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�أمرين :  اِت وتوزيِعها على �حل�ضور،  �ضَ كان �لهدُف من طبِع هذه �مللخَّ
ْوَرِة �لثَّاِمنة  َل�َضاِت �لِعلِميَّة للدَّ ُل: تقدمُي �إِْطاللٍَة �ضريعٍة على ما يَُدوُر يف �ْلَ �لأوَّ
ْلِم �ملَدِنّ  ِلَنْدَوة �حلديث �ل�ضريف ِمن �لأفكاِر و�ملعارِف و�لَّلَفتاِت َحْوَل �ل�ضِّ
�لتَّْعقيَباِت و�لـُمد�َخاَلِت  �إِْثَر�ُء  و�أَْبَعاِدِه. و�لثان:  َماِته  َبِويَِّة وُمَقوِّ �لنَّ نَِّة  �ل�ضُّ يف 

على َهاِم�ش �لُبحوِث �مل�َضاِرَكِة.

بعيًد�  للُبحوِث،  ِئي�َضِة  �لرَّ �لأفكاِر  تلخي�ِش  كبرًي� يف  ُجْهًد�  بََذْلَنا  ولذلك 
ِف َهْيَكِل �لَبْحِث، وترتيِب َعنا�ضِره.  ْرِد وَو�ضْ َعن �أ�ضلوِب �ل�ضَّ

نا كثرًي� �أن يكون لالأبحاِث �ملقبولِة - وعددها )16(  ويف هذه �ملنا�ضبِة يَ�ُضرُّ
افُة  الَُة و�لإِ�ضَ ُة و�لأَ�ضَ �ضتة ع�ضر بحًثا - على تفاوِت ُم�ْضَتَويَاِتَها من حيُث �ِلدَّ
ْلِم �ملَدِنِّ يف  ورٍة دقيقٍة وُمتكاملٍة لنظام �ل�ضِّ �ملْعِرفيَُّة، �أَثٌَر َمْلُحوٌظ يف ر�ضِم �ضُ
ُ له �أنَّ �لإ�ضالَم يجعُل  َبِويَِّة. وُكلُّ من يَْقَر�أُ هذه �لأبحاَث بعنايٍة يَتبيَّ نَِّة �لنَّ �ل�ضُّ
ا�َش �حلياِة يف هذ� �لَكْوِن، و�أنَّ َما يَْكُمُن يف �َضر�ِئِعه و�أَْحكاِمه  ْلَم �ملَدنَّ �أَ�ضَّ �ل�ضِّ
� ر�ِئًعا ِمَن  ِد �ملَْرِعيَِّة يَْخُلُق يِف �ملُْجَتَمِع َجوًّ يَّاِتِه و�أَْدِعيَِتِه ِمْن �ملََقا�ضِ و�أَْذكاِره وَتِ
�ملنَكِر،  َعِن  و�لنَّهَي  ِباملْعُروِف  �لأَْمَر  و�أَنَّ  و�لتََّعايُ�ِش.  ْفِق  َو�لرِّ َو�ْلأَْمِن  ْلِم  �ل�ضِّ
اٍف، َوتَ�ْضِريِع �ِلَهاِد، ُكلُّ َذِلَك يَُدوُر يِف َفَلِك  وتَْطبيقاِت �لُعُقوبَاِت ِبَعْدٍل َو�إِْن�ضَ

ْخِتاَلِل َعْنُه. ْلِم، َوَدْفِع �أَ�ْضَباِب �ْلِ ِي َهَذ� �ل�ضِّ �ضِ َتْ

�أنَّ  اِبقة،  �ل�ضَّ �لنََّدَو�ِت  يِف  �ملرَت�ِكَمِة  �لتَّْجِربَة  من  ُه  ��ضتخال�ضُ يَنبِغي  وممَّا 
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اِريًّا و�ُضُلوِكيًّا  ُل َم�ْضوؤُوِليًَّة كبريًة يف ِبَناِء �ْلإِْن�َضاِن َح�ضَ �َضاِت �لتَّْعِليِميََّة تََتَحمَّ �ملوؤ�ضَّ
َوَذِلَك  ِد،  �ْلُعْنِف و�لتَّ�َضدُّ َعَو�ِمِل  اِل  ��ْضِتْئ�ضَ َدْوِرِه يف  ِمْن  َوَتِْكيِنِه  وِوْجَد�ِنيًّا، 
ِف َمَع �ملَو�ِقِف و�لأَْحَد�ِث  رُّ ِويِّ ِلْلُعُقوِل، وُح�ْضِن �لتَّ�ضَ ِمْن ِخاَلِل �لتَّ�ْضِكيِل �ل�ضَّ
�أنَّ  َذِلَك  الَِّها،  َمَ يف  َوتَْنِزيِلَها  و�ِش  �لنُّ�ضُ ِمَن  �ِل�ْضِتْمَد�ِد  و�َضاَلَمِة  �لتَّاِريخيَِّة، 
ِد �لـُْمَجايِف ِل�َضَماَحِة  ُه يُوِرُث �ْنِحَر�ًفا، َو�ْلْنِحَر�ُف بَاُب �لتَّ�َضدُّ �خَلطاأَ يف ذلك ُكلَّ

يِن. �لدِّ

�لَباِحِثَي  �أََحِد  ِل�َضاِن  على  َجَرْت  حِكيَمٍة  ِبَكِلَمٍة  ُهَنا  نَْخِتَم  �أَْن  َويَْح�ُضُن 
�ملدنُّ  ْلُم  �ل�ضِّ وهي:  ِمْنَها،  َة  �لـَْمْرُجوَّ �لأَْبَعاَد  ْت  َوخَلَّ�ضَ �لنَّْدَوِة  يِف  �مل�َضاِرِكَي 

َفْر�ٌش �إَِل يَْوِم �ْلِقيَاَمِة..

�لُبُحوِث،  اِت  �ضَ ُمَلخَّ ِمْن  َماَمَة  �ْلإِ�ضْ َهِذِه  �لِكَر�م  �ِء  للُقرَّ ُم  نَُقدِّ �إْذ  َونَْحُن 
�مل�ضتقبِل،  َمعاِلِ  ِ��ْضِت�ْضر�ُف  ِبَها  يََتاأتَّى  ًة  نَْه�ضَ ْرعيِّ  �ل�ضَّ �لِعلميِّ  للبحِث  نَرجو 
�آِليَّاِت  تَْطِويَر  ِة  �لنَّْه�ضَ َهِذه  لََو�ِزِم  ِمْن  َو�إِنَّ  ُوقوِعها،  َقْبَل  اَلِت  �ملع�ضِ ُع  َوتََوقُّ
هذ�  تَْخِدُم  َع�ضريٍَّة  َو�ضيلٍة  ُكلِّ  و��ضتثماَر  َو�ل�ْضِتْنَتاِج،  و�لتَّْحِليِل  �لَبْحِث 
�لَغَر�َش، وَرِحَم �هلل �لإماَم �أبَا حنيفة ِحَي قال: »�إِنَّا نَ�ْضتِعدُّ ِلْلَباَلِء َقْبَل نُُزوِلِه«، 

. يِّ وذلك ِدفاًعا ِمْنُه عن منهِجه يف �لفقِه �لْفرِتَ��ضِ

ِّ �لعَاملَِيْ. و�آخرُ دَعْوَ�نا �أَنِ �حلَمْدُ هللِ رَب

اأ. د. حمزة عبداهلل املليباري       
�لأمي �لعام لندوة �حلديث �ل�ضريف
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ت�ضعى �لورقة �إل �إ�ضافة قيمة معرفية جديدة حول تاأ�ضيل دور تعاليم �ل�ضنة 
�لنبوية يف و�ضع �أ�ض�ش �ل�ضلم �ملدن، بالتنقيب يف متون �لأحاديث �ل�ضريفة �لتي 
�لنبوية، و�لك�ضف  �ل�ضرية  �ل�ضلم �ملدن، وتن�ضيقها مع ن�ضو�ش  ت�ضّب يف معي 
�لنبوية،  �ل�ضنة  �ل�ضلم يف منظور  من خالل تليلها وتحي�ضها عن مقومات هذ� 
و�متد�د�ته يف �لو�قع �ملعا�ضر، و�لإ�ضهام يف معرفة �لآليات �لتي و�ضعتها لتح�ضينه 

و�ضيانته خدمة للمجتمع �لب�ضري.
وعندما �ضّرحت �لنظر فيما ُكِتب حول هذ� �ملو�ضوع يف �لدر��ضات �ل�ضابقة، 
�لقلم نحوه بغية  �أ�ضّوب  وقفت على ما طاله من �ضّح و�ختز�ل، وهو ما جعلني 
�أنه على �لرغم من علو كعب  �ل�ضتق�ضاء و�لبحث يف زو�ياه �ملهملة، وتبّي يل 
غربي  كمنتوج  �ملدن  �ل�ضلم  تناولو�  معظمهم  فاإن  �لدر��ضات،  هذه  �أ�ضحاب 
م�ضتحدث وو�فد، فتّم مبوجب ذلك �إ�ضقاط �ملفاهيم �ملعا�ضرة �ملقتب�ضة من �ضياق 
�لتد�ول �لغربي على �لو�قع �لعربي- �لإ�ضالمي، �أو مّت �لنزلق نتيجة لذلك يف 
�ضر�ك �لتعميم �لنظري، دون خلفية مرجعية ملفهوم �ل�ضلم �ملدن يف �ل�ضنة �لنبوية. 
�لعربية  �لدول  �ملدن يف  �ل�ضلم  معالة  �قت�ضرت على  �لدر��ضات  بع�ش  �أن  كما 
�حلديثة، بالرتكيز على �مل�ضكالت �ل�ضيا�ضية �ملعا�ضرة �لناجمة عن ��ضت�ضر�ء �لطائفية 
يف تلك �لدول، دون تاأ�ضيل جذوره يف �ل�ضنة �لنبوية، فلم تفلت من �لوقوع يف 
�ل�ضلم  مو�ضوع  تاأ�ضيل  �إل  بي  حد�  مما  و�لإيديولوجية،  �ل�ضيا�ضية  �خللفيات  فّخ 

�ملدن، باإرجاعه �إل منابعه �لأول �ملتمثلة يف �ل�ضنة �لنبوية.
مرتكز�ت  خم�ضة  يف  �لنبوية  �ل�ضنة  خالل  من  �ملدن  �ل�ضلم  مقومات  ترتكز 

�أذكرها خمتزلة: 
1- االإميان باهلل وتطبيق اأركان االإ�صالم و�صعائر العبادات: 

�لإميان  بي  �لوثيقة  �لعالقة  �لنف�ضان  و�لطب  �لعلمية  �لدر��ضات  �أثبتت 
و�ل�ضلوك �ل�ضلمي �لهادئ، وتاأكد من خاللها �أن �أكرث �لنا�ش ��ضطر�بًا وتوتًر�، هم 
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�ضادًقا،  �إميانًا  �ملوؤمن  فالرجل  �لنف�ش.  و�ضكينة  �لإميان  �إل  يفتقرون  �لذين  �أولئك 
ي�ضعر -وفق �ملنظور �لنبوي- �أن �خلالق خلقه لر�ضالة وغايات نبيلة، تتلخ�ش يف 
عمارة �لأر�ش، وحفظ �لنف�ش و�ملال و�لعر�ش، وهي غايات تتطلب �إقامة �لتعاون 
و�لتعارف، و�ملودة و�لرحمة بي �لب�ضر، و�جتماع �لنا�ش يف �ألفة وتفاهم، ومنع 
كل �أ�ضكال �لعدو�ن بينهم. وهذ� �لإميان �ملفعم باليقي، هو ما جعل �لر�ضول �لكرمي 
يخاطب �أبا بكر �ل�ضديق يف �أ�ضعب حلظة كانا فيها مًعا على مرمى حجر من �ضيوف 
�مل�ضركي يف �لغار حيث قال له: »يا �أبا بكر ما ظنُّك باثني �هلل ثالثهما«)1(، وهو قول 
يفهم من وجه دللته وجود عالقة وثيقة بي �لإميان و�ضكينة �لنف�ش، وما ينجم عن 
�لنف�ش  �ضلم  قيام  يتعذر  �لعك�ش،  وعلى  �نفعال.  وعدم  وثبات  هدوء  من  ذلك 
�لتي هي طريق لبناء �ل�ضلم �ملدن �إذ� كانت نف�ش �لإن�ضان تعان من �ل�ضّر و�خلطيئة 

ب�ضبب �لفر�غ �لإميان.
باأركان  �ملرتبطة  �لعباد�ت  �ضعائر  ممار�ضة  يف  �لنبوية  �ل�ضنة  توجيهات  �أن  كما 
�لإ�ضالم ت�ضري يف �جتاه �إقامة �ضلٍم مدٍن. و�ضاأقت�ضر يف هذ� �ل�ضدد على منوذج 
و�حد، وهو �ضعرية �إقامة �ل�ضالة يف �مل�ضجد: فالأحاديث �لنبوية �لتي تث على 
�إقامة �ل�ضلو�ت يف رحاب �مل�ضاجد)2(، تمل دللة رمزية على �لهدف �ملتمثل يف 
�إ�ضاعة �ل�ضلم و�لطماأنينة بي �لب�ضر. فامل�ضجد ف�ضاء �آمن، ت�ضوده �لألفة و�ل�ضكينة 
فيه  ويحرم  و�ل�ضتم،  و�ل�ضّب  �للغط  ينعدم  وفيه  يق�ضده،  من  كل  بي  و�لأخوة 
�لنا�ش  �أن  و�لطماأنينة، حتى  �لثقة  لزرع  مكانًيا  وي�ضبح جماًل  �أي عمل عدو�ن، 
يف�ضلون �إبر�م عقود �لزو�ج فيه. كما تق�ضم فيه �لأميان، وتربم فيه �لعهود �لتي هي 
مدخل للثقة �ملتبادلة. وكل هذه �ملعان و�لرموز جتعل �مل�ضجد ف�ضاًء لن�ضج خيوط 

�لأُلفِة بي �لنا�ش، وتبادل �ملحبة و�لتفاهم.

