ ُهَ ،و َق َال� :شَ ْط ُر َماليِ فيِ َ�س ِب ِيل
اهللِ� ،أَ َما َوا ِهلل َما َف َع ْل ُت ا َّلذِ ي َف َع ْل ُت ِب َك �إِ اَّل ِ ألَن ُْظ َر �إِلىَ ن َْعت َِك فيِ ال َّت ْو َراةِ « :محُ َ َّمدُ
اج ُر ُه ِب َط ْي َب َةَ ،و ُم ْل ُك ُه ِب َّ
ال�ش ِام ،لَ ْي َ�س ِب َف ٍّظ َو اَل َغلِيظٍ َو اَل
ْب ُن َع ْبدِ ا ِهلل َم ْولِدُ ُه بمِ َ َّك َةَ ،و ُم َه َ
اق َو اَل ُم َت َز ٍّي ِبا ْل ُف ْح ِ�شَ ،و اَل َق ْولِ الخْ َ َنا «�أَ�شْ َهدُ �أَنْ اَل �إِلَ َه �إِ اَّل اهللُ
اب فيِ ْ أ
الَ ْ�س َو ِ
َ�سخَّ ٍ
ول اهللَِ ،ه َذا َماليِ َف ْاح ُك ْم فِي ِه بمِ َا �أَ َر َ
َو�أَن ََّك َر ُ�س ُ
اك اهللَُ ،و َك َان ا ْليَ ُهودِ ُّي َك ِث َري المْ َالِ »(((.
وهكذا كانت املعاملة الكرمية مدخلاً لبناء العالقات الإن�سانية ون�صرة الدين.
َع ْن ُح َم ْيدِ َ ،ق َالَ :ك َت َب ُع َم ُر ْب ُن َع ْبدِ ا ْل َع ِز ِيز �إِلىَ الحْ َ َ�س ِن يَ ْ َ�س�ألُ ُهَ :ما بَ ُال َم ْن َم َ�ضى
ات؟ َو َذ َك َر �أَ�شْ يَا َء م ِْن
ات َوا ْل َب َن ِ
اح الأُ َّم َه ِ
م َِن الأَ ِئ َّم ِة َق ْب َل َنا �أَ َق ُّروا المْ َ ُج َ
و�س َع َلى ِن َك ِ
�أَ ْم ِرهِ ْم َق ْد َ�س َّما َهاَ .ق َالَ :ف َك َت َب �إِلَ ْي ِه الحْ َ َ�س ُن� :أَ َّما بَ ْعدُ َ ،ف�إِنمَّ َا �أَن َْت ُم َّت ِب ٌع َولَ ْ�س ُت بمِ ُ ْب َتدِ ٍع
ال�س َال ُم»(((.
َو َّ
ات َر ُ�سولِ ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ا َّلتِي فيِ َد اَلئ ِِل ال ُّن ُب َّوةِ  ،ذكر خلق
اب �آيَ ِ
 -1رواه احلاكم يف امل�ستدرك ،كِ َت ِ
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ،حديث رقم.4265 :
	-2الأموال� ،أبو ُعبيد القا�سم بن �س ّالم.45 ،
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ومما يتجلى فيه عدم الإكراه على الإ�سالم ،ق�صة عي�سى بن يون�س بن �أبي
ا�سحاق الهمداين عن �أبيه عن جده عن ذي اجلو�شن «�أَت َ ْي ُت ال َّن ِب َّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه
َو َ�س َّل َم بَ ْع َد �أَنْ َف َر َغ م ِْن �أَ ْه ِل بَ ْدرٍ ِبا ْب ِن َف َر ٍ�س ليِ َ ،ف ُق ْل ُت :يَا محُ َ َّمدُ � ،إِنيِّ َق ْد جِ ْئ ُت َك ِبا ْب ِن
ِي�ض َك ِب ِه المْ ُخْ َتا َر َة م ِْن
اج َة ليِ فِيهَِ ،ولَكِ ْن �إِنْ �شِ ْئ َت �أَنْ �أَق َ
ا ْلق َْر َحاءِ ِل َت َّتخِ َذ ُهَ ،ق َال :اَل َح َ
اج َة ليِ فِيهُِ .ث َّم
وع بَ ْدرٍ َف َع ْل ُتَ .ف ُق ْل ُتَ :ما ُك ْن ُت ِ ألَق َ
ِي�ض َك ا ْليَ ْو َم بَ ْع َد ُهَ ،ق َالَ :فلاَ َح َ
ُد ُر ِ
َق َال :يَا َذا الجْ َ ْو�شَ ِن� ،أَ اَل ت ُْ�سل ُِم َف َت ُك َ
ال ْم ِر؟ ُق ْل ُت :اَلَ ،ق َال :لمِ َ ؟ ُق ْل ُت:
ون م ِْن �أَ َّولِ َه َذا َْ أ
�إِنيِّ َر�أَ ْي ُت َق ْو َم َك َق ْد َو ِل ُعوا ِب َكَ ،ق َالَ :ف َك ْي َف بَ َلغ ََك َع ْن َم َ�صارِ عِ ه ِْم ِب َب ْدرٍ َ .ق َالُ :ق ْل ُت:
[ َق ْد] بَ َل َغنِيَ .ق َالُ :ق ْل ُت� :إِنْ تَغْ ل ِْب َع َلى َم َّك َة َوتَ ْق ُط ْن َهاَ ،ق َال :لَ َع َّل َك �إِنْ عِ ْ�ش َت �أَنْ تَ َرى
َذل َِكَ .ق َالُ :ث َّم َق َال :يَا ِبلاَ ُل ،خُ ْذ َحقِي َب َة ال َّر ْح ِل َف َز ِّو ْد ُه م َِن ا ْل َع ْج َوةِ َ .ف َل َّما �أَنْ �أَ ْدبَ ْر ُت
َق َال� :أَ َما �إِنَّ ُه م ِْن خَ يرْ ِ بَنِي َعا ِم ٍرَ ،ق َالَ :ف َوا ِهلل �إِنيِّ لَ ِب�أَ ْهلِي ِبا ْلغ َْورِ �إِ ْذ �أَ ْق َب َل َراكِ ٌبَ ،ف ُق ْل ُت:
ا�س؟ َق َالَ :ق ْد َغ َل َب َع َل ْي َها محُ َ َّم ٌد َ�ص َّلى
م ِْن �أَ ْي َن؟ َق َال :م ِْن َم َّك َةَ ،ف ُق ْل ُتَ :ما َف َع َل ال َّن ُ
اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َق َالُ :ق ْل ُتَ :ه ِب َل ْتنِي �أُ ِّميَ ،ف َوا ِهلل لَ ْو �أُ ْ�سل ُِم يَ ْو َمئِذٍ ُ ،ث َّم �أَ ْ�س�أَلُ ُه الحْ ِ َري َة
َ ألَ ْق َط َعنِي َها»(((.
ويعطي ال�شرع حقوق الإح�سان للجار و�إن مل يكن على �شريعة الإ�سالم،
فعن جابر بن عبد اهلل قال :قال :ر�سول اهلل « :الجْ ِ َري ُان ثَلاَ ثَ ٌةَ ،ف َجا ٌر لَ ُه َح ٌّقَ ،و ُه َو
�أَ ْدنَى الجْ ِ َريانِ َ ،و َجا ٌر لَ ُه َحقَّانِ َ ،و َجا ٌر لَ ُه ثَلاَ ثَ ُة ُحق ٍ
ُوقَ ،ف�أَ َّما ا َّلذِ ي لَ ُه َح ٌّق َواحِ ٌد َف َجا ٌر
ال ْ�سلاَ ِم َو َح ُّق
ُم ْ�ش ِر ٌك ،لَ ُه َح ُّق الجْ ِ َوارِ َ ،و�أَ َّما ا َّلذِ ي لَ ُه َحقَّانِ َ ،ف َجا ٌر ُم ْ�س ِل ٌم ،لَ ُه َح ُّق ْ إِ
الجْ ِ َوارِ َ ،و�أَ َّما ا َّلذِ ي لَ ُه ثَلاَ ُث ُحق ٍ
ال ْ�سلاَ ِم
ُوق َفالجْ َا ُر ُذو ال َّرحِ ِم ،لَ ُه َح ُّق ال َّرحِ ِم َو َح ُّق ْ إِ
َو َح ُّق الجْ ِ َوارِ َ ،و�أَ ْدنَى َحقِّ الجْ ِ َوارِ �أَنْ اَل تُ�ؤْذِ َجا َر َك ِب ِق َتارِ ق ِْدرِ َك �إِ اَّل �أَنْ تَغْ ِر َف لَ ُه
ِم ْن َها»(((.
� -1أخرجه الإمام �أحمد بن حنبل ،امل�سند ،حديث رقم.16211 :
� -2أخرجه الطرباين يف م�سند ال�شاميني ،حديث رقم.2458 :
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ويف خمالطة غري امل�سلمني ،عن حيوة بن �شريح ،قال� :سمعت ربيعة بن يزيد
الدم�شقي ،يقول� :أخربين �أبو�إدري�س عائذ اهلل ،قال� :سمعت �أباثعلبة اخل�شني،
يقول� :أتيت ر�سول اهلل  ،فقلت :يار�سول اهلل� ،إنا ب�أر�ض قوم من �أهل الكتاب
ن�أكل يف �آنيتهم ،و�أر�ض �صيد �أ�صيد بقو�سي و�أ�صيد بكلبي املعلم� ،أو بكلبي الذي
لي�س مبعلم ،ف�أخربين ما الذي حل لنا من ذلك؟ قال�« :أَ َّما َما َذ َك ْر َت �أَن ََّك ِب�أَ ْر ِ�ض َق ْو ٍم
اب تَ�أ ْ ُك ُل فيِ �آ ِنيَ ِته ِْمَ ،ف ِ�إنْ َو َج ْدتمُ ْ َغيرْ َ �آ ِنيَ ِته ِْم َفلاَ تَ�أ ْ ُك ُلوا فِي َهاَ ،و ِ�إنْ لمَ ْ تجَ ِدُ وا
�أَ ْه ِل ا ْلكِ َت ِ
َف ْاغ�سِ ُلو َها ُث َّم ُك ُلوا فِي َهاَ ،و�أَ َّما َما َذ َك ْر َت �أَن ََّك ِب�أَ ْر ِ�ض َ�ص ْيدٍ َ ،ف َما ِ�ص ْد َت ِبق َْو�سِ َك
َف ْاذ ُك ِر ْا�س َم اهللُِ ،ث َّم ُك ْل َو َما ِ�ص ْد َت ِب َك ْل ِب َك المْ ُ َع َّل ِم َف ْاذ ُك ِر ْا�س َم اهللِ ،ثُ َّم ُك ْل َو َما ِ�ص ْد َت
ِب َك ْل ِب َك ا َّلذِ ي لَ ْي َ�س ُم َع َّل ًما َف�أَ ْد َر ْك َت َذ َكات َ ُه َف ُك ْل»(((.
اخلال�صة :يت�ضح لنا من خالل النظر يف هذه الأحاديث ال�شريفة� ،أن الر�سول
ال�سلم والأمن،
 هدى �إىل بناء عالقة �إيجابية بني امل�سلمني وغريهم يف حاالت ِّ
منهجا ربان ًيا �سام ًيا يف حالة احلرب ،وذلك رعاية لإ�صالح الكون حتى
بل و�ضع ً
يت�سم بالأمن والطم�أنينة ،وتتعزز قيم امل�شاركة وفق املنظور احل�ضاري واملق�صد
الإن�ساين.
ورمبا كانت احلروب �أ�صدق ُمعبرِّ عن اختالف النا�س حني يدخلونها ،وهنا
ال�سلمي ،قال« :نَ َز ْل َنا َم َع
كان متيز الإ�سالم ،ومن ذلك عن العربا�ض بن �سارية ِّ
ال َّن ِب ِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم خَ يْبرَ ََ ،و َم َع ُه َم ْن َم َع ُه م ِْن �أَ ْ�ص َحا ِبهَِ ،و َك َان َ�صاحِ ُب خَ يْبرَ َ
َر ُجلاً َمارِ ًدا ُم ْن َك ًراَ ،ف�أَ ْق َب َل �إِلىَ ال َّن ِب ِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َفق َ
َال :يَا محُ َ َّمدُ �أَلَ ُك ْم
�أَنْ ت َْذبَ ُحوا ُح ُم َرنَاَ ،وتَ�أْ ُك ُلوا ثَ َم َرنَاَ ،وت َْ�ض ِربُوا ن َِ�سا َءنَا؟ َفغ َِ�ض َب يَ ْعنِي ال َّن ِب َّي َ�ص َّلى اهللُ
َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َو َق َال :يَا ا ْب َن َع ْو ٍف ْار َك ْب َف َر َ�س َكُ ،ث َّم نَادِ � :أَ اَل �إِ َّن الجْ َ َّن َة اَل تحَ ُِّل �إِ اَّل لمِ ُ�ؤْم ٍِن،
اب َما َجا َء فيِ ال َّت َ�ص ُّيدِ  ،حديث رقم.5488 :
� -1أخرجه م�سلم ،كتاب الذبائح وال�صيد ،بَ ُ
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ِل�صلاَ ةِ َ .ق َالَ :ف ْاج َت َم ُعوا ،ثُ َّم َ�ص َّلى ِبه ُِم ال َّن ِب ُّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم،
َو�أَنِ ْاج َتمِ ُعوا ل َّ
ُث َّم َق َام َفق َ
َال� :أَيَ ْح َ�س ُب �أَ َحدُ ُك ْم ُم َّتكِ ئًا َع َلى �أَرِ ي َكةَِ ،ق ْد يَ ُظ ُّن �أَ َّن اهللَ لمَ ْ يُ َح ِّر ْم �شَ ْيئًا ِ�إ اَّل
َما فيِ َه َذا ا ْلق ُْر�آنِ � ،أَ اَل َو�إِنيِّ َوا ِهلل َق ْد َو َع ْظ ُت َو�أَ َم ْر ُتَ ،ونَ َه ْي ُت َع ْن �أَ�شْ يَا َء �إِنَّ َها لمَ ِث ُْل
اب ِ�إ اَّل
ا ْلق ُْر�آنِ � ،أَ ْو َ�أ ْكثرَ َُ ،و ِ�إ َّن اهللَ تَ َعالىَ لمَ ْ يُحِ َّل لَ ُك ْم �أَنْ ت َْدخُ ُلوا بُ ُي َ
وت �أَ ْه ِل ا ْلكِ َت ِ
ِب�إِ ْذنٍ َ ،و اَل َ�ض ْر َب ن َِ�سا ِئه ِْمَ ،و اَل �أَ ْك َل ِث َمارِ هِ ْم ِ�إ َذا َ�أ ْع َط ْو ُك ُم ا َّلذِ ي َع َل ْيه ِْم»((( .والن�ص
وا�ضح يف حفظ احلقوق ورعايتها.
وعن احل�سن �أن الأ�سود بن �سريع قال�« :أَ َّن َر ُ�س َ
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم
نيَ ،ف�أَف َْ�ضى ِبه ُِم ا ْل َق ْت ُل �إِلىَ ُّ
الذ ِّر َّيةَِ ،ف َل َّما َجا�ؤُوا
بَ َع َث َ�س ِر َّي ًة يَ ْو َم ُح َنينْ ٍ َفقَاتَ ُلوا المْ ُ ْ�ش ِركِ َ
َق َال َر ُ�س ُ
الذ ِّر َّيةِ؟ َقالُوا :يَا َر ُ�س َ
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َمَ :ما َح َم َل ُك ْم َع َلى َق ْت ِل ُّ
ول
ني؟ َوا َّلذِ ي
نيَ ،ق َال� :أَ َو َه ْل خِ يَا ُر ُك ْم �إِ اَّل �أَ ْو اَل ُد المْ ُ ْ�ش ِركِ َ
اهللِ� ،إِنمَّ َا َكانُوا �أَ ْو اَل َد المْ ُ ْ�ش ِركِ َ
نَ ْف ُ�س محُ َ َّمدٍ ِبيَدِ هِ َما م ِْن ن ََ�س َم ٍة تُولَدُ ِ�إ اَّل َع َلى ا ْلف ِْط َرةِ َح َّتى يُ ْع ِر َب َع ْن َها ل َِ�سانُ َها»(((.
وهذا � ٌ
ون�ص بينّ يف حماية ذراري غري امل�سلمني.
إن�صاف ٌ
اخلامتة والتو�صيات:
يف ختام هذه الورقة التي تناولت امل�شرتك احل�ضاري و�أثره يف تعزيز قيم
التعاي�ش قراءة من خالل احلديث النبوي ،ات�ضح لنا �أن هذا امل�شرتك مو�صول ببناء
احل�ضارة الإن�سانية وفق الر�ؤية الإ�سالمية التي �أعطت الإن�سان كرامته وحفظت له
حقوقه ،ودعته �إىل �إقامة العالقات املركزية بينه وبني الآخرين على احلق والعدل
وال�صالح ،لي�شمل ذلك البيئة من حوله باعتبارها الإطار اجلامع واملوحد ل�سعي
الإن�سان ،ويظل الإن�سان هو املعزز لهذه القيم الربانية ،ذلك �أنه بحكم بنوته لآدم
اب فيِ ت َْع�شِ ِري �أَ ْه ِل ِّ
الذ َّم ِة �إِ َذا اخْ َت َل ُفوا ِبال ِّت َجا َرةِ ،
� -1أخرجه �أبو داود ،كتاب اخلراج والفيء والإمارة ،بَ ٌ
حديث رقم.3050 :
� -2أخرجه �أحمد يف امل�سند ،حديث رقم.15828 :
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عليه ال�سالم -قد جعله اهلل خليفة على الأر�ض ،وزوده بالقدرات العلميةواملعرفية والأخالفية ،ليقوم بر�سالته وي�ؤدي دوره لتحقيق اال�ستقرار والطم�أنينة،
ومقت�ضيات اال�ستخالف ،من خالل مبد�أ التعاون ،وذلك �أن النا�س يختلفون يف
قدراتهم ،و�إمكانياتهم وعقائدهم وعاداتهم وتقاليدهم و�سحناتهم و�إثنياتهم؛ ف�إن
يتحول �ساحة للحروب
ذهبوا مذهب التعار�ض والتباغ�ض والعدوان ،ف�إن الكون ّ
والعراك والتباغ�ض والتناف�س غري املحمود.
و�إن ذهبوا املذهب احلق الذي �أتت به الأديان ال�سماوية-وخامتتها الإ�سالم،-
تعززت القيم الإن�سانية الفطرية ،وهو مذهب احرتام اخل�صو�صيات والتعاون
ّ
الإيجابي ،من خالل ما تعارفنا عليه بامل�شرتك احل�ضاري الذي مت حتديده يف املباحث
التي تناولت :مفهوم امل�شرتك احل�ضاري و�أهميته ،وامل�شرتك احل�ضاري ق�ضايا البيئة
والعالقات الإن�سانية ،وامل�شرتك احل�ضاري وحتديات االختالف والتعدد.
�إن هذه القيم ،و�إن �أتت بها الأديان ،وحفظها و�أقام بنيانها الإ�سالم ،ف�إن
الإن�سان العاقل ،ومن خالل تطوره احل�ضاري ي�شعر ب�أهمية ذلك ،وقد جاءت
�أحاديث الر�سول  جملية لهذه املعاين من خالل �سنته الطاهرة وهي التطبيق
العملي الذي هدى �إليه الدين و�أر�شد �إليه الر�سول .
�إن ربط هذه املعاين باحلديث النبوي يقررها ويقويها ويجعلها ق�ضية دين
ومعتقد ،ثم ت�صبح مدخلاً لي�ستيقن النا�س �أن اهلل خالق الإن�سان ومدبر الأكوان قد
�أنزل وحيه على نبييه  لينعم الإن�سان بالأمان وال�سالمة ،و�أن لكل �إن�سان حقو ًقا
وعليه واجبات ،متثل مدخلاً لتعزيز امل�شرتك احل�ضاري ،وحتقيق التعاي�ش من بعد
ذلك.
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�أهم النتائج التي تو�صلت �إليها الورقة:

�1 -1ضرورة االنتباه للم�شرتك احل�ضاري اجلامع باعتباره مدخلاً لتحقيق الوحدة
الإن�سانية بني اخللق.
�2 -2إن قيم احل�ضارة ومبادئ اال�ستخالف التي جتلت يف �أحاديث الر�سول 
متثل م�شرتكا قويًا الثبات عظمة الإ�سالم وكمال �شريعته.
3 -3ال يتحقق ال�صالح الكوين �إال من خالل معرفة ن�سق احلقوق والواجبات ،مبا
ويقوي القيم ،وينفي الظلم.
يحقق العدلّ ،
4 -4مثَّل احلديث النبوي ذخرية حي ًة ،وزا ًدا ناف ًعا ،ومد ًدا فقه ًيا ،لبناء نظري ٍة
وال�سلم العامليني ،وفق مرتكزات امل�شرتك احل�ضاري.
متكامل ٍة لتحقيق الأمن ِّ
�صت من ثم للتو�صيات الآتية:
التو�صيــــات :خَ ُل ُ

1 -1االهتمام بالدرا�سات املنهجية التي تع ِّرف بامل�شرتك احل�ضاري ،وذلك من
خالل �سنة ر�سول اهلل .
�2 -2إبراز امل�شرتك احل�ضاري اجلامع ،وطرحه �أمام امل�ؤ�س�سات الإقليمية والدولية،
وال�سلم.
ليمثل قا�س ًما م�شرت ًكا للوحدة وقيم الأمن ِّ
3 -3ت�ضمني ق�ضايا امل�شرتك احل�ضاري املناهج الدرا�سية ،لتعزيز قيم الو�سطية بني
�أبناء الأمة.
�4 -4إبراز املنهج الإ�سالمي الأ�صيل يف بناء احل�ضارة واملحافظة عليها من خالل
الدرا�سات املعمقة يف احلديث النبوي.
5 -5عقد امل�ؤمترات الدولية و�إقامة امل�ؤ�س�سات العاملية التي تدعو �إىل ت�أ�سي�س قيم
امل�شرتك احل�ضاري من منظور �إ�سالمي.
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املراجع
 اجلامع لأحكام القر�آن ،املعروف تف�سري القرطبي ،لأبي عبد اهلل حممد بن �أحمد
الأن�صاري اخلزرجي �شم�س الدين القرطبي ،حتقيق� :أحمد الربدوين و�إبراهيم �أطفي�ش،
دار الكتب امل�صرية ،القاهرة ،ط1384 ،2ﻫ 1964 -م.
 امل�ستدرك على ال�صحيحني ،لأبي عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل بن حممد بن
حمدويه بن نُعيم بن احلكم ال�ضبي الطهماين الني�سابوري املعروف بابن البيع ،حتقيق:
م�صطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط.1
 املعجم الكبري ،لأبي القا�سم الطرباين �سليمان بن �أحمد بن �أيوب بن مطري اللخمي
ال�شامي ،املحقق :حمدي بن عبد املجيد ال�سلفي ،مكتبة ابن تيمية ،القاهرة ،ط،2
عتاب بن �شمري ال�ضبي.
 املعجم الأو�سط ،لأبي القا�سم الطرباين �سليمان بن �أحمد بن �أيوب بن مطري اللخمي
ال�شامي ،املحقق :طارق بن عو�ض اهلل بن حممد  ,عبد املح�سن بن �إبراهيم احل�سيني،
داراحلرمني ،القاهرة.
 املعجم ال�صغري لأبي القا�سم الطرباين �سليمان بن �أحمد بن �أيوب بن مطري اللخمي
ال�شامي ،املحقق :حممد �شكور حممود احلاج �أمرير ،املكتب الإ�سالمي ،دار عمار،
بريوت ،عمان ،ط 1985 - 1405 ،1م.
 امل�صنف يف الأحاديث والآثار ،لأبي بكر بن �أبي �شيبة ،عبد اهلل بن حممد بن �إبراهيم
بن عثمان بن خوا�ستي العب�سي ،حتقيق :كمال يو�سف احلوت ،مكتبة الر�شد ،الريا�ض،
ط1409 ،1ﻫ.
 امل�صنف ،لأبي بكر عبدالرزاق بن همام بن نافع احلمريي اليماين ال�صنعاين ،حتقيق:
حبيب الرحمن الأعظمي ،املجل�س العلمي ،الهند ،املكتب الإ�سالمي ،بريوت ،ط،2
.1403
 ال�سنن الكربى ،لأبي بكر البيهقي� ،أحمد بن احل�سني بن علي بن مو�سى ا ُخل ْ�س َر ْوجِ ردي
اخلرا�ساين ،حتقيق :حممد عبدالقادر عطا ،دارالكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط،3
 1424ﻫ2003 ،م.
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 ال�سنن ال�صغرى للن�سائي ،لأبي عبد الرحمن �أحمد بن �شعيب بن علي اخلرا�ساين،
الن�سائي ،حتقيق :عبدالفتاح �أبوغدة ،مكتب املطبوعات الإ�سالمية ،حلب ،ط،2
.1986 ،1406
 ال�سرية النبوية (من البداية والنهاية البن كثري) ،لأبي الفداء �إ�سماعيل بن عمربن كثري
القر�شي الدم�شقي ،حتقيق :م�صطفى عبدالواحد ،النا�شر :داراملعرفة للطباعة والن�شر
والتوزيع بريوت ،لبنان 1395 ،ﻫ1976 ،م.
 املعجم الو�سيط ،جممع اللغة العربية بالقاهرة� ،إبراهيم م�صطفى� ،أحمدالزيات،
حامدعبدالقادر ،حممدالنجار ،دارالدعوة.
 الإ�سالم واحل�ضارة ودور ال�شباب امل�سلم� ،أبحاث الندوة العاملية لل�شباب ،املجلد
الثاين الإ�صدار (1979 )3م.
 القامو�س املحيط ،جمد الدين �أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوز�آبادي ،حتقيق:
العرق�سو�سي،
مكتب حتقيق الرتاث يف م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ب�إ�شراف :حممد نعيم
ُ
م�ؤ�س�سة الر�سالة للطباعة والن�شر والتوزيع ،بريوت  -لبنان ،ط 1426 ،8ﻫ 2005 ،م.
 �أ�س�س مفهوم احل�ضارة يف اال�سالم� ،سليمان اخلطيب ،القاهرة ،الزهراء للأعالم
العرب.1986 ،
 تاج العرو�س من جواهرالقامو�س ،لأبي الفي�ض ،حم ّمد بن حم ّمد بن عبدالرزّاق
الزبيدي ،املحقق :جمموعة من املحققني ،النا�شر:
احل�سيني ،امللقّب مبرت�ضىَّ ،
دارالهداية.
وال�سنن الهادي لأقوم �سنن ،لأبي الفداء �إ�سماعيل بن عمر بن كثري
 جامع امل�سانيد ُّ
القر�شي الب�صري ثم الدم�شقي ،حتقيق :د عبد امللك بن عبد اهلل الدهي�ش ،دار خ�ضر
للطباعة والن�شر والتوزيع بريوت ،لبنان ،ط  1419 ،2ﻫ 1998 ،م.
 كنز العمال يف �سنن الأقوال ،عالء الدين علي بن ح�سام الدين ابن قا�ضي خان
القادري ال�شاذيل الهندي الربهانفوري ثم املدين فاملكي ال�شهري باملتقي الهندي ،بكري
حياين� ،صفوة ال�سقا ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ط1401 ،5ﻫ1981/م.
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 كتاب الأموال ،لأبي ُعبيد القا�سم بن �س ّالم بن عبداهلل الهروي البغدادي ،حتقيق:
خليل حممدهرا�س ،دارالفكر ،بريوت.
 م�سند ال�شاميني ،لأبي القا�سم الطرباين �سليمان بن �أحمد بن �أيوب بن مطري اللخمي
ال�شامي ،حتقيق :حمدي بن عبد املجيد ال�سلفي ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت ط،1405 ،1
.1984
 م�سند الإمام �أحمد بن حنبل ،لأبي عبداهلل �أحمد بن حممد بن حنبل بن هالل بن �أ�سد
ال�شيباين ،حتقيق� :شعيب الأرن�ؤوط ،عادل مر�شد ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط 1421 ،1ﻫ،
2001م.
 معامل احل�ضارة يف الإ�سالم و�أثرها يف النه�ضة الأوربية ،عبد اهلل �صالح علوان ،دار
ال�سالم للطباعة والن�شر ،ط 1984 ،2م.
 مقدمة ابن خلدون ،عبدالرحمن بن حممد بن حممد ،ابن خلدون �أبوزيد ،ويل
الدين احل�ضرمي الإ�شبيلي ،املحقق :خليل �شحادة ،دارالفكر ،بريوت ،ط1408 ،2
ﻫ1988 ،م.
 مو�سوعة حقوق االن�سان يف الإ�سالم ،خديجة النرباوي ،دار ال�سالم للطباعة والن�شر،
ط2006 ،1م.
 م�سند البزاراملن�شور با�سم البحرالزخار ،لأبي بكر �أحمد بن عمرو بن عبد اخلالق بن
خالد بن عبيد اهلل العتكي املعروف بالبزار ،املحقق :حمفوظ الرحمن زين اهلل ،مكتبة
العلوم واحلكم ،املدينةاملنورة ،ط2009 ،1م.
 �سنن الدارمي ،لأبي حممد عبد اهلل بن عبد الرحمن بن الف�ضل بن بَهرام بن عبد
ال�صمد الدارمي ،التميمي ال�سمرقندي ،حتقيق :ح�سني �سليم �أ�سد الداراين ،داراملغني
للن�شروالتوزيع ،اململكة العربية ال�سعودية ،ط 1412 ،1ﻫ2000 ،م.
 �سنن �أبي داود ،لأبي داود �سليمان بن الأ�شعث بن �إ�سحاق بن ب�شري بن �شداد بن عمرو
ال�سجِ ْ�ستاين ،املحقق :حممد حميي الدين عبداحلميد ،املكتبة الع�صرية،
الأزدي َِّ
�صيدا ،بريوت.
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 �سنن ابن ماجه ،لأبي عبداهلل حممد بن يزيد القزويني ،حتقيق :حممد ف�ؤادعبدالباقي،
النا�شر :دار�إحياءالكتب العربية ،في�صل عي�سى البابي احللبي.
 �سنن الرتمذي ،حممد بن عي�سى بن َ�س ْورة بن مو�سى بن ال�ضحاك ،الرتمذي ،حتقيق
وتعليق� :أحمد حممد �شاكر و�آخرون� ،شركة مكتبة و مطبعة م�صطفى البابي احللبي،
م�صر ،ط 1395 ،2ﻫ1975 ،م.
 �سل�سلة الأحاديث ال�صحيحة و�شيء من فقهها وفوائدها ،لأبي عبدالرحمن حممد
نا�صر الدين الألباين ،مكتبة املعارف للن�شر والتوزيع ،الريا�ض ،ط.1
 �صحيح البخاري ،حممد بن �إ�سماعيل �أبوعبداهلل البخاري اجلعفي ،حتقيق :حممد
زهري بن نا�صرالنا�صر ،دارطوق النجاة ،ط1422 ،1ﻫ.
 �صحيح م�سلم ،م�سلم بن احلجاج �أبواحل�سن الق�شريي الني�سابوري ،املحقق :حممد
ف�ؤاد عبدالباقي ،دار�إحياء الرتاث العربي ،بريوت ،باب لزوم اجلماعة.
 فل�سفة احل�ضارة� ،أحمد حممود �صبحي ،م�ؤ�س�سة الثقافة اجلامعية.
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اخللل يف فهم �أحاديث الوالء والرباء
وتطبيقاتها و�أثر ذلك على ال�سلم املدين
د� .صالح عبدالكرمي

جامعة اجلمريا  -الإمارات العربية املتحدة

املقدمة
احلمد هلل الذي بني الأحكام ،وجعل العمل بها �سبيال ل�سعادة الأنام ،وطريقا
لال�ستقرار وال�سالم� ،أحمده و�أ�شكره و�أثني عليه ب�أعطر الكالم ،و�أ�شهد �أن ال
�إله �إال اهلل وحده ال �شريك له امللك العالم ،و�أ�شهد �أن حممدا عبده ور�سوله
بدر التمام� ،صلى اهلل عليه وعلى �آله و�صحبه الأئمة الأعالم ،ومن تبعهم ب�إح�سان
يرجتي ُح�سن اخلتام� ،أما بعد:
فقد حر�صت ال�شريعة الإ�سالمية على غر�س قيم االعتدال والو�سطية ،ون�شر
ال�سماحة وال�سلم بني الب�شرية؛ فهي نهج االعتدال يف جميع �أبواب احلياة بني
طريف الغلو واجلفاء ،وهي و�سطية يف العقائد والعبادات ،وال�سلوك واملعامالت،
وهي �سمحة مرب�أة من جفاء التفريط ،وغلو الإفراط ،وهي دين ال�سالم والأمان،
واال�ستقرار واالطمئنان ،وما �أجمل و�صايا النبي �صلى اهلل عليه و�سلم التي جتلي
هذه القيم واملبادئ يف قوله« :يَ ِّ�س ُروا َو اَل تُ َع ِّ�س ُرواَ ،وبَ ِّ�ش ُروا َو اَل تُ َن ِّف ُروا»(((.
وملا تنكب كثري من النا�س عن هذه القيم النبيلة ،واملبادئ العظيمة� ،إىل
ظلمات التطرف الأهوج ،والفكر ال�سقيم الأعوج ،ظهرت فنت الإرهاب
والتكفري ،وحمن الرتويع والتفجري؛ ف�سفكت الأنف�س الربيئةُ ،
و�شوهت �صورة
ال�شريعة ،وا�ستحلت الدماء املع�صومة ،وا�ستبيحت الأعرا�ض امل�صونة ،و�شاع
اخلوف يف كثري من البالد ،وت�شتت فئام من العباد!!
اب َما كَانَ ال َّنب ُِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم يَ َتخَ َّولُ ُه ْم ِبالمْ َ ْوعِ َظ ِة َوا ْلعِ ْل ِم َك ْي
� -1أخرجه البخاري يف كتاب العلم ،بَ ُ
اَل يَ ْن ِف ُروا ،حديث رقم.69 :
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ولذلك كان من الواجب على العقالء العاملني ،واحلكماء املعتدلني� :أن
تت�ضافر جهودهم ال�صادقة ،و�أن تتوافر كلماتهم النا�صحة؛ لبيان خطورة ذهاب
الأمن وحلول قرن الإرهاب ،وبذل الأ�سباب حلماية فكر ال�شباب ،ودح�ض �أبرز
ال�شبهات املهمة ،و�إنقاذ الأمة من الفنت املدلهمة؛ من خالل امل�ؤمترات العلمية
النافعة ،واملقاالت الت�أ�صيلية الرا�سخة ،واملحا�ضرات التوعوية الناجحة.
وما هذه الندوة العلمية الدولية الثامنة �إال حلقة م�ضيئة ،ودرة م�ستنرية؛
لو�ضع النقاط على احلروف يف ق�ضية مهمة ،و�أطروحة تخدم الأمة ،يف تقرير
حقيقة ال�سلم املدين ،وبيان ما يتعلق به من الت�أ�صيل العلمي ،وجتفيف منابع
الإرهاب الوح�شي.
وملا ر�أيت �إعالن الندوة ،وحماورها املهمة؛ تاقت نف�سي للم�شاركة العاجلة،
والإ�سهام بالكتابة النافعة ،فاخرتت لنف�سي مو�ضوعا مهما للغاية ،وحريا بالعناية،
وو�سمته ب« :اخللل يف فهم �أحاديث الوالء والرباء وتطبيقاتها و�أثر ذلك على
ال�سلم املدين».
مل تتناول الدرا�سات ال�سابقة هذا املو�ضوع مبباحثه ومطالبه التي �سي�أتي
ذكرها يف خطة البحث� ،إال �أن بع�ضها تناول جوانب من هذا البحث ،والكتب
العامة حول الوالء والرباء بذكر �أدلته و�أق�سامه و�أحكامه كثرية ،لكن ما يتعلق منها
ب�أ�سباب خلل الفهم للأدلة وعالجه و�آثاره قليل ،وهي جمرد مقاالت ولي�ست من
قبيل البحوث املحكمة ،وال تخدم �أ�صالة مو�ضوع ال�سلم املدين.
وجاء هذا البحث ليعر�ض املو�ضوع ب�شموليته :من بيان �أ�سباب اخللل يف فهم
ن�صو�ص الوالء والرباء وتطبيقها ،مع بيان الآثار والعالج ،والرتكيز على بع�ض
الأحاديث التي ح�صل فيها ن�شاز فهم لدى طوائف من التيارات الغالية ،وبالأخ�ص
ما يتعلق بال�سلم املدين.
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وهناك �أ�سباب كثرية دفعتني للكتابة حول هذا املو�ضوع منها:
�أوال :عدم االطالع على كتابة وافية تتناول هذا املو�ضوع اجللل.
ثانيا� :أهمية ت�صحيح املفاهيم املغلوطة التي هي �شرارة االنحراف ،وبداية
الإرهاب.
ثالثا :كرثة اخللل الذي وقفت عليه حول م�صطلح الوالء والرباء لدى
التيارات الغالية.
لهذه الأ�سباب وغريها اخرتت هذا املو�ضوع.
من هنا انتظم هذا البحث يف مقدمة ،ومتهيد ،وثالثة مباحث ،وخامتة ،فجاء
على النحو التايل:
�أما املقدمة ،فذكرت فيها فكرة عامة عن البحث ،والدرا�سات ال�سابقة،
و�أ�سباب اختيار البحث ،وخطة البحث ،ومنهجية البحث ،و�أما التمهيد ف�ضمنته:
مفهوم الوالء والرباء لغة و�شرعا و�أهميته ،وجعلت املبحث الأول حول� :أ�سباب
اخللل يف فهم �أحاديث الوالء والرباء وتطبيقها ،واملبحث الثاين حول :مناذج
من �صور خلل الفهم لأحاديث الوالء والرباء وتطبيقها ،واملبحث الثالث حول:
�آثار اخللل يف فهم �أحاديث الوالء والرباء وتطبيقها على ال�سلم املدين وعالجه،
و�أما اخلامتة فقد ا�شتملت على �أهم النتائج والتو�صيات ،و�أنهيت البحث :بفهر�س
املراجع وامل�صادر العلمية التي متت اال�ستفادة منها ،وفهر�س املو�ضوعات.
وقد �سلكت يف كتابة هذا البحث املنهج اال�ستقرائي النقدي التايل:
�أوال :ق�سمت البحث �إىل ثالثة �أق�سام على طريقة عر�ض امل�شكالت والظواهر؛
فجعلت الق�سم الأول للأ�سباب واملربرات ،والثاين لل�صور والنماذج ،والثالث
للآثار والعالج.
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ثانيا� :أطلت النف�س يف املبحث الأول والثاين لأنهما بيت الق�صيد من البحث.
ثالثا :قمت بعزو الآيات القر�آنية �إىل �سورها ،مع ذكر رقم الآية ،وا�سم
ال�سورة.
رابعا :عزوت الأحاديث �إىل م�صادرها الأ�صلية ،مع التوثيق بذكر الكتاب
والباب والرقم ،مع بيان درجة الأحاديث الواردة خارج ال�صحيحني.
خام�سا :ذكرت بيانات املرجع يف الهام�ش بتقدمي ا�سم الكتاب ثم امل�ؤلف،
و�أخرت بيانات الطبع لفهر�س امل�صادر واملراجع.
�ساد�سا :قمت بعمل فهار�س للم�صادر ،واملو�ضوعات.
ثم بعد هذا البحث الذي بذلت فيه و�سعي وطاقتي �أ�س�أل اهلل تعاىل الإعانة
فيما توخيت من الإبانة ،و�إن كنت قد �أ�صبت فذلك من ف�ضل اهلل ،و�إن كنت قد
�أخط�أت فمن زالت النف�س ف�أ�ستغفر اهلل ،و�آخر دعوانا �أن احلمد هلل رب العاملني،
وال�صالة وال�سالم على �سيد املر�سلني ،وعلى �آله و�أ�صحابه و�أتباعه الغر امليامني،
ومن �سار على نهجهم �إىل يوم الدين.
التمهيد
مفهوم الوالء والرباء و�أهميته:
�ضبط املفاهيم ال�شرعية وامل�صطلحات العلمية يعني على ت�صور امل�سائل
الت�أ�صيلية ،والوالء والرباء من امل�صطلحات املت�أخرة بهذا الرتكيب ،و�إن كانت
امل�ضامني واملعاين واملفردات املتعلقة بها كثرية يف ن�صو�ص الكتاب وال�سنة.
�أوال :الوالء والرباء لغة:
الوالء يف اللغة هو القرب ،قال ابن فار�س« :الواو والالم والياء �أ�صل �صحيح
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يدل على قرب ،من ذلك ال َوليْ ُ  :القرب ،يقال :تباعد بعد ويل� ،أي قرب ،وجل�س
مما يليني� ،أي يقاربني»((( ،وجاء يف خمتار ال�صحاح« :والويل �ضد العدو يقال
(((
منه «تواله» وكل من ويل �أمر واحد فهو وليه .....واملواالة �ضد املعاداة»
وجاء يف ل�سان العرب« :لن» والية بالفتح «�أكرث ما ت�ستعمل يف املعنى امل�صدري
وهو القرب يف الدين �أو الإعانة والن�صرة»(((.
و�أما الرباء يف اللغة من التباعد ،قال ابن الأعرابي« :برئ �إذا تخل�ص ،وبرئ
�إذا تنزه وتباعد»((( ،وقال البي�ضاوي�« :أ�صل تركيب البرَ ء خللو�ص ال�شيء من
غريه»((( ،ويف معجم تهذيب اللغة« :برئ� :إذا تنزه وتباعد»((( ،و�أ�صل هذه
الكلمة كما قال ابن فار�س« :ف�أ�صالن �إليهما ترجع فروع الباب� :أحدهما اخللق،
يقال بر�أ اهلل اخللق ...والأ�صل الآخر :التباعد من ال�شيء ومزايلته :من ذلك الربء،
وهو ال�سالمة من ال�سقم»(((.
وعلى هذا يتبني �أن الوالء هو القرب وما يدخل �ضمنه من مظاهر املحبة
والن�صرة والإعانة ،والرباء هو البعد وما يدخل �ضمنه من مظاهر البغ�ض واملجانبة
واملعاداة.
ثانيا :الوالء والرباء �شرعا:
حمبة ون�صرة اهلل تعاىل ور�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم وامل�ؤمنني وحمبة كل
 -1معجم مقايي�س اللغة البن فار�س.1104 ،
 -2خمتار ال�صحاح للرازي.736 ،
 -3ل�سان العرب البن منظور.407/15 ،
	-4امل�صدر ال�سابق.356/1 ،
 -5تاج العرو�س للزبيدي.76/1 ،
 -6معجم تهذيب اللغة للأزهري.324/1 ،
 -7معجم مقايي�س اللغة البن فار�س.128 ،
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عمل يحبه اهلل تعاىل ور�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم ،وبغ�ض ومعاداة كل من حاد
اهلل تعاىل ور�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم ،وبغ�ض كل عمل ال يحبه اهلل ور�سوله
�صلى اهلل عليه و�سلم وفق ال�شريعة(((.
فاملعنى ال�شرعي م�ستمد من �أ�صله اللغوي ،فريجع �إىل جانب احلب والبغ�ض
الذي يرتبط بالوالء والرباء وينتج عنه �إىل جانب املوافقة واملخالفة واملنا�صرة
واملعاداة ،يقول ابن تيمية�« :أ�صل املواالة هي املحبة ،كما �أن �أ�صل املعاداة
البغ�ض»((( ،وقال ال�سعدي يف تف�سريه« :و�أ�صل الوالية :املحبة والن�صرة»(((.
ثالثا� :أهمية الوالء والرباء:
الوالء والرباء من �أخطر �أبواب املعتقد ،وهو �أحد �أبواب التكفري التي انطلق
منها اخلوارج قدميا ،ومن �سار على طريقهم يف ع�صرنا ،وح�صل خلل عظيم يف
فهمه ،نتج عنه �أحكا ًما جائرةً ،يقول ال�شيخ ابن عثيمني« :وهذه امل�س�ألة من �أدق
امل�سائل و�أخطرها وال �سيما عند ال�شباب؛ لأن بع�ض ال�شباب يظن �أن �أي �شيء
يكون فيه ات�صال مع الكفار فهو مواالة لهم ولي�س كذلك»(((.
كما �أن الوالء والرباء من العبادات القلبية التي تظهر �آثارها على اجلوارح،
يقول ابن القيم« :براءة اخلليل وقومه من امل�شركني ومعبودهم لي�ست تركا حم�ضا
بل تركا �صادرا عن بغ�ض ومعاداة وكراهة ،هي �أمور وجودية ،هي عبودية للقلب
يرتتب عليها خلو اجلوارح من العمل؛ كما �أن الت�صديق والإرادة واملحبة والطاعة
-1
-2
-3
-4

ينظر :حقيقة الوالء والرباء يف الكتاب وال�سنة للدكتور ع�صام ال�سناين ،44 ،وجمموع فتاوى العقيدة
البن عثيمني ،11/3 ،ومعجم �ألفاظ العقيدة لأبي عبداهلل عامر عبداهلل فالح.442 ،
قاعدة يف املحبة البن تيمية.198 ،
تي�سري الكرمي الرحمن لل�سعدي.446 ،
لقاءات الباب املفتوح البن عثيمني.466/3 ،
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من عبودية القلب يرتتب عليها �آثارها يف اجلوارح»(((.
بل �إن الوالء والرباء من �أوثق عرى الإميان و�أ�صوله ،قال تعاىل:

ﭽﮈ

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘﮙﮚﮛﮜ ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ ﮥ

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ(املائدة ،)81 ،80:ويف �سنن �أبي داود
َ�ض لهلِ َِ ،و�أَ ْع َطى لهلِ َِ ،و َم َن َع
من حديث �أبي �أمامة ر�ضي اهلل عنهَ « :م ْن �أَ َح َّب لهلِ َِ ،و�أَ ْبغ َ
الميَ َان»(((.
لهلِ َِ ،فقَدِ ْا�س َت ْك َم َل ْ إِ
وقد ذكر اهلل �سبحانه وتعاىل يف منهج الأنبياء عند دعوة �أقوامهم تقرير هذا
الأ�صل بجالء وتف�صيل ،كحال �إبراهيم عليه ال�سالم مع قومه ،وحال نبينا �صلى
اهلل عليه و�سلم مع امل�شركني ،وال�سنة زاخرة بن�صو�ص الوالء والرباء وتقريرها يف
موا�ضع كثرية ،ولكن الإ�شكال يف الفهوم التي حادت عن ال�صواب ،و�أخذت
من هذه الن�صو�ص �أدلة لزعزعة الأمن و�سفك الدماء ،و�سوء التعامل واجلفاء،
ومل ت�أت هذه الفهوم املعوجة �إال ب�سبب ال�شطط يف قواعد معروفة عند �أهل العلم
حول فهم الدليل وطريقة التنزيل كما �سوف ي�أتي يف املبحث الأول.
املبحث الأول� :أ�سباب اخللل يف فهم �أحاديث الوالء والرباء وتطبيقها
كل خلل وغلط ،وانحراف و�شطط يرتبط ب�سبب ومنطلق ،فغالب االنحرافات
الفكرية لها مناط �أ�صيل ن�ش�أ منه اخللل ،ودرا�سة �أ�سباب اخللل ي�سهل عالج اخلط�أ،
كما يي�سر بيان ه�شا�شة ال�شبهة التي يتعلق بها �صاحبها ،و�سالمة الفهم نعمة عظيمة،
وخ�صلة بديعة حتقق الكثري من امل�صالح وتدر�أ الكثري من املفا�سد ،و�سوء الفهم
� -1شفاء العليل البن القيم.170/1 ،
الميَانِ َونُق َْ�صا ِنهِ ،حديث رقم،4681 :
اب الدَّ ل ِِيل َع َلى زِ يَا َدةِ ْ إِ
� -2أخرجه �أبو دواد يف �سننه ،كتاب ال�سنة ،بَ ُ
و�سكت عنه ،و�صححه الألباين يف �صحيح اجلامع حديث رقم.5965 ::
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�سبب ال�ضطراب املوازين ،وخلل املنهج ،و�شذوذ الر�أي ،قال ابن القيم�« :صحة
الفهم وح�سن الق�صد من �أعظم نعم اهلل ،التي �أنعم بها على عبده ،بل ما �أعطي عبد
عطاء بعد الإ�سالم �أف�ضل وال �أجل منهما ،بل هما �ساقا الإ�سالم»((( ،وبالنظر لأبرز
الأ�سباب التي نتج عنها اخللل يف فهم �أحاديث الوالء والرباء وتطبيقها فهي ترجع
خلم�سة �أ�سباب تف�صيلها يف املطالب التالية:
املطلب الأول :النظرة املجتز�أة واالنتقائية للأحاديث
الأحاديث النبوية خرجت من م�شكاة واحدة فهي تكمل بع�ضها البع�ض،
وت�أتلف وال تختلف ،وخرجت يف �سياق و�سباق وحلاق حمدد تُدرك يف �ضوءه،
فالنظر ال�صحيح للأحاديث يكون من خالل النظرة الكلية التنا�سقية لها مع مراعاة
�سائر الن�صو�ص ومتعلقاتها يف الباب ،قال الإمام �أحمد بن حنبل« :احلديث �إذا مل
تجَ مع طرقه مل تفهمه ،واحلديث يف�سر بع�ضه بع�ضا»((( ،وكم من فهم خاطئ ن�ش�أ
ب�سبب �إغفال بع�ض الن�صو�ص والأخذ بالبع�ض الآخر وعدم رد املت�شابه للمحكم،
وكم من ن�شاز فهم ن�ش�أ ب�سبب عدم االلتفات للمخ�ص�صات واملقيدات وال�سياق
اللغوي و�أ�سباب الورود (((.
فالنظر اجلزئي واالنتقائي واملبتور للأحاديث دون التكامل والإعمال ال�شامل
�سبب لكثري من الفهوم والتطبيقات اخلاطئة يف �أحاديث ون�صو�ص ال�سلم املدين،
وعلى �سبيل املثال جند �أن طوائف من اجلماعات الغالية �أخذت بن�صو�ص قتال
الكفار على الإطالق؛ مثل قوله :ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
� -1إعالم املوقعني البن القيم.8/1 ،
	-2اجلامع لأخالق الراوي و�آداب ال�سامع ،للخطيب البغدادي.370 ،
 -3يقول ابن القيم يف ذلك« :ال�سياق ير�شد �إىل تبيني املجمل ،وتعيني املحتمِ ل ،والقطع بعدم احتمال
غري املراد ،وتخ�صي�ص العام ،وتقييد املطلق ،وتنوع الداللة ،وهذا من �أعظم القرائن الدالة على مراد
املتكلم؛ فمن �أهمله ،غلط يف نظره ،وغالط يف مناظرته» .بدائع الفوائد ،البن القيم.815/4 ،
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ﮆﮇﮈ ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ ﮒﮓﮔ

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ (التوبة ،)29 :وقوله:

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ (التوبة،)123 :
ف�أخذوا بهذه الن�صو�ص يف تقرير وجوب قتل الكفار مطلقا دون قيد ،يف حني
�أن ال�شريعة و�أحكامها قد قيدت هذا الإطالق وخ�ص�صت عمومه ببيان حال الكافر
�إما حربي� ،أو معاهد� ،أو م�ست�أمن� ،أو ذمي ،ومن ذلك قول اهلل تعاىل :ﭽ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ (النحل ،)91 :وقوله :ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﭼ

(التوبة .)4 :ويف ال�سنة ال�صحيحةَ « :م ْن َق َت َل ُم َعا َهدً ا لمَ ْ يَ َر ْح َرائ َِح َة الجْ َ َّنةَِ ،و�إِ َّن
ني َعا ًما»(((.
ُوجدُ م ِْن َم�سِ َريةِ �أَ ْربَعِ َ
يح َها ت َ
رِ َ

ويف الآيات واحلديث تقييد ملطلق القتل للكافر الذي قالت به بع�ض اجلماعات
الغالية ،ون�ش�أة الفهم الباطل هنا كان ب�سبب النظرة املجتز�أة واالنتقائية للن�صو�ص،
وعدم �إعمال جميع الن�صو�ص يف �سياق واحد ،واالقت�صار على طرف واحد من
الن�صو�ص.
ومثله �أي�ضا جعل ن�صو�ص املواالة ن�سقا واحدا ،واحلكم على كل �صورة من
املواالة ب�أنها كفر ،و�إغفال النظر �إىل جمموع الن�صو�ص يف امل�س�ألة.
ونظر �أهل العلم �إىل ن�صو�ص الكتاب وال�سنة يف مواالة الكافر وبينوا �أن
املواالة لها ثالث �صور:
ال�صورة الأوىل :املواالة املكفرة ،وهي التي ت�سمى يف القر�آن بالتويل؛ كما
قال �سبحانه :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ (املائدة ،)51 :وهذا مبعنى �أن يحب الكافر
اب �إِ ْث ِم َم ْن َق َت َل ُم َعا َهدً ا ِب َغيرْ ِ ُج ْر ٍم ،حديث رقم.3166 :
� -1أخرجه البخاري ،كتاب اجلزية ،بَ ُ
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لكفره ،و�أن ين�صر الكافر لأجل دينه ،ولأجل كفره ،وك�أنه ر�ضي ب�إعالء الكفر على
الإ�سالم.
ال�صورة الثانية :املواالة املحرمة التي ال ت�صل �إىل الكفر ،وهي مودة حت�صيل
م�صلحة دنيوية خا�صة للمتويل واملظاهر ،وهي التي جاءت يف قول اهلل تعاىل:
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ (املمتحنة،)1 :
فو�صفهم ب�إلقاء املودة مع و�صف الإميان ،لأن الفعل مل ي�صدر حمبة للكفر ،وال
رغبة يف ظهور الكفر على الإ�سالم ،و�إمنا لأجل الدنيا ،ومن هذا القبيل ق�صة
ال�صحابي حاطب بن بلتعة البدري((( ،الذي �أراد �أن يف�ضي ب�سر النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم للكفار؛ لأجل قرابته من الكفار ،فا�ستف�صل منه النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم ،ومل يحكم عليه بالكفر بعد معرفة ال�سبب.
ال�صورة الثالثة :املواالة املباحة ،وهي التي تكون ب�سبب اخلوف من الكفار
ونحوه� ،شريطة �أن تكون يف الظاهر دون الباطن ،ومنه ما جاء يف قوله :ﭽ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱﭼ (�آل عمران.)28 :
املطلب الثاين :فهم الأحاديث بعيدا عن مقا�صد ال�شريعة
�إن املت�أمل يف كثري من الأقوال املغلوطة لدى بع�ض اجلماعات الغالية يدرك
البعد عن مقا�صد ال�شريعة وت�صوراتها يف فهم الن�صو�ص ،وال يخفى على املطلع
�أن الأحكام ال�شرعية �أحكام مقا�صدية ،ترجع حلكم وغايات عظيمة ،ي�ستح�ضرها
العامل واملجتهد واملفتي يف عر�ض امل�سائل؛ «وبا�ستقراء �أدلة كثرية من القر�آن
وال�سنة ال�صحيحة يوجب لنا اليقني ب�أن �أحكام ال�شريعة منوطة بحكم ،وعلل
اب َغ ْز َوةِ ا ْل َف ْت ِح َو َما بَ َع َث َحاطِ ُب ْب ُن �أَ ِبي بَ ْل َت َع َة �إِلىَ �أَ ْه ِل َم َّك َة يُخْ برِ ُ ُه ْم
� -1أخرجه البخاري ،كتاب املغازي ،بَ ُ
اب م ِْن ف ََ�ضائ ِِل
ِبغ َْزوِ ال َّنب ِِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ،حديث رقم ،4274 :وم�سلم ،كتاب ف�ضائل ال�صحابة ،بَ ٌ
�أَ ْه ِل بَ ْدرٍ َر ِ�ض َي اهللُ َع ْن ُه ْمَ ،وق َِّ�ص ُة َحاطِ ِب ْب ِن �أَ ِبي بَ ْل َت َع َة ،حديث رقم.2494 :
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لل�صالح العام للمجتمع والأفراد»(((.
وغياب هذا الفهم يفتح �أبوابا من الف�ساد وال�شرور ،ويُهلك احلرث والن�سل،
ويُف�سد التعاي�ش ،ويزعزع ال�سلم املدين؛ قال ال�شاطبي« :ملا ثبت �أن الأحكام
�شرعت مل�صالح العباد وكانت الأعمال معتربة بذلك ،لأنه مق�صود ال�شارع ،ف�إذا
كان الأمر يف ظاهره وباطنه على �أ�صل امل�شروعية فال �إ�شكال ،و�إن كان الظاهر
موافقا وامل�صلحة خمالفة فالعمل غري �صحيح وغري م�شروع؛ لأن الأعمال
امل�شروعة لي�ست مق�صودة بنف�سها ،و�إمنا ق�صد بها �أمور �أخرى هي معانيها ،وهي
امل�صالح التي �شرعت لأجلها»((( ،وقال الطاهر بن عا�شور« :املق�صد العام من
الت�شريع فيها  -يعني كليات ال�شريعة وجزئياتها  -هو حفظ نظام الأمة ،وا�ستدامة
�إ�صالحه ب�صالح املهيمن عليه وهو نوع الإن�سان ،وي�شمل �صالحه �صالح عقله،
و�صالح عمله ،و�صالح ما بني يديه من موجودات العامل الذي يعي�ش فيه»(((،
وقال عالل الفا�سي« :واملق�صد العام لل�شريعة؛ هو عمارة الأر�ض ،وحفظ نظام
التعاي�ش فيها ،وا�ستمرار �إ�صالحها ب�صالح امل�ستخلفني فيها ،وقيامهم مبا يكلفون
به من عدل وا�ستقامة ،ومن �صالح يف العقل ويف العمل ،و�إ�صالح يف الأر�ض،
وا�ستنباط خلرياتها ،وتدبري ملنافع اجلميع»(((.
وعلى �سبيل املثال جتد من يدعو لإخراج امل�شركني من جزيرة العرب مطلقا،
و�سد باب وجودهم وخلطتهم ،قد غاب عنه جوانب مقا�صدية عظيمة من الدعوة
�إىل اهلل تعاىل ،ور�ؤية حما�سن �أهل الإ�سالم ،من الت�سامح ورقي الأخالق،
ومعاين الإح�سان ،والتي �أثبت التاريخ والواقع �أثرها يف ولوج فئام من الكفار
 -1مقا�صد ال�شريعة البن عا�شور.180 ،
	-2املوافقات لل�شاطبي.268/2 ،
 -3مقا�صد ال�شريعة البن عا�شور.229 ،
 -4مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية ومكارمها لعالل الفا�سي.45 ،
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دين الإ�سالم �أفواجا.
ومثله �أي�ضا �إيجاب اجلهاد على الأمة دون النظر �إىل حال الأمة ،من حيث
القوة وال�ضعف وامل�صلحة واملف�سدة ،يف حني �أن �أهل العلم يقررون امل�س�ألة على
ما يدور عليها من م�صلحة ومف�سدة.
فالنظر للن�ص ال�شرعي بعيدا عن املرامي امل�صاحلية والأهداف املقا�صدية ال
�شك �أنه يورث جملة من الت�صورات والفهوم اخلاطئة.
قال ابن تيمية�« :إن ال�شريعة جاءت لتح�صيل امل�صالح وتكميلها ،وتعطيل
املفا�سد وتقليلها ،و�أنها ترجح خري اخلريين و�شر ال�شرين ،وحت�صيل �أعظم امل�صلحتني
وتفويت �أدناهما ،وتدفع �أعظم املف�سدتني ،باحتمال �أدناهما.
فتجلى �أن ال�سيئة ميكن ال�صرب عليها من �أجل النظر لدفع ما هو �أ�سو�أ منها �إذا
مل يدفع �إال بها� ،أو حت�صيل ما هو �أنفع من تركها �إذا مل يح�صل �إال بها ،واحل�سنة
ترتك يف مو�ضعني� :إذا كانت مفوتة ملا هو �أح�سن منها� ،أو م�ستلزمة ل�سيئة تزيد
م�ضرتها على منفعة احل�سنة»(((.
املطلب الثالث� :إهمال فهم ال�سلف للأحاديث
لقد ميز اهلل تعاىل �سلف الأمة من ال�صحابة الكرام بفقه الت�أويل و�شهود
التنزيل ،مما جعل لفهمهم ميزة على بقية الفهوم يف �إدراك اخلطاب ال�شرعي،
فمن �أدرك غالف احلال و�شهد الوقائع كان �أدرى بداللة الن�ص ال �سيما مع �ضميمة
قوة اللغة و�سعة الإدراك وتوقد الذهن ،وفر�صة �س�ؤال املع�صوم �صلى اهلل عليه
و�سلم وطرح ما ي�شكل عليه �آنذاك ،والوقوف على �أقوال ال�صحب الكرام يف
فهم الن�صو�ص وتف�سريها مما يقرب املرء �إىل ال�صواب واحلق ،والبعد عن فهمهم
 -1بيان الدليل على بطالن التحليل البن تيمية.332/4 ،
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و�إغفاله ي�ؤدي غالبا �إىل ن�ش�أة فهوم �سقيمة.
ولذلك قال ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنه يف مناق�شته للخوارج�« :أَتَ ْي ُت ُك ْم م ِْن عِ ْندِ
الَن َْ�صارِ َ ،وم ِْن عِ ْندِ ا ْب ِن َع ِّم
ين َو ْ أ
�أَ ْ�ص َح ِ
اب ال َّن ِب ِّي �َ -ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم  -المْ ُ َهاجِ ِر َ
ال َّن ِب ِّي �َ -ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َ -و ِ�ص ْه ِرهِ َ ،و َع َل ْيه ِْم نَ َز َل ا ْلق ُْر� ُآنَ ،ف ُه ْم �أَ ْع َل ُم ِب َت�أْوِ ي ِل ِه
ِم ْن ُك ْمَ ،ولَ ْي َ�س فِي ُك ْم ِم ْن ُه ْم �أَ َحدٌ»(((.
قال ال�شاطبي رحمه اهلل« :فلهذا كله يجب على كل ناظر يف الدليل ال�شرعي
مراعاة ما فهم منه الأولون ،وما كانوا عليه يف العمل به؛ فهو �أحرى بال�صواب،
و�أقوم يف العلم والعمل»(((.
وت�أمل لفهم ال�صحابي فيما روي عن زياد بن ك�سيب العدوي قالُ « :ك ْن ُت
اقَ ،فق َ
اب رِ َق ٌ
َال �أَبُو ِبلاَ لٍ :
َم َع �أَ ِبي بَ ْك َر َة تحَ ْ َت ِم ْنبرَ ِ ا ْب ِن َعا ِم ٍرَ ،و ُه َو يَخْ ُط ُب َو َع َل ْي ِه ِثيَ ٌ
َال �أَبُو بَ ْك َرةَْ :ا�س ُك ْت َ�سمِ ْع ُت َر ُ�س َ
اقَ ،فق َ
ول ا ِهلل
اب ا ْل ُف َّ�س ِ
ان ُْظ ُروا �إِلىَ �أَ ِم ِرينَا يَ ْل َب ُ�س ِثيَ َ
َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم يَق ُ
الَ ْر ِ�ض �أَ َهانَ ُه اهللُ»((( ،حيث
ُولَ :م ْن �أَ َه َان ُ�س ْل َط َان ا ِهلل فيِ ْ أ
جعل تعيري احلاكم وملزه من �إهانة ال�سلطان ،وجتد اليوم بع�ض التيارات الغالية
يرى �أن التعيري من �إنكار املنكر وال�شجاعة يف احلق وال�صدع به ،ولو وقفوا عند
الأحاديث وفق �أفهام ال�سلف ملا وقعوا يف كثري من الفهوم املغلوطة.
ا�س الحْ َ ُرورِ َّي َةَ ،و ْاحت َِجاجِ ِه
� -1أخرجه الن�سائي يف ال�سنن الكربى ،كتاب اخل�صائ�ص ،ذِ كْ ُر ُم َن َاظ َرةِ َع ْبدِ ا ِهلل ْب ِن َع َّب ٍ
ني َعل ِِّي ْب ِن �أَ ِبي َطال ٍِب َر ِ�ض َي اهللُ َع ْن ُه ،حديث رقم ،8575 :وعبداهلل بن �أحمد
فِي َما �أَ ْن َك ُرو ُه َع َلى �أَ ِم ِري المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
يف زوائد امل�سند ،حديث رقم ،3187 :وح�سنه الوادعي يف ال�صحيح امل�سند حديث رقم.711 ::
	-2املوافقات لل�شاطبي.72/3 ،
اب َما َجا َء فيِ الخْ ُ َل َفاءِ  ،حديث رقم ،2224 :وقال الرتمذيَ « :ه َذا
� -3أخرجه الرتمذي ،كتاب الفنت ،بَ ُ
َحدِ ٌ
يب» ،و�أحمد ،م�سند �أبي بكرة ر�ضي اهلل عنه ،حديث رقم ،)20450( :وقال الهيثمي
يث َح َ�س ٌن َغ ِر ٌ
يف جممع الزوائد« :رجال �أحمد ثقات».218/5 ،
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املطلب الرابع :الغلو يف الأهواء والعقل واالعتداد بالر�أي
�إن الأحاديث النبوية ال�صحيحة يتلقاها امل�ؤمن بالت�سليم والر�ضا ،وال
يردها لأنها تخالف �أهواء النف�س ،فكم ممن جعل الن�ص تابعا لهواه ،ورمبا اعتقد
ثم ا�ستدل ،ولوى �أعناق الن�صو�ص لتوافق الهوى عنده ،و�أحدث القيا�سات
الفا�سدة ،وجمد على الآراء املارقة ،وحرف الدالالت ،ولعب باملعاين لتتواءم
مع اخللفيات امل�سبقة ،فالنظر للأحاديث بحاجة للتجرد التام ،وا�ستعداد القبول
ولو خالف الهوى الذي ي�سري عليه ال�شخ�ص �أو العاطفة.
قال ابن �أبي زيد القريواين املالكي« :الت�سليم لل�سنن ال تعار�ض بر�أي وال تدفع
بقيا�س»((( ،وقال �أبو القا�سم الأ�صبهاين يف ذكر �سبب انحراف بع�ض الطوائف:
«لأنهم رجعوا �إىل معقولهم ،وخواطرهم ،و�آرائهم ،فطلبوا الدين من قبله،
ف�إذا �سمعوا �شيئا من الكتاب وال�سنة عر�ضوه على معيار عقولهم ،ف�إن ا�ستقام
قبلوه ،و�إن مل ي�ستقم يف ميزان عقولهم ردوه ،ف�إن ا�ضطروا �إىل قبوله حرفوه
بالت�أويالت البعيدة ،واملعاين امل�ستكرهة ،فحادوا عن احلق وزاغوا عنه»((( .قال
ابن تيمية« :الر�أي الذي يهدم الإ�سالم ويحلل احلرام ويحرم احلالل ما عار�ض
الكتاب وال�سنة� ،أو ما كان عليه �سلف الأمة»((( .وقال �أي�ضا يف ذكره لوجوه
الداللة ال�صحيحة« :من الوجوه ال�صحيحة� :أن ما نطق به الكتاب وبينه� ،أو ثبت
بال�سنة ال�صحيحة� ،أو اتفق عليه ال�سلف ال�صالح ،فلي�س لأحد �أن يعار�ضه معقوال
ونظرا �أو كالما وبرهانا وقيا�سا عقليا �أ�صال ،بل كل ما يعار�ض ذلك فقد علم �أنه
باطل علما كليا عاما»(((.
	-1اجلامع يف ال�سنن والآداب واملغازي البن �أبي زيد.117 ،
	-2احلجة يف بيان املحجة لأبي القا�سم الأ�صبهاين.237/2 ،
 -3بيان الدليل على بطالن التحليل البن تيمية.194/4 ،
 -4بيان تلبي�س اجلهمية البن تيمية.247/1 ،
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وعلى �سبيل املثال يف �أحاديث طاعة والة الأمر الكثرية ذهبت بع�ض اجلماعات
الغالية �إىل �أنها خا�صة بالإمام الأعظم ،وال يدخل فيها حكام امل�سلمني اليوم،
وهذا حم�ض ت�أول ور�أي وافق هوى عندهم ،خمالف ملا �أجمع عليه العلماء من
�أن الن�صو�ص عامة يف الإمام الأعظم وحكام الأقطار ،و�أن تعدد ال�سالطني يف
البلدان مما اقت�ضاه احلال ،قال ال�شوكاين« :ثم ا�ستمر امل�سلمون على هذه الطريقة
حيث كان ال�سلطان واحدا و�أمر الأمة جمتمعا ،ثم ملا ات�سعت �أقطار الإ�سالم ووقع
االختالف بني �أهله ،وا�ستوىل على كل قطر من الأقطار �سلطان؛ اتفق على �أنه �إذا
مات بادروا بن�صب من يقوم مقامه ،وهذا معلوم ال يخالف فيه �أحد بل هو �إجماع
امل�سلمني �أجمعني منذ قب�ض ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �إىل هذه الغاية مما هو
مرتبط بال�سلطان من م�صالح الدين والدنيا»(((.
املطلب اخلام�س :عدم �ضبط حتقيق املناط
حتقيق مناط احلكم ال�شرعي وتنزيله على ما ينا�سبه من وقائع من دقائق م�سائل
العلم ،وكما هو معلوم عند �أهل الأ�صول �أن التدرج ال�صحيح يكون بتنقيح املناط
ثم حتقيق املناط ،والنظر يف حتقق ال�صفات يف الفرع الذي ينزل عليه احلكم� ،أو
تطبيق القاعدة الكلية على فروعها اجلزئية ،وعملية القيام بالتنزيل حتتاج �إىل �أهلية
و�أدوات و�آالت ،وكم من �أو�صاف عامة نُزلت يف غري وجهها ال�صحيح.
وعلى �سبيل املثال حديث « َو اَل يُحِ ُّب َر ُج ٌل َق ْو ًما �إِ اَّل ُح�شِ َر َم َع ُه ْم»((( ،و�سوف
ي�أتي بعد قليل ،جاء فيه الوعيد على احلب القلبي الديني للكافر املقرتن بحب
ن�صرتهم وغلبتهم ،ومتني ظهورهم مما هو مقرر يف باب الوالء والرباء ،ففهم
البع�ض منه �إدخال احلب الفطري واحلب الدنيوي ،و�أدخل فيه �صور الإح�سان،
	-1ال�سيل اجلرار لل�شوكاين.504/4 ،
� -2أخرجه الطرباين يف املعجم الأو�سط ،حديث رقم ،6456 :قال املنذري يف الرتغيب والرتهيب� :إ�سناده
جيد .حديث رقم.4600 :
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فحدث اخللل يف حتقيق املناط و�سوء التنزيل والتطبيق ،ومن املقرر عند �أهل العلم
عدم دخول حب الرجل امل�سلم لزوجته الن�صرانية� ،أو الوالد لولده والعك�س مع
اختالف الدين بني امل�سلم والكتابي ،ومثله �صور الإح�سان يف املعاملة الدنيوية.
املبحث الثاين :مناذج من �صور خلل الفهم لأحاديث الوالء والرباء وتطبيقها
تعددت �صور الفهوم اخلاطئة حول ن�صو�ص الوالء والرباء ،فكم من �آية
وحديث قد ُفهم على خالف ال�صواب فيه ،وبحثنا حول ن�صو�ص ال�سنة دون
الآيات ،و�سوف ن�ستعر�ض �أبرز ما ا�ستدل به بع�ض اجلماعات الغالية من الأحاديث
التي فهمتها وطبقتها ب�صورة غري �صحيحة ،ال �سيما ما له ت�أثري على ال�سلم املدين،
وهي على �سبيل املثال ال احل�صر لأن املقام ال يت�سع حل�صر جميع الأحاديث التي
ح�صل ال�شطط يف فهمها وتطبيقها يف هذا الباب.
املطلب الأول :اخللل يف فهم �أحاديث املعاهدات والعالقات الدولية
من امل�سائل اخلطرية التي اتخذتها اجلماعات الغالية �سببا للتكفري وجواز قتل
املعاهدين وامل�ست�أمنني يف بالد امل�سلمني عقد االتفاقيات والأحالف واملعاهدات
الدولية ،حيث قرروا بطالن هذه العقود من عدة وجوه؛ منها �أنها تخالف ن�صو�ص
َ�ض لهلِ َِ ،و�أَ ْع َطى لهلِ َِ ،و َم َن َع لهلِ ِ،
الوالء والرباء العامة ،كحديث « َم ْن �أَ َح َّب لهلِ َِ ،و�أَ ْبغ َ
الميَ َان»((( ،و�أحاديث النهي عن حمبة الكفار؛ كحديثَ « :و اَل يُحِ ُّب
َفقَدِ ْا�س َت ْك َم َل ِْ إ
َر ُج ٌل َق ْو ًما ِ�إ اَّل ُح�شِ َر َم َع ُه ْم»((( ،وعموم الآيات يف عدم ال�صلح واملوادعة كقوله:
ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ(حممد ،)35 :وقرروا �أن هذه العقود تنازل
عن العقيدة ،و�ضعف براء مع الكفار ،كما قرروا �أن العقود الدائمة باطلة وال بد
من التوقيت.
الميَانِ َونُق َْ�صا ِنهِ ،حديث رقم.4681 :
اب الدَّ ل ِِيل َع َلى زِ يَا َدةِ ْ إِ
� -1أخرجه �أبو دواد ،كتاب ال�سنة ،بَ ُ
� -2أخرجه الطرباين يف املعجم الأو�سط ،حديث رقم ،6456 :قال املنذري يف الرتغيب والرتهيب� :إ�سناده
جيد .حديث رقم.4600 :
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وهذا الفهم كان نتيجة النظرة اجلزئية االنتقائية للن�صو�ص ،و�إعمال بع�ض
الن�صو�ص على ح�ساب الن�صو�ص الأخرى .والرد على هذه ال�شبهة من خم�سة
وجوه:
الوجه الأول :من الأحكام التي قررتها ال�شريعة ،و�سطرها الأئمة يف كتب
الفقه :جواز املعاهدات والهدنة وامل�صاحلة مع الكفار ،والأ�صل يف هذه امل�س�ألة هو
قوله تعاىل :ﭽﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﭼ (الأنفال،)61 :
مثله قوله :ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ (التوبة ،)7 :وقوله :ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ
(الن�ساء ،)90 :وغريها من الآيات.
الوجه الثاين� :إن ال�سنة قد دلت على جواز عقد الهدنة مع الكفار ،وقد
�شهد النبي �صلى اهلل عليه و�سلم حلف املطيبني ،ودعا �إىل الوفاء ب�أحالف اجلاهلية
ال ْ�سلاَ َم �إِ اَّل �شِ َّدةًَ ،و اَل تحُ ْ دِ ثُوا
اخلرية�« :أَ ْو ُفوا ِبحِ ْل ِف الجْ َاهِ ِل َّيةَِ ،ف�إِنَّ ُه اَل يَ ِزيدُ ُه يَ ْعنِي ْ إِ
ال ْ�سلاَ ِم»((( ،وكتب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم كتابا بني املهاجرين
حِ ْل ًفا فيِ ْ إِ
والأن�صار وادع فيه يهودا وعاهدهم ،قال ال�شافعي« :وهادن النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم نا�سا ،ووادع حني قدم املدينة يهودا على غري ما خرج �أخذه منهم»(((.
الوجه الثالث� :إن هذه العقود والذمم التي تعقد بني امل�سلمني والكفار ترجع
لنظر ويل الأمر ،وتقديره للم�صالح العامة وما يرجع باخلري على امل�سلمني ودفع
ال�شر؛ كما قال ابن تيمية« :ويجوز عقدها مطلقا وم�ؤقتا ،وامل�ؤقت الزم من الطرفني
يجب الوفاء به ما مل ينق�ضه العدو ،وال ينق�ض مبجرد خوف اخليانة يف �أظهر قويل
اب َما َجا َء فيِ الحْ ِ ْل ِف ،حديث رقم ،1585 :وقالَ " :ه َذا َحدِ ٌ
يث َح َ�س ٌن
� -1أخرجه الرتمذي ،كتاب ال�سري ،بَ ُ
يح".
َ�صحِ ٌ
	-2الأم لل�شافعي.188/4 ،
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العلماء ،و�أما املطلق فهو عقد جائز يعمل الإمام فيه بامل�صلحة»((( ،فالروابط بني
الدول الإ�سالمية والدول الكافرة تقوم على ما يكون بينها من م�صالح ومنافع،
وبيان ذلك فعل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم مع يهود خيرب.
الوجه الرابع� :إن دخول الكافر بالد الإ�سالم ،بعقد �أمان من الإمام �أو نائبه،
معترب �شرعا ويكون م�ؤقتا �أو م�ؤبدا ،وهو �إما �أن يكون عاما لعدد غري معني� ،أو
خا�صا لعدد معني ،ويجوز �أن يتواله �آحاد امل�سلمني ،حلديثَ « :ق ْد �أَ َج ْرنَا َم ْن
ني َواحِ َدةٌ ،يَ ْ�س َعى ِب َها �أَ ْدنَا ُه ْمَ ،ف َم ْن
�أَ َج ْر ِت يَا �أُ َّم َهان ٍِئ»((( ،وحديث« :ذِ َّم ُة المْ ُ ْ�سلِمِ َ
ني ،اَل يَ ْق َب ُل اهللُ ِم ْن ُه َ�ص ْر ًفا َو اَل
ا�س �أَ ْج َمعِ َ
�أَخْ َف َر ُم ْ�س ِل ًما َف َع َل ْي ِه لَ ْع َن ُة ا ِهلل َوالمْ َلاَ ِئ َك ِة َوال َّن ِ
َع ْد اًل»(((؛ قال ابن حجر« :قوله :ذمة امل�سلمني واحدة �أي �أمانهم �صحيح ،ف�إذا �أمن
الكافر واحد منهم حرم على غريه التعر�ض له»(((.
الوجه اخلام�س :عقود امل�صاحلة والهدنة من عقود الأمان ،وعقد الأمان ال
يجوز فيه اخليانة ،و «الأمان �إذا �أعطي �أهل احلرب حرم قتلهم ومالهم والتعر�ض
لهم»((( ،ومن الوعيد ال�شديد الذي جاء يف �إخفار هذا العهد قوله �صلى اهلل عليه
ني
ُوجدُ م ِْن َم�سِ َريةِ �أَ ْربَعِ َ
يح َها ت َ
و�سلمَ « :م ْن َق َت َل ُم َعا َهدً ا لمَ ْ يَ َر ْح َرائ َِح َة الجْ َ َّنةَِ ،و�إِ َّن رِ َ
َعا ًما»((( ،قال ابن عبد الرب «وال خالف علمته بني العلماء يف �أن من �أمن حربيا
ب�أي كالم لهم به الأمان ،فقد مت له الأمان ،و�أكرثهم يجعل �إ�شارة الأمان �إذا كانت
	-1الفتاوى الكربى.542/5 ،
ال�صلاَ ةِ فيِ الث َّْو ِب ا ْل َواحِ دِ ُم ْل َتحِ ًفا ِبهِ ،حديث رقم.357:
اب َّ
� -2أخرجه البخاري ،كتاب ال�صالة ،بَ ُ
اب َما يُ ْك َر ُه م َِن ال َّت َع ُّم ِق َوال َّت َناز ُِع فيِ ا ْلعِ ْل ِم َوا ْل ُغ ُل ِّو فيِ الدِّ ِين
� -3أخرجه البخاري ،كتاب االعت�صام ،بَ ُ
اب ف َْ�ض ِل المْ َدِ ي َنةَِ ،و ُد َعاءِ ال َّنب ِِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه
َوا ْلبِدَ ِع ،حديث رقم ،7300 :وم�سلم ،كتاب احلج ،بَ ُ
َو َ�س َّل َم فِي َها ِبا ْلبرَ َ َكةَِ ،وبَيَانِ تحَ ْ ِر ِمي َهاَ ،وتحَ ْ ِر ِمي َ�ص ْيدِ َهاَ ،و�شَ َج ِر َهاَ ،وبَيَانِ ُحدُ ودِ َح َر ِم َها ،حديث رقم.1370 :
 -4فتح الباري.86/4 ،
	-5املغني البن قدامة.429/10 ،
اب �إِ ْث ِم َم ْن َق َت َل ُم َعا َهدً ا ِب َغيرْ ِ ُج ْر ٍم ،حديث رقم.3166 :
� -6أخرجه البخاري ،كتاب اجلزية ،بَ ُ
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مفهومة مبنزلة الكالم»(((.
املطلب الثاين :اخللل يف فهم �أحاديث اال�ستعانة بغري امل�سلم يف دفع العدو
من الأحاديث التي حملت على غري وجهها وجعلت من م�سلمات الوالء
والرباء الأحاديث الواردة يف اال�ستعانة بغري امل�سلم يف قتال امل�شركني �أو قتال
امل�سلم ال�صائل ،و�أن ذلك من مظاهرة الكفار مطلقا وهدم لعقيدة الوالء والرباء،
بل بلغ الأمر ببع�ضهم لتكفري من جوز اال�ستعانة بغري امل�سلم يف هذا الباب ،دون
النظر الختالف الفقهاء وتف�صيلهم يف امل�س�ألة ،وا�ستدلوا بعموم حديث عائ�شة
يف قول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم لرجل م�شرك �أراد �أن يلحق بهم ويقاتل معهم
ني بمِ ُ ْ�ش ِر ٍك»((( ،ومثله حديث �أبي حميد ال�ساعدي
يف بدرَ « :ف ْارجِ ْعَ ،ف َل ْن �أَ ْ�س َتعِ َ
يف طلب نفر من بني قينقاع القتال مع النبي �صلى اهلل عليه و�سلم فقالُ « :م ُرو ُه ْم
ني»(((.
َف ْليرَ ْ جِ ُعواَ ،ف�إِنَّا اَل ن َْ�س َتعِ ُ
ني َع َلى المْ ُ ْ�ش ِركِ َ
ني ِبالمْ ُ ْ�ش ِركِ َ
	-1اال�ستذكار البن عبدالرب.87/14 ،
اب َك َرا َه ِة اِال ْ�س ِت َعانَ ِة فيِ ا ْلغ َْزوِ ِب َكاف ٍِر ،حديث رقم ،1817 :و �أبوداود يف
� -2أخرجه م�سلم ،كتاب اجلهاد ،بَ ُ
اب فيِ المْ ُ ْ�ش ِر ِك يُ ْ�س َه ُم لَ ُه ،حديث رقم ،2732 :والرتمذي يف �سننه كتاب ال�سري،
ال�سنن كتاب اجلهاد ،بَ ٌ
اب َما َجا َء فيِ �أَ ْه ِل ِّ
ني َه ْل يُ ْ�س َه ُم لَ ُه ْم؟ ،حديث رقم ،1558 :وابن ماجه يف �سننه
الذ َّم ِة يَغْ ُزونَ َم َع المْ ُ ْ�سلِمِ َ
بَ ُ
اب اِال ْ�س ِت َعانَ ِة ِبالمْ ُ ْ�ش ِركِ نيَ ،حديث رقم.2832 :
كتاب اجلهاد ،بَ ُ
واحلديث غريب تفرد به مالك ،وقد �أعله بع�ض احلفاظ؛ لالختالف على مالك ،وحلال الف�ضيل ابن �أبي
عبداهلل ،فهو لي�س من املكرثين ،ولي�س له عند ال�سبعة غري هذا احلديث ،ومل تنقل تقويته �إال عن �أبي حامت
حيث قال عنه« :ال ب�أ�س به» تهذيب الكمال ،275/23 ،وقال عنه الرتمذي« :ح�سن غريب».128/4 ،
وللحديث �شواهد ،وعامة العلماء ومنهم م�سلم تلقوه بالقبول لرواية الإمام مالك احلديث عن الف�ضيل
كما هي عادة املحدثني يف �أ�سانيد �أهل املدينة .انظر :علل ابن �أبي حامت.642/1 ،
اب
� -3أخرجه الطرباين يف الأو�سط(واللفظ له) ،حديث رقم ،5138 :والبيهقي يف ال�سنن كتاب اجلهاد ،بَ ُ
َما َجا َء فيِ اِال ْ�س ِت َعانَ ِة ِبالمْ ُ ْ�ش ِركِ نيَ ،حديث رقم ،17951 :و�صححه احلاكم يف امل�ستدرك ،كتاب اجلهاد،
ال ن�ستعني بامل�شركني على امل�شركني ،حديث رقم ,2564 :و�إ�سناده �ضعيف جلهالة �سعد بن املنذر .انظر
تهذيب التهذيب.278/2 ،
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واخللل نتج ب�سبب عدم �إدراك فقه التنزيل وحتقيق املناط يف هذه امل�س�ألة،
كما �سيتبني يف ت�ضاعيف الكالم ،من �أن اخلالف ال يندرج حتت م�سائل الوالء
والرباء .والرد على هذه ال�شبهة من ثالثة وجوه:
الوجه الأول� :إن هذه امل�س�ألة من مفردات م�سائل الفقه ،ولذلك تذكر يف
�أبواب اجلهاد ،وال تذكر يف �أبواب العقيدة.
الوجه الثاين� :إن هذه امل�س�ألة مما جرى فيه اخلالف بني الفقهاء ،ومن ر�أى
عدم اال�ستعانة بالكفار مل ي�صف املخالفني له مبوالة الكفار �أو التهوين من �ش�أنها،
قال ابن املنذر يف «باب ذكر االختالف يف امل�شرك ي�ستعان به على العدو»بعد
اختيار عدم جواز اال�ستعانة بهم« :ف�إن ا�ستعان بهم �إمام �أعطوا �أقل ما قيل ،وهو
�أن ير�ضخ لهم �شيئا� ،إذا ال نعلم حجة توجب �أن ي�سهم لهم»(((.
وقد اختلف الفقهاء يف جواز اال�ستعانة بغري امل�سلمني يف موطنني:
املوطن الأول :اال�ستعانة بهم على قتال �أهل احلرب :فذهب احلنفية وال�شافعية
واحلنابلة يف رواية م�شهورة يف مذهبهم -وهي رواية عن الإمام مالك �-إىل
جواز اال�ستعانة بغري امل�سلم عند احلاجة ،وا�شرتط ال�شافعية واحلنابلة �أن يعرف
الإمام ح�سن ر�أيهم يف امل�سلمني وي�أمن خيانتهم ،وزاد ال�شافعي �أن يكون بامل�سلمني
قلة وبامل�شركني كرثة مع كون حكم الإ�سالم هو الغالب عليهم ،وتكره اال�ستعانة
بهم �إذا كان حكم ال�شرك هو الظاهر ،و�أما املالكية فالرواية الأوىل على ما تقدم
عن الإمام مالك باجلواز مطلقا ،والثانية :املنع مطلقا ،لكن يجوز �أن يكونوا يف
خدمات اجلي�ش ،والثالثة :وهي املعتمدة عندهم :منع اال�ستعانة بامل�شرك ،لكن ال
(((
مينع �إذا خرج من تلقاء نف�سه.
	-1الأو�سط البن املنذر.177/11 ،
	-2انظر :املغني البن قدامة ،98/13 ،والتمهيد البن عبد الرب ،123/11 ،والإف�صاح البن هبرية.286/2 ،
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املوطن الثاين :اال�ستعانة بهم على قتال البغاة :فذهب املالكية وال�شافعية
واحلنابلة �إىل حترمي اال�ستعانة بالكفار يف قتال البغاة؛ لأن الق�صد كفهم ،والكفار
ال يق�صدون �إال قتلهم ،ف�إن دعت احلاجة �إىل اال�ستعانة بهم جاز ب�شرط �أن يكون
حكم �أهل العدل هو الظاهر؛ لأن �أهل العدل يقاتلون لإعزاز الدين ،واال�ستعانة
على البغاة بهم كاال�ستعانة عليهم ب�أدوات القتال(((.
الوجه الثالث :من قال بجواز اال�ستعانة قد ا�ستدل ب�أدلة كثرية �سواء كانت
بطريق املطابقة �أو الت�ضمن �أو االلتزام ،وهي منثورة يف مدونات الفقه ،و�أورد
نزرا ي�سريا منها على �سبيل الإجمال:
�أوال :دخول قبيلة خزاعة يف حلف النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ملا عاهد كفار
قري�ش وفيهم م�شركون ،وقاتلت مع النبي �صلى اهلل عليه و�سلم عام الفتح (((.
ثانيا :اتخاذ النبي �صلى اهلل عليه و�سلم العيون امل�أمونة من الكفار للتج�س�س
على الكفار احلربيني ،وهذا يدل على جواز اال�ستعانة بهم يف اجلهاد وفق �شروط
معينة؛ كما فعل �صلى اهلل عليه و�سلم يف احلديبية؛ ففي احلديثَ « :وبَ َع َث َع ْينًا
لَ ُه م ِْن خُ َزا َع َة»((( .قال ابن القيم يف فوائد ق�صة احلديبية« :ومنها �أن اال�ستعانة
بامل�شرك امل�أمون يف اجلهاد جائزة عند احلاجة؛ لأن عينه اخلزاعي كان كافرا �إذ
ذاك.(((»...
ثالثا� :إخبار النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف �آخر الزمان عن قتال امل�سلمني
والروم معا يف �صلح بينهم لعدو من ورائهم مما يدل على جواز اال�ستعانة بالكفار
«�س ُت َ�صالحِ ُ َ
وم ُ�ص ْل ًحا
الر َ
املعاهدين على قتال الكفار احلربيني؛ كما يف احلديثَ :
ون ُّ
	-1انظر :املب�سوط لل�سرخ�سي.134/10 ،
� -2سرية ابن ه�شام.441/3 ،
اب َغ ْز َوةِ الحْ ُدَ ْي ِبيَةِ ،حديث رقم.4180 :
� -3أخرجه البخاري ،كتاب املغازي ،بَ ُ
 -4زاد املعاد البن القيم.301/3 ،
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ون َوت َْ�س َل ُم َ
ون َوتَغْ َن ُم َ
ُون �أَ ْن ُت ْم َو ُه ْم َعدُ ًّوا م ِْن َو َرا ِئ ُك ْمَ ،ف ُت ْن َ�ص ُر َ
�آ ِمنًاَ ،ف َتغْ ز َ
ون.(((»...
رابعا� :شهود كثري من امل�شركني غزوة حنني مع النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف
جي�شه ،فمنهم من مل يدخل الإ�سالم ،ومنهم من �أ�سلم بعد وح�سن �إ�سالمه؛ ففي
احلديث« :لمَ َّا َك َان يَ ْو َم ُح َنينْ ٍ� ،أَ ْق َب َل ْت َه َوازِ ُن َو َغ َط َف ُان َو َغيرْ ُ ُه ْم ِب َن َعمِ ه ِْم َو َذ َرارِ ِّيه ِْم،
َو َم َع ال َّن ِب ِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َع َ�ش َر ُة � اَآل ٍفَ ،وم َِن ُّ
الط َلقَاءِ »((( .قال ال�صنعاين:
«وقد ا�ستعان يوم حنني بجماعة من امل�شركني ت�ألفهم بالغنائم»(((.
خام�سا :ا�ستعانة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم باملنافقني يف غزواته خا�صة يوم
َا�س ممِ َّ ْن
�أحد؛ ففي احلديث« :لمَ َّا خَ َر َج ال َّن ِب ُّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم �إِلىَ �أُ ُحدٍ َ ،ر َج َع ن ٌ
اب ال َّن ِب ِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ف ِْر َق َتينْ ِ  :ف ِْر َق ًة تَق ُ
ُول :نُقَا ِت ُل ُه ْم،
خَ َر َج َم َع ُهَ ،و َك َان �أَ ْ�ص َح ُ
َوف ِْر َق ًة تَق ُ
ني ِفئَ َتينْ ِ َواهللُ �أَ ْر َك َ�س ُه ْم بمِ َا
ُول :اَل نُقَا ِت ُل ُه ْمَ ،ف َن َزلَ ْتَ } :ف َما لَ ُك ْم فيِ المْ ُ َنا ِف ِق َ
َك َ�س ُبوا{ َو َق َال� :إِنَّ َها َط ْي َب ُة ،تَ ْنفِي ُّ
ُوبَ ،ك َما تَ ْنفِي ال َّنا ُر خَ َب َث ا ْلف َِّ�ضةِ»((( ،ونقل
الذن َ
ال�شوكاين الإجماع على جواز اال�ستعانة باملنافق(((.
وهذا يجلي �أن اخلالف معترب وقوي بني الفريقني ،وامل�س�ألة فقهية خالفية ال
يرتتب عليها والء وبراء كما ظن بع�ض من �أ�ساء فهم هذه الأحاديث.

-1
-2
-3
-4
-5

وم ،حديث رقم ،4292 :و�سكت عنه،
�أخرجه �أبوداود ،كتاب املالحم ،بَ ُ
اب َما يُ ْذ َك ُر م ِْن َملاَ حِ ِم ُّ
الر ِ
و�صححه الألباين يف �صحيح �سنن �أبي داود حديث رقم.4292 :
اب َغ ْز َوةِ َّ
اب
الطائ ِِف ،حديث رقم ،4337 :وم�سلم ،كتاب الزكاة ،بَ ُ
�أخرجه البخاري ،كتاب املغازي ،بَ ُ
ال ْ�سلاَ ِم َوت ََ�صبرُّ ِ َم ْن َق ِو َي �إِميَانُ ُه ،حديث رقم.1059 :
�إِ ْع َطاءِ المْ ُ�ؤَ َّل َف ِة ُق ُلوبُ ُه ْم َع َلى ْ إِ
�سبل ال�سالم لل�صنعاين.1346/4 ،
ُ
اب َغ ْز َوةِ �أ ُحدٍ  ،حديث رقم ،4050 :وم�سلم ،كتاب �صفات املنافقني
�أخرجه البخاري ،كتاب املغازي ،بَ ُ
و�أحكامهم ،حديث رقم.2776 :
نيل الأوطار لل�شوكاين.44/8 ،
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املطلب الثالث :اخللل يف فهم حديث �إخراج امل�شركني من جزيرة العرب
من الأحاديث التي ح�صل اللب�س واخللط يف بيانها وتف�سريها :ما جاء يف �صحيح
البخاري من حديث ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
ني م ِْن َج ِزي َرةِ ا ْل َع َر ِب ،(((»....فذهب
�أو�صى عند موته بثالث�« :أَخْ ِر ُجوا المْ ُ ْ�ش ِركِ َ
بع�ض من غال �إىل �أن بقاء امل�شركني والكفار وم�ساكنتهم وجماورتهم للم�سلمني يف
جزيرة العرب ب�أي �صورة م�صادم لعقيدة الوالء والرباء ،و�أنه يجب �إخراجهم
وتطهري اجلزيرة منهم ،ولو من �آحاد النا�س! بل قال بع�ضهم بجواز قتلهم وقتالهم!
ونتج اخللل يف الفهم هنا ب�سبب عدم ت�صور مقا�صد ال�شريعة ،وقواعد
امل�صالح واملفا�سد ،والكليات ال�شرعية ،وما يرجع لوالة الأمر وما هو من عمل
الآحاد ،وما ق�صده ال�شارع من م�س�ألة الإخراج� ،إىل جانب الفهم من غري �إدراك
داللة ال�سياق .ومناق�شة هذه ال�شبهة حول هذا احلديث العظيم من خالل خم�سة
وجوه:
الوجه الأول :من املهم جدا ت�صور مفهوم جزيرة العرب((( واخلالف فيه،
وعدم �إطالق القول دون معرفة حدوده ،وال�س�ؤال ما هو حد جزيرة العرب
الذي �أمر النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ب�إخراج امل�شركني منه ؟
قد اختلف يف حتديد جزيرة العرب اختالفا كبريا ،فقال ابن �شهاب :جزيرة
العرب املدينة ،وقال املغرية بن عبدالرحمن :مكة واملدينة واليمامة واليمن ،وقال
اب َه ْل يُ ْ�س َت ْ�ش َف ُع ِ�إلىَ َ �أ ْه ِل ِّ
الذ َّم ِة َو ُم َعا َم َل ِته ِْم ،حديث رقم:
� -6أخرجه البخاري ،كتاب اجلهاد وال�سري ،بَ ُ
.3053
� -7سميت جزيرة العرب لإحاطة الأنهار والبحار بها من جميع �أقطارها و�أطرافها ،ف�صاروا منها يف مثل
اجلزيرة من جزائر البحر .معجم البلدان للحموي.56/3 ،
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الهيثم بن عدي :ما بني العذيب((( �إىل ح�ضرموت ،وقال الأ�صمعي :هي ما مل
يبلغه ملك فار�س من �أق�صى عدن �إىل �أطراف ال�شام ،وقال �أبوعبيد :من �أق�صى
عدن �إىل ريف العراق طوال ،ومن جدة وما والها من ال�ساحل �إىل �أطراف ال�شام
عر�ضا ،وقيل غري ذلك(((.
«لكن الذي مينع امل�شركون من �سكناه منها احلجاز خا�صة ،وهو مكة واملدينة،
وما واالها ،ال فيما �سوى ذلك مما يطلق عليه ا�سم جزيرة العرب ،التفاق اجلميع
على �أن اليمن ال مينعون منها مع �أنها من جملة جزيرة العرب ،وهذا مذهب
اجلمهور ،وعن احلنفية يجوز مطلقا �إال امل�سجد ،وعن مالك يجوز دخولهم احلرم
للتجارة ،وقال ال�شافعي :ال يدخلون احلرم �أ�صال �إال ب�إذن الإمام مل�صلحة امل�سلمني
اخلا�صة (((».
قال ابن تيمية« :ومينعون من املقام يف احلجاز وهو :مكة واملدينة واليمامة
وفدك وتبوك ونحوها ،وما دون املنحني وهو عقبة ال�صوان من ال�شام كمعان»(((.
وهذا يو�ضح �أمراً مه ًما جدا وهو �أن حتديد جزيرة العرب املق�صودة يف
احلديث يختلف عن التحديد امل�صطلح عليه جغرافيا ،و�أن جمهور العلماء على
�أنها بالد احلجاز((( ،ومنهم من ق�صرها على مكة واملدينة وما والها ،فكيف يخل
بال�سلم املدين ويعمد للقتل والتدمري على م�سائل خالفية؟!
َ
يب :ت�صغري العذب وهو املاء الطيب ،وهو ماء بني القاد�سية واملغيثة ،بينه وبني القاد�سية �أربعة
	-1العذ ُ
�أميال ،و�إىل املغيثة اثنان وثالثون ميال ،وقيل :هو واد لبني متيم وهو من منازل حاج الكوفة ،وقيل :حد
ال�سواد ،انظر معجم البلدان للحموي.304/6 ،
	-2انظر :امل�صدر ال�سابق.56/3 ،
 -3فتح الباري البن حجر ،616/7 ،وينظر نحوه يف التو�ضيح ل�شرح اجلامع ال�صحيح البن امللقن،
.286/18
	-4االختيارات البن تيمية.547 ،
	-5انظر� :أحكام �أهل الذمة البن القيم.377/1 ،
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الوجه الثاين� :إن اخلطاب يف احلديث لي�س لآحاد النا�س و�إمنا لوالة الأمر؛
ك�سائر الأمور العامة من اجلهاد والإجالء و�إقامة احلدود ،ولو نظرنا يف خالفة �أبي
بكر ر�ضي اهلل عنه جند �أنه مل يخرج اليهود ،ومل يطالبه عمر ر�ضي اهلل عنه وال غريه
من ال�صحابة بذلك؛ وعليه فال يحق لأفراد الرعية التدخل فيما هو من خ�صائ�ص
والة الأمر؛ و�إال �أ�صبحت البالد فو�ضى.
الوجه الثالث� :إن هذا الإخراج مقيد ب�أ�صناف معينة �أو �صفات معينة كالإقامة
املطلقة ونحوها؛ ودليل ذلك �أن عمر ر�ضي اهلل عنه مل يخرج كل كافر من املدينة،
بل هناك من املماليك الكفار ،وكذلك ال�صناع ونحوهم مل يخرجوا منها حتى �إن
�أبا ل�ؤل�ؤة املجو�سي  -وهو الذي قتل عمر ر�ضي اهلل عنه كان مقيما باملدينة.-
ومثله بقاء اليهود بخيرب ومعاملتهم عليها بن�صف ما يخرج منها؛ حلاجة
امل�سلمني �إليهم يف القيام با�ستغالل تلك املزارع و�إ�صالحها.
ومن الأدلة على �سبيل االلتزام �أن اهلل �أباح تزوج الكتابية ،ومن الزم ذلك �أن
من تزوجها من �أهل املدينة ف�سوف يجعلها تقيم معه فيها.
الوجه الرابع :لو قررنا �أن �إخراجهم يرجع لوالة الأمر وفق �ضوابط معينة،
نقول� :إن املراد �إخراجهم مع حماية �أموالهم و�أعرا�ضهم ودمائهم �إىل �أن يخرجوا
كما فعل عمر ر�ضي اهلل عنه ،ولي�س املراد �سفك الدماء والأذية و�إتالف الأموال
بدعوى حتقيق الوالء والرباء كما ي�صنعه من ال يفقه من الغالة.
الوجه اخلام�س� :إنه حتى بعد �إخراجهم وكذلك غريهم ممن لي�سوا يف
اجلزيرة يجوز دخولهم �إليها ب�إذن الإمام مل�صلحة((( .قال ابن امللقن« :ف�إن ا�ست�أذن
يف دخوله �أذن الإمام �أو نائبه فيه �إن كان فيه م�صلحة للم�سلمني كر�سالة وحمل
	-1انظر :ت�أمالت يف قوله «�أخرجوا امل�شركني من جزيرة العرب» للدكتور عبداملح�سن العبيكان.46- 43 ،
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ما يحتاج �إليه»((( .وقال ال�شيخ ابن باز�« :أما الكفار فال ي�ستخدمهم �أبدا �إال عند
ال�ضرورة ال�شرعية؛ �أي :التي يقدرها والة الأمر ،وفق �شرع الإ�سالم وحده»(((.
وقال ال�شيخ ابن عثيمني« :ا�ستقدامهم للحاجة �إليهم بحيث ال جند م�سلما يقوم
بتلك احلاجة جائز ،ب�شرط �أن ال مينحوا �إقامة جائزة»(((.
املبحث الثالث� :آثار اخللل يف فهم �أحاديث الوالء والرباء وتطبيقها على ال�سلم
املدين وعالجه.
تبني من النماذج ال�سابقة خطورة �آثار اخللل يف فهم الوالء والرباء وتطبيقها
على ال�سلم املدين ،فهي نذير �شر لكثري من انحرافات الغلو والتطرف ،وما من
داء �إال وله عالج ،وجمرد معرفة الأ�سباب دون التطرق للعالج ال يحقق املراد يف
هذا الباب ،ولذلك �سوف نتعر�ض للآثار والعالج يف املطلبني الآتيني:
املطلب الأول� :آثار اخللل يف فهم �أحاديث الوالء والرباء وتطبيقها على ال�سلم
املدين.
�إن �شيوع الفهم اخلاطئ لأحاديث ال�سلم املدين املختلفة� ،سواء يف �أبواب
ال�سيف واجلهاد� ،أو احلدود والعقوبات� ،أو الأمر باملعروف وال ّنهي عن
حمل ّ
املنكر� ،أو الوالء والرباء له �آثار خميفة ،ومهددات كبرية لل�سلم املدين على
م�ستوى العامل.
واخللل يف فهم �أحاديث الوالء والرباء وتطبيقها على وجه اخل�صو�ص له �آثار
�سيئة عديدة ،ومن هذه الآثار على �سبيل املثال:
	-1التو�ضيح ل�شرح اجلامع ال�صحيح البن امللقن.288/18 ،
 -2جمموع فتاوى ابن باز.286/3 ،
 -3جمموع فتاوى ابن عثيمني.42/3 ،

- 218 -

�أوال :انت�شار فكر التكفري يف املجتمعات ،وهو نواة التفجري ،فمن خالل �سوء
فهم قواعد التعامل مع الآخرين ،وجهل معامل دين الإ�سالم يف �صور الت�سامح
والإح�سان للغري ،يظن من لديه خلل يف الفهم �أن هذا من التنازل عن العقيدة،
ويلج�أ �إثر ذلك لتكفري املت�سامح مع الآخرين.
ثانيا :ا�ستهداف و�إيذاء امل�ساملني واملعاهدين وامل�ست�أمنني يف بالد امل�سلمني،
حتت �شعار قتال الكفار مطلقا ،و�إخراج امل�شركني من جزيرة العرب ،مما ي�ؤدي
�إىل ذهاب الأمن ،و�سفك الدماء ،و�إف�ساد التعاي�ش ال�سلمي مع الآخرين ،وكل
ذلك ناجت ب�سبب اخللل يف الأخذ بعموم الن�صو�ص دون النظر �إىل املقيدات
واملخ�ص�صات يف الن�صو�ص الأخرى.
ثالثا :ت�شويه �صورة الإ�سالم النقية التي بُنيت على ال�سلم والرحمة
والت�سامح ،فكم من فهم خاطئ �أثمر تطبيقا باطال ،كان له �أثر يف نقل �صورة �سوداء
عن الإ�سالم ،ظنا منهم �أن الإ�سالم ميثل هذه الفهوم اخلاطئة يف هذه الأحداث
واملواقف ،حتى ُرمي �أهل الإ�سالم بالغدر واخليانة ،وعدم التزام العهود.
رابعا� :إحراج الدول امل�سلمة والت�ضييق عليها ببع�ض الت�صرفات التي ال
متت �إىل الإ�سالم ب�صلة ،فكم من �ضغوط �أمنية واقت�صادية �أحاطت ببع�ض الدول
الإ�سالمية نتيجة تطبيقات كانت وليدة فهوم مغلوطة لدى بع�ض الغالة واملتطرفني،
جتاه من دخل بعهد �أمان �إىل بالد امل�سلمني.
خام�سا :تو�سع دائرة الغلو والتطرف لدى ال�شباب ،ال �سيما حينما يجد ما
ي�سنده من ت�أويل خاطئ ،وفهم منكو�س ،يظن �أنه ال�صواب واحلق ،فيتع�صب له
ويدعو �إليه غريه ،ومع �ضعف الت�أ�صيل العلمي ال�صحيح و�سوء الفهم يرتعرع
الغلو وينت�شر.
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املطلب الثاين :طرق عالج اخللل يف فهم �أحاديث الوالء والرباء وتطبيقها
ما ذكرناه يف مبحث الأ�سباب ي�سهل الطريق �إىل معرفة �سبل العالج ،و�آليته،
وهو من اجلهد امل�شرتك بني الأفراد وامل�ؤ�س�سات املختلفة ،ولعل من �أبرز �صور
العالج ما يلي:
�أوال :النظرة التكاملية للن�صو�ص
�إن النظرة التكاملية والتنا�سقية للن�صو�ص ال�شرعية من �أبرز �صور عالج
خلل الفهم ،فالن�صو�ص ال�شرعية متكاملة ،ولبع�ضها البع�ض مو�ضحة وجملية،
والقاعدة يف هذا الباب «�إعمال الن�صو�ص �أوىل من �إهمالها» ،فالأحاديث ينظر
لها من خالل الآيات وبقية الأحاديث ،كما ينظر �إىل �سياقاتها ودالالتها ،و�أ�سباب
ورودها ،ومقيداتها وخم�ص�صاتها ،حتى تظهر ال�صورة الكلية اجلملية لداللة
الن�صو�ص ،وهذا يقت�ضي احرتام التخ�ص�ص ،والرجوع �إىل العلماء الرا�سخني
العارفني ،ال �سيما يف الدقائق والنوازل العظام ،قال احلافظ ابن كثري يف ت�أويل
قوله :ﭽ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﭼ (الن�ساء:
« :)59ولي�س لغري العلماء معرفة كيفية الرد �إىل الكتاب وال�سنة ،ويدل على �صحة
كون �س�ؤال العلماء واجبا ،وامتثال فتواهم»(((.
ثانيا :التجرد من الأهواء عند النظر يف الأحاديث
من الأ�س�س املهمة عند امل�سلم االحتكام �إىل الكتاب وال�سنة ،ثم احلذر من
م�ضادة الن�صو�ص الوا�ضحة البينة ،قال تعاىل :ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﭼ (الن�ساء:

� ،)115أي «نرتكه وما اختاره لنف�سه ونخذله فال نوفقه للخري ،لكونه ر�أى احلق
 -1تف�سري القر�آن العظيم.346/2 ،
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وعلمه وتركه ،فجزا�ؤه من اهلل عدال �أن يبقيه يف �ضالله حائرا»(((.
ومن و�صية النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف حديث العربا�ض بن �ساريةَ « :ف ِ�إنَّ ُه
ين
َم ْن يَعِ ْ�ش ِم ْن ُك ْم بَ ْعدِ ي َف َ�سيرَ َى اخْ ِتلاَ ًفا َك ِث ًرياَ ،ف َع َل ْي ُك ْم ِب ُ�س َّنتِي َو ُ�س َّن ِة الخْ ُ َل َفاءِ ال َّرا�شِ دِ َ
الُ ُمورِ َف ِ�إ َّن ُك َّل
ات ْ أ
ني ،تمَ َ َّ�س ُكوا ِب َها َو َع ُّ�ضوا َع َل ْي َها ِبال َّن َواجِ ذِ َ ،و ِ�إ َّيا ُك ْم وَمحُ ْ َدثَ ِ
المْ َ ْهدِ ِّي َ
محُ ْ َدثَ ٍة ِب ْد َع ٌة َو ُك َّل ِب ْد َع ٍة َ�ضلاَ لَ ٌة»((( ،فيه حث على االتباع والبعد عن الإحداث
واالبتداع .قال �أبو القا�سم الأ�صبهاين« :ولي�س العلم بكرثة الرواية و�إمنا االتباع
واال�ستعمال ،يقتدي بال�صحابة والتابعني ،و�إن كان قليل العلم»(((.
ولذلك ال بد من غر�س �أ�صل االتباع والتجرد ،وعدم معار�ضة الن�ص مبجرد
الهوى والعاطفة ،فكم من ن�صو�ص ُعطلت ب�سبب العواطف ،مع �أن املواقف
العاطفية ال تغري الأحكام ال�شرعية ،وكلما عظم جانب اال�ست�سالم للن�ص وتعظيم
ال�سنة كلما قلت الأهواء واملحدثات والأقوال الرديئة ،وكان �سببا يف عالج هذه
الفهوم الغوية.
ثالثا :الربط بني الن�صو�ص ومقا�صد ال�شريعة
من ت�أمل يف كثري من الأخطاء التي �شاعت عند اجلماعات الغالية يدرك
مدى غياب مقا�صد ال�شريعة لديهم يف فهم امل�سائل وتطبيقها ،وال�شطط يف تقدير
امل�صلحة واملف�سدة ،وعدم ت�صور القواعد املهمة؛ مثل قاعدة «درء املفا�سد مقدم
على جلب امل�صالح» ،وقاعدة «ال�شريعة �أتت لتحقيق امل�صالح وتكثريها ودرء
املفا�سد وتقليلها».
 -1تي�سري الكرمي الرحمن يف تف�سري كالم املنان لل�سعدي.202 ،
ال�س َّنةِ ،حديث رقم ،4607 :و�سكت عنه ،والرتمذي،
� -2أخرجه �أبو داود ،كتاب ال�سنة ،بَ ٌ
ُوم ُّ
اب فيِ لُز ِ
اب ا ْلبِدَ ِع ،حديث رقم ،2676 :وابن ماجه يف املقدمة،
اب َما َجا َء فيِ ْ أ
ال�س َّن ِة َو ْاج ِت َن ِ
كتاب العلم ،بَ ُ
الَخْ ذِ ِب ُّ
ين المْ َ ْهدِ ِّينيَ ،حديث رقم ،43 :قال ابن حجر الع�سقالين يف موافقة اخلرب
اب اتِّ َب ِاع ُ�س َّن ِة الخْ ُ َل َفاءِ ال َّرا�شِ دِ َ
بَ ُ
اخلرب يف تخريج �أحاديث املخت�صر�« :صحيح رجاله ثقات».163/1 ،
	-3احلجة يف بيان املحجة لال�صبهاين.437/2 ،
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فالأعمال خمتلفة متفاوتة من جهة امل�صلحة واملف�سدة ،و�إدراك ذلك مهم يف
التح�صيل والتكميل �أو التعطيل والتحجيم؛ قال ابن القيم« :فالأعمال �إما ت�شتمل
على م�صلحة خال�صة �أو راجحة ،و�إما ت�شتمل على مف�سدة خال�صة �أو راجحة،
و�إما �أن ت�ستوي م�صلحتها ومف�سدتها ،فهذه �أق�سام خم�سة منها �أربعة ت�أتي بها
ال�شرائع»(((.
وامل�صالح يف نف�سها تتفاوت عند العلماء ولها درجات يف الأهمية ويف التقدمي
عند التعار�ض؛ قال الأمني ال�شنقيطي« :ومعلوم �أن امل�صالح التي يدور حولها
الت�شريع ال�سماوي ثالث وهي :درء املفا�سد ،املعرب عنه يف الأ�صول بال�ضروريات،
وجلب امل�صالح ،املعرب عنه يف الأ�صول باحلاجيات ،واجلري على مكارم الأخالق
و�أح�سن العادات ،املعرب عنه يف الأ�صول بالتح�سينيات والتتمات»((( .فمعرفة
مقا�صد ال�شريعة له ثمرات مبا�شرة يف عالج اخللل يف فهم الن�صو�ص ،من ذلك:
�أوال :مقا�صد ال�شريعة متكن من فهم الن�صو�ص وتف�سريها ب�شكل �صحيح عند
تطبيقها على الوقائع وا�ستنباط الأحكام منها.
ثانيا :تعني على ترجيح ما يحقق املقا�صد ويتفق مع �أهدافها يف جلب امل�صالح
ودرء املفا�سد.
ثالثا� :صدور الأحكام التي تتوافق مع الإطار العام لل�شريعة يف العلل
والأحكام واملرامي الكلية واجلزئية (((.
وعليه فمن العالجات املهمة بيان �أن هذه ال�شريعة مقا�صدية لها حكم و�أ�سرار
وعلل؛ ت�ست�صحب يف معرفة امل�سائل ،و�أن غياب هذه املقا�صد يفتح �أبواب
 -1مفتاح دار ال�سعادة البن القيم.298/2 ،
	-2املثل العليا لل�شنقيطي.130 ،
	-3انظر :مدخل عام لدرا�سة مقا�صد ال�شريعة للدكتور عبدالإله القا�سمي.11 ،
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الفتاوى البعيدة عن روح ال�شريعة و�أهدافها وغاياتها.
فالفقيه وامل�ستدل يحتاجان �إىل معرفة مقا�صد ال�شريعة ،ومراعاة الكليات
ال�شرعية ال�ضرورية ،ومعرفة امل�صالح املر�سلة ،وقواعد �سد الذرائع ،ومعرفة
امل�آالت ،وغريها من الأ�س�س التي يُبنى عليها الفقه يف �صورة بهية نقية خالية من
غريب امل�سائل ون�شازها.
رابعا :معرفة حدود العقل مع النقل.
مكانة العقل يف الإ�سالم كبرية ،ومنزلته رفيعة ،فهو مناط التكليف ،ومن
�أعظم النعم والت�شريف ،وقد امنت اهلل به على الإن�سان ،لأنه مييز به بني النافع
وال�ضار ،ويدرك به التكاليف ال�شرعية ،ويتدبر به الآيات القر�آنية ،ويفهم به
الأحاديث النبوية ،ويجتهد به يف �أموره الدنيوية ،فهو وا�سطة ال غنى للإن�سان
عنها يف �إدراك �أمور دينه ودنياه ،وال �شك �أن العقل ال�سليم ال يتعار�ض من الن�ص
ال�صحيح ،قال ابن تيمية« :ما علم ب�صريح العقل ال يت�صور �أن يعار�ضه ال�شرع البتة
بل املنقول ال�صحيح ال يعار�ضه معقول �صريح قط»((( ،وال يفهم من مكانة العقل
يف الإ�سالم �أنه ُمربر ملعار�ضة الن�ص ،فالعقل له حدود مع النقل ،ال يُقدم عليه،
ويعتمد العقل على النقل يف الفهم ال�صحيح ،والعقل و�سيلة للتدبر احل�سن يف
فهم النقل.
و�إدراك هذا التكامل بني العقل والنقل يُ�سهم يف عالج ال�شطط الذي ن�ش�أ يف
�إفراد العقل بالفهم على ح�ساب النقل ال�صحيح ال�صريح.
خام�سا :معرفة فقه التنزيل والتكييف
التكييف ال�صحيح وفقه التنزيل ومهارة حتقيق املناط من �أ�س�س ال�سالمة يف
 -1درء تعار�ض العقل والنقل البن تيمية.154/1 ،
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التعامل مع الن�صو�ص ،وهو باب دقيق ولي�س م�شاعا لآحاد النا�س ،وال هو من قبيل
الطحن يف املاء ،بل هو علم م�ستقل برمته ،يحتاج �إىل �صفات دقيقة ،وال ينبغي
�أن يخو�ض فيه كل �أحد ،بل يُرتك لأهل االجتهاد والتخ�ص�ص ،ويلزم املرء الورع
يف هذا الباب ومعرفة قدره.
قال ابن القيم« :وال يتمكن املفتي وال احلاكم من الفتوى واحلكم باحلق �إال
بنوعني من الفهم� :أحدهما :فهم الواقع والفقه فيه وا�ستنباط علم حقيقة ما وقع
بالقرائن والأمارات والعالمات حتى يحيط به علما ،والنوع الثاين :فهم الواجب
يف الواقع ،وهو فهم حكم اهلل الذي حكم به يف كتابه �أو على ل�سان ر�سوله يف
هذا الواقع ،ثم يطبق �أحدهما على الآخر ،فمن بذل جهده وا�ستفرغ و�سعه يف
ذلك مل يعدم �أجرين �أو �أجرا ،فالعامل من يتو�صل مبعرفة الواقع والتفقه فيه �إىل
معرفة حكم اهلل ور�سوله»(((.

� -1إعالم املوقعني البن القيم.87/1 ،

- 224 -

اخلامتة
�أهم النتائج والتو�صيات
احلمد هلل �أوال و�آخرا ،وظاهرا وباطنا ،وال�صالة وال�سالم خري الربية ،و�سيد
الب�شرية ،وعلى �آله و�صحبه وبعد:
فقد و�صلنا بعد هذا التطواف ال�سريع بني �أروقة هذا البحث �إىل نهاية املطاف؛
بف�ضل اهلل ولطفه وتوفيقه ،وقد ظهر يل من خالله جملة من النتائج؛ �س�أورد �أهمها
ب�إذن اهلل:
�أوال� :إن حقيقة الوالء يف اللغة هو القرب وما يدخل �ضمنه من مظاهر املحبة
والن�صرة والإعانة ،وحقيقة الرباء يف اللغة هو البعد وما يدخل �ضمنه من مظاهر
البغ�ض واملجانبة واملعاداة ،وقد جاء املعنى ال�شرعي م�ستمدا من �أ�صله اللغوي،
فريجع �إىل جانب احلب والبغ�ض الذي يرتبط بالوالء والرباء وينتج عنه �إىل جانب
املوافقة واملخالفة واملنا�صرة واملعاداة.
ثانيا� :إن الوالء والرباء من �أهم العبادات القلبية وتتبعها �أعمال اجلوارح
املرتبطة بها ،وهو من �أوثق عرى الإميان؛ وقد ظهر يف منهج الأنبياء عليهم ال�سالم
مع �أقوامهم ،وهو باب من �أبواب العقيدة قد زلت فيه �أقدام ،وحادت فيه �أفهام.
ثالثا� :إن اخللل الذي ظهر يف فهم �أحاديث الوالء والرباء يرجع لأ�سباب
مهمة تكمن يف النظرة املجتز�أة للن�صو�ص ،وغياب فهم مقا�صد ال�شريعة ،والغلو
يف الأهواء والآراء والعقول ،وعدم �ضبط حتقيق املناط وطريق التنزيل والتكييف
ال�صحيح.
رابعا� :إن العالج لهذا اخللل �إمنا يكون بتعزيز جوانب اال�ست�سالم للن�ص،
والتجرد لل�شرع ،والبعد عن الأهواء ،ومعرفة حدود العقل ،واحرتام التخ�ص�ص،
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والنظرة التكاملية ،ومراعاة مقا�صد ال�شريعة ،ولزوم الأ�س�س والقواعد التي
تُ�ست�صحب يف اال�ستدالل.
خام�سا� :إن الآثار املرتتبة على خلل الفهم لأحاديث الوالء والرباء ج�سيمة
على ال�سلم املدين ،وم�ؤرقة لأمن الدول واملجتمعات ،حيث ت�ضم يف طياتها ركاما
من �صور الغلو والتطرف والتكفري و�سفك الدماء والإرهاب والتع�صب للآراء.
ومما �أو�صي به يف ختام هذا البحث ما يلي:
�أوال� :ضرورة �إفراد م�ؤمترات للمحاور اجلزئية يف �إ�شكاليات الفهم والتطبيق؛
ك�أن يخ�ص�ص م�ؤمتر كامل لأحاديث الوالء والرباء وت�أ�صيل هذا الباب ،و�آخر عن
الأمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وغريها.
ثانيا :تخ�صي�ص ندوات حول فقه الفنت ،وبيان الأ�سباب وال�صور والعالج
من خالل الن�صو�ص ال�شرعية ،وربطها بالأحداث الع�صرية.
ثالثا :قيام فريق من الباحثني ب�إعداد ر�سالة علمية جتمع الأحاديث التي
ح�صل خلل يف فهمها مما يتعلق بباب ال�سلم والت�سامح ،والرد على �أبرز ال�شبهات
يف هذا الباب.
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فهر�س امل�صادر
 �أحكام �أهل الذمة ،لأبي عبداهلل حممد بن �أبي بكر املعروف بابن قيم اجلوزية ،دار
العلم للماليني ،ط 1383 ،3م حتقيق �صبحي ال�صالح.
 االختيارات ،لأحمد بن عبداحلليم بن تيمية.
 اال�ستذكار ،لأبي عمر يو�سف بن عبداهلل بن عبدالرب ،ط  ،1الفاروق احلديثة للطباعة
والن�شر ،حتقيق �أ�سامة بن �إبراهيم.
 الإف�صاح عن معاين ال�صحاح ،لأبي املظفر يحيى بن هبرية ،امل�ؤ�س�سة ال�سعيدية
بالريا�ض.
 الأم ،لأبي عبداهلل حممد بن �إدري�س ال�شافعي ،دار املعرفة ،بريوت ،حتقيق حممد
زهري النجار.
 الأو�سط يف ال�سنن والإجماع واالختالف ،لأبي بكر حممد بن �إبراهيم بن املنذر ،ط
1405 ،1ه ،حتقيق �صغري �أحمد حنييف.
 بيان الدليل على بطالن التحليل ،لأحمد بن عبداحلليم بن تيمية ،املكتب الإ�سالمي ،ط
 ،1حتقيق حمدي ال�سلفي.
 بيان تلبي�س اجلهمية ،لأحمد بن عبداحلليم بن تيمية ،طبعة جممع امللك فهد.1426 ،
 تاج العرو�س ،لأبي في�ض ال�سيد حممد مرت�ضى الزبيدي ،دار الفكر ،حتقيق علي
�سريي2005 ،م.
 ت�أمالت يف قوله �أخرجوا امل�شركني ،لعبداملح�سن العبيكان ،دار الإمام �أحمد ،ط ،1
2008م.
 تف�سري القر�آن العظيم ،لأبي الفداء بن �إ�سماعيل بن كثري ،دار احلديث بالقاهرة ،ط ،1
1408هـ.
 التمهيد ملا يف املوط�أ من املعاين والأ�سانيد ،لأبي عمر يو�سف بن عبداهلل بن عبدالرب ،ط
 ،1الفاروق احلديثة للطباعة والن�شر ،حتقيق �أ�سامة بن �إبراهيم.
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 تهذيب التهذيب ،لأحمد بن علي بن حجر الع�سقالين ،دار امل�ؤيد بالريا�ض ،ط ،1
حتقيق خليل �شيخا وعمر ال�سالمي وعلي بن م�سعود.
 تهذيب الكمال يف �أ�سماء الرجال ،لأبي احلجاج يو�سف املزي ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط
 ،1حتقيق ب�شار عواد.
 التو�ضيح ل�شرح اجلامع ال�صحيح ،لأبي حف�ص عمر بن علي املعروف بابن امللقن ،دار
النوادر ،ط � 2008 ،1إ�صدار وزارة الأوقاف القطرية حتقيق دار الفالح.
 تي�سري الكرمي املنان ،لعبدالرحمن بن نا�صر ال�سعدي� ،إحياء الرتاث الإ�سالمي بالكويت،
ط 1422 ،2هـ.
 اجلامع لأخالق الراوي و�آداب ال�سامع� ،أحمد بن علي اخلطيب البغدادي ،الر�سالة،
ط .3
 اجلامع يف ال�سنن والآداب ،لأبي حممد عبداهلل ابن زيد القريواين ،مكتبة البخاري
بقطر ،ط .1
 احلجة يف بيان املحجة ،لأبي القا�سم �إ�سماعيل بن حممد الأ�صبهاين ،دار الراية ،ط ،2
1999م.
 حقيقة الوالء والرباء ،لع�صام بن عبداهلل ال�سناين ،مكتبة الإمام الذهبي بالكويت ،ط
2008 ،1م.
 زاد املعاد ،لأبي عبداهلل حممد بن �أبي بكر املعروف بابن قيم اجلوزية ،م�ؤ�س�سة الر�سالة،
ط  ،2حتقيق �شعيب وعبدالقادر الأرن�ؤوط.
 �سبل ال�سالم �شرح بلوغ املرام ،ملحمد بن �إ�سماعيل ال�صنعاين ،دار اجليل ببريوت،
1400هـ ،حتقيق حممد اخلويل.
 �سنن ابن ماجه ،لأبي عبداهلل حممد بن يزيد ،مكتبة املعارف للن�شروالتوزيع ،عناية
م�شهور ح�سن ،ط .1
 �سنن �أبي داود ،لأبي داود �سليمان بن الأ�شعث ال�سج�ستاين ،مكتبة املعارف للن�شر
والتوزيع ،عناية م�شهور ح�سن ،ط .1
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 ال�سنن الكربى ،لأبي بكر �أحمد البيهقي ،مكتبة املعارف للن�شر والتوزيع ،عناية م�شهور
ح�سن ،ط .1
 �سنن الرتمذي ،لأبي عي�سى حممد الرتمذي ،مكتبة املعارف للن�شر والتوزيع ،عناية
م�شهور ح�سن ،ط .1
 �سنن الن�سائي ،لأبي عبدالرحمن �أحمد بن �شعيب ،مكتبة املعارف للن�شر والتوزيع،
عناية م�شهور ح�سن ،ط.1
 �سرية ابن ه�شام ،لأبي حممد عبدامللك بن ه�شام ،مكتبة املنار بالأردن ،ط  ،1حتقيق
همام �سعيد وحممد �أبو�صعيليك.
 ال�سيل اجلرار املتدفق على حدائق الأزهار ،حممد بن علي ال�شوكاين ،دار احلديث،
ط .1
 �شفاء العليل ،لأبي عبداهلل حممد بن �أبي بكر املعروف بابن قيم اجلوزية ،دار الفكر،
 ،1978حتقيق حممد بدر النع�ساين.
 �صحيح البخاري ،ملحمد بن �إ�سماعيل البخاري ،دار ال�سالم للن�شر والتوزيع ،ط ،1
1998م.
 �صحيح م�سلم ،مل�سلم بن حجاج الني�سابوري ،دار قرطبة ،ط 2009 ،2م.
 علل احلديث ،لأبي حممد بن �أبي حامت الرازي ،مكتبة الر�شد ،ط  ،1حتقيق حممد
الدبا�سي.
 الفتاوى الكربى ،لأحمد بن عبداحلليم بن تيمية ،دار الكتب العلمية ،ط 1987 ،1م.
 فتح الباري ،لأحمد بن علي بن حجر الع�سقالين ،دار �أبي حيان ،ط 1996 ،1م.
 قاعدة يف املحبة ،لأحمد بن عبداحلليم بن تيمية ،مكتبة الرتاث الإ�سالمي بالقاهرة،
حتقيق حممد ر�شاد �سامل.
 ل�سان العرب ،ملحمد بن مكرم بن منظور ،دار �إحياء الرتاث العربي وم�ؤ�س�سة التاريخ
العربي ،اعتنى به �أمني عبدالوهاب وحممد ال�صادق ،ط .3
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 لقاءات الباب املفتوح ،ملحمد بن �صالح العثيمني ،دار الب�صرية بالإ�سكندرية.
 املب�سوط ،حممد بن �أحمد ال�سرخ�سي ،دار املعرفة ،ط.1
 املثل العليا ،ملحمد الأمني ال�شنقيطي ،طبعة اجلامعة الإ�سالمية.
 جمموع فتاوى ابن باز ،لعبدالعزيز بن عبداهلل بن باز ،جمع حممد ال�شويعر ،م�ؤ�س�سة
احلرمني اخلريية بالريا�ض ،ط .4
 جمموع فتاوى ابن عثيمني ،ملحمد بن �صالح العثيمني ،دار الرثيا للن�شر ،ط 2002 ،2م.
 جمموع فتاوى العقيدة ،ملحمد بن �صالح العثيمني ،دار اجليل ببريوت ،ط 1993 ،2م.
 خمتار ال�صحاح ،ملحمد بن �أبي بكر الرازي ،دار احلديث بالقاهرة ،حتقيق حممود
خاطر.
 مدخل عام لدرا�سة مقا�ص ال�شريعة ،لعبدالإله القا�سمي ،دار الكتاب املغربي ،ط ،1
2015م.
 امل�ستدرك ،لأبي عبداهلل حممد بن عبداهلل احلاكم ،دار الكتب العلمية ،ط 1411 ،1ه،
حتقيق م�صطفى عطا.
 املعجم الأو�سط ،لأبي القا�سم �سليمان الطرباين ،دار احلرمني بالقاهر ،حتقيق طارق
عو�ض اهلل وعبداملح�سن احل�سيني.
 معجم البلدان ،لأبي عبداهلل ياقوت احلموي ،دار �إحياء الرتاث ببريوت ،ط ،1
2008م.
 معجم �ألفاظ العقيدة ،لأبي عبداهلل عامر عبداهلل فالح ،مكتبة العبيكان ،ط 1997 ،1م.
 معجم تهذيب اللغة ،لأبي من�صور حممد الأزهري ،دار املعرفة بريوت ،حتقيق ريا�ض
زكي ،ط .1
 معجم مقايي�س اللغة ،لأبي احل�سني �أحمد بن فار�س ،دار الفكر بي

1994 ،1م.

 املغني يف فقه الإمام �أحمد بن حنبل ،لأبي حممد عبداهلل بن قدامة ،دار عامل الكتب
بالريا�ض ،ط  ،3حتقيق عبداهلل الرتكي.
- 230 -

 مفتاح دار ال�سعادة ،لأبي عبداهلل حممد بن �أبي بكر املعروف بابن قيم اجلوزية ،دار
الكتب العلمية ،بريوت.
 مقا�صد ال�شريعة ،ملحمد بن طاهر العا�شور ،طبعة وزارة الأوقاف القطرية ،حتقيق
حممد ابن اخلوجة.
 مقا�صد ال�شريعة ومكارمها ،لعالل الفا�سي ،الرابطة املحمدية للعلماء ،ط  ،1حتقيق
�إ�سماعيل احل�سني.
 املوافقات ،لإبراهيم بن مو�سى ال�شاطبي ،دار ابن عفان ،حتقيق م�شهور ح�سن ،ط .1
 نيل الأوطار من �أحاديث �سيد الأخيار �شرح منتقى الأخبار ،ملحمد بن علي ال�شوكاين،
دار اجليل ببريو.1973 ،
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وثيقة املدينة :نحو ت�أ�سي�س مبادئ
ال�سلم االجتماعي والتعاي�ش الديني
وع َبيدَ االزدهار
دُ .ب ُ

جامعة ال�سلطان موالي �سليمان  -اململكة املغربية

املقدمة
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ،احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على
ر�سوله الكرمي  وعلى �آله و�صحبه ،و�أزواجه الطيبني الطاهرين �أمهات امل�ؤمنني،
وكل من اهتدى بهديه �إىل يوم الدين.
حر�صا على �إقرار
�إن الإ�سالم يف جوهره وو�سائله وغاياته� ،أ�شد الأديان ً
مبد�أ الأمن وال�سلم والتعاي�ش داخل املجتمع الإ�سالمي� ،سواء مع �أبنائه �أو مع
غريه ،على اعتبار �أن الإ�سالم ما كان ِل ُي ْك َت َب له العاملية ،والدميومة واال�ستمرارية
عرب الزمان واملكان� ،إال بقدرته اال�ستيعابية لكل الأن�ساق املعرفية والدينية الأخرى
املغايرة ،داخل املنظومة العقدية التوحيدية املتكاملة .وبناء على هذه القيم الكونية
فقد َ�ضمِ ن الإ�سالم للم�سلم ،كما �ضمن لغريه من احلقوق ما يجعله ينعم بالتعاي�ش
والتفاعل الإيجابي والتناغم مع حميطه ،ويعي�ش جن ًبا �إىل جنب مع باقي الأن�ساق
العقدية الأخرى ،يف جو ي�سوده الود والإخاء الإن�ساين ،ومن هنا كان الأ�صل يف
العالقة بني امل�سلمني وغريهم عالقة الأمن وال�سالم والتعاون على حتقيق النفع
وال�صالح للجميع.
ووثيقة املدينة  -قيد الدرا�سة والتحليل -تعد بحق ،لبنة �أ�سا�سية يف �صرح
البناء الت�شريعي لقيم الأمن وال�سلم ،فهي ترجمة فعلية وعملية لهذه القيم؛ �إذ
منوذجا تف�سرييًا جدي ًرا ب�أن يُقتدى به ،يف تفعيل و�إعمال �سنن التعاي�ش
تعد بالفعل
ً
والتعارف احل�ضاري ،وهي القيم التي ما فتئ ر�سول اهلل  ينبه �أ�صحابه الكرام
ويرغبهم بتمثلها يف تعاملهم مع الآخر ،لأهميتها يف بناء املجتمع الإ�سالمي
املن�شود .وملقاربة هذه الق�ضايا وغريها �سيتم الرتكيز على املبحثني الآتيني:
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 املبحث الأول :الإ�سالم وم�سوغات الدعوة �إىل �إقرار مبد�أ ال�سلم والتعاي�ش
مع الأن�ساق العقدية املغايرة.
 املبحث الثاين :مظاهر قيم ال�سلم االجتماعي والتعاي�ش الديني وجتلياتهما من
خالل وثيقة املدينة.
ن�سعى من خالل هذه الدرا�سة� ،إىل الوقوف على الأبعاد الت�شريعية
واملقا�صدية ملبادئ ال�سلم والت�سامح التي �أقرها الدين الإ�سالمي مع غريه من �أتباع
الأديان ،كما نروم من خاللها ً �-
أي�ضا -ا�ستجالء �أهم مظاهر وجتليات قيم ال�سلم
االجتماعي والتعاي�ش الديني التي عك�ستها بنود وثيقة املدينة ،مع الت�أكيد على
�ضرورة االلتزام بها يف واقعنا املعا�صر .ال�سيما و�أنها القيم واملبادئ نف�سها التي
�أقام عليها ر�سول اهلل  عالقته ب�أتباع الأن�ساق العقدية املتمايزة ،فكانت ح�ضارة
متميزة ورائدة.
اعتمدت يف مقاربة �إ�شكاالت وق�ضايا هذه الدرا�سة على جملة من اخلطوات
والأ�س�س املنهجية ،والتي ميكن اختزالها يف الآتي:
1 -1اعتماد �أ�سا�س منهجي و�صفي تقريري :لواقع الإن�سانية وما تعي�شه من
�صراعات دامية وفنت طائفية ،وغياب وعي حقيقي بخطورة االنزالق وراء
الدعوات املغر�ضة ملقوالت ال�صراع وال�صدام احل�ضاري ،وكذا بيان قوة
فاعلية ت�شريعات الإ�سالم يف االعرتاف مببادئ ال�سلم وال�سالم .ور�صد
مظاهر ال�سلم االجتماعي والتعاي�ش الديني وجتلياتهما يف الهدي النبوي.
2 -2الرتكيز على الأ�سا�س املنهجي التحليلي :يف درا�سة املادة العلمية املتعلقة
ببنود وثيقة املدينة و�أثرها يف تر�سيخ قيم ال�سلم والت�سامح يف زمن ال�صراع
والفنت واحلروب الدامية ،ومقاربتها الواقعية يف حت�صني �أبناء الأمة الإ�سالمية
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من االنزالق �أمام مواقف العداء وال�صراع التي تب�شر بها اخليارات الغربية،
والعودة بهم لال�ستمداد من املنابع ال�صافية -القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية
امل�شرفة -يف الت�أ�صيل لعالقة امل�سلمني بغريهم من الأن�ساق الدينية والعقدية
املغايرة.
وللإحاطة بق�ضايا الدرا�سة و�إ�شكاالتها ،اعتمدت خطة بحثية ت�ضمنت مقدمة،
ومبحثني ،ثم خامتة؛ وجاءت هذه اخلطة على النحو الآتي:
 املقدمة :تناولت فيها مدخلاً عاما للدرا�سة ،و�أهداف البحث ،وخطة البحث،
ثم املنهجية املتبعة يف هذه الدرا�سة.
 املبحث الأول :تناولت فيه مربرات الإ�سالم الإن�سانية واحل�ضارية يف الدعوة
�إىل �إقرار مبد�أ ال�سلم والتعاي�ش مع الأن�ساق العقدية املغايرة ،وذلك من
خالل ثالثة مطالب:
 متهيد :خ�ص�صته للمدخل التمهيدي لهذه الدرا�سة.
 املطلب الأول :بَ َّينت فيه مق�صدية الأمن وال�سلم يف ال�شريعة الإ�سالمية.