�أخرجه �لبخاري، كتاب ف�ضائل �ل�ضحابة، باب مناقب �ملهاجرين وف�ضلهم، 5/3.   -1
قال ر�ضول �هلل �ضلى �هلل عليه و�ضلم: "من تو�ضاأ هكذ� وخرج �إل �مل�ضجد ل ينهزه �إل �ل�ضالة، غفر له   -2
ما خال من ذنبه"، �أخرجه م�ضلم، كتاب �لطهارة، باب ف�ضل �لو�ضوء و�ل�ضالة عقبه، ح548، �ش107.
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2- وحدة اجلن�س الب�صري: 
�إل جانب �لإميان، يتاأ�ض�ش خطاب �ل�ضلم �ملدن يف �ل�ضنة �لنبوية على مقّوم 
�أ�ضا�ضي �آخر، يتمثل يف �عتبار �لنا�ش جميًعا �أ�ضرًة و�حدًة، يجمعها ر�بط �لإن�ضانية، 
وهي و�إن �ختلفت وتنوعت �ضعوبًا وقبائل وطو�ئف و�أعر�ًقا، فاإن �لأ�ضل و�حد، 
�لرت�بي  �لأ�ضل  ويف  �ل�ضالم،  عليه  �آدم  ميثلها  �لتي  �مل�ضرتكة  �لأبوة  يف  يجتمع 
�مل�ضرتك، وهو ما يو�ضحه �حلديث �ملروي عن �أبي هريرة عن �لنبي �ضلى �هلل عليه 
هم بنو �آدمَ، و�آدمُ خلق من تر�ب«)1(. ووجه �لدللة يف هذ�  و�ضلم قال: »�لنا�شُ كلُّ

�حلديث �لنبوي، �أن �أ�ضل �لب�ضرية يلتقي يف منبعي: 
�لرت�ب، وهو �ملادة �لتي خلق �هلل بها كافة �لنا�ش، و�آدم عليه �ل�ضالم، وهو 

�لأب �لذي ت�ضرتك �لإن�ضانية جمعاء يف �لنتماء �إليه.
وبهذ� �لأ�ضل �لإن�ضان �مل�ضرتك �لذي جتعله �ل�ضنة �لنبوية قاعدة لبناء �ل�ضلم 
�ملدن، تت�ضكل بي خمتلف �لطو�ئف و�لأجنا�ش وحدة فطرية، متما�ضكة �لنو�زع 
��ضتثمارها،  �أح�ضن  �إذ�  �إيقاعها  قابلة لرتفاع  و�لروح،  �ملادة  ممتزجة  و�لأ�ضو�ق، 

لت�ضبح �لب�ضرية جمعاء تعي�ش وكاأنها �أ�ضرة و�حدة متقاربة ومتما�ضكة.
3- االأخوة والعي�س امل�صرتك: 

حر�ضت �ل�ضنة �لنبوية على توطيد �ضالت �لتاآخي بي �أفر�د �ملجتمع، فاحلديث 
�لنبوي »ل يوؤمن �أحدكم حتى يحبَّ لأخيه ما يحُب لنف�ضه«)2( وغريه من �لأحاديث 
�لأخرى، هو ر�ضالة تفيزية على بناء �ل�ضلم �ملدن، و��ضتنبات لفكرة �لنتماء �إل 
�أمة ووطن م�ضرتك، وبخا�ضة عندما ترتجم هذه �ملحبة �إل �ضلوكات �أخالقية تتمثل 
يف �لتعاون وحب �خلري للغري، و�لبتعاد عن كل �أ�ضباب �لتنافر و�لعد�وة. ولعّل 
�أبو�ب �ملناقب عن ر�ضول �هلل �ضلى �هلل عليه و�ضلم، باب يف ف�ضل �ل�ضام و�ليمن،  �لرتمذي، �ل�ضنن،   -1

 .224/6
�أخرجه �لبخاري، كتاب �لإميان، باب من �لإميان �أن يحب لأخيه ما يحب لنف�ضه، ح 13، 1/�ش 12.  -2
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�أهم �أمنوذج و�قعي وتطبيقي ملبد�أ �لإخاء بي �مل�ضلمي، يتج�ضد يف �لر�بطة �لتي 
جمتمع  ومكونات  جهة،  من  �ملنورة  �ملدينة  يف  و�لأن�ضار  �ملهاجرين  بي  جمعت 

�ملدينة من جهة �أخرى.
4- التعددية وحرية املعتقد: 

�أن  �لإلهي  بالوحي  �ملوؤيدة  بعبقريته  و�ضلم  عليه  �هلل  �ضلى  �لر�ضول  �أدرك 
�لأخوة ل تكون �إل حيث يكون �لتعدد و�لكرثة، و�أن �لقبول بالتعدد و�لختالف 
يف �لر�أي هو جوهر �ل�ضلم �ملدن، و�لطريق للحيلولة دون �لت�ضادم �أو ��ضتعمال 

�لعنف لفر�ش �لر�أي �لو�حد.
و�أ�ضل �لختالف يف �ل�ضنة �لنبوية ل يكمن يف �لتباين �لتكويني بي �لب�ضر، 
�ل�ضنة  �أولت  ثقافاتهم وعاد�تهم، و�أمناط عي�ضهم، وطرق تفكريهم، لذلك  بل يف 
�لنبوية قدًر� كبرًي� من �لعناية لالأقليات �لدينية، وعالت ق�ضاياها بكثري من �حلكمة 
وتّيزها  مر�عاة خ�ضو�ضيتها  ي�ضتلزم  �لذي  �ملدن  �ل�ضلم  و�لتب�ضر، حفاًظا على 
ت بالو��ضح على وجوب حمايتها من كل  عن �ضائر �لعرقيات �لأخرى. لذلك ن�ضّ
�أذًى �أو مكروٍه، وتاأمي حريتها �لدينية؛ يقول عليه �ل�ضالة و�ل�ضالم مذًر� من 
�أي ظلم يقع على �أهل �لذمة: »�أل من ظلم ُمَعاِهًد� �أو �نتق�ضه �أو كلَّفه فوق طاقته 

�أو �أخذ منه �ضيًئا بغرِي ِطيِب نف�ٍش، فاأنا حجيجه يوم �لقيامة«)1(.
�أ�ضا�ضية يف  �لنبوية مبد�أ �حلرية ركيزة  �ل�ضنة  �لتعددية، جعلت  و�إل جانب 
هذ�  ومن  و�حلرية.  �لتعددية  بي  �ملز�وجة  يف  و�أفلحت  �ملدن،  �ل�ضلم  تاأ�ضي�ش 
حرية  و�حرت�م  �ل�ضماوية،  �لديانات  تعدد  مبد�أ  �ملدينة  �ضحيفة  �أقرت  �ملنطلق، 

�لعقيدة، وكلها معطيات ت�ضاعد على �لندماج �لجتماعي.

مِّي يُ�ضِلم يف بع�ِش �ل�ضنة، �أَعليه  �أخرجه �أبود�ود، �ل�ضنن، كتاب �خلر�ج و�لفيء و�لإمارة، باب يف �لذِّ  -1
جزيٌة، ح3052، 187/2. 
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5- نظرية االأمن االجتماعي يف ال�صنة النبوية مقّوٌم لبناء ال�صلم املدين: 
يـاأتي تقيق �لأمن �لنف�ضي �لذي هو �أهم مكّون من مكّونات �ل�ضلم �لجتماعي 
يف �ل�ضنة �لنبوية، �ضمن �أولوياتها، وهو ما عرّب عنه �حلديث �لنبوي �ل�ضريف: »من 
�أ�ضبح منكم �آمًنا يف �ِضْرِبه، معافًى يف ج�ضده، عنده قوُت يوِمه، فكاأمنا ِحيزت له 
�لدنيا بحذ�فريها«)1(. ووجه �لدللة يف هذ� �حلديث �أن �لأمن �لنف�ضي يقوم على 
�لأمن  له  يوفر  ما  وكل  و�لنف�ضية،  و�لقت�ضادية  �ل�ضحية  �ملو�طن  حقوق  �حرت�م 

�لغذ�ئي، وهي �لعنا�ضر �لأ�ضا�ضية لبناء �أي �ضلم نف�ضي و�جتماعي.
�لنف�ضي و�لجتماعي  �لنبوية يف جمال تقيق �لأمن  �ل�ضنة  تعاليم  ت�ضمل  كما 
�حرت�م  �ضرورة  �إل  �لنا�ش  �أر�ضدت  لذلك  و�ملال،  �لعر�ش  �ضالمة  �ضمان  ا  �أي�ضً
و�ضلم  عليه  �هلل  �ضلى  �لر�ضول  يقول  �ل�ضياق  هذ�  ويف  و�لعر�ش.  و�ملال  �لدم 
»�ملوؤمن من �أِمَنه �لنا�ش على �أمو�لهم و�أنف�ضهم...�حلديث«)2(. وتتمثل دللة هذ� 

�حلديث �لنبوي �ل�ضريف من وجهي: 
�أن �إميان �ملرء ل يكتمل �إل بالأمان �لذي يوفره لأخيه �ملوؤمن.   -1

و�ل�ضالمة  �ملالية،  �ل�ضالمة  �أ�ضا�ضي:  عن�ضريي  �لأمان  هذ�  ي�ضمل  �أن  ينبغي   -2
�ل�ضدية. فبهما تتحقق �لطماأنينة، وي�ضود �ل�ضلم �لجتماعي.

�آليات  ثمان  النبوية: وح�ضرتها يف  ال�صنة  يف  املدين  ال�صلم  اآليات حت�صني 
�أبد�أها.

1- نبذ العنف: 
لكل  �ل�ضديدة  مناه�ضتها  ي�ضت�ضف  �لنبوية،  �لأحاديث  لن�ضو�ش  فالفاح�ش 
�أن حمل  ترف�ضه جملة وتف�ضياًل. ومبا  فهي  �ملجتمع،  �لعنف بي مكّونات  �أ�ضكال 

�أخرجه �لبخاري، �لأدب �ملفرد، باب من �أ�ضبح �آمنا يف �ضربه، ح 3، 84/1.  -1
�أخرجه �بن ماجه، �ل�ضنن، �أبو�ب �لفنت، باب حرمة دم �ملوؤمن وماله،  ح3934، 1298/2.  -2
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�لر�ضول  فاإن  �لعنف،  يعّد و�جهة من و�جهات  �مل�ضال،  �لآخر  �ل�ضالح يف وجه 
�لأكرم نهى نهًيا قاطًعا عن حمله، فقال �ضلى �هلل عليه و�ضلم: »ل ي�ضري �أحدكم �إل 
�أخيه بال�ضالح، فاإنه ل يدري �أحدكم لعل �ل�ضيطان ينزع يف يده، فيقع يف حفرة 

من �لنار«)1(. 
ويف خطبة حجة �لود�ع، حّذر �لنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم من مغبة �لعنف، 
كحرمة  حر�ٌم  بينكم  كم  و�أعر��ضَ و�أمو�لَكم  دماَءكم  »فاإن  فقال:  �لدماء،  و�ضفك 

يومكم هذ�، يف بلدكم هذ�...�حلديث«)2(.
�لفتنة،  �ضر�ك  يف  �ل�ضقوط  مغبة  من  �لنبوية  �ل�ضنة  حّذرت  �لغاية،  ولنف�ش 
طريًقا  ذلك  و�عتربت  �أخرى،  دون  لطائفة  �لتع�ضب  �أو  �لماعة،  عن  و�خلروج 
منحرًفا يف�ضي �إل �لقتتال، حتى �أن �لر�ضول �ضلى �هلل عليه و�ضلم جعل �لطائفيي 
و�ملتع�ضبي يف عد�د من ميوتون ميتة جاهلية، فقد ورد يف �حلديث �ل�ضريف: »من 

خرج من �لطاعة وفارق �لماعة فمات، مات ميتة جاهلية، �حلديث«)3(.
تدين  �أنها  كثري-  وغريها  �لذكر-  �ل�ضالفة  �لأحاديث  كل  يف  �لدللة  ووجه 
مهدًد�  وتعتربه  معنًى،  �أو  لفًظا،  �أو  فعاًل،  و�أنو�عه،  �أ�ضكاله  بكافة  �لعنف، وتنعه 

لل�ضلم �ملدن.
لالأكاذيب  و�لرتويج  �لأقاويل،  �بتد�ع  �لنبوية  �ل�ضنة  ناه�ضت  وباملثل، 
�ملجتمع  مكونات  بي  �ل�ضلمية  �لعالقات  يف  خلل  �إل  توؤدي  �لتي  و�ل�ضائعات 
�أكذُب  �لظنَّ  فاإن   ، و�لظنَّ »�إّياكم  �ل�ضريف:  �حلديث  يف  جاء  ولذلك  �ملدن، 

�ُضو�، ول تتناَف�ُضو� ول َتا�َضُدو�«. �ُضو� ول جَت�ضَّ �حلديِث، ول َت�ضَّ

�أخرجه م�ضلم، كتاب �لرب و�ل�ضلة و�لآد�ب، باب �لنهي عن �لإ�ضارة بال�ضالح �إل م�ضلم، ح 6668، �ش   -1
.983

"وهذ�  وقال:  حر�م،  عليكم  و�أمو�لكم  دماوؤكم  جاء  ما  باب  �لفنت،  �أبو�ب  �ل�ضنن،  �لرتمذي،  �أخرجه   -2
حديث ح�ضن �ضحيح"، ح 2159، 34/4- 35.

�أخرجه م�ضلم، كتاب �لإمارة، باب وجوب مالزمة جماعة �مل�ضلمي عند ظهور �لفنت، ح 4786، �ش 720.   -3
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2- احلوار اآلية من اآليات تعزيز ال�صلم املدين: 
�ش مدر�ضًة يف �حلو�ر،  �لدير باملالحظة �أن �لر�ضول �ضلى �هلل عليه و�ضلم �أ�ضَّ

علما �أن �حلو�ر هو �لقاعدة �ل�ضرورية لبناء �ل�ضلم �ملدن. 
وميكن �ل�ضت�ضهاد بقدرة �لر�ضول �ضلى �هلل عليه و�ضلم على �ملنهج �حلو�ري، 
و�أ�ضلوب �لإقناع، من خالل رو�ية مفادها �أن رجاًل �ضابًّا ��ضتاأذن �لر�ضول يف �لزنا، 
�ملنطقي،  و�ل�ضتدر�ج  و�لو�ب،  �ل�ضوؤ�ل  على  �ملبني  حو�ره  خالل  من  فاأقنعه 
و�حلجج �لد�مغة، �أن �آفة �لزنا تدث قلًقا نف�ضانًيا يف �لذ�ت، ويف �لأ�ضرة، ويف 
د�ئرة �لأقارب و�ملجتمع، فاقتنع �لفتى بهذه �لأد�ة �حلو�رية من غري تعنيف، ول 

زجر)1(. 
ول يثبت يف �ضرية �لنبي عليه �ل�ضالم �نه ��ضتبّد يف �أي منا�ضبة بر�أيه، بل كان 
�حلو�ر و�لت�ضاور هما �للغة �لوحيدة �لتي يتحدث بها يف �ل�ضلم و�حلرب، حتى 
�أن �لإمام �لبخاري �أفرد يف �ضحيحه بابًا لل�ضورى و»�مل�ضاورة قبل �لعزم و�لتبي« 

�لتي �ضار على منهجها �لنبي �لكرمي.
ا �ملفاو�ضات، و�إ�ضالح ذ�ت �لبي. ويقدم لنا  ويندرج يف خانة �حلو�ر �أي�ضً
�لنموذُج �لنبويُّ �أروَع �لنماذج للمفاو�ش �لناجح، مع �أكرب قوة �ضّر و�أكرثها بط�ًضا 
و�ضلم  عليه  �هلل  �ضلى  �لر�ضول  معها  فقد خا�ش  �مل�ضركة.  قري�ش  وجربوتًا، وهي 
�أ�ضعب مفاو�ضات �ضجلها �لتاريخ، ولكنها �نتهت ب�ضلح �حلديبية �لذي وقى �هلل به 
�مل�ضلمي �ضّر �حلرب. فاملفاو�ضات و�ل�ضلح و�إ�ضالح ذ�ت �لبي �ضّكلت د�ئًما �آلية 

من �آليات �حلفاظ على �ل�ضلم �لأهلي. 

 ،370 ح  �ل�ضحيحة  �ل�ضل�ضلة  يف  �لألبان  و�ضححه   .545/36  ،22211 ح  �مل�ضند،  �أحمد،  �أخرجه    -1
.712/1
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3- ن�صر ثقافة الت�صامن والتوافق االجتماعي: 
�إن نظرة فاح�ضة يف متون �لأحاديث �ل�ضريفة، تبّي ما تفي�ش به من دعوة �إل 
�لت�ضامن، و�لندماج يف د�ئرة �لماعة، و�لتعاون بهدف جتاوز �أنانية �لفرد، وهو 
ما يعك�ضه قول �لنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم: »من �أتاكم و�أمركم جميٌع على رجل 
و�حد، يريد �أن ي�ضق ع�ضاكم �أو يفرق جماعتكم فاقتلوه«)1(. فالماعة يف �ل�ضنة 

�لنبوية تيل على معنى �لتعا�ضد و�لتما�ضك �لذي يحتاج �إليه �ل�ضلم �ملدن. 
�ملطالبة  �إل  �لنبوية  �ل�ضنة  �أفر�د �ملجتمع، ذهبت  �لتعاون بي  ولرت�ضيخ مبد�أ 
�لتعا�ضد  �لفرد �ملحتاج، حتى يتحقق  �إل  �لقوي  �لفرد  �لعون من جانب  مبّد يد 
و�لت�ضامن، وهو ما ي�ضت�ضف من قوله �ضلى �هلل عليه و�ضلم: »من نّف�ش عن م�ضلم 
على  ي�ّضر  ومن  �لقيامة،  يوم  كرِب  من  كربًة  عنه  �هلل  نّف�ش  �لدنيا  كرب  من  كربًة 
يف  عليه  �هلل  �ضرت  م�ضلم  على  �ضرت  ومن  و�لآخرة،  �لدنيا  عليه  �هلل  ي�ّضر  مع�ضر، 
�أخيه«)2(. وهو ن�ش  �لعبد يف عون  �لعبد ما د�م  �لدنيا و�لآخرة، و�هلل يف عون 
حديثي يوؤكد مقا�ضد �ل�ضنة �لنبوية يف بناء جمتمع متما�ضك، ت�ضوده روح �لتكافل 
و�لتعاون بهدف توثيق �لأو��ضر �لإن�ضانية بي كل مكّوناته، وتلك �ضمة من �ضمات 

�ملجتمع �ملدن �لتي تطمح �إليها �ملجتمعات �ملعا�ضرة.
4- القدرة على اإدارة التنوع داخل جمتمع يقوم على مفهوم املواطنة: 

جمتمًعا  و�ضلم،  عليه  �هلل  �ضلى  �لر�ضول  وجد  يرثب،  �إل  �لو�ضول  بعد 
ف�ضيف�ضائًيا تتنوع �أعر�قه، وتتباين فيه �لديانات، ويقوم فيه نظام ع�ضائري، ناهيك 
عو�ئق  وكلها  �أرجائه،  يف  �لطائفي  و�لقتتال  �لقبلية  �لع�ضبية  روح  تاأجج  عن 
كانت تعيق بناء جمتمع مندمج ومتالحم. غري �أن عبقريته �لقيادية جعلته يذّلل كل 
�ل�ضعاب، ويعرف كيف يجعل من هذ� �لتعدد قوة، ومن هذ� �لتنوع وحدة، ومن 

�أخرجه م�ضلم، كتاب �لإمارة، باب حكم من فّرق �أمر �مل�ضلمي وهو جمتمع، ح 4798، �ش 721.  -1
�أخرجه �أبو د�ود، �ل�ضنن، كتاب �لأدب، باب يف �ملعونة للم�ضلم، ح 4946، 747/2.   -2
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�ختالف �لأعر�ق تعاي�ًضا م�ضتمًر�، وذلك بف�ضل �ل�ضحيفة �لتي تعترب �أول معاهدة 
د�ضتورية خلقت تعاي�ًضا �ضلمًيا، و�ندماًجا بي مكّونات جمتمع �ملدينة �ملنورة)1(، بل 
خلقت من هذه �ملكّونات �ملتعددة وحدة �ضيا�ضية متجان�ضة، تقوم على �لتحالف 
و�لتفاهم، وعلى �ضيغة جديدة من �ملو�طنة،، رغم �لختالف �لثقايف و�حل�ضاري.

5- حتّمل امل�صوؤولية وح�صن اأداء االأمان ملناه�صة الف�صاد: 
لتح�ضي  �ملتاحة  �لآليات  �أكرث  من  يعد  �مل�ضوؤولية  مبد�أ تّمل  �أن  مر�ء يف  ل 
�أو  وؤُها،  يتبوَّ �لتي  �ملكانة  �ختلفت  مهما  مو�طن  كل  ي�ضعر  فعندما  �ملدن؛  �ل�ضلم 
�لر�ضالة  و�أبعاد  وثقلها،  م�ضوؤوليته  بحجم  �ملجتمع  د�خل  يوؤديها  �لتي  �لوظيفة 
�لجتماعية �لتي �أنيطت به، فاإنه يكون بذلك قد �ضاهم يف و�ضع ��ضرت�تيجية ناجحة 
حلماية �ل�ضلم �ملدن. لذلك فاحلاجة �إل �ملرجعية �ل�ضنية �لنبوية يف هذ� �ل�ضدد 
وتو�ضيح  و�لماعية،  �لفردية  �مل�ضوؤولية  روح  لتعزيز  جاءت  لأنها  ملحة،  حاجة 
عالقة �لتكامل بينهما، مع �إبر�ز قيمة �أد�ء �لأمانة �نطالًقا من قول �لر�ضول �ضلى �هلل 
عليه و�ضلم: »كلكم ر�ٍع وكلكم م�ضوؤول عن رعيته.... �حلديث«)2(. فدللة هذ� 
�حلديث تكمن يف تميل �مل�ضوؤولية للجميع حتى يوؤدي كل و�حد دوره �ملنوط به. 

6- احرتام اتفاقيات التعاي�س وااللتزام باملعاهدات: 
ل�ضيانة  �لنبوية  �ل�ضنة  تبنتها  �لتي  �لآليات  من  �ملعاهد�ت  �حرت�م  مبد�أ  يعترب 
طو�ئف  بي  بالتعاي�ش  �للتز�م  مببد�أ  ت�ضل  �لنبوية  فالأحاديث  �ملدن.  �ل�ضلم 
مبد�أ  على  منها  ا  حر�ضً �ملطلق،  و�لإلز�م  �لتقدي�ش  مرتبة  �إل  �ملتعددة  �ملجتمع 

�لتعددية و�لقبول بالآخر و�لتعاي�ش معه. 

ورد �لن�ش حول �ل�ضحيفة يف �ضحيح م�ضلم، كتاب �لعتق، باب ترمي تويل �لعتيق غري مو�ليه، ح 3790   -1
�نظر  �بن كثري، 3/�ش 273- 276 -   �لبد�ية و�لنهاية،  �ل�ضحيفة يف:  تفا�ضيل ن�ش  �ش 566. و�نظر 

�أي�ضا: �لوثائق �ل�ضيا�ضية �لر�جعة للع�ضر �لنبوي، ممد حميد �هلل، �ش59 - 62.
�أخرجه �لبخاري، كتاب �لنكاح، باب �ملر�أة ر�عية يف بيت زوجها، ح 52، 462/3، وم�ضلم، كتاب   -2

�لإمارة، باب ف�ضيلة �لإمام �لعادل، ح 4724، �ش711.
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�أو  بالعهود، وجعل نكثها  �لوفاء  �لنبي �لكرمي على  �ل�ضياق، حّث  ويف هذ� 
�لنفاق، فقال �ضلى �هلل عليه و�ضلم: »من  �لتمل�ش منها عمال يندرج �ضمن باب 
عالمات �ملنافق ثالث: �إذ� حدث كذب، و�إذ� وعد �أخلف، و�إذ� �وؤتن خان«)1(، 
ول �ضك �أن دعوة �لأحاديث �ل�ضريفة للمعاهد�ت و�لتفاقيات، تهدف �إل �إلغاء 
قوية،  بدفاعات  �ملدن  لل�ضلم  وت�ضي  �ملجتمع،  مكونات  بي  �لنز�ع  �أ�ضباب 

�أ�ضا�ضها �لتز�م �لأطر�ف مبا ي�ضمن �ل�ضتقر�ر �لجتماعي.
7- اإقرار امل�صاواة والعدالة بني مكّونات املجتمع: 

�أ�ضهمت �ل�ضنة �لنبوية يف و�ضع حجر �لز�وية ل�ضيانة �ل�ضلم �ملدن، بالدعوة 
ودياناتهم  �أعر�قهم  عن  �لنظر  ب�ضرف  �ملجتمع،  �أفر�د  بي  �لتامة  �مل�ضاو�ة  لتطبيق 
�ملرء  �إح�ضا�ش  هي  �لتي  باملو�طنة  �ليوم  يعرف  ما  وهو  �لجتماعية،  ومكانتهم 
بالنتماء �إل �ضعب �أو �أمة، يف ظل قانون يطّبق على جميع �لنا�ش �لذين يعي�ضون 

يف بقعة �أر�ش على �ختالف م�ضاربهم �لدينية و�ملذهبية، و�أ�ضولهم �لعرقية. 
�أيها  »يا  فيه:  �لود�ع جاء  من خطبة حجة  مبقطع  �ل�ضدد  هذ�  ون�ضت�ضهد يف 
�أل ل ف�ضل لعربي على عجمي، ول  �أباكم و�حد،  �إن ربكم و�حد، و�إن  �لنا�ش، 
لعجمي على عربي، ول لأحمر على �أ�ضود، ول لأ�ضود على �أحمر �إل بالتقوى، �إن 

�أكرمكم عند �هلل �أتقاكم... �حلديث«.
وي�صتنبط من هذه االأحاديث النبوية التي ت�صب يف معني امل�صاواة اأنها: 

جتعل �لقانون فوق �لميع، ي�ضري مفعوله على �حلاكم و�ملحكوم، ويف ذلك    -1
�آليات  �أهم  من  يعد  �لذي  �لجتماعي  و�لتو�فق  لال�ضتقر�ر  ر��ضخة  �ضمانة 

ت�ضي �ل�ضلم �ملدن.