 املطلب الثاين� :أبرزت فيه قيمة ال�سلم والتعاي�ش يف بناء الأمم واحل�ضارات.
�ص للحديث عن �أهم مظاهر قيم الأمن وال�سلم
 املبحث الثاين :فقد خُ ِّ�ص َ
االجتماعي والتعاي�ش الديني وجتلياتهما من خالل بنود وثيقة املدينة ،وذلك
من خالل �أربعة مطالب:
 املطلب التمهيدي :حتدثت فيه عن مفهوم ال�سلم والتعاي�ش وحقيقتهما من
منظور �إ�سالمي.
 املطلب الأول� :أ�شرت فيه �إىل مظاهر ال�سلم االجتماعي وجتلياته يف وثيقة
املدينة.
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 املطلب الثاين :حتدثت فيه عن مظاهر التعاي�ش الديني يف الوثيقة.
 املطلب الثالث :متت الإ�شارة فيه �إىل مظاهر الأمن القانوين يف الوثيقة.
وقد �أتبعت هذا املبحث بخامتة جتمع بني �أهم نتائج البحث وخال�صاته ،والتي
تدور حول �ضرورة تر�سيخ قيم ال�سلم والتعاي�ش االجتماعي يف وقتنا املعا�صر،
وتوجيه العقل الإن�ساين املعا�صر �إىل الت�شبث باخليارات الإ�سالمية ،بدل الت�أثر
باملقوالت الغربية العدوانية ،ثم �أتت بعدها قائمة املراجع وامل�صادر املعتمدة يف
هذه الدرا�سة ،وفهر�س مو�ضوعات البحث.
املبحث االول :الإ�سالم وم�سوغات الدعوة �إىل �إقرار مبد�أ ال�سلم والتعاي�ش مع
الأن�ساق العقدية املغايرة
متهيد:
لقد كان العامل �إىل ظهور الإ�سالم يعي�ش �صراعات دامية بني النظم القائمة
يف بالد اجلزيرة العربية ،والبلدان املجاورة لها ،على �أ�سا�س النفوذ وال�سيطرة
والتو�سع ،وهو ما ترتب عنه ذيوع الفتنة وانت�شارها يف البالد ،وزعزعة اال�ستقرار،
وافتقاد الأمن بجميع �أنواعه .وعندما جاء النبي  مهاجرا �إىل يرثب ،كان اليهود
يف هذه املدينة وما جاورها يفتقدون للأمن على دينهم و�أنف�سهم ،ويخافون من
قوات ال�شرك والوثنية ،ويتابعون بقلق ا�ضطهاد اليهود من لدن الإمرباطورية
الرومانية ،فبادر النبي  يف د�ستور ال�صحيفة �إىل �إعطائهم من ال�ضمانات ما بدد
خماوفهم ويزيل قلقهم(((� ،إذ ظهر التزام التعاي�ش بني امل�سلمني و�أهل الكتاب
وا�ضحا يف مقت�ضيات د�ستور الدولة الإ�سالمية ،ولذلك ف�إن و�ضع التناحر
 -1عاملية الإ�سالم ،وندا�ؤه لل�سالم ،ودعوته للتعاي�ش واالعرتاف بالآخر� ،أبو طالب عبد الهادي ،مقال
من�شور مبجلة �إ�سالمية اليوم -دورية ت�صدرها املنظمة الإ�سالمية للرتبية والعلوم والثقافة ،االي�سي�سكو،
العدد التا�سع ع�شر ،ال�سنة 1423 ،19ﻫ2002/م.42 ،
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والتقاتل ،وفقدان كل معاين الأمن وال�سلم والتعاي�ش بني خمتلف الأن�ساق العقدية
واالجتماعية ،جعل النبي  يوجه دعوته �إىل العاملني ،لرت�سيخ قيم التعاي�ش بني
الديانات يف وفاق على كلمة واحدة ،وهو ما انعك�س عنه �إخراج تناحر الديانات
العاملية من م�أزقه ،حيث دخل العامل يف عهد من الوئام والتفاهم والتعاي�ش بني
العقائد يقوم على مبد�أ عظيم جاء به القر�آن الكرمي عندما �أعلن �أن :ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂﰃ ﭼ (البقرة.((()256 :
فالب�صري ب�شريعة الإ�سالم والواقف على �أبعادها وغاياتها ومقا�صدها يتح�س�س
مكانة الأمن ال�سامية يف الإ�سالم ،ومن ثمة ف�إذا كانت الر�ؤية الإ�سالمية قد اقت�ضت
�أن يكون الأمن اجتماع ًيا ال تقف طم�أنينته عند دنيا الفرد ،ف�إن هذه الر�ؤية قد
جتاوزت �أهمية الأمن االجتماعي �أو احلق الإن�ساين ،لتجعله فري�ضة �إلهية ،وواج ًبا
�شرع ًيا ،و�ضرورة من �ضرورات ا�ستقامة العمران الإن�ساين ،كما جعلت هذه
الر�ؤية؛ �إقامة مقومات الأمن االجتماعي ،الأ�سا�س لإقامة الدين ،فرتبت على
�صالح الدنيا بالأمن �صالح الدين ،ولي�س العك�س(((.
وهكذا فقد �سبق الإ�سالم الأمم العاملية واملنظمات الدولية �إىل �إعالن نداء
ال�سالم العاملي ال�شامل ،وت�أتي �شرعية الأمن وال�سالم يف الإ�سالم من قول اهلل
تعاىل :ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ (البقرة ،)208:وكذلك يف حديث النبي ،فعن �أبي �سعيد
بن �شريح قال ،قال ر�سول اهلل َ « :وا ِهلل اَل يُ�ؤْم ُِن َوا ِهلل اَل يُ�ؤْم ُِنَ ،وا ِهلل اَل يُ�ؤْم ُِن.
ِيلَ :و َم ْن يَا َر ُ�س َ
ق َ
ول اهللِ؟ َق َال :ا َّلذِ ي اَل يَ�أْ َم ُن َجا ُر ُه بَ َوا ِي َق ُه»((( ،فدعوة احلق النا�س
 -1نف�سه.41 ،
 -2ينظر :الإ�سالم والأمن االجتماعي.17 ،
ْ
اب �إِ ْث ِم َم ْن اَل يَ�أ َم ُن َجا ُر ُه بَ َوا ِي َق ُه ،حديث رقم.6016 :
� -3أخرجه البخاري ،كتاب الأدب ،بَ ُ
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جمي ًعا للدخول يف ال�سالم والأمن ،ورفع الإميان عن امل�سلم الذي ال ي�أمن جاره
�أذاه و�سوءاته ،ي�ؤكدان مكانة الأمن يف الإ�سالم ،ويقرران م�شروعيته ومنزلته يف
ال�شريعة الإ�سالمية ،وما ذلك �إال خلري الب�شرية وحر�ص الإ�سالم على العي�ش يف
نعمة الأمن ومتعة الطم�أنينة ((( ،فالإ�سالم يعترب الأمن نعمة وف�ضلاً  ،لأنه «ي�شكل
عاملاً من �أهم عوامل الراحة وال�سعادة وال�سكينة لبني الإن�سان يف احلياة،
يتح�صنون به من غوائل الفو�ضى وجوائر ال�شرور ،وينعمون يف ظله بلذائذ
الهدوء واال�ستقرار واالطمئنان»(((.
املطلب الأول :مق�صدية الأمن وال�سلم يف ال�شريعة الإ�سالمية:
�إنه �إذا كان من مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية حفظ النوع الإن�ساين وحتقيق
ا�ستمراره يف الوجود ،ف�إن الأمن هو �أهم الأ�س�س و�أبرز القواعد التي يُقام عليها
�صرح احل�ضارات ،وهو اللغة الر�سمية التي يتميز بها الفرد املتح�ضر ،واملجتمع
املتقدم ،والأمة الواعدة التي تدرك ما ينطوي عليه املناخ الآمن من عوامل
ح�ضارية فتية ،وعنا�صر ديناميكية فاعلة ،تقود �إىل �صنع جمتمع ح�ضاري متقدم
يحظى باال�ستقرار وينعم بال�سكينة ويتفي�أ ظالل الأمن وحياة الرفاهية ((( .وقد كان
هذا ق�صد النبي  ،بعد �إر�ساء قواعد جمتمع جديد ،و�أمة �إ�سالمية جديدة،
�إذ عمل على توفري الأمن وال�سالم وال�سعادة واخلري للب�شرية جمعاء ،مع تنظيم
ف�سن يف ذلك قوانني ال�سماح والتجاوز التي مل تُعهد يف
املنطقة يف وفاق واحدّ ،
ذلك العامل املليء بالتع�صب والأغرا�ض الفردية والعرقية(((.
	-1انظر ،الإ�سالم والأمن االجتماعي.17 ،
 -2نف�سه.
	-3الأمن يف الإ�سالم حاجة �إن�سانية ،ال�سيد حممد املليجي ،مقال من�شور مبجلة الوعي الإ�سالمي -جملة
�إ�سالمية �شهرية جامعة ت�صدر عن وزارة الأوقاف وال�شئون الإ�سالمية -دولة الكويت ،العدد رقم،524 :
�أبريل 2009م.14 ،
	-4الرحيق املختوم� ،صفي الرحمن املباركفوري.180 ،
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�إن احلديث عن حق الإن�سان يف احلياة ،ويف التمتع باحلقوق امللحقة� ،أ�صبح
من امل�سلمات وبديهيات الأمور ،ويكفي يف بيان �أهمية هذا احلق �أن ن�شري �إىل �أن
ال�شريعة الإ�سالمية قد جعلته من حيث االعتبار وقوة الأثر من مقا�صدها الأ�سا�سية
التي تدور �أحكامها كلها عليه ،كليات وجزئيات ،بل �إن حق احلياة عند التحقيق
هو املق�صد الأول الذي تر ّد �إليه �سائر املقا�صد الأ�سا�سية يف هذه ال�شريعة بعد
املحافظة على الدين لتوقفها جميعا �إيجادا وتنمية وحفظا على الإن�سان نف�سه(((،
و�إ�شعا ًرا بقدا�سة حق احلياة ومق�صديته يف ال�شريعة الإ�سالمية يقف النبي  يف
يح ِكَ ،ما �أَ ْع َظ َم ِك
بيت احلرام �أمام الكعبة امل�شرفة قائالَ « :ما �أَ ْطيَ َب ِك َو�أَ ْطيَ َب رِ َ
َو�أَ ْع َظ َم ُح ْر َم َت ِك ! َوا َّلذِ ي نَ ْف ُ�س محُ َ َّمدٍ ِبيَدِ هِ  ،لحَ ُ ْر َم ُة المْ ُ�ؤْم ِِن �أَ ْع َظ ُم عِ ْن َد ا ِهلل ُح ْر َم ًة
ِم ْن ِكَ ،ما ِل ِه َو َد ِمهَِ ،و�أَنْ ن َُظ َّن ِب ِه �إِ اَّل خَ يرْ ً ا»(((.
املطلب الثاين :قيمة ال�سلم والتعاي�ش يف بناء احل�ضارات:
�إن ثقافة ال�سالم يف الإ�سالم ي�شخّ �صها ما جاءت به ر�سالته من ا�ستبعاد
االنغالق يف الدين ،والر�أي واملوقف وال�سلوك ،والتعامل مع الغري ،وقبول
التعددية الدينية ،والتعاي�ش بني الديانات ،فهو يقيم رابطة الأخوة الإن�سانية بني
�أبناء املجتمع حماية و�ضمانًا ملبد�أ ال�سالم على �أ�سا�س املحبة والألفة والتعاون
والت�ضامن والإيثار ونبذ اخل�صومات .وبهذا كله يتحقق ال�سالم االجتماعي
والأمن وال�سكينة ،وتتوطد دعائم املجتمع على وجه ال ت�صدعه الأحداث وال تنال
من هيبته اخلطوب((( .ومن هذا املنطلق جند الإ�سالم يدعو امل�ؤمنني ويُح ِّر�ضهم
ال�سلمية بني الأمم املجاورة كما يقول وهبة الزحيلي ،من
على تدعيم العالقات ِّ
 -1حقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية ،هاين �سليمان الطعيمات.114 ،
اب ُح ْر َم ِة َد ِم المْ ُ�ؤْم ِِن َو َما ِلهِ ،حديث رقم.3923 :
 -2رواه ابن ماجه ،كتاب الفنت ،بَ ُ
 -3دعائم الأمن وال�سالم يف الإ�سالم ،وهبي الزحيلي ،جملة ح�ضارة الإ�سالم ،العدد  ،3ال�سنة ،1963 ،4
.56-46
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�أجل ت�سهيل تبادل املنافع االقت�صادية وحتقيق املقا�صد االجتماعية ،وعقد �أوا�صر
املودة والتعاون وانتفاع كل �أمة مبا لدى الأمم الأخرى من ثقافة وعلم وخربة يف
�سبيل خَ ِري الإن�سانية ودفعها نحو التقدم واالزدهار وال�سالم(((.
�إن ال�سماحة الإن�سانية ،عن�صر مهم من عنا�صر �إقرار ال�سلم وال�سالم ،تفتقده
كل احل�ضارات التي تُظل العامل اليوم ،هذا العامل الذي تمُ ّزقه الع�صبيات الدينية
والعن�صرية واملذهبية ،فيقف على �شفا ُج ُر ٍف هارٍ ب�سبب تلك الع�صبيات الذميمة،
التي تنق�صها روح ال�سماحة الإن�سانية ،وروح العدالة احلقيقية ،وتقف الأمم من
بع�ضها موقف احلذر والقلق الدائم ،وتدعهم يف ترب�ص ب�أنف�سهم و�سواهم ،ويف
ُذعر ال �أمن فيه ،وحِ قد ال �سالم فيهُ ،
وظلمة ال بَ�صي�ص فيها.
ومن ثمة ف�إذا �أرادت الأمة �أن حتقق لنف�سها تقد ًما ح�ضاريًا مزده ًرا ،فالبد
�أن يتوفر الأمن لديها على امل�ستوى الفردي واالجتماعي ،وذلك وفق ما �شهد
به التاريخ و�أكدته جتارب الأمم وال�شعوب ذات احل�ضارات العريقة ،فال �إبداع
من دون ا�ستقرار ،وال نه�ضة علمية �أو اجتماعية من دون �أمن� ،أو طم�أنينة تُل ِّقح
العقول وت�شحذ العزائم وتُعلي الهمم وتُطلق احلريات((( .ولذلك كانت احلاجة
وال�ضرورة يف التعاي�ش مع الأديان ملحة ملا تفر�ضانه من احلفاظ على �سالمة الكيان
الإن�ساين ،وما ميليه احلر�ص امل�شرتك على البقاء احلر الكرمي فوق هذا الكوكب،
لهذا يُ َع ُّد التعاي�ش �ضرورة من �ضرورات احلياة على هذه الأر�ض ،ت�ستجيب
للدواعي امللحة لقاعدة جلب املنافع ودرء املفا�سد ،وتلبي نداء الفطرة الإن�سانية
ال�سوية للعي�ش يف �أمن و�سالم وطم�أنينة ،حتى ين�صرف الإن�سان يف َدع ٍة و�سكين ٍة
�إىل تعمري الأر�ض ،باملعنى احل�ضاري والإن�ساين الوا�سع لهذا التعمري(((.
 -1نف�سه.
	-2الأمن يف الإ�سالم حاجة �إن�سانية ،ال�سيد حممد املليجي.15 ،
	-3احلوار من �أجل التعاي�ش ،عبد العزيز التويجري« 131 ،بت�صرف».
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املبحث الثاين :مظاهر قيم ال�سلم االجتماعي والتعاي�ش الديني وجتلياتهما من
خالل بنود وثيقة املدينة.
عرفت املرحلة املدنية من الدعوة الإ�سالمية حتوالت كبرية على م�ستوى
العالقات اخلارجية ،خا�صة بعدما تو�سعت رقعة الإ�سالم وامل�سلمني يف معظم
بقاع املعمور ،وهو الأمر الذي جعل النبي  يفكر يف ر�ؤية �إ�سرتاتيجية ال�ستيعاب
خمتلف الأن�ساق العقدية التي كانت حينئذ باملدينة ،وهو بالفعل ما ّمت حني حقّق
 ذلك االت�صال املبا�شر مع اليهود ،وكذا ربط العالقات مع الن�صارى واملجو�س
عن طريق عدد من الكتب واملعاهدات ،ومن خالل بنود هذه املعاهدات بد�أ
يف ّعل  ،تلك القيم النبيلة واملفقودة يف املجتمع العربي قبل الإ�سالم ،خا�صة
فيما يتعلق بحقوق الإن�سان ،على اعتبار تلك املكانة والتكرمي اللذين يحظى بهما
الإن�سان يف �سلم ترتيب املخلوقات ،ومن ثمة فقد اع ُتربت «ق�ضية حقوق الإن�سان
وحرياته الأ�سا�سية من املو�ضوعات اجلوهرية يف ال�شريعة الإ�سالمية ( ،)...فموقف
ال�شريعة من ق�ضية حقوق الإن�سان قد جاء مبثابة فتح جديد يف تاريخ الب�شرية ،جاء
ليخ ّل�صها من ال�ضالل ،ولريفع عن كاهلها املعاناة ،فكان لها الف�ضل كل الف�ضل
يف تقدمي �أرقى م�ضامني احلرية ،وو�ضع الأ�ساليب التي ّ
متكن الأفراد من ممار�سة
حقوقهم وحرياتهم ال�شخ�صية» ((( ،بغية خلق جو من الأمن واال�ستقرار.
ولأجل ذلك ،كانت رغبة النبي  كبرية يف و�ضع �إطار قانوين عام و�شامل
أ�سا�س من ال�سلم والتعاي�ش فيما بينهم،
ينظم العالقات بني �سكان املدينة على � ٍ
وملواجهة كل الأخطار املحدقة بامل�سلمني يف دار هجرتهم ،وتهيئ الظروف
املنا�سبة للقيام بن�شر الدعوة الإ�سالمية ،وقد متثّل هذا الإطار القانوين فيما ي�سمى
 -1حقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية ،هاين �سليمان الطعيمات.54 ،
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بـ«ال�صحيفة» �أو «وثيقة املدينة»(((.
واملت�أمل يف بنود هذه الوثيقة القانونية يدرك �أنها جاءت بر�ؤية �شاملة م�ستوعبة
لكل الق�ضايا والإ�شكاالت التي عرفها املجتمع املديني وما يدور يف فلكه� ،أخرجت
�أهله من و�ضعية ال�صراع والتناحر القبلي �إىل رحاب الأخوة واملحبة والت�سامح،
ثم � َّإن هذه البنود �شكلت يف عمومها حلقات مت�سل�سلة الم�ست اجلوانب ال�سيا�سية
واالجتماعية والأمنية واحل�ضارية ل�سكان يرثب .وهذا يك�شف حقيقة عن قدرة
هذه الوثيقة يف �إحداث نقلة ت�شريعية قانونية هائلة مل تعهدها الب�شرية من قبل،
كما يجد املت�أمل يف هذه الوثيقة؛ مقدار العدالة التي ات�سمت بها معاملة النبي 
لليهود وكل �سكان املدينة ،وحر�صها على �إ�سقاط كل االعتبارات الطبقية واجلاهلية
وجتاوزها بغية تر�سيخ املبادئ ال�سامية التي ن�صت عليها ال�شريعة الإ�سالمية ،كما
�أن هذه البنود ا�شتملت � ً
أي�ضا يف جمموعها على ما حتتاجه الدولة من املقومات
الد�ستورية والإدارية ،وعالقة الأفراد بالدولة ،وعالقة بع�ضهم ببع�ض((( ،و َم ْن ثَ َّم
ف�إذا كانت وثيقة املدينة تنطق برغبة امل�سلمني يف التعاون اخلال�ص مع يهود املدينة،
لن�شر ال�سكينة يف ربوعها ،وال�ضرب على �أيدي العادين ومدبري الفنت� ،أيا كان
دينهم((( ،فما حقيقة ال�سلم والتعاي�ش يف املنظور الإ�سالمي؟ ثم كيف �ضمنت
بنود هذه الوثيقة قيم العدل والت�سامح واحلرية الدينية ،وحرمة حياة غري امل�سلمني
يف بالد الإ�سالم؟.
 -1وذلك يف ال�سنة الأوىل من الهجرة ،وهي مق�سمة �إىل ثالثة ف�صول� ،أولها خا�ص بامل�سلمني ،والثاين
خا�ص باليهود ،والثالث عام عن املدينة ،والذي يهمنا منها يف هذه الدرا�سة ،هو ذلك الق�سم املتعلق
بتنظيم العالقات بني امل�سلمني واليهود ب�شكل عام ،ويقيم ال�سلم االجتماعي والتعاي�ش الديني داخل هذا
احليز والف�ضاء اجلغرايف ب�شكل خا�ص.
	-2الوطن واملواطن يف �صحيفة املدينة ،خالد الأحمد ،مقالة من�شورة مبركز ال�شرق العربي للدرا�سات
احل�ضارية واال�سرتاتيجية ،www.asharqalarbi.org.uk ،اململكة املتحدة ،لندن ،تاريخ كتابتها:
 ،2008/02/28تاريخ الدخول2017/3/11:م� ،ساعة الدخول� 11:58 :ص.
 -3فقه ال�سرية ،حممد الغزايل ،مراجعة وتعليق :نا�صر الألباين.167 ،
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املطلب التمهيدي :مفهوم ال�سلم والتعاي�ش من منظور �إ�سالمي:
� اًأول :مفهوم ال�سلم من منظور �إ�سالمي:
1 -1مفهوم ال�سلم:
َ�سل َِم :ال�سني والالم وامليم معظم بابه من ال�صحة والعافية ،قال �أهل العلم :اهلل
جل ثنا�ؤه هو ال�سالم ،ل�سالمته مما يلحق باملخلوقني من العيب والنق�ص والفناء،
ال�صلح ،قال اهلل تعاىل :ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
وال�سلم هوُ :
وال�سالم :امل ُ َ�ساملَةِّ .
َّ
(((
ﰀﭼ (الأنفال. )61:
ال�س ْل ُم :امل ُ َ�سالمِ ُ  ،تقول� :أنا �سِ ْل ٌم لمِ َن
وجاء يف ل�سان العرب البن منظورِّ ،
و�س ْل ٌمُ :م َ�سالمِ ُون ،وت ََ�ساملوا :ت ََ�صا َحلوا .وال َّت َ�سالمُ  :ال َّت َ�صالُح،
َ�سالمَ َنِي .و َقو ٌم �سِ ْل ٌم َ
وال�س ْل ُم� :ضد احلرب والعداوة واالعتداء وامل�شاحنة ،وغريها
وامل ُ َ�ساملة :امل ُ َ�صاحلةِّ ،
من الأمور التي قد ت�ؤدي �إىل وقوع �أمر ،من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل �إيذاء الب�شر»(((،
ال�س ْل َم« :التقدمي والت�سليم»(((.
كما ورد عند اجلرجاين �أنِّ ،
2 -2ال�سلم االجتماعي:
�إن الأ�صل يف الإ�سالم ،ال�سلم وال�سالم ،لذلك فقد � ّأ�س�س الدين الإ�سالمي
العالقة بني امل�سلمني وغريهم ،على �أ�سا�س ال�سلم وامل�ساملة والأمن والأمان ،فهو
ين بدين غري الإ�سالم،
لمَ ْ يُجِ ْز قتل النف�س ملجرد خمالفتها يف االعتقاد� ،أو �أنها تَدِ ُ
و�إمنا �أمر �أتباعه مبعاملتهم املعاملة الطيبة ،والإح�سان �إليهم ،بناء على االحرتام
املتبادل والعالقات وامل�صالح امل�شرتكة ،حني قال اهلل تعاىل :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ

 -1معجم مقايي�س اللغة ،ابن فار�س ،باب ال�سني والالم وما يثلثهما ،مادة �سلم.90 ،
 -2ل�سان العرب ،ابن منظور ،مادة �سلم� ،ص.293 -289
	-3التعريفات ،لل�شريف اجلرجاين ،باب ال�سني.120 ،
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(املمتحنة ،)8:ويقول � أي�ضا :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ (الن�ساء ،)90:ولذلك جند ال�شارع احلكيم حر�ص كل احلر�ص
على �أن يلتزم امل�سلمون بال�سلم والت�سامح كلما رغب الآخر يف ذلك ،والدليل
على يف القر�آن الكرمي قول اهلل تعاىل :ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﭼ(الأنفال.)61:
ثان ًيا :مفهوم التعاي�ش من منظور �إ�سالمي:

1 -1مفهوم التعاي�ش:

ا�ش يَعِ ُ
ي�ش َع ْي ً�شا ،وعِ َ
جاء يف ل�سان العرب البن منظور ،ال َع ْي ُ�ش :احلياةَ ،ع َ
ي�ش ًة
و َمعِ ً
ي�شا ،و َعايَ َ�ش ُهَ :ع َ
ا�ش معه ،كقوله َعا�شَ َره»((( ،ويف املعجم الو�سيط ،تَ َعايَ ُ�شوا:
َع ُ
ال�سلمي ،و َعايَ َ�ش ُهَ :ع َ
ا�ش معه ،وال َع ْي ُ�ش،
ا�شوا على الأُلفة واملَو َّدة ،ومنه ال َّت َعايَ ُ�ش ِّ
معناه احلياة ،وما تكون به احلياة من املطعم ،وامل�شرب ،والدخل»(((.
2 -2التعاي�ش ال�سلمي (الديني):
يع ّرف التعاي�ش ال�سلمي ،على �أنه« :اتفاق طرفني �أو عدة �أطراف على تنظيم
و�سائل العي�ش � -أي احلياة ،فيما بينهم وفق قاعدة يتم حتديدها ،ومتهيد ال�سبل
امل�ؤدية �إليها»(((.
�إن التعاي�ش يف الإ�سالم الذي هو �أرقى �أ�سلوب للتعامل مع احل�ضارات،
ينطلق من قاعدة َعق ََد َّيةٍ ،وهو ذو جذور �إميانية .ولعل �أبلغ �آية تفي بهذا الق�صد،
قول احلق  :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ (�آل عمران)64:؛
ففي الآية الكرمية داللة عميقة على مبد�أ التعاي�ش يف الإ�سالم ،على اعتبار امل�ساحة
امل�شرتكة الوا�سعة بني امل�سلمني و�أهل الكتاب ،ومن ثمة فامل�سلم يعتقد �أن الهدي
 -1ل�سان العرب ،ابن منظور ،مادة عي�ش.321 ،
	-2املعجم الو�سيط� ،إبراهيم �أني�س ،و�آخرون ،ج .640-639 ،2-1
	-3الإ�سالم والتعاي�ش بني الأديان يف �أفق القرن احلادي والع�شرين ،عبد العزيز بن عثمان التويجري.2 ،
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الإلهي جاء عرب �سل�سلة طويلة من الر�ساالت والنبوات� ،آخر حلقاتها اليهودية،
أقرب بع�ضها �إىل
فامل�سيحية ،فالإ�سالم .فمن الطبيعي �أن تكون هذه الأديان الثالثة � َ
بع�ض منها �إىل �سائر الأديان(((.
ٍ
وللإ�شارة فاملق�صود هنا بالتعاي�ش لي�س ذلك الذي يعني الذوبان مع الآخر
واالن�سالخ من الهوية والتمرد على الذات والوقوع يف االندماج الأعمى
والتعامل املهزوم وامل�أزوم ،و�إمنا الذي يعني التعاون احلا�صل بالندية والعزة
والكرامة وتبادل الإفادات يف املجال الإن�ساين امل�شرتك ،ويف ما ال يقدح يف
الأديان واخل�صو�صيات والثوابت (((.
املطلب الأول :مظاهر قيم ال�سلم االجتماعي وجتلياتها من خالل وثيقة املدينة:
�إن يف روح الإ�سالم وجوهره من ال�سماحة والود الإن�ساين ما ال ي�ستطيع
من�صف �أن ينكره �أو يجحده ،وهي �سماحة مبذولة للمجموعة الب�شرية كلها ال
جلن�س فيها ،وال لأتباع عقيدة معينة ،و�إمنا هي للإن�سان بو�صفه �إن�سانًا .ومن ثمة
فقد حر�ص الإ�سالم كل احلر�ص من �أجل توفري �ضمانات �أمن الأفراد و�سالمتهم
يف و�سطهم االجتماعي ،لي�صل بهذا كله �إىل بث قيم ال�سلم والت�سامح يف �ضمري
ه�ؤالء الأفراد وتفكريهم.
و�إذا ت�أملنا جيدً ا عقد الذمة� ،أو بنود ال�صحيفة وما حتتوي عليه من �أهمية يف
تنظيم عالقة الذميني بال�سلطة الإ�سالمية ،يَ َّت�ضح لنا �أنها تقدم لأهل الذمة احل�صانة
وال�ضمانة القانونيني التني جعلتاهم يعي�شون داخل جمتمع تتعدد فيه الأديان
واللغات والأجنا�س ،فكل طائفة دخلت يف الذمة �إال ومت ّتعت بحقوقها الكاملة
ح�سان حتحوت.154 ،
 -1ر�سالة �إىل العقل العربي امل�سلمّ ،
� -2أبحاث يف مقا�صد ال�شريعة  -درا�سة مقا�صدية لبع�ض ق�ضايا االجتهاد والتجديد واملعا�صرة والفكر
واحل�ضارة والثقافة واملنطق والأ�صول والفروع ،اخلادمي نور الدين خمتار.82 ،
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بد ًءا بحقها يف ممار�سة عقائدها وطقو�سها((( ،و�أوىل هذه ال�ضمانات و�أ�سماها؛
نذكر:
 �y yاًأول :حق احلياة (مق�صد �أ�صلي كلي):
�إن احلق يف احلياة هو �أ�سمى احلقوق الإن�سانية على الإطالق ،فهو احلق
الطبيعي الأول للإن�سان ،و«ال�شرط البديهي والأ�سا�سي لل َّتمتع ب�سائر احلقوق� ،إذ
ال ميكن التفكري يف ممار�سة �أي حق �آخر دون �ضمان هذا احلق»((( ،وهو حق البقاء،
�أو الوجود الأ�صيل املت�أ�صل يف الإن�سان ،وحمايته تعني حماية للنوع الإن�ساين من
الفناء واالنقرا�ض؛ �إذ به ا�ستمرارية احلياة ،وبقاء اجلن�س الب�شري ،ولذلك فمن
مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية حفظ النوع الإن�ساين وحتقيق ا�ستمراره يف الوجود،
كما يقول اهلل تعاىل :ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﭼ (الأنعام ،)151:ومن
ثمة فقد جعل الإ�سالم حماية روح �أي �إن�سان ،تُعادل حماية �أرواح النوع الإن�ساين
ب� ْأ�س ِره ،واعترب قتل �أي �إن�سان َق ْتال للإن�سانية جمعاء ،فال�شريعة الإ�سالمية �ضمنت
هذا احلق يف كل زمان ومكان ،و�أكدت عليه ،حر�صا منها على ا�ستمرار النوع
الب�شري ،وع�صمة النف�س الإن�سانية من الهدر والفناء ،ونَ َرى ذلك جليا يف قوله
تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ (املائدة ،)32:فالآية الكرمية  -كما يقول ال�شيخ
ر�شيد ر�ضا يف تف�سريه « -تُ َع ِّل ُم َنا ما يجب من وحدة الب�شر ،وحر�ص كل واحد
ٌ
انتهاك
منهم على حياة اجلميع ،واتقائه �ضرر كل فرد ،لأن انتهاك حرمة الفرد
للجميع ،والقيام بحق الفرد من حيث �إنه ع�ضو من النوع ،وما ق ّرر له من حقوق
 -1ينظر� ،أهل الذمة يف املجتمع الإ�سالمي بامل�شرق من �صدر الإ�سالم �إىل �أواخر الدولة الأموية ،ر�سالة
لنيل دبلوم الدرا�سات العليا ،من �إعداد الباحث :عبد العزيز ال�ضعيفي ،جامعة حممد اخلام�س ،كلية
الآداب -الرباط1994/1993 ،م ،اجلزء الثاين 510 ،بت�صرف.
	-2احلريات العامة وحقوق الإن�سان بني الن�ص والواقع ،عي�سى بريم.243 ،
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امل�ساواة يف ال�شرع قيام بحق اجلميع» (((.
ونظ ًرا ملق�صدية حياة الأفراد يف هذا الوجود ،وحفظ النوع الإن�ساين ،فقد
حر�ص الإ�سالم على �ضمان هذا احلق ،فلم يدعه لل�ضمري وحده� ،أو التحذير من
عقاب الآخرة فح�سب ،و�إمنا و�ضع له من ال�ضمانات القانونية ن�صا وتف�صيال ،ما
يردع اجلاين من ارتكاب �أي جرم� ،أو يفكر فيه ،فقرر الق�صا�ص يف حالة العمد،
والدية والفدية يف حاالت اخلط�أ ،ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﭼ (البقرة ،)179:ومتا�ش ًيا مع هذا املنطق فقد ا�ستطاعت ال�صحيفة� ،أن تق�ضي
على كل �أ�شكال الفنت والعداوات ،وتُ�ؤَ ِّمن املجتمع العربي من التناحر واالقتتال،
وذلك حني قررت يف �إحدى بنودها « َو ِ�إنَّ ُه َم ِن ْاع َت َب َط� -أي قتل بال جنايةُ -م�ؤْ ِمنًا
ني َع َل ْي ِه َكا َّف ًة َو اَل
َق ْتلاً َع ْن بَ ِّي َن ٍة َف ِ�إنَّ ُه َق َو ٌد ِب ِه ِ�إلىَ �أَنْ يَ ْر َ�ضى َوليِ ُّ المْ َ ْق ُتولِ َ ،و ِ�إ َّن المْ ُ ْ�ؤ ِم ِن َ
يَحِ ُّل لَ ُه ْم �إِ اَّل ِقيَا ٌم َع َل ْيهِ»(((؛ �أقر هذا البند الأمن االجتماعي ،و�ضمنه ب�ضمان الديات
لأهل القتيل ،ويف ذلك �إبطال عادة الث�أر اجلاهلية ،وبني الن�ص �أن على امل�سلمني �أن
يكونوا جمي ًعا �ضد املعتدي الظامل حتى يحكم عليه بحكم ال�شريعة(((.
ومن ثَ َّم ف�إن حتقيق الأمن الفردي �أ�سا�س لتحقيق الأمن اجلماعي ،الرتباط
الأمنني ،حيث جعلت ال�شريعة قتل الواحد كقتل املجتمع ،ملا ي�شيع يف املجتمع
من ا�ضطراب وقلق عند العدوان على الواحد ،لذلك على املجموع �أن يتحركوا
ملنع العدوان على الواحد ،و�إحياء نف�سه ،وحتقيق الأمن للمجموع((( ،ومن هذا
 -1تف�سري املنار ،ر�شيد ر�ضا.289/6 ،
	-2ال�سرية النبوية ،ابن ه�شام ،91/2 ،وما بعدها.
 -3د�ستور املدينة ..مفخرة احل�ضارة الإ�سالمية ،حممد �سعيد ياقوت ،مقالة من�شورة مبوقع �صيد الفوائد،
 ،www.saaid.netتاريخ الدخول2017/3/11 :م� ،ساعة الدخول�10:48 :ص.
 -4قيم املجتمع الإ�سالمي من منظور تاريخي� ،أكرم �ضياء العمري ،تقدمي :عمر عبيد ح�سنة ،كتاب الأمة،
العدد ،39اجلزء  ،1الطبعة الأوىل -رم�ضان 1414ﻫ.125 ،
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املنطلق ،فقد حذر ر�سول اهلل  من قتل الذميني حيث قال َ « :م ْن َق َت َل ُم َعا َهدً ا
ني َعا ًما»(((.
ُوجدُ م ِْن َم�سِ َريةِ �أَ ْربَعِ َ
يح َها ت َ
لمَ ْ يَ َر ْح َرائ َِح َة الجْ َ َّنةَِ ،و�إِ َّن رِ َ
فاحلياة الكاملة للإن�سان َم ُ�صونة ،و�إزهاق الروح بغري وجه َحقٍّ  ،جرمية
�ضد الإن�سانية كلها ،ومن الواجب على اجلماعة �أن تتعاون فيما بينها ل َِ�شدِّ �أزر
من يعتدي عليها ،وانعكا�سا على ذلك فقد حر�ص  على تفعيل هذا احلق من
خالل بنود ال�صحيفة ،بل �أكرث من ذلك ،جنده قد �أ ّمن النف�س الب�شرية من االعتداء
عليها ،لأنه ال يحق لأي �شخ�ص ب�أي حال من الأحوال كما يقول جون لوك�« :أن
يَ ُ�ض َّر مبمتلكات الغري املدنية �أو �أن يُ َد ِّمرها بدعوى� ،أن هذا الغري يُ�ؤْمن بدين �آخر،
�أو ميار�س �شعائر �أخرى� ،إذ البد من املحافظة على كل حقوقه الإن�سانية واملدنية
باعتبارها حقوقا مقد�سة»(((.
والأدلة الن�صية  -من القر�آن وال�سنة ،كثرية يف تزكية هذا املبد�أ؛ �إذ �إن
منطق ا�ستخالف النوع الب�شري حمكوم مبعادلة حفظ النف�س الإن�سانية من كل
ما من �ش�أنه امل�سا�س بها .لذلك فقد �شدد ال�شارع احلكيم يف حفظ النف�س و�ش ّرع
ت�شريعات حكيم ٍة لتقويتها والت�أكيد على حرمتها.
y yثان ًيا :منع البغي (مق�صد جزئي تبعي):
�إن من �أبرز الق�ضايا التي كانت تُ�ؤَ ِّرق املجتمع املدين العربي قبل كتابة
ال�صحيفة ،ق�ضية انعدام الأمن و�سيادة ظاهرة الث�أر والبغي ،فكان �شعارهم:
«اٌن ُْ�صر �أخاك َظالمِ ا و َم ْظ ُلوما»((( ،وبذلك بلغ �أمر الأخذ بالث�أر من «القدا�سة يف
نفو�سهم درجة القيم الدينية ،فما على الثائر �إال �أن يُدرك ث�أره� ،أو ميوت دونه،
اب �إِ ْث ِم َم ْن َق َت َل ُم َعا َهدً ا ِب َغيرْ ِ ُج ْر ٍم ،حديث رقم.3166 :
� -1أخرجه البخاري ،كتاب اجلزية ،بَ ُ
 -2ر�سالة يف الت�سامح ،جون لوك.83 ،
َ
َ
َ
اب �أعِ ْن �أخَ َ
اك َظالمِ ًا �أ ْو َم ْظ ُلو ًما ،حديث رقم.2443 :
� -3أخرجه البخاري ،كتاب املظامل ،بَ ٌ
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كما يقول �أحمد ال�شربا�صي((( .ولعل هذا الأمر كان داف ًعا للنبي  من خالل
و�ضعه ل�صحيفة املدينة ،على تغيري القانون الذي كان �سائدً ا قبل كتابتها ،فعمل
ن�صت هذه
على حماربة البغي والظلم ،وح ّرم كل �أ�شكال الث�أر واالنتقام ،كما ّ
ال�صحيفة على �أن حتمل اجلماعة امل�س�ؤولية يف الأخذ على يد ال ُبغاة واملعتدين
واملف�سدين ،و�أن لها وحدها الرعاية وال�سهر على التنفيذ كما جاء يف البند رقم
ني َع َلى َم ْن بَغَى ِم ْن ُه ْم �أَوِ ا ْب َتغَى َد�سِ ي َع َة((( ُظ ْل ٍم �أَ ْو �إِ ْث ٍم �أَ ْو
ني المْ ُ َّت ِق َ
(((َ « ،13و�إِ َّن المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
نيَ ،و�إِ َّن �أَ ْيدِ يَ ُه ْم َع َل ْي ِه َجمِ يعِ ه ِْمَ ،ولَ ْو َك َان َولَ َد �أَ َحدِ هِ ْم»(((،
ُع ْد َوانٍ �أَ ْو َف َ�سادٍ بَينْ َ المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
ويف البند رقم  ،21جند « َو�إِنَّ ُه َم ِن ْاع َت َب َط ُم�ؤْ ِمنًا َق ْتلاً َع ْن بَ ِّي َن ٍة َف�إِنَّ ُه َق َو ٌد ِب ِه �إِلىَ �أَنْ
ني َع َل ْي ِه َكا َّف ًة َو اَل يَحِ ُّل لَ ُه ْم �إِ اَّل ِقيَا ٌم َع َل ْيهِ»((( ،ف�شكل
يَ ْر َ�ضى َوليِ ُّ المْ َ ْق ُتولِ َ ،و�إِ َّن المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
هذا الفعل النبوي �إ�شارة قوية �إىل ت�أ�سي�س مرحلة جديدة من العالقة بني النا�س،
�سولت له نف�سه امل�سا�س بها
قائمة على �أ�سا�س حفظ النف�س ،وال�ضرب على كل من ّ
بغري حق .وقد �أكد هذا البند على «م�س�ؤولية الأمة املدينية ،كمجتمع �سيا�سي قائم
على ال�سلم الأهلي ،مبا يعنيه من الوقوف يف وجه الظلم والإثم والفنت ال�سيا�سية
	-1الق�صا�ص يف الإ�سالم� ،أحمد ال�شربا�صي.33 ،
 -2ينظر :هذا التق�سم والت�صنيف من حيث البنود ،وثيقة املدينة  -امل�ضمون والداللة ،القائد ال�شعبي ،تقدمي
عمر عبيد ح�سنة ،كتاب الأمة ،العدد  ،110ال�سنة اخلام�سة والع�شرون.46-41 ،
( -3د �س ع) (فعل ثالثي الزم متعد)َ ،د َ�س ْع ُت� ،أ ْد َ�س ُعِ ،ا ْد َ�س ْع ،م�صدر َد ْ�س ٌعَ ،د�سِ ي َع ٌة ،ويقال َد َ�س َع َّ
 ال�ش ْيء،
�أي َد َف َع ُه .جاء يف مقايي�س اللغة �أن« :الدال وال�سني والعني �أ�صل يدل على الدفع .يقال د�سع البعري
بجرته� ،إذا دفع بها .والد�سع :خروج اجلرة .والد�سيعة :كرم فعل الرجل يف �أموره .وفالن �ضخم
الد�سيعة ،يقال هي اجلفنة ،ويقال املائدة .و�أي ذلك كان فهو من الدفع والإعطاء .ومنه حديث ر�سول
ني �أَ ْيدِ يه ِْم َع َلى َم ْن بَغَى َع َل ْيه ِْم� ،أَوِ
اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ،يف كتابه بني قري�ش والأن�صار�« :إِنَّ المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
ا ْب َتغَى َد�سِ ي َع َة ُظ ْل ٍم»َ ،ف ِ�إنَّ ُه �أَ َرا َد الدَّ ف َْع �أَ ْي ً�ضا .يَق ُ
ُول :ا ْب َتغَى َد ْف ًعا ِب ُظ ْل ٍم( .معجم مقايي�س اللغة ،البن فار�س،
باب الدال وال�سني وما يثلثهما يف الثالثي ،مادة «د�سع».)279/2 ،
	-4ال�سرية النبوية ،بن ه�شام ،كتاب ال�سري واملغازي.91/2 ،
 -5نف�سه ،91/2 ،وما بعدها.
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التي حت�صل بني �أفراد ﻫذا املجتمع ،ف�أيديهم جمي ًعا عليه»(((.
والبغي يف البند رقم  ،13يق�صد به الظلم وال َّت َعدِّ ي ،حتى �أن الإمام ال�شوكاين
قال يف هذا الأمر كال ًما مفاده �أن الباغي �أحد رجلني� ،إما رجل بغى على جميع
امل�سلمني� ،أو بع�ضهم ِب َن ْه ِب �أموالهم و�سفك دمائهم ،و َه ْت ِك ُحر َمتِهم ،فهذا قد
جعل اهلل له حدودا مذكورة يف كتابه العزيز� ،أو رجل بغى على �إمام من �أئمة
امل�سلمني ،بعد اجتماع كلمتهم على دخولهم حتت طاعته� ،سواء كانوا قليلاً �أو
كث ًريا فهذا جتب ُمقَات َل ُته((( ،لأن اهلل تعاىل ح ّرم الإثم والبغي يف كتابه العزيز يف
موا�ضع كثرية ،ومن ذلك قوله تعاىل :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﭼ (الأعراف.)33:
وللإمام ابن تيمية يف هذا الباب كالم �أورده يف كتابه «ال�سيا�سة ال�شرعية
يف �إ�صالح الراعي والرعية» ،نقلاً عن العلماء ،مفاده «�أن �أولياء املقتول ت َغلِي
ُقلوبهم بالغيظ حتى يوثروا �أن يقتلوا القاتل و�أولياءه ،ورمبا مل ير�ضوا بقتل
القاتل ،بل يقتلوا كثريا من �أ�صحاب القاتل ك�سيد القبيلة ،و ُمق ََّدم الطائفة ،فيكون
القاتل قد اعتدى يف االبتداء ،وتعدى ه�ؤالء يف اال�ستيفاء كما كان يفعله �أهل
اجلاهلية اخلارجون على ال�شريعة يف هذه الأوقات ،من الأعراب واحلا�ضرة
وغريهم .وقد ي�ستعظمون قتل القاتل لكونه عظيما �أ�شرف من املقتول ،فيف�ضي
ذلك �إىل �أولياء املقتول فيقتلون من قدروا عليه من �أولياء القاتل ،ورمبا حالف
ه�ؤالء قوما وا�ستعانوا بهم ،فيف�ضي �إىل الفنت والعداوات العظيمة ،و�سبب ذلك
خروجهم عن �سنن العدل الذي هو الق�صا�ص يف القتلى ،وهو امل�ساواة واملعادلة
 -1ن�شوء الفكر ال�سيا�سي الإ�سالمي من خالل �صحيفة املدينة ،خالد بن �صالح احلميدي.85 ،
 -2وبل الغمام على �شفاء الأوام ،االمام ال�شوكاين( ،خمطوطة رقم  ،303مبكتبة اجلامع الكبري ب�صنعاء)،
نقال عن البغي ال�سيا�سي ،عبد امللك من�صور.89 ،
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يف القتلى ،لأنه يحقن دم غري القاتل من �أولياء الرجلني((( .على كل حال هذه
�إ�شارات داعمة حلرمة االعتداء على النف�س الإن�سانية بغري حق ،لي�س يف العهد
النبوي� ،أو العهد الرا�شدي فح�سب ،و�إمنا الأمر ينبغي تفعيله ومراعاته يف كل
الأمكنة والأزمنة ،وقد �شكلت بنود الوثيقة اللبنات الأ�سا�س يف التوعية بحرمة
هذا اجلرم والعمل على جتاوز العقليات اجلاهلية التي ت�ؤجج التفكري بهذا املنطق
العدائي الذي يروم �إ�شعال نزعة الفتنة بني خمتلف الأن�ساق العقدية واالجتماعية
يف جمتمعاتنا املعا�صرة .كما �أنها جعلت الأ�سا�س يف بنودها حتقيق الأمن وال�سالمة
للجميع والتعاون بدل التناكر يف خمتلف جماالت احلياة ،ول�ضمان ذلك فر�ضت
حرمة النف�س والعر�ض واملال بني �أفراد املجتمع ،فال يتم االعتداء عليها �إال بحق.
y yثال ًثا :منع الغدر (مق�صد جزئي وتبعي):
يقرر البند رقم  36بـ�أنه « َو اَل يَ ْن َحجِ ُز َع َلى ثَ�أْرِ ُج ْر ٍحَ ،و ِ�إنَّ ُه َم ْن َف َت َك َف ِب َن ْف�سِ ِه
َف َت َك َو�أَ ْه ِل بَ ْي ِت ِه �إِ اَّل َم ْن ُظل َِمَ ،و�إِ َّن اللهَّ َ َع َلى �أَبَ ِّر َه َذا»((( ،والفتك كما يقول ابن
«ركوب ما َه َّم به من �أمور ،ودعت �إليه النف�س ،ورجل فاتك :جريء،
منظور:
ُ
و َفتك بالرجل َف ْت ًكا :انتهز منه ُغ َّرة فقتله� ،أو جرحه .وقيل« :هو القتل �أو اجلرح
غار غافل حتى يَ ُ�ش َّد عليه
مجُ َ اهرة» ،والفتك �أي�ضا�« :أن ي�أتي الرجل �صاحبه وهو ُّ
فيقتله ،وهو االغتيال� :أي �أن يخدع الرجل حتى يُخرج به عن مو�ضع يخفي فيه
�أمره ثم يقتله((( .وما ي�ؤكد حِ رمة هذا اجلرم ال�شنيع حديث النبي  ،فعن ثابت
عن �أن�س قال ،قال ر�سول اهلل ِ « :ل ُك ِّل َغادِ رٍ ِل َوا ٌء يَ ْو َم ا ْل ِقيَا َم ِة يُ ْع َر ُف ِبهِ»(((.
	-1ال�سيا�سة ال�شرعية يف �إ�صالح الراعي والرعية ،ابن تيمية.121 ،
	-2ال�سرية النبوية ،بن ه�شام ،ج .92/2
 -3ل�سان العرب ،ابن منظور ،مادة فتك.1048/2 ،
اب تحَ ْ ِر ِمي ا ْلغ َْدرِ  ،حديث رقم.1736 :
� -4أخرجه م�سلم ،كتاب اجلهاد وال�سري ،بَ ُ
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�إن هذا البند يعد ا�ستمرا ًرا للبندين رقم ( 13و ،)21فيما يتعلق بالبغي والف�ساد
والغدر والقتل والث�أر اجلامح لأتفه الأ�سباب ،فهو يقرر �أن حق الث�أر مرتبط فقط
بالقتل� ،أما ما عدا ذلك من جروح فعالجه هني ،ال يرقى �إىل �سفك الدماء و�إهالك
احلرث والن�سل ،لأن دماء الب�شر �أغلى من �أن تُهدر ظلما ،نتيج َة �إِرادةٍ ظامل ٍة وقِوى
متغطر�سةٍ ،فالق�ضاء وحده هو الذي يقرر العقوبة املنا�سبة �ضد اجلاين ((( ،بحيث
ال جتري على الأقارب والع�شرية كما كان يُفعل يف املجتمع العربي قبل كتابة هذه
ال�صحيفة ،م�صدا ًقا لقوله تعاىل :ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﭼ (الأنعام .)164:ومن ثمة
ف�ضمان هذه ال�صحيفة حلق احلياة  -حفظ النف�س ،الذي يُعد من املقا�صد الكلية
والأ�صلية يف ال�شريعة الإ�سالمية ،كان مبثابة انت�صار ملبد�أ التكرمي الإلهي للنف�س
الإن�سانية وتر�سيخه ،وم ِْن ثَ َّم فح�ضور هذا املنطق يف �سلوك النبي  وفعله يدعم
كونه الرحمة العاملية املهداة لهذه الب�شرية كما و�صفه رب العاملني.
املطلب الثاين :مظاهر التعاي�ش الديني وجتلياته من خالل بنود وثيقة املدينة:
هم النبي حني و�صوله �إىل املدينة �أن يُ ّ
�شكل وحد ًة �سيا�سي ًة ونظامي ًة
لقد كان ّ
ونزع كل مظاهر ال ُفرقة والتناحر التي كانت
قوامها الإخاء الإن�ساين بني �سكانهاِ ،
�سائدة يف املدينة ،وذلك من خالل كتابة ال�صحيفة ،كد�ستور ناظم للعالقات
الإن�سانية بني امل�سلمني ،وغريهم ،والتي نقلت املت�ساكنني من نظام الأ�سرة والقبيلة
والع�شرية والطائفة �إىل نظام الأمة الواحدة((( ،وبذلك فالبند الأول من ال�صحيفة،
ن�ص على �أن الإ�سالم جعل من �سكان املدينة �أمة واحدة ،و�أذاب كل الفوارق
قد ّ
والتمايزات التي كانت �سائدة قبله ،يف �سياق وحدة جمتمعية �شاملة ،والتي
اب م ِْن
ظهرت جلية ووا�ضحة يف البندين رقم ( ،)1يقول فيه النبي َ « :ه َذا كِ َت ٌ
 -1وثيقة املدينة  -امل�ضمون والداللة ،قائد ال�شعبي.135 ،
 -2وثيقة املدينة  -امل�ضمون والداللة ،قائد ال�شعبي.36 ،
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ني م ِْن ُق َر ْي ٍ�ش َويَثرْ ِ َب َو َم ْن تَ ِب َع ُه ْم َف َلحِ َق
ني َوالمْ ُ ْ�سلِمِ َ
محُ َ َّمد ال َّن ِبي االمي ،بَينْ َ المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
ا�س»(((.
ِبه ِْم َو َجا َه َد َم َع ُه ْم� ،إِنَّ ُه ْم �أُ َّم ٌة َواحِ َد ٌة م ِْن ُدونِ ال َّن ِ
بهذا البند اندمج امل�سلمون على اختالف قبائلهم و�أن�سابهم �إىل جماعة
الإ�سالم ،فاالنتماء �إىل الإ�سالم فوق االنتماء �إىل القبيلة �أو العائلة ،وبهذا نقل
ر�سول اهلل  العرب من م�ستوى القبيلة �إىل م�ستوى الأمة((( .وهو �أول �أ�سا�س
كان البد منه لإقامة جمتمع �إ�سالمي ح�ضاري متما�سك ،من �أهم �سماته؛ ظهور معنى
التكافل والت�ضامن فيما بني امل�سلمني وغريهم ب�أجل �صوره و�أ�شكاله ،فهم جمي ًعا
م�س�ؤولون بع�ضهم عن بع�ضهم يف �ش�ؤون دنياهم و�آخرتهم((( .ولأجل ذلك ،جاء
التن�صي�ص على هذه القيم واملعاين يف البنود الآتية( :من � 3إىل )11؛ حيث �س َّنت
قوانني جديدة مل ت�ألفها املجتمعات العربية من قبل ،حتدد طبيعة العالقة اجلديدة
التي ينبغي �أن حتكم جميع الأطراف  -امل�سلمني واليهود والوثنيني -القائمة على
الت�آزر والتكافل.
�إن ثمة عنا�ص َر م�شرتك ًة بني �أتباع الأديان ال�سماوية التي �أ�صبحت داخل الأمة
أ�سا�سا ً
ٍ
را�سخا لقيام تعاونٍ
م�شرتك بني �أتباع هذه
الواحدة ،والتي ميكن �أن تُ�شكل � ً
الأديان ،فهي ت�ؤمن جميعها ب�إله واحد ،وهذا الإميان يت�ضمن �سلو ًكا م�ستقي ًما
ودعوة �إىل ال�سالم واملحبة بني النا�س ،وحتقيق مبد�أ الت�سامح الديني املف�ضي �إىل
التعاي�ش والتعاون بني الأفراد والق�ضاء على الطبقية والعن�صرية ،واالنفتاح على
خمتلف الثقافات والأمناط العقدية الأخرى ،بغية �إ�شاعة اخلري واملعروف ،واحلفاظ
على ت�ألق احل�ضارة ،ون�شر ثقافة احلوار ونبذ التع�صب وال�صراع ،واحرتام كرامة
	-1ال�سرية النبوية ،ابن ه�شام.90/2 ،
 -2د�ستور املدينة ..مفخرة احل�ضارة الإ�سالمية ،حممد �سعيد ياقوت ،مقالة من�شورة مبوقع �صيد الفوائد،
 ،www.saaid.netتاريخ الدخول2017/3/11 :م� ،ساعة الدخول.10:48 :
 -3فقه ال�سرية النبوية ،حممد �سعيد رم�ضان البوطي.153 ،
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الإن�سان ،واحلر�ص على توفري الأمن وال�سالم ،واحلب والعطاء ،والعي�ش الو ّدي
امل�شرتك بني املذاهب والأديان ،والفل�سفات والقيم ا ُخل ُلقية ال�سامية ،ون�شدان
اال�ستقرار ،وزرع الثقة بني النا�س(((.
وح�سبنا هاهنا �أن ن�شري �إىل بع�ض مظاهر هذا التعاي�ش الديني وجتلياته التي
ن�صت عليه ال�صحيفة ،وهي كالآتي:
�سادت بالد يرثب من خالل ما ّ
 �y yاًأول :امل�ساواة على �ضوء وحدة الأ�صل الإن�ساين:
�إن من �أهم املبادئ ال�سامية التي �أر�ستها ال�شريعة اخلامتة ،مبد�أ امل�ساواة بني
النا�س جمي ًعا ،فكانت نظرتها �إىل الإن�سان ب�صفته ب�ش ًرا فح�سب ،ال مييزه عن
�سائر �أفراد جن�سه �أو طبقته التي ينتمي �إليها ما لديه من ثروة �أو �سلطة ،و�إمنا
الب�شر يتفا�ضلون ب�شيء واحد هو تقوى اهلل عز ّ
وجل ،فيقول اهلل تعاىل ﭽ ﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﭼ

(احلجرات)13:؛ فالنا�س جمي ًعا مت�ساوون يف القيمة الإن�سانية امل�شرتكة ،على اعتبار
ٌ
م�شرتك يت�ساوى �سكان الأر�ض يف حقيقته ونتيجته ،كما يقول
معنى
�أن الإن�سانية ً
ال�شيخ حممد الغزايل((( ،و�أنهم ينتمون باعتبار وحدة الأ�صل الإن�ساين �إىل
�أب واحد ،و�أم واحدة� ،آدم وحواء ،فـاالنت�ساب لآدم وحواء و�شيجة وقربى
ورحم يَ ْج َع ُل من النا�س جميعا �أ�سرة واحدة يف �شبكة وا�سعة من �أبناء العمومة
وا ُخل�ؤُولة((( ،ومن هذا املنطلق ينبغي �أن تُ�صاغ العالئق والو�شائج الب�شرية كما
يقول احلق  ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ (احلجرات ،)13:على �أ�سا�س من
الرحمة والتعاون والتعاي�ش.
 -1ثقافة الت�سامح بني الغرب وال�شرق ،وهبة الزحيلي ،جملة الت�سامح ،ال�سنة  ،6العدد1429 ،23ﻫ2008/م،
.280
 -2حقوق الإن�سان بني الإ�سالم و�إعالن الأمم املتحدة ،حممد الغزايل.14 ،
 -3يف البناء احل�ضاري للعامل الإ�سالمي ،عبد العزيز التويجري.274/7 ،
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ولذلك ف�إن هذا االختالف الظاهر بني النوع الب�شري ينبغي �أن يكون مدعاة
للتعارف والت�آلف ال اجلفاء والتناكف .لأنه انطال ًقا من هذه امل�ساواة املطلقة بني
النا�س ،يتم �إقرار حقيقة �إن�سانية ،وهي �أنه ال ينبغي التميز بني النوع الإن�ساين مهما
اختلفت �أجنا�سهم و�ألوانهم ودياناتهم ،ف�إنهم كما قال اخلليفة الرا�شد الإمام علي
بن �أبي طالب ،يف عهده للأ�شرت النخعي عندما واله على م�صر� ،أن النا�س �صنفان:
لق»((( ،فالنا�س جميعا �سوا�سية �أمام
«�إما �أخ لك يف الدين ،و�إما نظري لك يف ا َخل ِ
ال�شريعة ،واهلل عز وجل يف عطائه املتوا�صل لإ�سعاد الب�شرية ال يحرم من هذا
العطاء املادي ال كاف ًرا وال ملحدً ا ،ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽﭼ (الإ�سراء ،)20:وهذا مدخل مهم كما يقول الأ�ستاذ عبد الهادي
بوطالب �إىل حق امل�ساواة الذي جاء به الإ�سالم و�أغنى م�ضامينه(((.
وانطال ًقا من هذا املعطى احل�ضاري ينبغي على اجلميع �أن يدرك هذه احلقيقة
الإن�سانية ،لعلها تزيل كل �أ�سباب نزاع العن�صرية واجلن�سية ،بتقرير وحدة الإن�سانية
يف طبيعتها ،ويف �أ�صلها ويف ن�ش�أتها ،وبتقرير الغاية من تفرق الأجنا�س والقبائل،
�ص على �أنها ،التعارف والت�آلف ،ال التناحر والتدابر ،وبذلك يقرر الإ�سالم
وال َّن ُّ
�أن العالقة التي ينبغي �أن ت�سود بني النا�س جمي ًعا ،هي عالقة الود والرتاحم،
وعالقة الت�ضامن والتعاون ،وعالقة الأمن وال�سلم وال�سالم ،ومن ثمة فقد حدد
الكتاب الذي كتبه الر�سول  بني �سكان املدينة� ،أ�س�سا ومبادئ هامة يف امل�ساواة،
فبعد �أن منحهم حرية االعتقاد� ،أَ َق َّر بينهم مبد�أ امل�ساواة يف احلقوق والواجبات
ا�ص ٍر
بقولهَ « :و ِ�إنَّ ُه َم ْن تَ ِب َع َنا َم ْن يَ ُهو َد َف ِ�إ َّن لَ ُه ال َّن ْ�ص َر َو ْ أ
الُ ْ�س َو َة َغيرْ َ َم ْظ ُلو ِم َ
ني َو اَل ُم َت َن َ
 -1نقال عن حقوق الإن�سان بني ال�شريعة الإ�سالمية والإعالن العاملي ،علي القا�سمي ،تقدمي د .عبد الهادي
بوطالب ،مكتبة النجاح اجلديدة  -البي�ضاء ،العدد 2001 ،22م.61-60 ،
 -2من ق�ضايا الإ�سالم املعا�صر ،عبد الهادي �أبو طالب.25/2 ،
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َع َل ْيه ِْم»(((.
�إن الإميان بوحدة الأ�صل الإن�ساين ،هو ال�سبيل الوحيد لإلغاء كل الفوارق
الق�سرية ،التي قد تعوق التوا�صل والتفاعل احل�ضاري ،كاللون والقوم واجلن�س
والعرق ،و�إيقاف التمييز العن�صري ،ومنح النا�س امل�ساواة املت�أتاة من �أ�صل اخللق،
والتي تعد بحق �أ�سا�س احلقوق جميعا ،وو�سيلة لتحقيق الكرامة الإن�سانية((( .وتكمن
جتليات وتطبيقات مبد�أ امل�ساواة ،من خالل «امل�ساواة �أمام القانون ،وامل�ساواة يف
ممار�سة احلقوق ال�سيا�سية للمواطنني ،وامل�ساواة �أمام الق�ضاء ،ثم امل�ساواة يف
تويل الوظائف العامة ،وامل�ساواة �أمام التكاليف والأعباء العامة»((( ،تلك هي
�إذن �شريعة من امل�ساواة الدقيقة القائمة على الفطرة الإن�سانية الأ�صيلة ،يتوخى
منها �سعادة النا�س كلهم ن�ساء ورجاال� ،أفرادا وجماعات((( ،فال�شك �أن الوعي
احلقيقي باملبد�أ الإن�ساين عن طريق الرتبية والتثقيف من �ش�أنه �أن يَ ْحمِ ل الإن�سان
على �أن يُعامِل �إخوانه من الب�شر على �أ�سا�س من الت�سامح احلقيقي واحرتام حقوقه
الإن�سانية((( .فعندما ت�ستوعب الإن�سانية هذه القيمة ا ُخللقية وتُعملها يف عالقاتها
الإن�سانية� ،ست ُع ُّم -وال�شك -ال�سعادة والطم�أنينة يف االجتماع الإن�ساين ،وي�سود
الود والتعاي�ش بني بني الب�شر جمي ًعا.
y yثان ًيا� :إقامة العدل بني �أفراد املجتمع املديني:
يعد العدل �أ�سا�س امللك؛ �إذ به دوام العمران واملدن ّية واحل�ضارة ،فهو ا�سم
جامع للو�سطية والت�سوية ،وهو كما قال الطاهر بن عا�شور «الت�سوية بني طرفني
	-1ال�سرية النبوية ،ابن ه�شام.91/2 ،
 -2ينظر :مقدمة عبيد ح�سنة «حقوق الإن�سان يف �ضوء احلديث النبوي» ،ي�سري حممد �أر�شد 5 ،بت�صرف.
	-3احلريات العامة وحقوق الإن�سان بني الن�ص والواقع ،عي�سى بريم.179 ،
 -4فقه ال�سرية ،رم�ضان حممد �سعيد البوطي.164 ،
	-5الإ�سالم وق�ضايا احلوار ،حممود حمدي زقزوق.164 ،
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�أو �أكرث ،بالتزام املوقع الو�سط بينها يف املعاين واملح�سو�سات على �سواء ،وهو
�إي�صال احلق �إىل �أهله ،وهو دفع املعتدي على حقوق غريه لأخذها منه ور ّدها
على �أ�صحابها»((( ،فهو يعد بحق من املقومات الأ�سا�سية التي يقوم عليها بناء
الأمة الإ�سالمية ،لأن �إ�شاعة العدل ومدافعة الظلم والف�ساد والعدوان ،يعد من
�أرقى و�أنبل القيم القر�آنية التي ت�سهم يف الت�أ�سي�س والت�أ�صيل للم�شرتك الإن�ساين،
والرتكيز على القوا�سم امل�شرتكة بني الب�شر ،والتحول من هدر الطاقات واجلهود
يف احلروب والنزاعات �إىل ت�أ�سي�س وت�أ�صيل ثقافة التعاي�ش والتفاهم والتعاون
واحلوار ،فمن �ضروب الق�سط �أن ي�سود التعاي�ش بني الأمم وال�شعوب ،باملعنى
الراقي للتعاي�ش الذي يقوم على �أ�سا�س العدل يف املعاملة ،وامل�ساواة يف العالقة،
وم ِْن ثَ َّم فالعدل قمة الأخالق ،وتاج الف�ضائل ،ور�أ�س القيم العليا يف معاملة
الآخرين(((.
وقد كان للم�سلمني يف عهودهم املتالحقة �أمثلة فذة ورائعة يف معاملة
ال�شعوب املفتوحة بالدهم �أو غريها ،وبهذا املعنى َفهِم امل�سلمون الق�سط يف
قوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛﭼ (احلديد .)24:حيث عملوا على تفعيله يف عالقاتهم مع من ال يُ�ؤمن بدين
الإ�سالم ومبادئه ،ولذلك فهذه الوثيقة تدل على مدى العدالة التي ات�سمت بها
معاملة النبي  و�صحابته الكرام مع يهود املدينة ،وكيف �أنها ر�سخت مبد�أ العدل
بني �سكان املدينة -امل�سلمني واليهود ،على �أ�سا�س امل�ساواة والوحدة الإن�سانية.
وتب ًعا لذلك ،ف�إن م�سوغات النبي  يف تر�سيخ هذه القيمة اخللقية املفقودة
بني جمتمع يرثب -املدينة ،تكمن يف غياب هذه القيم يف املجتمع اجلاهلي
	-1التحرير والتنوير ،الطاهر بن عا�شور.94/5 ،
 -2ثقافة الت�سامح بني الغرب وال�شرق ،وهبة الزحيلي ،جملة الت�سامح -ال�سنة  ،6العدد،23
1429ﻫ2008/م.282 ،
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وحاجة النا�س �إليها ،نظ ًرا ملا كان �سائدً ا عندهم قبل الإ�سالم من التمايز والطبقية،
فنجد طبقة الأحرار ،وطبقة املوايل ،ب�أ�صنافها -والء اجلور ،والء احللف ،ووالء
العتق -وطبقة الأرقاء ،وبهذا املنطق كانت تطبق العقوبات والديات ،فكانت دية
ال�شريف تختلف عن دية الو�ضيع ،ودية احلر تختلف عن دية العبد .ومن هذا
املنطلق كان حر�ص النبي  كبريا يف غر�س منطق الت�ساوي والعدل يف النفو�س
َ�ص يف الوثيقة على �أن« :المْ ُ َهاجِ ُر َ
ون م ِْن
يف كل الأمور واملجاالت ،فنجده  قد ن َّ
ون بَ ْي َن ُه ْمَ ،و ُه ْم يَ ْفدُ َ
ُق َر ْي ٍ�ش َع َلى رِ ْب َع ِته ِْم يَ َت َعا َق ُل َ
ون َعا ِنيَ ُه ْم ِبالمْ َ ْع ُر ِ
وف َوا ْلق ِْ�س ِط بَينْ َ
ني»((( .ومن هنا فقد �ضمن النبي  للنا�س مبد�أ امل�ساواة وعدم التف�ضيل
المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
بينهم� ،إال مبعيار التقوى كما جاء يف قول اهلل تعاىل :ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﭼ
(احلجرات ،)13:فكان معيار التفا�ضل هو التقوى ،ولي�س �شيئًا �آخر.
y yثال ًثا :احلرية الدينية:
لعل من �أب�شع ما عرفته الب�شرية يف تاريخها الطويل ظاهرة اال�ضطهاد الديني،
و�إكراه النا�س على ترك معتقداتهم ،فقد ذاق ال ّنا�س الويالت من جراء التع�صب
و�س ِّل َطت عليهم كل �أ�شكال التعذيب الوح�شي من �أجل التخلي عما
الدينيُ ،
اعتقدوه �صوابا واعتناق ما اعتقدوه باطال ،ولعل ما عا�شه امل�سلمون من الأذى
واال�ضطهاد يف بداية الدعوة الإ�سالمية من طرف امل�شركني اً
مثال ح ًيا يج�سد منطق
الإكراه والتع�صب الديني ،و�إذا كان الإ�سالم قد انتقد �أديان الذميني خلروجها عن
كلمة التوحيد وانحرافها ،ف�إنه مل ي�أمر امل�سلمني ب�إرغام �أ�صحابها ومعتنقيها على
تركها والدخول يف الإ�سالم ،ولذلك فلكل فرد حرية االعتقاد ،وحرية العبادة
وفقا ملعتقده ،فالإ�سالم كما قال الإمام الغزايل ،ما قام يو ًما ،ولن يقوم �أبدً ا على
�إكراه ،لأنه واثق من �شيء واحد ،من نفا�سة تعاليمه ،وجودة �شرائعه ( ،)...ف�إذا
	-1ال�سرية النبوية ،ابن ه�شام ،90/2 ،وما بعدها.
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مل تكن جودة ال�شيء هي التي تُغ ِري بالإقبال عليه وقبوله ،فال كان قبول ،وال كان
�إقبال ،وهذا �سر قانونه الوثيق((( ،حيث يقول اهلل تعاىل :ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ
(الكافرون ،)6:وقوله تعاىل :ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﭼ (البقرة،)256:
كون قناعة ،وال يُنتج �أث ًرا،
لأن الإكراه ال يُ�ؤ�س�س عقيدة وال يُ ِّ
ر�سخ مبد�أ ،وال يُ ّ
لذلك كان الإكراه يف الدين حم ّرما يف الإ�سالم(((.
ومن ثمة ف�أول منوذج من مناذج الت�سامح الديني ،كان ذلك الذي �ضربه النبي
 من خالل كتاب املوادعة �أو ال�صحيفة ،الذي �أبرمه مع اليهود باملدينة ون�ص فيه
على كفالة حرية املعتقد ،لأن حق حرية االعتقاد حق غايل وثمني ،ظل امل�سلمون
يف مكة ثالثة ع�شر عا ًما يكافحون من �أجله ،ويتحملون امل�شاق يف �سبيله حتى
ا�ستقر يف النهاية((( ،ومما جاء يف الوثيقة من البند � 25إىل البند 35؛ « َو�إِ َّن يَ ُهو َد
ني دِ ي ُن ُه ْم َم َوالِيه ِْم َو�أَ ْن ُف�سِ ه ِْم� ،إِ اَّل
نيِ ،ل ْليَ ُهودِ دِ ي ُن ُه ْم َو ِل ْل ُم ْ�سلِمِ َ
بَنِي َع ْو ٍف �أُ َّم ٌة َم َع المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
َم ْن َظ َل َم َو�أَث َِم َف ِ�إنَّ ُه اَل يُو ِت ُغ ِ�إ اَّل نَ ْف َ�س ُه َو�أَ ْه َل بَ ْي ِتهَِ .و ِ�إ َّن ِليَ ُهودِ بَنِي ال َّن َّجارِ َوبَنِي الحْ َارِ ِث
الَ ْو ِ�س َوبَنِي ثَ ْع َل َب َة َو َج ْف َن َة َوبَنِي ُّ
ال�ش َط ْي َب ِة ِمث َْل َما
َوبَنِي َ�ساعِ َد َة َوبَنِي ُج َ�ش َم َوبَنِي ْ أ
ِليَ ُهودِ بَنِي َع ْو ٍف»(((.
هكذا وبناء على القاعدة الذهبية «لهم ما لنا ،وعليهم ما علينا» َظفِر �أهل
الكتاب بحقوق عدة جنملها يف� :صيانة دمائهم ،و�أموالهم ،و�أعرا�ضهم من
االعتداء عليها ،وت�ساويهم مع امل�سلمني يف وظائف الدولة و�أعمالها ،ما داموا
�أُمناء على م�صاحلها ،م�ؤدين لوظائفهم على الوجه الأكمل((( ،وم ِْن ثَ َّم فقد �شكلت
 -1هذا ديننا ،حممد الغزايل60 ،
 -2حقوق الإن�سان يف �ضوء احلديث النبوي ،ي�سري حممد �أر�شد.63 ،
 -3وثيقة املدينة  -امل�ضمون والداللة� ،أحمد قائد ال�شعبي.197 ،
	-4ال�سرية النبوية ،ابن ه�شام.92/2 ،
 -5بنو �إ�سرائيل يف القر�آن وال�سنة ،حممد �سيد طنطاوي.125 ،
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جتل مهم من جتليات
بنود ال�صحيفة اعرتا ًفا حقيق ًيا ملبد�أ حرية االعتقاد ،وهو ٍ
التعاي�ش الديني ،والتكافل االجتماعي والت�سامح الإن�ساين ،الذي جعله الإ�سالم
أ�سا�سا ً
را�سخا لعالقة امل�سلم مع غريه من املخالفني.
� ً
املطلب الثالث :مظاهر الأمن القانوين يف وثيقة املدينة:
يعد حفظ الأمن النف�سي واالجتماعي مطل ًبا �إن�سان ًيا و�ضرورة ح�ضارية ملحة
تقت�ضيها حاجة املجتمع املديني التواق �إىل اال�ستقرار والطم�أنينة خا�صة بعدما
افتقدوها ل�سنني خلت ،كما يعد الأمن ح ًقا معت ًربا من حقوق الإن�سان التي �أولته
وثيقة املدينة اهتما ًما كب ًريا ب�صفته ركيزة من ركائز املجتمع املهمة التي ال تقوم
بدونه تنمية وال نه�ضة ح�ضارية ،فمنه ي�ستمد ا�ستقراره وتقدمه .والأمن نعمة عظيمة
من نعم اهلل تعاىل على الب�شرية ،وقد حتدث اهلل عنها يف غري ما مو�ضع ،مذك ًرا
بف�ضله و�إح�سانه َّ
جل وعال ،ومب ِّينًا لأثر هذه النعمة على الفرد واجلماعة ،يقول
تعاىل خماط ًبا قري�ش :ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ (الق�ص�ص ،)57 :وقوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔﭕﭖﭗ ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ ﭠﭡ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ(قري�ش.)4-1:

ومطلب الأمن والأمان من �أهم الق�ضايا التي �شغلت بال النبي عند و�صوله
يرثب موطنه اجلديد ،وزادت من همومه ،ورغبته يف التفاعل مع هذه احلاجة
امللحة يف �ضمان ا�ستقرار املجتمع املديني ومتا�سك بنياته .واعتبا ًرا لهذا املق�صد
�أوىل النبي عناي ًة فائق ًة مب�س�ألة الأمن واال�ستقرار ،حيث ا�ستبدل العالقات القبلية
ال�سائدة يف املدينة املبنية على البغي والث�أر والغدر ،بالعالقات الإن�سانية والقانونية
الت�شريعية املبنية على االعرتاف والتعاون ورفع التمييز العن�صري بينهم ،وهي
القيم التي كان يروم من خالل  تر�سيخ معاين ال�سلم وال�سالم واملحبة والأمان،
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ن�ص يف وثيقة املدينة على قوانني �صارمة و�شاملة ينتظم
وقد بدا ذلك
ً
وا�ضحا حني َّ
بها حال �أهل املدينة جمي ًعا ويتعاملون مبوجبهاً ،
حفاظا على �أنف�سهم و�أعرا�ضهم
ن�صت عليه الوثيقة ،يف
و�أموالهم .ومظاهر الأمن القانوين الت�شريعي وجتلياته فيما ّ
هذا ال�سياق �أكرث من �أن حت�صى ،ح�سبنا هاهنا �أن ن�شري �إىل �أهمها:
 �y yاًأول� :ضمان الأمن والأمان لطوائف املجتمع:
انعك�ست بنود الوثيقة الت�شريعية ب�شكل ايجابي وملحوظ على الواقع
ال�سيا�سي واالجتماعي واحلقوقي للمدينة ،ففي وقت انعدم فيه الأمن وال�سالم
يف �صفوف املواطنني القاطنني بها ،ظهرت الوثيقة بت�شريعاتها العامة وال�شاملة
للم�سلمني وغريهم من اليهود وامل�شركني ،مب�شرة بعهد جديد ،مل ت�ألفه الب�شرية
يف تاريخها ،يحفظ لها �أمنها وي�سرتد حقوقها ،فحل معها وبف�ضلها ال�سلم الأهلي
و�أ�صبح الأمن يف ظل قوانينها وت�شريعاتها واق ًعا ً
قدم النبي  من
معا�شا .حيث َّ
خالل هذه الوثيقة �ضمانات ت�شريعية وقوانني مهمة ليزرع قيم الأمن والأمان
وال�سالم بني خملف طوائف املجتمع املديني دون متييز .وميكن تف�صيل ذلك من
خالل املظاهر الآتية(((:
1 -1منع ايواء املجرمني:

ال�صحِ ي َف ِة َو�آ َم َن
ت�ضمنت املادة رقم َ « :22و�إِنَّ ُه اَل يَحِ ُّل لمِ ُ�ؤْم ٍِن �أَ َق َّر بمِ َا فيِ َهذِ هِ َّ
ِباللهَّ ِ َوا ْليَ ْو ِم ْالآخِ ِر �أَنْ يَ ْن ُ�ص َر محُ ْ دِ ًثا((( َو اَل يُ�ؤْوِ يَ ُهَ ،و�إِنَّ ُه َم ْن ن ََ�ص َر ُه �أَ ْو �آ َوا ُه َف ِ�إ َّن َع َل ْي ِه

 -1للتف�صيل ينظر يف« :حقوق الإن�سان يف وثيقة املدينة املنورة -درا�سة مقارنة باملواثيق الدولية»� ،سليمان
�صالح ال�سليمان ،133-4 ،و«�شمولية الأمن يف الفكر النبوي -درا�سة حتليلية يف وثيقة املدينة» ،د.
عبد ال�سالم �أحمد حممد �أبو �سمحة ،جملة البحوث الأمنية ،العدد ( ،51ربيع الآخر 1433ﻫ/مار�س
2012م).48-47 ،
 -2واملحدث كل من �أتى حدً ا من حدود اهلل عز وجل ،فلي�س لأحد منعه من �إقامة احلد عليه (الأموال� ،أبو
عبيد القا�سم �سالم.218 ،
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لَ ْع َن َة اللهَّ ِ َو َغ َ�ض َب ُه يَ ْو َم ا ْل ِقيَا َم ِة َو اَل يُ�ؤْخَ ُذ ِم ْن ُه َ�ص ْر ٌف َو اَل عدل»� .أقر هذا البند ب�شكل
�صريح �أنه لي�س لأحد احلق يف �أن مينع �إقامة احلد على املنتهكني حلرمات اهلل �أو
عد �إيواء املجرمني ذن ًبا عظي ًما وجرمي ًة نكراء تُخرج �صاحبها من امللة
ن�صرتهم ،كما َّ
والدين ،فال يقبل اهلل �أعمالهم �سواء الفري�ضة منها �أو النافلة ،لأنه «جرمية قد ت�ؤدي
�إىل ا�ضطراب املجتمع واختالله والطمع يف النجاة من العقوبة»((( .لذلك جاء
الأمر بالت�شديد يف هذا البند من �أجل ح�صانة املجتمع من اال�ضطراب وتهديد
�أمنه ،وحتى ال يكون عر�ضة النتهاك الأعرا�ض و�سلب الأموال وغريها.
2 -2رفع احل�صانة عن املجرمني:
هذا عن�صر مهم من العنا�صر امل�ساهمة يف ا�ستقرار املجتمع املديني واحلفاظ
على �أمنه ،بحيث ال يُقبل من �أحد �أن يقرتف �أي جرم �أو اعتداء ،ولي�س لأحد
التمتع باحل�صانة  -مهما عال ن�سبه� -إن اقرتف جرمية مت�س ب�أمن املجتمع �أفرا ًدا
وجماعات ،وقد رفع هذا املبد�أ احل�صانة عمن يخل بالأمن حني ن�صت الوثيقة يف
البند رقم ( )47علىَ « :و�إِنَّ ُه اَل يَ ُح ُ
اب ُد َ
ون َظالمِ ٍ �أَ ْو �آث ٍِم».
ول َه َذا ا ْلكِ َت ُ
3 -3فردية العقوبة اجلنائية:
من املبادئ املهمة التي �أكدتها الوثيقة النبوية ل�ضمان بقاء �صرح املجتمع
ً
�شاخما ،مبد�أ �شخ�صية العقوبة ،و� ّأن العقوبة ال تَنال �إال
اجلديد يف املدينة املنورة
اجلاين وحده ،بعد �أن كانت تتعدى لت�شمل �أهل اجلاين وع�شريته ،جاء يف البنود
�أرقام )25( :و( )31و( 36ب) و( 37ب) و(� :)46أن العقوبة اجلنائية تقت�صر يف
�آثارها على �شخ�ص املذنب املحكوم عليه ،وال يجوز ب�أي حال من الأحوال �أن
�شخ�صا �آخر غريه مهما كانت �صلة قرابته من املحكوم عليه(((.
مت�س هذه العقوبة
ً
 -1نظام احلكم يف ال�شريعة والتاريخ الإ�سالمي ،ظافر القا�سمي.39 ،
� -2أ�صول علم الإجرام واجلزاء ،عبد املنعم �سليمان.135 ، ،

- 264 -

ورد يف البندين رقم ( )25و(�« :)31إِ اَّل َم ْن َظ َل َم َو�أَث َِم َف�إِنَّ ُه اَل يُو ِت ُغ (يهلك) �إِ اَّل
نَ ْف َ�س ُه َو َ�أ ْه َل بَ ْي ِتهِ» .وجاء يف البند رقم 36( :ب) «�إِنَّ ُه َم ْن َف َت َك َف ِب َن ْف�سِ ِه َف َت َك َو�أَ ْه ِل
بَ ْي ِت ِه �إِ اَّل َم ْن ُظل َِم» .كما ورد يف البند رقم ( 37ب) :ما يع�ضد هذا الت�شريع؛ حني
ن�ص على « َو ِ�إنَّ ُه لمَ ْ يَ�أْثَ ِم ا ْم ُر ٌ�ؤ ِب َحلِي ِفهِ»� ،أ�ضف �إىل ذلك ما جاء يف البند رقم (:)46
«�أن الرب دون الإثم ال يك�سب كا�سب �إال على نف�سه».
لقد �أكدت الفقرات �آنفة الذكر �أن العقوبة اجلنائية تطبق على اجلاين بعينه
ومنح�صرة ب�شخ�صه وال تتعدى غريه ،فمن عدل الإ�سالم ورحمته بالعباد �أنه
يحا�سب كل فرد على ما اجرتح ،وال يدع املجرم مي�ضي ناج ًيا �إذا �ألقى جرمه على
�سواه ،ويف هذا ال�سياق يقول الإمام املودودي« :فلي�س يف القانون الإ�سالمي �أن
يرتك املجرم ويقب�ض على الربيء»(((.
y yثان ًيا :م�س�ؤولية الدفاع اجلماعي وامل�شرتك:
وحدت الوثيقة بني �أهل املدينة وجعلتهم جمي ًعا مواطنني مكلفني بالدفاع عن
َّ
الوطن �أمام �أي اعتداء يفاجئهم من اخلارج ،فالبنود �أرقام،44 ،38 ،37 ،24( :
 45 ،45ب) ،تن�ص �صراحة على حتمل �أهل الوثيقة م�س�ؤولية الدفاع اجلماعي عن
املدينة وحمايتها من �أي اعتداء خارجي ،وهذا يعك�س م�ستوى التعاون امل�شرتك
يف رد العدوان ،والتنا�صر اجلماعي داخل املدينة للدفاع عن حرمات املواطنني
وحفظ �أمنهم و�أعرا�ضهم و�أموالهم .كما ن�صت هذه البنود على مبد�أ امل�ساواة بني
جميع �أهل املدينة يف الدفاع عن حرمة وطنهم ،وميكن �إجمال �أوجه هذه امل�ساواة
ومظاهرها التي �شملتها الوثيقة فيما يلي:
1 -1امل�ساواة يف النفقات املالية:

�أكدت الوثيقة يف البندين رقم ( 24و )38علىَ « :و�إِ َّن ا ْليَ ُهو َد يُ ْن ِفق َ
ُون َم َع

	-1احلكومة الإ�سالمية� ،أبو الأعلى املودودي.207 ،
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ني»� ،أي �أنه على كل الف�صائل مبا فيها اليهود �أن يدعموا
ني َما َدا ُموا محُ َ ارِ ِب َ
المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
اجلي�ش مال ًيا وبالعدة والعتاد من �أجل الدفاع عن الدولة ،فكما �أن املدينة وطن لكل
الف�صائل ،كان على هذه الف�صائل �أن ت�شرتك جميعها يف حتمل جميع الأعباء املالية
للحرب((( .وم ِْن ثَ َّم ليزم وِ ف َْق هذا البند �أن ينفق اليهود من �أموالهم على مقاتليهم
كنفقة امل�ؤمنني على مقاتليهم �سواء ب�سواء .وقد جاء الت�أكيد على هذا املعنى
�أي�ضا يف الفقرة الأوىل من البند رقم (� )37أنه « َو ِ�إ َّن َع َلى ا ْليَ ُهودِ نَ َف َق َت ُه ْم َو َع َلى
ني نَ َف َق َت ُه ْم» ،ف�إىل جانب التعاون املايل بني جميع الف�صائل يف املدينة ،ي�أتي
المْ ُ ْ�سلِمِ َ
هذا البند بت�شريع نبوي جديد ين�ص على اال�ستقاللية املالية ب�أن يدفع كل طرف
من امل�ؤمنني واليهود ق�سط نفقات احلرب الدفاعية عن املدينة التي تلزمه من توفري
الأكل وال�شراب والعتاد للمحاربني.
2 -2امل�ساواة يف العمليات احلربية الدفاعية عن حرم املدينة من �أي عدوان
خارجي:
ن�صت الوثيقة يف الفقرة الثانية من البند رقم (�«َ :)37إِ َّن بَ ْي َن ُه ُم ال َّن ْ�ص َر َع َلى
يح َة َوا ْلبرِ َّ ُد َ
ال ْث ِم».
ون ْ إِ
َم ْن َحا َر َب �أَ ْه َل َهذِ هِ َّ
ال�صحِ ي َفةَِ ،و ِ�إ َّن بَ ْي َن ُه ُم ال ُّن ْ�ص َح َوال َّن ِ�ص َ
كما ن�ص البندان رقم ( 44و45ب) على وجوب التنا�صر والدفاع امل�شرتك بني
�أهل ﻫذه الوثيقة على كل من دهم يرثب ،كل من جانبه الذي قبله(((.
3 -3امل�ساواة يف واجب منع �إجارة العدو ومن ن�صره:
عملت الوثيقة على منع حق اجلوار من جميع املت�ساكنني  -امل�سلمني واليهود
والوثنيني -يف املجتمع املديني للعدو اخلارجي ومن ن�صره ،حيث ن�ص البندان
 -1د�ستور املدينة ..مفخرة احل�ضارة الإ�سالمية ،حممد �سعيد ياقوت ،مقالة من�شورة مبوقع �صيد الفوائد،
 ،www.saaid.netتاريخ الدخول2017/3/11 :م� ،ساعة الدخول.10:48 :
 -2جاء يف البند رقم « :44و�أن بينهم الن�صر على من دهم يرثب» ،البند رقم (45ب) ين�ص« :على كل
�أنا�س ح�صتهم من جانبهم الذي قبلهم».
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رقم ( 41و )43على منع الإجارة للعدو ولو كان ولد �أحدهم.
y yثالثا :اتخاذ تدابري �أمنية ملحا�صرة قري�ش:
�أولت الوثيقة عنايتها الكبرية باجلانب الأمني �ضمانًا ال�ستمرار املجتمع املديني
وا�ستقراره ،وحفظه من �أي هجوم حمتمل من كفار قري�ش ومن معهم يف املدينة؛
الذين ا�ستخدموا كل �أ�شكال القمع والتنكيل ل�صد امل�سلمني عن دينهم وتخويفهم
للعدول عن خياراتهم الدينية والعقدية التي �آمنوا بها .و�أمام هذا الو�ضع امل�ؤمل،
�أعلنت وثيقة املدينة ب�شكل �صريح �أن ً
قري�شا عدو لالحتاد املديني ،وح َّرمت على
م�شركي املدينة �أي تعاون معها؛ حيث ين�ص البند رقم20( :ب) «على �أنه ال يجوز
مل�شرك من �أهل يرثب �أن يجري �أيًا كان من قري�ش ..ويف حالة احلرب ينبغي االمتناع
عن م�ساعدتها ب�أي �شكل من الأ�شكال ،و�أنه ال يجري م�شرك اً
نف�سا
مال لقري�ش وال ً
وال يحول دونه على م�ؤمن» ،وتفعيلاً لهذا البند اتخذ النبي  جملة من التدابري
والإجراءات الأمنية للحفاظ على ا�ستقرار املدينة؛ وت�ضيي ًقا للخناق على قري�ش؛
ومن هذه التدابري والإجراءات((( ،جند:
�1 -1إلغاء عرف اجلوار لقري�ش:
يف ظل التهديدات املتزايدة للمدينة من قبل م�شركي مكة �أعلنت الوثيقة لكل
قدر النبي  يف هذه الظرفية احلرجة
�سكان املدينة �أنه ال جوار لقري�ش ،حيث َّ
التي يعي�شها املجتمع املديني مع خ�صومه ،ب�ضرورة �إلغاء عرف الإجارة معهم،
مبوجب البند رقم ( )43الذي ين�ص على « َو�إِنَّ ُه اَل تجُ َا ُر ُق َر ْي ٌ�ش َو اَل َم ْن ن ََ�ص َر َها» ،فلو
�أبقى النبي املدينة على اجلوار مع قري�ش جللبت على امل�سلمني الهالك والبالء،
لأنه لو ا�شتدت قري�ش يف �إيذائها وعدائها للم�سلمني ،ثم ا�ستجارت برجل من �أهل
 -1للتف�صيل يف هذه التدابري يرجى النظر يف «وثيقة املدينة  -امل�ضمون والداللة» ،لأحمد قائد ال�شعبي،
.166-157
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املدينة ،ملا ا�ستطاع امل�سلمون �أن يتخل�صوا منه وال من عدوانه لهم .ومن ثمة ف�إن
هذا الت�شريع النبوي الذي ن�صت عليه بنود الوثيقة كان يهدف �إىل �ضمان الأمن،
وتقوية اجلبهة الداخلية للمجتمع املديني ،ودفع الأذى الذي قد ي�أتي من اخلارج،
ثم قطع الطريق على قري�ش كي ال ت�ستفيد من املدينة �أو من �أحد �سكانها ،حيث
نف�سا �أو اً
مال لقري�ش ،كما جاء يف البند رقم
منع على من �سكن يف املدينة �أن ي�أوي ً
(20ب)�« :أنه ال حرمة لإجارة نف�س �أو مال من م�شرك مديني مل�شرك قر�شي».
�2 -2سد الثغرات ومنع ال�شبهات:
ن�صت الوثيقة يف بندها رقم (�« )36أنه ال يخرج �أحد من القاطنني باملدينة
�إال ب�إذن ر�سول اهلل» ،وذلك ل�ضبط حركة القاطنني بها ور�صد ات�صاالتهم وتتبع
خطواتهم ،وي�ستهدف هذا الإجراء بالدرجة الأوىل منع �سكان املدينة من القيام
ب�أي ن�شاط ع�سكري قد يهدد �أمن الدولة وا�ستقرارها ،من قبيل امل�شاركة يف
حروب القبائل خارج املدينة والتج�س�س ونقل الأخبار لأعداء الدولة ،وهو
�إجراء احرتازي اتخذه النبي � سدً ا للثغرات وحت�س ًبا لأي انفالت �أمني قد يجر
البالد والعباد �إىل مهاوي الهالك واال�ضطراب.
3 -3تر�سيم حدود املدينة والت�أكيد على حرمتها:
ر�سم النبي  يف الوثيقة حدود املدينة و�أ َّكد على حرمتها لكل من ي�سكنها
 من م�سلمني ويهود ووثنيني ،حيث ورد يف البند رقم (َ « )39و�إِ َّن يَثرْ ِ َب َح َرا ٌمال�صحِ ي َفةِ» ،فقد �أحل ﻫذا البند الأمن داخل املدينة ومنع احلروب
َج ْو ُف َها ِ ألَ ْه ِل َهذِ هِ َّ
حداً للقلق واال�ضطراب ،وما يجره من
والقتال بني القبائل والع�شائر ،حيث و�ضع ّ
�أمور ،قد تع�صف با�ستقرار املدينة .ولتجاوز هذه الو�ضعية ا�ستلزم ذلك حتديد
حرم املدينة ور�سم حدودها ببع�ض العالمات البارزة يف �أطرافها .وجعلها بلدً ا
�آمنا ال يحل فيها قتال و�شجار ،بل ينعم �أهلها باحلياة الآمنة املطمئنة التي ال تكدرها
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اجلرائم وال يعكر �صفوها احلروب والتنازع وال�صراع.
خامتة:
�إن الإ�سالم يف �سعيه املتوا�صل واحلثيث من �أجل خَ يرْ الإن�سان و�سعادته يف
مت�ساحما �إىل �أبعد احلدود من �أتباع الديانات ال�سماوية ،ويُبدي
الدارين ،يقف
ً
ا�ستعداده للتعاون معهم من �أجل �سالم العامل و�أمنه ،وهكذا يظهر �إذن من
خالل بنود هذه الوثيقة �أن �أهل الكتاب كانوا يعي�شون حياة اجتماعية طبيعية� ،إذ
متتعوا بكل القيم الإن�سانية التي �شرعها الإ�سالم من عدل وت�سامح و�أمن وتعاي�ش
ديني .ومن ثمة ف�إن كل �شعب ذي ديانات وطوائف عريقة متعددة حمكوم عليه
بالتعاي�ش والت�آخي امل�شرتك �إذا ما نَ�شد اال�ستقرار والتقدم والنهو�ض ،وال خيار له
�سوى ذلك �آجلاً �أم عاجلاً  ،ولي�س له �سوى تفعيل وتعظيم امل�شرتكات بني ثقافات
دياناته ومذاهبه املتعددة ،واحلوار العقالين القائم على االحرتام املتبادل حول
التباينات لتقريب وجهات النظر حولها �أو �صرف النظر عنها ،والتعاي�ش املديد مع
هذه الفروقات ،وتَ َف ُّهم حق ِّ
كل مذهب يف ممار�ستها من دون النفخ فيه ،وجعلها
و�سيلة لبث الفرقة واالحرتاب(((.
ومن هذا املنطلق ،فقد حر�ص النبي  من خالل جتربته الفريدة �أن ي�ؤ�صل
لقيم ال�سلم والتعاي�ش ويعززها بالفعل امليداين؛ فنجده  عمل على �ضمان
تنفيذها ،وتفعيل بنودها ،وذلك وع ًيا منه و�إميانًا بحتمية التعاي�ش امل�شرتك بني
معتقدات املدينة و دياناتها ،يف بناء جمتمع �إن�ساين �سليم ،ي�سوده الأمن وال�سلم،
والود والت�سامح والإخاء الإن�ساين ،على اعتبار تلكم الفطرة الكامنة يف الإن�سان
واملجبول عليها يف حب ال�سلم وال�سالم ومنا�شدة الأمن والأمان ،وهذا ما ي�ؤكد �أن
	-1الأوطان وحتمية التعاي�ش الديني ،ال�سماك ر�ضا ،مقال من�شور مبوقع اجلزيرة العربية على النت ،االثنني
 04مايو 2009م.
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امل�سلمني كانوا رواد التعاي�ش ،و�أنهم ميلكون يف كل الأحوال والأزمان ،ا�ستعدا ًدا
ذات ًيا ليتعاي�شوا مع كل من يرغب من �أهل الأديان وال�شرائع وامللل والعقائد يف
التعاي�ش معهم ،اعتقا ًدا منهم �أنه تعاي�ش يخدم � ً
أغرا�ضا �إن�سانية �سامية ،من خالل
التفاهم والتعاون والعمل امل�شرتك يف امليادين التي حتقق هذه املقا�صد والغايات.
واحلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�صاحلات.
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املراجع وامل�صادر
�أوال :القر�آن الكرمي برواية ور�ش.
ثان ًيا:

 �أبحاث يف مقا�صد ال�شريعة  -درا�سة مقا�صدية لبع�ض ق�ضايا االجتهاد والتجديد
واملعا�صرة والفكر واحل�ضارة والثقافة واملنطق والأ�صول والفروع ،اخلادمي نور
الدين خمتار ،م�ؤ�س�سة املعارف للطباعة والن�شر ،بريوت  -لبنان ،الطبعة الأوىل-
1429ﻫ2008/م.
 الإ�سالم والأمن االجتماعي ،حممد عمارة ،دار ال�شروق -القاهرة ،الطبعة الأوىل-
1418ﻫ1998/م.
 الإ�سالم والتعاي�ش بني الأديان يف �أفق القرن احلادي والع�شرين ،عبد العزيز بن عثمان
التويجري.
 الإ�سالم وق�ضايا احلوار ،حممود حمدي زقزوق ،ترجمة :د .م�صطفى ماهر ،مكتبة
ال�شروق -القاهرة ،الطبعة الأوىل1425 -ﻫ2004/م.
 �أ�صول علم الإجرام واجلزاء ،عبد املنعم �سليمان ،امل�ؤ�س�سة اجلامعية للدرا�سات
والن�شر ،طبعة 1999م.
 الأموال� ،أبو عبيد القا�سم ابن �سالم ،دار القلم للطباعة( ،د.ت).
 �أهل الذمة يف املجتمع الإ�سالمي بامل�شرق من �صدر الإ�سالم �إىل �أواخر الدولة الأموية،
ر�سالة لنيل دبلوم الدرا�سات العليا ،من �إعداد الباحث :عبد العزيز ال�ضعيفي ،جامعة
حممد اخلام�س ،كلية الآداب -الرباط1994/1993 ،م.
 البغي ال�سيا�سي ،عبد امللك من�صور ،م�ؤ�س�سة املن�صور الثقافية للحوار بني احل�ضارات-
�صنعاء ،الطبعة الثانية2002 -م.
 بنو �إ�سرائيل يف القر�آن وال�سنة ،حممد �سيد طنطاوي ،الزهراء للإعالم العربي،
القاهرة ،الطبعة الأوىل1407-ﻫ1987/م.
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 التحرير والتنوير ،الطاهر بن عا�شور ،الدار التون�سية للن�شر -تون�س ،طبعة 1984م.
 التعريفات ،لل�شريف اجلرجاين ،دار الكتب العلمية ،بريوت -لبنان ،الطبعة الثانية
1408ﻫ1988/م
 تف�سري القر�آن احلكيم (تف�سري املنار) ،ر�شيد ر�ضا ،الهيئة امل�صرية العامة للكتاب،
1990م.
 اجلامع ال�صحيح ،االمام م�سلم ،مكتبة ال�صفا -القاهرة ،الطبعة الأوىل-
1424ﻫ2004/م.
 احلريات العامة وحقوق الإن�سان بني الن�ص والواقع ،عي�سى بريم ،دار املنهل اللبناين،
بريوت ،الطبعة الأوىل1419 ،ﻫ1998/م.
 حقوق الإن�سان بني الإ�سالم و�إعالن الأمم املتحدة ،حممد الغزايل ،نه�ضة م�صر،
الطبعة الرابعة غ�شت 2005م.
 حقوق الإن�سان بني ال�شريعة الإ�سالمية والإعالن العاملي ،علي القا�سمي ،تقدمي د .عبد
الهادي بوطالب ،مكتبة النجاح اجلديدة -البي�ضاء ،العدد 2001 ،22م.
 حقوق الإن�سان يف �ضوء احلديث النبوي ،ي�سري حممد �أر�شد ،تقدمي :عمر عبيد
ح�سنة ،كتاب الأمة مركز البحوث والدرا�سات يف وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون
الإ�سالمية -قطر ،العدد  ،114ال�سنة ال�ساد�سة والع�شرون ،الطبعة الأوىل رجب
1427ﻫ.2006/
 حقوق الإن�سان يف وثيقة املدينة املنورة  -درا�سة مقارنة باملواثيق الدولية� ،سليمان
�صالح ال�سليمان ،دار جامعة نايف للن�شر ،الريا�ض2015 -م
 حقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية ،هاين �سليمان الطعيمات ،دار ال�شروق ،رام اهلل،
الطبعة الأوىل2003 ،م.
 احلكومة الإ�سالمية� ،أبو الأعلى املودودي ،املختار اال�سالمي للطبع والن�شر والتوزيع،
القاهرة( ،د.ت).
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 احلوار من �أجل التعاي�ش ،عبد العزيز التويجري ،دار ال�شروق -القاهرة ،الطبعة
الأوىل1419 -ﻫ1998/م.
 الرحيق املختوم ،املباركفوري �صفي الرحمن ،الطبعة ال�شرعية ،دار الوفاء املن�صورة،
1424ﻫ2003/م.
ح�سان حتحوت ،دار املعارف القاهرة ،الطبعة
 ر�سالة �إىل العقل العربي امل�سلمّ ،
الأوىل( ،د.ت).
 ر�سالة يف الت�سامح ،جون لوك ،ترجمة :عبد الرحمن بدوي ،دار الغرب الإ�سالمي،
بريوت ،طبعة 1988م.
 ال�سيا�سة ال�شرعية يف �إ�صالح الراعي والرعية ،ابن تيمية ،ال�شركة اجلزائرية اللبنانية-
اجلزائر ،الطبعة الأوىل1427 -ﻫ2006/م.
 ال�سرية النبوية ،بن ه�شام ،قراءة و�ضبط و�شرح د .حممد نبيل طريفي ،دار �صادر،
بريوت ،الطبعة الثانية 1426ﻫ2005/م.
 �صحيح البخاري ،الإمام البخاري ،طبعة دار ال�شعب القاهرة (د.ت).
 فتح الباري يف �شرح �صحيح البخاري ،ابن حجر ،حتقيق :حممد ف�ؤاد عبد الباقي،
دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة الأوىل1989 -م.
 فقه ال�سرية ،حممد الغزايل ،مراجعة وتعليق :نا�صر الألباين ،دار الدعوة الإ�سكندرية،
م�صر ،الطبعة ال�ساد�سة1421 ،ﻫ2000/م.
 فقه ال�سرية النبوية ،حممد �سعيد رم�ضان البوطي ،دار ال�سالم -القاهرة ،الطبعة
ال�ساد�سة1419-ﻫ1999/م.
 يف البناء احل�ضاري للعامل الإ�سالمي ،عبد العزيز التويجري ،املنظمة الإ�سالمية للرتبية
والعلوم والثقافة ،االي�سي�سكو1425 ،ﻫ2004/م.
 الق�صا�ص يف الإ�سالم ،ال�شربا�صي �أحمد ،دار الكتاب العربي -م�صر ،طبعة
1374ﻫ1954/م.
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 قيم املجتمع الإ�سالمي من منظور تاريخي� ،أكرم �ضياء العمري ،تقدمي :عمر عبيد
ح�سنة ،كتاب الأمة -وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية  -قطر ،العدد  ،39اجلزء
الأول ،الطبعة الأوىل -رم�ضان 1414ﻫ.
 ل�سان العرب ،ابن منظور ،دار �صادر ،بريوت -لبنان( ،د.ت).
 معجم مقايي�س اللغة ،البن فار�س ،حتقيق :عبد ال�سالم حممد هارون ،دار الفكر،
بريوت ،طبعة 1399ﻫ1979/م.
 من ق�ضايا الإ�سالم املعا�صر ،عبد الهادي �أبو طالب ،دار الثقافة  -البي�ضاء ،الطبعة
الأوىل2004-م.
 ن�شوء الفكر ال�سيا�سي الإ�سالمي من خالل �صحيفة املدينة ،خالد بن �صالح احلميدي،
دار الفكر اللبناين ،بريوت ،الطبعة الأوىل1994 -م.
 نظام احلكم يف ال�شريعة والتاريخ الإ�سالمي ،ظافر القا�سمي ،بريوت ،دار النفائ�س،
1990م.
 هذا ديننا ،حممد الغزايل ،دار ال�شروق ،القاهرة -م�صر (د.ت).
 وثيقة املدينة  -امل�ضمون والداللة ،القائد ال�شعبي ،تقدمي عمر عبيد ح�سنة ،كتاب الأمة،
وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية -قطر ،العدد  ،110ال�سنة اخلام�سة والع�شرون.
املجالت:
 جملة �إ�سالمية اليوم ،العدد التا�سع ع�شر ،ال�سنة 1423 ،19ﻫ2002/م.
 جملة البحوث الأمنية ،دورية علمية حمكمة ت�صدر عن مركز البحوث والدرا�سات
بكلية امللك فهد الأمنية ،العدد ( ،51ربيع الآخر 1433ﻫ/مار�س 2012م).
 جملة الت�سامح ،ال�سنة  ،6العدد1429 ،23ﻫ2008/م.
 جملة ح�ضارة الإ�سالم ،العدد  ،3ال�سنة 1963 ،4م.
 جملة الوعي الإ�سالمي ،العدد رقم� ،524 :أبريل 2009م.
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 موقع اجلزيرة العربية على النت.
 موقع �صيد الفوائد.www.saaid.net ،
 موقع مركز ال�شرق العربي للدرا�سات احل�ضارية والإ�سرتاتيجية ،اململكة املتحدة،
لندن.www.asharqalarbi.org.uk ،
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ال�سلم املدين
ال�سالم و�أثره يف �شيوع ِّ
�إف�شاء ّ
�أ.د .يا�سر �أحمد ال�شمايل
جامعة الكويت  -الكويت

املقدمة
وال�سالم على املبعوث رحمة للعاملني،
احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة ّ
�سيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني ،وبعد:
وال�سالم يعني الأمن
ال�سالم بني النا�سّ ،
ف�إن من القيم العالية يف الإ�سالم ن�شر ّ
وال�سالمة من الأذى وال�شرور ،وهو مق�صد عظيم من مقا�صد الإ�سالم،
والطم�أنينة ّ
جاءت الن�صو�ص تبني هذا املق�صد وت�ؤكده ،وجتعله �أولوية من الأولويات التي
ينبغي �أن ن�سعى �إليها.
ال�سالم بني �أفراد الب�شر من و�سائل الإ�سالم يف �شيوع
وقد كان ت�شريع �إف�شاء ّ
ال�سلم املدين ،وت�أكيد �أهمية التعارف وانفتاح النا�س بع�ضهم على بع�ض.
ِّ
وجاء البحث يف متهيد وخم�سة مطالب هي:
ال�سالم حتية النا�س جمي ًعا.
 املطلب الأولّ :
ال�سلم الداخلي(بني �أفراد
ال�سالم و�سيلة هامة لإ�شاعة ِّ
 املطلب الثاين� :إف�شاء ّ
املجتمع امل�سلم).
ال�سالم و�سيلة هامة لإ�شاعة الأمن بني امل�سلمني
 املطلب الثالث� :إف�شاء ّ
وغريهم.
ال�سالم من �أ�سماء اجلنة ،وحتية �أهل اجلنة.
 املطلب الرابعّ :
ال�سالم هو موقف امل�ؤمنني من ت�صرفات اجلاهلني.
 املطلب اخلام�سّ :
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متهيد :التعارف بني النا�س من مقا�صد الإ�سالم
جعل الإ�سالم التعارف بني النا�س هدفا �ساميا؛ �إذ �شاءت حكمة اهلل تعاىل �أن
يلتقي النا�س ويتعارفوا،
يكون النا�س �أمما و�شعوبا وقبائل ،وبهذه الطريقة يَ ْح ُ�سن �أن َ
لهذا ف�إن تنوع النا�س واختالفهم حكم ٌة ربانية على �أ�سا�سها تُع َّم ُر الأر�ض ويبني
النا�س عالقاتهم .قال تعاىل :ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ احلجرات.١٣ :
ال�سالم والأمن الذي يُ َع ُّد بداية
والو�سيلة ال�ضرورية لتحقيق التعارف �إمنا هي ّ
للتوا�صل واالحرتام املتبادل.
ال�سالم بنتائجه ،وهو الرب
ويف مو�ضع �آخر عرب املوىل تبارك وتعاىل عن ّ
والإق�ساط ،وبينَّ �أن ذلك هو الأ�صل يف حالة عدم وجود اعتداء من قبل الآخرين؛
قال تعاىل :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼاملمتحنة.٨ :
ال�سالم وما ينتج عنه من الرب والإق�ساط ترت�سخ الثقة وتعرف كل
فمن خالل ّ
ال�سالم والتوا�صل والرب �سببا يف التبادل الثقايف
�أمة ما عند غريها ،وهنا يكون ّ
والتعاون ال�سيا�سي واالقت�صادي والعلمي وغري ذلك من �أمور احلياة ،خا�صة
يف هذا الزمن الذي تقدمت فيه و�سائل االت�صال ب�صورة هائلة �سهلت اللقاء
والتوا�صل.
فال�سالم �إمنا هو ل�صالح الب�شرية ،و�صالح الأمن ،و�صالح التنمية ،و�صالح
ّ
البحث العلمي ،و�صالح حماربة الفقر واجلوع ،وحماربة الف�ساد بكل �أنواعه،
بال�سالم؛ قال تعاىل :ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
لأجل ذلك كان اهتمام الإ�سالم ّ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﭼ البقرة.208:
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بال�سلم هنا :الإ�سالم ،وف�سرها قتادة باملوادعة(((،
وعبرّ �أكرث املف�سرين �أن املراد ِّ
«ال�سلم هنا �أنواع الرب كلها»((( وقد نقل الرازي �أوجه تف�سري
وقال �سفيان الثوريِّ :
ال�سلم املذكور يف الآية معناه ال�صلح وترك
الآية ثم قال :وخام�سها �أن يكون ِّ
املحاربة واملنازعة.
وي�ؤيد تف�سري قتادة �أن قراءة ابن كثري ونافع والك�سائي :بفتح ال�سني(((،
لل�سلم فاجنح لها)
(ادخلوا يف ِّ
ال�سلم كاف ًة) كما يف قوله تعاىل( :و�إن جنحوا َّ
مما ير�شح �أن املق�صود الدعوة لل�سالم ،وعلى تف�سري اجلمهور ف�إن التعبري بكلمة
ال�سلم والأمن ،وقد كان
ال�سلم عن الإِ�سالم لها داللتها يف �أن الإ�سالم هو دين ِّ
ِّ
ال�سالم وحتقيق التعارف والتوا�صل
ال�سالم �أحد و�سائل الإ�سالم يف �إ�شاعة ّ
�إف�شاء ّ
ال�سالم يعني :االحرتام والتقدير ،واالعرتاف
بني الأفراد وال�شعوب؛ لأن �إف�شاء ّ
بالآخر ،و�إعطاء الأمان ،و�إنهاء النزاع واخل�صام ،وهو ما �سي�أتي تو�ضيحه يف
املطالب الآتية بالأدلة ال�شرعية.
ال�سالم حتية النا�س جميعا
املطلب الأولّ :

ال�سالم يُراد به عموم النا�س،
التدبّر يف ن�صو�ص ال�شريعة يدل على �أن �إف�شاء ّ
ال يخ�ص به �أحد ،و�أنه كان حتية ال�شعوب ال�سابقة جمي ًعا؛ قال تعاىل :ﭽ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ال�سالم هو حتية
ﯼﭼ طه .47:فقوله:
(وال�سالم على من اتبع الهدى )..تعني �أن ّ
ّ
ال�سالم ،مما يدل �أنها حتية بني �إ�سرائيل .وقال تعاىل :ﭽ ﯖ
مو�سى وهارون عليهما ّ
ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ مرمي .47:وهذا خطاب من �إبراهيم
بال�سالم (�سالم عليك) ،مما يدل �أنها
ال�سالم لأبيه ،وقد كان م�شر ًكا ،فحياه ّ
عليه ّ
 -1تف�سري القر�آن العظيم ،ابن كثري.565/1 ،
 -2تف�سري القرطبي.22/3 ،
 -3تف�سري الرازي.175/5 ،
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حتية النا�س جمي ًعا.
ال�سنة الآتية:
و ُي�ستفاد ذلك من ن�صو�ص ُّ
َ -1ع ْن �أَ ِبي ُه َر ْي َر َة َع ِن ال َّن ِب ِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َق َال« :خَ َل َق اهللُ �آ َد َم َع َلى
ُ�صو َر ِتهُِ :طولُ ُه �سِ ُّت َ
ون ذِ َرا ًعاَ ،ف َل َّما خَ َل َق ُه َق َالْ :اذ َه ْب َف َ�س ِّل ْم َع َلى �أُولَئ َِك ال َّن َف ِر
و�س َف ْا�س َتمِ ْع َما يُ َح ُّيون ََك؛ َف�إِنَّ َها تحَ ِ َّي ُت َك َوتحَ ِ َّي ُة ُذ ِّر َّيت َِكَ ،فق َ
َال:
م َِن المْ َلاَ ِئ َك ِة ُج ُل ٌ
ال�سلاَ ُم َع َل ْي َك َو َر ْح َم ُة اهللَِ ،ف َزا ُدو ُهَ :و َر ْح َم ُة اهللَِ ،ف ُك ُّل
ال�سلاَ ُم َع َل ْي ُك ْمَ ،فقَالُواَّ :
َّ
(((
ُ�ص بَ ْعدُ َح َّتى ْال َآن» .
َم ْن يَ ْدخُ ُل الجْ َ َّن َة َع َلى ُ�صو َرةِ �آ َد َمَ ،ف َل ْم يَ َزلِ الخْ َ ْلقُ يَ ْنق ُ
ال�سالم عليك،
«ال�سالم عليك»؛ �أي ا�سم ّ
ال�سالم ا�سم اهلل تعاىل ،فقوله ّ
ّ
ومعناه ا�سم اهلل عليك� ،أي �أنت يف حفظه ،كما يقال اهلل معك واهلل ي�صحبك،
ال�سالمة مالزمة لك((( .وقوله( :تحَ ِ َّيتك َوتحَ ِ َّية
ال�سالمة �أي ّ
ال�سالم مبعنى ّ
وقيلّ :
(ال�سالم عليكم ورحمة اهلل )..هي حتية كل
ُذ ِّر َّيتك) يدل على � َّأن حتية الإ�سالمّ :
الأمم ،و�أنها مما ُ�شرع لكل الأنبياء �أن يبلغوا لأممهم كيف تكون التحية ،فهي حتية كل
امل�ؤمنني يف كل ال�شرائع.
(ال�سالم عليكم )..حتية بني
وال يخفى ما ينطوي عليه جعل هذه الكلمة ّ
الأفراد واجلماعات بمِ َا ملا توحي به من الأمن والطم�أنينة التي يريدها اهلل تعاىل �أن
تعم على العباد.
ال�سالم
قال ابن حجرَ « :و ْا�س ُتدِ َّل ِب ِه َع َلى �أَ َّن َهذِ هِ ِّ
ال�صيغَة هِ َي المْ َ ْ�ش ُرو َعة اِل ْبت َِداءِ ّ
ِلق َْو ِل ِه « َفه َِي تحَ ِ َّيتك َوتحَ ِ َّية ُذ ِّر َّيتك».
ال�سالم ،حديث رقم ،5873:وم�سلم ،كتاب �صفة اجلنة،
� -1أخرجه البخاري ،كتاب اال�ستئذان ،باب بدء ّ
باب يدخل اجلنة �أقوام �أفئدتهم مثل �أفئدة الطري ،حديث رقم.2841 :
� -2شرح النووي على �صحيح م�سلم.141/14 ،
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 ومما جاء يف ال�سرية:�أن النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم� -أر�سل كتابًا �إىل املقوق�س ،و�أن املقوق�س
دعا كات ًبا له يكتب بالعربية ،فكتب �إىل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم« :ب�سم اهلل
الرحمن الرحيم .ملحمد بن عبد اهلل من املقوق�س عظيم القبط� ،سالم عليك� ،أما
وال�سالم عليك) ومل يزد على
بعد :فقد قر�أت كتابك ،وفهمت ما ذكرت فيهّ ...
(((
ال�سالم (�سالم
هذا ،ومل ي�سلم  .ومو�ضع ال�شاهد �أن عظيم القبط ا�ستعمل حتية ّ
خا�ص ًة بامل�سلمني.
عليكم) يف البدء واخلتام ،ما يدل على �شيوعها ،و�أنها مل تكن َّ
ال�سالم:
ال�سالم يف كالم امل�سيح عي�سى بن مرمي عليه ّ
ثبوت ّ
والن�صو�ص الآتية م�أخوذة من �إحدى طبعات الكتاب املقد�س املعتمدة(الرتجمة
الي�سوعية) وتتفق هذه الن�صو�ص -بعد املقارنة -مع بقية الطبعات� ،سواء العربية
منها �أم الأجنبية:
 جاء يف العهد اجلديد(اجنيل يوحنا)( :ويف م�ساء ذلك اليوم ،يوم الأحد،
كان التالميذ يف دار �أغلقت �أبوابها خوفا من اليهود ،فجاء ي�سوع ووقف
(ال�سالم عليكم)(((.
بينهم وقال لهمّ :
«ال�سالم عليك ،ومهما
 ومما جاء يف العهد القدمي :فقال له الرجل ال�شيخّ :
حتتاج �إليه فهو علي ،وال تبت يف ال�ساحة»(((.
حتية(ال�سالم عليكم) يف الأمم ال�سابقة ،م�صداقا
وكل ما تقدم يدل على �شيوع
ّ
للحديث ال�شريف( :ف�إنها حتيتك وحتية ذريتك) ،وهي حتية تفي�ض مبعاين الأمن
	-1انظر :زاد املعاد ،ابن قيم اجلوزية ،600/3 ،االكتفاء مبا ت�ضمنه من مغازي ر�سول اهلل� ,سليمان بن مو�سى
الكالعي الأندل�سي ،.314/2,الرحيق املختوم� ،صفي الرحمن املباركفوري� ،ص315:
	-2الكتاب املقد�س ،العهد اجلديد� ،إجنيل يوحنا� ،إ�صحاح  ،20عدد ( 19الرتجمة الي�سوعية).
 	-3الق�ضاة :الإ�صحاح  19العدد .20
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وال�سالمة من الأذى ،ف�أكرم بها من حتية يتداولها النا�س ،يتذكرون بها ما ينبغي
ّ
لهم من الت�صالح والت�آلف والطم�أنينة.
ال�سلم الداخلي(بني �أفراد
ال�سالم و�سيلة مهمة لإ�شاعة ِّ
املطلب الثاين� :إف�شاء ّ
املجتمع امل�سلم)
ال�سالم وينظر يف الآداب املنظمة له،
�إن املتدبر يف الن�صو�ص التي حت�ض على ّ
ثم يف �آثاره على الفرد والأ�سرة واملجتمع املحيط ،يرى مقدار الأمن والطم�أنينة
ال�سالم ،ما يوفر �أ ْمنًا يف نف�س الفرد ويف
واالحرتام املتبادل الذي يرتكه �إف�شاء ّ
ر�سخ �أدبًا راق ًيا وذوقا عال ًيا داخل املجتمع امل�سلم ،ينطلق منه �أفراد
كل حميطه ،ويُ ِّ
هذا املجتمع لنقل �صورة رائعة م�شرقة مليئة بال�سلوك املتمدن املت�سامح املبادر
للكلمة الطيبة والفعل الطيب ،فيكون هذا الت�صرف احل�ضاري قدوة للمجتمعات
الأخرى ،ورائدً ا لكل م�سلم؛ فيكون تعامله مع املجتمعات الأخرى مفعما بر�سائل
التطمني واملحبة واالحرتام؛ �إنه �أمن داخلي و�أمن خارجي باتباع �آداب الإ�سالم
التي جاءت لتحقيق مقا�صد عظيمة ،منها املق�صد الذي ت�ضمنه قوله تعاىل :ﭽ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ الأنبياء.107:
ال�سلم الداخلي يف املجتمع امل�سلم
لهذا �سيت�ضمن هذا املطلب عوامل حتقيق ِّ
ال�سالم؛ و�ضمن هذه امل�سائل:
من خالل الآداب املنظمة لإف�شاء ّ
ال�سالم من حق الطريق.
�1 -1إف�شاء ّ
ال�سالم طريق للمحبة.
�2 -2إف�شاء ّ
ال�سالم طريق لإنهاء اخل�صام.
�3 -3إف�شاء ّ
ال�سالم على �أهل البيت.
�4 -4إف�شاء ّ
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ال�سالم على الن�ساء.
�5 -5إف�شاء ّ
ال�سالم على ال�صبيان.
�6 -6إف�شاء ّ
ال�سالم.
7 -7الآداب املنظمة لإف�شاء ّ
ال�سالم من حق الطريق:
� -1إف�شاء ّ

َع ْن �أَ ِبي َ�سعِ يدٍ الخْ ُ ْدرِ ِّي َر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه َع ْن ال َّن ِب ِّي َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َق َال:
و�س َع َلى ُّ
اتَ .فقَالُواَ :ما لَ َنا بُ ٌّد�ِ ،إنمَّ َا هِ َي مجَ َ ال ُِ�س َنا نَ َت َح َّد ُث فِي َها.
الط ُر َق ِ
( ِ�إ َّيا ُك ْم َوالجْ ُ ُل َ
الط ِر َيق َح َّق َهاَ .قالُواَ :و َما َح ُّق َّ
َق َالَ :ف�إِ َذا �أَبَ ْي ُت ْم ِ�إ اَّل المْ َ َجال َِ�س َف َ�أ ْع ُطوا َّ
الط ِر ِيق؟ َق َال:
وفَ ،ونَ ْه ٌي َع ْن المْ ُ ْن َك ِر)(((.
َغ ُّ�ض ا ْل َب َ�ص ِرَ ،و َك ُّف ْ أ
ال�سالمَ ،و�أَ ْم ٌر ِبالمْ َ ْع ُر ِ
الَ َذىَ ،و َر ُّد ّ
�أذن لهم يف تلك املجال�س مبينا لهم ما ينبغي لهم من �آداب وحقوق تزيل
ال�سالم ،ومن املعلوم �أن املجال�س مير بها امل�سلم وغريه ،ومل
املف�سدة ،ومنها ر ّد ّ
ال�سالم ،ما يدل
َّ
يخ�ص النبي�-صلى اهلل عليه و�سلم -ومل ي�ستثن �أحدا من ر ّد ّ
ال�سالم حتية الب�شر ،وال يخفى ما يف التوجيه
على �إرادة ال�شارع التعميم ،لأن ّ
ال�سالم يف الطريق من �إ�ضفاء �أجواء االحرتام بني
النبوي يف احل�ض على �إف�شاء ّ
�أفراد املجتمع ،و�أن لكل مارٍ قيمته و�أهميته ،وما فيه من �أهمية �إ�شعار كل من يق�صد
ال�سالمة.
الطريق �إىل �أنه �آمن ال يريد له الآخرون �إال ّ
ال�سالم طريق للمحبة و�سبب لدخول اجلنة:
� -2إف�شاء ّ
َع ْن �أَ ِبي ُه َر ْي َر َة َق َال َق َال َر ُ�س ُ
ول اللهَّ ِ �-صلى اهلل عليه و�سلمَ « :-ال ت َْدخُ ُل َ
ون الجْ َ َّن َة
َح َّتى تُ�ؤْ ِم ُنوا َو َال تُ�ؤْ ِم ُنوا َح َّتى تحَ َا ُّبوا� .أَ َو َال �أَ ُد ُّل ُك ْم َع َلى �شَ ْي ٍء �إِ َذا َف َع ْل ُت ُمو ُه تحَ َابَ ْب ُت ْم
� -1أخرجه البخاري ،كتاب اال�ستئذان ،باب بَاب َق ْولِ اللهَّ ِ تَ َعالىَ }يَا �أَ ُّي َها ا َّلذِ َ
ين �آ َم ُنوا اَل ت َْدخُ ُلوا بُيُوتًا َغيرْ َ
بُ ُيو ِت ُك ْم َح َّتى ت َْ�س َت�أْن ُِ�سوا َوت َُ�س ِّل ُموا َع َلى �أَ ْه ِل َها{ ،حديث رقم.6229 :
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ال�سالم بَ ْي َن ُك ْم»(((.
�أَف ُْ�شوا ّ
قال النووي -رحمه اهلل« :-و�أما قوله �صلى اهلل عليه و�سلم( :ال تدخلون
اجلنة حتى ت�ؤمنوا) فهو على ظاهره و�إطالقه فال يدخل اجلنة �إال من مات م�ؤمنًا،
ال�سالم بينكم) :فيه احلث العظيم على
و�إن مل يكن كامل االميان ،و�أما قوله (�أف�شوا ّ
وال�سالم �أول
ال�سالم وبذله للم�سلمني كلهم من عرفت ومن مل تعرفّ ..
اف�شاء ّ
�أ�سباب الت�ألف ومفتاح ا�ستجالب املودة»(((.
النبوي الكرمي وا�ضح يف حتقيق املحبة بني �أفراد امل�سلمني ،و�أن
فالهدي
ُ
ّ
ال�سالم من التقدير
ال�سالم من الطرق امل�ؤدية لهذه املحبة ،ملا مينحه �إف�شاء ّ
�إف�شاء ّ
واالحرتام املتبادل ،وملا فيه من معاين اللطف والتطمني من ّ
كف ال�شر والأذى.
و�إذا كانت املحبة مطلوبة بني امل�ؤمنني ،ف�إن املطلوب مع �أفراد املجتمع غري امل�سلمني
ال�سالم امل�ستفاد من عموم (�أف�شوا
�إمنا هو التقدير و�إظهار اللطفَ ،ويتحقّق ب�إف�شاء ّ
ال�سالم بينكم).
ّ
ال�سالم طريق لإنهاء اخل�صام:
� -3إف�شاء ّ
املتدبر يف الأحاديث النبوية يجد اهتما ًما بالغا ب�إ�شاعة روح الت�سامح والت�صالح،
والبعد عن الهجران واخل�صام ،املعرب عنها بف�ساد ذات البني ،وف�ساد ذات البني
قد يكون بني الأخوين ،وقد يكون بني الزوجني ،وقد يكون بني اجلريان� ،أو بني
زمالء العمل ،واملجتمع امل�سلم بحاجة لأن يكون كل ه�ؤالء يف حالة من الت�سامح
والعالقة الطيبة ،في�شيع بينهم التقدير والتعاون بدل التدابر والقطيعة ،ومثل هذه
ال�سلمية الطيبة ت�ساعد على راحة النفو�س والثقة املتبادلة ،وبالتايل يتفرغ
الأجواء ِّ
ني م َِن الإِميَانِ
� -1أخرجه م�سلم ،كتاب الإميان ،باب باب بَيَانِ �أَنَّ ُه َال يَ ْدخُ ُل الجْ َ َّن َة �إِ َّال المْ ُ�ؤْ ِم ُنونَ َو�أَنَّ محَ َ َّب َة المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
ال�سالم َ�س َب ٌب لحِ ُ ُ�صو ِل َها ،حديث رقم203 :
َو�أَنَّ �إِف َْ�شا َء ّ
� -2شرح النووي على �صحيح م�سلم.36/2 ،
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كل واحد للعمل والإنتاج ،بعيدا عن �أجواء الت�شاحن املعطلة املثبطة:
فمما جاء يف ال�سنة من هذا التوجيه:
عن �أَن َِ�س ْب ِن َمال ٍِك َر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه �أَ َّن َر ُ�س َ
ول اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه و�سلم َق َال :اَ«ل
ا�سدُ واَ ،و اَل ت ََدابَ ُرواَ ،و ُكونُوا عِ َبا َد اللهَّ ِ �إِخْ َوانًاَ ،و اَل يَحِ ُّل لمِ ُ ْ�سل ٍِم �أَنْ
ت َ َبا َغ ُ�ضواَ ،و اَل تحَ َ َ
يَ ْه ُج َر �أَخَ ا ُه َف ْوقَ ثَلاَ ثَ ِة �أَ َّي ٍام»(((.
ال�سلم بني �أفراد املجتمع امل�سلم ،وقد
فهذه التوجيهات تهدف �إىل حتقيق ِّ
�شملت ما يتعلق بالقلوب من النهي عن التباغ�ض واحل�سد ،وما يتعلق بالأج�ساد
من النهي عن التدابر والهجران ،وملا كان الهجران ال بد له �أن ينتهي ،كان من
ال�سالم عالمة على
هدي النبي �صلى اهلل عليه و�سلم -الإر�شاد �إىل جعل �إف�شاء ّ
�إنهائه ،و�إعالن بداية عهد جديد من امل�ساملة والت�سامح.
الن َْ�صارِ ِّي �أَ َّن َر ُ�س َ
ول اللهَّ ِ َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َق َال :اَ«ل يَحِ ُّل
وب َْ أ
َع ْن �أَ ِبي �أَ ُّي ٍ
�ض َه َذاَ ،وخَ يرْ ُ ُه َما
�ض َه َذا َويُ ْع ِر ُ
ِل َر ُج ٍل �أَنْ يَ ْه ُج َر �أَخَ ا ُه َف ْوقَ ثَلاَ ِث لَيَالٍ  ،يَ ْل َت ِقيَانِ َفيُ ْع ِر ُ
ال�سالم»(((.
ا َّلذِ ي يَ ْب َد�أُ ِب ّ
بال�سالم)؛ �إنه معيار اخلريية ،ومقيا�س التفا�ضل بني
(وخريهما الذي يبد�أ ّ
بال�سالم والت�سامح وامل�صاحلة؛ �إنك لن جتد �أروع
�أفراد املجتمع ،ف�أف�ضلهم املبادر ّ
من هذه التوجيهات ،ثم ال نن�سى ما جاء يف �صدر احلديث( :ال يحل لرجل �أن
يهجر �أخاه فوق ثالث ،)..فالهدي النبوي يجعل الهجران فوق هذه املدة محُ ر ًما
مبعنى �أنه ال يليق �أن يت�سم به امل�ؤمنون الأبرار ،الذي طابوا يف هذه احلياة فطابت
� -1أخرجه البخاري ،كتاب الأدب ،باب ما يُنهى عن التحا�سد ،حديث رقم.6065 :
� -2أخرجه البخاري ،كتاب الأدب ،باب الهجرة ،حديث رقم ،6077 :وم�سلم يف �صحيحه ،كتاب الرب
وال�صلة ،حديث رقم.6679 :
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�أفعالهم ،فال يجدون غ�ضا�ضة يف التوا�ضع لبع�ضهم وغفران الزالت واملبادرة
بال�سالم).
للقاء والت�صايف ،ولو كان الآخر هو املخطيء (وخريهما الذي يبد�أ ّ
والإ�سالم ال يريد �إف�شا ًء لل�سالم خال ًيا من معناه� ،إمنا يريد �إف�شا ًء لي�س معه
�إعرا�ض �أو �إدبار �أو حتا�سد ،كما يُفهم من جمموع الن�صو�ص.
نقل ابن عبد الرب عن �أبي بكر الأثرم« :قلت لأحمد بن حنبل� :إذا �س ّلم عليه هل
يجزيه ذلك من كالمه �إياه ؟ فقال :يُنظر يف ذلك �إىل ما كان عليه قبل �أن يهجره،
ف�إن كان قد علم منه مكاملته والإقبال عليه فال يخرجه من الهجرة �إال �سالم لي�س معه
�إعرا�ض وال �إدبار .وقد روى هذا املعنى عن مالك؛ قيل ملالك :الرجل يهجر �أخاه
ثم يبدو له في�سلم عليه من غري �أن يكلمه؟ فقال� :إن مل يكن م�ؤذيا له مل يخرج من
ال�شحناء حتى يكلمه وي�سقط ما كان من هجرانه �إياه»(((.
ال�سالم على �أهل البيت ،وعلى النا�س يف بيوتهم:
� -4إف�شاء ّ

} َف�إِ َذا َدخَ ْل ُت ْم بُ ُيوتًا َف َ�س ِّل ُموا َع َلى �أَ ْن ُف�سِ ُك ْم تحَ ِ َّي ًة م ِْن عِ ْندِ اللهَّ ِ ُم َبا َر َك ًة َط ِّي َب ًة َك َذل َِك
آيات لَ َع َّل ُك ْم ت َْع ِق ُل َ
ون{؛ يذكر تعاىل ب�أدب الدخول املتقدم يف
يُ َبينِّ ُ اللهَّ ُ لَ ُك ُم ْال ِ
ين �آ َم ُنوا ال ت َْدخُ ُلوا بُ ُيوتًا َغيرْ َ بُ ُيو ِت ُك ْم َح َّتى ت َْ�س َت�أْن ُِ�سوا َوت َُ�س ِّل ُموا
قوله} :يَا �أَ ُّي َها ا َّلذِ َ
َع َلى �أَ ْه ِل َها{ لئال يجعلوا القرابة وال�صداقة واملخالطة مبيحة لإ�سقاط الآداب،
ف�إن واجب املرء �أن يالزم الآداب مع القريب والبعيد ،ومعنى } َف َ�س ِّل ُموا َع َلى
�أَ ْن ُف�سِ ُك ْم{ فلي�سلم بع�ضكم على بع�ض ،كقولهَ } :وال ت َ ْق ُت ُلوا َ�أ ْن ُف َ�س ُك ْم{(((.
َع ْن �أَن َِ�س ْب ِن َمال ٍِك َق َالَ :ق َال ليِ َر ُ�س ُ
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم« :يَا بُ َن َّي �إِ َذا

	-1التمهيد ،ابن عبد الرب.128/6 ،
 -2تف�سري ابن كثري ،371/3 ،تف�سري التحرير والتنوير ،حممد الطاهر ابن عا�شور.243/18 ،
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َدخَ ْل َت َع َلى �أَ ْهل َِكَ ،ف َ�س ِّل ْم يَ ُك ُ
ون بَ َر َك ًة َع َل ْي َك َو َع َلى �أَ ْه ِل بَ ْيت َِك»(((.
وعن جابر بن عبد اهلل قال�« :إِ َذا َدخَ ْل َت َع َلى �أَ ْهل َِك َف َ�س ِّل ْم َع َل ْيه ِْم تحَ ِ َّي ًة م ِْن عِ ْندِ
اللهَّ ِ ُم َبا َر َك ًة َط ْي َب ًة َق َ
الَ :ما َر�أَ ْي ُت ُه �إِ اَّل يُوجِ ُب ُه َق ْولُ ُه :ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﭼ [الن�ساءَ .(((»]86 :ق َال ا ْب ُن ُج َر ْي ٍجَ :و َ�أخْ برَ َنيِ زِ يَا ٌد،
َع ِن ا ْب ِن َطا ُو ٍ�س �أَنَّ ُه َك َان يَق ُ
ُول�« :إِ َذا َدخَ َل َ�أ َحدُ ُك ْم بَ ْي َت ُه َف ْل ُي َ�س ِّل ْم»(((.
«ال�سالم عليكم» جامعة ملعاين الت�أني�س والأمان واللطف
وملا كانت كلمة ّ
وال�سالمة من ال�شر ،امنت اهلل على امل�سلمني
للداخل �إىل البيت ،وحتمل معاين الوفاء ّ
بها ب�أن جعلها من «عند اهلل مباركة طيبة» ،و�إمنا كانت هذه التحية مباركة ،ملا فيها
من نية امل�ساملة وح�سن اللقاء واملخالطة ،وذلك يوفر خري الأخوة وخري ال�صلة.
والطيبة« :ذات الطيب ،وهو طيب جمازي مبعنى النزاهة والقبول يف نفو�س
بال�سالمة و�إيذان بامل�ساملة وامل�صافاة»(((.
النا�س .ووجه طيب التحية �أنها دعاء ّ
ال�سالم على الن�ساء:
ّ -5

َع ْن َ�س ْه ٍلَ ،ق َالُ « :ك َّنا نَ ْف َر ُح يَ ْو َم الجْ ُ ُم َعةُِ .ق ْل ُت َولمِ َ ؟ َق َالَ :كان َْت لَ َنا َع ُجو ٌز
ت ُْر�سِ ُل ِ�إلىَ بُ َ�ضا َع َة َق َال ا ْب ُن َم ْ�س َل َم َة نَخْ ٍل ِبالمْ َدِ ي َن ِة َف َت�أْخُ ُذ م ِْن �أُ ُ�صولِ ِّ
ال�س ْل ِق َف َت ْط َر ُح ُه فيِ
ق ِْدرٍ َوتُ َك ْركِ ُر َح َّب ٍ
ات م ِْن �شَ عِ ٍريَ ،ف ِ�إ َذا َ�ص َّل ْي َنا الجْ ُ ُم َع َة ان َْ�ص َر ْف َنا َون َُ�س ِّل ُم َع َل ْي َهاَ ،ف ُت َقدِّ ُم ُه
ِ�إلَ ْي َنا َف َن ْف َر ُح م ِْن �أَ ْج ِلهَِ ،و َما ُك َّنا نَق ُ
ِيل َو اَل نَ َتغ ََّدى ِ�إ اَّل بَ ْع َد الجْ ُ ُم َعةِ»((( .قال احلافظ ابن
� -1أخرجه الرتمذي ،كتاب اال�ستئذان ،باب ما جاء يف الت�سليم �إذا دخل بيته ،حديث رقم ،2698 :وقال
الرتمذيَ " :ه َذا َحدِ ٌ
يب".
يث َح َ�س ٌن َغ ِر ٌ
� -2أخرجه البخاري يف الأدب املفرد ،حديث رقم.109 :
	-3الطربي.379/17 ،
	-4املرجع ال�سابق.244/18 ،
� -5أخرجه البخاري ،كتاب الأدب ،باب ت�سليم الرجال على الن�ساء ،حديث رقم.6248 :
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حجر« :واملراد بجوازه �أن يكون عند �أمن الفتنة»(((.
وعن �أ�سماء بنت يزيد�« :أَ َّن َر ُ�س َ
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َم َّر فيِ المْ َ ْ�سجِ دِ
يَ ْو ًما َو ُع ْ�ص َب ٌة م َِن الن َِّ�ساءِ ُق ُعو ٌدَ ،ف َ�أ ْل َوى ِبيَدِ هِ ِبال َّت ْ�سل ِِيم»(((« .واملعنى �أ�شار بيده
بالت�سليم ،وهذا حممول على �أنه �صلى اهلل عليه و�سلم جمع بني اللفظ والإ�شارة
ويدل على هذا �أن �أبا داود روى هذا احلديث ،وقال يف روايتهَ « :ف َ�س َّل َم َع َل ْي َنا»(((.
وعن �أُ ِّم َعطِ َّي َة �أَ َّن َر ُ�س َ
ول اللهَّ ِ �-صلى اهلل عليه و�سلم -لمَ َّا َقدِ َم المْ َدِ ي َن َة َج َم َع
اب َف َ�س َّل َم َع َل ْي َنا
َام َع َلى ا ْل َب ِ
ن َِ�سا َء الأَن َْ�صارِ فِى بَ ْي ٍت َف�أَ ْر َ�س َل ِ�إلَ ْي َنا ُع َم َر ْب َن الخْ َ َّط ِ
اب َفق َ
ال�سالم ُث َّم َق َال �أَنَا َر ُ�س ُ
ول َر ُ�سولِ اللهَّ ِ �-صلى اهلل عليه و�سلم� -إِلَ ْي ُك َّن.
َف َر َد ْدنَا َع َل ْي ِه ّ
�ض َوا ْل ُع َّت َق َو َال ُج ُم َع َة َع َل ْي َنا َونَ َهانَا َع ِن اتِّ َب ِاع
َو�أَ َم َرنَا ِبا ْلعِ َيد ْي ِن �أَنْ نُخْ ِر َج فِي ِه َما الحْ ُ َّي َ
الجْ َ َنائ ِِز»((( .قال النووي�« :إن كان الن�ساء جمعا �س ّلم عليهن»(((.
ال�سالم بني عمر بن
قلت :يت�ضح من رواية �أبي داود مبادلة التحية ب�إف�شاء ّ
اخلطاب ر�ضي اهلل عنه وبني جمع الن�ساء ،و�أن ذلك كان مقدمة ملا جاء به �إليهن.
والت�سليم على الن�ساء عند �أمن الفتنة له داللته من معاين اللطف ،واالحرتام
ال�سلم االجتماعي ،وبيان �أن امل�ؤمنني
وكف الأذى والتطمني ،وفيه �إ�شاعة معاين ِّ
وامل�ؤمنات بع�ضهم �أولياء بع�ض ،يغلب عليهم ُح�سن الظن ودفع الريبة ،وكل ذلك
من عوامل ا�ستقرار املجتمع و�أمنه وبعده عن م�سببات الأذى وال�شر.
-1
-2
-3
-4
-5

فتح الباري.478/17 ،
�أخرجه الرتمذي ،كتاب اال�ستئذان ،باب الت�سليم على الن�ساء ،حديث رقم ،2679 :قال الرتمذيَ " :ه َذا
َحدِ ٌ
يث َح َ�س ٌن".
ال�سالم على الن�ساء ،حديث رقم ،5206 :و�سكت عليه،
�أخرجه �أبو داود ،كتاب الأدب ،باب يف ّ
و�أخرجه ابن حبان ،كتاب اجلنائز ،باب املري�ض وما يتعلق به ،حديث رقم .3041 :قلت :يف �إ�سناده
�إ�سماعيل بن عبد الرحمن بن عطية :قال احلافظ :مقبول (تقريب التهذيب .)108/1
�أخرجه �أبو دواد ،كتاب ال�صالة ،باب خروج الن�ساء يف العيد ،حديث رقم.1141:
�شرح النووي على �صحيح م�سلم.149/14 ،
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ال�سالم على ال�صبيان:
ّ -6
عن ثَا ِب ٍت ا ْل ُب َنانيِ َِّ ،ع ْن �أَن َِ�س ْب ِن َمال ٍِك َر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه�( :أَنَّ ُه َم َّر َع َلى ِ�ص ْبيَانٍ َف َ�س َّل َم
َع َل ْيه ِْم َو َق َالَ :ك َان ال َّن ِب ُّي َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم يَ ْف َع ُل ُه)((( .و�أخرجه �أبوداود من وجه
�آخر عن �أَن ٌَ�س�( :أَتَى َر ُ�س ُ
ول اللهَّ ِ �-صلى اهلل عليه و�سلمَ -ع َلى غِ ْل َمانٍ يَ ْل َع ُب َ
ون َف َ�س َّل َم
َع َل ْيه ِْم)((( .و�أخرجه الن�سائي من وجه �آخر عن �أن�س ،ولفظهَ ( :ك َان َر ُ�سول اللهَّ
و�سهم
َ�ص َّلى اللهَّ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم يَزُور ْ أ
الَن َْ�صار َف ُي َ�س ِّلم َع َلى ِ�ص ْبيَا ِنه ِْم َويمَ ْ َ�سح َع َلى ُر ُء ْ
َويَ ْد ُعو لَ ُه ْم)(((.
يبهم َع َلى �آ َداب َّ
ال�ش ِري َعةَ ،وفِي ِه
ال�سالم َع َلى ِّ
َق َال ِا ْبن بَ َّطال« :فيِ ّ
ال�ص ْبيَان ت َْدرِ ْ
ا�ضع َولِني الجْ َانِب»(((.
َط ْرح ْ أ
الَ َكا ِبر رِ َداء ا ْلكِ برْ َو ُ�س ُلوك ال َّت َو ُ
ال�سالم على ال�صبيان املميزين ،والندب �إىل
وقال النووي« :فيه ا�ستحباب ّ
ال�سالم للنا�س كلهم ،وبيان توا�ضعه �صلى اهلل عليه و�سلم وكمال
التوا�ضع ،وبذل ّ
ال�سالم على ال�صبيان»(((.
�شفقته على العاملني ،واتفق العلماء على ا�ستحباب ّ
ال�سالم على ال�صبيان من تعليمهم الأدب يف التعامل،
قلت :ال يخفى ما يف ّ
و�إزالة ما يف نفو�سهم من هيبة الكبار؛ حيث يجعلهم يطمئنون ،ويدفعهم ذلك
فال�سالم عليهم له �أثر كبري يف دجمهم وان�سجامهم
ملخالطة الكبار والتعلم منهمّ ،
ال�سلم يف داخل املجتمع
ال�سالم يف �شيوع ِّ
مع من حولهم ،وبذلك نُدرك �أهمية ّ
بجميع �أطيافه.
-1
-2
-3
-4
-5

�أخرجه البخاري ،كتاب الأدب ،باب الت�سليم على ال�صبيان ،حديث رقم.6248 :
ال�سالم على ال�صبيان ،حديث رقم.5205 :
�أخرجه �أبو دواد ،كتاب الأدب ،باب ّ
�سنن الن�سائي الكربى ،عمل اليوم والليلة ،حديث رقم10161 :
فتح الباري ،ابن حجر.476/14 ،
�شرح النووي على �صحيح م�سلم.149/14 ،
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ال�سالم:
 -7الآداب امل ِّنظمة لإف�شاء ّ
يعلمنا النبي الكرمي �-صلى اهلل عليه و�سلم -الذوق الرفيع فيمن يبد�أ بالتحية،
تر�سيخا لأ�س�س االحرتام والتعامل الراقي بني الأفراد؛ ف َع ْن �أَ ِبي ُه َر ْي َر َة َع ْن ال َّن ِب ِّي
ال�صغِ ُري َع َلى ا ْل َك ِب ِري َوالمْ َ ُّار َع َلى ا ْلقَاعِ دِ َوا ْل َقل ُ
ِيل
�صلى اهلل عليه و�سلم َق َال( :يُ َ�س ِّل ُم َّ
َع َلى ا ْل َك ِث ِري)((( .ويف رواية �أخرى( :يُ َ�س ِّل ُم ال َّراكِ ُب َع َلى المْ َا�شِ ي َوالمْ َا�شِ ي َع َلى
ا ْلقَاعِ دِ َوا ْل َقل ُ
ِيل َع َلى ا ْل َك ِث ِري)(((.
ُر�سخ للتوقري والتبجيل
ال�سالم ومن يبد�أ به ،ت ِّ
فهذه �آداب منظمة ملن ي�ستحق ّ
بني �أفراد املجتمع ،وتُ�شعر كل واحد بحقه ،و�أن له قيمة يف املجتمع ما ي�ساعد على
�شيوع الأمن الداخلي؛ فال�صغري يف ال�سن ي�سلم على من هو �أكرب منه �سنًا ولو
كان هناك فارق يف العلم ،ولو كان هناك فارق يف الغنى وال�شرف ،وكل هذا
ين�شر التوا�ضع ولني اجلانب ،ويفرح الكبري ب�سالم ال�صغري ،ويفرح القاعد ب�سالم
املا�شي .فمجتمع ت�سوده مثل هذه الآداب وهذا الذوق الرفيع جدير بكل خري
ورفعة.
يقول الطيبي رحمه اهلل« :فالراكب ي�سلم على املا�شي ،وهو على القاعد
بال�سالمة و�إزالة اخلوف ،والقليل على الكثري للتوا�ضع ،وال�صغري على
للإيذان ّ
الكبري للتوقري والتعظيم»(((.
ال�سالم و�سيلة هامة ل�شيوع الأمن بني امل�سلمني وغريهم.
املطلب الثالث� :إف�شاء ّ
�إن منح الأمن والطم�أنينة لغري امل�سلمني ،ممن يعي�ش بيننا �أو ممن كان ال يعادينا وال
يحاربنا مق�ص ٌد عظيم من مقا�صد الإ�سالم الذي جعل غاية ر�سالته الرحمة بالنا�س
� -1أخرجه البخاري ،كتاب اال�ستئذان ،باب ت�سليم القليل على الكثري ،حديث رقم.6231 :
� -2أخرجه البخاري ،كتاب اال�ستئذان ،باب ت�سليم القليل على الكثري ،حديث رقم.6232 :
 -3مرقاة املفاتيح ،مال علي القاري.458/8 ،
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وحتقيق م�صاحلهم ،وحتبيبهم للإ�سالم بكافة الو�سائل ،و�إن منح الأمن والطم�أنينة
ٌ
وذوق عالٍ  ،ويدل على الفهم ال�صحيح ل�سبيل
رفيع
للغري مهما كان دينه خُ لقٌ ٌ
امل�سلم يف هذه احلياة ،وهي الدعوة اىل اهلل تعاىل ،ومعاملة النا�س بالرب والرحمة؛
قال تعاىل :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ املمتحنة .8:وال يخفى �أن منح الأمن والطم�أنينة هو �أحد
معاين الرب والإق�ساط املذكورة يف الآية؛ فيجدر بنا بيان ُحكم الإ�سالم واملنهج
الذي يريده منا ال�شارع احلكيم يف التعامل مع غري امل�سلمني عند اللقاء والتعامل،
حتقي ًقا للأمن والطم�أنينة التي ينبغي �إ�شاعتها يف نفو�س الآخرين ،مما له �أكرب الأثر
يف �إبعاد اخلوف من قلوبهم ،و�إبعاد الريبة من نفو�سهم جتاه الإ�سالم وامل�سلمني:
ال�سالم والت�سليم على غري امل�سلمني:
حكم رد ّ

ال�سالم �إذا �ألقى التحية غري م�سلم:
� اًأول :حكم رد ّ
ال�سالم من قوله تعاىل :ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ا�ستنبط العلماء وجوب رد ّ

ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﭼ الن�ساءَ .86:ق َال الحْ َلِيمِ ّي�« :إِنمَّ َا َك َان
الَ َمانَ ،ف�إِ َذا ِا ْب َت َد�أَ ِب ِه المْ ُ ْ�سلِم �أَخَ ا ُه َف َل ْم يُجِ ْب ُه َف�إِنَّ ُه يُ َت َو َّهم
ال�سالم َم ْع َنا ُه ْ أ
ال َّر ُّد َواجِ ًبا؛ ِ ألَ َّن ّ
ِم ْن ُه َّ
ال�ش ّرَ ،فيَجِ ب َع َل ْي ِه َدفْع َذل َِك ال َّت َو ُّهم َع ْن ُه»(((.
ال�سالم معناه الأمان فاملطلوب منحه لكل �أحد ،م�سل ًما كان �أو
قلت :و�إذا كان ّ
غري م�سلم؛ حيث �إن الآية الكرمية �أطلقت القول فيمن يُلقي التحية ،فقولهَ ( :و ِ�إ َذا
ُح ِّيي ُتم ِب َتحِ َّيةٍ )..وا�ضح يف عمومه ،فكل من يلقي عليك التحية ،فواجب ردها
ب�أح�سن منها �أو مثلها.