�أخرجه �لبخاري، كتاب �لإميان، باب عالمة �ملنافق، ح33، 16/1، وم�ضلم، كتاب �لإميان، باب بيان   -1
خ�ضال �ملنافق، ح 212، 48.
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�أخذ �لعربة من تاريخ �لأمم �لتي �نهارت ح�ضارتها ب�ضبب عدم تطبيق �لقانون   -2
على جميع �ملو�طني و�لتمييز بينهم، بناء على �أن�ضابهم ومر�تبهم �لجتماعية، 
و�أن �ملجتمع �لإ�ضالمي ينبغي �أن ي�ضتفيد من هذ� �لدر�ش �لتاريخي يف بناء 

�ضلمه �ملدن.
8- ن�صر ثقافة الت�صامح: 

�لنبوية  �ل�ضنة  عليها  حر�ضت  �لتي  �ملدن  �ل�ضلم  ت�ضي  �آليات  �أهم  من 
و�ضنكتفي  �لو�قع.  �أر�ش  على  وممار�ضتها  وتفعيلها،  �لت�ضامح  ثقافة  ن�ضر  كذلك، 
�مل�ضلمي  �ل�ضالم  عليه  �لر�ضول  بها  جّنب  �لت�ضامح،  مقا�ضد  يعك�ش  بنموذج 
�أطر�ف  �إل  بها �لأعد�ء  �ل�ضلم �ملدن، وحّول  بها ثمار  ويالت �حلروب، وجنى 
متعاي�ضة ومت�ضاكنة. فعندما فتح مكة �ملكرمة، و��ضتتب له �لن�ضر، ل يكن خ�ضومه 
من قري�ش ومعار�ضو �لدعوة �لإ�ضالمية ينتظرون �أن يخرج عليهم بهذه �لعبارة 
�لتي ل ي�ضهد لها �لتاريخ نظرًي�، حيث خاطبهم عليه �ل�ضالم: »من دخل د�ر �أبي 
�ضفيان فهو �آمن«)1(. وبهذه �ل�ضورة �لنادرة، يتبي �أن �لت�ضامح، و�ل�ضفح �لميل، 
و�ضمان �لأمان، هو �ل�ضيا�ضة �لتي ر�ضمتها �ل�ضنة �لنبوية يف عالقة �مل�ضلمي بالآخر، 
�لت�ضامح  كان  �إذ�  وبخا�ضٍة  معهم،  مو�قفه  وتباينت  عنهم،  عقائده  �ختلفت  مهما 

يعمل على ن�ضيان �أخطاء �ملا�ضي ورو��ضبه.

�أخرجه م�ضلم، كتاب �لهاد و�ل�ضري، باب فتح مكة، ح4622.  -1



ظة يف ال�ّصنة النبوية،  غلَّ مرويات العقوبات املمُ
وتوجيهها يف �صوء مرويات العفو والت�صامح

د. لطفي حممد يو�شف الزغري
جامعة بي�صة - اململكة العربية ال�صعودية
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�حلمد هلل رب �لعاملي و�ل�ضالة و�ل�ضالم على �ملبعوث رحمة للعاملي، وبعد: 
لم �ملدن مطلب ت�ضعى لتحقيقه �ملجتمعات كافًة، ومق�ضد ترنو  فاإّن تقيق �ل�ضِّ
هذ�  من  يتحقق  ما  بقدر  ما  ف�ضل جمموعة  �أو  ويُقا�ش جناح  �لب�ضرية جمعاء،  �إليه 
لم، بل لعل  لم �أو �لعك�ش، ولقد ُوفِّق �لنبي  �أميا توفيق يف تقيق هذ� �ل�ضِّ �ل�ضِّ

فرتة قيادته للمدينة �لنبوية تعد �أمنوذًجا مثالًيا يف ذلك.
لم �أُ�ُض�َضه ومكوناتِه، ول�ضت ب�ضدد ذكرها فلي�ش  وغني عن �لقول �أنَّ لهذ� �ل�ضِّ
لم  �ل�ضِّ تاأثري يف تقيق  �أمر�ن ��ضتمل عليهما �لبحث لهما  هذ� مقامه، ولكن هناك 

�ملدن وتر�ضيخه يف �ملجتمع وهما: 
�أنَّ  �ضك  ول  �لدين،  يف  �أ�ضيلة  قيم  فهذه  و�لرحمة،  و�لت�ضامح  �لعفو  �أوًل: 
ُفقدت فقد �ختل  لم �ملدن وتققه، ومتى  �ل�ضِّ متيًنا يف  �أ�ضا�ًضا  ل  تُ�ضكِّ �لقيم  هذه 

لم �ملجتمعي وغاب �أو كاد. �ل�ضِّ
فيه  �لعقوبة  تطبيق  �أنَّ  �ضّك  فال  و�نتقاء،  تّيٍز  دون  وتطبيقها  �لعقوبات  ثانًيا: 
يرتدع  يرى عقوبة غريه  فعندما  �أمر،  فعل  نف�ضه  له  �ضّولت  �أو  فّكر  ملن  ردٌع كبري 
ويّتعظ، ول �ضيما �إن ُطبقت �لعقوبة بعد�لة، فال �ضك �أن �إيقاعها على هذ� �لوجه 

لم �ملدن و�لأمن �ملجتمعي. طريق لل�ضِّ
للناظر  يبدو  قد  ُمغّلظة،  �ضديدة  عقوبات  فيها  مرويات وردت  هناك  ولكن 
لأول وهلة �أنَّ هذه �لعقوبات تتناق�ش مع قيم �لعفو و�لت�ضامح، وبالتايل تتعار�ش 
�لعقوبات  مع  يتحقق  لم  �ل�ضِّ هذ�  �أن  �ضيما  ل  �ملدن،  لم  �ل�ضِّ لتحقيق  �لدعوة  مع 
مما  وعك�ضًيا،  م�ضاًد�  تاأثريها  يكون  قد  ��ضتدت  �إْن  �لعقوبة  لكّن  للجرمية،  �ملنا�ضبة 
وبالتايل  �لعقوبة،  تغليظ  مع  و�لت�ضامح  �لعفو  مفهومي  بي  توفِّق  لد�ر�ضٍة  �أحوج 
لم �ملدن، فكان هذ� �لبحث للتوفيق بي هذه �لقيم  تغليظ �لعقوبة مع تقيق �ل�ضِّ

�لأ�ضيلة و�لعقوبات �ملغّلظة.
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ول�ضت ِبدًعا يف هذ� �لأمر ول متفرًد� فيه، فقد ُكتب عن ُخلق �لرحمة و�لعفو 
و�لت�ضامح يف �لإ�ضالم، وعن �لعقوبات و�أثر تنفيذها على �ملجتمع، ولكني �ضلكت 
ل، وله �حلمد  فيه م�ضلًكا ل ي�ضلكوه، وطرقت فيه بابًا ل يطرقوه، و�هلل �ملنعم �ملتف�ضِّ

�أوًل و�آخًر�.

وقد جاء هذ� �لبحث يف تهيٍد ومبحثي، ويف كلِّ مبحث مطلبان: 

وقد ��ضتمل �لّتمهيد على �لن�ضو�ش �ملتعّلقة باملحكم من هذ� �لدين، و�لأ�ضل 
فيه وهو �لدعوة �إل �لت�ضامح و�لعفو و�لرت�حم، وما ورد فيهما من ن�ضو�ش �لقر�آن 

و�ل�ّضنة، ومن ذلك ما كان عليه �لنبي  من تخّلق بهذه �لقيم فقال تعال: چ ک  
چ پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ   ک  گ  گ  گچ ]�لأنبياء: 107[، وقال: 
ڄ    ڦ   ڦڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹٹ    ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ      

ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ ]�آل عمر�ن: 159[. 

ومن �لن�ضو�ش ما ورد ب�ضيغة �لأمٍر يف هذ� �لانب 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 ]�لنور: 22[. 

هذ�  يف  وفعلية  قولية  كثرية  ا  ن�ضو�ضً جند  فاإننا  �ل�ّضنة،  يف  �حلال  وكذلك 
يا  قيل:  قال:  �أبي هريرة ر�ضي �هلل عنه  �لذي رو�ه م�ضلم عن  �لانب، كاحلديث 
َرْحَمًة«)1(.  بُِعْثُت  َا  َو�إِمنَّ انًا  لَعَّ �أُْبَعْث  َلْ  ر�ضول �هلل �دُع على �مل�ضركي؟ قال: »�إِنِّى 
ويف �ل�ضحيحي عن عائ�ضة ر�ضي �هلل عنها �أن ر�ضول �هلل  قال: »يَا َعاِئ�َضُة �إِنَّ �هللَ 
ْفَق ِفى �لأَْمِر ُكلِّه«)2(. و�لأحاديث �لتي تدعو �إل �لرفق كثرية منها: »�إِنَّ  يُِحبُّ �لرِّ

َها، 2006/4  َو�بِّ َوَغرْيِ َلِة َو�ْلآَد�ب، بَاُب �لنَّْهِي َعْن لَْعِن �لدَّ �أخرجه م�ضلم، �ل�ضحيح،  كتاب �ْلرِبِّ َو�ل�ضِّ  -1
رقم )2599(.

ْفِق يِف �لأَْمِر ُكلِّه، رقم )6395(، وم�ضلم، �ل�ضحيح،  �أخرجه �لبخاري، �ل�ضحيح، ِكَتاُب �لأََدِب، بَاُب �لرِّ  -2
اَلِم َوَكْيَف يَُردُّ َعَلْيِهْم، 1706/4 رقم )2165(. اَلِم، بَاُب �لنَّْهِي َعِن �ْبِتَد�ِء �أَْهِل �ْلِكَتاِب ِبال�ضَّ كتاب �ل�ضَّ
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ْفَق ل يَُكوُن ِفى �َضْىٍء �إِل َز�نَُه َول يُْنَزُع ِمْن �َضْىٍء �إِل �َضانَُه«)1(. �لرِّ
�لبال،  ملك  و�إر�ضال  منهم  يه  وتاأذِّ للطائف    ذهابه  حادثة  �أنَّ  �ضك  ول 
وجو�به  ورف�ضه �إيقاع �أية عقوبة عليهم، وقوله : »�أَْرُجو �أَْن يُْخِرَج �هللُ ِمْن 
اَلِبِهْم َمْن يَْعُبُد �هللَ َوْحَدُه َل يُ�ْضِرُك ِبِه �َضْيًئا«)2(، وعفوه �لعام عّمن قاتله وهّجره  �أَ�ضْ

و�أ�ضحابَه يوم فتح مكة خلري دليل على هذ�.
لعقوبات  ا  ن�ضو�ضً وجدنا  �ملحكمة،  �لو��ضحة  �لن�ضو�ش  لهذه  �ملقابل  ويف 
مغّلظة، قد يجدها �لبع�ش تتنافى مع هذه �لقيم، وهذ� ما ��ضتمل �لبحث على بيانه 

وتوجيهه وذلك من خالل مبحثي.
 : تناول املبحث االأول العقوبات املروية يف عهد النبي

على    النبي  اأوقعها  التي  العقوبة  بتلك  تتعلق  املرويات  هذه  واأول 
رنيني �لذين قتلو� �لرعاة و�ضرقو� �لإبل، فقد �أخرج �لبخاري وم�ضلم رحمهما  العمُ
�هلل، »عن �أن�ش بن مالك ر�ضي �هلل عنه قال: قدم �أنا�ش من ُعْكٍل، �أو ُعَرينة فاْجَتوو� 
فلما  فانطلقو�  و�ألبانها،  �أبو�لها  من  ي�ضربو�  و�أن  بلقاٍح،    �لنبي  فاأمرهم  �ملدينة 
�ضحو� قتلو� ر�عي �لنبي  و��ضتاقو� �لنعم، فجاء �خلرب يف �أول �لنهار فُبعث يف 
�آثارهم، فلّما �رتفع �لنهار ِجيء بهم، فاأمر فقطع �أيديهم و�أرجلهم و�ُضمرت �أعينهم 

و�ألقو� يف �حلرة ي�ضت�ضقون فال ي�ضقون«)3(.
وميكننا  �ضديدة،  عقوبة  �لرو�ية  هذه  يف  وقعت  �لتي  �لعقوبة  �أن  �ضك  ول 

مالحظة ما يلي: 
ْفِق، 2004/4 رقم )2594(. ِل �لرِّ َلِة َو�ْلآَد�ب، بَاُب َف�ضْ �أخرجه م�ضلم، �ل�ضحيح،  كتاب �ْلرِبِّ َو�ل�ضِّ  -1

�آِمَي  َماِء،  �ل�ضَّ يِف  َو�ملاََلِئَكُة  �آِمَي  َحُدُكْم  �أَ َقاَل  �إَِذ�  بَاُب  �خَلْلِق،  بَْدِء  ِكَتاُب  �ل�ضحيح،  �لبخاري،  �أخرجه   -2
َم ِمْن َذْنِبِه، رقم )3231(، و�أخرجه م�ضلم، �ل�ضحيح،  ]�ش114[ َفَو�َفَقْت �إِْحَد�ُهَما �لأُْخَرى، ُغِفَر لَُه َما تََقدَّ
�أََذى �مْلُ�ْضِرِكَي َو�مْلَُناِفِقَي، 1429/3  َم ِمْن  َعَلْيِه َو�َضلَّ لَّى �هللُ  ، بَاُب َما لَِقَي �لنَِّبيُّ �ضَ رَيِ َهاِد َو�ل�ضِّ ِكَتابُن �ْلِ

رقم )1795(.
َها، رقم  َوَمَر�ِب�ضِ َو�لَغَنِم   ، َو�بِّ َو�لدَّ �لإِِبِل،  ْبَو�ِل  �أَ بَاُب  وِء،  �لُو�ضُ ِكَتاُب  �لبخاري يف �ضحيحه،  �أخرجه   -3
�مْلَُحاِرِبَي  بَاُب ُحْكِم  يَاِت،  َو�لدِّ ا�ِش  َو�ْلِق�ضَ َو�مْلَُحاِرِبَي  �ْلَق�َضاَمِة  ِكَتاُب  )233(. و م�ضلم يف �ل�ضحيح، 