 -1فتح الباري ،ابن حجر144/17 ،
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ال�سالم على �أهل الكتاب
حديث ر ّد ّ
عن �أَن ٍَ�س ْب ِن َمال ٍِك ر�ضي اهلل عنه َق َالَ :ق َال ال َّن ِب ُّي �صلى اهلل عليه و�سلم�( :إِ َذا
اب َفقُولُوا َو َع َل ْي ُك ْم)((( .فهذا احلديث يف ظاهره يفيد
َ�س َّل َم َع َل ْي ُك ْم �أَ ْه ُل ا ْلكِ َت ِ
العموم ،لكن بالنظر يف طرق احلديث الأخرى ،وجدنا بع�ض ال�صحابة الكرام
قد ذكر �سبب احلديث ،وهو ما �أخرجه ال�شيخان من حديث ابن عمر ر�ضي اهلل
عنهما� ،أَ َّن َر ُ�س َ
ول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلمَ ،ق َال�( :إِ َذا َ�س َّل َم َع َل ْي ُك ْم ا ْليَ ُهو ُد َف�إِنمَّ َا
يَق ُ
ال�س ُام َع َل ْي َك َفق ُْل َو َع َل ْي َك)((( .وعن عائ�شة َر ِ�ض َي اهلل َع ْن َها َقالَ ْت:
ُول �أَ َحدُ ُه ْم َّ
«ال�س ُام
« َدخَ َل َر ْه ٌط م ِْن ا ْليَ ُهودِ َع َلى َر ُ�سولِ اهلل �صلى اهلل عليه و�سلمَ ،فقَالُواَّ :
َال َر ُ�س ُ
ال�س ُام َوال َّل ْع َن ُة»َ .فق َ
ول اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه
َع َل ْي َك» َف َفه ِْم ُت َهاَ ،ف ُق ْل ُتَ :ع َل ْي ُك ْم َّ
و�سلمَ ( :م ْهلاً يَا َعائ َِ�ش ُة َف ِ�إ َّن اهللَ يُحِ ُّب ال ِّرف َْق فيِ الأَ ْم ِر ُك ِّلهِ)َ .ف ُق ْل ُت :يَا َر ُ�س َ
ول اهلل
�أَ َولمَ ْ ت َْ�س َم ْع َما َقالُوا؟ َق َال َر ُ�س ُ
ول اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه و�سلمَ :فق َْد ُق ْل ُتَ :و َع َل ْي ُك ْم)(((.
فنلحظ �أن حديث �أن�س يخلو من ذكر ال�سبب فجاء عا ًما ،لكن َحدِ يث َْي عائ�شة
وابن عمر ت�ضمنا ذكر ال�سبب ،مما يُفهم منه �أن املراد بقوله (فقولوا وعليكم) هو
يهود ذلك الزمان ،ملا ظهر منهم من جفاء القول والعداوة و�سوء التحية ،وال
ين�سحب ذلك على غريهم ممن مل يبدر منهم ذلك ،وذلك لعموم قوله تعاىل:
ﭽﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﭼ الن�ساء.٨٦ :
ثانياُ :حكم الت�سليم على غري امل�سلمني:
 -1م�شروعية ذلك من القر�آن الكرمي:
 قال تعاىل :ﭽ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﭼ مرمي .47:هذا� -1أخرجه البخاري ،كتاب اال�ستئذان ،باب كيف يرد على �أهل الذمة ،حديث رقم.6256 :
� -2أخرجه البخاري ،كتاب اال�ستئذان ،باب كيف يرد على �أهل الذمة ،حديث رقم.6257:
� -3أخرجه البخاري ،كتاب اال�ستئذان ،باب كيف يرد على �أهل الذمة ،حديث رقم.6256:
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ال�سالم لأبيه �آزر وهو م�شرك .وقد نقل الرازي
ال�سالم من �إبراهيم عليه ّ
ّ
والقرطبي والألو�سي ،وغريهم �أن بع�ض �أهل العلم احتج بالآية ال�سابقة على
«ال�سالم عليكم» لغري امل�سلم(((.
م�شروعية قول ّ
 -وقال تعاىل:

ﭽﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ الق�ص�ص .55:هذه الكرمية تتحدث عن قوم من �أهل
الكتاب �آمنوا بالنبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -يف مكة املكرمة ،ف�أ�ساء �إليهم
كفار قري�ش ببذيء القول ،فكان ردهم�( :سالم عليكم ال نبتغي اجلاهلني)
فقابلوا �إ�ساءتهم ب�إح�سان وبطيب القول� :سالم عليكم(((؛ فهو �سالم من قوم
م�ؤمنني على قوم م�شركني.

 وقال تعاىل :ﭽ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﭼ الزخرف .89:وقال الرازي:ال�سالم على الكافر»(((َ .ع ْن َع ْونِ ْب ِن
«احتج قوم بهذه الآية على �أنه يجوز ّ
َع ْبدِ ا ِهلل َق َال�َ :س�أَ َل محُ َ َّمدُ ْب ُن َك ْع ٍب ُع َم َر ْب َن َع ْبدِ ا ْل َع ِز ِيز َع ِن ا ْبت َِداءِ �أَ ْه ِل ِّ
الذ َّم ِة
َال :تَ ُر ُّد َع َل ْيه ِْم َو اَل تَ ْب َتدِ ئُ ُه ْمَ ،ف ُق ْل ُتَ :ف َك ْي َف تَق ُ
ال�سلاَ ِم؟ َفق َ
ُول �أَن َْت ؟ َفقَالَ :ما
ِب َّ
ا�ص َف ْح َع ْن ُه ْم َو ُق ْل َ�سال ٌم
�أَ َرى بَ�أْ ً�سا َ�أنْ تَ ْب َد�أَ ُه ْمُ ،ق ْل ُت :لمِ َ ؟ َق َالِ :لق َْولِ اهللَِ } :ف ْ
َف َ�س ْو َف يَ ْع َل ُم َ
ون{»(((.
-

وقال تعاىل :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

-1
-2
-3
-4

تف�سري الرازي ،201/27 ،تف�سري القرطبي ،ج ،111/11روح املعاين ،الآلو�سي ،ج.99/16
تف�سري القر�آن العظيم ،ابن كثري ،ج.478/3
تف�سري الرازي.7..4/1 ،
روح املعاين ،110/25 :والأثر �أخرجه ابن �أبي �شيبة ،حديث رقم.25750 :

ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ املمتحنة .8:فقوله (�أن تربوهم) :ت�شمل كل
�أنواع الرب ،من ح�سن املعاملة والإكرام ،من الهدية والزيارة والتعزية عند
املوت �أو التهنئة عند الفرح ،وت�شمل الرب القويل ،بالكلمة الطيبة و�إلقاء
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ال�سالم ،فهي ت�شمل ذلك وغريه مما هو بر ومعروف يدل على ح�سن القول
ّ
ال�سالم على
وطيب العِ ْ�شرة .وقد نقل القرطبي� :أنه قيل البن عيينة :هل يجوز ّ
الكافر؟ قال :نعم ،قال اهلل تعاىل( :ال ينهاكم اهلل عن الذين مل يقاتلوكم يف
الدين )..الآية(((.
-

قال تعاىل :ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣﯤﯥﯦ ﯧﯨﯩﯪﯫﯬ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ البقرة .83:ما جاء يف الآية
الكرمية يدل على �أن القول احل�سن للنا�س كلهم هو من املواثيق التي �أُخذت
على الأمم ،ومعنى ﭽ ﯦ ﯧ ﯨﭼ :كلموهم طي ًبا ،ولي ُنوا لهم جان ًبا،
ال�سالم
ال�سالم لأنه قول ح�سن ،وهو دليل على �أن �إف�شاء ّ
ويدخل فيه �إف�شاء ّ
ي�شمل جميع �أفراد املجتمع ،امل�ؤمن وغري امل�ؤمن .قال ابن كثري :ونا�سب
�أن ي�أمرهم ب�أن يقولوا للنا�س ح�سنًا ،بعد ما �أمرهم بالإح�سان �إليهم بالفعل،
فجمع بني طريف الإح�سان الفعلي والقويل((( .ونقل القرطبي عن طلحة بن
عمر« :قلت لعطاء� :إنك رجل يجتمع عندك نا�س ذوو �أهواء خمتلفة ،و�أنا
رجل َّ
يف حدة ،ف�أقول لهم بع�ض القول الغليظ؟ فقال :ال تفعل! يقول اهلل
ا�س ُح ْ�سنًا»؛ فدخل يف هذه الآية اليهود والن�صارى فكيف
تعاىلَ « :و ُقولُوا لِل َّن ِ
باحلنيفي»(((.
 -2م�شروعية ذلك من ال�سنة:
َ 1 -1ع ْن َع ْبدِ ا ِهلل ْب ِن َع ْم ٍرو�« :أَ َّن َر ُجلاً َ�س�أَ َل َر ُ�س َ
ول اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه و�سلم� :أَ ُّي
 -1تف�سري القرطبي :ج.111/11
 -2تف�سري القر�آن العظيم ،ابن كثري.117/1 ،
 -3تف�سري القرطبي.16/2 ،
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ال ْ�سلاَ ِم خَ يرْ ٌ؟ َق َال :ت ُْطعِ ُم َّ
ال�سالم َع َلى َم ْن َع َرف َْت َو َم ْن لمَ ْ
ْ إِ
الط َع َامَ ،وتَ ْق َر�أُ ّ
ت َْع ِر ْف»(((.
َ 2 -2ع ْن ا ْلبرَ َاءِ ْب ِن َعازِ ٍب َر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه َماَ ،ق َال�« :أَ َم َرنَا َر ُ�س ُ
ول اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه
يت ا ْل َعاطِ ِ�سَ ،ون َْ�ص ِر
ي�ضَ ،واتِّ َب ِاع الجْ َ َنائ ِِزَ ،وت َْ�شمِ ِ
و�سلم ِب َ�س ْب ٍعِ :بعِ يَا َدةِ المْ َ ِر ِ
ال�سالمَ ،و ِ�إ ْب َرارِ المْ ُقْ�سِ ِم .((()...وما جاء
ال�ضعِ ِ
َّ
ومَ ،و ِ�إف َْ�شا ِء ّ
يفَ ،و َع ْونِ المْ َ ْظ ُل ِ
يف هذا احلديث هي توجيهات و�آداب عامة للمجتمع امل�سلم ،مل يخ�ص
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بها �أحدا.
3 -3قال عبد اهلل بن �سالم« :لمَ َّا َقدِ َم َر ُ�س ُ
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم المْ َدِ ي َن َة انجْ َ َف َل
اب،
ا�س ِق َب َل ُه َف ُك ْن ُت فِي َم ْن خَ َر َجَ ،ف َل َّما َر�أَ ْي ُت َو ْج َه ُه َع َرف ُْت �أَنَّ ُه لَ ْي َ�س ِب َو ْج ِه َك َّذ ٍ
ال َّن ُ
َف َك َان �أَ َّو ُل َما َ�سمِ ْع ُت ُه يَق ُ
ُول� :أَ ْطعِ ُموا َّ
الَ ْر َح َام
ال�سلاَ َم َو ِ�ص ُلوا ْ أ
الط َع َام َو َ�أف ُْ�شوا َّ
ا�س ِنيَا ٌم ت َْدخُ ُلوا الجْ َ َّن َة ِب َ�سلاَ ٍم»(((.
َو َ�ص ُّلوا َوال َّن ُ
ال�سلاَ َم»(((.
َ 4 -4ع ْن �أَ ِبي �أُ َما َم َة َق َال�« :أَ َم َرنَا نَ ِب ُّي َنا َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم �أَنْ نُ ْف�شِ َي َّ
ال�سالم.
وهذا تف�سري من �صحابي جليل ملعنى �إف�شاء ّ
5 -5وعن الرباء بن عازب� :أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قال�« :أَف ُْ�شوا
(((
ال�سالم
ال�سلاَ َم ت َْ�س َل ُموا»  .وهذا احلديث وا�ضح الداللة بالربط بني �إف�شاء ّ
َّ
و�سالمة املجتمع.
-1
-2
-3
-4
-5

ال�سالم من الإ�سالم ،حديث رقم.28 :
�أخرجه البخاري ،كتاب االميان ،باب �إف�شاء ّ
ال�سالم ،حديث رقم ،6235 :وم�سلم ،كتاب اللبا�س
�أخرجه البخاري ،كتاب اال�ستئذان ،باب �إف�شاء ّ
والزينة ،باب حترمي ا�ستعمال �أواين الذهب والف�ضة ،حديث رقم.5510 :
�أخرجه الرتمذي ،كتاب �صفة القيامة والرقائق والورع ،باب  ،42حديث رقم ،2485 :واحلاكم ،كتاب
الهجرة ،حديث رقم.4283 :
�أخرجه ابن ماجه� ،أبواب الأدب ،باب �إف�شاء ال�سالم ،حديث رقم.3693 :
ال�سلاَ ِم بَينْ َ المْ ُ ْ�سلِمِ نيَ ،حديث
�أخرجه ابن حبان ،كتاب الرب والإح�سان ،ذِ كْ ُر �إِ ْث َب ِ
ال�سلاَ َم ِة فيِ �إِف َْ�شاءِ َّ
ات َّ
رقم ,491 :قال ال�شيخ �شعيب� :إ�سناده قوي.
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 -3م�شروعية ذلك من الأثر ،فيما �أخرجه ابن �أبي �شيبة يف امل�صنف(((:
ال�سلاَ ُم َع َل ْي َك».
 عن ابن عبا�س�« :أَنَّ ُه َك َت َب �إِلىَ َر ُج ٍل م ِْن �أَ ْه ِل ا ْلكِ َت ِ
ابَّ :

اج ِة َفا ْب َد�أْ ُه
 عن �إبراهيم ،قال�« :إِ َذا َك َت ْب َت ِ �إلىَ ا ْليَ ُهودِ ِّي َوال َّن ْ�صرَانيِ ِّ فيِ الحْ َ َ
ال�سلاَ ُم َع َلى َم ِن اتَّ َب َع ا ْل ُه َدى».
ال�سلاَ ِمَ ،و َق َال مجُ َ اهِ دٌْ :اك ُت ِبَّ :
ِب َّ
«�س�أَ َل محُ َ َّمدُ ْب ُن َك ْع ٍب ُع َم َر ْب َن َع ْبدِ ا ْل َع ِز ِيز َع ِن
 عن عون بن عبد اهلل ،قالَ :
ا ْبت َِداءِ �أَ ْه ِل ِّ
َال :تَ ُر ُّد َع َل ْيه ِْم َو اَل تَ ْب َتدِ ئُ ُه ْمَ ،ف ُق ْل ُتَ :ف َك ْي َف تَق ُ
ال�سلاَ ِم؟ َفق َ
ُول
الذ َّم ِة ِب َّ
�أَن َْت؟ َفق َ
ا�ص َف ْح
َالَ :ما �أَ َرى بَ�أْ ً�سا �أَنْ تَ ْب َد�أَ ُه ْمُ ،ق ْل ُت :لمِ َ ؟ َق َالِ :لق َْولِ اهللَِ } :ف ْ
َع ْن ُه ْم َو ُق ْل َ�سال ٌم َف َ�س ْو َف يَ ْع َل ُم َ
ون{.
ال�سلاَ ِم».
  َع ْن �أَ ِبي �أُ َما َم َة�« :أَنَّ ُه َك َان اَل يمَ ُ ُّر بمِ ُ ْ�سل ٍِم َو اَل يَ ُهودِ ٍّي َو اَل ن َْ�صرَانيِ ٍّ ِ�إ اَّل بَ َد�أَ ُه ِب َّ
الد ْر َدا ِء َو َف َ�ضالَ َة ْب َن ُع َب ْيدٍ َكانُوا يَ ْب َد�ؤ َ
ُون �أَ ْه َل
  َع ِن ا ْب ِن َع ْجلاَ َن�« :أَ َّن َع ْب َد ا ِهلل َو�أَبَا َّ
ِّ
ال�سلاَ ِم».
ال�ش ْر ِك ِب َّ
ِيت».
 عن عبد اهلل�ِ « :إ َّن م ِْن َر�أْ ِ�س ال َّت َو ُ
ال�سلاَ ِم َم ْن لَق َ
ا�ض ِع �أَنْ ت َ ْب َد َ�أ ِب َّ
 عن ال�شعبي ،قالَ « :ك َت َب �أَبُو بُ ْر َد َة ِ�إلىَ َر ُج ٍل م ِْن َ�أ ْه ِل ِّ
الذ َّم ِة يُ َ�س ِّل ُم َع َل ْيهَِ ،فق َ
ِيل
لَ ُه :لمِ َ ُق ْل َت لَ ُه؟ َفق َ
ال�سلاَ ِم».
َال� :إِنَّ ُه بَ َد�أَنيِ ِب َّ
 قلت :ومل يذكر امل�صنف ،وهو ابن �أبي �شيبة ،ما يخالف ذلك من عمل
ال�صحابة �أو التابعني.
 -4حديث (�إذا لقيتم �أهل الكتاب:)..

عن �أبي هريرة� :أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قال :اَ«ل تَ ْب َد ُءوا ا ْليَ ُهو َد

بال�سالم ،حديث رقم:
� -1أخرجه ابن �أبي �شيبة يف امل�صنف ،كتاب الأدب ،باب �أهل الذمة يبد�أون ّ
.35754 -35748
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ا�ض َط ُّرو ُه �إِلىَ �أَ ْ�ضيَ ِقهِ» .ويف
ال�سلاَ ِمَ ،ف�إِ َذا لَقِي ُت ْم �أَ َح َد ُه ْم فيِ َط ِريقٍ َف ْ
َو اَل ال َّن َ�صا َرى ِب َّ
رواية �شعبة عن �سهيل�( :إذا لقيتم �أهل الكتاب ،)..ويف رواية وكيع�( :إذا لقيتم
اليهود) ،ويف رواية جرير بن عبد احلميد�( :إذا لقيتموهم) ،وكل هذه الروايات
�أخرجها م�سلم يف مو�ضع واحد ،عن �سهيل ،فبينّ رحمه اهلل اختالف الرواة
يف لفظ احلديث ،وخمرجه ومداره هو �سهيل بن �أبي �صالح عن �أبيه.(((....
و�أخرجه �أحمد والبيهقي عن �سفيان الثوري عن �سهيل� :إذا لقيتم امل�شركني.(((..
وهو يف م�صنف عبد الرزاق� :أخربنا معمر والثوري ،عن �سهيل به�(...إذا لقيتم
امل�شركني.((()..
ونلحظ اختالف الرواة يف لفظ احلديث ،فجائز �أن يكون من �سهيل ،وجائز
و�سهيل هذا قال فيه �أحمد :ما �أ�صلح حديثه ،ووثقه ابن
�أن يكون من الرواة عنهُ ،
حتج به،
عدي وابن �سعد ،والن�سائي ،وغريهم ،وقال �أبو حامت :يُكتب حديثه وال يُ ّ
وقال ابن معني :لي�س بحجة ،وذكر ابن املديني وغريه �أنه ن�سي و�ساء حفظه يف
�آخر عمره(((.
و�أرى �أن الراجح املحفوظ من �ألفاظ احلديث هو (�إذا لقيتم اليهود) ،لأنهم
كانوا يف املدينة ،وكان النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -قد �ساملهم وعاهدهم يف
بداية الأمر ،لكنهم نق�ضوا العهود وخانوا وغدروا حتى �أجالهم ،فهم معادون
حماربون ،يتوجه لهم مثل هذا التوجيه النبوي.
ومل يَذكر �سبب الرواية يف احلديث نف�سه ،لكن بالنظر يف �سياقه ،ويف
-1
-2
-3
-4

ال�سلاَ ِمَ ،و َك ْي َف يُ َر ُّد َع َل ْيه ِْم ،حديث
اب ال َّن ْه ِي َع ِن ا ْبتِدَ اءِ �أَ ْه ِل ا ْلكِ َت ِ
ال�سالم ،بَ ُ
�صحيح م�سلم ،كتاب ّ
اب ِب َّ
رقم.2167 :
�أخرجه �أحمد يف امل�سند ،حديث رقم� ،9726:شعب الإميان للبيهقي ،حديث رقم.19195 :
م�صنف عبد الرزاق ،حديث رقم9387 :
ميزان االعتدال ،الذهبي ،224/2 ،تهذيب التهذيب ،ابن حجر ،ترجمة �سهيل ،رقم.463 :
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ال�صحابي الذي رواه وهو �أبو هريرة وكان مت�أخر الإ�سالم؛ حيث �أ�سلم بعد غزوة
خيرب ،ويف هذا الوقت كان اليهود قد مت �إجال�ؤهم من املدينة ،وبقي منهم بقايا،
فجاء التوجيه النبوي بكيفية التعامل معهم ملا ظهر منهم من الغدر والعداوة ،فمثل
فال�سالم للم�ساملني.
بال�سالم؛ ّ
ه�ؤالء ال ي�ستحقون �أن نبد�أهم ّ
وذكر ابن القيم �أن منا�سبة احلديث كانت عند التوجه �إىل بني قريظة ،وي�ؤيد
ذلك ما �أخرجه �أحمد وابن �أبي �شيبة وابن عبد الرب ب�سند �صحيح �إىل �أبي عبد
الرحمن اجلهني قال� :سمعت النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يقول�( :إِنيِّ َراكِ ٌب َغدً ا
ال�سلاَ ِم.((()...
�إِلىَ يَ ُهو َدَ ،فلاَ تَ ْب َد�ؤُو ُه ْم ِب َّ
قلت :وعلى هذا ،فيحتمل �أن �أبا هريرة �سمع احلديث من غريه ،فهو مر�سل
�صحابي ،وهو حجة لأن ال�صحابة -عادة -ال ي�أخذون العلم �إال عن بع�ضهم.
قال ابن القيم« :وقد اختلف ال�سلف واخللف يف ذلك فقال �أكرثهم :ال
بال�سالم ،وذهب �آخرون �إىل جواز ابتدائهم كما يُر ُّد عليهم؛ روي ذلك
يُبد�ؤون ّ
عن ابن عبا�س و�أبي �أمامة وابن حمرييز ،وهو وجه يف مذهب ال�شافعي رحمه.
وقالت طائفة :يجوز االبتداء مل�صلحة راجحة من حاجة تكون له �إليه� ،أو خوف
من �أذاه �أو لقرابة بينهما� ،أو ل�سبب يقت�ضي ذلك ،يروى ذلك عن �إبراهيم النخعي
وعلقمة ،وقال الأوزاعي�« :إن �سلمت فقد �س ّلم ال�صاحلون ،و�إن تركت فقد ترك
ال�صاحلون»(((.
ويظهر �أن من ذهب من الفقهاء �إىل حترمي �أو كراهية ابتداء �أهل الذمة
بال�سالم ،ا�ستنادا لهذا احلديث ،فقد جانب ال�صواب لعدم االلتفات �إىل �سياق
ّ
� -1أخرجه �أحمد يف امل�سند �أحمد ،حديث رقم ،18045 :وابن �أبي �شيبة امل�صنف ،142/6 ،وابن عبدالرب
يف التمهيد ،93/17 ،قال ال�شيخ �شعيب يف تعليقه على امل�سند�" :صحيح".
 -2زاد املعاد ،ابن القيم.388/2 ،
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احلديث لكون احلديث خا�ص بيهود املدينة الذين غدروا ونكثوا العهود وحاربوا
امل�سلمني.
وبالنظر يف �ألفاظ احلديث واختالف رواته ،جند �أن رواية (�إذا لقيتم اليهود)،
�أو (�إذا لقيتموهم) هي الراجحة ،خا�صة �أن الن�صارى مل يكن لهم وجود حينئذ
يف املدينة.
ال�سالم من �أ�سماء اجلنة وهو حتية �أهلها.
املطلب الرابعّ :
ال�سالم من �أ�سماء اجلنة:
ّ -1
قال تعاىل :ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﭼالأنعام .127:وعند
تف�سري قوله تعاىل :ﭽ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﭼ يون�س25:
ال�سالم ثالثة وجوه:
ذكر الرازي �أن �سبب ت�سمية اجلنة بدار ّ
ال�سالم هو اهلل تعاىل ،واجلنة داره.
 الأول� :أن ّ
ال�سالم :الدار التي من دخلها �سلم
ال�سالم جمع �سالمة ،ومعنى دار ّ
 الثاينّ :
من الآفات.
ال�سالم ،لأنه تعاىل ي�سلم على �أهلها ،قال تعاىل:
 الثالث� :أنه �سميت اجلنة بدار ّ
ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ(ي�س ،)58 :واملالئكة ي�سلمون عليهم � ً
أي�ضا ،قال
تعاىل :ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ (�سورة :الرعد).
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ال�سالم حتية �أهل اجلنة:
ّ -2
قال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ الأحزاب ،44:وقال:
ﭽﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ الزمر ،73:وقال :ﭽ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ الواقعة ،26-25:وقال :ﭽﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﭼ يون�س.10:
ال�سالم هو موقف امل�ؤمنني من ت�صرفات اجلاهلني:
املطلب اخلام�سّ :
قال تعاىل:

ﭽﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ

ﯜ ﯝ ﭼ الفرقان ،63:وقال:

ﭽﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ الق�ص�ص .55:وقال ابن كثري« :هذه �صفات عباد
ين يمَ ْ ُ�ش َ
ون َع َلى ال ْأر ِ�ض َه ْونًا{ �أي :ب�سكينة ووقار من غري َجبرَ ية
اهلل امل�ؤمنني }ا َّلذِ َ
وال ا�ستكبار ،كما قال :ﭽ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ
ﰎ ﭼ [الإ�سراء ،]37 :ف�أما ه�ؤالء ف�إنهم مي�شون من غري ا�ستكبار وال مرح ،وال �أ�شر
وال بطر .وقال جماهد} :ﯜ ﯝ { يعني :قالوا� :سدا ًدا .وقال �سعيد بن جبري:
ردوا معرو ًفا من القول .وقال احل�سن الب�صري} :ﯜ ﯝ { ،قال« :حلماء ال
يجهلون ،و�إن جهل عليهم حلموا .ي�صاحبون عباد اهلل نهارهم مبا ت�سمعون .ثم
ذكر �أن ليلهم خري ليل»(((.

 -1تف�سري القر�آن العظيم ،ابن كثري122/6 :
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اخلامتة:
احلمد هلل رب العاملني ،فقد تبني من خالل املباحث ال�سابقة حر�ص اال�سالم
ال�سالم ورده وبيان
على �إ�شاعة ِّ
ال�سلم ،وت�شريع كل ما ي�ؤدي �إليه ،وقد كان �إف�شاء ّ
�آدابه ،واحل�ض على �إف�شائه لكل �أفراد املجتمع من الأمور التي تتميز بها هذه الأمة
التي �أراد اهلل لها �أن تكون خري �أمة �أُخرجت للنا�س.
و�أُجمل فيما يلي �أهم النتائج التي متخَّ �ض عنها هذا البحث:
(ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته) ،وقد ثبت �أنها حتية ذرية
1 -1حتية الإ�سالم ّ
�آدم ،وهذا يعني �أنها حتية النا�س جميعا.
ال�سالم ا�سم من �أ�سماء اهلل احل�سنى ،وهو يحمل معاين الأمن والطم�أنينة ودفع
ّ 2 -2
الأذى وال�شرور.
ال�سالم يدل على املحبة والت�آلف بني النا�س ،وغيابه دليل على ال�شحناء
�3 -3إف�شاء ّ
والتباغ�ض.
ال�سالم من حق الطريق ،وهو يعني �أن م�سري الإن�سان يف طريق امل�سلمني
4 -4رد ّ
يقت�ضي منه �أداء هذا احلق ،لإ�شاعة الطم�أنينة والأمن بني النا�س.
ال�سالم ورده ي�ؤجر عليه املرء امل�سلم ،مما يدل �أن تبادل التحية عبادة
�5 -5إف�شاء ّ
و ُقربة �إىل اهلل تعاىل ،وهذا مما يرغب امل�سلم يف �إف�شائه طل ًبا للثواب.
ال�سالم ،فيكون طرحه
6 -6بني النبي الكرمي �-صلى اهلل عليه و�سلم� -آداب �إف�شاء ّ
تطمينًا من املا�شي على القاعد ،واحرتاما من ال�صغري للكبري ،وتوا�ضعا من
القليل �إىل الكثري.
ال�سالم حتية امل�ؤمنني يف اجلنة ،وكذا حتية املالئكة ،فكما �شاعت هذه التحية
ّ 7 -7
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بني امل�ؤمنني يف الدنيا جازاهم اهلل با�ستمرار هذه التحية يف دار النعيم ودار
ال�سالم.
ّ
8 -8هناك فهم غري �صحيح للحديث الوارد يف �صحيح م�سلم (�إذا لقيتم �أهل
بال�سالم ،)..وذلك �أن هذا احلديث ورد على �سبب
الكتاب فال تبد�ؤوهم ّ
خا�ص ،وهو يهود املدينة الذين نق�ضوا العهد وحاربوا امل�سلمني.
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ال�شعور بال َغ نْب ومنهجية الهدي النبوي يف
أمنوذجا
التعامل معه ،ق�سمة غنائم حنني � ً
د .حممد �أبوبكر عبد الرحمن الرحمنو
جامعة الطائف -اململكة العربية ال�سعودية

املقدمة
احلمد هلل ،وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل ،وعلى �آله ومن �سار على نهجه
واهتدى بهديه اىل يوم الدين ،وبعد،،
فتت�سبب بع�ض الأحداث وت�صرفات امل�سئولني يف �شعور بع�ض اجلماعات
داخل التنظيمات بكافة �أ�شكالها (دولة ،جمتمع ،جي�ش ،م�ؤ�س�سة ،وزارة)...،
ال�سلم املدينّ ،حيث يتحول
بالغ نَْب ،ومن ثم ح�صول تداعيات ميكن �أن تهدد ِّ
ال�شعور بالغ نَْب �أحيانًا �إىل �صراع وفتنة عظيمة ،ال يعلم مدى انت�شارها وت�أثريها
�إ ّال اهلل .وقد �شهد العامل قدميًا وحدي ًثا وما يزال ي�شهد فتنًا عظيمة ،و�صراعات
خطرية ،ع�صفت بوحدة �شعوب فق�سمتها ،وبح�ضارة �شعوب فدمرتها� ،أفقرت
الأغنياء ،وفرقت الأقرباء ،و�أوهنت الأقوياء ،وفتت يف ع�ضد الأمم واملجتمعات
ال�سلم املدينّ ،ويحتاج �إىل منهجية
بكافة �أ�شكالها� .إن ال�شعور بالغ نَْب خطر يهدد ِّ
حكيمة ر�شيدة ملعاجلته من ناحية ،ولتاليف �أخطاره وتداعياته التي قد تع�صف
ين من ناحية �أخرى .وقد حدثت يف زمن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
بال�سلم املد ّ
ِّ
حادثة هامة �إبان توزيع غنائم حنني ،حني �أيد اهلل �سبحانه ر�سوله وامل�ؤمنني بن�صره،
ومن على امل�ؤمنني بغنائم عظيمة من ال�سبي،
على هوازن وغطفان ومن معهمّ ،
والأبل ،والغنم والنقد((( .ف�أعطى ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم بع�ض زعماء
العرب عطايا عظيمة من اخلم�س ومل يجعل للأن�صار -وهم الذين �آووا ون�صروا
 -1زاد املعاد ،البن القيم حممد بن �أبي بكر408/3 ،؛ و�سبل الهدي والر�شاد يف �سرية خري العباد ،ملحمد
بن يو�سف ال�صاحلي.411/5 ،
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يف حال �ضعف الدعوة -منها �شيئًا((( .ف�أ�صاب بع�ض الأن�صار �شعور بالغ نَْب حيال
ذلك ،و�أخذ هذا ال�شعور يف التطور؛ مما �أنذر بحدوث �شرخ يف حلمة املجتمع
الإ�سالمي .وقد توىل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بنف�سه التعامل مع هذه احلالة
بفاعلية تامة ،مما مثل فر�صة عظيمة لدرا�سة املنهجية املثلى ملعاجلة حاالت ال�شعور
ال�سلم املدينّ.
بالغ نَْب ،ومنعها من تهديد ِّ
تتمثل م�شكلة هذا البحث� ،إ ًذا ،يف حماولة ا�ستنباط منهجية النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم يف التعامل مع حالة ال�شعور بالغ نَْب ،التي قد حتدث عند بع�ض فئات
ِب ق�سمة غنائم غزوة
املجتمعات ،من خالل درا�سة اجتماع احلظرية الذي مت َعق َ
حنني وحتليله ،وذلك لال�ستفادة منه يف تطبيقات معا�صرة.

وميكن التعبري عن م�شكلة البحث من خالل ال�س�ؤال التايل :هل ميكن ا�ستنباط
منهجية متكاملة للت�صدي لل�شعور بالغ نَْب على م�ستوى اجلماعات ،ومعاجلة �آثاره
ال�سلم املدينّ ،من خالل درا�سة اجتماع احلظرية الذي ح�صل يف
ال�سالبة على ِّ
�سياق ق�سمة غنائم حنني ،وحتليل الكيفية التي تعامل بها النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
معه؟.
ويتطلب الإجابة عن هذا ال�س�ؤال الرئي�س ،الإجابة عن الت�سا�ؤالت الفرعية
التالية:
1 -1ما املق�صود يف هذه الدرا�سة بال�شعور بالغ نَْب؟
2 -2ما هي ق�صة اجتماع احلظرية الذي حدث بعد ق�سمة غنائم حنني ،كما جاء
يف الآثار الثابتة؟
 -1زاد املعاد ،البن القيم حممد بن �أبي بكر408/3 ،؛ و�سبل الهدي والر�شاد يف �سرية خري العباد ،ملحمد
بن يو�سف ال�صاحلي.411/5 ،
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3 -3ما هي �أ�سباب ال�شعور بالغ نَْب على م�ستوى اجلماعات ،وما هي �آثاره املحتملة
ال�سلم املدينّ؟
على ِّ
4 -4ما هي املنهجية التي تعامل بها النبي �صلى اهلل عليه و�سلم مع ال�شعور بالغ نَْب
الذي نتج عن ق�سمة غنائم حنني قبل وخالل اجتماع احلظرية؟
5 -5كيف ميكن اال�ستفادة من منهجية الهدي النبوي يف التعامل مع ال�شعور
ين اليوم؟
ال�سلم املد ّ
بالغ نَْب؛ على م�ستوى اجلماعات يف املحافظة على ِّ
يحاول هذا البحث حتقيق الأهداف الآتية:
1 -1جمع ق�صة ق�سمة غنائم حنني وحتليلها ،واجتماع احلظرية الثابتة كما وردت
يف كتب ال�سنة.
2 -2درا�سة �أ�سباب ظاهرة ال�شعور بالغ نَْب على م�ستوى اجلماعات و�آثارها على
ال�سلم املدينّ.
ِّ
3 -3ا�ستنباط منهجية الهدي النبوي يف معاجلة ظاهرة ال�شعور بالغ نَْب على م�ستوى
اجلماعات وتاليف �آثارها.
ال�سلم املدينّ ،ومعاجلة
�4 -4إبراز ريادة ال�سنة النبوية وتقدمها يف جمال حتقيق ِّ
امل�شكالت التي تهدده وتع�صف به يف القدمي واحلديث.
تتمثل �أهمية هذا البحث يف كونه حماولة لدرا�سة ظاهرة مهمة تهدد
ال�سلم املدينّ ،وتت�سبب يف الكثري من الفنت والنزاعات ال�سيا�سية ،وال�صراعات
ِّ
االجتماعية �إنها ظاهرة ال�شعور بالغ نَْب؛ على م�ستوى اجلماعات ،ويف كونه يدر�س
هذه الظاهرة من خالل ال�سنة النبوية ،وبا�ستخدام منهجية احلديث املو�ضوعي،
والدرا�سات التي متت حول هذ املو�ضوع ،وبهذه الكيفية قليلة ونادرة .كذلك ف�إن
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هذا البحث يتعمق يف درا�سة حالة عملية متفردة ،ا�شتملت على جميع العنا�صر
ذات العالقة باملو�ضوع و�أبعاده املختلفة وحتليلها ،ومثلت معاجلة عملية ناجحة
ال�سلم املدينّ ،وعليه ف�إن نتائج هذه الدرا�سة قد تكون ذات
لظاهرة خطرية تهدد ِّ
فائدة عملية عظيمة يف معاجلة ظاهرة ال�شعور بالغ نَْب؛ على م�ستوى املجتمعات
ين من خالل تاليف تداعيات ال�شعور
ال�سلم املد ّ
املختلفة ،واملحافظة على ا�ستدامة ِّ
ين
ال�سلم املد ّ
اجلماعي بالغ نَْب املهددة له ،ولذلك تعني امل�س�ؤولني املبا�شرين لق�ضايا ِّ
يف التخطيط ،واتخاذ القرار ،والت�صدي لهذه الظاهرة بطريقة �سليمة .وتعمل هذه
الدرا�سة � ً
أي�ضا على تعميم �إطار الظاهرة لت�شمل جميع �أنواع اجلماعات و�أ�شكالها،
والتنظيمات �سواء كانت ذات طبيعة اجتماعية� ،أم اقت�صادية� ،أم �سيا�سية� ،أم
ع�سكرية ،وغريها ،لال�ستفادة من نتائجها وتو�صياتها يف �إطار وا�سع.
ا�ستخدم يف هذا البحث املنهج التاريخي لتتبع ظاهرة ال�شعور بالغ نَْب يف
اجتماع احلظرية عقب ق�سمة غنائم حنني ومنهجية النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف
التعامل معها ،كما ا�ستخدم فيه منهجية الدرا�سة املو�ضوعية للحديث النبوي ،فقد
مت فيه جمع الروايات الثابتة عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،والتي تت�ضح من
خاللها معامل ق�صة اجتماع احلظرية و�أبعادها وتفا�صيلها ،وتناول الن�صو�ص ذات
العالقة باملو�ضوع ،ثم حتليلها جمي ًعا يف �إطار واحد .كما ا�ستخدمت املالحظة
واملقارنة واال�ستنتاج للإجابة عن ت�سا�ؤالت البحث وحتقيق �أهدافه .كذلك مت
ا�ستخدام بع�ض امل�صطلحات احلديثة وامل�ستحدثة ،املنا�سبة ملوا�ضعها؛ لإدماج
املفاهيم واال�ستنتاجات امل�ستقاة منها مع الواقع املعا�صر ،وحتقيق الفائدة العملية
منها.
يتقيد هذا البحث بدار�سة ظاهرة ال�شعور بالغ نَْب ،على م�ستوى اجلماعات،
واملنهجية التي اتبعها النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف التعامل معه خالل اجتماع
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احلظرية َعقِب ق�سمة غنائم حنني .وال يدخل يف مقا�صده ،وال مو�ضوعاته درا�سة
ال�شعور بالغ نَْب على امل�ستوى الفردي ،و�إن كان يحتمل �إمكانية اال�ستفادة منها يف
هذا اخل�صو�ص .من ناحية ثانية ،يتقيد هذا البحث بالروايات الثابتة؛ ذات العالقة
ب�أحداث احلادثة حمل الدرا�سة .وتتحدد م�صادره بكتب ال�سنة و�شروحها ،وكتب
ال�سرية ،والتف�سري كمراجع �أ�سا�سية له.
�إن الدرا�سات ال�سابقة التي تناولت بالتحليل ق�سمة غنائم حنني ،واجتماع
احلظرية ،ال�ستنباط منهجية ملعاجلة الأزمة التي حدثت قليلة ونادرة ،وتت�ضمن
الدرا�سات التي اتيح للباحث الو�صول �إليها:
 -1درا�سة د .راغب ال�سرجاين(((:
تناولت هذه الدرا�سة ق�صة توزيع غنائم حنني وموقف الأن�صار منها،
وا�ستنبطت بع�ض عنا�صر منهج النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف معاجلة الأزمة التي
ح�صلت؛ منها :حل الأزمة ب�سرعة ،وعدم التغافل عن النار حتت الرماد ،وعدم
الت�سويف ،احليلولة دون انت�شار الأزمة ،وحل الأزمة مع �أهلها فقط ،لقاء �أ�صحاب
الأزمة ب�صورة مبا�شرة دون و�ساطة ،ال�صراحة ،والو�ضوح وراء الفعل الذي
�أغ�ضب �أ�صحاب الأزمة ،وما هو ال�سبب احلقيقي وراء �إحداث الأزمة ،النظر
بتوازن �إىل املوقف ،ولفت �أنظار �أ�صحاب الأزمة �إىل ما ح�صلوه من �إيجابيات،
واالعرتاف بقيمة �أ�صحاب الأزمة ،وف�ضل �أ�صحاب الأزمة ،ورفع معنوياتهم،
وتهوين حجم اخل�سارة التي خ�سرها �أ�صحاب الأزمة �إن كانت هينة فعلاً  ،حتريك
عواطف �أ�صحاب الأزمة وم�شاعرهم� ،إىل جوار �إقناع عقولهم ،والدعاء املخل�ص
لهم �أن يرحمهم اهلل عز وجل ،ويثبت �أقدامهم،و التذكري بالآخرة ،و�أن املرء يف
الدنيا ال يعدم �أن يخ�سر �شيئًا ليك�سب اجلنة.
 -1راغب ال�سرجاين ،موقف الأن�صار من توزيع غنائم حنني.)http://islamstory.com( ،
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لوحظ على هذه الدرا�سة �أنها مل جتمع الن�صو�ص ذات العالقة ،وحتللها يف
�إطار املو�ضوع الكلي ،بل كانت درا�سة حتليلية عجلى ،هي �أ�شبه بال�سرد التاريخي
للأحداث تبعه ا�ستخال�ص للدرو�س التي فيها .كذلك ف�إن هذه الدرا�سة مل حتدد
�أبعاد الأزمة ،و�إطارها .وب�صورة عامة ،ف�إن هذه الدرا�سة رغم تعر�ضها بالتحليل
لق�سمة غنائم حنني ،واجتماع احلظرية التي ترتب عليها� ،إ ّال �أنها مل تتعمق يف
درا�ستها من ناحية حتليل ال�شعور بالغ نَْب و�أ�سبابه وتداعياته ،كما مل تتعمق يف
حتليل املنهج النبوي يف معاجلة ظاهرة ال�شعور بالغ نَْب .وبالتايل فهي تختلف عن
هذه الدرا�سة يف نواح؛ هي� :أهداف الدرا�سة ال�سيما الهدفني الأول والثالث
واخلام�س ،واملنهجية والتي تت�سم يف هذه الدرا�سة بالعمق ،والنظرة املت�أنية من
خالل اتباع منهجية درا�سة احلديث املو�ضوعي.
 -2درا�سة طه بن ح�سني باف�ضل(((:
تناولت هذه الدرا�سة ق�صة اجتماع احلظرية الذي ترتب على ق�سمة غنائم
حنني ،وهدف الدار�س �إىل ا�ستخال�ص وقفات تربوية منها ،وقد تو�صل �إىل
العديد من هذه الوقفات الرتبوية؛ منها :الكرم غري املحدود للقائد �صلى اهلل عليه
و�سلم ،امل�صلحة ال�شرعية ميزان العطاء واملنع ،واملبادرة �إىل حل امل�شكالت،
واحللم مع القدرة ،وال�صراحة والو�ضوح ،واملوعظة ولي�س الغلظة والفظاظة،
والتذكري بالف�ضائل لأجل املتابعة ،وعدم �إ�شاعة الأخبار وامل�شاكل ،والتعميم ال
التعيني.
هذه الدرا�سة �إ ًذا هدفت �إىل ا�ستخال�ص درو�س تربوية ،فهدفها يختلف عن
هدف هذه الدرا�سة ،ثم �إنه اعرتاها ما اعرتى �سابقتها من ناحية عدم ا�ستخدام
املنهجية العلمية املتعمقة املت�أنية يف درا�سة احلديث املو�ضوعي.
-1

طه بن ح�سني باف�ضل ،وقفات تربوية مع حديث تق�سيم الغنائم يف حنني)http://rosetta-library.com( :
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مما �سبق ،يظهر �أن الدرا�سات ال�سابقة التي مت التعر�ض لها �آن ًفا ،تتفق مع هذه
الدرا�سة يف كون ت�صرف النبي �صلى اهلل عليه و�سلم خالل احلادثة ميثل منهجية
وا�ضحة حلل امل�شكالت والأزمات� .إال �أن هذه الدرا�سة تتميز عن الدرا�سات
ال�سابقة يف ناحية تناول املو�ضوع؛ حيث تركز على ظاهرة ال�شعور بالغ نَْب و�أثره
ين ومنهجية معاجلته ،وهي يف الناحية الأخرية هذه تقرتب من
ال�سلم املد ّ
على ِّ
الدرا�سة الأوىل� ،إ ّال �أنها تختلف عنها يف طريقة معاجلتها؛ لكون هذه الدرا�سة تتبع
منهجية علمية متعمقة ومت�أنية يف الدرا�سة هي منهجية درا�سة احلديث املو�ضوعي.
كذلك ف�إن هذه الدرا�سة تتخذ مدخلاً �أو�سع يف ناحية ت�سا�ؤالتها و�أهدافها ،ولهذا
ف�إنه يتوقع �أن تختلف عنها يف نتائجها وا�ستنباطاتها.
�إن هذه الدرا�سة تتميز عن �سابقاتها ب�أنها تهدف �إىل التو�صل ال�ستنباط
منهجية عملية ملواجهة حاالت ال�شعور بالغ نَْب ،على م�ستوى اجلماعات تكون
نربا�سا ي�ست�ضاء به يف احلاالت امل�شابهة ،وذلك من خالل درا�سة متعمقة الجتماع
ً
احلظرية ،والذي نتج عن �شعور فئة من الأن�صار بالغ نَْب نتيجة ق�سمة غنائم حنني،
والت�صرفات النبوية ال�شريفة خالله.
�أهم م�صطلحات البحث:
 -1ال�شعور بال َغ نْب:
الغ نَْب لغة من غنب؛ قال ابن فار�س :الغني والباء والنون كلمة تدل على
غب غبنًا ،وذلك �إذا اهت�ضم
�ضعف واهت�ضام ،يقال ُغ نِب الرجل يف بيعه ،فهو يُ نَ
فيه ،و َغ نَب يف ر�أيه وذلك �إذا �ضعف ر�أيه((( .وغبنه يف البيع غبنًا �إذا نق�صه عما
باع به مثله ،وغنب ال�شيء �إذا غيبه ،ومنه املغابن وهي الأرفاغ((( .وقال ابن منظور:
 -1مقايي�س اللغة البن فار�س.329/4 ،
� -2شم�س العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم ،لن�شوان احلمريي.4902/8 ،
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يك ،فيِ الر�أْي .و َغ ِب ْن َت ر�أْيَك
ني ،فيِ ا ْل َب ْي ِع ،والغ نَْبِ ،بال َّت ْح ِر ِ
غنب :الغ نَْبِ ،بال َّت ْ�سكِ ِ
ب فِي ِه َغ ْبنًا و َغ َبنًا :نَ�سِ يَ ُه و�أَغفله َو َج ِه َل ُه؛ َ�أن�شد
�أَي نَ�سِ يته َ
ب ال�شي َء و َغ نِ َ
و�ض َّي ْعتهَ .غ نِ َ
وح ْ�س َن اجلِوارِ  ،و ُق ْر َب ال َّن َ�سب) .والغ نَْب:
ا ْب ُن الأَعرابيَ ( :غ ِب ْن ُت ْم تَتابُ َع �آالئِنا ** ُ
َ
الرجل يَغْ ِب ُنه
ب
النِّ�سيانَ .غ ِب ْن ُت َك َذا م ِْن َح ِّقي عِ ْن َد ُفلاَ نٍ �أَي نَ�سِ ي ُت ُه و َغل ِْط ُت فِيهِ .و َغ نَ َ
ماثل َف َل ْم يَ َر ُه َولمَ ْ يَ ْف ُط ْن لَ ُه ...والغ نَْب فيِ ا ْل َب ْي ِع َو ِّ
َغ ْبنًاَ :م َّر ِب ِه َو ُه َو ٌ
ال�ش َراءِ  :ال َو ْك ُ�س،
ب َف ُه َو َمغْ ُبو ٌنَ ،و َق ْد ُحكِ َي ِب َف ْت ِح ا ْل َباءِ .
خدعهَ ،و َق ْد ُغ نِ َ
َغ َب َنه يَغْ ِب ُنه َغ ْبنًا َه َذا الأَكرث �أَي َ
و َغ ِب ْن ُت فيِ ا ْل َب ْي ِع َغ ْبنًا �إِ َذا َغ َف ْل َت َع ْن ُه ،بَ ْي ًعا َك َان �أَو �شِ َراء .ا ْب ُن ُ�ش َم ْي ٍل :يُق ُ
َال َهذِ هِ ال َّنا َق ُة
َما �شِ ْئ َت م ِْن ناق ٍة َظ ْه ًرا و َك َر ًما َغيرْ َ �أَنها َمغْ ُبونة اَل يُ ْع َل ُم َذل َِك ِم ْن َهاَ ،و َق ْد َغ َب ُنوا خَ برَ ها
و َغ ِب ُنوها �أَي لمَ ْ يَ ْع َل ُموا عِ ْل َمها((( .و�إذا نال بع�ض النا�س �شيئًا دون غريهم يقال:
غبنوا النا�س(((.
فالغ نَْب �إذا هو �ضعف ونق�ص واهت�ضام يف املعامالت والر�أي غال ًبا.
وي�ستخدم يف اخلدعة ،والن�سيان ،والغلط ،والغفلة ،وعدم االنتباه .ويكون
يف البيع وال�شراء جمي ًعا ،كما ي�ستخدم للتعبري عن ا�ستئثار البع�ض ب�شيء دون
غريهم .واملق�صود بال�شعور بالغ نَْب يف هذا البحث :جملة مركبة من هذه املعاين؛
هي� :شعور االهت�ضام املتولد عند بع�ض النا�س نتيجة نوال �آخرين �شيئًا دونهم.
 -2اجتماع احلظرية:
احلظرية من احلظر ،وهو خالف الإباحة .حظر ال�شيء يحظره حظ ًرا :منعه.
واحلظرية ما �أحاط بال�شيء وهي تكون من ق�صب وخ�شب .واحلظار :احلظرية
(((
تعمل للإبل والبهم عمو ًما من �شجر وخ�شب لتقيها الربد والريح.
 -1ل�سان العرب البن منظور.311-309 /13 ،
 -2ل�سان العرب ،البن منظور.309/13 ،
 -3ل�سان العرب ،البن منظور.202/4 ،
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واحلظرية املق�صودة يف هذا البحث ،هي املكان الذي �ضربه ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم موعدً ا الجتماعه مع الأن�صار ،ملناق�شة ما �سمعه عن وجدهم عليه
جراء ق�سمة غنائم حنني ،وقد و�صفت يف بع�ض الروايات ب�أنها قبة من �أدم �أي
جلد.
املبحث الأول :الروايات الثابتة اجلامعة لق�صة اجتماع احلظرية
مت االطالع على �أكرث الروايات ال�صحيحة واحل�سنة يف �ش�أن اجتماع احلظرية.
والروايات املثبتة يف هذا املطلب هي الروايات التي جتمع �أطراف احلادثة وتفا�صيلها،
وال تكاد ت�ضيف �إليها بقية الروايات �شيئًا .و�أجمعها رواية �أحمد يف امل�سند عن �أبي
�سعيد اخلدري ر�ضي اهلل عنه ،ولها �أطراف يف ال�صحيحني وغريهما.
املطلب الأول :رواية �أحمد يف امل�سند ،عن �أبي �سعيد اخلدري قال:
«لمَ َّا �أَ ْع َطى َر ُ�س ُ
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َما �أَ ْع َطى م ِْن ِت ْل َك ا ْل َع َطايَا
الَن َْ�صارِ ِم ْن َها �شَ ْي ٌءَ ،و َج َد َه َذا الحْ َ ُّي
فيُِ  ق َر ْي ٍ�ش َو َق َبائ ِِل ا ْل َع َر ِبَ ،ولمَ ْ يَ ُك ْن فيِ ْ أ
 الَن َْ�صارِ  فيِ �أَ ْن ُف�سِ ه ِْم َح َّتى َكثرُ َْت فِيه ُِم ا ْلقَالَ ُة َح َّتى َق َال َقا ِئ ُل ُه ْم :لَق َِي َر ُ�س ُ
ول ا ِهلل
م َِن ْ أ
َال :يَا َر ُ�س َ
َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َق ْو َم ُهَ ،ف َدخَ َل َع َل ْي ِه َ�س ْعدُ ْب ُن ُع َبا َد َة َفق َ
ول اهللِ� ،إِ َّن
َه َذا الحْ َ َّي َق ْد َو َجدُ وا َع َل ْي َك فيِ �أَ ْن ُف�سِ ه ِْم لمِ َا َ�ص َن ْع َت فيِ َه َذا ا ْل َف ْيءِ ا َّلذِ ي �أَ َ�ص ْب َت،
َق َ�س ْم َت فيِ َق ْوم َِك َو�أَ ْع َط ْي َت َع َطايَا عِ َظا ًما فيِ َق َبائ ِِل ا ْل َع َر ِبَ ،ولمَ ْ يَ ُك فيِ َه َذا ا ْل َح
 الَن َْ�صارِ �شَ ْي ٌءَ ،ق َالَ :ف َ�أ ْي َن َ�أن َْت م ِْن َذل َِك يَا َ�س ْعدُ ؟ َق َال :يَا َر ُ�س َ
ول اهللَِ ،ما
ِّي م َِن ْ أ
�أَنَا �إِ اَّل ا ْم ُر�ؤٌ م ِْن َق ْومِيَ ،و َما �أَنَا ؟ َق َالَ :ف ْاج َم ْع ليِ َق ْو َم َك فيِ َهذِ هِ الحْ َظِ َريةِ َ ،ق َال:
الن َْ�صا َر فيِ ِت ْل َك الحْ َظِ َريةِ َ ،ق َالَ :ف َجا َء رِ َج ٌ
فَخَ َر َج َ�س ْع ٌد َف َج َم َع َْ أ
ين َفترَ َ
ال م َِن المْ ُ َهاجِ ِر َ
ون َف َر َّد ُه ْمَ ،ف َل َّما ْاج َت َم ُعوا (لَ ُه) �أَتَا ُه َ�س ْع ٌد َفق َ
َك ُه ْمَ ،ف َدخَ ُلوا َو َجا َء �آخَ ُر َ
َالَ :قدِ ْاج َت َم َع
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َف َحمِ َد اهللَ
 الَن َْ�صارِ َ ،ق َالَ :ف�أَتَا ُه ْم َر ُ�س ُ
لَ َك َه َذا الحْ َ ُّي م َِن ْ أ
 الن َْ�صارِ َما َقالَ ٌة بَ َل َغ ْتنِي َع ْن ُك ْم َوجِ َد ٌة
َو�أَ ْث َنى َع َل ْي ِه ِبا َّلذِ ي ُه َو لَ ُه �أَ ْه ٌل ثُ َّم َق َال :يَا َم ْع َ�ش َر َْ أ
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َو َج ْدتمُ ُو َها فيِ �أَ ْن ُف�سِ ُك ْم� ،أَلمَ ْ �آ ِت ُك ْم ُ�ضلاَّ اًل َف َه َدا ُك ُم اهللَُ ،و َعالَ ًة َف�أَ ْغ َنا ُك ُم اهللَُ ،و�أَ ْع َدا ًء
َف�أَ َّل َف اهللُ بَينْ َ ُق ُلو ِب ُك ْم ؟ َقالُوا :بَ ِل اهللُ َو َر ُ�سولُ ُه �أَ َم ُّن َو�أَف َْ�ض ُلَ ،ق َال� :أَ اَل تجُ ِي ُبونَنِي يَا
 الن َْ�صارِ ؟ َقالُواَ :وبمِ َا َذا نجُ ِي ُب َك يَا َر ُ�س َ
ول ا ِهلل ؟ َوللِهَّ ِ َو ِل َر ُ�سو ِل ِه المْ َ ُّن َوا ْل َف ْ�ض ُل،
َم ْع َ�ش َر َْ أ
َق َال� :أَ َما َوا ِهلل لَ ْو �شِ ْئ ُت ْم لَ ُق ْل ُت ْم َف َل َ�ص َد ْق ُت ْم َولَ ُ�صدِّ ْق ُت ْم� ،أَت َ ْي َت َنا ُم َك َّذبًا َف َ�ص َّد ْق َن َ
اك،
َومخَ ْ ُذ اً
اكَ ،و َعائِلاًَ  ف� َآ�س ْي َن َ
َاكَ ،و َط ِريدً ا َف�آ َو ْي َن َ
ول َف َن َ�ص ْرن َ
اك� ،أَ َو َج ْدتمُ ْ فيِ �أَ ْن ُف�سِ ُك ْم يَا َم ْع
الد ْنيَا تَ�أَ َّل ْف ُت ِب َها َق ْو ًما ِل ُي ْ�س ِل ُموا َو َو َك ْل ُت ُك ْم �إِلىَ �إِ ْ�سلاَ ِم ُك ْم،
�شَ َر َْ أ
 الن َْ�صارِ  فيِ لُ َعا َع ٍة م َِن ُّ
ا�س ِب َّ
ال�شاةِ َوا ْل َبعِ ِريَ ،وت َْرجِ ُع َ
�أَ َفلاَ ت َْر َ�ض ْو َن يَا َم ْع َ�ش َر ْ أ
ون ِب َر ُ�سولِ
 الَن َْ�صارِ �أَنْ يَ ْذ َه َب ال َّن ُ
 الَن َْ�صارِ ،
ا ِهلل فيِ رِ َحا ِل ُك ْمَ ،فو َا َّلذِ ي نَ ْف ُ�س محُ َ َّمدٍ ِبيَدِ هِ لَ ْو اَل ا ْله ِْج َر ُة لَ ُك ْن ُت ا ْم َر�أً م َِن ْ أ
الن َْ�صارِ  ،ال َّل ُه َّم ْار
 الَن َْ�صا ُر �شِ ْع ًبا لَ َ�س َل ْك ُت �شِ ْع َب ْ َ أ
ا�س �شِ ْع ًبا َو َ�س َل َك ِت ْ أ
َولَ ْو َ�س َل َك ال َّن ُ
ِ الن َْ�صارِ َ ،ق َالَ :ف َب َكى ا ْلق َْو ُم َح َّتى َ�أخْ َ�ض ُلو
 الَن َْ�صارِ َو�أَ ْب َنا َء �أَ ْب َناء ْ َ أ
 الَن َْ�صا َر َو َ�أ ْب َنا َء ْ أ
َح ِم ْ أ
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ
ا لحِ َا ُه ْمَ ،و َقالُواَ :ر ِ�ضي َنا ِب َر ُ�سولِ ا ِهلل ق ِْ�س ًما َو َح ًّظاُ ،ث َّم ان َْ�ص َر َف َر ُ�س ُ
َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َوتَ َف َّر ُقوا»(((.
املطلب الثاين :الروايات املتفق عليها (البخاري وم�سلم):
 الَن َْ�صارِ َقالُوا ِل َر ُ�سولِ ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه
 -1عن �أَن َُ�س ْب ُن َمال ٍِك�« :أَ َّن ن ًَا�سا م َِن ْ أ
ني �أَ َفا َء اهللُ َع َلى َر ُ�سو ِل ِه َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم م ِْن �أَ ْم َوالِ َه َوازِ َن َما
َو َ�س َّل َم ،حِ َ
ال ِب ِل َ ،فقَالُوا :يَغْ ِف ُر اهللُ
�أَ َفا َء َ ،ف َطف َِق يُ ْعطِ ي رِ َج اًال م ِْن ُق َر ْي ٍ�ش المْ ِائَ َة م َِن ْ إِ
ِل َر ُ�سولِ ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ،يُ ْعطِ ي ُق َر ْي ً�شا َويَ َد ُع َناَ ،و ُ�سيُو ُف َنا تَ ْق ُط ُر م ِْن
دِ َما ِئه ِْمَ ،ق َال �أَن ٌَ�سَ :ف ُحدِّ َث َر ُ�س ُ
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم بمِ َقَالَ ِته ِْمَ ،ف�أَ ْر َ�س َل
لىَ الَن َْ�صارِ َف َج َم َع ُه ْم فيُِ  ق َّب ٍة م ِْن �أَ َد ٍمَ ،ولمَ ْ يَ ْد ُع َم َع ُه ْم �أَ َحدً ا َغيرْ َ ُه ْمَ ،ف َل َّما
�إِ ْ أ
ْاج َت َم ُعوا َجا َء ُه ْم َر ُ�س ُ
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َفق َ
َالَ :ما َك َان َحدِ ٌ
يث بَ َل َغنِي
َع ْن ُك ْمَ ،ق َال لَ ُه ُف َق َها�ؤُ ُه ْم� :أَ َّما َذ ُوو �آ َرا ِئ َنا يَا َر ُ�س َ
ول ا ِهلل َف َل ْم يَقُولُوا �شَ ْيئًاَ ،و�أَ َّما
� -1أخرجه �أحمد ،امل�سند ،حديث رقم .11748 :وح�سنه �شعيب الأرن�ؤوط.
مالحظة :ما �سريد يف هذا البحث من مقاطع حديثية راجعة �إىل �أحاديث هذا املبحث.
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َا�س ِم َّنا َحدِ يثَ ٌة �أَ ْ�س َنانُ ُه ْمَ ،فقَالُوا :يَغْ ِف ُر اهللُ ِل َر ُ�سولِ ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم،
�أُن ٌ
َال َر ُ�س ُ
 الَن َْ�صا َر َ ،و ُ�س ُيو ُف َنا تَ ْق ُط ُر م ِْن دِ َما ِئه ِْمَ .فق َ
ول ا ِهلل
يُ ْعطِ ي ُق َر ْي ً�شا َ ،ويَترْ ُ ُك ْ أ
يث َع ْهدُ ُه ْم ِب ُك ْف ٍر� ،أَ َما ت َْر َ�ض ْو َن �أَنْ
َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم� :إِنيِّ �أُ ْعطِ ي رِ َج اًال َحدِ ٌ
الَ ْم َوالِ َ ،وت َْرجِ ُع َ
ون �إِلىَ رِ َحا ِل ُك ْم ِب َر ُ�سولِ ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه
ا�س ِب ْ أ
يَ ْذ َه َب ال َّن ُ
ون ِبهِ» َقالُوا :بَ َلى يَا َر ُ�س َ
َو َ�س َّل َم َ ،ف َوا ِهلل َما تَ ْن َق ِل ُب َ
ون ِب ِه خَ يرْ ٌ ممِ َّا يَ ْن َق ِل ُب َ
ول ا ِهلل َق ْد
ا�صبرِ ُوا َح َّتى تَ ْل َق ُوا اهللَ
َر ِ�ضي َناَ ،فق َ
َال لَ ُه ْم� :إِنَّ ُك ْم َ�سترَ َ ْو َن بَ ْعدِ ي �أَثَ َر ًة �شَ دِ َيد ًة َف ْ
َو َر ُ�سولَ ُه َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َع َلى الحْ َ ْو ِ�ض َق َال �أَن ٌَ�س َ :ف َل ْم ن َْ�صبرِ ْ (((.
َ -2ع ْن �أَن َِ�س ْب ِن َمال ٍِك -ر�ضى اهلل عنهَ -ق َال لمَ َّا َك َان يَ ْو ُم ُح َنينْ ٍ �أَ ْق َب َل ْت َه َوازِ ُن
َو َغ َط َف ُان َو َغيرْ ُ ُه ْم ِب َن َعمِ ه ِْم َو َذ َرارِ ِّيه ِْمَ ،و َم َع ال َّن ِب ِّى �-صلى اهلل عليه و�سلم-
َع َ�ش َر ُة �آ َال ٍف َوم َِن ُّ
الط َلقَاءِ َ ،ف�أَ ْدبَ ُروا َع ْن ُه َح َّتى بَق َِى َو ْح َد ُهَ ،ف َنا َدى يَ ْو َمئِذٍ
ن َِدا َء ْي ِن لمَ ْ يَخْ ل ِْط بَ ْي َن ُه َما ،ا ْل َت َف َت َع ْن يمَ ِي ِنهَِ ،فق َ
َال( :يَا َم ْع َ�ش َر الأَن َْ�صارِ )َ .قالُوا
ول اللهَّ ِ� ،أَ ْب�شِ ْر ن َْح ُن َم َع َك .ثُ َّم ا ْل َت َف َت َع ْن يَ َ�سارِ هِ َ ،فق َ
لَ َّب ْي َك يَا َر ُ�س َ
َال( :يَا َم ْع َ�ش َر
الأَن َْ�صارِ )َ .قالُوا لَ َّب ْي َك يَا َر ُ�س َ
ول اللهَّ ِ� ،أَ ْب�شِ ْر ن َْح ُن َم َع َكَ .و ْه َو َع َلى بَغْ َل ٍة بَ ْي َ�ضا َء،
َف َن َز َل َفق َ
َال (�أَنَا َع ْبدُ اللهَّ ِ َو َر ُ�سولُ ُه)َ ،فا ْن َه َز َم المْ ُ ْ�ش ِر ُك َ
اب يَ ْو َمئِذٍ َغ َنائ َِم
ونَ ،ف�أَ َ�ص َ
ين َو ُّ
الط َلقَاءِ َولمَ ْ يُ ْع ِط الأَن َْ�صا َر �شَ ْيئًاَ ،فقَالَ ِت الأَن َْ�صا ُر
َك ِث َريةًَ ،فق ََ�س َم فِى المْ ُ َهاجِ ِر َ
�إِ َذا َكان َْت �شَ دِ َيد ٌة َف َن ْح ُن ن ُْد َعىَ ،ويُ ْع َطى ا ْل َغنِي َم َة َغيرْ ُنَاَ .ف َب َل َغ ُه َذل َِكَ ،ف َج َم َع ُه ْم
يث بَ َل َغنِى َع ْن ُك ْم)َ .ف َ�س َك ُتوا َفق َ
فِى ُق َّبةٍَ ،فق َ
َال (يَا َم ْع َ�ش َر الأَن َْ�صارِ َما َحدِ ٌ
َال:
الد ْنيَاَ ،وت َْذ َه ُب َ
ون ِب َر ُ�سولِ
ا�س ِب ُّ
(يَا َم ْع َ�ش َر الأَن َْ�صارِ َ�أ َال ت َْر َ�ض ْو َن �أَنْ يَ ْذ َه َب ال َّن ُ
َال َر ُ�س ُ
اللهَّ ِ �-صلى اهلل عليه و�سلم -تحَ ُوزُونَ ُه �إِلىَ بُ ُيو ِت ُك ْم)َ .قالُوا بَ َلىَ .فق َ
ول
ا�س َوادِ يًاَ ،و َ�س َل َك ِت الأَن َْ�صا ُر �شِ ْع ًبا
اللهَّ ِ �-صلى اهلل عليه و�سلم( -لَ ْو َ�س َل َك ال َّن ُ
 -1متفق عليه� ،أخرجه البخاري (اللفظ له) ،كتاب اخلم�س ،باب ما كان للنبي �صلى اهلل عليه و �سلم يعطي
امل�ؤلفة قلوبهم وغريهم من اخلم�س ونحوه ،حديث رقم،)2978( :؛ وم�سلم ،كتاب اجلهاد وال�سري ،باب
�إعطاء امل�ؤلفة قلوبهم على الإ�سالم وت�صرب من قوى �إميانه ،حديث رقم.)1059(:

- 317 -

َال هِ َ�شا ٌم :يَا �أَبَا َح ْم َزةََ ،و�أَن َْت �شَ اهِ ٌد َذ َ
لأَخَ ْذ ُت �شِ ْع َب الأَن َْ�صارِ )َ .فق َ
اك َق َال
(((
يب َع ْن ُه.
َو�أَ ْي َن �أَغِ ُ
َ -3ع ْن �أَن َِ�س ْب ِن َمال ٍِك  -ر�ضى اهلل عنه َ -ق َال َج َم َع ال َّن ِب ُّى � -صلى اهلل عليه و�سلم
 ن ًَا�سا م َِن الأَن َْ�صارِ َ ،فق َيث َع ْهدٍ ِب َجاهِ ِل َّي ٍة َو ُم ِ�صي َبةٍَ ،و ِ�إنِّى
َال�ِ ( :إ َّن ُق َر ْي ً�شا َحدِ ُ
الد ْنيَاَ ،وت َْرجِ ُع َ
ون
ا�س ِب ُّ
�أَ َر ْد ُت �أَنْ َ�أ ْجبرُ َ ُه ْم َو�أَتَ�أَ َّل َف ُه ْم �أَ َما ت َْر َ�ض ْو َن �أَنْ يَ ْرجِ َع ال َّن ُ
ِب َر ُ�سولِ اللهَّ ِ � -صلى اهلل عليه و�سلم �ِ -إلىَ بُ ُيو ِت ُك ْم)َ .قالُوا بَ َلىَ .ق َال( :لَ ْو
ا�س َوادِ يًا َو َ�س َل َك ِت الأَن َْ�صا ُر �شِ ْع ًبا لَ َ�س َل ْك ُت َوادِ َى الأَن َْ�صارِ �أَ ْو �شِ ْع َب
َ�س َل َك ال َّن ُ
(((
الأَن َْ�صارِ ).
َ -4ع ْن َع ْبدِ اللهَّ ِ ْب ِن َز ْيدٍ �أَ َّن َر ُ�س َ
ول اللهَّ ِ �-صلى اهلل عليه و�سلم -لمَ َّا َف َت َح ُح َن ْينًا َق َ�س َم
ا ْل َغ َنائ َِم َف�أَ ْع َطى المْ ُ�ؤَ َّل َف َة ُق ُلوبُ ُه ْم َف َب َل َغ ُه �أَ َّن الأَن َْ�صا َر يُحِ ُّب َ
اب
ون �أَنْ يُ ِ�صي ُبوا َما �أَ َ�ص َ
َام َر ُ�س ُ
ول اللهَّ ِ �-صلى اهلل عليه و�سلم -فَخَ َط َب ُه ْم َف َحمِ َد اللهَّ َ َو�أَ ْث َنى َع َل ْي ِه
ا�س َفق َ
ال َّن ُ
ُث َّم َق َال( :يَا َم ْع َ�ش َر الأَن َْ�صارِ �أَلمَ ْ �أَجِ ْد ُك ْم ُ�ض َّال اًل َف َه َدا ُك ُم اللهَّ ُ ِبى َو َعالَ ًة َف�أَ ْغ َنا ُك ُم
ون اللهَّ ُ َو َر ُ�سولُ ُه �أَ َم ُّنَ .فق َ
ني َف َج َم َع ُك ُم اللهَّ ُ ِبى)َ .ويَقُولُ َ
َال�( :أَ َال
اللهَّ ُ ِبى َو ُم َت َف ِّر ِق َ
تجُ ِي ُبونِى)َ .فقَالُوا اللهَّ ُ َو َر ُ�سولُ ُه �أَ َم ُّنَ .فق َ
َال�( :أَ َما �إِنَّ ُك ْم لَ ْو �شِ ْئ ُت ْم �أَنْ تَقُولُوا َك َذا
َو َك َذا َو َك َان م َِن الأَ ْم ِر َك َذا َو َك َذا) .لأَ�شْ يَا َء َع َّد َد َها َز َع َم َع ْم ٌرو �أَنْ َال يَ ْح َف ُظ َها.
ون ِب َر ُ�سولِ اللهَّ ِ �إِلىَ
َفق َ
ا�س ِب َّ
ال�شاءِ َوالإِ ِب ِل َوت َْذ َه ُب َ
َال�( :أَ َال ت َْر�ضَ ْو َن �أَنْ يَ ْذ َه َب ال َّن ُ
ا�س دِ ثَا ٌر َولَ ْو َال ا ْله ِْج َر ُة لَ ُك ْن ُت ا ْم ًَرا م َِن الأَن َْ�صارِ
رِ َحا ِل ُك ُم الأَن َْ�صا ُر �شِ َعا ٌر َوال َّن ُ
ا�س َوادِ يًا َو�شِ ْع ًبا لَ َ�س َل ْك ُت َوادِ َى الأَن َْ�صارِ َو�شِ ْع َب ُه ْم �إِنَّ ُك ْم َ�س َت ْلق َْو َن
َولَ ْو َ�س َل َك ال َّن ُ
� -1أخرجه البخاري (اللفظ له ،كتاب املغازي ،باب غزوة الطائف) ،حديث رقم)4082( :؛ وم�سلم،
كتاب اجلهاد وال�سري ،باب �إعطاء امل�ؤلفة قلوبهم على الإ�سالم وت�صرب من قوى �إميانه ،حديث رقم:
(.)1059
 -2متفق عليه� ،أخرجه البخاري ،كتاب املغازي ،باب غزوة الطائف ،حديث رقم)4079( :؛ وم�سلم،
كتاب اجلهاد وال�سري ،باب �إعطاء امل�ؤلفة قلوبهم على الإ�سالم وت�صرب من قوي �إميانه ،حديث رقم:
(.)1059
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ا�صبرِ ُوا َح َّتى تَ ْلق َْونِى َع َلى الحْ َ ْو ِ�ض)(((.
بَ ْعدِ ى �أَثَ َر ًة َف ْ
املطلب الثالث :روايات انفرد بها البخاري فيها زيادة تفا�صيل:
َ -1ع ْن �أَن ٍَ�س َق َال لمَ َّا َك َان يَ ْو َم َف ْت ِح َم َّك َة َق َ�س َم َر ُ�س ُ
ول اللهَّ ِ � -صلى اهلل عليه و�سلم
 َغ َنائ َِم بَينْ َ ُق َر ْي ٍ�شَ .فغ َِ�ض َب ِت الأَن َْ�صا ُر َق َال ال َّن ِب ُّى � -صلى اهلل عليه و�سلم :-الد ْنيَاَ ،وت َْذ َه ُب َ
ون ِب َر ُ�سولِ اللهَّ ِ � -صلى اهلل عليه
ا�س ِب ُّ
(�أَ َما ت َْر َ�ض ْو َن َ�أنْ يَ ْذ َه َب ال َّن ُ
ا�س َوادِ يًا �أَ ْو �شِ ْع ًبا لَ َ�س َل ْك ُت َوادِ َى
و�سلم َ .) -قالُوا بَ َلىَ .ق َال( :لَ ْو َ�س َل َك ال َّن ُ
(((
الأَن َْ�صارِ �أَ ْو �شِ ْع َب ُهم).
 -2عن �أبي التياح قال َ�سمِ ْع ُت َ �أن ًَ�سا  -ر�ضى اهلل عنه  -يَق ُ
ُول َقالَ ِت الأَن َْ�صا ُر يَ ْو َم
َف ْت ِح َم َّك َة َ -و�أَ ْع َطى ُق َر ْي ً�شا َ -واللهَّ ِ �إِ َّن َه َذا لَ ُه َو ا ْل َع َج ُب� ،إِ َّن ُ�س ُيو َف َنا تَ ْق ُط ُر م ِْن
دِ َما ِء ُق َر ْي ٍ�شَ ،و َغ َنا ِئ ُم َنا تُ َر ُّد َع َل ْيه ِْمَ .ف َب َل َغ َذل َِك ال َّن ِب َّى � -صلى اهلل عليه و�سلم -
َف َد َعا الأَن َْ�صا َر َق َال َفق َ
َالَ ( :ما ا َّلذِ ى بَ َل َغنِى َع ْن ُك ْم)َ .و َكانُوا َال يَ ْكذِ بُ َ
ونَ .فقَالُوا
ا�س ِبا ْل َغ َنائ ِِم �إِلىَ بُ ُيو ِته ِْم،
ُه َو ا َّلذِ ى بَ َلغ ََكَ .ق َال�( :أَ َو َال ت َْر َ�ض ْو َن �أَنْ يَ ْرجِ َع ال َّن ُ
َوت َْرجِ ُع َ
ون ِب َر ُ�سولِ اللهَّ ِ � -صلى اهلل عليه و�سلم � -إِلىَ بُ ُيو ِت ُك ْم .لَ ْو َ�س َل َك ِت
الأَن َْ�صا ُر َوادِ يًا �أَ ْو �شِ ْع ًبا ،لَ َ�س َل ْك ُت َوادِ َى ا َلأن َْ�صارِ َ �أ ْو �شِ ْع َب ُهم)(((.
 -3عن عبد اهلل قال :لمَ َّا َق َ�س َم ال َّن ِب ُّى � -صلى اهلل عليه و�سلم  -ق ِْ�س َم َة ُح َنينْ ٍ َق َال
َر ُج ٌل م َِن الأَن َْ�صارِ َما �أَ َرا َد ِب َها َو ْج َه اللهَّ َِ .ف�أَتَ ْي ُت ال َّن ِب َّى � -صلى اهلل عليه و�سلم
و�سى ،لَق َْد �أُوذِ َى ِب�أَ ْكثرَ َ م ِْن
 َف�أَخْ برَ ْ تُ ُهَ ،ف َت َغيرَّ َ َو ْج ُه ُه ُث َّم َق َالَ ( :ر ْح َم ُة اللهَّ ِ َع َلى ُم َ -1متفق عليه� ،أخرجه البخاري ،كتاب املغازي ،باب غزوة الطائف ،حديث رقم)4075( :؛ و�أخرجه
م�سلم ،كتاب اجلهاد وال�سري ،باب �إعطاء امل�ؤلفة قلوبهم على الإ�سالم ،واللفظ له ،حديث رقم:
(.)1061
� -2أخرجه البخاري ،كتاب املغازي ،باب غزوة الطائف ،حديث رقم.)4077( :
� -3أخرجه البخاري ،كتاب ف�ضائل ال�صحابة ،باب مناقب الأن�صار ،حديث رقم.)3567( :
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َه َذا َف َ�صبرَ َ).
َ -4ع ْن �أَن ٍَ�س  -ر�ضى اهلل عنه َ -ق َال َد َعا ال َّن ِب ُّى � -صلى اهلل عليه و�سلم  -الأَن َْ�صا َر
َال َر ُ�س ُ
َالَ ( :ه ْل فِي ُك ْم �أَ َح ٌد م ِْن َغيرْ ِ ُك ْم)َ .قالُواَ :ال� ،إِ َّال ا ْب ُن �أُخْ ٍت لَ َناَ .فق َ
َفق َ
ول
(((
اللهَّ ِ � -صلى اهلل عليه و�سلم( :-ا ْب ُن �أُخْ ِت ا ْلق َْو ِم ِم ْن ُه ْم).
(((

املطلب الرابع :حديث عند الن�سائي مف�صل ،وعند �أبي داوود خمت�صر:
َع ْن َع ْم ِرو ْب ِن ُ�ش َع ْي ٍب َع ْن �أَ ِبي ِه َع ْن َجدِّ هِ َق َال ُك َّنا عِ ْن َد َر ُ�سولِ اللهَّ ِ �-صلى اهلل عليه
و�سلم� -إِ ْذ َ�أتَ ْت ُه َو ْفدُ َه َوازِ َن َفقَالُوا يَا محُ َ َّمدُ �إِنَّا �أَ ْ�ص ٌل َو َع�شِ َري ٌة َو َق ْد نَ َز َل ِب َنا م َِن ا ْل َب َالءِ
َما َال يَخْ َفى َع َل ْي َك َفا ْمننُ ْ َع َل ْي َنا َم َّن اللهَّ ُ َع َل ْي َكَ .فق َ
َال( :اخْ َتا ُروا م ِْن �أَ ْم َوا ِل ُك ْم �أَ ْو م ِْن
ن َِ�سا ِئ ُك ْم َو َ�أ ْب َنا ِئ ُك ْم)َ .فقَالُوا َق ْد خَ يرَّ ْ تَ َنا بَينْ َ �أَ ْح َ�سا ِب َنا َو َ�أ ْم َوا ِل َنا بَ ْل نَخْ َتا ُر ن َِ�سا َءنَا َو�أَ ْب َنا َءنَا.
َال َر ُ�س ُ
َفق َ
ول اللهَّ ِ �-صلى اهلل عليه و�سلم�( :-أَ َّما َما َك َان لىِ َو ِل َبنِى َع ْبدِ المْ ُ َّطل ِِب
َف ُه َو لَ ُك ْم َف�إِ َذا َ�ص َّل ْي ُت ُّ
ني
الظ ْه َر َفقُو ُموا َفقُولُوا �إِنَّا ن َْ�س َتعِ ُ
ني ِب َر ُ�سولِ اللهَّ ِ َع َلى المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
َال َر ُ�س ُ
الظ ْه َر َقا ُموا َفقَالُوا َذل َِك َفق َ
ني فِى ن َِ�سا ِئ َنا َو َ�أ ْب َنا ِئ َنا)َ .ف َل َّما َ�ص َّل ُوا ُّ
ول
�أَوِ المْ ُ ْ�سلِمِ َ
اللهَّ ِ �-صلى اهلل عليه و�سلمَ ( :-ف َما َك َان لىِ َو ِل َبنِى َع ْبدِ المْ ُ َّطل ِِب َف ُه َو لَ ُك ْم)َ .فق َ
َال
المْ ُ َهاجِ ُر َ
ون َو َما َك َان لَ َنا َف ُه َو ِل َر ُ�سولِ اللهَّ ِ �-صلى اهلل عليه و�سلمَ .-و َقالَ ِت الأَن َْ�صا ُر
َما َك َان لَ َنا َف ُه َو ِل َر ُ�سولِ اللهَّ ِ �-صلى اهلل عليه و�سلمَ .-فق َ
َال الأَ ْق َر ُع ْب ُن َحا ِب ٍ�س �أَ َّما
ا�س ْب ُن
�أَنَا َوبَ ُنو تمَ ٍِيم َف َالَ .و َق َال ُعيَ ْي َن ُة ْب ُن حِ ْ�ص ٍن �أَ َّما �أَنَا َوبَ ُنو َف َزا َر َة َف َالَ .و َق َال ا ْل َع َّب ُ
ا�س �أَ َّما �أَنَا َوبَ ُنو ُ�س َل ْي ٍم َف َالَ .فقَا َم ْت بَ ُنو ُ�س َل ْي ٍم َفقَالُوا َك َذ ْب َت َما َك َان لَ َنا َف ُه َو ِل َر ُ�سولِ
م ِْر َد ٍ
َال َر ُ�س ُ
اللهَّ ِ �-صلى اهلل عليه و�سلمَ .-فق َ
ول اللهَّ ِ �-صلى اهلل عليه و�سلم( :-يَا �أَ ُّي َها
ا�س ُر ُّدوا َع َل ْيه ِْم ن َِ�سا َء ُه ْم َو�أَ ْب َنا َء ُه ْم َف َم ْن تمَ َ َّ�س َك م ِْن َه َذا ا ْل َف ْىءِ ِب َ�ش ْىءٍ َف َل ُه �سِ ُّت
ال َّن ُ
ا�س
َف َرائ َ
ِ�ض م ِْن �أَ َّولِ �شَ ْىءٍ يُفِي ُئ ُه اللهَّ ُ َع َّز َو َج َّل َع َل ْي َنا)َ .و َركِ َب َراحِ َل َت ُه َو َركِ َب ال َّن ُ
� -1أخرجه البخاري ،كتاب املغازي ،باب غزوة الطائف ،حديث رقم.)4080( :
� -2أخرجه البخاري ،كتاب املناقب ،باب ابن �أخت القوم وموىل القوم منهم ،حديث رقم.)3327( :
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ا ْق�سِ ْم َع َل ْي َنا َف ْي َ�أنَا َف�أَلجْ َ ُئو ُه ِ�إلىَ �شَ َج َرةٍ فَخَ طِ َف ْت رِ َدا َء ُه َفق َ
ا�س ُر ُّدوا
َال( :يَا �أَ ُّي َها ال َّن ُ
َع َل َّى رِ َدائِى َف َواللهَّ ِ لَ ْو �أَ َّن لَ ُك ْم �شَ َج َر ِت َها َم َة نَ َع ًما َق َ�س ْم ُت ُه َع َل ْي ُك ْم ثُ َّم لمَ ْ تَ ْلق َْونِى بَخِ يلاً
َو َال َج َبانًا َو َال َك ُذوبًا)ُ .ث َّم �أَتَى بَعِ ًريا َف�أَخَ َذ م ِْن َ�س َنا ِم ِه َوبَ َر ًة بَينْ َ �أُ ْ�ص ُب َع ْي ِه ثُ َّم يَق ُ
ُول:
َام
( َها ِ�إنَّ ُه لَ ْي َ�س لىِ م َِن ا ْل َف ْىءِ �شَ ْى ٌء َو َال َهذِ هِ ِ�إ َّال خُ ُم ٌ�س َوالخْ ُ ُم ُ�س َم ْر ُدو ٌد فِي ُك ْم)َ .فق َ
َال يَا َر ُ�س َ
�إِلَ ْي ِه َر ُج ٌل ِب ُك َّب ٍة م ِْن �شَ ْع ٍر َفق َ
ول اللهَّ ِ �أَخَ ْذ ُت َهذِ هِ لأُ ْ�صل َِح ِب َها بَ ْر َد َع َة بَعِ ٍري لىِ .
َال�( :أَ َّما َما َك َان لىِ َو ِل َبنِى َع ْبدِ المْ ُ َّطل ِِب َف ُه َو لَ َك)َ .فق َ
َفق َ
َال �أَ َوبَ َلغ َْت َهذِ هِ َف َال �أَ َر َب
ا�س �أَ ُّدوا الخْ ِ يَ َ
اط َوالمْ ِخْ يَ َط َف�إِ َّن ا ْل ُغ ُل َ
ول يَ ُك ُ
ون َع َلى
لىِ فِي َهاَ .ف َن َب َذ َهاَ .و َق َال( :يَا �أَ ُّي َها ال َّن ُ
�أَ ْه ِل ِه َعا ًرا َو�شَ َنا ًرا يَ ْو َم ا ْل ِقيَا َمةِ)(((.
املبحث الثاين� :أ�سباب ال�شعور بال َغ نْب والعوامل التي ت�ؤدي �إىل تفاقمه
من الأهمية مبكان التعرف على �أ�سباب حدوث ظاهرة ال�شعور بالغَبنْ,
والعوامل التي ت�ؤدي �إىل تفاقمه ،لأنها متثل املدخل يف حتليل منهجية الهدي النبوي
يف التعامل معه .وقد لوحظ يف اجتماع احلظرية العديد من الأ�سباب التي ت�ؤدي
�إىل الظاهرة ،كما ظهرت العديد من العوامل التي ت�سهم يف تعزيزها وتفاقمها.
املطلب الأول� :أ�سباب ال�شعور بال َغ نْب:

ميكن تلخي�ص العوامل التي ت�سببت يف حدوث ال�شعور بالغ نَْب جراء ق�سمة
غنائم حنني يف الآتي:
 -1تخ�صي�ص املوارد:

يت�سبب تخ�صي�ص املوارد يف حدوث ال�شعور بالغ نَْب ،عندما تخ�ص�ص
املوارد لفئة ،وحترم منها فئة �أخرى ،وهي ترى �أنها �أوىل بهذه املخ�ص�صات من
 -1رواه الن�سائي ،كتاب الهبة ،باب هبة امل�شاع ،حديث رقم ،)3688( :ورواه �أبو داود ،كتاب اجلهاد،
باب الإمام ي�ست�أثر ب�شيء من الفيء لنف�سه ،حديث رقم ،)2755( :وقال الألباين� :صحيح.
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الفئة الأوىل ،وهذا يحدث ب�سبب التبا�س معيار التخ�صي�ص عليهم� ،أو غيابه
عنهم� ،أو عدم اعرتافهم به .والأن�صار حني �شعروا بالغ نَْب كان ذلك لل�سبب
الأول ،فاملعيار الذي ح�سبوه �أ�صلاً يف تخ�صي�ص العطايا كان البذل ،واجلهاد،
وال�سابقة ،ولهم يف ذلك ق�صب ال�سبق ،فجاء التخ�صي�ص خمال ًفا لت�صورهم،
حيث كان من �أعطوا من �آخر النا�س �إ�سال ًما ،و�أقلهم اً
بذل ،و�أقربهم عهدً ا مبناو�أة
�أهل الإ�سالم .يظهر هذا جل ًيا من قول بع�ض الأن�صار�( :إذا كانت �شديدة فنحن
ندعى ويعطى الغنيمة غرينا) .ولي�س يف مقالهم هذا ن�سبة اجلور �إىل ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم ،ف�إن ما �أعطاه كان من اخلم�س -كما �سبق تقريره� -إال �أنه ملا �آثر
امل�ؤلفة قلوبهم على الذين �آووا ون�صروا ظنوا �أنه خالف الأوىل ،لعدم اطالعهم
على علة الإعطاء((( .ويعزز ال�شعور بالغ نَْب ب�سبب تخ�صي�ص املوارد حب النا�س
الطبعي للخري ،والأن�صار ب�شر يحبون �أن ي�صيبوا ما �أ�صاب النا�س من اخلري.
واملوارد املالية لأي جمتمع � -سواء كان دولة� ،أو كان م�ؤ�س�سة عامة� ،أو
خا�صة �أو جماعة -هي موارد حمدودة ،و�أوجه الت�صرف املمكنة فيها متعددة،
لذا يلزم �أن يتم توزيعها بال�شكل الذي يحقق الفاعلية الكلية املثلى((( ،وهذا هو
هدف تخ�صي�ص املوارد .ويحتاج حتقيق ذلك �إىل و�ضع �أولويات يف تخ�صي�صها
وتوزيعها حتقي ًقا للم�صالح ،مما يعني بناء �سيا�سة وا�ضحة من حيث كيفية الت�صرف
يف الأموال والرثوة والعائدات املختلفة ،فعدم وجود �سيا�سة وا�ضحة لتوزيع
املوارد والرثوات ي�ؤدي �إىل التخ�صي�ص غري ال�سليم لها ،واجلور فيه ،وحدوث
الفو�ضى ،ومتابعة الأهواء ،وحماباة الأقرباء ،وبذلك يح�صل �شعور عظيم بالغ نَْب
لدى قطاعات عري�ضة من مكونات املجتمع؛ يدل على ذلك ن�صح ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم الأن�صا َر بال�صرب على الأثرة واحلرمان من املال ،والعطاء ،وال�سلطة،
	-1الكوثر اجلاري �إىل ريا�ض �أحاديث البخاري� ،أحمد بن �إ�سماعيل الكوراين.127/6 ،
Operational research By Examples., Colin Palmer and Alexander E. Innes, P. 142.
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2-

مع ا�ستحقاقها ،و�إيثار �آخرين بها؛ قال �صلى اهلل عليه و�سلم�( :إنكم �سرتون بعدي
�أثرة �شديدة فا�صربوا حتى تلقوا اهلل تعاىل ور�سوله �-صلى اهلل عليه و�سلم -على
احلو�ض) �أي� :سرتون بعدي ا�ستقالل الأمراء بالأموال ،وحرمانكم منها((( ،ويف�ضل
عليكم غريكم بغري حق((( ،وهذا عني اجلور يف تخ�صي�ص املوارد .لكن هذا مل
يكن واقع ما ح�صل يف ق�سمة غنائم حنني ،ذلك �أن ال�سيا�سة والنظام الذي ينظم
كيفية توزيع الغنائم كان حا�ض ًرا ماثلاً حمك ًما ،وقد مت تنفيذه ً
تنفيذا �سلي ًما ،فتم
�إعطاء املجاهدين �أن�صبتهم من �أربعة �أخما�س املغنم كما هو النظام ،وبقي اخلم�س
الذي هو هلل ولر�سوله يت�صرف فيه كما يرى .وقد ر�أى ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم �أن يخ�ص�ص اخلم�س لزعماء امل�ؤلفة دون غريهم ،حتى تكون العطية ذات
قدر و�ش�أن ،فتثبتهم على الدين ،وي�ضمن بها �إ�سالم �أتباعهم ،ولو �أعطى جميع
من يظهر ا�ستحقاقه التحفيز واملكاف�أة لعطائه وبذله يف املعركة لتبدد اخلم�س ،ومل
ت�ؤد العطية -و�ستكون حينئذ تافهة القدر -غر�ضها من الت�أليف وتزيني الإ�سالم
للم�ؤلفة ،وبذلك تفوت م�صلحة عظيمة هي �أعظم من م�صلحة مكاف�أة �أهل ال�سابقة.
وعلى هذا فقد خ�ص�ص النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يفء حنني بال�شكل الذي حقق
�أعظم فاعلية ممكنة� ،إذ �إن هدف الدولة الإ�سالمية هو هداية اخللق ورعايتهم ،فكان
هذا التخ�صي�ص حمق ًقا للفاعلية الق�صوى.
 -2ال�شعور بالإق�صاء �أو التهمي�ش:
ظهر من هذه احلادثة كذلك �أن ال�شعور بالإق�صاء والتهمي�ش ميثل �سب ًبا ها ًما يف
ال�سلم املدينّ؛ ف�إن جان ًبا من الأن�صار �أح�سوا
حدوث ال�شعور بالغ نَْب ،الذي يهدد ِّ
ب�أن دورهم يف ن�صرة الإ�سالم ،ومكانتهم عند ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يف
طريقها �إىل االنح�سار ،و�أن �آخرين يت�سببون يف تقليل مكانتهم ودورهم؛ يظهر
� -1إر�شاد ال�ساري ل�شرح �صحيح البخاري ،للق�سطالين ،ج.226/5
 -2تعليق حممد ف�ؤاد عبد الباقي على �صحيح م�سلم ،ج.733/2
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هذا من قول بع�ضهم( :يعطي ً
قري�شا ويدعنا ،و�سيوفنا تقطر من دمائهم) ،قال
بالنبي �صلى اهلل عليه و�س ّلم ملَّا َف ِه ُموا من
بع�ض ال�شراحَ :ح َم َل ْت ُهم على ذلك غري ٌة ِّ
�إعطائه ً
قري�شا �أنه يُ�ؤْ ِث ُرهم عليهم((( .وقولهم (�إذا كانت �شديدة فنحن ندعى ويعطى
الغنيمة غرينا) ،والقالة التي كرثت فيهم كان من �ضمنها قول بع�ضهم (لقي ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قومه) .وقد �سبق نقل كالم ابن حجر عن مغازي �سليمان
التيمي �أن �سبب حزن الأن�صار يف هذه احلادثة هو خوفهم من �أن يكون ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم يريد الإقامة مبكة((( ،ولعل ه�ؤالء مل يبلغهم ما بلغ غريهم من
الأن�صار عند فتح مكة؛ ففي احلديث عن �أبي هريرة؛ حني جاء �أبو �سفيان فقال :يا
ر�سول اهلل� ،أبيحت خ�ضراء قري�ش ال قري�ش بعد اليوم .قال ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم( :من دخل دار �أبي �سفيان فهو �آمن) .فقالت الأن�صار بع�ضهم لبع�ض:
�أما الرجل ف�أدركته رغبة يف قريته ،ور�أفة بع�شريته قال �أبو هريرة :وجاء الوحي،
وكان �إذا جاء الوحي ال يخفى علينا ،ف�إذا جاء فلي�س �أحد يرفع طرفه �إىل ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و �سلم حتى ينق�ضي الوحي .فلما انق�ضى الوحي قال ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم( :يا مع�شر الأن�صار) .قالوا :لبيك يا ر�سول اهلل .قال( :قلتم
�أما الرجل ف�أدركته رغبة يف قريته) .قالوا :قد كان ذاك .قال( :كال �إين عبد اهلل
ور�سوله ،هاجرت �إىل اهلل و�إليكم ،واملحيا حمياكم واملمات مماتكم) .ف�أقبلوا �إليه
يبكون ويقولون :واهلل ما قلنا الذي قلنا �إال ال�ضن باهلل وبر�سوله .فقال :ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و �سلم�( :إن اهلل ور�سوله ي�صدقانكم ويعذرانكم)((( .ولعل هذا
حيا من الأن�صار
ي�ؤيده �أن الذين وجدوا على ر�سول اهلل يف توزيع الغنائم كانوا ًّ
ومل يكونوا كلهم ،ولعل الذين حدثهم الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم يف فتح مكة
 -1في�ض الباري على �صحيح البخاري ،حممد �أنور �شاه ،ج.121/5
 -2فتح الباري ،البن حجر الع�سقالين ،ج.50/8
� -3أخرجه م�سلم ،كتاب اجلهاد وال�سري ،باب فتح مكة ،حديث رقم.)1780( :
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غري ه�ؤالء .كل هذه ال�شواهد ت�شري �إىل �أن توزيع الفيء على امل�ؤلفة قد يكون
�ألقى يف نفو�س بع�ض الأن�صار �شعو ًرا بالتهمي�ش والتجاوز ،و�أن هناك عالقات
جديدة تن�ش�أ يف املجتمع والدولة الإ�سالمية ،ت�ؤثر على مكانتهم عند ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم �سل ًبا ،وتبعدهم عن دائرة االهتمام .فالر�سول �صلى اهلل عليه
و�سلم قد وزع الغنائم لكنه زاد �آخرين زيادة كبرية من اخلم�س ،وهذا مثّل عند
بع�ض َم ْن ُح ِرم م�ؤ�ش ًرا �إىل مزيد اهتمام مبن �أُعطي ومزيد تقدير ،وا�ضمحالل
مكانته وتقديره هو ،فغلطوا يف معيار الإعطاء و احلرمان.
والتاريخ قدميه وحديثه ي�شهد � َّأن م�شكالت تخ�صي�ص املوارد ،وال�شعور
بالإق�صاء والتهمي�ش داخل املجتمعات �أديا �إىل �شعور فئات من املجتمعات بالغ نَْب،
ا�شتعلت ب�سببه فنت وثورات عظيمة� ،أريقت فيها الدماء ،وتبددت خاللها القيم،
وحتطمت جراءها ممالك ودول �شذر مذر .فتفككت الإمرباطوريات العظيمة يف
تخل�صا من
ال�صني و�أوروبا ،وحدثت الثورة الفرن�سية ،وتبعتها ثورات �أوروبا
ً
نظام الإقطاع وا�ستئثار الأمراء والنبالء باجلاه واملال ،وحدثت ثورة الربازيل،
وثورة جنوب �إفريقيا ،وتفككت الدولة الإ�سالمية يف خالفة العثمانيني يف القرن
التا�سع ع�شر امليالدي ،وا�ستولت دويالت �أوروبا احلديثة على والياتها �آخر زمن
خالفتها بغري جهد.
ين
ال�سلم املد ّ
ويف التاريخ املعا�صر ما يزال لهذين العاملني �أثرهما يف تهديد ِّ
والع�صف به ،حيث ثارت م�شكلة جنوب ال�سودان حتى انف�صل عن ال�شمال،
وثارت الفتنة فيه ويف �سوريا وليبيا وغريها وما زال �أهلها يعانون اخلوف واجلوع
والت�شريد ،وثارت فتنة دارفور ومل تكد تخمد ،كل ذلك ب�سبب م�شكالت تخ�صي�ص
املوارد وق�سمتها ،وال�شعور بالإق�صاء والتهمي�ش داخل الإطار االجتماعي امل�شرتك
الذي هو الدولة.
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املطلب الثاين :العوامل التي ت�ؤدي �إىل تفاقم ال�شعور بال َغ نْب:
لوحظ من خالل اجتماع احلظرية �أن العديد من العوامل ميكن �أن ت�ؤدي �إىل
ح�صول تداعيات تعزز من حالة ال�شعور بالغ نَْب وتفاقمه ،فتزيد من تهديده لل�سلم
االجتماعي؛ من �أهمها:
 -1كرثة القالة:
القالة :القول الفا�شي يف النا�س خ ًريا كان �أو �ش ًرا((( .ويف اجتماع احلظرية،
تفاقمت الأزمة وانت�شرت املوجدة جراء ا�ستفا�ضة احلديث وف�شوه حولها ،ففي
حديث �أبي �سعيد( :وجد هذا احلي من الأن�صار يف �أنف�سهم حتى كرثت فيهم
القالة ،حتى قال قائلهم لقي ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قومه) ،وفيه �إ�شارة
�إىل �أن هذا القول الأخري قد جنم عن كرثة القالة .وكرثة القالة يف �أحوال ال�شعور
بالغ نَْب ومواقفه تفتح الباب للجر�أة يف التقول ،و�إعالن الظنون ،بل ورمبا ا�ستغالل
املنافقني و�أ�شباههم حالة ال�شعور بالغ نَْب ل�شق ال�صف؛ فعن عبد اهلل قال :ملا ق�سم
النبي �صلى اهلل عليه و �سلم ق�سمة حنني ،قال رجل من الأن�صار :ما �أراد بها وجه
اهلل ف�أتيت النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ف�أخربته ،فتغري وجهه ثم قال ( رحمة اهلل على
مو�سى لقد �أوذي ب�أكرث من هذا ف�صرب) .ويدل هذا على �أن القالة ت�سري ت�صاعديًا
يف االحتجاج .وقد �أ�شار ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يف حديثه للأن�صار
�أن ي�صربوا على الأثرة متى ما وجدوها ،ومن الزم ال�صرب ،الكف عن النجوى
والت�شكي.
�إن كرثة القالة بالنجوى والت�شكي ،واال�ستفا�ضة يف احلديث حول ال�شعور
بالغ نَْب ين�شره ويفاقمه ،فتوغر �صدور وت�ضيق نفو�س ،فت�شتعل �شرارة الفتنة،
 -1معجم اللغة العربية املعا�صرة ،لأحمد خمتار عبد احلميد ،ج.1873/3
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ال�سلم ،وين�شروا الفتنة والف�ساد يف
ويت�صرف الدهماء بغري حكمة ،فيهددوا ِّ
التنظيم.
 -2ت�أخر معاجلة ال�شعور بال َغ نْب:
وتنتج عن �أمرين :ت�أخر و�صول خرب الغ نَْب �إىل امل�س�ؤولني ،والت�سويف يف
معاجلته .ويف اجتماع احلظرية ت�أخر و�صول خرب املوجدة �شيئًا ي�س ًريا �إىل ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،ومع ذلك فقد �أ ّدى هذا الت�أخر الي�سري �إىل انت�شار حالة
ال�شعور بالغ نَْب بني حي الأن�صار ،وكرثت القالة حتى قال بع�ضهم كال ًما �شديدً ا،
مما يدل على خطورة ت�أخر معرفة امل�س�ؤولني ب�أحوال الرعية ،و�أهمية �سيا�سة الباب
املفتوح ،و�ضرورة بذل الأمان لل�شاكي .ويف هذه احلادثة ا�ستجاب النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم ب�سرعة كبرية لأزمة ال�شعور بالغ نَْب ،و�أ�سرع يف معاجلتها ،ف�أمر
�سعدً ا من فوره �أن يجمع له �أهل احلي من الأن�صار الذين وجدوا عليه ،و�سارع
�إىل االجتماع معهم يف نف�س يومه ذاك ،وهذا ي�شري �إ�شارة وا�ضحة �إىل �أن
الت�سويف يف عالج م�شكالت ال�شعور بالغ نَْب له تبعات وتداعيات خطرية ،و�أن
�إهمال معاجلته يف �أول �أمره ي�ؤذن با�ستفحاله وتفاقمه.
 -3عدم الإحاطة بجميع جوانب امل�شكلة:
ال تكفي ال�سرعة يف املعاجلة �إذا مل تغط جميع اجلوانب التي ح�صل ب�سببها
ال�شعور بالغ نَْب .ويف ق�سمة غنائم حنني يالحظ �أن ال�شعور بالغ نَْب مل يقت�صر �سببه
على م�س�ألة تق�سيم الرثوة ،واملوارد املادية ،بل �إن جان ًبا �آخر مه ًما كان حا�ض ًرا،
وهو ال�شعور بالإق�صاء والتهمي�ش .وميثل هذا اجلانب اجلانب النف�سي من امل�شكلة،
والذي ظهر من التعبري عن �شعور الأن�صار بـ(املوجدة) .ويالحظ �أن النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم قد ا�ستوعب جميع جوانب امل�شكلة التي �أدت �إىل �شعور الأن�صار
بالغ نَْب ،فربر لت�صرفه يف املوارد مبا يزيل ال�شعور بالغ نَْب املادي الناجت عن غمو�ض
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علة الت�صرف ،و�أبرز جوانب الف�ضل التي �أناط عليها القوم �شعورهم بالغ نَْب يف
الق�سمة ،وطم�أن ببقاء املكانة والف�ضل كما هو ،بل وزاد عليه بت�أكيد خ�صو�صيتهم؛
فقال( :لو �سلك النا�س واديًا و�سلكت الأن�صار �شع ًبا لأخذت �شعب الأن�صار)،
وقال( :الأن�صار �شعار والنا�س دثار ولوال الهجرة لكنت امر�أ من الأن�صار)
وعو�ضهم بالدعاء لهم بالرحمة �إىل �أبناء �أبنائهم؛ فقال( :اللهم ارحم الأن�صار
و�أبناء الأن�صار و�أبناء �أبناء الأن�صار) ،ف�أزال بذلك �أ�سباب ال�شعور بالغ نَْب املعنوية
والنف�سية .لقد �أحاط النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بامل�شكلة من جميع جوانبها ومل
يرتك ثغرة يبقى لل�شعور بالغ نَْب فيها �أثر.
�إن عدم الإحاطة بجميع اجلوانب التي ت�ؤدي لل�شعور بالغ نَْب ي�ؤدي �إىل بقاء
م�سببات و�آثار له دون معاجلة ،مما ينذر مبعاودة ظهوره مرة بعد مرة ،لذلك ف�إنه
ينبغي درا�سة م�سبباته من كافة اجلوانب ،ومعاجلتها ب�صورة �شاملة ،ال تبقي له �أث ًرا
يف نفو�س الفئة املغبونة.
املبحث الثالث :املنهجية النبوية يف التعامل مع ال�شعور بال َغ نْب خالل اجتماع
احلظرية
من خالل حتليل اجتماع احلظرية ،ميكن القول ب�أن املنهجية النبوية يف
معاجلة ال�شعور بالغ نَْب قامت على �أربعة حماور؛ هي :احتواء املوقف ،واحلوار،
والرت�ضية ،والتقومي.
املطلب الأول :حمور احتواء املوقف:
ارتكزت املنهجية النبوية على احتواء املوقف ك�أحد املحاور الأ�سا�سية يف
معاجلة ال�شعور بالغ نَْب يف اجتماع احلظرية ،وهناك العديد من الأبعاد التي تربز
هذا املحور الهام؛ وهي :مفهوم احتواء املوقف ،و�أهمية احتوائه و�أدواره،
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وجماالت احتوائه ،وخ�صائ�ص االحتواء الفاعل له.
� اًأول :مفهوم احتواء املوقف:
يعني االحتواء لغة :اجلمع واحل�صر يف �إطار حمدد .ف�أ�صل االحتواء من
حوي؛ قال ابن فار�س :احلاء والواو وما بعده معتل �أ�صل واحد وهو اجلمع ،يقال
(((
حيا� :إذا �أحاط به من جميع جهاته(((.
حويت ال�شيء �إذا جمعته  .وحوى ال�شيء ًّ
واحتوى على ال�شيء �أي ا�شتمل عليه ،واحتوى ال�شيء :جمعه((( .واحتوى
املوقف� :سيطر عليه((( .فاالحتواء كمحور من حماور املنهجية النبوية يف التعامل
مع ال�شعور بالغ نَْب �إ ًذا يعني :الإحاطة باملوقف من جميع جهاته وجمعه وح�صره
يف �إطار حمدود ،وال�سيطرة عليه ملنعه من االنفراط وال�شيوع.
ثان ًيا :جماالت احتواء املوقف:

يُع َنى مبجاالت احتواء املوقف :العنا�صر التي حتتاج �إىل احتواء وحما�صرة؛
وهي يف �سياق هذه احلادثة :االنت�شار اجلغرايف ،عدد املت�أثرين ،والعمق النف�سي
حلالة ال�شعور بالغ نَْب.
 -1االنت�شار اجلغرايف:
لقد بادر النبي �صلى اهلل عليه و�سلم جلمع املت�أثرين بحالة ال�شعور بالغ نَْب
فور ورود اخلرب �إليه ،ويف نف�س موقع احلدث ،قبل �أن يرجع النا�س من الغزوة
ويتفرقوا ب�شعورهم وقيلهم �إىل دورهم ،و�أ�شغالهم ،وجتارتهم ،في�صعب حينئذ
جمعهم يف �صعيد واحد ،ومعاجلة ق�ضيتهم يف وقت واحد ،و�إنهاء حالة ال�شعور
-1
-2
-3
-4

مقايي�س اللغة البن فار�س.90/2 ،
�شم�س العلوم ودواء الكلم من الكلوم ،لن�شوان بن �سعيد احلمريي.1630/3 ،
�شم�س العلوم ودواء الكلم من الكلوم ،لن�شوان بن �سعيد احلمريي.1636/3 ،
معجم اللغة العربية املعا�صرة� ،أحمد خمتار عبد احلميد.591/1 ،
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بالغ نَْب وو�أدها ب�صورة نهائية ل�صعوبة اجلمع واحل�صر وذلك ب�سبب االنت�شار
اجلغرايف ،لذلك ف�إن احتواء االنت�شار اجلغرايف هو من املجاالت الهامة يف حمور
احتواء املوقف.
 -2عدد املت�أثرين:
�إن عدد املت�أثرين يزداد بانت�شار القالة ،وتفرق املغبونني ،واندماجهم وتفاعلهم
مع غريهم ممن مل يح�ضر احلادثة ،حتى ي�صيبهم ما �أ�صاب الآخرين من الغ نَْب،
وت�شري موافقة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم على ح�ضور ابن اخت القوم ،وتقريره
�أنه منهم� ،إىل �أن حالة ال�شعور بالغ نَْب قابلة لالنت�شار يف غري جمع املغبونني يف من
لهم �صلة و�شيجة بهم من �أبناء اخل�ؤولة والعمومة واحللفاء .وهذا يدل على �أن
احتواء عدد املت�أثرين مهم يف منهجية التعامل مع ال�شعور بالغ نَْب.
 -3العمق النف�سي لل�شعور بال َغ نْب:
قد يتعمق ال�شعور بالغ نَْب يف النف�س با�ستفحال القالة ،وارتفاع الأ�صوات،
وا�ستغالل املنافقني والأعداء للحالة يف �شق ال�صف ،وتعميق املوجدة والعتب،
فتزيد اجلر�أة واحلدة يف القالة ،ورمبا ي�صل الأمر ببع�ضهم �إىل �أذية الأبرياء ،كما
ح�صل للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم؛ ففي احلديث عن عبد اهلل بن م�سعود ر�ضي اهلل
عنه قال :ملا ق�سم النبي �صلى اهلل عليه و �سلم ق�سمة حنني قال رجل من الأن�صار(((:
ما �أراد بها وجه اهلل ،ف�أتيت النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ف�أخربته فتغري وجهه ،ثم قال:
(رحمة اهلل على مو�سى لقد �أوذي ب�أكرث من هذا ف�صرب) .لذلك ينبغي االهتمام
باحتواء العمق النف�سي لل�شعور بالغ نَْب ومنعه من اال�ستفحال.
 -1قال م�صطفى ديب البغا يف تعليقه على �صحيح البخاري :قيل هو معتب بن ق�شري وهو من املنافقني.
�صحيح البخاري.1148/3 ،
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ثال ًثا� :أهمية احتواء املوقف و�أدواره:
لقد دلت ت�صرفات النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أثناء �أحداث اجتماع احلظرية
على �أن احتواء املوقف كان �أحد املحاور الهامة يف منهجيته للتعامل مع حالة
ال�شعور بالغ نَْب ،حيث �إنه �صلى اهلل عليه و�سلم قام بعدة �إجراءات تدل على ذلك؛
منها :ح�صر مقدار ال�شعور بالغ نَْب ومدى انت�شاره بني حي الأن�صار ،ف�س�أل �سعدً ا
حني حدثه بالأمر( :ف�أين �أنت من ذلك يا �سعد) ،و�سعد من زعماء الأن�صار وقادتهم،
ومن ذوي ال�سابقة ،بل من كبار ال�صحابة ،فر�أيه ي�شري �إىل مدى ا�ستفحال الأمر،
و�إىل �أي م�ستوى بلغ ،وهذا مما ي�ساعد على ح�صره واحتوائه .ومنها :ال�سرعة
واملبادرة �إىل عقد االجتماع مع الأن�صار .ومنها :جمعه للمت�أثرين جمي ًعا وعدم
�إ�شراك غريهم يف االجتماع؛ ففي رواية البخاري وم�سلم( :ف�أر�سل �إىل الأن�صار،
فجمعهم يف قبة من �أدم ،ومل يدع معهم �أحدا غريهم ،فلما اجتمعوا جاءهم).
ويدل جمعهم يف مكان خم�صو�ص حم�صور -احلظرية �أو القبة من الأدم -على
�إرادة االحتواء و�أال ي�شيع الأمر� ،أو يدخل فيه �آخرون .ومراجعته �صلى اهلل عليه
و�سلم للت�أكد من عدم وجود غريهم معهم دليل كذلك على اهتمامه �صلى اهلل
عليه و�سلم باحتواء املوقف يف �أ�ضيق نطاق.
مما �سبق يظهر وجود العديد من الأدوار التي يقوم بها حمور احتواء املوقف
يف منهجية التعامل مع ال�شعور بالغ نَْب؛ منها:
1 -1حتجيم احلالة ومنع انت�شارها مكان ًيا وب�شريًا.
2 -2تهيئة الفر�صة ملعاجلة �شاملة ونهائية للحالة (الفاعلية).
3 -3التمكني من تقليل الوقت واجلهد واملوارد املبذولة يف معاجلة احلالة �إىل
�أق�صى حد (الكفاءة).
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�إن هذه الأدوار البارزة الحتواء املوقف تعزز من �إثبات �أهميته يف منهجية
التعامل مع ال�شعور بالغ نَْب.
رابعا :خ�صائ�ص االحتواء الفاعل:
ً
�أبرزت املعاجلة النبوية ل�شعور الأن�صار بالغ نَْب يف اجتماع احلظرية خ�صائ�ص
االحتواء الفعال ،والتي ميكن ح�صرها يف الآتي:
 -1ال�سرعة:
وهي مهمة ملنع الف�شو واالنت�شار وحتجيم احلالة ،ت�سهم يف تقليل تكاليف
املعاجلة ،وهي ظاهرة يف املبادرة للدعوة لالجتماع� ،سرعة انعقاد االجتماع،
�سرعة قيامه �إيل االجتماع فور التئام اجلمع ،و�سرعة الدخول يف مو�ضوع احلوار
ومبا�شرته.
 -2ال�شمولية:
�إن ال�شمولية يف احتواء املوقف تعني الإحاطة بكافة عنا�صره ،والعوامل
امل�ؤثرة فيه ح�ص ًرا ومعاجلة ،وهي حتقق املعاجلة ال�شاملة والنهائية للحالة ،كما ت�سهم
ب�شكل كبري يف حتقيق كفاءة املعاجلة ،من خالل �ضمان عدم تكرار احلادثة ،ويظهر
من خالل جمع روايات حديث احلادثة �أن املعاجلة غطت جميع املت�أثرين (فجمعهم
يف قبة) ،كما غطت جميع �أنواع الغ نَْب التي كانت ماثلة :املادية منها (فبلغه �أن
الأن�صار يحبون �أن ي�صيبوا ما �أ�صاب النا�س) ،واملعنوية من موجدة تظهر من قول
(((
بع�ض الأن�صار�( :إذا كانت �شديدة فنحن ندعى ويعطى الغنيمة غرينا) ،وغرية
تظهر يف قول بع�ضهم( :يغفر اهلل لر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و �سلم يعطي قري�شا
ويدعنا و�سيوفنا تقطر من دمائهم) ،كذلك غطت ما قد يطر�أ م�ستقبلاً من �أثرة
 -1في�ض الباري على �صحيح البخاري ،ملحمد �أنور �شاه ،ج.121/5
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يح�صل ب�سببها ال�شعور بالغ نَْب ،ويظهر ذلك من موعظة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
للأن�صار يف �آخر االجتماع (�إنكم �سرتون بعدي �أثرة �شديدة فا�صربوا حتى تلقوا
اهلل تعاىل ور�سوله �-صلى اهلل عليه و �سلم -على احلو�ض).
 -3ال�ضبط الإعالمي:
وذلك ل�ضمان عدم الت�أثري ال�سلبي للمعاجلة على فئات �أو قطاعات تنظيمية
�أخرى .وقد لوحظ يف هذه احلادثة �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم حر�ص �أ�شد
خا�صا وحم�صو ًرا ،و�أنه لي�س يف احل�ضور
احلر�ص على �أن يكون مكان االجتماع ً
�أحد غري املت�أثرين بحالة الغ نَْب؛ ففي رواية للبخاري عن �أن�س ر�ضي اهلل عنه قال:
دعا النبي �صلى اهلل عليه و �سلم الأن�صار فقال (هل فيكم �أحد من غريكم).
قالوا ال �إال ابن �أخت لنا فقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم( :ابن �أخت القوم
منهم) .كذلك لوحظ �أن احلوار الذي دار بني النبي �صلى اهلل عليه و�سلم وبني
الأن�صار ات�سم ب�شفافية �شديدة ،و�أن التعليل لت�صرفه �صلى اهلل عليه و�سلم تعلق به
بيان حال �آخرين ال يح�سن �أن يطلعوا على ما دار عنهم؛ فقد قال�( :أوجدمت يف
�أنف�سكم يا مع�شر الأن�صار يف لعاعة من الدنيا ت�ألفت بها قوما لي�سلموا ووكلتكم
�إىل �إ�سالمكم) ،ف�إنهم لو علموا رمبا ت�أثروا �سل ًبا ،ووجدوا هم كذلك� .إن ال�سيطرة
على النواحي الإعالمية مهمة ل�ضمان عدم الت�أثري ال�سلبي للمعاجلة على �آخرين.
املطلب الثاين :حمور احلوار:
ميثل احلوار حمو ًرا بار ًزا و�أ�سا�س ًيا من حماور املنهجية النبوية يف التعامل مع
ال�شعور بالغ نَْب خالل اجتماع احلظرية .وتت�ضح �أهميته من خالل املخرجات التي
خرج بها ،والنتائج التي �أ ّدى �إليها ،حيث خرج الأن�صار من احلظرية بعد احلوار
يف حالة تامة من الر�ضا ،وزوال كامل حلالة ال�شعور بالغ نَْب التي كانت ت�سيطر
عليهم قبله .وقد دلت ت�صرفات النبي �صلى اهلل عليه و�سلم و�أقواله يف حواره مع
- 333 -

الأن�صار يف اجتماع احلظرية على �ضرورة الإعداد واال�ستعداد للحوار ،وعلى
�أن احلوار املنهجي الفاعل له مراحل ت�سوقه �إىل غاياته املحمودة املطلوبة ،كما دلت
على وجود العديد من املبادئ التي حتقق فاعلية احلوار؛ فيما يلي تف�صيل ذلك:
� اًأول :الإعداد واال�ستعداد للحوار:
يظهر الإعداد للحوار من خالل الفعاليات التي متت قبل مبا�شرته ،حيث مت
التجهيز للحوار مكانًا وزمانًا وح�ضو ًرا؛ قال �صلى اهلل عليه و�سلم ل�سعد( :فاجمع
يل قومك يف هذه احلظرية) ،فحدد له احل�ضور واملكان ،بل �شدد يف م�س�ألة
احل�ضور بنف�سه حتى �س�أل عما �إذا كان هناك �أحد من غريهم .ويظهر اال�ستعداد
من خالل درا�سة �أبعاد املوقف وعنا�صره وظروفه املختلفة( :ف�أين �أنت من ذلك
يا �سعد) .كذلك ف�إن اختيار اال�سرتاتيجية املثلى يف احلوار هي جزء ال يتجز�أ من
اال�ستعداد للحوار؛ والنبي �صلى اهلل عليه و�سلم قد �أعد ا�سرتاتيجية مرنة ات�سمت
بال�صراحة والتعاطف واملوا�ساة ،فا�ستف�صل ،والم ،واعرتف بالف�ضل ،وتلطف،
عو�ض ،وح ّفز ،وط ّمن ،كل ذلك
وبينّ غوام�ض ال�سيا�سة ،ومربرات الت�صرف ،ثم ّ
يف حلظات ي�سرية ،واجتماع مغلق واحد� ،أزال حالة ال�شعور بالغ نَْب بالكلية،
وتفرق النا�س وهم را�ضون م�ستب�شرون؛ ويدل ت�أكده �صلى اهلل عليه و�سلم �أن
القوم لي�س معهم �أحد غريهم �أنه كان قد خطط للكيفية التي �سريفع بها عنهم
�شعور الغ نَْب ،و�أنه �أ�ضمر م�صارحتهم بال�سبب الذي من �أجله ق�سم هذه الق�سمة،
وهذا احلديث ال ي�صلح �أن يح�ضره كل �أحد ،خا�صة من �أعطي دون النا�س.
ثان ًيا :مراحل احلوار:
ميكن من خالل حتليل اجتماع احلظرية تبني مراحل �أ�سا�سية للحوار كمحور
من حماور معاجلة ال�شعور بالغ نَْب .هذه املراحل هي :التمهيد ،و�إزالة حالة املوجدة
والغ�ضب ،والتداول العقالين ملو�ضوع ال�شعور بالغ نَْب ،والإنهاء.
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 -1مرحلة التمهيد:
تظهر مرحلة التمهيد جلية من بدايته �صلى اهلل عليه و�سلم باال�ستف�سار عن
�أبعاد اخلرب ،واال�ستف�صال عن حقيقته؛ فقال( :ما كان حديث بلغني عنكم).
قال له فقها�ؤهم� :أما ذوو �آرائنا يا ر�سول فلم يقولوا �شيئا ،و�أما �أنا�س منا حديثة
�أ�سنانهم فقالوا يغفر اهلل لر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و �سلم يعطي ً
قري�شا ،ويرتك
الأن�صار ،و�سيوفنا تقطر من دمائهم .مرحلة التمهيد �إ ًذا تهتم بتحديد �أبعاد ال�شعور
بالغ نَْب ،وطرح احلقائق والأ�سباب املتعلقة به من جميع اجلوانب املادية واملعنوية،
أ�سي�سا لأر�ضية احلوار ال�شامل ،ورفع حالة
جم ًعا لأطرافه ،وح�ص ًرا ملو�ضوعاته ،وت� ً
ال�شعور بالغ نَْب ب�شكل كامل.
 -2مرحلة �إزالة حالة املوجدة والغ�ضب:
لقد بد�أ ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم حواره مع الأن�صار عقب التمهيد،
ب�إزالة حالة املوجدة والغ�ضب ،وذلك من خالل املعاتبة وا�ستعطاف املعاتب و�إعتابه
عن عتبه ب�إقامة حجة من عتب عليه واالعتذار واالعرتاف((( .وقد �أجنز ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم ذلك من خالل الت�سا�ؤل :هل ي�ستحق ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم �أن جتدوا عليه وتغ�ضبوا ،وهو الذي كان �سبب هدايتكم من ال�ضالل،
مبن اهلل
وكفايتكم من الفاقة ،و�إ�شاعة الوئام بينكم؟ ،ف�أثار بذلك الت�سا�ؤل ال�شعور ّ
ور�سوله عليهم وف�ضله مبا ال يبقى معه �إ ّال لوم النف�س على املوجدة ،وا�ستحقار ذلك
وعززه من خالل االعرتاف
منهم عند املقارنة ،و�أ ّمت �صلى اهلل عليه و�سلم الإجناز ّ
بف�ضلهم و�سابقتهم ،مبا ي�ؤكد �صفاء نف�سه جتاههم وخلوها ع ّما يكدرها نحوهم؛ قال
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم( :-يا مع�شر الأن�صار ما قالة بلغتني عنكم وجدةوجدمتوها يف �أنف�سكم� .أمل �آتكم �ضالال فهداكم اهلل ،وعالة ف�أغناكم اهلل ،و�أعداء
 -1فتح الباري ،البن حجر الع�سقالين.52/8 ،
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ف�ألف اهلل بني قلوبكم) .قالوا :بل اهلل ور�سوله �أمن و�أف�ضل .قال�( :أال جتيبونني يا
املن والف�ضل .قال:
مع�شر الأن�صار) قالوا :ومباذا جنيبك يا ر�سول اهلل وهلل ولر�سوله ّ
(�أما واهلل لو �شئتم لقلتم فل�صدقتم و�صدقتم؛ �أتيتنا مكذبا ف�صدقناك ،وخمذوال
فن�صرناك ،وطريدا ف�آويناك ،وعائال ف�أغنيناك) .املعنى :من كان مثلي ومثلكم ال
ينبغي �أن حت�صل بينهم موجدة وغ�ضب .وقد كان لهذا اجلزء من احلوار �أثره
الكبري يف �إزالة حالة املوجدة والغ�ضب ،والتوطئة لتداول احلجج املنطقية دون
ت�أثري للحالة النف�سية ال�سلبية التي قد متنع من تلقيها والنظر فيها ب�شكل �سليم.
 -3مرحلة التداول العقالين ملو�ضوع ال�شعور بال َغ نْب:
يف هذه املرحلة مت طرح املقدمات املنطقية التي �أف�ضت بالأن�صار لل�شعور
بالغ نَْب (�أما واهلل لو �شئتم لقلتم فل�صدقتم و�صدقتم؛ �أتيتنا مكذبا ف�صدقناك،
وخمذوال فن�صرناك ،وطريدا ف�آويناك ،وعائال ف�أغنيناك) ،كما ك�شف ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم عن منطقه ،و�أبرز احلكمة والعلة يف عطائه ومنعه؛ فقال:
( �إن قري�شا حديث عهد بجاهلية وم�صيبة و�إين �أردت �أن �أجربهم و�أت�ألفهم)،
ويف رواية �أحمد�( :أوجدمت يف �أنف�سكم يا مع�شر الأن�صار يف لعاعة من الدنيا
ت�ألفت بها قوما لي�سلموا ووكلتكم �إىل �إ�سالمكم) .فتم احلوار يف هذه املرحلة
طرحا وتفنيدً ا ،دون �إخالل باللطف والرفق ،بل بغاية االحرتام
باحلجة واملنطقً ،
والتقدير والأدب؛ ودلل خاللها النبي �صلى اهلل عليه و�سلم خاللها على �أنه �أخذ
كافة العوامل يف االعتبار ،ومنها �سابقة الأن�صار وف�ضلهم ،وبينّ العوامل الأخرى
التي مل تظهر لهم؛ وهي :ر�سوخ �إميانهم ،وحداثة عهد امل�ؤلفة بجاهلية وم�صيبة،
وت�أثري الإح�سان يف جرب م�صيبتهم وا�ستمالة قلوبهم ليثبتوا على الإ�سالم وي�سلم
�أتباعهم ب�إ�سالمهم ويطمع نظرا�ؤهم يف العطاء في�سلموا((( .فاملنطق الذي �أبرزه
 -1بت�صرف من تعليق حممد ف�ؤاد عبد الباقي على �صحيح م�سلم/حيح م�سلم.733/2 ،
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ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم لت�صرفه ظهر جل ًيا �أنه حقق م�صلحة �أكرب ،وراعى
جميع اجلوانب املتعلقة بقراره .وقد كان لهذا املنطق القوي �أثره الكبري يف اقتناع
الأن�صار باحلكمة من ت�صرفه �صلى اهلل عليه و�سلم .ونالحظ يف احلوار الذي دار
يف هذه املرحلة �أن الأن�صار مل يطرحوا حججهم ومنطقهم ،لكن ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم مل يدعهم حتى �أبرز لهم منطقهم الذي انبنى عليه �شعورهم بالغ نَْب،
ثم هدمه بك�شف منطقه الذي كان �أبعد نظ ًرا ،و�أح�سن مق�صدً ا و�أو�سع ر�ؤية .وهذا
�إن دل على �شيء ف�إمنا يدل على �أهمية التداول العقالين ملو�ضوع ال�شعور بالغ نَْب
ولو من خالل طرح حجج الآخر �إن تركها �أو غفل عنها �أو ا�ستحيا منها �أو حال مانع
من قدرته على طرحها.
�إن هذا املنطق الذي تبناه ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يف قراره حيال
خا�صا بهذه الواقعة ،بل كان عنده
توزيع اخلم�س يف ق�سمة غنائم حنني ملن يكن ً
�سيا�سة ثابتة را�سخة ،فهداية اخللق وثباتهم على الإميان كانت دائ ًما ت�شكل �أولوية
يف عطائه مما �أفاء اهلل عليه ،وقد قرر ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم هذه ال�سيا�سة
ب�صورة جلية؛ ففي احلديث عن �سعد ر�ضي اهلل عنه� :أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم قال( :يا �سعد �إين لأعطي الرجل وغريه �أحب �إيل منه خ�شية �أن يكبه اهلل يف
النار)((( .ويف حديث عمرو بن تغلب قال �إن الر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و �سلم
�أتي مبال �أو ب�سبي فق�سمه ،ف�أعطى رجاال وترك اً
رجال ،فبلغه �أن الذين ترك عتبوا
فحمد اهلل ثم �أثنى عليه ثم قال (�أما بعد فواهلل �إين لأعطي الرجال و�أدع الرجال
والذي �أدع �أحب �إيل من الذي �أعطي ولكن �أعطي �أقواما ملا �أرى يف قلوبهم من
اجلزع والهلع و�أكل �أقواما �إىل ما جعل اهلل يف قلوبهم من الغنى واخلري فيهم عمرو
 -1متفق عليه� ،أخرجه البخاري ،كتاب الإميان ،باب �إذا مل يكن الإ�سالم على احلقيقة وكان على اال�ست�سالم
�أو اخلوف من القتل ،حديث رقم)27( :؛ و م�سلم ،كتاب الإميان ،باب ت�ألف قلب من يخاف على �إميانه
ل�ضعفه ،حديث رقم.)150( :
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بن تغلب)(((.
 -4مرحلة �إنهاء احلوار:
خا�صا يف خامتة احلوار
يالحظ �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ا�ستخدم �أ�سلوبًا ً
يف هذه احلادثة� ،أزال �أي �أثر لل�شعور بالغ نَْب يف نفو�س الأن�صار ،ورفع روحهم
املعنوية �إىل عنان ال�سماء ،و�أعطاهم بدل ما غبنوا خ ًريا منه :رفقة ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم ودوام �صحبته ،والدعاء لهم ولذرياتهم ،ون�صحهم يف م�ستقبلهم
�أدى �إىل رفع احلرج املحاورين ،وت�أكيد مكانتهم ،وال�سمو مبعنوياتهم؛ فقد قال:
(�أفال تر�ضون يا مع�شر الأن�صار ان يذهب النا�س بال�شاة والبعري وترجعون بر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يف رحالكم ،فو الذي نف�س حممد بيده لوال الهجرة
لكنت امر�أ من الأن�صار ،ولو �سلك النا�س �شعبا و�سلكت الأن�صار �شعبا ل�سلكت
�شعب الأن�صار .اللهم ارحم الأن�صار و�أبناء الأن�صار و�أبناء �أبناء الأن�صار).
وت�ؤكد النتائج �أن �أ�سلوب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم كان ناج ًعا جدً ا يف حتقيق
خروج االن�صار من احلوار بروح �إيجابية جتب ما قبلها من روح املوجدة ،وحالة
ال�شعور بالغ نَْب ،وحتقيق الت�صايف التام ،ورفع احلرج الذي قد ي�سببه ثبوت اخلط�إ
والر�ضوخ للحق ،والتنازل عن املواقف ،و�أ�شاع الثقة حول احلوار وخمرجاته
ومقا�صده؛ ففي احلديث( :فبكى القوم حتى �أخ�ضلوا حلاهم وقالوا :ر�ضينا
بر�سول اهلل ق�سما وحظا).
ثال ًثا :مبادئ احلوار:
مما �سبق تظهر مالمح املبادئ الأ�سا�سية للحوار؛ كمحور من حماور منهجية
الهدي النبوي يف التعامل مع ال�شعور بالغ نَْب ،وتتمثل هذه املبادئ يف :املكا�شفة
وال�شفافية ،طرح كافة املو�ضوعات ذات العالقة ،احرتام وتقدير املغبون ولو كان
� -1أخرجه البخاري ،كتاب اجلمعة ،باب من قال يف اخلطبة بعد الثناء �أما بعد ،حديث رقم.)881( :
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خمطئًا ،اللطف والرفق.
 -1املكا�شفة وال�شفافية:
ويعنى بها :ال�صدق وال�صراحة واالعرتاف باحلقائق .وقد ظهرت املكا�شفة
وال�شفافية كمبد�أ من مبادئ احلوار يف جميع مراحل احلوار يف اجتماع احلظرية،
بد ًءا من قول �سعد للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم حني �س�أله( :ما �أنا �إ ّال امر�ؤ من قومي
وما �أنا) ،ومرو ًرا با�ستف�صال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم عن القالة التي بلغته،
وتف�صيل الأن�صار عمن حتدث ممن مل يتحدث ،وتعليق راوي احلديث عن �صدق
الأن�صار (وكانوا ال يكذبون) ،ومعاتبة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم الأن�صار يف
ق�سمه ،وت�صريحه باحلكمة التي �ساقته �إىل هذه الق�سمة ،واعرتافه بف�ضل الأن�صار
و�سابقتهم يف الإ�سالم ،دون �أن ي�ضطر �إىل ذلك ،بل وهم ي�شعرون ب�أن امل ّنة هلل
ولر�سوله عليهم ،و�إخبارهم عما ي�ستقبلون من �أمرهم من ح�صول الأثرة بعده.
لقد �أ�سهم مبد�أ املكا�شفة وال�شفافية الذي ات�سم به احلوار النبوي مع الأن�صار
بدور كبري يف تطييب نفو�سهم ،واقتناعهم �أن الأمر مل يكن �أمر ن�سيان وجتاهل
و�إهمال ،وال �أمر �إق�صاء وا�ستبدال باملكانة ،وال �أمر اكتفاء وا�ستغناء عنهم .بل لقد
نقلهم من ال�شعور بالغ نَْب �إىل ال�شعور بال�شراكة يف �أ�سرار ال�سيا�سة ،والإ�سهام يف
ين م�ستقبلاً ،
ال�سلم املد ّ
حتمل �أعباء هداية اخللق وتبعاته ،وبدورهم الهام يف حفظ ِّ
وهو تغيري عظيم يف �أجواء احلوار ،وحتول كبري يف الت�صورات الذهنية �أ ّدى �إىل
و�صول احلوار لنتائجه الإيجابية.
 -2طرح كافة املو�ضوعات ذات العالقة:
ظهر هذا املبد�أ جل ًيا يف هذه احلادثة ،فالأن�صار مل ي�صرحوا مثلاً بف�ضلهم
على الدعوة والنبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،وا�ستحقاقهم بذلك عدم تف�ضيل غريهم
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عليهم يف الق�سمة ،خا�صة بعد �أن �أفحمهم �صلى اهلل عليه و�سلم مبنة اهلل ور�سوله
عليهم ،لكنه �صلى اهلل اهلل عليه و�سلم طرح هذا الأمر وعلق عليه ،بل �أناط ت�صرفه
يف الق�سمة التي ح�صل ب�سببها ال�شعور بالغ نَْب على �ضعف �إميان �أوالئك ،ور�سوخ
�إميانهم الذي ت�ؤكده �سابقتهم وجهادهم وف�ضلهم .كذلك طرح النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم ما ي�ستقبل القوم من الأثرة بعده ،وكيفية الت�صرف حيالها .ويتبني من
ذلك �أنه طرح مو�ضوعات املا�ضي واحلا�ضر وامل�ستقبل فيما يتعلق بهذه احلادثة.
 -3احرتام من ي�شعر بال َغ نْب وتقديره ولو كان خمط ًئا:
�أظهر النبي �صلى اهلل عليه و�سلم وهو يحاور الأن�صار �أعظم االحرتام والتقدير
لهم؛ فها هو �صلى اهلل عليه و�سلم يالطفهم ويعاتبهم معاتبة املحب امل�شفق ،ويدعو
لهم ولذرياتهم ،ويقدر �صنيعهم وبالءهم يف الإ�سالم ،ثم يريهم قدرهم العايل
عنده (الأن�صار �شعار والنا�س دثار ،ولوال الهجرة لكنت امر�أ من الأن�صار) .كل
هذه الإ�شارات تدل على احرتام وتقدير عظيمني �أظهرهما املحاور -ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم -خالل احلوار مع الأن�صار .ومن االحرتام والتقدير الذي
�أظهره النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف احلوار �إف�ساح املجال للرد ،وابداء الر�أي،
والت�صريح باملوجدة ،بل جعل للأن�صار موقع املحاور املقابل دون �أن يطلبوا ذلك،
مما عزز من الو�ضوح وال�شفافية ،وي�سر طرح كافة املو�ضوعات ذات العالقة،
بل ولقد �أدى ذلك �إىل قبول املعاتبة ،وحتقيق �أثرها يف تغيري املواقف واملفاهيم
والت�صورات .وهذا ي�شري �إىل �أن الهيمنة على احلوار من جانب امل�س�ؤولني هو
من مظاهر عدم احرتام املغبونني وتقديرهم ،وهو الأمر الذي كث ًريا ما ي�ؤدي �إىل
ف�شل املفاو�ضات واحلوارات ،حيث ي�شعر �أحد الأطراف ب�أنه يجرب على احلل �أو
ي�ساق �إليه �سو ًقا ،دون ر�ضاه وقبوله .ويثمر احلوار ب�أف�ضل ما يكون عندما يكون
اً
متبادل؛ وها هم الأن�صار يف معظم جمريات احلوار ين�سبون
االحرتام والتقدير
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الف�ضل واملنة هلل ولر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم احرتا ًما واعرتا ًفا؛ فقالوا( :بل اهلل
ور�سوله �أمن و�أف�ضل) (ومباذا جنيبك يا ر�سول اهلل وهلل ور�سوله الف�ضل واملنة)،
مما يدل على احرتام التابعني للم�س�ؤول وتقديرهم له؛ مما يجعل احلوار بنا ًء مفيدً ا
يت�سم بالتهذيب والأدب والرقي ،وي�ؤكد على �أن االحرتام والتقدير املتبادل بني
امل�س�ؤول واجلماعات املت�أثرة بال�شعور بالغ نَْب ي�ؤثر �إيجاب ًيا على احلوار.
 -4اللطف والرفق:
كان اللطف والرفق باملغبون �أحد �أعمدة احلوار النبوي مع الأن�صار ،ف�إنه
�صلى اهلل عليه و�سلم ما ع ّنفهم على موجدتهم عليه ،وقالتهم التي قالوها ،بل �أ�شد
ما كان منه :العتاب ،الذي معناه :من كان مثلي ومثلكم ال ينبغي �أن يح�صل بينهم
موجدة وحزن وغ�ضب ،ف�أنتم يف القرب مني مبنزلة ال�شعار؛ وهو :اللبا�س الذي
يلي اجل�سد ،وغريكم مني مبنزلة الدثار؛ وهو اللبا�س الذي يكون �إىل اخلارج،
وهذا العتاب ظاهر يف �أنه خارج عن حمبة وتلطف ومودة .والدالئل على �أن
اللطف والرفق من املبادئ الهامة يف احلوار كثرية يف هذه احلادثة؛ منها� :أنه �صلى
اهلل عليه و�سلم بينّ لهم العلة من ت�صرفه الذي عتبوا عليه ب�سببه و�شعروا بالغ نَْب من
جرائه ،وهذا تلطف منه ورفق .بل �إن اجتماعه بهم �صلى اهلل عليه و�سلم نف�سه يدل
على رفقه بهم ولطفه� ،إذ �إن القالة �إذا ا�ستفحلت ،والكالم يف ر�سول اهلل �إذا �ساء
كان عاقبته وبال على املتكلم امل�سيء ،م�صداق ذلك يف احلديث :عن �صفية بنت
حيي قالت :كان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و �سلم معتكفا ف�أتيته �أزوره ليال ،فحدثته
ثم قمت فانقلبت ،فقام معي ليقلبني ،وكان م�سكنها يف دار �أ�سامة بن زيد ،فمر
رجالن من الأن�صار فلما ر�أيا النبي �صلى اهلل عليه و �سلم �أ�سرعا فقال النبي �صلى
اهلل عليه و �سلم( :على ر�سلكما �إنها �صفية بنت حيي) .فقاال� :سبحان اهلل يا ر�سول
اهلل .قال�( :إن ال�شيطان يجري من الإن�سان جمرى الدم و�إين خ�شيت �أن يقذف يف
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قلوبكما �سوءا �أو قال �شيئا)((( ،وهكذا الأمر يف هذه الواقعة.
املطلب الثالث :حمور الرت�ضية:
يُع َني بالرت�ضية هنا :العمل على حتقيق ر�ضا الفئة التي ت�شعر بالغ نَْب (احلي من
الأن�صار) .والهدف من الرت�ضية هو اختالع ال�شعور بالغ نَْب من ال�صدور بالكلية،
و�إحقاق احلق متى ظهر ،وتهوين �أمر ما فات على املغبونني ،و رفع روحهم
وتفوت الفر�صة على
املعنوية .وبذلك تتحقق متام الهداية والألفة والر�ضاّ ،
املنافقني واملرجفني يف �إعادة فتح اجلراح ،وااللتفاف على خمرجات احلوار،
و�إعادة �إنتاج حالة الغ نَْب .والواقع ي�شهد بذلك؛ فكثري من املفاو�ضات تخرج
باتفاقيات ثم ما تلبث �أن تف�شل ،وال يلتزم بها �أطرافها ب�سبب ما يخرجون به من
احلوار من عدم الر�ضا و�ضعف االقتناع والروح املتدنية.
اعتمد النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف اجتماع احلظرية على هذا املحور
اعتما ًدا كب ًريا يف منهجيته للتعامل مع ال�شعور بالغ نَْب ،ويالحظ �أنه �صلى اهلل عليه
و�سلم ا�ستخدم عد ًدا كب ًريا من الأ�ساليب والو�سائل لتحقيقه؛ منها :اال�ستعطاف،
واالعرتاف ،والتفهم والإعذار ،والت�سلية ،والتعوي�ض ،والتحفيز(((.
� اًأول :اال�ستعطاف:
يظهر ا�ستخدم النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أ�سلوب اال�ستعطاف من خالل
املعاتبة اللطيفة التي خاطب بها الأن�صار( :يا مع�شر الأن�صار ما قالة بلغتني عنكم
وجدة وجدمتوها يف �أنف�سكم� .أمل �آتكم �ضالال فهداكم اهلل ،وعالة ف�أغناكم اهلل،
 -1متفق عليه� ،أخرجه البخاري ،كتاب بدء اخللق ،باب �صفة �إبلي�س وجنوده ،حديث رقم)3107( :؛
وم�سلم ،كتاب ال�سالم ،باب بيان �أنه ي�ستحب ملن رئي خال ًيا بامر�أة وكانت زوجة �أو حمر ًما له �أن يقول
هذه فالنة ليدفع ظن ال�سوء به ،حديث رقم.)5808( :
� -2أ�شار ابن حجر �إىل بع�ضها �ضمن فوائد احلديث ،فتح الباري ،البن حجر الع�سقالين�،8 ،ص .52
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و�أعداء ف�ألف اهلل بني قلوبكم)�( ،أوجدمت يف �أنف�سكم يا مع�شر الأن�صار يف لعاعة
من الدنيا ت�ألفت بها قو ًما لي�سلموا ووكلتكم �إىل �إ�سالمكم) ،ومن خالل الثناء
وبيان القرب واللحمة( :الأن�صار �شعار والنا�س دثار ،ولوال الهجرة لكنت امر�أ
من الأن�صار)( ،لو �سلك النا�س واديًا و�سلكت الأن�صار �شع ًبا لأخذت �شعب
الأن�صار) ،ومن خالل الدعاء لهم ولذراريهم( :اللهم ارحم الأن�صار و�أبناء
الأن�صار و�أبناء �أبناء الأن�صار)� .أ�سهم هذا الأ�سلوب �إ�سها ًما كب ًريا يف �إثارة
عاطفة الأن�صار ،و�إزالة موجدتهم و�شعورهم بالغ نَْب .و�أ�شار بكا�ؤهم �إىل �أثر هذا
الأ�سلوب يف حتقيق تفاعلهم وانفعالهم ،وحتقيق كامل ر�ضاهم.
ثان ًيا :االعرتاف:
�أ�سهم اعرتاف ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم للأن�صار بال�سابقة ،و�إقراره لهم
بالف�ضل الذي ي�ستحقون عليه التقدمي على غريهم يف حتقيق متام ر�ضاهم؛ فقال:
(�أما واهلل لو �شئتم لقلتم فل�صدقتم و�صدقتم؛ �أتيتنا مكذبا ف�صدقناك ،وخمذوال
فن�صرناك ،وطريدا ف�آويناك ،وعائال ف�أغنيناك).
ثال ًثا :التفهم والإعذار:
ت�ضمن اعرتافه �صلى اهلل عليه و�سلم للأن�صار بالف�ضل وال�سابقة تفهمه ل�شعورهم
بالغ نَْب ،و�إعذارهم ملوقفهم يف هذه احلادثة ،مما كان له الأثر الكبري يف تطييب
نفو�سهم ،وحفظ ماء وجوههم ،وتطمينهم .مما �ساهم يف تر�ضيتهم ب�شكل كبري.
رابعا :الت�سلية:
ً
تر�ضى ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم الأن�صار من خالل ت�سليتهم ع ّما
لقد ّ
فهون من �ش�أن املال الذي ق�سمه
فات عليهم؛ وا�ستخدم يف ذلك التهوين تارة ّ
على امل�ؤلفة ،و�سماه( :لعاعة من الدنيا) ،وال ُّلعاعة قيل :نبت ناعم يف �أول ما
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ينبت((( ويكون �ضعي ًفا ال يقوى على املقاومة والبقاء ،وقيل :ما بقي يف ال�سقاء
من نحو اجلرعة من ال�شراب((( ،ولهذا يقال للدنيا لعاعة ل�سرعة زوالها((( ،كما
قال �سبحانه :ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ
ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﭼ [الكهف .]45 :هذا الو�صف للعطايا التي فاتت الأن�صار
املعو�ض به عنها قيمة عظيمة ،وت�سلية
يز ِّهد فيها ،وي�س ِّلي عن فقدها ،ويجعل للبدل َّ
كبرية ،عما فات .كذلك كان يف تزكية الأن�صار وال�شهادة لهم بر�سوخ الإميان،
و�إناطة الق�سمة بتثبيت �إ�سالم �ضعفة الإميان من امل�ؤلفة والطلقاء ال بالف�ضل �أعظم
الت�سلية لهم عما فاتهم .وهذا �أ�سهم �إ�سها ًما مقد ًرا يف تر�ضيتهم.
خام�سا :التعوي�ض:
ً
مل يرتك النبي �صلى اهلل عليه و�سلم الأن�صار دون تعوي�ض بعد �أن �أقنعهم
تر�ضاهم
مبنطقه يف الت�صرف يف الفيء ،و�أزال ما يف �أنف�سهم من املوجدة .بل ّ
بتعوي�ضهم عما فاتهم ،وبذل لهم كافة �أنواع التعوي�ض املمكنة ،واملقدرة عندهم.
لقد عو�ضهم ماديًا بنف�سه ال�شريفة؛ قال لهم�( :أما تر�ضون �أن يذهب النا�س بالأموال
وترجعوا �إىل رحالكم بر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم فواهلل ما تنقلبون به خري مما
ينقلبون به) ،وتقومي التعوي�ض املادي �إمنا يكون مبدى ما مينحه العر�ض املادي من
قرة العني ،وق�ضاء احلاجات ،ورجاء النفع والربكة .وقد �أدرك الأن�صار عظم
التعوي�ض الذي نالوه ،فهل �أقر يف �أعينهم� ،أو �أجل يف ق�ضاء حوائجهم� ،أو �أنفع
و�أبرك لهم من ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم؟ .وقد نقل ابن حجر عن الواقدي
ذكره �أن الأن�صار حينما ر�ضوا بر�سول اهلل ق�س ًما ً
وحظا دعاهم ليكتب لهم بالبحرين
تكون لهم خا�صة بعده ،وهي من �أف�ضل ما فتح عليه يومئذ من الأر�ض ،ف�أبوا
 -1ل�سان العرب ،البن منظور.319/8 ،
 -2ل�سان العرب ،البن منظور�،8 ،ص .320
� -3شم�س العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم ،لن�شوان احلمريي.5964/9 ،
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وقالوا ال حاجة لنا بالدنيا((( .ف�إن �صح ذلك دل على جناعة �أ�سلوب النبي �صلى اهلل
عو�ض
عليه و�سلم يف الرت�ضية حتى رف�ضوا التعوي�ض املادي بالأر�ض .كذلك فقد ّ
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم الأن�صار معنويًا ب�أن زكاهم ،وق ّربهم ،و�ضمن لهم رفقته
الدائمة يف املحيا وعند املمات ،وو�صفهم مبا يفخرون به من �أنهم بطانته وخا�صته،
وب�أن �شهد لهم بر�سوخ الإميان ،وب�أن دعا لهم بالرحمة وذرياتهم من بعدهم.؛ وكان
مما قاله �صلى اهلل عليه و�سلم للأن�صار( :الأن�صار �شعار والنا�س دثار ولوال الهجرة
لكنت امر�أ من الأن�صار) ،وال�شعار الثوب الذي يلي اجل�سد ،والدثار ما بعده من
الثياب ،ويف هذه العبارة كناية عن �شدة قربهم منه ،والت�صاقهم به ،و�أنهم خا�صته
و�أ�صفياءه((( .وقال( :لو �سلك النا�س واديا و�سلكت الأن�صار �شعبا لأخذت �شعب
الأن�صار) ،والوادي هو :املكان املنخف�ض وقيل الذي فيه ماء ،وال�شعب ا�سم ملا
انفرج بني جبلني وقيل هو الطريق يف اجلبل((( ،ويف هذه الرواية قطع بافرتا�ض
ذهاب النا�س يف الوادي ،والأن�صار يف ال�شعب ،فك�أنه �صلى اهلل عليه و�سلم يقول
لهم :لو كان النا�س يف مذهب وطريق وحالة �سهلة وح�سنة ،وكنتم يف مذهب
وطريق وحالة �صعبة ملا فارقتكم وللزمتكم .لقد �أ�سهم التعوي�ض يف تر�ضية
الأن�صار ب�شكل عظيم ،فنطق ل�سان مقالهم مع ًربا عن حالهم( :ر�ضينا بر�سول اهلل
ق�س ًما ً
وحظا).
�ساد�سا :التحفيز:
ً