َو�مْلُْرتَِديَن، 1296/3 رقم )1671(.
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: �إنَّ هذه �حلادثة فريدة ل تتكرر، ول تقع �إل مرة و�حدة. اأوالاً
ا: �أُعقبت رو�يات هذه �لأحاديث بتعقيبات من رو�تها مما يُ�ضعر �إل �أن  ثانياً
�أنه يتوجب عليهم بيان حال هذه �لرو�ية، وتوجيهها، ومن ذلك  �لرو�ة قد ر�أو� 
»فهوؤلء  �لبخاري:  عند  كما  عنه عقب رو�يته �حلديث  �هلل  قالبة ر�ضي  �أبي  قول 
�حل�ضن  قاله  وما  ور�ضوله«)1(.  �هلل  وحاربو�  �إميانهم  بعد  وكفرو�  وقتلو�  �ضرقو� 
ه على �حلجاج عندما �ضمع هذ� �حلديث، ووثب فقال: »ر�ضول  �لب�ضري يف ردِّ
 قتل على ذود وقطع �لأيدي و�لأرجل و�ضمل �لأعي، ونحن ل نقتل يف  �هلل 
مع�ضية �هلل. قال �حل�ضن: ول يذكر عدو �هلل �أنهم حاربو� �هلل ور�ضوله، وكفرو� بعد 

�إ�ضالمهم وقتلو� �لنف�ش �لتي حرم �هلل و�ضرقو�«)2(.
ا: �إنَّ فريًقا ل باأ�ش به من �أهل �لعلم ذهب �إل �أن هذ� �حلكم من�ضوخ، كما  ثالثاً
روي عن �بن �ضريين وقتادة؛ �إذ روى �لبخاري عن َقتادة �أنّه قال: »حدثني ممد 
بن �ضريين �أنَّ ذلك كان قبل �أن تنزل �حلدود«)3(، وعّقب َقتادة بعد رو�يته للحديث 
عن �أن�ش بقوله: »بلغنا �أنَّ �لنبي  بعد ذلك كان يحث على �ل�ضدقة وينهى عن 
�ملثلة«)4(، فابن �ضريين يرى ن�ضخ هذ� �حلكم، ويو�فقه قتادة، وقد مال �ل�ضافعي �إل 
�لن�ضخ يف �لقدمي. و�إليه ذهب �أبو عبيد �لقا�ضم بن �ضالم، و�بن �ضاهي يف �لنا�ضخ 

و�ملن�ضوخ وغريهم.
ا، فعن �أن�ش ر�ضي �هلل  ا: هناك من يرى �أنَّ ما فعله �لنبي  كان ق�ضا�ضً رابعاً
ا �ضمل �لنبي  �أعي �أولئك، لأنّهم �ضملو� �أعي �لرعاء وقّطعو� �أيديهم  عنه: »�إمنَّ
ها، حديث رقم  وِء، باب �أبو�ِل �لإبل و�لدو�بِّ و�لغنم ومر�ب�ضِ �أخرجه �لبخاري، �ل�ضحيح، كَتاُب �لُو�ضُ  -1

.)233(
�أخرجه �أبو عو�نة، �مل�ضتخرج )م�ضند �أبي عو�نة(، ِكَتاُب �حْلُُدوِد، بَاُب بَيَاِن �إَِقاَمِة �حْلَدِّ َعَلى َمْن يَْرتَدُّ َعِن   -2

يُب ِمْن ِدَماِء �مْلُ�ْضِلِمَي َو�أَْمَو�ِلِهْم َغْدًر� يِف �ْرِتَد�ِدِه، 84/4 رقم )6111(. �ْلإِ�ْضاَلِم َفيُ�ضِ
َو�ِء ِباأَْبَو�ِل �لإِِبِل، رقم )5686(، و�أبو د�ود، �ل�ضنن،  ، بَاُب �لدَّ بِّ �أخرجه �لبخاري، �ل�ضحيح، ِكَتاُب �لطِّ  -3
َهاَرِة، بَاُب َما َجاَء  كتاب �حلدود، باب ما جاء يف �ملحاربة، رقم )4371(، و�لرتمذي، �ل�ضنن، �أَْبَو�ُب �لطَّ

ُم، رقم )73(. يِف بَْوِل َما يُوؤَْكُل حَلْ
�أخرجه �لبخاري، �ل�ضحيح، رقم )4192(.  -4
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�إليه  �أفعالهم، وهذ� ما ذهب  �أنه �قت�ش منهم على مثال  و�أرجلهم«)1( يريد بذلك 
مالك و�أ�ضحابه و�أغلب �ضر�ح �ملالكية كابن �لعربي و�لقا�ضي عيا�ش. 

عدة  رويت  فقد  الرجم:  اأحاديث  ا  اأي�صاً املغلظة  العقوبات  مرويات  ومن 
رو�يات يف ق�ضية �لرجم، ولقد �أثارت هذه �ملرويات نقا�ًضا طوياًل، و�أخًذ� ورًد� 
منذ ع�ضر �لرو�ية �إل �لآن، وذلك لأنَّ حكًما كهذ� ل يرد يف �لقر�آن �لكرمي، ولكن 
�إنها مروية يف �أوثق كتب �ل�ّضنة  �إذ  ثبت يقيًنا �أن هذه �ملرويات من �لقوة مبكان، 
�لكتان  �لتو�تر، وقد ذكر  �لتالوة مبلغ  ن�ضخ  �أحاديث  كال�ضحيحي، بل و�ضلت 
�ملتو�تر)2(،  �ضمن  من  �حلجر«  وللعاهر  للفر��ش  »�لولد  وحديث:  ماعز،  حديث 
فاملق�ضود �أنَّ هذه �ملرويات جمموعة �أو ُمفردة تّقق فيها �ضرط �لتو�تر، فال وجه 

لإنكارها.
ومما جاء يف حكم �لرجم ما ورد يف �ل�ضحيحي: »عن �بن عبا�ش ر�ضي �هلل 
عنهما �أنَّ عمر بن �خلطاب �ضعد �ملنرب فخطب �لمعة، وكان مما قال ر�ضي �هلل عنه: 
ْجِم،  ، َو�أَْنَزَل َعَلْيِه �ْلِكَتاَب، َفَكاَن مِمَّا �أَْنَزَل �هللُ �آيَُة �لرَّ ًد�  ِباحْلَقِّ مَّ )�إِنَّ �هلل بََعَث ُمَ
َوَرَجْمَنا  َم  َو�َضلَّ َعَلْيِه  �هلل  لَّى  �ضَ �هلل  َر�ُضوُل  َرَجَم  َوَوَعْيَناَها،  َوَعَقْلَناَها،  َفَقَر�أْنَاَها، 
ْجِم يِف ِكَتاِب  ُد �آيََة �لرَّ بَْعَدُه، َفاأَْخ�َضى �إِْن َطاَل ِبالنَّا�ِش َزَماٌن �أَْن يَُقوَل َقاِئٌل: َو�هلل َما جَنِ
ْجُم يِف ِكَتاِب �هلل َحقٌّ َعَلى َمْن َزنَى �إَِذ�  ٍة �أَْنَزلََها �هلل، َو�لرَّ ِك َفِري�ضَ و� ِبرَتْ لُّ �هلل، َفيَ�ضِ

َبُل، �أَْو �لْعرِتَ�ُف«)3(. َجاِل َو�لنِّ�َضاِء، �إَِذ� َقاَمْت �ْلَبيَِّنُة، �أَْو َكاَن �حْلَ َن ِمْن �لرِّ �أُْح�ضِ
حديث  منها  بالرجم،    �لنبي  فيها  �أَمَر  عملية،  �أحاديث  ذلك  يف  رويت 

�أخرجه �لبغوي، �ضرح �ل�ضنة، 260/10.  -1
نظم �ملتناثر، �ش 162 -163.  -2

َنْت، رقم )6830(،  �أَْح�ضَ �إَِذ�  نَا  �لزِّ ِمَن  �حُلْبَلى  َرْجِم  بَاُب  �حُلُدوِد،  ِكَتاُب  �لبخاري، �ل�ضحيح،  �أخرجه   -3
نَى، رقم)1691(. وم�ضلم يف �ضحيحه، ِكَتاُب �حْلُُدوِد، بَاُب َرْجِم �لثَّيِِّب يِف �لزِّ
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ره)3(. ماعز)1(، و�ملر�أة �لتي �أقرت بالزنا)2(، و�لع�ضيف �لذي زنا بزوجة موؤجِّ
توجيه اأحاديث الرجم، �أّما عن كون هذه �لعقوبة ُمغّلظة فو��ضح، وبع�ضهم 
ن�ضو�ش  مع  ومتعار�ضة  ُمغّلظة  عقوبة  فتكون  عنها،  منهي  و�ملثلة  ُمثْلة،  فيه  يرى 
حدود  من  حًد�  يت�ضمن  �حلديث  هذ�  باأنَّ  ذلك  على  ُرّد  وقد  �ملثلة.  عن  �لنهي 

�ل�ضرع، و�حلدود ل ُمثلة فيها ول �عتد�ء، كما قال �بن حزم.
�أربعة  تنفيذ هذه �لعقوبة ب�ضروط �ضديدة، ك�ضهادة  �أحاط  رع قد  �إنَّ �ل�ضَّ ثم 
يرون �حلادثة روؤية �ضحيحة �ضريحة، �أو �عرت�ف �لفاعل على نف�ضه، بل �إنَّ �لنبي 
 قد حاول �ضرف �لعقوبة عّمن �عرتف باملبالغة يف �ل�ضتق�ضاء منه، كاأّن يقول 
قال:  �أبي هريرة  �لبخاري: عن  �أو غمزت....�لخ، ففي �ضحيح  قبلت  له: لعلك 
�إن  �هلل  يا ر�ضول  فناد�ه  �مل�ضجد  �لنا�ش، وهو يف  من   رجل  �هلل  »�أتى ر�ضول 
زنيت يريد نف�ضه، فاأعر�ش عنه �لنبي ، فتنحى ل�ضق وجهه �لذي �أعر�ش قبله، 
فقال: يا ر�ضول �هلل �إن زنيت، فاأعر�ش عنه، فجاء ل�ضق وجه �لنبي  �لذي �أعر�ش 
عنه، فلما �ضهد على نف�ضه �أربع �ضهاد�ت دعاه �لنبي فقال: �أبك جنون؟ قال: ل 
يا ر�ضول �هلل، فقال: �أح�ضنت؟ قال: نعم يا ر�ضول �هلل، قال: �ذهبو� فارجموه«)4(. 
وقد وقعت يف عهده  �أمور �أخرى فيها عقوبات مغّلظة كحديث الر�صخ، 
»�أنَّ  �لبخاري:  �ضحيح  ففي  بحجرين،  يهودي  ر�أ�ش  ر�ضخ    �لنبي  �أنَّ  وفيه: 
يهوديًا ر�شَّ ر�أ�ش جارية بي حجرين، فقيل لها: من فعل بك هذ�؟ �أفالن �أو فالن، 
ر�أ�ضه  فر�شَّ  به،  �أقر  حتى  به  يزل  فلم   ، �لنبي  به  فاأتي  �ليهودي،  �ضمي  حتى 

رقم  َغَمْزَت،  �أَْو  مَلَ�ْضَت  لََعلََّك   : ِلْلُمِقرِّ �لإَِماُم  يَُقوُل  َهْل  �حُلُدوِد،  ِكَتاُب  �ل�ضحيح،  �لبخاري،  �أخرجه   -1
نَى، 1320-1319/3،  )6824(، وم�ضلم يف �ل�ضحيح، ِكَتاُب �حْلُُدوِد، بَاُب َمِن �ْعرَتََف َعَلى نَْف�ِضِه ِبالزِّ

رقم )1695-1692(.
نَى، 1324/3، رقم )1696(. �أخرجه م�ضلم، �ل�ضحيح، ِكَتاُب �حْلُُدوِد، بَاُب َمِن �ْعرَتََف َعَلى نَْف�ِضِه ِبالزِّ  -2
نَا، )6827 و6828(، وم�ضلم يف  �أخرجه �لبخاري، �ل�ضحيح، رقم ِكَتاُب �حْلُُدوِد، بَاُب �ِلْعرِتَ�ِف ِبالزِّ  -3

نَى، 1324/3 رقم )1698/1697(. �ل�ضحيح، ِكَتاُب �حْلُُدوِد، بَاُب َمِن �ْعرَتََف َعَلى نَْف�ِضِه ِبالزِّ
ْ َهْل ِلاْلإَِماِم �أَْن يَ�ْضرُتَ َعَلْيِه، رقم  �أخرجه �لبخاري، �ل�ضحيح، ِكَتاُب �حْلُُدوِد، بَاُب �إَِذ� �أََقرَّ ِباحَلدِّ َوَلْ يَُبيِّ  -4

.)6823(
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باحلجارة«)1(. 
ويف توجيه هذ� �حلديث، يبدو جلًيا �أنَّ �ضنيع �لنبي  هنا من باب �لق�ضا�ش، 
ولكن �ختلف �لعلماء يف جو�ز �لق�ضا�ش مبثل هذ� �لأمر، فهل يُقتل �لقاتل بالطريقة 
�لتي َقتل بها؟ وهذ� ر�أي �لمهور، �أم يقت�ش منه بال�ضيف فقط، كما ذهب بع�ش 
مذي �إل هذ� فقال: »و�لعمل على هذ� عند بع�ش �أهل  �أهل �لعلم؟ وقد �أ�ضار �لرتِّ

�لعلم، وهو قول �أحمد و�إ�ضحق، وقال بع�ش �أهل �لعلم: ل َقَود �إل بال�ضيف«)2(.
ثْلة! ول تُرَو هذه �لق�ضة يف �أيٍّ من كتب  ا فيه ممُ ا: قتل امراأة قتالاً عنيفاً ثانياً
�ل�ّضنة �ملعتمدة، فقد وردت يف بع�ش كتب �ل�ضري و�لتو�ريخ ك�ضرية �بن �إ�ضحاق 
وفيه:)3( »بعث ر�ضول �هلل زيد بن حارثة �إل و�دي �لِقرى، فلقي به بني فز�رة، 
و�أ�ضيب بها نا�ٌش من �أ�ضحابه،...وفيه: فاأمر زيد بن حارثة �أن تقتل �أم ِقرفة، فقتلها 
قتاًل عنيًفا، وربط برجليها حبلي، ثم ُربطا �إل بعريين �ضتى حتى �ضّقاها«، ورو�ها 

�لطربي كذلك وغريه مبثل هذ�.
�إ�ضحاق  فابن  �ضعيفة،  كافة  ة  �لق�ضّ رو�يات  بل  و�هية،  �ضعيفة  رو�ية  وهذه 
يروي عن عبد �هلل بن �أبي بكر، وعبد �هلل هذ� هو �بن ممد بن �أبي بكر بن حزم، 
�إنَّه ولد يف حدود 65هـ، وغالب مروياته عن  �إذ  �أو مع�ضل،  وحديثه هذ� مر�ضل 
�ل�ضحابة فعن عدٍد �ضئيٍل من �ضغارهم كاأن�ش بن مالك  �لتابعي، و�إْن َروى عن 
ر�ضي �هلل عنه، فهو حديث عن �أمور وقعت �ضنة �ضت للهجرة، ول ريب �أنَّه ل 
يدركها، بل لعله ل يدرك من �أدركها !!، فهذه رو�ية �ضاقطة ل تثبت بها رغيبة 

ف�ضاًل عن حكٍم بهذه �خلطورة. 