التحفيز يف اللغة من حفز؛ قال ابن فار�س :وهي كلمة واحدة تدل على
احلث وما قرب منه((( ،وقال ابن منظور :احلفز حثّك ال�شيء من خلفه �سو ًقا �أو
-1
-2
-3
-4

فتح الباري ،ابن حجر الع�سقالين.51/8 ،
تعليق حممد ف�ؤاد عبد الباقي على �صحيح م�سلم/حيح م�سلم.738/2 ،
فتح الباري ،ابن حجر الع�سقالين.52/8 ،
مقايي�س اللغة ،البن فار�س.68/2 ،
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غري ٍ
�سوق((( .ويعني التحفيز يف اال�صطالح :دفع الفرد التخاذ �سلوك معني �أو
�إيقافه �أو تغيري م�ساره((( .فالتحفيز �إ ًذا ي�سهم يف حتريك ال�سلوك الظاهر والباطن
والتحكم فيه وتوجيهه((( .والتحفيز قد يكون ماديًا ،وقد يكون معنويًا ،وقد
يكون �سلب ًيا وقد يكون �إيجاب ًيا .ويف هذه احلادثة ا�ستخدم النبي �صلى هلل عليه
و�سلم كل هذه الأنواع لرت�ضية الأن�صار ،و�إزالة حالة ال�شعور بالغ نَْب بالكلية.
ويظهر ا�ستخدامه للتحفيز املادي يف جعل نف�سه ال�شريفة ً
عو�ضا لهم عما فاتهم من
عر�ض يف الق�سمة ،مما هو مقدور على تعوي�ضه وحت�صيل مثله ،ولكن �أنّى لغريهم
مبثل ر�سول اهلل؟؛ قال لهم ر�سول اهلل�( :أما تر�ضون �أن يذهب النا�س بالأموال
وترجعوا �إىل رحالكم بر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم فواهلل ما تنقلبون به خري مما
ينقلبون به) .وا�ستخدم التحفيز املعنوي ممن خالل و�صفهم ب�أنهم خا�صته وبطانته
وافتخاره باالنت�ساب �إليهم لوال وجود مينع( :الأن�صار �شعار والنا�س دثار ولوال
الهجرة لكنت امر�أ من الأن�صار) ،ومن التزامه بتمام التزامهم وموافقتهم يف
املن�شط واملكره؛ فقال( :لو �سلك النا�س واديا �أو �شعبا ل�سلكت وادي الأن�صار
�أو �شعبهم) .وحفز ر�سول اهلل الأن�صار حتفيزًا �سلب ًيا فالمهم وعتب عليهم �أن
وجدوا عليه ،وذكر لهم ف�ضل اهلل عليهم ور�سوله ،كما حفزهم �إيجاب ًيا بتعوي�ضهم
بنف�سه ،والثناء عليهم ،وبيان عظيم موافقته لهم ،وتزكيتهم بت�أكيد ر�سوخ �إميانهم،
وب�أنهم بطانته وخا�صته ،وبالدعاء لهم ولذرياتهم .هذا التحفيز املتكامل كان له
�أثره العظيم يف تر�ضية الأن�صار ،وخروجهم من احلوار بروح معنوية عالية ،وقد
زالت حالة ال�شعور بالغ نَْب بالكلية عن نفو�سهم.
لقد �سبقت ال�سنة النبوية ال�شريفة �أحدث ما و�صل �إليه الغرب يف التحفيز،
 -1ل�سان العرب ،البن منظور.337/5 ،
	-2الإدارة درا�سة حتليلية للوظائف والقرارات الإدارية ،مدين عبد القادر عالقي.347/
Principles of Management, P C Tripathi and P N Reddy, p 294
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و�إدراك مزاياه ،فقد �أبرزت كتابات حديثة �أنه يف هذه الأيام يزداد حول العامل
عدد ال�شركات التي ثبت عندها �أن بناء نظام مكاف�آت يقوم على �أ�سا�س التقدير،
والثناء ،واالعرتاف بالف�ضل يحقق نتائج �إيجابية عظيمة فيما يخت�ص بزيادة
الإنتاجية ،تقليل دوران العمل((( ،وحت�سني نوعية املنتجات وخدمات العمالء.
كذلك قررت �أن التقدير والثناء يعمل على تقوية املناخ التنظيمي((( املثايل(((.
�إن حمور الرت�ضية يحقق �شعور املغبونني بالتفاعل مع ق�ضيتهم ،وتعوي�ضهم
ع ّما فاتهم ،فال يعود لل�شعور بالغ نَْب مكان ،وال يكون للتداعيات جمال ،وال
للمرجفني واملنافني �سبيل.
املطلب الرابع :حمور التقومي:
يعني التقومي يف اللغة :تقدير القيمة ،و�إزالة االعوجاج((( .و�أما يف اال�صطالح
فيعني :قيا�س النتائج املتحققة ومقارنتها بالنتائج املخططة م�سب ًقا؛ بغية التعرف على
االنحرافات ،وحتديد �أ�سبابها ،مع حتديد الو�سائل الكفيلة مبعاجلتها(((.
لقد كان التقومي حا�ض ًرا ك�أحد املحاور الأ�سا�سية يف منهجية الهدي النبوي
يف التعامل مع ال�شعور بالغ نَْب يف اجتماع احلظرية .ففي كل مرحلة من مراحلها،
يقوم الأحداث والتداعيات والنتائج.
ظهر �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم كان ّ
� اًأول :يف مرحلة االحتواء:
يف مرحلة االحتواء ،قام النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ب�س�ؤال �سعد حني بلغه
 -1م�صطلح يعني :ن�سبة ترك العمل و�إعادة �شغل الوظائف التي ت�شغر.
 -2يعني املناخ التنظيمي :حم�صلة الظروف واملتغريات والأجواء الداخلية للمنظمة كما يعيها العاملون بها،
والتي ت�شكل اجتاهاتهم و�سلوكهم وم�ستوى والئهم للمنظمة.
Principles of Management, P C Tripathi and P N Reddy, p 284

	-4املعجم الوجيز ،جممع اللغة العربية.523 - 521/
 -5درا�سات اجلدوى االقت�صادية وتقييم امل�شروعات ،كاظم جا�سم العي�ساوي258/
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خرب ما يجده الأن�صار وما يقولونه( :ف�أين �أنت من ذلك يا �سعد؟) ،وهذا ال�س�ؤال
دليل وا�ضح على تقومي النبي �صلى اهلل عليه و�سلم للو�ضع ،و�إجابته تظهر �إىل �أي
مدى و�صلت القالة ،ومدى ت�أثريها وا�ستفحالها.
ثان ًيا :يف مرحلة احلوار:

ويف مرحلة احلوار؛ جند النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،ي�س�أل الأن�صار �أول
اجتماعه معهم( :ما الذي بلغني عنكم) .وفيه دليل على �أن النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم �أراد تقومي الو�ضع الراهن ،والتعرف على حقيقة ال�شعور بالغ نَْب احلا�صل
و�أ�سبابه وتداعياته .ويف مرحلة احلوار � ً
أي�ضا يظهر حث النبي �صلى اهلل عليه �سلم
للأن�صار �أن يجيبوه ويحاوروه؛ ليعرف �أثر حديثه �إليهم وعتبه عليهم؛ فبعد �أن قال
لهم( :يا مع�شر الأن�صار �أمل �أجدكم �ضالال فهداكم اهلل بي ؟ وعالة ف�أغناكم اهلل بي؟
ومتفرقني فجمعكم اهلل بي؟) وهم يقولون اهلل ور�سوله �أمن :قال�( :أال جتيبوين؟)،
وهذا ال�س�ؤال بهذا الرتتيب ،وهذه ال�صيغة �س�ؤال تقوميي جاءت �إجابته تدل على
عظيم �أثر حديثه �إليهم يف تخفيف موجدتهم ،لكنها ت�ضمنت ما ي�شري �إىل بقاء �أثر
املن والف�ضل)،
يف النفو�س؛ قالوا( :ومباذا جنيبك يا ر�سول اهلل ،وهلل ولر�سوله ّ
فمن اهلل ور�سوله وف�ضله يوجب على النا�س االمتثال وعدم الوجد ،واالعرتاف
ّ
بالف�ضل ،لكن ف�ضل اهلل ور�سوله عا ّمان لكل النا�س .لقد الم الأن�صار �أنف�سهم على
القالة التي قالوها واملوجدة التي وجدوها ،لكن مل يزل �شيء من الغ نَْب باق ًيا يف
نفو�سهم .وحيث مل يخف ذلك من �إجابتهم على ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم،
جاء حديثه �إليهم بعد ذلك ي�ستخرج ما يف �أنف�سهم من دواعي ال�شعور بالغ نَْب،
ثم يزيلها باجلواب ال�شايف ،واحلجة البالغة ،وبيان العلة اخلافية ،والتعوي�ض
العظيم؛ فقال �صلى اهلل عليه و�سلم�( :أما واهلل لو �شئتم لقلتم فل�صدقتم و�صدقتم؛
�أتيتنا مكذبا ف�صدقناك ،وخمذوال فن�صرناك ،وطريدا ف�آويناك ،وعائال ف�أغنيناك.
�أوجدمت يف �أنف�سكم يا مع�شر الأن�صار يف لعاعة من الدنيا ت�ألفت بها قوما لي�سلموا
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ووكلتكم �إىل �إ�سالمكم� .أفال تر�ضون يا مع�شر الأن�صار ان يذهب النا�س بال�شاة
والبعري وترجعون بر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يف رحالكم)� .إن احلديث
الذي �أعقب الأ�سئلة ال�سابقة دل داللة وا�ضحة على �أن النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم ّقوم �إجابات الأن�صار وانفعاالتهم يف مراحل احلوار املختلفة ،وبنى على
نتائج تقومي كل مرحلة حديثه يف املرحلة التالية ،ف�أزال �آثار الغ نَْب بكافة جوانبه،
ونواحيه ،وتداعياته ،فحقق �أعظم النتائج ،و�أبهر املخرجات بخروج الأن�صار يف
غاية الر�ضا.
ثال ًثا :يف مرحلة الرت�ضية:
ويف حمور الرت�ضية جند �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ا�ستخدم التقومي يف
العديد من مواقفه ،ومنها �أنه �صلى اهلل عليه و�سلم ّقوم �أثر حديثه �إىل الأن�صار ملا
عو�ضهم عن املال بنف�سه ال�شريفة ،فوجدهم را�ضني م�ستب�شرين؛ (قالوا بلى يا
ّ
ر�سول اهلل ر�ضينا) ،فنا�سب نتيجة التقومي �أن يعزز ر�ضاهم ويثبتهم بالثناء عليهم
والدعاء لهم ولذرياتهم؛ قال( :الأن�صار �شعار والنا�س دثار ولوال الهجرة لكنت
امر�أ من الأن�صار) ،وقال( :لو �سلك النا�س واديا �أو �شعبا ل�سلكت وادي الأن�صار
�أو �شعبهم) ،وقال( :اللهم ارحم الأن�صار و�أبناء الأن�صار و�أبناء �أبناء الأن�صار).
وقوم النبي �صلى اهلل عليه و�سلم حالة الأن�صار بعد هذا التعزيز والتثبيت ،فدله
ّ
بكاء الأن�صار على كمال ر�ضاهم ،ومتام زوال ما كانوا ي�شعرون به من ال�شعور
بالغ نَْب ،واكتمال معاجلة احلادثة ،فان�صرف ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم وتفرقوا
واختتمت ف�صول احلادثة.
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مما �سبق؛ ميكن القول ب�أن فعالية التقومي كمحور من حماور منهجية التعامل
مع ال�شعور بالغ نَْب تقوم على توفر العديد من اخل�صائ�ص فيه؛ من �أهمها:
�1 -1شمولية التقومي :مبعنى �أن يتناول كل حمور ،وكل مرحلة من حماور معاجلة
ال�شعور بالغ نَْب ومراحله ،وجميع العوامل والعنا�صر ،والنتائج ذات العالقة
باملو�ضوع.
2 -2ا�ستمرارية التقومي :بحيث يتم من خالله التعرف على خمرجات كل مرحلة،
وبناء املرحلة التالية على نتائج تقومي املرحلة ال�سابقة ،لتح�سني املخرجات عرب
املراحل ،وحتقيق املقا�صد ب�شكل متكامل.
3 -3اال�ستفادة من نتائج التقومي :وذلك يعني �أن تكون خمرجات التقومي هي
الأ�سا�س الذي يقوم عليه تخطيط املراحل التالية يف املعاجلة وتنفيذها.
اخلامتة
تتناول اخلامتة خال�صة النتائج والتو�صيات.
خال�صة النتائج:
1 -1لقد �أبرزت هذه الدرا�سة م�صطلح ال�شعور بالغ نَْب ،للتعبري عن حالة خا�صة من
الأزمات املتعلقة بال�سلوك الإن�ساين يف التنظيمات على خمتلف م�ستوياتها
ال�سلم املدينّ.
و�أغرا�ضها ،والتي تفرز �إفرازات �سالبة �أخطرها على م�ستوى ِّ
ويعرب هذا امل�صطلح عن� :شعور فئة من فئات اجلماعة باالهت�ضام ب�سبب نوال
فئة �أخرى �شيئًا دونهم.
ين تهديدً ا
2 -2ال�شعور بالغ نَْب و�سط اجلماعات من الظواهر املهددة لل�سلم املد ّ
كب ًريا ب�شهادة الواقع ،وداللة واقعة ق�سمة غنائم حنني ،حيث ميكن �أن ي�ؤدي
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�إىل تفريق املجتمعات واحرتابها ،كما �أنه قد ي�ستغل من الأعداء لدق �أ�سافني
العداوة والبغ�ضاء ،وبث الكراهية والعنف والتطرف بني مكونات املجتمع
وف�صائله املختلفة؛ مما ي�ستلزم احل�صافة وال�سرعة يف معاجلته.
3 -3متثل تداعيات ق�سمة غنائم حنني واجتماع احلظرية الذي نتج عنها حالة
متكاملة ومنوذجية لدرا�سة ظاهرة ال�شعور بالغ نَْب يف التنظيمات االجتماعية
بكافة �أ�شكالها؛ من حيث املن�ش�أ ،والتداعيات ،واملعاجلة .وقد مثّلت معاجلة
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم لها بنف�سه فر�صة عظيمة لدرا�سة �أجنع الأ�ساليب،
و�أف�ضل املناهج للتعامل مع احلاالت امل�شابهة.
4 -4تتمحور �أهم �أ�سباب حدوث ظاهرة ال�شعور بالغ نَْب يف االح�سا�س باالهت�ضام
نتيجة تخ�صي�ص املوارد على نحو غري متوقع� ،أو ال�شعور بالإق�صاء �أو التهمي�ش،
�أو بهما م ًعا .وتتمثل �أهم العوامل التي ت�ؤدي �إىل تفاقم ظاهرة ال�شعور بالغ نَْب
يف :كرثة القالة ،ت�أخر معاجلة ال�شعور بالغ نَْب ،عدم الإحاطة بجميع جوانب
امل�شكلة يف املعاجلة .وي�شري ذلك �إىل �أن الأجزاء التنظيمية املختلفة تهتم
باملقارنة مع مثيالتها ،وتتطلع للعدالة وامل�ساواة ،مما يحتم على القيادة �إظهار
االهتمام املت�ساوي بجميع املجموعات التنظيمية مع مراعاة االحتياجات
اخلا�صة لكل جمموعة ،على �أن تكون العلة وامل�صلحة وا�ضحة وقوية.
5 -5طبق النبي �صلى اهلل عليه و�سلم خالل اجتماع احلظرية منهجية مثلى يف
معاجلة حالة ال�شعور بالغ نَْب ،تكونت من حماور �أربعة �أ�سا�سية؛ هي :احتواء
املوقف ،احلوار ،الرت�ضية ،والتقومي .وقد جنحت هذه املنهجية يف الت�صدي
لظاهرة ال�شعور بالغ نَْب و�سط الأن�صار ،وحما�صرتها ،ومعاجلتها معاجلة نهائية
من خالل االت�ساق والتكامل بني هذه املحاور الأربع .وم ِْن ت َ َت ُّب ِع هذه املحاور
وما ا�شتملت عليه من معامل ف�إنه ميكن القول ب�أن هذه املنهجية ميكن تطبيقها
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بنجاح يف حاالت ال�شعور بالغ نَْب املعا�صرة ،وعلى كافة م�ستويات و�أ�شكال
التنظيمات الإن�سانية.
6 -6ارتكز جناح املنهجية النبوية ال�شريفة يف معاجلة تداعيات ق�سمة غنائم حنني
وما تولد عنها من ال�شعور بالغ نَْب على الثقة ،واملحبة ،والتقدير بني القائد
والرعية ،وهذا ي�شري �إىل �ضرورة العمل على بناء الثقة التنظيمية وحت�سينها،
والعالقة املر�ضية بني القائد والرعية ب�شكل م�ستمر مت�صل د�ؤوب ،ولي�س
ال�سعي �إىل ذلك يف الظروف احلرجة وعند احلاجة �إىل جتاوز �أزمات �أو
م�شكلة.
ال�سلم
7 -7دلت الدرا�سة على �أن ال�سنة النبوية زاخرة بكل ما حتتاجه الأمة لتحقيق ِّ
ين واملحافظة عليه ،وتوثيق عرى حلمتها االجتماعية ،وجتاوز كافة حمنها
املد ّ
و�أزماتها وابتالءاتها ،والنهو�ض بح�ضارتها وجمتمعاتها و�أفرادها.
التو�صيات:
1 -1تبني �إن�شاء موقع �إلكرتوين لإبراز بروتوكوالت �إر�شادية ون�شرها ،باال�ستفادة
من هذه الدرا�سة ،يتم من خاللها تو�ضيح اخلطوات العملية لتطبيق املنهجية
النبوية يف التعامل مع ال�شعور بالغ نَْب عند حدوث الأزمات املعا�صرة يف هذا
املجال ،مع تعديلها ح�سب احلاجة لتوايف حاجة التنظيمات الإن�سانية بكافة
�أ�شكالها.
2 -2تنبيه �أجهزة الإعالم والعالقات العامة املختلفة ،وتدريب الإعالميني
و�إر�شادهم لال�ضطالع بدور �إيجابي يف حوادث ال�شعور بالغ نَْب ،وذلك
من خالل الإ�سهام يف درا�ستها ،وح�صرها ،وداللة امل�سئولني عليها ،وتربير
و�إبراز العلل املنطقية لت�صرفات امل�سئولني متى ما كان ذلك مالئ ًما ،والقيام
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مبعاجلة احلاالت التي ميكن معاجلتها �إعالم ًيا .هذا مع جتنب الأ�ساليب امل�ؤدية
للفتنة والإثارة وتعميق حاالت ال�شعور بالغ نَْب.
3 -3تزويد املناهج الرتبوية يف البلدان الإ�سالمية مبا يحث الأفراد واجلماعات يف
كافة الأطر على ال�صرب ،و�إيثار الآخرة .وما يلزم ذلك من ح�سن تلقينهم
العقيدة الإ�سالمية ال�صافية ،ال�سيما الإميان باليوم الآخر والقدر خريه و�شره،
وال�سلوك الإ�سالمي امل�ستقيم ،من ال�صرب والإيثار والبعد عن الفتنة.
�4 -4إن�شاء مراكز لدرا�سات وتقومي الثقة التنظيمية ،يف الهيئات واجلهات ال�سيادية
بالدول واملنظمات لبحث معدالت الثقة بني الراعي والرعية ومنغ�صاتها،
والإدارة واملن�سوبني ،مبا يرفد امل�سئولني بالبيانات التي من �ش�أنها مراقبة اخللل
و�إ�صالحه يف الثقة التنظيمية بح�سبانها من �أهم املجاالت التي ترتكز عليها
القيادة يف بناء املناخ التنظيمي الأمثل ،وحل امل�شكالت والأزمات التنظيمية
بوجه عام.
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رعاية حقوق احلاكم يف ال�سنة النبوية و�أثرها
ال�سلم املد ّين
يف املحافظة على ِّ
�أ .د� .إ�سماعيل كاظم العي�ساوي

رئي�س ق�سم الفقه و�أ�صوله  -كلية ال�شريعة  -جامعة ال�شارقة

املقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف الأنبياء واملر�سلني
�سيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني ،وبعد:
تعد رعاية حقوق احلاكم من �أنف�س مباحث ال�سيا�سة ال�شرعية ،و�أل�صقها
ّ
مبقا�صد ال�شريعة يف حفظ الأمن والأمان� ،إال �أن اهت�ضام هذه الرعاية عند
َ
أعقب َ
قالقل على تراخي
بع�ض �أزالم الفنت،
وا�ست�سهال اخلروج عن اجلماعةَ � ،
الع�صور ،وج َّر على الأمة ويالت الت�شرذم ،والتناحر ،والف�شل وذهاب الريح!
ولو ت�أ َّمل النا�س الن�صو�ص الواردة يف طاعة الأئمة ،وتوقريهم ،و�إخال�ص الن�صح
لهم بالرفق واحل�سنى َ
ت�صب جمي ًعا
ف�ضل ت�أ ّم ٍل ،ال�ستبانت لهم حك ٌم من وراء ذلكُّ ،
وال�صون للكليات اخلم�س.
يف االعت�صام بحبل القوة والوحدةَّ ،
َ
اجلهل بحقوق ا ُحلكام،
ال�سلم املدينّ ،اليوم،
و�إن من دواعي اختالل ِّ
والتفريط يف رعايتها ،حتت غطاء مزاعم �ش ّتى تدور ك ّلها يف فلك «حرية التعبري»
«حق النقد» و «�ضرورة التغيري» ،ول�سنا ُّ
ن�شك يف جدوى هذه القيم التي
و ّ
جذرها الإ�سالم ،و�أف�سح لها اً
َ
ّ
و�ضوابط ال
جمال رحي ًبا للتطبيق� ،إال �أن لها حدو ًدا
تت�صادم مع ما يجب للحاكم من الهيبة والتوقري والطاعة يف املعروف ،و�إذا �أعوز
النبوي يف هذا امل�ضمار ،انك�سر الباب،
وعز الأخذ بالهدي
ال�ضابط
ال�شرعي َّ
ِّ
ُّ
ُّ
ال�سلك ،و�أطبقت الفتنة!
وتبدد
ّ
وقد عنيت كتب ال�سيا�سة ال�شرعية  -على ترادف الع�صور  -ببيان حقوق
احلكام ،وت�أ�صيلها يف �ضوء الن�صو�ص ال�شرعية ،وال جمال ،اليوم ،مل�ستزيدٍ ،
�إال �أن يُ�ستغنى مبعاد القول عن اجلديد املفيد ،وهو مربط اجلدة ومناطها يف كل
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ٍ
أ�صيل .بيد �أن الإ�ضافة املعرف ّية التي ترومها هذه الدرا�سة تتمثَّل يف
علمي � ٍ
بحث ٍّ
ال�سلم املدينّ ،ومل �أر مِن الباحثني
بيان �أثر رعاية هذه احلقوق يف املحافظة على ِّ
املعا�صرين َمن �سبق �إىل هذه املعاجلة التي �أوحت بها املائدة الفكرية لهذه الندوة،
وملع يف كتابات ابن تيمية وابن القيم ّ
ٍ
حتذر من مغ ّبة نق�ض
�إال ما تف ّرق من �
إ�شارات ٍ
طاعة احلكام ،وما يكون عنه من �سفك الدماء وا�ضطراب حبل الأمن.
اجلوهري الذي ّ
ّ
املعريف ،هو:
�شكل �صلب هذه الدِّ را�سة ونطاقها
و�إن ال�س�ؤال
َّ
ال�سلم املدينّ؟ ،وكيف ت�صان هذه
ما �أثر رعاية حقوق احلكام يف حتقيق ِّ
احلقوق على نحو يدر�أ �أ�سباب الفنت والقالقل ،دون �أن َّ
يخل ذلك بقيم احلريات
العامة؟
وكان اجلواب عن هذا ال�س�ؤال الإ�شكا ِّيل م�ستوفى يف �إطار ثالثة مباحث:
 املبحث الأول :و�سم بعنوان« :طاعة احلاكم و�صون بيعته و�أثرهما يف املحافظةال�سلم املدينّ».
على ِّ
 املبحث الثاين :و�سم بعنوان« :الن�صيحة املثلى للحاكم و�أثرها يف املحافظةال�سلم املدينّ».
على ِّ

 املبحث الثالث :و�سم بعنوان�« :صون هيبة احلاكم و�أثرها يف املحافظة علىال�سلم املدينّ».
ِّ
تر�سمته يف الدرا�سة فعماده اال�ستقراء وتت ّبع اجلزئيات ذات
�أما املنهج الذي ّ
ال�صلة برعاية حقوق احلاكم ،و�سناده التحليل� ،أي حتليل الأثر املرجو لهذه الرعاية
ال�سلم املدينّ ،مع مراعاة ال�شروط العلمية والبحثية املتعارف
يف املحافظة على ِّ
عليها من تخريج ،وتوثيقٍ  ،ور ّد للنقول �إىل �أ�صولها ،و�شرح للم�صطلحات الغريبة
�إن وجدت.
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مفتاحا للخري ،مغال ًقا لل�شر ،ويثيب �صاحبه
واهلل ن�س�أل �أن يجعل هذا العمل ً
يوم ال ينفع مال وال بنون �إال من �أتى اهلل بقلب �سليم ،و�آخر دعوانا �أن احلمد هلل
رب العاملني.
املبحث الأول :طاعة احلاكم و�ص ْون بيعته و�أثرهما يف
ال�سلم املد ّ
ين
املحافظة على ِّ
أحاديث �صحاح يف طاعة احلاكم يف املعروف ،وبلغت
زخرت ال�سنة النبوية ب�
َ
يف جمموعها حد التواتر((( ،مق ِّرر ًة �أ�صلاً من الأ�صول التي تقوم عليها عقيدة �أهل
ال�سنة واجلماعة((( ،ولو ت�أملنا هذه الأحاديث ف�ضل ت�أمل ،لألفينا �أنها تدور حول
وت�سد الذريعة �إىل انفراطه ،وتو ّثق
ثالثة حقوق �أ�سا�سية حتفظ على النظام هيبتهّ ،
ين العام ،وهي:
ال�سلم املد ّ
عرى ِّ
�شددت الأحاديث
ال�سلم املدينّّ :
ُّ -1
حق الطاعة يف املعروف و�أثره يف حفظ ِّ
النبوية يف طاعة احلاكم ،ما مل ي�أمر مبع�صية؛ وذلك ملا يعلمه ال�شارع من �أن
ومطلوب الجتماع الكلمة ،ونبذ الفرقة،
ال َّت�شديد يف هذا املو�ضع حممو ٌد،
ٌ
ودرء �أ�سباب التهارج .ومن جتليات ذلكم الت�شديد:
 � اًأول� :إيجاب الطاعة يف الع�سر والي�سر ،واملن�شط واملكره ،حلديث �أبي هريرةر�ضي اهلل عنه ،-قال :قال ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلمَ « :-ع َل ْي َك -1قال الإمام ال�شوكاين« :وعلى امل�سلمني �إخال�ص الطاعة له� -أي الإمام -يف غري مع�صية اهلل تعاىل وامتثال
�أوامره ونواهيه يف املعروف غري املنكر وعدم منازعته ،وحترمي نزع �أيديهم من طاعته �إال �أن تروا كف ًرا
بواحا كما وردت بذلك الأدلة املتواترة التي ال ي�شك يف تواترها �إال من ال يعرف ال�سنة املطهرة» .ال�سيل
ً
اجلرار ،ال�شوكاين ،ج� ،3ص.69
 -2قال الإمام النووي رحمه اهلل تعاىل�« :أجمع العلماء على وجوبها يف غري مع�صية ،وعلى حترميها يف
املع�صية ،نقل الإجماع على هذا القا�ضي عيا�ض و�آخرون» .املنهاج �شرح �صحيح م�سلم بن احلجاج،
النووي ،ج� ،12ص -426وانظر :معاملة احلكام يف �ضوء الكتاب وال�سنة .برج�س� ،ص .83

- 361 -

ال�س ْم َع َو َّ
الطا َع َة فيِ ُع ْ�س ِر َك َويُ ْ�س ِر َكَ ،و َم ْن َ�شطِ َك َو َم ْك َرهِ َكَ ،و َ�أثَ َرةٍ َع َل ْي َك»
َّ
�أي� :أن الطاعة واجب ٌة لويل الأمر حتى فيما ي�شق على النف�س وتكرهه ،ويف كل
الأحوال من ع�سر وي�سر� ،أو �إقبال �أو كره ،حتى لو كان يف ذلك ا�ستئثارهم
راح للفرقة واخلالف
ببع�ض �أمور الدنيا ،ما مل تكن يف مع�صية ،ففي ذلك ّاط ٌ
(((
وف�ساد الدين والدنيا.

(((

 ثان ًيا� :إيجاب الطاعة مع اختالل �صفات الكمال االختيارية للوالية ،حلديثعن �أن�س بن مالك -ر�ضي اهلل عنه -قال :قال ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه
«ا�س َم ُعوا َو�أَطِ ي ُعواَ ،و ِ�إنِ ْا�س ُت ْعمِ َل َع َل ْي ُك ْم َع ْب ٌد َح َب�شِ ٌّيَ ،ك َ�أ َّن َر�أْ َ�س ُه
و�سلمْ :-
َز ِبي َب ٌة»((( .والأمر يف احلديث يقت�ضي الوجوب ،وال �صارف له(((.
ويف هذا ال�سياق ورد حديث عن �أبي ذر -ر�ضي اهلل عنه ،-قال�ِ « :إ َّن
اف»((( .والو�صية
خَ لِيلِي �أَ ْو َ�صانيِ � :أَنْ َ�أ ْ�س َم َع َو ُ�أطِ َيعَ ،و ِ�إنْ َك َان َع ْبدً ا مجُ َ َّد َع ْ أ
الَ ْط َر ِ
هنا مبعنى الأمر� ،أي :ا�سمعوا و�أطيعوا و�إن كان ويل الأمر دينء الن�سب ،ناق�ص
اخلِلقة(((َ .
فكيف �إذا كان الوالة والأمراء واحلكام يف �أغلب بالد امل�سلمني من
يقدم م�صلحة
ذوي الن�سب املعروف ،وال مطعن يف ن�سبهم! فاحلديث� ،إذنّ ،
ين على م�صلحة حت�سين ّي ٍة
�ضروري ًة هي اجتماع كلمة الأمة ،ودميومة �سلمها املد ّ
الُ َم َرا ِء فيِ َغيرْ ِ َم ْع ِ�صيَ ٍة َوتحَ ْ ِر ِمي َها فيِ المْ َ ْع ِ�صيَةِ ،حديث
وب َطا َع ِة ْ أ
اب ُو ُج ِ
� -1أخرجه م�سلم ،كتاب الإمارة ،بَ ُ
رقم.1836 :
 -2يُنظر :املنهاج ،النووي.428/12 ،
ال�س ْم ِع َو َّ
ِل َم ِام َما لمَ ْ ت َ ُك ْن َم ْع ِ�صيَ ًة ،حديث رقم.7124 :
الطا َع ِة ل ْ إِ
� -3أخرجه البخاري ،كتاب الأحكام ،بَ ُ
اب َّ
	-4انظر :فتح الباري ب�شرح �صحيح البخاري ،ابن حجر.625/16 ،
الُ َم َرا ِء فيِ َغيرْ ِ َم ْع ِ�صيَ ٍة َوتحَ ْ ِر ِمي َها فيِ المْ َ ْع ِ�صيَةِ ،حديث
وب َطا َع ِة ْ أ
اب ُو ُج ِ
� -5أخرجه م�سلم ،كتاب الإمارة ،بَ ُ
رقم.1837 :
	-6انظر :املنهاج ،النووي ،429-428/12 ،وقد بني ب�أنّ من �شرط الوالية االختياري احلرية ،و�أنه ال جتوز
والية العبد �إال يف حال املغالبة.
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كرفعة الن�سب وا�ستواء اخللقة ،وهذا د�أب ال�شارع يف جماريه ومباعثه ،يجلب
الأف�ضل فالأف�ضل ،ويدر�أ الأرذل فالأرذل..
حديث عبد اهلل بن عمر -ر�ضي اهلل
 ثال ًثا :بيان عقوبة خلع اليد من الطاعة يفِ
عنهما -قال� :سمعت ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم -يقولَ « :م ْن خَ َل َع يَدً ا
ات
ات َولَ ْي َ�س فيِ ُع ُن ِق ِه بَ ْي َع ٌة َم َ
م ِْن َطا َع ٍة لَق َِي اهللَ يَ ْو َم ا ْل ِقيَا َم ِة اَل ُح َّج َة لَ ُهَ ،و َم ْن َم َ
�صريح يف � َّأن َمن خرج على �إمام امل�سلمني بعد
مِي َت ًة َجاهِ ِل َّي ًة»((( .واحلديث
ٌ
�أن بايعه فلي�س له حجة فيما فعله ،وال عذر له ينفعه يوم احل�ساب ،ومن مات
ومل يدخل حتت طاعة �إمام من �أئمة امل�سلمني ثم مات على تلك احلالة ،فقد
مات مثل حال �أهل اجلاهلية الذين كانوا ال يبايعون �إما ًما ،وهو بذلك مرتكب
لكبرية من كبائر الذنوب(((.
وا�ستلها ًما لهذه الأحاديث ،خا َط َب �أبو بكر  -ر�ضي اهلل عنه  -رع ّيته بهذه
العبارة الذهبية�« :أَطِ ي ُعونيِ َما �أَ َط ْع ُت اهللَ َو َر ُ�سولَ ُهَ ،ف�إِ َذا َع َ�ص ْي ُت اهللَ َو َر ُ�سولَ ُه َفلاَ
َطا َع َة ليِ َع َل ْي ُك ْم»(((؛ لعلمه ب� َّأن �سِ ْل َم الأمة ٌ
منوط بح�سن ال�صلة بني الراعي والرعية،
ونهو�ض ِّ
كل طرف بواجبه جتاه الآخر ،والفي�صل بينهما هو طاعة اهلل ور�سوله ،فال
ِ
ت�ص ّرف للرع ّية �أو على الرع ّية �إال مبعيار هذه الطاعة.
َ
ا�ست�شراف
للحاكم
ال�سنة النبو ّية يف رعاية هذا احلقِّ
ُّ
واحلق � َّأن من وراء ت�شديدِ ّ
ِ
اخلروج على النظام،
ونق�ض البيعة؛ �إذ ي�ست�سهل الع�صا ُة
م�آالت خلع يدِ الطاعةِِ ،
َ
ويطمعون يف احلكم ،ولأولياء الأمور �شوكة وغلب ٌة ينافحون بهما عن بيعتهم
الد َعاةِ �إِلىَ ا ْل ُك ْف ِر،
اب ْ أ
ُوم الجْ َ َما َع ِة عِ نْدَ ُظ ُهورِ ا ْلفِتنَ ِ َوتحَ ْ ذِ ي ِر ُّ
� -1أخرجه م�سلم ،كتاب الإمارة ،بَ ُ
الَ ْم ِر ِب ُلز ِ
حديث رقم.1851 :
 -2يُنظر :املفهم ملا �أ�شكل من تخلي�ص كتاب م�سلم ،القرطبي.443/12 ،
� -3أخرجه معمر بن را�شد الأزدي يف اجلامع «من�شور كملحق مب�صنف عبد الرزاق» ،بَ ٌ
اب :اَل َطا َع َة فيِ
َم ْع ِ�صيَةٍ� ،أثر رقم  -20702قال عنه ابن كثري يف البداية والنهاية � :269/5إ�سناده �صحيح.
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وتطم الفنت ،وتُراق الدماء
ال�شرع ّية ،فيقع ما يقع من اال�ضطراب واالحرتابّ ،
رخي�ص ًة ال ثمن لها !
ال�سلم املدينّ:
ّ -2
حق َّ
ال�صرب على احلاكم وعدم اخلروج عليه و�أثره يف حفظ ِّ
ال�صرب على احلاكم� ،إذا ُرئي
تت�ضاف ُر الأحاديث النبوية على تر�سيخ م�شروعية ّ
تعد مع�صيته يف نظر ال�شارع
منه ما يُكره� ،أو بدر منه ما ي�سوء ،ومن َّثم ال ُّ
م�سو ًغا للخروج عليه ،وخلع بيعته؛ ل َّأن �ضررها � ُّ
أخف من �ضرر الفتنة ،وهو
ِّ
عام يف�سد النظام واالنتظام .ومن �أحاديث الباب:
�ضر ٌر ٌّ
	� اًأول :حديث عبد اهلل بن م�سعود -ر�ضي اهلل عنه� -أن ر�سول اهلل �-صلىاهلل عليه و�سلم -قالَ « :م ْن َك ِر َه م ِْن �أَ ِم ِريهِ �شَ ْيئًا َف ْليَ ْ�صبرِ ْ َ ،ف ِ�إنَّ ُه َم ْن خَ َر َج م َِن
ات مِي َت ًة َجاهِ ِل َّي ًة»((( .وفيه الأم ُر بال�صرب مع كراهة ما ي�صدر
ال�س ْل َطانِ �شِ برْ ً ا َم َ
ُّ
عن الإمام؛ ملا يف ذلك من امل�صلحة الراجحة؛ �إذ لو �أبيح اخلروج عليه
وال�سعي يف حل عقد البيعة التي ح�صلت له ولو ب�أدنى �شيء ،كانت العاقب ُة
�شق ع�صا الطاع ِة ب�أنه من فعل
املعا�ش
أمن ،فال بدع �إن و�صف ّ
َ
ف�سا َد ِ
وفوات ال ِ
�أهل اجلاهلية املذموم ،و� َّأن من مات عليه فهو على �ضاللة(((.
 ثان ًيا :حديث �أم �سلمة -ر�ضي اهلل عنها� ،-أن ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه«�س َت ُك ُ
ون َوتُ ْنكِ ُر َ
ون ُ�أ َم َرا ُء َف َت ْع ِر ُف َ
ونَ ،ف َم ْن َع َر َف بَ ِر َئَ ،و َم ْن �أَ ْن َك َر
و�سلم -قالَ :
َ�سل َِمَ ،ولَكِ ْن َم ْن َر ِ�ض َي َوتَابَ َعَ .قالُوا� :أَ َفلاَ نُقَا ِت ُل ُه ْم؟ َق َال :اَلَ ،ما َ�ص َّل ْوا» .ويف
اب َق ْولِ ال َّنب ِِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َ�سترَ َ ْونَ بَ ْعدِ ي �أُ ُمو ًرا تُ ْنكِ ُرونَ َها،
� -1أخرجه البخاري ،كتاب الفنت ،بَ ُ
َ
اب ْ أ
الد َعاةِ
ُوم الجْ َ َما َع ِة عِ نْدَ ُظ ُهورِ ا ْلفِتنَ ِ َوتحَ ْ ذِ ِير ُّ
حديث رقم ،7054 :وم�سلم ،كتاب الإمارة ،بَ ُ
ال ْم ِر ِب ُلز ِ
�إِلىَ ا ْل ُك ْف ِر ،حديث رقم.1849 :
 -2يُنظر :فتح الباري ،ابن حجر.440/16 ،
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روايةَ « :ف َم ْن َك ِر َه َفق َْد بَ ِر َئ»((( .وفيه :بيان حلال هذه الأمة يف امل�ستقبل ،التي
�ستنكر من ت�صرفات حكامها ما �ستنكر ، ،فمن كره املنكر بقلبه� ،أو بل�سانه فال
�إثم عليه؛ و�إمنا الإثم على من ر�ضي باملنكر وتابع الأمري عليه بعد �أن ح�صح�ص
م�سو ًغا لقتال احلكام واخلروج عليهم،
له احلق ،بيد �أن هذا املنكر ال ينه�ض ّ
�إذ ال ت ّ
ُ�شظى ع�صا الطاعة مبجرد الظلم �أو الف�سق ما مل يغريوا �شيئًا من قواعد
الإ�سالم(((.
 ثال ًثا :حديث عوف بن مالك الأ�شجعي ،قال� :سمعت ر�سول اهلل �-صلىين تحُ ِ ُّبونَ ُه ْم َويُحِ ُّبونَ ُك ْمَ ،ويُ َ�ص ُّل َ
ون
اهلل عليه و�سلم -يقول« :خِ يَا ُر �أَ ِئ َّم ِت ُك ُم ا َّلذِ َ
َع َل ْي ُك ْم َوت َُ�ص ُّل َ
ين تُ ْبغِ ُ�ضونَ ُه ْم َويُ ْبغِ ُ�ضونَ ُك ْم،
ون َع َل ْيه ِْمَ ،و�شِ َرا ُر �أَ ِئ َّم ِت ُك ُم ا َّلذِ َ
ال�س ْي ِف؟ َفق َ
ِيل :يَا َر ُ�س َ
َوت َ ْل َع ُنونَ ُه ْم َويَ ْل َع ُنونَ ُك ْم .ق َ
َال:
ول اهللِ� ،أَ َفلاَ نُ َنا ِب ُذ ُه ْم ِب َّ
ال�صلاَ ةََ ،و�إِ َذا َر�أَ ْي ُت ْم م ِْن ُو اَل ِت ُك ْم �شَ ْيئًا ت َْك َر ُهونَ ُه َف ْاك َر ُهوا
اَلَ ،ما �أَ َقا ُموا فِي ُك ُم َّ
َع َم َل ُهَ ،و اَل تَ ْن ِز ُعوا يَدً ا م ِْن َطا َعةٍ»((( .فاحلديث و�إن و�صف �شرار الأئمة� ،إال
�أنه مل ي�أذن بنق�ض العهد الذي لهم ،وال اخلروج عليهم بال�سيف ،ما داموا
مظهرين ل�شعائر الإ�سالم الظاهرة كال�صالة((( .ولو وقف دعاة اخلروج
بقلب بعيدٍ عن الغفلة،
و�أحالف الفنت على هذا احلديث ،وتدبروا معانيه ٍ
و منطق عارٍ عن التع�صب ،لأدركوا �أن ال�شارع يكره املعا�صي واملنكرات،
لكن حمل احلكام على تركها بقوة ال�سيف ،يعقب من
ويوجب كراهيتهاَّ ،
العام ما يربو على مف�سدة الع�صيان املكروه ،وقد عهدنا من م�صادر
الف�ساد ِّ
-1
-2
-3
-4

الُ َم َراءِ فِي َما يُخَ ال ُِف َّ
ال�ش ْر َع َوت َْر ِك ِق َتا ِله ِْم َما
ال ْن َكارِ َع َلى ْ أ
وب ْ إِ
اب ُو ُج ِ
�أخرجه م�سلم ،كتاب :الإمارة ،بَ ُ
َ�ص َّل ْوا َون َْح ِو َذل َِك ،حديث رقم.1854 :
يُنظر :املنهاج �شرح م�سلم بن احلجاج ،النووي.446-445/12 ،
الَ ِئ َّم ِة َو�شِ َرارِ هِ ْم ،حديث رقم.1855 :
اب خِ يَارِ ْ أ
�أخرجه م�سلم ،كتاب الإمارة ،بَ ُ
يُنظر :املفهم ملا �أ�شكل من تلخي�ص كتاب م�سلم ،القرطبي.64/4 ،
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ال�شرع وموارده دفع الأعلى بالأدنى ،واغتفار الي�سري يف جانب الكثري.
وال�صرب عليهم عند ر�ؤية
احلر�ص
�إن هذا
َّ
النبوي على مهادنة احلكامَّ ،
َ
يعد �ضربًا من النفاق� ،أو املداجاة� ،أو الت�سترّ على الف�ساد ،كما قد
املنكرات ،ال ّ
يتبادر �إىل �أخالد البع�ض؛ بل هو من �صميم احلكم ِة الباهرة ،وم�شكاة امل�صلحة
وحت�صل
العليا؛ �إذ ال يختلف العقالء الأ�سوياء �أن باحلاكم تُن�صب ال�شرائع،
َّ
ليوم بل ل�ساع ٍة �إال بقيادةٍ
احلقوق ،وينت�شر ظل الأمن ،و�أن النا�س ال ي�صلح �أمرهم ٍ
ت�صور �أن تُه َت�ضم ال�ضروريات وامل�صالح العليا ،ومنها
ُّ
تزم ركب حياتهم ،فال يُ َّ
ٍ
�شائع .وقد �صدق ال�صادق
العام،
ال�سلم املد ّ
ين والأمن ُّ
ِّ
النحراف طارى ٍء �أو منك ٍر ٍ
ال َم ُام ُج َّن ٌة يُقَات َُل م ِْن َو َرا ِئ ِه َويُ َّتقَى ِب ِه َف�إِنْ �أَ َم َر ِب َت ْق َوى
امل�صدوق حني قالَ ..« :و�إِنمَّ َا ْ إِ
ا ِهلل َو َع َد َل َف�إِ َّن لَ ُه ِب َذل َِك �أَ ْج ًرا َو�إِنْ َق َال ِب َغيرْ ِ هِ َف�إِ َّن َع َل ْي ِه ِم ْن ُه»((( .ف� ّأي و�صف للحاكم
هذا ج ّلى احلكمة من تن�صيبه ،وال�س َّر يف االعت�صام به� ،إنه كالواقي �أو ال�ساتر الذي
ي�سترت به؛ مينع العدو اخلارجي ،ويحفظ الأمن الداخلي ،ويذود بي�ضة الإ�سالم،
ويتقيه النا�س ويخافون �سطوته ،ويقاتل معه وحتت رايته كل بر وفاجر(((.
ال�سلم املدينّ :من القواعد املرعية يف ال�سيا�سة
	-3اعتزال الفنت و�أثره يف حفظ ِّ
ال�شرعية �أن امل�سلم �إذا مل يت� َّأت له لزوم جماعة امل�سلمني و�إمامهم ،يف ع�صر
الفنت والأطماع والتقاتل حول منا�صب احلكم ،ف�إن الواجب عليه االعتزال
وترك الفرق جمي ًعا ،حلديث حذيفة بن اليمان -ر�ضي اهلل عنه -قالَ ،ك َان
ون َر ُ�س َ
ا�س يَ ْ َ�س�ألُ َ
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َع ِن الخْ َيرْ ِ َو ُك ْن ُت �أَ ْ�س�أَلُ ُه َع ِن
ال َّن ُ
ال�ش ِّر مخَ َ ا َف َة �أَنْ يُ ْدرِ َكنِي َف ُق ْل ُت يَا َر ُ�س َ
َّ
ول ا ِهلل �إِنَّا ُك َّنا فيِ َجاهِ ِل َّي ٍة َو�شَ ٍّر َف َجا َءنَا
ال َم ِام َويُ َّتقَى ِبهِ ،حديث رقم،2957 :
اب :يُقَات َُل م ِْن َو َراءِ ْ إِ
� -1أخرجه البخاري ،كتاب اجلهاد وال�سري ،بَ ُ
َ
َ
ال َم ِام �إِ َذا �أ َم َر ِب َت ْق َوى ا ِهلل َو َعدَ َل كَانَ لَ ُه �أ ْج ٌر،
اب :فيِ ْ إِ
وم�سلم بلفظ« :الإمام جنة» ،كتاب الإمارة ،بَ ٌ
حديث رقم.1841 :
 -2يُنظر :فتح الباري ،ابن حجر ،116/6 ،والديباج على �صحيح م�سلم بن احلجاج ،ال�سيوطي.454/4 ،

- 366 -

اهللُ ِب َه َذا الخْ َيرْ ِ َف َه ْل بَ ْع َد َه َذا الخْ َيرْ ِ م ِْن �شَ ٍّر َق َال نَ َع ْم ُق ْل ُت َو َه ْل بَ ْع َد َذل َِك َّ
ال�ش ِّر
م ِْن خَ يرْ ٍ َق َال نَ َع ْم َوفِي ِه َدخَ ٌن ُق ْل ُت َو َما َدخَ ُن ُه َق َال َق ْو ٌم يَ ْهدُ َ
ون ِب َغيرْ ِ َه ْديِي ت َْع ِر ُف
اب َج َه َّن َم
ِم ْن ُه ْم َوتُ ْنكِ ُر ُق ْل ُت َف َه ْل بَ ْع َد َذل َِك الخْ َيرْ ِ م ِْن �شَ ٍّر َق َال نَ َع ْم ُد َعا ٌة �إِلىَ �أَ ْب َو ِ
ول ا ِهلل ِ�ص ْف ُه ْم لَ َنا َفق َ
َم ْن �أَ َجابَ ُه ْم ِ�إلَ ْي َها َق َذ ُفو ُه فِي َها ُق ْل ُت يَا َر ُ�س َ
َال ُه ْم م ِْن جِ ْل َد ِت َنا
َويَ َت َك َّل ُم َ
ني
ون ِب�أَ ْل�سِ َن ِت َنا ُق ْل ُت َف َما تَ�أْ ُم ُرنيِ �إِنْ َ�أ ْد َر َكنِي َذل َِك َق َال تَ ْل َز ُم َج َما َع َة المْ ُ ْ�سلِمِ َ
َو ِ�إ َما َم ُه ْم ُق ْل ُت َف ِ�إنْ لمَ ْ يَ ُك ْن لَ ُه ْم َج َما َع ٌة َو اَل ِ�إ َما ٌم َق َال َف ْاع َت ِز ْل ِت ْل َك ا ْل ِف َرقَ ُك َّل َها
َولَ ْو �أَنْ ت َ َع َّ�ض ِب َ�أ ْ�ص ِل �شَ َج َرةٍ َح َّتى يُ ْدرِ َك َك المْ َ ْو ُت َو�أَن َْت َع َلى َذل َِك»((( .ويف
احلديث �إخبا ٌر مبا �سيكون من حال هذه الأمة ،وما �سيع�صف بها من الفنت
أقوام يطلبون امللك لأنف�سهم ،وقد و�صفوا
والقالقل ،وما �سيظهر فيها من � ٍ
الحب ،وهو لزوم اجلماعة
ب�أنهم دعاة على �أبواب جهنم ،لكن �سبيل النجاة ٌ
والإمام �إن وجدوا ذلك ،ف�إن ّ
تعذر ذلك اعتزل امل�سلم الفتنة فرا ًرا بدينه
حتى لو كان هذا االعتزال ال يت�أتى �إال بع�سر وكدر من العي�ش((( .وهذا فيمن
�أتته الفتنة راغ ًما مك َر ًها ،فكيف مبن كان �سب ًبا يف �إيقادها� ،أو بو ًقا من �أبواقِها!