رقم  �حُلُدوِد،  يِف  َو�لإِْقَر�ِر   ، يُِقرَّ َحتَّى  �لَقاِتِل  �ُضوؤَ�ِل  بَاُب  يَاِت،  �لدِّ ِكَتاُب  �ل�ضحيح،  �لبخاري،  �أخرجه   -1
.)6876(

ْخَرٍة، 15/4 عقب رو�يته  �ُضُه ِب�ضَ َخ َر�أْ يَاِت، بَاُب َما َجاَء ِفيَمْن ُر�ضِ �أخرجه �لرتمذي، �ل�ضنن، �أَْبَو�ُب �لدِّ  -2
حلديث رقم )1394(.

�لقدر �ملطبوع من �ضرية �بن �إ�ضحاق ل ي�ضتمل على �لق�ضة، وقد �ضاق �بن �ضيد �لنا�ش يف عيون �لأثر   -3
يف فنون �ملغازي و�ل�ضري 147/2-148، هذه �حلكاية وذكر �إ�ضناد �بن �إ�ضحاق من رو�ية يون�ش بن بكري 

لل�ضرية.
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اأما املبحث الثاين فا�ضتمل على مرويات للعقوبات �ملغلظة، رويت عن بع�ش 
�أ�ضحاب �لنبي ، ومنها ما روي عن �خللفاء، ومنها ما روي عن قادة يف �أزمانهم 

ر�ضو�ن �هلل عليهم �أجمعي.
واأولها ما روي يف عهد اأبي بكر ال�صديق ر�صي اهلل عنه اأو نمُ�صب اإليه ومنها: 
حديث قتل �أم ِقرفة �لفز�رية و�ضقها. وقد مرَّ معنا قبل قليل �أنَّ قتل �أم ِقرفة �لفز�رية 
�ملقابل وجدنا عدًد� من  للهجرة، ولكن يف  �ضت  �ضنة    �لنبي  حدث يف عهد 
�ملرويات ين�ضب هذه �لق�ضة �إل عهد �أبي بكر �ل�ضديق ر�ضي �هلل عنه يف حروب 
دة! ولو �كتفينا بهذه �لإ�ضارة لبيان ��ضطر�ب هذه �لرو�ية و�ضعفها لكان كافًيا. �لرِّ
فقد روى �لد�رقطني يف �ل�ضنن عن �ضعيد بن عبد �لعزيز )1(، �أنَّ �أبا بكر قتل 
�أم ِقرفة �لفز�رية يف ردتها ِقتلة ُمثلة، �ضد رجليها بفر�ضي، ثم �ضاح بهما ف�ضّقاها 
!! ورو�ه �بن �ضاهي كذلك بنف�ش �ضند �لد�رقطني عن �ضعيد بن عبد �لعزيز به، 

وعّلق قائاًل: ول نعلم �أنَّ �أبا بكر مثَّل بغريها.
عف، �إذ �إنَّ �ضعيد بن عبد �لعزيز  وهذ� �لإ�ضناد �لذي بي �أيدينا يظهر عليه �ل�ضَّ
يُعد من �أتباع �لتابعي وهو من �أقر�ن �ضفيان �لثوري، وغالب رو�يته عن �لتابعي 
حكم  لذ�  �ملنقطع،  قبيل  من  �أنّها  �ضك  ل  وزمنه  بكر  �أبي  عن  ورو�يته  و�أتباعهم، 

�لزيلعي و�بن حجر بانقطاعه، و�أ�ضار �بن �مللقن �إل ��ضطر�به.
لمي: وردت رو�يات عدة تن�ضب �إل �أبي بكر  جاءة ال�صُّ ومنها: حتريق الفمُ
لمي، ووردت هذه �ملرويات يف كتب تاريخية:  يف حرق رجٍل يُقال له �لُفجاءة �ل�ضِّ
�أ�ضياٍخ من  �لفتوح)2(: »عن د�ود بن حبال �لأ�ضدي عن  �لبالذري يف  فقد روى 
�أَبَا بكر فقال:  لمي  �ل�ضِّ َعْبد �هلل  �إيا�ش بن  �لُفجاءة وهو بجري بن  َقالو�: و�أتى  قومه 
ن �أقاتل �ملرتدين، فحمله و�أعطاه �ضالًحا، فخرج يعرت�ش �لنا�ش فيقتل  �حملني وَقوِّ

يَاِت َوَغرْيُُه، 119/4 -120. �أخرجه �لد�رقطني،�ل�ضنن ِكَتاُب �حْلُُدوِد َو�لدِّ  -1
فتوح �لبلد�ن للبالذري �ش103-102.  -2
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�مل�ضلمي و�ملرتدين وجمع جمًعا، فكتب �أَبُو بكر �إِل طريفة بن حاجزة �أخي معن 
�أَِبي بكر، فاأمر  �إِل  ياأمره بقتاله، فقاتله و�أ�ضره �بن حاجزة، فبعث به  �ْبن حاجزة 
�أبو بكر باإحر�قه يف ناحية �مل�ضلى«وهذ� �ضنٌد ل يُعتد به، فلي�ش فيه �إل جماهيل!!.

ورو�ه �لطربي من طريقي، فقال يف �لأول: »عن �ل�ضري: قال �ضعيب، عن �ضيف، 
عن �ضهل و�أبي يعقوب قال:... ثم ذكر �حلديث«)1(، وقال يف �لثانية: و�أّما �بن حميد 
فاإنّه حدثنا يف �ضاأن �لفجاءة عن �ضلمة عن ممد بن �إ�ضحاق عن عبد�هلل بن �أبي بكر....
�ضيف  ن�ضًفا وجود  ين�ضفهما  مما  بل  �ل�ضعف،  غاية  هاتان يف  �لطربي  ورو�يتا 
و�أبو حامت  �أبو زرعة  بل �ضعيف جًد�، ورماه  �لأول وهو �ضعيف،  بن عمر يف 
بو�ضع �حلديث،ورو�ية �ملو�ضوعات عن �لأثبات، هذ� ف�ضاًل عمن فيهم جهالة، 
ويف حديثهم نكارة: ك�ضعيب و�ضهل. و�لرو�ية �لثانية فيها ممد بن حميد �لر�زي 
�ضيخ �لطربي �ضعيف ويف حديثه نكارة، وكّذبه غري و�حد، و�ضلمة قريًبا منه �أو 
مثله، ف�ضاًل عن �أن �بن �إ�ضحاق يروي هذ� �حلديث عن عبد �هلل بن �أبي بكر، وقد 
مرَّ معنا �أنَّ رو�يات عبد �هلل عن زمن �أبي بكر مر�ضلة �أو مع�ضلة، بالإ�ضافة �إل �أن 

مد�ر �لرو�يات على علو�ن وهو منكر �حلديث، فال خري يف هذين �خلربين.
ا: ما ورد عن علي ر�صي اهلل عنه يف التحريق.  ثانياً

لعّل ما روي عن تريق علي ر�ضي �هلل عنه لبع�ش �لزنادقة و�ملرتدين من �أ�ضّح 
ما روي عن �ل�ضحابة ر�ضو�ن �هلل عليهم يف هذ� �ملجال، فقد روى �لبخاري عن 
عكرمة �أنَّ علًيا ر�ضي �هلل عنه، حرق قوًما، فبلغ �بن عبا�ش فقال: »لو كنت �أنا ل 
بو� ِبَعذ�ِب �هلل، ولقتلتهم كما قال �لنبي : َمْن  �أحرقهم، لأنَّ �لنبي  قال: ل تَُعذِّ
ل ِديَنه َفاْقُتلوه«، ويف رو�ية �لرتمذي و�ضححه: »فبلغ ذلك علًيا فقال: �ضدق  بَدَّ
ملا ر�أى، ومعناه  �إعجابًا وت�ضويًبا  �بن عبا�ش،  �أبي د�ود: ويح  �بن عبا�ش«، وعند 

�ملدح له و�لإعجاب بقوله، كما ذكر �خلطابي.
تاريخ �لأمم و�مللوك 266/2.  -1
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وهذ� �حلديث ل يحتاج �إل كالٍم كثرٍي، فالأمر ثابت عن علي ر�ضي �هلل عنه، 
فاإْن �ضّح من ت�ضويبه فعل �بن عبا�ش، فيكون ندًما منه على هذ� �لفعل.

ا: ما ورد عن خالد ر�صي اهلل عنه من حرق ور�صخ ورمي من اأعايل اجلبال!! ثالثاً
�أخرج �لطربي يف تاريخه قال: »عن نافع قال: كتب �أبو بكر �إل خالد ليزدك 
ما �أنعم �هلل به عليك خري� و�تق �هلل يف �أمرك، فاإنَّ �هلل مع �لذين �تقو� و�لذين هم 
م�ضنون، جّد يف �أمر �هلل ول تظفرن باأحٍد قتل �مل�ضلمي �إل قتلته ونّكلت به غريه، 
ومن �أحببت ممن حاد �هلل �أو �ضاده ممن ترى �أن يف ذلك �ضالحا فاقتله، فاأقام على 
�لبز�خة �ضهر� ي�ضعد عنها ويُ�ضّوب ويرجع �إليها يف طلب �أولئك فمنهم من �أحرق 
ومنهم من قمطه ور�ضخه باحلجارة ومنهم من رمى به من روؤو�ش �لبال«)1(، وقال 
ا: »... عن �ضيف عن ه�ضام بن عروة عن �أبيه قال: قتلهم و�هلل كل قتلة؛ بالنري�ن  �أي�ضً

دى و�لر�ضخ و�حلرق على غري ق�ضا�ش«)2(. و�لرَّ
�لكويف،  �إبر�هيم  بن  �ضعيب  كليهما  ففي  �ضحيحي،  غري  �لأثر�ن  وهذ�ن 
على  تاُماًل  فيه  �أنَّ  وذكرو�  �لنكرة،  بع�ش  حديثه  يف  وقال:  عدي  �بن  يعرفه  ل 
�ل�ضلف، فلعل هذ� من تامله !! ويف �لإ�ضناد �لأول �ضيف بن عمر وقد بينت حاله 

يف �ل�ضعف و�لنكارة، بل يف �لو�ضع كما ذهب �إل ذلك غري و�حد.
فالأثر �لأول ل ي�ضح بحاٍل، �إذ فيه جماهيل و�ضعفاء ومرتوكون، وهو فوق 
ذلك منقطع؛ �إذ �إّن ر�ويه عن �أبي بكر نافع، ونافع ل يدرك عمر وعثمان ف�ضاًل 
عن �أبي بكر، قال �لعالئي: »نافع مول �بن عمر، قال �أبو زرعة: حديثه عن عثمان 

مر�ضل، وقال �أبو حامت: �درك �أبا لبابة وحديثه عن عائ�ضة وحف�ضة مر�ضل«.
�أما �حلديث �لثان فمر�ضل غري مت�ضل؛ �إذ �إنَّ عروة ل يدرك �أبا بكر ول زمنه، 
لي�ضت  �ضعد  �بن  �أخرى عن  ُزرعة، وهناك رو�يات  و�أبي  �أبي حامت  كما ذكر عن 

تاريخ �لأمم و�مللوك )265/2(، لينظر تهذيب �لثار م�ضند علي للطربي )83/3( رقم )149(.  -1
تهذيب �لآثار رقم )150(.  -2
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باأح�ضن حاًل مما مّر. 
وبعد: فهذه مروياٌت لعقوباٍت ُمغّلظة، ظهر جلًيا �أْن ل تنافر بينها وبي ن�ضو�ش 
لم �ملدن؛ لأنَّ هذه �ملرويات  �لعفو و�لّت�ضامح و�لرحمة وبالتايل ل تتناق�ش مع �ل�ضِّ
ب�ضروط  �أُحيطت  �أو رو�يات  تتكرر،  �أو رو�ية ل  ترت�وح ما بي رو�ية من�ضوخة، 
درجات  باأدنى  تثبت  ل  مرويات  �أو  تطبيقها،  عن  ف�ضاًل  توفرها  يع�ضر  �ضديدة، 

�لثبوت، ولهذ� يبقى �لأ�ضل هو �ل�ضائد �لثابت يف مقابل �لنادر و�لو�هي. 
ويف ختام هذا البحث تو�صلت اإىل النتائج التالية: 

�إنَّ �لأ�ضل و�ملحكم من دين �هلل تعال �لعفو و�ل�ضفح و�لرحمة و�لر�أفة. -
�إّن �لعفو و�لت�ضامح، و�إيقاع �لعقوبة على �ملذنب دعامتان رئي�ضتان من دعائم  -

لم �ملدن.  �ل�ضِّ
�إنَّ من يريد �أن يجعل �لنادر هو �لأ�ضل، و�ملحكم خمتلف فيه ومن�ضوخ، فقد  -

�أبعد �لنُّجعة وحّمل دين �هلل ما ل يحتمل. 
�ملغلظة  - �لعقوبات  ن�ضو�ش  �أّما  متو�ترة كثرية،  متو�فرة  �لرحمة  ن�ضو�ش  �إنَّ 

ا وقائع ل تتكرر، �أو ن�ضو�ش ووقائع ل تثبت باأقل درجات �لثبوت. فهي �إمَّ
�إنَّ بع�ش �ملرويات وردت كق�ضا�ش وهو �ملعاملة باملثل، و�لق�ضا�ش فيه عدٌل  -

و�إن كان قا�ضًيا.
و�ضع �ضروط �ضديدة ي�ضعب توفرها، وبالتايل يندر تنفيذها كالرجم. -
�أو عدم  - ن�ضخ  من  �ملغّلظة  �لعقوبات  مبرويات  �لتي حّفت  �لظروف  �إنَّ هذه 

وبي  بينها  �لتعار�ش  ترفع  مروياته،  من  لكثري  �ضعف  �أو  ق�ضا�ش  �أو  تكر�ر 
لم �ملدن. ن�ضو�ش �لعفو و�لت�ضامح وبالتايل �ل�ضِّ
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دو�وين  - من  ديو�ن  �أي  يف  تُرو  ل  �لتي  �لتاريخية  �لرو�يات  بع�ش  ت�ضللت 
�لإ�ضالم، �أو بع�ضها روي يف كتب متاأخرة دون �أن تخ�ضع �إل �لنقد، وكانت 
يف  تاريخية،  رو�ية  �أنها  بحجة  و�ملرتب�ضي!!،  �لأغر��ش  لذوي  كامل�ضّلمات 

حي �أنها تمل يف طياتها �أحكاًما.



اأ�ص�س العقوبات ال�صرعية واأثرها 
لم املدين يف حتقيق ال�صِّ

د. مازن ح�شني احلريري 
كلية الدرا�صات االإ�صالمية والعربية - االإمارات العربية املتحدة
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�إن ت�ضريَع �لعقوبات، ومعرفَة فقهها، وتفعيل دورها يف �ملجتمعات �أمٌر تُوِجُبه 
م�ضلحة �لأفر�د و�لماعات، فهي من مظاهر رحمة �هلل تبارك وتعال بعباده؛ ملا لها 
�أبو�ب  �أثر يف �ضون �ل�ضروريات، و�حلد من �نت�ضار �لف�ضاد، و�ضد كثري من  من 
لم  و�ل�ضِّ و�لأمان،  بالأمن  ويَْنعمو�  �لنا�ش،  حياة  فت�ضتقيم  و�ل�ضطر�بات،  �لفنت 

و�لطمئنان. 
ت�ضكل  �جتهاد�ٍت  من  ويالِب�ُضها  تف�ضيالٍت،  من  بها  يتعلق  وما  �لعقوبات  �إن 
لدى �لبع�ش نقطًة رخوًة يف ح�ضن �ل�ضريعة �لإ�ضالمية، يلج من خاللها �ملغر�ضون 
�لعقوبات،  بفقه  �لهَل  ولعل  و�ل�ضبهاِت،  �خلالفاِت  يثريون  ومن  و�مل�ضككون، 
�لثقة  �ل�ضبهات من زعزعة  �أ�ضحاب  ن  بها، قد ميكِّ �أ�ُض�ِضها، وما يتعلق  ومنه جهُل 
�إذ  �مل�ضلمي؛  �لت�ضريع �لإ�ضالمي، وت�ضويِه �ضورته يف نفو�ش بع�ش  بجو�نٍب من 
هذ�  يف  �لأ�ضا�ش  و�لعن�ضُر  �لأوحُد  �لغر�ُش  وكاأنها  �ل�ضرعية،  �لعقوبة  ي�ضورون 
َلد، و�لروؤو�ش �لتي تُقطع،  �لت�ضريع �لعظيم، ويق�ضرونها يف م�ضهد �لظهور �لتي جُتْ
�إل  ا  �أي�ضً بها  يوؤدي �لهُل  �إل هذ�. وقد  منها  فائدة  لها ول  �لعقوبة ل همَّ  وكاأن 
لم �ملدن  �خلالف �ملذموم �لذي يفرق بي �ملرء و�أخيه، و�ملرء وزوجه، ويهدد �ل�ضِّ

و�لتعاي�ش �ملجتمعي.
�لإيجابية،  و�آثاِرها  �أُ�ِض�ضها  و�إدر�َك  �لعقوبات،  بفقه  �ملعرفة  �نت�ضاَر  لكن 
�ضي�ضحح �لفكرة عنها، ويح�ضر �خلالف يف �أ�ضيق �ضوره، وهذ� ي�ضهم يف تعزيز 
باأ�ض�ش �لعقوبات �ل�ضرعية �مل�ضتْنَبَطِة من  لم �ملدن؛ لذلك فاإن �لبحث �عتنى  �ل�ضِّ
�لقر�آن �لكرمي، و�ل�ضنة �لنبوية �ملطهرة، و�أقو�ل �لفقهاء، ل�ضتنطاقها يف بيان �لأثر 

لم �ملدن وتر�ضيخه يف �ملجتمعات. �لذي ترتكه يف تقيق �ل�ضِّ
بالأ�ضا�ش  مبتدئًا  و�لعملية،  �لعلمية  �لأ�ض�ش  من  جملًة  �لبحُث  تناول  وقد 
�لعقدي �لذي تنطلق منه �أ�ض�ش �لعقوبات جميعها، وهو االإميانمُ اجلازممُ باهلل تبارك 
وتعاىل، واأنه وحده ال �صريك له، هو امل�صتحقمُ للعبادة، وهو احلاكممُ املت�صرفمُ 
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تبارك  �لعبودية �خلال�ضة هلل  باهلل حقَّ �لإميان، وحقق  �آمن  فاإن من  يف هذا الكون. 
وتعال ل بد �أن ي�ضت�ضعر معية �هلل �ضبحانه وتعال يف �أقو�له و�أفعاله كلها، وِمْن ثَّم 
فهو ير�قُب �هلل يف �ضره وعالنيته، ويف حركته و�ضكونه، وحينئٍذ لن يحتاَج �إل 
من ير�قبه، �أو مينعه من �لوقوع يف �ملحظور، وهذ� �لأمُر ي�ضهم يف تقليل �لر�ئم 
لم �ملدن،  و�خل�ضومات و�لنز�عات بي �لنا�ش، ويف هذ� تعزيٌز لفر�ش �نت�ضار �ل�ضِّ

وحدٍّ من مقومات �أو �أ�ضباب هدمه و تقوي�ضه. 
َمت  ويتفرع على هذ� �لأ�ضا�ش �أن تكون املرجعيةمُ يف ت�صريع العقوبات هلل َعظمُ
قدرته، وهذ� ي�ضتوجب على �مل�ضلم �أن ين�ضاع لأمر �هلل ولأمر ر�ضوله �ضلى �هلل 
تبارك وتعال، و�ضحيح  �هلل  ما ورد يف كتاب  ت�ضريعها، ح�ضب  عليه و�ضلم يف 
�ل�ضنة �لنبوية �ملطهرة �لتي جاءت بتفا�ضيَل كثريٍة، تتعلق بالعقوبة �ل�ضرعية، مبثوثة 
طائًعا  ور�ضوله،  باهلل  موؤمًنا  كان  ومن  �لإ�ضالمي،  �لفقه  وكتب  �ل�ضنن،  كتب  يف 
لهما، فاإنه �ضيحر�ش كلَّ �حلر�ش على �إر�ضائهما، بفعل ما �أُِمر به، و�جتناب ما نُِهي 
عنه، و�أن ي�ضلِّم باأن �لعقوبات يف م�ضلحته، و�أنها �ُضرعت من �أجل �ضعادته، وهذ� 
�ء �لر�ئم  �لت�ضليم و�لنقياد ينزع فتيل �لفتنة و�لأحقاد �لتي تختزنها �لنفو�ش جرَّ
�لتي ل تنتهي �إل بالثاأر �أو �لعقوبة، ويف ذلك تعزيٌز لل�ضلم �ملدن عرب �لت�ضليم هلل 
و�لنقياد حلكمه، و�لعمل ب�ضريعته �ضبحانه وتعال، و�تباع �ضنة نبيه �ضلى �هلل عليه 

و�ضلم.
ارتكب  اإذا  اإال  �صخ�ٍس  عقابمُ  ميكن  ال  �أنه  للعقوبة:  �لنظرية  �لأ�ض�ش  ومن 
ا، وفَق دليٍل جازٍم يُثِبت �لتهمَة، ويرفع ما ثبت له �أ�ضاًل من �فرت��ش �لرب�ءة،  جرماً
حمايتها؛  و�ل�ضنة  �لكتاب  ن�ضو�ُش  كفلت  �لتي  وحريته  حلقوقه  حمايٌة  هذ�  ويف 
�ملجتمع  لم �ملدن ويحققها من جهة: �طمئنان كل فرد يف  �ل�ضِّ يعزز فكرة  وهذ� 
�مل�ضلم �إل �أنه لن يُوؤَْخَذ دون جناية، ومن جهة �أنه ل يجوز �تهاُمه بال برهان، ولن 
و�حلقوق  �مل�ضانة،  �حلرية  فاإن  وعليه  يقيًنا؛  �لرم  �رتكابه  ثبوت  بعد  �إل  يَُعاَقَب 
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�ملحمية بن�ضو�ش �ل�ضريعة جتعل �ملرء �إيجابًيا يف �لتعاطي مع جمتمعه �لذي يعي�ش 
فيه، بعيًد� عن �ل�ضطر�ب و�لتهمة �لتي لو تلكت عقل �لإن�ضان وتفكريه حلولته 
�إل �ضخ�ش عدو�ن قابل لالنفجار يف �أي وقت، وحينها لن يحا�ضب نف�ضه جتاه 
�أي ت�ضرف  �أ�ضاًل ومل ريبة يف �ملجتمع، ولن يعيبه  عدو�نيته هذه؛ لأنه متهم 

لم فيه.  خمل بال�ضِّ
و من �أ�ض�ِش �لعقوبة �أنها �ضرعيٌة، واأنها ال تكون اإال بعد بياٍن واإنذار، وهذ� 
لم �ملدن؛ لأنه يَُعدُّ �ضمانًا حلقوق �لأفر�د وحرياتهم،  ي�ضهم بدوره يف تقيق �ل�ضِّ
تييز  على  �لقدرة  مينحهم  وذلك  �ضافًيا،  بيانًا  وعقوباتها  �لر�ئم  لهم  يبي  فهو 
�أفعالهم من حيث ما هو م�ضروٌع فيقومون به، �أو غرُي م�ضروٍع فيمتنعون عنه، كما 
�أنهم يعلمون �أن �ضنَّ �لت�ضريعات �خلا�ضة بالعقوبات منح�ضٌر يف �ل�ضرع وحده، 
بها  �لنا�ش، وي�ضوقهم  ياأخذ مبوجبها  �أو عقوبة  قانونًا جترميًيا  يَ�ضنَّ  �أن  ولي�ش لأحٍد 

ح�ضب هو�ه و ر�أيه �ل�ضخ�ضي.
 ، والتاأديبمُ الن�صحمُ  ال�صرعية  العقوبة  من  الغر�َس  �أن  ا:  �أي�ضً �لأ�ض�ش  ومن 
�إل  تهدف  �أنها  �ل�ضرعية  �لعقوبات  به  تت�ضم  ما  �أبرز  فمن  والتعذيب.  االإيالم  ال 
�أخرى؛ فهي  �إ�ضالح �لان وتقومي �ضلوكه، ومنعه من �لعودة �إل �لإجر�م مرة 
لي�ضت �ضيًفا م�ضلًطا على رقاب �لعباد، �أو �ضوًطا موجًعا لظهورهم. ومن �لو�ضائل 
نهت عن �ضب �لان،  �أنها  �ل�ضدد  �ملطهرة يف هذ�  �لنبوية  �ل�ضنة  �نتهجتها  �لتي 
َعْونًا  نكون  و�أل  له،  بال�ضتغفار  �لتوبة  على  م�ضاعدته  �إل  �حتقاره، ووجهت  �أو 

لل�ضيطان عليه.
ويف هذ� مر�عاٌة لالآثار �لنف�ضية �لتي قد ترتكها �لعقوبُة على �لان، �إذ� ما نُظر 
لم �ملدن  �إليه على �أنه عن�ضٌر مهاٌن متقٌر منبوٌذ، غري مرغوب فيه، فهذ� يهدد �ل�ضِّ
ب  وي�ضعِّ �لإجر�م،  نزعة  فيه  ي  يُّقوِّ �لتعامل  وذلك  �لنظرة  هذه  لأن  �ضك؛  ول 
ي �حتمال �أن يكون عن�ضًر� حاقًد� على  عملية �إدماجه يف �ملجتمع من جديد، ويَُقوِّ
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جمتمعه، متحيًنا �لفر�ش لالنتقام منه، لكنه عندما يتيقن �أن �لغر�ش من عقابه هو 
�إ�ضالحه ل �إيالمه، فاإّن هذ� ي�ضاعده يف �لنظر �إل �ملجتمع بعي �لر��ضي، ل بعي 
�أفر�ده، وهذ� من  �ل�ضاخط �ملنبوذ �لذي يتحيَّ �لفر�ش للنيل منه، و�لنتقام من 