وخمرجا يف ع�صر الفنت؟ والأ�صل
ورب قائل يقول :كيف يكون االعتزال ح َّال
ً
َّ
�أن يخو�ض امل�سلم الغمرات حتى تمُ َّح�ص الأمور ،وينماز الطيب من اخلبيث ؟
أ�سلم من القتال من
واجلوابَّ � :أن الر�ؤية ُ
تلثاث َ
وقت الهرج واملرج ،واالعتزال � ُ
�أجل � ٍأمر ال يُتبينّ وجهه ،ورمبا �أف�ضى �إىل قتل النا�س برهم وفاجرهم ،و�إراق ِة دماءٍ
للرب ،من الفرار
لل�سلم ،و�أخل�ص للذ َّمة ،و�أر�ضى ِّ
مع�صومةٍ! ف�أي خمرج �أحفظ ِّ
النبوي يف حديث �أبي
بالدين واعتزال الفنت ،وال�سيما مع ورود هذا التحذير
ِّ
ال ْ�سلاَ ِم ،حديث رقم ،3606 :وم�سلم ،كتاب
اب َعلاَ َم ِ
ات ال ُّن ُب َّوةِ فيِ ْ إِ
� -1أخرجه البخاري ،كتاب املناقب ،بَ ُ
الد َعاةِ �إِلىَ ا ْل ُك ْف ِر ،حديث رقم.1847 :
اب ْ أ
ُوم الجْ َ َما َع ِة عِ نْدَ ُظ ُهورِ ا ْلفِتنَ ِ َوتحَ ْ ذِ ِير ُّ
الإمارة ،بَ ُ
الَ ْم ِر ِب ُلز ِ
	-2انظر :فتح الباري ،ابن حجر.488-485/16 ،
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هريرة  -ر�ضي اهلل عنه  -مرفو ًعاَ « :م ْن خَ َر َج م َِن َّ
ات
الطا َع ِة َو َفا َرقَ الجْ َ َما َع َة َف َم َ
ات مِي َت ًة َجاهِ ِل َّي ًةَ ،و َم ْن َقات ََل تحَ ْ َت َرايَ ٍة عِ ِّم َّيةٍ ،يَغْ َ�ض ُب ِل َع َ�ص َبةٍ� ،أَ ْو يَ ْد ُعو �إِلىَ َع َ�ص َبةٍ،
َم َ
�أَ ْو يَ ْن ُ�ص ُر َع َ�ص َب ًة َف ُقت َِل َف ِق ْت َل ٌة َجاهِ ِل َّي ٌةَ ،و َم ْن خَ َر َج َع َلى �أُ َّمتِي يَ ْ�ض ِر ُب بَ َّر َها َو َفاجِ َر َها،
َو اَل يَ َت َحا�شَ ى م ِْن ُم�ؤْ ِم ِن َها َو اَل يَفِي لِذِ ي َع ْهدٍ َع ْه َد ُهَ ،ف َل ْي َ�س ِمنِّي َولَ ْ�س ُت ِم ْن ُه»(((.
و�صبابة من غدير ،و�إال فالأحاديث يف وجوب الطاعة
هذا قليل من كثريُ ،
بالعد؛ بل ح�سبنا التمثيل
للحكام �أوفر و�أزخر ،ولي�س �شر َط َنا هنا ا�ستيفا�ؤُها ّ
مرعي يف �شرعنا ،وذو
لنماذج �صاحلة منها لتمهيدِ الدالل ِة على �أن َّ
حق الطاعة ٌّ
ال�سلم املدينّ ،بالنظر �إىل �أن اخلروج على الإمام ،ومنابذته
� ٍأثر ملحوظ يف حفظ ِّ
الدهماء ،وتراق الدماء ،وي�ضطرب حبل الأمن،
باب �ش ٍّر وفتنةٍ؛ �إذ تُه َّيج ّ
بال�سيفُ ،
وقد جعل اهلل تعاىل ذود كل �صاحب �سلطة عن �سلطته طب ًعا م�ؤثلاً يف الفطر ،ف�إذا
بقوة ال�سيف ،وهنا يقع ما يقع من املواجهة بني والة الأمر
نازعته فيها ر َّدك عنها ّ
واخلارجني ،فت�ضيع م�صالح الأمة يف
ال�سلم من حالقٍ
خ�ضم ال�صراع ،ويرت ّدى ِّ
ّ
�إىل مهاوٍ ال قعر لها ! قال ابن القيم« :ويُنهى عن قتال الأمراء واخلروج على الأئمة
�سدا لذريعة الف�ساد العظيم وال�ش ّر الكبري
و�إن ظلموا وجاروا ما �أقاموا ال�صالةًّ ،
بقتالهم كما هو الواقع ،ف�إنه ح�صل ب�سبب قتالهم واخلروج عليهم من ال�شرور
�أ�ضعاف �أ�ضعاف ما هم عليه»((( .و�أي �شفوف لهذا الكالم ،وك�أين ب�صاحبه ينظر
�إىل الغيب من وراء �سرت رقيق ،فت�أمل قوله« :ف�إنه ح�صل ب�سبب قتالهم واخلروج
عليهم من ال�شرور �أ�ضعاف �أ�ضعاف ما هم عليه» ،ف�إنه ت�صوير دقيقٌ لواقع اليوم،
طم فيه من الفنت التي ج ّرت من �شرور الدمار ،واخلراب ،وت�شريد الأ�سر ،ما
وما َّ
يربو بكث ٍري على �ش ّر املظامل ،وهلل الأمر من قبل ومن بعد.
الد َعاةِ �إِلىَ ا ْل ُك ْف ِر،
اب ْ أ
ُوم الجْ َ َما َع ِة عِ نْدَ ُظ ُهورِ ا ْلفِتنَ ِ َوتحَ ْ ذِ ي ِر ُّ
� -1أخرجه م�سلم ،كتاب الإمارة ،بَ ُ
الَ ْم ِر ِب ُلز ِ
حديث رقم .1848
 -2يُنظر� :إغاثة الهفان ،ابن القيم.361/1 ،
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ال�سلم املد ّ
ين
املبحث الثاين :الن�صيحة املثلى للحاكم و�أثرها يف حفظ ِّ
� ّإن الن�صيحة((( لب الدين وجوهر الإميان ،ولي�س يف كالم العرب كلمة �أجمع
خلري الدنيا والآخرة منها((( ،ولقد ا�ضطلع بها الأنبياء  -عليهم ال�سالم (((-وجعلها
النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم  -هي الدين كله ،فعن متيم الداري -ر�ضي اهلل
يح ُةُ ،ق ْل َنا :لمِ َ ْن ؟ َق َال:
عنهّ � :-أن النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم  -قال« :الدِّ ُ
ين ال َّن ِ�ص َ
ني َو َعا َّم ِته ِْم»((( .كما � ّأن ن�صحهم من مقت�ضيات
لهلِ ِ َولِكِ َتا ِب ِه َو ِل َر ُ�سو ِل ِه َو ِ ألَ ِئ َّم ِة المْ ُ ْ�سلِمِ َ
البيعة ،فعن جرير بن عبد اهلل ،قال« :بَايَ ْع ُت َر ُ�س َ
ول ا ِهلل َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َع َلى
	-1الن�صيحة :كلمة جامعة معناها �إرادة جملة اخلري ،وحيازة اخلري املن�صوح له .انظر� :شرح الأربعني حديثا
النووية ،ابن حجر� ،ص .112
 -2يُنظر :املنهاج ،النووي ،226/2 ،واملرجع ال�سابق.
 -3قال تعاىل على ل�سان نوح عليه ال�سالم :ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﭼ
[الأعراف ]62:وقال تعاىل على ل�سان هود عليه ال�سالم :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭼ
[الأعراف.]68:
يح ُة ،حديث رقم -55 :وبوب البخاري ،يف
� -4أخرجه م�سلم ،كتاب الإميان ،باب بَيَانِ �أَنَّ الدِّ َ
ين ال َّن ِ�ص َ
الباب  ،42باب قول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم« :الدين الن�صيحة» وذكره ،ومل يخرجه م�سندً ا؛ لأنه
على غري �شرطه ولكن ذكر جملة من الآيات والأحاديث يف معناه .انظر :فتح الباري ،ابن حجر،
.247-246/1
ويف معنى احلديث قال ابن حجر يف الفتح« :248/1 ،ال ّن�صيحة هلل :و�صفه مبا هو له �أهل ،واخل�ضوع
له ظاه ًرا وباطنًا ،وال ّرغبة يف حمابّه بفعل طاعته ،وال ّرهبة من م�ساخطه برتك مع�صيته ،واجلهاد يف ر ّد
العا�صني �إليه .وال ّن�صيحة لكتاب اهلل :تع ّلمه ،وتعليمه ،و�إقامة حروفه يف ال ّتالوة ،وحتريرها يف الكتابة،
وذب حتريف املبطلني عنه ،وال ّن�صيحة لر�سوله :تعظيمه،
وتف ّهم معانيه ،وحفظ حدوده ،والعمل مبا فيهّ ،
حيا وم ّيتًا ،و�إحياء �س ّنته بتع ّلمها وتعليمها ،واالقتداء به يف �أقواله و�أفعاله ،وحم ّبته وحم ّبة �أتباعه،
ون�صره ًّ
وال ّن�صيحة لأئمة امل�سلمني� :إعانتهم على ما ح ّملوا القيام به ،وتنبيههم عند الغفلة ،و�سدّ خ ّلتهم عند
الهفوة ،وجمع الكلمة عليهم ،ور ّد القلوب ال ّنافرة �إليهم ،ومن �أعظم ن�صيحتهم دفعهم عن ّ
الظلم با ّلتي
ببث علومهم ،ون�شر مناقبهم،
هي �أح�سن .ومن جملة �أئمة امل�سلمني �أئمة االجتهاد ،وتقع ال ّن�صيحة لهم ّ
وحت�سني ّ
الظ ّن بهم ،وال ّن�صيحة لعا ّمة امل�سلمنيّ :
وال�سعي فيما يعود نفعه عليهم ،وتعليمهم
ال�شفقة عليهمّ ،
ما ينفعهمّ ،
يحب لنف�سه ،ويكره لهم ما يكره لنف�سه» ا.ﻫ
يحب لهم ما ّ
وكف وجوه الأذى عنهم ،و�أن ّ
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الز َكاةِ َ ،وال ُّن ْ�ص ِح ِل ُك ِّل ُم ْ�سل ٍِم»(((.
ال�صلاَ ةِ َ ،و�إِي َتا ِء َّ
�إِ َق ِام َّ
ومن الن�صيحة املطلوبة ن�صيحة والة �أمر امل�سلمني ،قال ابن عبد الرب -رحمه
اهلل« :-منا�صحة والة الأمر فلم يختلف العلماء يف وجوبها �إذا كان ال�سلطان
ي�سمعها ويقبلها»(((.
وملكانة والة الأمر يف الإ�سالم مل يجعل ال�شرع احلنيف منا�صحتهم كمنا�صحة
غريهم� ،إذ الأ�صل فيها �أن تكون ملعاونتهم على احلق ،وطاعتهم فيه ،وتذكريهم به،
وتنبيههم يف رفق ولطف ،وجمانبة الوثوب عليهم ،والدعاء لهم بالتوفيق وحث
النا�س على ذلك ،كما يكون ذلك بحب �صالحهم ور�شدهم وعدلهم ،وحب
اجتماع الأمة عليهم ،وكراهة افرتاق الأمة عليهم ،والتدين بطاعتهم يف طاعة اهلل
عز وجل ،والبغ�ض ملن ر�أى اخلروج عليهم ،وحب �إعزازهم يف طاعة اهلل عز
وجل(((.
واحلق �أن ال َّن�صيح َة املثلى للحاكم و�سيل ٌة �إىل حفظ ا�ستقرار املجتمع ،و�ص ّمام
ُّ
وعالجي يف الآن ذاته ،فهي تدر�أ ال�ش ّر قبل وقوعه،
وقائي
ٍ
ٌّ
�سلم و�أمانٍ � ،إذ دورها ٌّ
�إذا كان ال َّنا�صح ي�ست�شرف م�آالت الأمور ،ويحر�ص على قطع ذرائع املفا�سد
اً
ا�ستقبال ،وت�سهم يف ا�ستئ�صال ال�ش ِّر عند وقوعه ،وقطع �آثاره ،على
املتو َّقعة
�سبيل العالج� ،إذا كان النا�صح ب�ص ًريا باملخارج من امل�ضايق .بيد �أن للن�صيحة �آدابًا
َ
ٍ
ملحوظ يف تر�سيخ النموذجية املطلوبة يف التعامل مع احلكام،
و�ضوابط ذات �أث ٍر
يح ُة لهلِ ِ َو ِل َر ُ�سو ِل ِه َو ِ ألَ ِئ َّم ِة
اب َق ْولِ ال َّنب ِِّي َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم الدِّ ُ
� -1أخرجه البخاري ،كتاب الإميان ،بَ ُ
ين ال َّن ِ�ص َ
ني َو َعا َّم ِته ِْم َو َق ْو ِل ِه ت َ َعالىَ }�إِ َذا ن ََ�ص ُحوا لهلِ ِ َو َر ُ�سو ِلهِ{ ،حديث رقم ،57 :وم�سلم ،كتاب الإميان،
المْ ُ ْ�سلِمِ َ
يح ُة ،حديث رقم.56 :
باب بَيَانِ �أَنَّ الدِّ َ
ين ال َّن ِ�ص َ
	-2اال�ستذكار ،ابن عبد الرب.579/8 ،
-193-1921
3
بت�صرف.
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ين يف العاجل والآجل.
ال�سلم املد ّ
وهي مدار حفظ ِّ
ال�سلم املد ّين:
 -1الإخال�ص يف الن�صيحة و�أثره يف حفظ ِّ
�إن ال َّن�صيحة لويل الأمر ال تكون لطلب جاه� ،أو �شهرة� ،أو مال؛ بل تكون
رجاء ما عند اهلل من الأجر والثواب ،وال على م�شارطة القبول ،ويف ذلك يقول
الإمام ابن حزم الظاهري رحمه اهلل تعاىل« :وال تن�صح على �شرط القبول منك،
ف�إن تعديت هذه الوجوه ،ف�أنت ظامل ال نا�صح ،وطالب طاعة وملك ،ال م�ؤدي
حق �أمانة و�أخوة ،ولي�س هذا حكم العقل ،وال حكم ال�صداقة ،لكن حكم الأمري
مع رعيته ،وال�سيد مع عبده»(((.
ومعلو ٌم � َّأن من بذل الن�صح طم ًعا يف التن ّبل ،وال ِّريا�سة ،وال�صيت احل�سن ،ال
ي�ستغرب منه اتخاذ الن�صيحة مط ّية �إىل االفتيات على احلاكم� ،أو الإ�ساءة �إليه؛ لأن
وتعدى ،وخرج عن
مه ِّيجها هوى النف�س ،ال طلب احلق ،ومن جارى هواه ظلمّ ،
حدود الأدب.
و�إن مما يُختبرَ به الإخال�ص يف الن�صيحة الإ�سرار بها للحاكم ،وعدم املجاهرة
بالتغيري �أمام النا�س ،فعن عيا�ض بن غنم -ر�ضي اهلل عنه -قال :قال ر�سول اهلل:
« َم ْن �أَ َرا َد �أَنْ يَ ْن َ�ص َح ل ُِ�س ْل َطانٍ ِبَ�أ ْم ٍر َفلاَ يُ ْبدِ لَ ُه َعلاَ ِنيَ ًةَ ،ولَكِ ْن ِليَ ْ�أخُ ْذ ِبيَدِ هِ َفيَخْ ُل َو ِبهَِ ،ف ِ�إنْ
َق ِب َل ِم ْن ُه َف َذ َ
اكَ ،و ِ�إ اَّل َك َان َق ْد �أَ َّدى ا َّلذِ ي َع َل ْي ِه لَ ُه ؟»(((.
	-4الأخالق وال�سري يف مداواة النفو�س ،ابن حزم� ،ص .45
� -5أخرجه �أحمد يف امل�سند ،حديث رقم ،15333 :والطرباين يف املعجم الكبري ،حديث رقم،1007 :
واحلاكم يف امل�ستدرك 290/3 ،قال�« :صحيح الإ�سناد» ورده الذهبي ب�سبب ابن زبريق ،وابن �أبي
عا�صم يف ال�سنة ،حديث رقم  ،1096وقال الهيثمي يف املجمع « :229/5رجاله ثقات �إال �أين مل �أجد
ل�شريح من عيا�ض وه�شام �سما ًعا و �إن كان تابع ًيا» ،و �صحح �إ�سناده ال�شيخ الألباين يف ظالل اجلنة يف
�شريحا من معاوية ،و رد على الذهبي
تخريج ال�سنة� ،ص  ،514و بني ب�أن البخاري قد �أثبت �سماع
ً
باملتابعة ،وقال يف اخلال�صة« :فاحلديث �صحيح مبجموع طرقه واهلل �أعلم».
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وهذا ما فهمه ال�صحابة ر�ضوان اهلل عليهم وحر�صوا على االلتزام به ،فعن
ِيل لَ ُه� :أَ اَل ت َْدخُ ُل َع َلى ُع ْث َم َان َف ُت َك ِّل َم ُه؟ َفق َ
�أ�سامة بن زيد-ر�ضي اهلل عنهما -قال :ق َ
َال:
�أَت َ َر ْو َن �أَنيِّ اَل �أُ َك ِّل ُم ُه �إِ اَّل �أُ ْ�سمِ ُع ُك ْمَ ،وا ِهلل لَق َْد َك َّل ْم ُت ُه فِي َما بَ ْينِي َوبَ ْي َن ُهَ ،ما ُد َ
ون �أَنْ �أَ ْف َتت َِح
�أَ ْم ًرا اَل �أُحِ ُّب �أَنْ �أَ ُك َ
ون َ�أ َّو َل َم ْن َف َت َح ُه»(((.
ومق�صود �أ�سامة -ر�ضي اهلل عنه -من قوله�»:أَ ْف َتت َِح �أَ ْم ًرا ،اَل �أُحِ ُّب �أَنْ �أَ ُك َ
ون
�أَ َّو َل َم ِن ا ْف َت َت َح ُه» ،املجاهرة بالإنكار على الأمراء يف امللأ ،ملا يف ذلك من �سوء
العاقبة؛ بل املطلوب بهم والن�صح لهم �س ًرا فذلك �أجدر بالقبول((( .وعلى هذا
املهيع �سا َر �سلفنا ال�صالح من �صحابة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،والعلماء
ِ
(((
الربانيون يف معاملتهم لوالة �أمر امل�سلمني .
والإ�سرار هو د�أب العلماء العاملني يف الن�صيحة ،فقد قال الإمام ال�شافعي:
«من وعظ �أخاه �سرا فقد ن�صحه وزانه ،ومن وعظه عالنية فقد ف�ضحه وخانه»(((.
رجل ً
أحببت �أن
خطا �إال �سرتته ،و� ُ
وقال الإمام :يحيى بن معني« :ما ر� ُ
أيت على ٍ
ا�ستقبلت رجلاً يف وجهه ب�أمر يكرهه ،ولكن �أبني له خط�أه فيما بيني
�أزين �أمره ،وما
ُ
وبينه ،ف�إن قبل ذلك و� اَّإل تركته»(((.
وقد و�ضع ابن رجب احلنبلي ً
�ضابطا دقي ًقا للتفريق بني الن�صيحة والتعيري؛
حيث قال معق ًبا على كلمة الف�ضيل« :امل�ؤمن ي�سرت وين�صح ،والفاجر يهتك ويعري»
-1
-2
-3
-4
-5

اب ِ�ص َف ِة النَّارِ َو�أَ َّن َها مخَ ْ ُلو َق ٌة َغ َّ�سا ًقا ،حديث رقم ،3267 :وم�سلم،
�أخرجه البخاري ،كتاب بدء اخللق ،بَ ُ
ْ
وف َو اَل يَ ْف َع ُل ُه َويَ ْن َهى َع ِن المْ ُ ْن َك ِر َويَ ْف َع ُل ُه ،حديث رقم:
اب ُعقُوبَ ِة َم ْن يَ�أ ُم ُر ِبالمْ َ ْع ُر ِ
كتاب الزهد والرقائق ،بَ ُ
 ،2989واللفظ له.
يُنظر� :إكمال املعلم بفوائد م�سلم ،القا�ضي عيا�ض.538/8 ،
رواه �أحمد يف امل�سند ،حديث رقم ،19415 :وح�سن �إ�سناده ال�شيخ نا�صر الدين الألباين يف ظالل
اجلنة� ،ص .516
حلية الأولياء وطبقات الأ�صفياء ،الأ�صبهاين.140/9 ،
�سري �أعالم النبالء ،الذهبي.83/11 ،
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بقوله« :فهذا الذي ذكره الف�ضيل من عالمات الن�صح ،وهو �أن الن�صح يقرتن به
ال�سرت ،والتعيري يقرتن به الإعالن»(((.
قال ال�شيخ ال�سعدي رحمه اهلل« :-احذر �أيها النا�صح لهم على هذا الوجه
�سرا بلطف ولني �أن تف�سد ن�صيحتك بالتمدح عند النا�س فتقول لهم:
املحمود �أيًّ :
�إين ن�صحتهم وقلت؛ ف�إن هذا عنوان الرياء وعالمة �ضعف الإخال�ص وفيه �أ�ضرار
�أخرى معروفة»(((.
والذي ن�ست�ش ّفه من حر�ص ال�سنة على الإخال�ص يف الن�صيحة ،والإ�سرار
بهاَّ � ،أن من وراء ذلك ً
و�سدا لذريعة التحري�ض على احلاكم،
حفظا لهيبة النظامًّ ،
لأن غري املخل�ص قد يطلب احلكم لنف�سه ،وي�سعى �إليه بذريعة الن�صح ،وربمّ ا ق�صد
نفخا يف كري القيل والقال ،و متهيدً ا لإ�ساءة الظن يف و ِّ
�إىل املجاهرة به ً
يل الأمر،
�شغل �إال احلديث عن معايبه و�أخطائه ،وهذا منفذ لتهديد
فال ي�صري للنا�س من ٍ
ال�سلم العام ،ون�شر الفتنة .وقد كان يف الإنكار جها ًرا على �أمري امل�ؤمنني عثمان
ِّ
(((
بن عفان ر�ضي اهلل عنه ما �أف�ضى �إىل قتله .
ال�سلم املد ّين:
 -2اختيار الأ�سلوب الأن�سب ملقام الن�صيحة و�أثره يف حفظ ِّ
�إن الأ�صل يف �أ�سلوب الن�صيحة املبذولة للحاكم �أن يخل َو من التوبيخ
والتقريع ،كقول« :يا ظامل ،يا فاجر»؛ و� اِّإل اجن ّرت من ذلك فتن ُة �أعظم من املنكر(((؛
أحاديث عامة يف احلث على الرفق واللطف ،فقد قال
وال نعدم يف مظان ال�سنة �
َ
	-1الفرق بني الن�صيحة والتعيري ،ابن رجب.411/2 ،
	-2الريا�ض الن�ضرة واحلدائق النرية الزاهرة يف العقائد والفنون املتنوعة الفاخرة� .ضمن جمموعة م�ؤلفات
ال�شيخ العالمة عبد الرحمن بن نا�صر ال�سعدي.99-98/22 ،
 -3يُنظر :حتقيق خمت�صر م�سلم للمنذري .الألباين� ،ص  ،335والهام�ش.2 :
 -4يُنظر :الآداب ال�شرعية ،ابن مفلح.196/1 ،
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الَ ْم ِر ُك ِّلهِ»(((.وقال
النبي  -عليه ال�صالة وال�سالم�« :إِ َّن اهللَ َرفِيقٌ يُحِ ُّب ال ِّرف َْق فيِ ْ أ
� ً
أي�ضا�« :إِ َّن اهللَ َرفِيقٌ يُحِ ُّب ال ِّرف َْقَ ،ويُ ْعطِ ي َع َلى ال ِّرف ِْق َما اَل يُ ْعطِ ي َع َلى ا ْل ُع ْن ِف،
َو َما اَل يُ ْعطِ ي َع َلى َما �سِ َوا ُه»((( .و�إذا كانت هذه اخل�صلة حممود ًة يف ال�ش�أن ك ّله،
أ�صل
ال�شدة من
فتحريها يف الن�صيحة �أوجب ،ملا يرتتب على ّ
عواقب خارم ٍة ل ِ
َ
احلكمة والإح�سان.
ومتى جرى الأ�سلوب رفي ًقا لينًا يف منا�صحة احلكام ،كان ذلك �أقرب لقبول
احلق ،و�أبعد عن اللجوج يف الباطل ،و�أحفظ لهيبة احلكم ،و�آمن من غ�ضب
ال�سلطان �إذا ا�ست�شاط ،وقد قيل�« :إذا ا�ست�شاط ال�سلطان ،ت�سلط ال�شيطان»� ،أي:
فرب ن�صيح ٍة
مل ت�ؤمن عواقب الغ�ضب ،والبط�ش ،وال�ضرب على يد ِ
املغ�ضبَّ -
ّ
فجة ت�ؤول �إىل خالف ما يرجى منها ،فتنذر بالفتنة ،وتط ّرق �سبيلاً �إىل البلبلة،
فظة ّ
ولذلك ق ّعد ابن القيم قاعد ًة يف الباب ال �أمثل منها وال �أنبل ،يقول« :خماطبة
الر�ؤ�ساء بالقول اللني �أمر مطلوب �شر ًعا وعقلاً وعر ًفا ،ولذلك جتد النا�س
كاملفطورين عليه ،وهكذا كان النبي� -صلى اهلل عليه و�سلم  -يخاطب ر�ؤ�ساء
الع�شائر والقبائل»(((.
ومن رائق كالم اخلليفة الرا�شد عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه �أنه قالَ « :رحِ َم
اهللُ َم ْن �أَ ْه َدى ِ�إليَ َّ ُع ُيو ِبي»((( ،ويف تعبريه عن �إبداء الن�صح بالإهداء نكت ٌة لطيف ٌة،
-1
-2
-3
-4

�ض ِّ
الذ ِّم ُّي َو َغيرْ ُ ُه ِب َ�س ِّب ال َّنب ِِّي
اب �إِ َذا َع َّر َ
�أخرجه البخاري ،كتاب ا�ستتابة املرتدين واملعاندين وقتالهم ،بَ ُ
ال�س ُام َع َل ْي َك ،حديث رقم ،6927 :وم�سلم ،كتاب ال�سالم،
َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َولمَ ْ يُ َ�ص ِّر ْح ن َْح َو َق ْو ِل ِه َّ
ال�سلاَ ِمَ ،و َك ْي َف يُ َر ُّد َع َل ْيه ِْم ،حديث رقم.2165 :
اب ال َّن ْه ِي َع ِن ا ْبتِدَ اءِ �أَ ْه ِل ا ْلكِ َت ِ
بَ ُ
اب ِب َّ
اب ف َْ�ض ِل ال ِّرف ِْق ،حديث رقم.2593 :
�أخرجه م�سلم ،كتاب الرب وال�صلة والآداب بَ ُ
بدائع الفوائد ،ابن القيم.1061/3 ،
ا�ص َّ
ال�شام ِِّي� ،أثر رقم  -675حتقيق :ح�سني
اب رِ َ�سالَ ِة َع َّبادِ ْب ِن َع َّبادٍ الخْ َ َّو ِ
�أخرجه الدارمي ،املقدمة ،بَ ُ
�سليم ،قال عنه� :إ�سناده �ضعيف.
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يفجج
وهي � َّأن النا�صح ينبغي �أن يكون على �أخالق املهدي لط ًفا و�أدبًا وذو ًقا ،فال ّ
العبارة ،وال يقذع يف اخلطاب ،وال يكيل ال�شتائم ،وكذلك «كان �أ�صحاب ابن
م�سعود �إذا مروا بقوم يرون منهم ما يكرهون ،يقولون :مهلاً رحمكم اهلل»(((.
ويتم َّهد من هذا � َّأن م�سامل َة احلكام ومعاونتهم على احلقِّ ال تكون �إال بالن�صيحة
ال�شدة فت�ؤول
الرقيقة التي ت�ساوق املقام ،وحتفظ الأدب ،ومت ِّهد لقبول ّ
احلق� ،أما ّ
�إىل ا�ستثارة احلاكم ،وت�أجيج غ�ضبه ،وهذا الأمر له ما بعده ،وال تخرج عاقبته عن
ال�سلم ،وفتح باب االفتتان.
تبديد �سلك ِّ
ال�سلم املد ّين:
 -3التثبت من وقوع املنكر و�أثره يف حفظ ِّ
�إن من تثبت النا�صح عدم ان�سياقه وراء الإ�شاعات والأقاويل التي يتناقلها
العامة((( ،وهذا ما كان عليه �سلف هذه الأمة فيما ي�أتيهم من �أخبار عن والة الأمر
واحلكام ،فلما جاء النا�س �إىل حممد ابن احلنفية ف�أرادوه على خلع يزيد ،ف�أبى،
فقال له عبد اهلل بن مطيع� :إن يزيد ي�شرب اخلمر ويرتك ال�صالة ويتعدى حكم
الكتاب -فقال لهم :ما ر�أيت منه ما تذكرون ،وقد ح�ضرته و�أقمت عنده ،فر�أيته
مواظ ًبا على ال�صالة ،متحريًا للخري ،ي�س�أل عن الفقه ،مالز ًما لل�سنة .قالوا :ف�إن
ذلك كان منه ت�صن ًعا لك .فقال :وما الذي خاف مني �أو رجا حتى يظهر �إ َّ
يل
اخل�شوع؟ �أف�أطلعكم على ما تذكرون من �شرب اخلمر؟ فلئن كان �أطلعكم على
ذلك �إنكم ل�شركا�ؤه ،و�إن مل يكن �أطلعكم فما يحل لكم �أن ت�شهدوا مبا مل تعلموا.
قالوا� :إنه عندنا حلق و�إن مل يكن ر�أيناه .فقال لهم :قد �أبى اهلل ذلك على �أهل
[الزخ ُرف .]86:ول�ست من �أمركم
ال�شهادة ،فقال :ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ ُّ
يف �شيء .قالوا :فلعلك تكره �أن يتوىل الأمر غريك ،فنحن نوليك �أمرنا(((.
	-1الأمر باملعروف والنهي عن املنكر ،اخلالل� ،ص .25
 -2يُنظر� :ضوابط معاملة احلكام عند �أهل ال�سنة و�أثرها يف الأمة ،الظفريي.565/2 ،
	-3البداية والنهاية ،ابن كثري.653/11 ،
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ومن باب ِة التث ّب ِت �أن ال يُنكر على احلاكم �إذا كان مت�سترِّ ً ا باملع�صية؛ �إذ ال يجوز
ك�شف �سرته ،وال التفتي�ش عن ذلك ،قال ابن رجب عند �شرحه لقول النبي -
�صلى اهلل عليه و�سلم َ « :-م ْن َر�أَى ِم ْن ُك ْم ُم ْن َك ًرا»« :يدل على �أن الإنكار متعلق
بالر�ؤية ،فلو كان م�ستو ًرا فلم يره ولكن علم به ،فاملن�صو�ص عن �أحمد يف �أكرث
الروايات �أنه ال يعر�ض له ،و�أنه ال يفت�ش على ما ا�سرتاب به»(((.
ومن َّثم ف�إن ِّاطالع املغيرِّ ِ �أو ال َّنا�صح على املنكر وحده ،والعا�صي مت�سترِّ ٌ به،
ي�سوغ له �إ�شاعة ذلك بني النا�س؛ بل يجب ال�سرت عن كل م�سلم مذنب ،واحلاكم
ال ِّ
من باب �أوىل(((؛ لأن امل�صلحة الكربى يف حفظ هيبته ،وا�ستقرار حكمه ،وال
مهت�ضم اجلانب ،منتقَ�ص القدر بني رعيته،
لل�سلم قائم ُة،
و�صاحب ال�سلطة َ
ُ
تقوم ّ
ال يطيعونه يف معروف ،وال يذعنون له يف حق.
ال�سلم املد ّين:
 -4مراعاة امل�آل و�أثرها يف حفظ ِّ
ال�ش َ
� َّإن َّ
يف�ضي �إىل منكر �أعظم منه ،ووجه
رط يف الإنكارِ على املنكر �أال
َ
مقدم على جلب امل�صالح((( ،و�أن الأمو َر توزَن
ا�شرتاط ذلك �أن درء املفا�سد َّ
ا�س� :آ ُم ُر �أَ ِم ِريي
مب�آالتها وخواتيمهاَ ،ع ْن َ�سعِ يدِ ْب ِن ُج َبيرْ ٍ َق َالَ :ق َال َر ُج ٌل اِل ْب ِن َع َّب ٍ
ال َم َامَ ،ف ِ�إنْ ُك ْن َت اَل بُ َّد َفاعِ لاً :
وف؟ َق َال�ِ :إنْ خِ ْف َت �أَنْ يَ ْق ُت َل َك َفلاَ  ،اَ[ل] تُ�ؤَنِّ ِب ْ ِإ
ِبالمْ َ ْع ُر ِ
 -1جامع العلوم واحلكم ،ابن رجب� ،ص  -667واحلديثَ « :م ْن َر�أَى ِم ْن ُك ْم ُم ْن َك ًرا َف ْل ُي َغيرِّ ْ ُه ِبيَدِ هِ َ ،ف�إِنْ لمَ ْ
اب
يَ ْ�س َتطِ ْع َف ِبل َِ�سا ِنهَِ ،ف�إِنْ لمَ ْ يَ ْ�س َتطِ ْع َف ِب َق ْل ِبهَِ ،و َذل َِك �أَ ْ�ض َع ُف ِْ إ
الميَانِ »»� .أخرجه م�سلم ،كتاب الإميان ،بَ ُ
وف َوال َّن ْه َي َع ِن المْ ُ ْن َك ِر
ُ�صَ ،و�أَنَّ ْ أ
الَ ْم َر ِبالمْ َ ْع ُر ِ
الميَانِ َ ،و�أَنَّ ْ إِ
بَيَانِ َك ْونِ ال َّن ْه ِي َع ِن المْ ُ ْن َك ِر م َِن ْ إِ
الميَانَ يَ ِزيدُ َويَ ْنق ُ
َواجِ َبانِ  ،حديث رقم.49 :
 -2يُنظر� :ضوابط معاملة احلاكم ،الظفريي.567/2 ،
	-3انظر� :إعالم املوقعني عن رب العاملني ،ابن القيم ،338/4 ،والقواعد الأ�صولية امل�ؤثرة يف فقه الأمر
باملعروف والنهي عن املنكر ،نا�صر الغامدي� ،ص .120
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َففِي َما بَ ْي َن َك َوبَ ْي َن ُه»(((.
ومن �صور ال َّن�صيحة التي تف�ضي �إىل مف�سدة �أعظم ،الإنكا ُر على احلاكم
يف املجال�س واملنابر واملحافل العامة ،واملجاهرة بانتقاده يف اخلطب واملقاالت،
ف�إن ذلك ّ
يحط من قدره يف عيون النا�س ،ويطمع يف حكمه �أ�صحاب الأهواء،
ويغري باخلروج عليه ،وعواقب ذلك �أوخم من كل عيب قد ي�شينه� ،أو نقي�صة
يرمى بها .يقول ال�شيخ ابن باز رحمه اهلل تعاىل« :لي�س من منهج ال�سلف الت�شهري
بعيوب الوالة وذكر ذلك على املنابر؛ لأن ذلك يف�ضي �إىل االنقالبات وعدم
ال�سمع والطاعة يف املعروف ويف�ضي �إىل اخلروج الذي ي�ضر وال ينفع»(((.
ويقول ال�شيخ ابن عثيمني -رحمه اهلل« :-بع�ض النا�س ديدنه يف كل جمل�س
يجل�سه الكالم يف والة الأمور والوقوع يف �أعرا�ضهم ون�شر م�ساوئهم و�أخطائهم
ً
معر�ضا بذلك ع ّما لهم من حما�سن �أو �صواب ،وال ريب �أن �سلوك هذا الطريق
والوقوع يف �أعرا�ض الوالة ال يزيد يف الأمر �إال �شدة ف�إنه ال يحل م�شكلاً وال يرفع
مظلمة �إمنا يزيد البالء بال ًء ويوجب بغ�ض الوالة وكراهيتهم وعدم تنفيذ �أوامرهم
التي يجب طاعتهم فيها»(((.
مقا�صدي ذو ملكة بالدعوة،
ومن َّثم ال يراعي م�آالت الن�صح والإنكار �إال عامل
ٌّ
يت�صدر للإنكار على ويل الأمر جاهل� ،أو �ضعيف
وب�صر بامل�صالح واملفا�سد ،وال َّ
ٍ
احلجة؛ لأنه ال حت�صل به الثمرة من الإنكار ،وال يكون له الأثر يف �إظهار احلق،
وج فيِ ا ْل ِف ْت َن ِة َوتَ َع َّو َذ ِم ْن َها،
� -1أخرجه ابن �أبي �شيبة يف امل�صنف(واللفظ له) ،كتاب الفنت ،باب َم ْن َك ِر َه الخْ ُ ُر َ
برقم� ،37307 :سعيد بن من�صور يف �سننه ،حديث رقم رقم ،846 :والبيهقي� ،شعب الإميان ،الأمر
باملعروف والنهي عن املنكر ،برقم ،7185 :وذكره بهذا اللفظ ابن رجب يف جامع العلوم واحلكم� ،ص
.663
	-2املعلوم من واجب العالقة بني احلاكم واملحكوم ،ابن باز� ،ص .25
	-3ال�ضياء الالمع من اخلطب اجلوامع ،ابن عثيمني.225/1 ،
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والإقناع به .قال النووي« :ثم �إنه ي�أمر وينهى من كان عاملًا مبا ي�أمر به وينهى عنه،
وذلك يختلف باختالف ال�شيء»(((.
ويتم َّهد من هذه ال�ضوابط كلها يف �إبداء الن�صح للحكام ووالة الأمور� ،أن
الأمر فيه �إن جرى على اجلادة ،و�أمنت فيه عاقبة التحري�ض والإثارة ،ف�إنه يكون
�أي الن�صح� -ضمانًا وثي ًقا ال�ستقرار احلكم ،وعدالة احلاكم ،ور�ضا املحكوم،لكن ي�ؤول �إىل خالف ذلك �إذا كان �سالح فتنة ،وبابًا من �أبواب الإثارة با�سم
الأمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وهذا �إذا ما اختلت ال�ضوابط ،و�أعوز هذا
امليزان ال�شرعي عند النا�صح« :ليكن �أمرك باملعروف باملعروف ،ونهيك عن املنكر
غري من َكر»(((.
�إن ال�س ّنة ال�شريفة نزعت منزعني يف �ضبط منا�صحة احلكام:
َ
ل�ضوابط حا�سمة للفتنة واال�ضطراب ،ك�ضابط
 الأول :منزع مبا�شر م َّهد
الإ�سرار بالن�صيحة ً
حفظا للهيبة ،وتوق ًريا للمقام.
آداب الن�صيحة �ضمن �إر�شادات عامة،
 والثاين :منزع غري مبا�شر ،م َّهد ل ِ
ك�ضابط الرفق واللني الذي يتحرى يف الأمور كلها ،لكنه يف الن�صيحة
للحكام �أوجب و�أ�سلم للعاقبة .وقد ت�ضافر املنزعان على �صياغة منوذج
ين من جهة الوجود والعدم م ًعا.
للإنكار
لل�سلم املد ّ
ال�شرعي حافظ ّ
ِّ
ال�سلم املد ّ
ين
املبحث الثالث� :صون هيبة احلاكم و�أثره يف املحافظة على ِّ
وردت يف ال�سنة ال�صحيحة �أحاديث يف هيبة احلاكم ،وخرجت خمرجني:
الأول :الأمر بها واحلث عليها ،والثاين :ال ّنهي عما يف�ضي �إىل الإخالل بها،
	-1املنهاج ،النووي.23/2 ،
	-2الأمر باملعروف والنهي عن املنكر ،ابن تيمية� ،ص .53
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ا�ستتباب مل�صاحله� ،إال ب�أن يكون ُّ
ُ
ويل
واحلا�صل منها جمي ًعا �أنه ال هيب َة لل�شرع ،وال
َ
َ
حمفوظ الكرامةَِّ ،
معظ ًما يف نفو�س الرع َّيةِ؛ وكيف يكون
مهاب اجلانب،
الأمر َ
ٍ
�شرعي والنا�س مي�ضغونه ،وي�ستجرئون عليه،
واجب
معروف �أو
طاع يف
ٍ
له �أن يُ َ
ٍّ
ُ
واجب ،وال ين�ضبط �إال بعظمة
«�ضبط امل�صالح العامة
ويث ّبطون عنه! قال القرايفُّ :
ٌ
الأئمة يف نفو�س الرعية ،ومتى اختلفت عليهم� ،أو �أهينوا ّ
تعذرت امل�صلحة.(((»..
بدع �أن يحر�ص ال�شارع على هيب ِة احلاكم من جهة الوجود مببا�شرة و�سائل
فال َ
ال�صون واحلفظ ،ومن جهة العدم بدرء �أ�سباب الإخالل بها ،كحر�ص ِه عليها من
َّ
جه ِة الوقاية بح�سم مادة الإهانة قبل وقوعها ،وجهة العالج بقطع �صريورة الإهان ِة
ال�شرعي
�إن وقعت �أو ا�ستفحلت .و�سنعنى يف هذه الفقرات ببيان هذا املنحى
ِّ
�شد نطاق ذلك بالتمثيل املنا�سب.
ال�سلم املد ّ
ين مع ّ
و�أثره يف حفظِ ِّ
ال�سلم املد ّين:
 -1ح�سم مادة الإهانة و�أثره يف حفظ ِّ
احلاكم �إ�سقاط لهيبتهِ ،و�إغراء باخلروج عنه ،وقد راعت
ال امرتاء � ّأن �إهان َة
ِ
ال�س ّنة هذا امل� َآل حني ّ
حذرت من هذه املخالفةِ ،وج ّلت عاقبتها يف حديث �أبي
بكرة قال� :سمعت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يقولَ « :م ْن �أَ َه َان ُ�س ْل َط َان ا ِهلل
يخوف من ا�ستجر�أ على ال�سلطان ب�أن يكون
فيِ ْ أ
الَ ْر ِ�ض �أَ َهانَ ُه اهللُ»((( .واحلديث ِّ
اجلزاء من جن�س العمل ،ويقطع ذرائع �إهانته ،و�إمنا ُ
يهان ب�أحد ثالثة �أمور:
�أَّ -
الطعن والت�شهري:
ي�ستحل َّ
ُّ
ينتحي
الطعن على الأئمة والت�شهري بزالتهم؛ بدل �أن
�إن مِن الرع َّي ِة َمن
َ
ُ
وباب فتنةٍ؛
�سبيل الن�صح بالرفق ،والبيان باحل�سنى ،وهذا
اال�ستحالل ذريع ُة �ش ٍّر ُ
	-1الذخرية ،القرايف.234/13 ،
اب ،حديث رقم ،2224 :قال عنهَ « :ه َذا َحدِ ٌ
يب» .وقد
� -2أخرجه الرتمذي� ،أبواب الفنت ،بَ ٌ
يث َح َ�س ٌن َغ ِر ٌ
�صححه الألباين يف م�شكاة امل�صابيح.1092/2 ،
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َ
واال�ستخفاف بكالمهِ،
ل ّأن من املركوز يف الفط ِر اال�ستجرا َء على املطعون فيه،
ٍ
معروف �أو غريه ،وخللع النا�س
ولو عومل احلاكم مبثل هذا ملا �أطيع له �أم ٌر يف
طعن ّ
الطاعن ذريع ًة �إىل اخلروج والع�صيان .يقول
ربقة التوقري ،ورمبا اتخذوا َ
ال�شيخ ابن عثيمني -رحمه اهلل تعاىل ..« :-ف�إن الذي يهني ال�سلطان بن�شر معايبه
بني النا�س وذ ّمه والت�شنيع عليه والت�شهري به ،يكون عر�ض ًة لأن يهينه اهلل عز وجل؛
لأنه �إذا �أهان ال�سلطان مبثل هذه الأمور ،مت ّرد النا�س عليه فع�صوه ،وحينئذ يكون
هذا �سبب �ش ّر ،فيهينه اهلل عز وجل ،ف�إن �أهانه يف الدنيا فقد �أدرك عقوبته ،و�إن
مل يهنه يف الدنيا ف�إنه ي�ستحق �أن يهان يف الآخرة ،والعياذ باهلل؛ لأن كالم الر�سول
�صلى اهلل عليه و�سلم حق« :من �أهان ال�سلطان �أهانه اهلل» ،ومن �أعان ال�سلطان �أعانه
اهلل؛ لأنه �أعان على خ ٍري وعلى ب ّر ،ف�إذا ب ّينت للنا�س ما يجب عليهم لل�سلطان،
و�أعنتهم على طاعته يف غري مع�صيةٍ ،فهذا خ ٌري كث ٌري ،ب�شرط �أن يكون �إعان ًة على
الرب والتقوى»(((.
�سب الأمراء التفاتًا �إىل امل�آالت والعواقب
و�إمنا كان كبار ال�صحابة ينهون عن ِّ
التي ّ
ال�سب من �إها�ضة
حذر منها ابن عثيمني ،فقد �أوتوا ا�ستب�صا ًرا مبا ي�ؤول �إليه ُّ
أ�صحاب احلظوة
للم�صالح العامة ،و�إ�شاعة الفنت والقالقل ،وهم �أهل املقا�صد ،و�
ُ
بالقرب من الوحي ،قال �أن�س ر�ضي اهلل عنهَ « :ك َان َْ أ
اب َر ُ�سولِ اللهَّ ِ
ال َكا ِب ُر م ِْن �أَ ْ�ص َح ِ
الُ َم َراءِ »((( .وقال �أبو �إ�سحاق ال�سبيعيَ « :ما
َ�ص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم يَ ْن َه ْونَا َع ْن َ�س ِّب ْ أ
� -1شرح ريا�ض ال�صاحلني ،ابن عثيمني.673/3 ،
 -2رواه �أبو عمرو الداين يف ال�سنن الواردة يف الفنت و غوائلها و �أ�شراط ال�ساعة ،باب النهي عن اخلروج
على الأئمة والأمراء وخلعهم و�سبهم والطعن عليهم وما جاء يف التغليظ يف ذلك ،حديث رقم.141 :
حتقيق :املباركفوري ،قال عنه �« :401/2أخرجه ابن حبان يف الثقات  ،315-314/5عن حممد بن
�أحمد ال�شطوي ،عن �أبي ه�شام الرفاعي به مثله ،وهو موقوف ،و�إ�سناده �صحيح».
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َ�س َّب َق ْو ٌم �أَ ِم َري ُه ْم �إِ اَّل ُح ِر ُموا خَ يرْ َ ُه»((( .وقوله غاي ٌة يف الب�صرية ّ
وال�شفوف؛ لأنه
يجري جمرى النظر امل�آيل ،ويالحظ معنى الفطرة املركوز يف طبائع الب�شر ،فما
رجل يُطعن فيه �إال وحتركت نف�سه لالنتقام من الطاعن ،وحجب اخلري عنه،
من ٍ
وكذلك الأمري املطعون فيه مينع خريه عن الطاعنني انت�صا ًفا لنف�سه وكرامته.
لقد كانت هذه ال�سنن والآثار ن�صب عني ابن جماعة ،فا�ستخل�ص نخبتها
يف كلم ٍة جامعة مانع ٍة يف حقوق الأئمة�« :أن يعرف له عظيم حقه ،وما يجب من
تعظيم قدره ،فيعامل مبا يجب له من االحرتام والإكرام ،وما جعل اهلل تعاىل له من
الإعظام ،ولذلك كان العلماء الأعالم ّ
يعظمون حرمتهم ،ويلبون دعوتهم ،مع
زهدهم وورعهم فيما لديهم ،وما يفعله بع�ض املنت�سبني �إىل الزهد من قلة الأدب
معهم فلي�س من ال�س ّنة»(((.
العلني:
ب -ال ّن�صح
ّ

�إن مما ي�سقط هيبة احلاكم ،ويج ّرئ النا�س على ع�صيانه ،ن�صحه عالن ّي ًة والنا�س
ي�سمعون ،وهذه خمالفة �صريح ٌة للحديث ال�صحيح املرفوعَ « :م ْن �أَ َرا َد َ�أنْ يَ ْن َ�ص َح
ل ُِ�س ْل َطانٍ ِب َ�أ ْم ٍر َفلاَ يُ ْبدِ لَ ُه َعلاَ ِنيَ ًةَ ،ولَكِ ْن ِليَ�أْخُ ْذ ِبيَدِ هِ َفيَخْ ُل َو ِبهَِ ،ف ِ�إنْ َق ِب َل ِم ْن ُه َف َذ َ
اكَ ،و�إِ اَّل
ي�سد
َك َان َق ْد �أَ َّدى ا َّلذِ ي َع َل ْي ِه لَ ُه؟»((( .وهذا التوجيه
النبوي يف منا�صحة احلكام ّ
ّ
 -1رواه �أبو عمرو الداين يف ال�سنن الواردة يف الفنت وغوائلها و�أ�شراط ال�ساعة ،باب النهي عن اخلروج
على الأئمة والأمراء وخلعهم و�سبهم والطعن عليهم وما جاء من التغليظ يف ذلك ،حديث رقم-146 :
حتقيق :املباركفوري ،قال عنه « :405/2هو مقطوع ،لأنه من كالم �أبي �إ�سحاق ،وقد ورد النهي عن
�سب الأئمة يف حديث مرفوع عن �أبي �أمامة� ،أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري  158/8رقم 7609
بلفظ« :الت�سبوا الأئمة ،وادعوا اهلل لهم ،ف�إن �صالحها لكم �صالح».
 -2حترير الأحكام يف تدبري �أهل الإ�سالم ،ابن جماعة� ،ص .63
� -3أخرجه �أحمد يف امل�سند ،حديث رقم ،15333 :والطرباين يف املعجم الكبري ،حديث رقم،1007 :
واحلاكم يف امل�ستدرك 290/3 ،قال�« :صحيح الإ�سناد» ورده الذهبي ب�سبب ابن زبريق ،وابن �أبي
عا�صم يف ال�سنة ،حديث رقم  ،1096وقال الهيثمي يف املجمع « :229/5رجاله ثقات �إال �أين مل �أجد =
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الذريعة �إىل �إهانتهم والوثوب عليهم؛ و�صرف الوجوه عنهم؛ ذلك �أن الن�صح
على ر�ؤو�س امللأ ف�ضيح ٌة ون�ش ٌر للمعايب و�ضرب من ّ
عن املغ َّلف .قال ابن
الط ِ
رجب احلنبلي تعلي ًقا على حديث الن�صيحة« :معاونتهم على احلق وطاعتهم فيه،
وتذكريهم ،وتنبيههم يف رفق ،وجمانبة الوثوب عليه ،والدعاء لهم بالتوفيق»(((.
و�إن ال ّن�صح ال َّرفيق يف خلوةٍ د�أب من يلتم�س العذر للحاكم ،ويحمل هفوته
على �أح�سن املحامل ،ذلك �أنه يكابد ما يكابد من انت�شار الأمور عليه ،وتزاحم
الأعباء« ،وا�ستئالف الأعداء ،و�إر�ضاء الأولياء ،وق ّلة النا�صح ،وكرثة املدل�س
والطامع»(((.
ج -التثبيط والإثارة:
�إن ال َّتثبيط عن احلاكم والإثارة عليه ،ب�أن يُح َّر�ض النا�س على خمالفة �أمره
ٌ
م�سقط للهيبة ،وحمدث للفتنة ،ومهدر مل�صالح النا�س،
وال�صدِّ عن معونته ،جر ٌم
وقد �أوجب ال�شوكاين الت�أديب عليه حني قال« :وي�ؤ َّدب من يث ِّبط عنه ،فالواجب
دفعه عن هذا التثبيط ،ف�إن َّ
كف؛ و�إال كان م�ستح ًقا لتغليظ العقوبة ،واحليلولة
عظيم،
بينه وبني من �صار ي�سعى لديه بالتثبيط بحب�س �أو غريه؛ لأنه
ٌ
مرتكب ٍ
جلرم ٍ
و�ساع يف �إثارة فتنة تراق ب�سببها الدماء ،وتهتك عندها احلرم ،ويف هذا التثبيط
ٍ
نزع ليده من طاعة الإمام»(((.
ل�شريح من عيا�ض وه�شام �سما ًعا و �إن كان تابع ًيا» ،و �صحح �إ�سناده ال�شيخ الألباين يف ظالل اجلنة
=
�شريحا من معاوية ،و رد على الذهبي
يف تخريج ال�سنة� ،ص  ،514و بني ب�أن البخاري قد �أثبت �سماع ً
باملتابعة ،وقال يف اخلال�صة« :فاحلديث �صحيح مبجموع طرقه واهلل �أعلم».
 -1جامع العلوم واحلكم ،ابن رجب� ،ص .193
� -2سراج امللوك ،الطرطو�شي.201/1 ،
	-3ال�سيل اجلرار ،ال�شوكاين.708/3 ،
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ال�سلم املد ّين
 -2مبا�شرة و�سائل ال َّتوقري وحفظ الهيبة و�أثرها يف حفظ ِّ

�سدت َّ
الذرائع �إىل �إهانة احلكام من باب
ال�صحيحة قد ّ
�إذا كانت ال�س ّنة َّ
والتحوط ،وهذا ٌ
حفظ من جهة العدم ،ف�إنها حثّت على مبا�شرة و�سائل
الوقاية
ّ
التوقري وتثبيت �أركان الهيبة ،وهذا ٌ
حفظ من جهة الوجود ،وهذا ال�ضرب الثاين
ي�شهد له حديث معاذ بن جبل ر�ضي اهلل عنه مرفو ًعا« :خَ ْم ٌ�س َم ْن َف َع َل َواحِ َد ًة
ِم ْن ُه َّن َك َان َ�ضا ِمنًا َع َلى اللهَّ ِ َع َّز َو َج َّلَ :م ْن َعا َد َم ِر ً
ي�ضا� ،أَ ْو خَ َر َج َم َع َج َنازَةٍ � ،أَ ْو خَ َر َج
ا�س ِم ْن ُه
َغازِ يًا� ،أَ ْو َدخَ َل َع َلى �إِ َما ِم ِه يُ ِريدُ ت َْع ِزي َر ُه َوت َْو ِق َري ُه� ،أَ ْو َق َع َد فيِ بَ ْي ِت ِه َف َ�سل َِم ال َّن ُ
ا�س»((( .وي�ؤخذ من احلديث �أن من قام بواحدة من هذه احل�سنات،
َو َ�سل َِم م َِن ال َّن ِ
فله �ضما ٌن من اهلل عز وجل باملغفرة والثواب ،ومنها توقري الإمام وتعزيزه ،فكل
من با�شر و�سيل ًة �إىل هذه احل�سنةِ ،فهو ٌ
داخل يف ال�ضمان ،ومن الو�سائل املنجحة
لهذا الغر�ض:
	-1الكالم عن احلاكم مبا يج ّلي للنا�س حما�سنه وف�ضائله دون تز ّيدٍ �أو مغاالةٍ ؛ لأن
يف ذلك ترغي ًبا يف طاعته ،وت�شجي ًعا على معونته يف املعروف.
 -2توعية النا�س مبا يجب للإمام من �آداب ال َّتوقري وال َّتبجيل ،وما يرتتَّب على
خمالفتها ّ
وتنكبها من عواقب وخيمة.
جم وب�صورة انفرادية ال علن ّي ٍة ِّ -
بكل ما من
 -3توعية احلاكم  -برفقٍ ولني و� ٍ
أدب ٍّ
�ش�أنه التمكني لهيبته وتوقريه.
� -4إجناز بحوث ودرا�سات يف مو�ضوع هيبة احلاكم ،و�آدابها ،وخوارمها،
ومقا�صدها يف ال�سيا�سة ال�شرعية.
� -5إقامة �صور احلاكم وتفخيمها؛ لأن �أحوال الأئمة ووالة الأمور تختلف بح�سب
� -4أخرجه ابن �أبي عا�صم يف ال�سنة برقم ،853 :و�صححه الألباين يف ظالل اجلنة.490/2 ،
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الأزمنة ،والأمكنة والأعراف ،فقد يحتاجون �إىل �سيا�سات ،وزخارف،
وهيئات ،مل تكن معهودة يف ال�سابق ،ورمبا وجب ذلك تب ًعا للمق�صود.
و�إذا كان هذا الإجراء خمال ًفا لهدي ال�صحابة وعمل ال�سلف ال�صالح ،ف�إنه
حامل على تعظيم الوالة يف النفو�س ،و�سبب يف تقوية �شوكتهم ،و�سبيل
�إىل طاعتهم يف املعروف .وقد كان النا�س يف ع�صر ال�صحابة ّ
يعظمون ب�سبق
الهجرة ،ومتانة الدين ،و�صالح العمل ،و�سعة العلم ،فوىل هذا الزمان،
و� َّ
أظل زمان التعظيم بالزخارف ،والأ�شكال ،واملظاهر ،وكان ال َّبد من مواكبة
الزمني ب�إقامة ال�صور وتفخيمها جل ًبا للم�صالح املرجوة من وراء
هذا التغيرّ
ّ
ذلك ،وللو�سائل �أحكام املقا�صد ،وهذا املعنى كان ن�صب عني القرايف حني
قال« :امل�صالح واملقا�صد ال�شرعية ال حت�صل �إال بعظمة الوالة يف نفو�س النا�س،
وكان النا�س يف زمن ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم ،معظم تعظيمهم بالدين و�سبق
الهجرة ،ثم ّ
اختل النظام وذهب ذلك القرن ،وحدث قرن �آخر ال يعظمون
�إال بال�صور ،فتعينّ تفخيم ال�صور حتى حت�صل امل�صالح»(((.
�صمام الأمن والأمان:
 -3حفظ هيبة احلاكم َّ

�إذا كان احلاكم مهاب اجلانب ،حم�شوم املقدار ،بعيدً ا عن �أ�سباب الإهانة
واالهت�ضام ،ف�إنه يطاع يف الأمر والنهي ،وتُ�ستوفى به امل�صالح ال�شرعية ،وينتظم
�أمر اخلالئق؛ لأن الهيبة ،ها هنا ،و�سيل ٌة �إىل ا�ستتباب الطاعة ،ومك ِّمل لنظام
ت�صور
احلكم ،واملك ِّمل يدور على مك َّمله بال َّتتميم والتمكني واحلفظ .وكيف يُ َّ
�أن يقيم احلاكم احلدود ،ويردع البغاة ،ويذود عن بي�ضة البالد� ،إذا مل يكن ممن
يُخاف غ�ضبه وتُخ�شى �سطوته؛ ولذلك ا�شرتط فقها�ؤنا فيمن يتوىل والية املظامل:
«�أن يكون عظيم الهيبة»(((.
	-1الفروق ،القرايف.306/4 ،
	-2الأحكام ال�سلطانية والوالية الدينية ،املاوردي� ،ص.97
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وكلما ف�سد الزمان ،وق ّلت الديانة ،وا�ستجر�أ النا�س على احلدود �إال وكانت
أ�شد ،ورمبا بالغ من بالغ من احلكام يف �إقامة النامو�س والهيبة،
الهيبة �أ ّمت ،والرهبة � ّ
ب�ضرب البوقات ،ورفع ال�سناجق ،وخفق الألوية فوق ر�ؤو�سهم ،التفاتًا لف�ساد
الزمان ،وا�ستجراء النا�س ،وزماننا «هذا زمان ال�سفهاء والأ�شقياء ،و�إذا كان
ال�سلطان ،والعياذ باهلل ،بينهم �ضعي ًفا� ،أو كان غري ذي �سيا�سة وهيبة ،فال �شك �أن
ذلك يكون �سبب خراب البالد ،و�أن اخللل يعود على الدين والدنيا»(((.
ين يف كل جمتمع ٌ
منوط �إ ًذا ،ب�إقامة النامو�س والهيبة؛ �إذ ال �سلم
فال�سلم املد ّ
ِّ
�إال بتطبيق احلدود ،ورفع املظامل ،وقمع الفنت ،وحقن الدماء ،وحفظ الأموال،
و�صد الأعداء ،وال �سبيل �إىل ا�ستيفاء هذه الفرو�ض ،و�ضبط �أزمة احلكم� ،إال
ّ
ب�شوكة احلاكم وهيبة الدولة« ،ولو ترك الأمر لكل �أحد لأ�صبحت الأر�ض
رجراجة ،والبالد متكفئة ،والدماء رخي�صة ،ولت�سلط القوي على ال�ضعيف،
وخلربت الأوطان ،وحل الدمار»(((.
ويعد حممد بن �صالح العثيمني من العلماء املعا�صرين الذين ا�ستثاروا بجودة
ّ
فقههم البعد الأمني حلفظ الهيبة حني قال« :ف�إذا حاول �أح ٌد �أن يق ّلل من هيبة العلماء
وهيبة والة الأمور؛ �ضاع ال�شرع والأمن؛ لأن النا�س� ،إذا تك ّلم العلماء ،مل يثقوا
بكالمهم ،و�إن تك ّلم الأمراء؛ مت ّردوا على كالمهم ،وح�صل ال�ش ّر والف�ساد» (((.
فال بدع �أن تكون الثغرة الأمنية التي يثغرها الإخالل بالهيبة يف بنيان الدين
«�سيَ ُك ُ
ون بَ ْعدِ ي ُ�س ْل َطا ٌن َف َ�أعِ ُّزو ُه.
والنظام ،هي املق�صودة يف احلديث ال�صحيحَ :
	-1الدرة الغراء يف ن�صيحة ال�سالطني والق�ضاة والأمراء ،اخلريبيتي� ،ص .224
 -2هيبة الدولة واجب ديني و�ضرورة دنيوية ،العنزي� ،ص .4
 -3حقوق الراعي والرعية ،ابن عثيمني� ،ص  ،30وانظر نحو هذا الكالم ،جمموع الفتاوى والر�سائل البن
عثيمني.43/21 ،
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ال ْ�سلاَ ِمَ ،ولمَ ْ يُ ْق َب ْل ِم ْن ُه ت َْوبَ ٌة َح َّتى يُعِ َيد َها َك َما َكان َْت»(((.
َم ِن ا ْل َت َم َ�س ُذ َّل ُه ثَ َغ َر ثُغْ َر ًة فيِ ْ إِ
اخلامتة
بعد هذا البيان املوجز لرعاية حقوق احلاكم يف ال�سنة النبوية و�أثرها يف
ين �أ�سجل النتائج الآتية:
ال�سلم املد ّ
ِّ
ين ال ي�ستقيم عوده وال ي�ستقر عموده اال ِب َت َ�ضا ُفر اجلهود ،بني
	-1ال�سلم املد ّ
ِّ
حاكم ن�صب عينه �إن اهلل �سائل كل راع عم ا�سرتعاه ،ورعية ت�ؤمن ب�أن طاعة
ويل الأمر يف املعروف ال يقل �أهمية عن �أي عبادة من العبادات الأخرى.
	-2احلاكم هو �صمام �أمان الأمة الإ�سالمية ،وعليه فطاعته فيما ال خمالفة فيه لن�ص
قطعي �أو �أمر جممع عليه واجب �شرعي ،يجلب للأمة �أمنها وا�ستقرارها.
	-3الن�صيحة واجب �شرعي كما ثبت ذلك بن�ص حديث النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم للحاكم واملحكوم ،ولكن على العلماء �أن يحذوا حذو �سلف الأمة يف
بيانها وال يرتكوا املجال حلدثاء الأ�سنان �أن يتبو�ؤوا من�صات الن�صح فيف�سدوا
�أكرث مما ي�صلحوا.
ين �صون هيبة الدولة يف نفو�س النا�س الذين
ال�سلم املد ّ
 -4من �أهم مقومات ِّ
حتكمهم تلك الدولة ،وال هيبة للدولة بدون هيبة احلاكم؛ لأنه ظل الأمة
و�صمام �أمنها ،واال�ستجراء عليه ا�ستجراء على النظام وت�ضييع للم�صالح.

 -1رواه ابن �أبي عا�صم يف ال�سنة ،برقم ،1113 :و�صحح �إ�سناده الألباين يف ظالل اجلنة.505/2 ،
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 الدرة الغراء يف ن�صيحة ال�سالطني والق�ضاة والأمراء.اخلريبيتي ،حممود بن
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اجلل�سة اخلتامية
كلمة الأمني العام
التو�صيات

كلمة الأمني العام للندوة الأ�ستاذ الدكتور حمزة عبدالله املليباري
احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف املر�سلني ،وعلى �آله
و�صحبه ومن تبعهم ب�إح�سان �إىل يوم الدين.
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته� ،أما بعد:
في�سعدين �أن �أقف هنا للتعبري عن ال�شكر والتقدير مع التقييم املوجز نيابة عن
الأمانة العامة لندوة احلديث ال�شريف يف منا�سبة اختتام فعاليات الدورة الثامنة،
التي تكت�سي �أهميتها من خالل مو�ضوعها ،وهو :ال�سلم املدين يف ال�سنة النبوية
مقوماته و�أبعاده احل�ضارية.
تفاوت
ُقدم يف اجلل�سات العلمية لهذه الدورة مع
ِ
�إن الأبحاث التي ت َّ
م�ستوياتها يف اجلدة والأ�صالة ،تتواط�أُ على �أن ال�سلم والتعاي�ش والرفق من
�أ�سا�سيات الإ�سالم ،و�أن عقائده و�أحكامه ،و�أذكاره ،و�أدعيته ،وعقوباته تَ ّتجه نحو
تر�سيخ ال�سلم بني �أفراد املجتمع الب�شري ّ
ككل.
النبوي وت�صاري َف ُه ُ
يلحظ �أن
الهدي
وال يخفى على َح�صا َف ِت ُكم �أن من تت ّبع
َ
َّ
ين كان نزوعاً فطر ّياً عند نبينا �صلى اهلل عليه و�سلم ،وخياراً ا�سرتاتيج ّياً
ال�سلم املد َّ
َ
ال�ضعف والتمكني معاً؛ ففي املرحلة املكية حت ّمل �صلى اهلل عليه
مقدما ً يف مرحلتي ّ
َّ
و�سلم ،طِ وال ع�شر �سنوات� ،صنوفا من الأذى ،واال�ضطهاد ،و�آثر الهجرة �إىل
وال�ص َدام.
املدين ِة باعتبارها قراراً �سلم ّياً يَ ْن ُب ُذ ال ُع ْن َف ِّ
ويف الفرتة املدنية ،تتابعت الإجراءات ال�سلمية النبوية حِ ياط ًة للدولة امل�سلمة،
فنزع النبي �صلى اهلل عليه و�سلم فتيل اخل�صومة
وحت�صيناً لها من دواعي ال ُف ْر َقة؛ َ
بني قبيلتي الأو�س واخلزرج ،و�آخى بني املهاجرين والأن�صار ،و�أن�ش�أ وثيقة املجتمع
وحدد معامل حرم املدينة ،وتو ّعد املعتدي عليها ،ب�أ�شد العقوبات ،حني
املدينّّ ،
395

قال :المْ َدِ ي َن ُة َح َرا ٌم َما بَينْ َ َعا ِئ ٍر �إِلىَ َك َذا َف َم ْن �أَ ْح َد َث فيها َح َد ًثا �أَ ْو �آ َوى محُ ْ دِ ًثا َف َع َل ْي ِه
ني اَل يُ ْق َب ُل ِم ْن ُه َع ْد ٌل َو اَل َ�ص ْر ٌف.
ا�س �أَ ْج َمعِ َ
لَ ْع َن ُة ا ِهلل َوالمْ َلاَ ِئ َك ِة َوال َّن ِ
حق املعتدين على رعاة �إبل ال�صدقة،
ثبت من العقوبة ال�شديدة يف ّ
و�أما ما َ
ال�سلوكات املهدِّ دة لأمن املدينة واقت�صادها ،وال ُم َت َع َّل َق
فيدو ُر يف َف َل ِك مواجهة ُّ
فيه للمغر�ضني الذين يتخذون من هذا احلدث الذي مل يتكرر ومل يحدث �إال مرة
وال�شدة.
للد ْم ِغ بالعنف
ّ
واحدةَ ،مطِ ّي ًة َّ
�سجل ٌ
ٌّ
حافل ب�أدبيات ال�سلم
وال �شك �أن �سرية نبينا �صلى اهلل عليه و�سلم
و�أخالق ال�سماحة� ،أَ َو ْ
لتجذير
مل يكن �صلح احلديبية خُ ْط َو ًة نبو ّي ًة منوذجي ًة
ِ
ال�سلوك ال�سلمي ،وتفعيله يف حياة املجتمع املدين النا�شئ.
وملا فتح النبي �صلى اهلل عليه و�سلم مكة مل يُفتنَ بحما�سة الن�صر عن رحمة
القائد املت�ش ّبع بروح ال�سلم ،فقال خماطباً �سعد بن معاذ ملا �سمع قوله :اليوم يوم
امللح َمة( :بل اليوم يوم املرحمة).
َ
و�إذا كان من َد ْي َدنِ بع�ض الفاحتني َ
املظ َّفرين قه ُر املغلوب وا�ستفزا ُز ُه ،فقد
ا�سخ ،و�إيثاره
كان للر�سول يوم الفتح �ش�أن �آخر ،يدل على نزوعِ ِه
ِّ
ال�سلمي ال ّر ِ
الرحمة على الفظاظةَ } ،ف ِب َما َر ْح َم ٍة م َِن اللهَّ ِ ِل ْن َت لَ ُه ْم َولَ ْو ُك ْن َت َف ًّظا َغل َ
ِيظ ا ْل َق ْل ِب
أجمع يف ت�صوير هذه احلقيقة من قوله �صلى اهلل
اَل ْن َف ُّ�ضوا م ِْن َح ْول َِك{ ،وال �أبل َغ و� َ
عليه و�سلم( :من دخل دار �أبي �سفيان فهو �آمن).
ال�سلمي ،وا�ستثمارِ هِ يف مراحل الدعوة
النبوي يف �إيثارِ اخليار
الهدي
�إن هذا
َ
َّ
ِّ
ي�ستقي منه ِّ
املنظرون لل�سلم
و�أطوار بناء الدولة ،لهو املَعِ ني ال�صايف الذي ينبغي �أن
َ
ين �أفكارهم ومنازعهم يف نبذ العنف والتطرفِّ ،
املد ِّ
واطراح �أولو َّية املواجهة
وال�صدام.
ِّ
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بالغ�« :إن
و�أخريا �أمتث ُّل بقول �أحد الباحثني يف هذه الندوة ،وفيه بال ٌغ � ُّأي ٍ
ال�سلم فر�ض �إىل يوم القيامة».
�أيها الأخوة والأخوات:
ال ي�سعني �إال �أن �أ�سجل نيابة عن الأمانة العامة �آيات ال�شكر والتقدير والعرفان
لل�سيد جمعة املاجد ،م�ؤ�س�س الكلية ورئي�س �أمنائها الذي لوال دعمه وت�شجيعه،
وذيوع �سمعة طيبة يف
بعد توفيق اهلل وف�ضله ومنه ،ملا كان لهذه الندوة ا�ستمرا ٌر
ُ
الأو�ساط الأكادميية.
ثم �أتوجه بال�شكر والتقدير �إىل �سعادة الدكتور حممد عبد الرحمن مدير
الكلية لدعمه املتوا�صل ومتابعته احلثيثة ،التي �أتت �أُ ُكلها يف جتويد عمل الأمانة
العامة ،ودفع ِه نحو الأف�ضل.
كما �أ�سجل �شكري وتقديري لكل من � َ
أعان الأمانة العامة على �إجناح هذه
الندوة من ال�شريك الإعالمي والرعاة والباحثني واملعقبني ،و�شكري مو�صول �إىل
بالغ يف املتابعة والتنظيم
جميع اللجان الفرعية واملتطوعني الذين ْ
ا�ض َط َلعوا بدورٍ ٍ
والتن�سيق ،وي�شرفني �أن �أخ�ص بالذكر العن�صر الن�سوي الذي ترك ب�صمة جميلة
يف تاريخ الندوة ،وبذل ُك ْن َه جهدهِ يف �إجناحها.
و�إىل جميع ه�ؤالء املتعاونني �أقول اعرتافا باجلميل ،و�إقراراً بالف�ضل..
طوبى لكم بهذا اجلهد ،وطاب غر�سكم يف الدنيا والآخرة..
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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قراءة التو�صيات � -أ.د� .أبو بكر كايف
احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على نبيه ال�صادق الأمني واله
و�صحبه والتابعني ،وبعد:
فمن خالل ما مت عر�ضه ومناق�شته من �أبحاث علمية متخ�ص�صة ،وبعد اجتماع
الأمانة العامة لندوة احلديث النبوي ال�شريف ،يف دروتها الثامنة والتي و�سمت بـ:
(ال�سلم املدين يف ال�سنة النبوية مقوماته و�أبعاده احل�ضاري) مت االنتهاء �إىل جملة
تو�صيات ،من �أهمها:
	-1االهتمام بالدرا�سات املنهجية التي تعرف بامل�شرتك احل�ضاري وذلك من
خالل ال�سنة النبوية ،ليمثل �أ�سا�ساً للوحدة الإن�سانية مبا يعزز قيم ال�سلم املدين
يف املجتمعات.
 -2بناء ا�سرتاتيجية فكرية متكاملة لن�شر قيم ال�سلم املدين وتر�سيخ �آليات تنفيذه.
 -3تعزيز الوعي الفردي واجلماعي مبفهوم ال�سلم املدين ومقا�صده ،و�أهدافه
الإن�سانية احل�ضارية ،وحتويله �إىل ثقافة وممار�سة جمتمعية.
 -4عقد امل�ؤمترات الدولية واقامة امل�ؤ�س�سات العاملية التي تدعو لت�أ�سي�س قيم
ال�سلم املدين من منظور �إ�سالمي.
 -5تر�سيخ دور املحا�ضن الرتبوية والتعليمية والإعالمية يف غر�س قيم ال�سلم
املدين وفق تعاليم ال�سنة النبوية.
� -6إن�شاء مو�سوعة علمية يف ال�سنة وال�سرية النبوية متعلقة بال�سلم املدين
ومهدداته ،والإجابة عن �إ�شكاليات الفهم والتطبيق.
�-76ضرورة االهتمام بالتكامل املعريف يف الدرا�سات ال�شرعية املتعلقة بال�سنة
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النبوية يف الق�ضايا املعا�صرة وبخا�صة ق�ضايا ال�سلم املدين.
وختام ًا:
ف�إن الأمانة العامة تتقدم بال�شكر الوافر واالمتنان ملعايل جمعة املاجد،رئي�س
جمل�س �أمناء الكلية وم�ؤ�س�سها وراعي الندوة املباركة على جهوده املبذولة يف
خدمة ال�سنة النبوية ون�شرها والذب عنها.
كما تتقدم ب�شكرها اجلزيل �إىل �سعادة مدير الكلية الدكتور حممد عبدالرحمن
على اهتمامه ومتابعته الد�ؤوبة ل�سري �أعمال الندوة وتذليل ال�صعاب التي واجهتها
يف جميع مراحل الإعداد لها.
وال�شكر مو�صول �إىل جميع اللجان العاملة� :أ�ساتذة ،و�إداريني وطالب على
جهودهم املميزة يف التنظيم والأعداد لهذه الندوة.
وال يفوتنا �أن ن�شيد بحكومة دبي الرائدة على الت�سهيالت املقدمة وكرم
ال�ضيافة ،وبالرعاة الذين �ساهموا يف رعاية الندوة واجناحها ،بدعهم املادي
واملعنوي.
واحلمد هلل رب العاملني
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