لم �ملدن. �ضاأنه �أن يحقق �ل�ضِّ
ومن �لأ�ض�ش �لنظرية: اأن ال�صريعَة االإ�صالمية يف ت�صريعها العقوبات وحتديد 
مقاديرها وازنت بني م�صلحتني؛ م�ضلحة �ملجتمع بحمايته من �لرمية و�ملجرمي، 
وم�ضلحة �ملجرم مبر�عاة ظروفه و�أحو�له، و�أن هذه �ملو�زنة �ملتحققة يف ت�ضريع 
لم �ملدن وتقيقه يف �ملجتمع ب�ضكل و��ضح جًد�؛  �لعقوبة، ت�ضبُّ يف تر�ضيخ �ل�ضِّ

ذلك �أن هذ� �لأ�ضا�ش يعد و�ضًطا بي نظريتي يف �لعقاب: 
االأوىل: تذهب �إل �لتاأكيد على حماية �ملجتمع من �لرمية و�ملجرمي، وتبالغ  -

و�أحو�له ودو�فع  �ملجرم وظروفه  �ضخ�ضية  �إهمال  �إل حد  �لتاأكيد  يف هذ� 
�رتكابه �لرمية؛ لذ� ل باأ�ش عندها من ت�ضريع �أق�ضى �لعقوبات ما د�م يحقق 

حماية �ملجتمع.
ودو�فع  - وظروفه  و�أحو�له  �ملجرم  ب�ضخ�ضية  �لهتمام  على  توؤكد  والثانية: 

بحجة  ممكن  قدر  �أقل  �إل  �لعقوبة  عنه  تخفف  �أن  وتاول  �لرمية،  �رتكابه 
للفو�ضى  �ملجتمع  تعر�ش  �إل  ذلك  �أدى  و�إن  و�إ�ضالحه،  عالجه  تريد  �أنها 

و�لإجر�م.
هذه �لو�ضطية �لتي تربز يف هذ� �لأ�ضا�ش، ف�ضاًل عن كونها �ضمًة من �ضمات 
ا؛ لأن عقاب  لم �ملدن �أي�ضً �ل�ضريعة �ل�ضمحة ب�ضكل عام، فاإنها ت�ضهم يف تقيق �ل�ضِّ
�لان يكر�ش مفاهيم �لعد�لة ويوؤدي �إل تثبيت دعائم �لنظم �لجتماعية، و �إل 
تقيق �لأمن و�ل�ضتقر�ر يف �ملجتمع، و�ضرعة �لف�ضل يف �خل�ضومات و�ملنازعات 
�ضعور  يقوي  كما  �لق�ضائية،  �ل�ضلطة  يف  و�لطماأنينة  �لثقة  يعمُق  مما  متقن؛  ب�ضكل 

�لت�ضامن و�لتكافل �لجتماعي بي �أفر�د �ملجتمع.
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ا من االأ�ص�س العملية، منها:  كما تناول البحث عدداً
ذ على �لان  تُنفَّ اأّن العقوبة تنفذ على مرتكب اجلناية فقط. فلو كانت 
منها:  كثريٌة،  له ماذيُر  فاإن هذ�  ذلك،  نحو  �أو  �أو ع�ضرية  �أهل  من  وعلى غريه 
على  و�ضيحا�ضبون  �بتد�ًء،  ُمتََّهمون  لأنهم  �لان؛  مع  �ملذكورين  هوؤلء  تع�ضب 
�لع�ضبيات  بذلك  �ملجتمع، وتن�ضاأ  ف�ضيكونون يف حالة عد�ء مع  فعل �ضاحبهم، 

لم �ملدن يف �ملجتمع.  �ش �ل�ضِّ و�لع�ضابات وما �أ�ضبه ذلك، وهذ� يقوِّ
العقوبة تطال كلَّ مرتكبي موجباتها. وهذ�  ا:  �أي�ضً �لعملية  �لأ�ض�ش  ومن 
�لعقوبات  ويعطي  �لإ�ضالمي،  �لقانون  �أمام  �لنا�ش  بي  �مل�ضاو�ة  يحقق  �لأ�ضا�ش 
تخيله  نزو�ته، وما  �لقويَّ من �لري ور�ء  �ل�ضرعية قوة ردٍع وزجٍر كافية، تنع 
مركزه  �أو  لقوته  �لرمية؛  �رتكب  �إذ�  �لعقاب  من  �لإفالت  �إمكانية  من  نف�ضه  له 
�لجتماعي، �أو رئا�ضته �أو ثر�ئه �أو كرثة �أتباعه �أو نحو ذلك؛ لأن قوته مهما عظمت 
ه من �لعقاب؛ لأن قوة �لدولة �أكرب من قوته، وبهذ� يطمئن �ل�ضعيف،  لن تخلِّ�ضَ
وياأمن على نف�ضه وماله وعر�ضه من �عتد�ء �لأقوياء، وهذ� ما �أكدته �ل�ضنة �لنبوية 
وعملت على تر�ضيخه يف �لنفو�ش و�ملجتمعات، فالعدل و�مل�ضاو�ة عن�ضر�ن مهمان 

لم �ملدن. يف تقيق �ل�ضِّ
تكون  �لعقوبة عندما  �إّن  العقوبة واجلناية،  املوازنةمُ بني  اأو  امل�صاواةمُ  ومنها: 
لالإ�ضالح  ُوِجَدْت  باأنها  �لعتقاد  يوثق  هذ�  فاإن  معها،  ومتو�زنة  للجرمية  م�ضاوية 
لم  و�لتَّهذيب، ولي�ضت لالنتقام �أو �لتَّعذيب، وبناء عليه فاإّن �لأثر يف تقيق �ل�ضِّ
�ملدن و��ضح يف توفري �لطمئنان �لنف�ضي لدى �لفرد -�لان- يف �أنه نال جز�ءه 
�لعادل �لذي ي�ضتحقه بال زيادة �أو نق�ضان )فكما تدين تد�ن(، وهو على يقي وفق 
تعذيبه  �أو  منه،  �لنتقام  منها  �لغر�ش  يكن  ت عليه، ل  نُِفذَّ �لتي  �لعقوبة  باأن  هذ� 

ونبذه، بحيث يتحول �إل عن�ضٍر حاقٍد على جمتمعه. 
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كذلك فاإّن �لعقوبة وفق هذ� �لأ�ضا�ش ت�ضهم يف توفري �لأمن �ملجتمعي؛ لأنها 
�ضتحقق �لغر�ش �ملن�ضود من تنفيذها، وذلك بالق�ضاء على �لرمية �أو تقليلها و�حلد 
ُر مبقد�ر موزون متو�فق مع �لفطرة �لإن�ضانية، ومنا�ضٍب لردع  من خطرها؛ لأنها تُقدَّ
�لان و�لق�ضاء على �لرمية، بحيث ل يعود �إل �رتكابها مرًة �أخرى، وكل هذ� له 

ما يوؤيده من كتاب �هلل و�ضنة نبيه ممد �ضلى �هلل عليه و�ضلم.
وقد خل�س البحث اإىل النتائج االآتية: 

y  لأ�ض�ش� ومنطلق  �رتكاز  ملَّ  بو�ضفه  و�لأخطر  �لأهُم  هو  �لعقدي  �لأ�ضا�ش 
�لأخرى، ولذلك فاإّن تر�ضيخ �لعقيدة �ل�ضحيحة يف �لنفو�ش، وبخا�ضٍة تعميُق 

لم �ملدن ب�ضكل ملحوظ. �لإميان باهلل تبارك وتعال، ت�ضهم يف تقيق �ل�ضِّ
y  حلقوق� و�ضمان  �لنف�ضي،  �لطمئنان  توفري  فكرة  تعزز  �لأ�ض�ش  معظُم 

لم �ملدن؛ �إذ �إن �أغلب مهدد�ت  و�حلريات �لفردية، وهذ� له �أثر كبري يف �ل�ضِّ
�أو �لعتد�ء على �حلقوق  لم �ملدن تن�ضاأ من خلل نف�ضي يف �ل�ضخ�ش،  �ل�ضِّ

و�حلريات، وعدم رعايتها وحمايتها.
y  على �ملحافظة  يف  �ملجتمع  م�ضلحة  رعاية  على  �لأ�ض�ش  من  �لعديد  ركزت 

َقلَّت  �لأ�ضا�ضيات  ِمنت  �ضُ فاإذ�  �خلم�ش-،  -�ل�ضروريات  بقائه  �أ�ضا�ضيات 
لم يف �ملجتمعات.  َز �ل�ضِّ �خل�ضومات و�لنز�عات، وتََعزَّ

y  معرفة �أ�ض�ش �لعقوبات �ل�ضرعية وفهم فقهها، ي�ضهم يف ت�ضحيح طريقة تعامل
بل  ت�ضييق �خلناق عليه،  تعيريه ول  نبذه ول  �ملجتمع مع �لان، فال يجوز 
ه �أن ي�ضلك طريق �لتوبة  ينظر �إليه على �أ�ضا�ش من �لرحمة، ومد يد �لعون له علَّ
�ل�ضنة  عليه  ما حثت  وفعالية، وهو  ب�ضوية  يعي�ش يف جمتمعه  و�أن  �حلقيقية، 

لم �ملدن. �لنبوية �ل�ضريفة، وهذ� كله ي�ضهم يف تقيق �ل�ضِّ
y  إل� �أ�ض�ش �لعقوبات �ل�ضرعية وفهم فقهها ي�ضهم يف ت�ضحيح �لنظرة  معرفة 
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�إل  �أنها تتوي على قدر من �لأذى و�لأل،  �لرغم من  �لعقوبة ذ�تها؛ فعلى 
�أنها تقق م�ضالح عديدًة؛ لأنها تُْعَطى كما يُْعَطى �لدو�ء للمر�ضى، وتق�ضي 
على �لرمية كما يُْبرَتُ �لع�ضُو �لفا�ضد من �لبدن، كي ل ي�ضري ف�ضاده �إل �ضائر 

�لبدن. 
y  ِّألَّ يقع �ملرء فري�ضة حب� فهم هذه �لأ�ض�ش و�لطالع على فقهها ي�ضهم يف 

�لنتقام و�لثاأر ممن ظلمه، وهو يعلم �أنه �ضيح�ضل على حقه يوم �لقيامة �إن ل 
لم �ملدن. يُْقَت�شَّ له يف �لدنيا. و�إن ترك �لثاأر و�لنتقام من �أبرز ما يحقق �ل�ضِّ

y  ،فقه �لعقوبة ومعرفة �أ�ض�ضها ومبادئها يبي للنا�ش �لر�ئم وعقوباتها بيانًا �ضافًيا
وذلك مينحهم �لقدرة على تييز �أفعالهم �ل�ضارة، وما يرتتب عليها من عقاب؛ 
لم �ملدن يف  ومعرفة ما للمرء وما عليه، فاإذ� �لتزم بذلك فاإّن هذ� يعزز �ل�ضِّ

�ملجتمع.
y  تنفيذ �أهمية عن  يقل  كبري ل  �أثر  له  فقهها  و��ضتيعاب  �لأ�ض�ش  فهم هذه  �إًذ�: 

لم �ملدن، فالفهم و�لتنفيذ كالهما يت�ضافر�ن يف تقيق  �لعقوبة يف تقيق �ل�ضِّ
هذ� �لهدف �لنبيل.

بها  َلُد  جُتْ �ضياًطا  لي�ضت  �ل�ضرعية،  �لعقوبة  �أن  �إل  �لإ�ضارة  �أود  �خلتام  ويف 
�لظهور، ول �ضيوًفا م�ضلطة على �لرقاب، كما يحلو للبع�ش �أن يفهمها �أو ي�ضورها، 
�لعظيم، و�لذي  �لت�ضريع �لإ�ضالمي  �لأ�ضا�ش يف  وكاأنها �خلطوة �لأول و�ملحور 
�إليه هو �أن �لعقوبة ل تُنفذ �إل بعد خطو�ت عديدة، ووفق �ضو�بط  ينبغي �لتنبيه 
و�ضروط مددة، ويف ظروف مالئمة، وهذ� يوؤكد فكرة �أن �لت�ضريع �لإ�ضالمي 
يهدف من خالل �لعقوبة �ل�ضرعية �إل �لإ�ضالح و�لتاأديب، ولي�ش هدفه �لإيالم 
لم و�ل�ضالم، وهذ� ما حر�ضت  �ل�ضِّ �لنهاية يف خانة  و�لتعذيب، وهو ي�ضب يف 

عليه �ل�ضنة �لنبوية �ملطهرة.





رعاية حقوق احلاكم يف ال�ّصنة النبوية واأثرها 
لم املدين يف املحافظة على ال�صِّ

اأ. د. اإ�شماعيل كاظم العي�شاوي
جامعة ال�صارقة - االإمارات العربية املتحدة
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و�أل�ضقها  �ل�ضرعية،  �ل�ضيا�ضة  مباحث  �أنف�ش  من  �حلاكم  حقوق  رعاية  تعّد 
عند  �لرعاية  هذه  �هت�ضام  �أن  �إل  و�لأمان،  �لأمن  حفظ  يف  �ل�ضريعة  مبقا�ضد 
تر�خي  على  قالقَل  �أعقَب  �لماعة،  �خلروج عن  و��ضت�ضهاَل  �لفنت،  �أزلم  بع�ش 
�لع�ضور، وجرَّ على �لأمة ويالت �لت�ضرذم، و�لتناحر، و�لف�ضل وذهاب �لريح! 
ل �لنا�ش �لن�ضو�ش �لو�ردة يف طاعة �لأئمة، وتوقريهم، و�إخال�ش �لن�ضح  ولو تاأمَّ
لهم بالرفق و�حل�ضنى ف�ضَل تاأّمٍل، ل�ضتبانت لهم حكٌم من ور�ء ذلك، ت�ضبُّ جميًعا 

ون للكليات �خلم�ش. يف �لعت�ضام بحبل �لقوة و�لوحدة، و�ل�ضَّ
�حُلكام،  بحقوق  �لهَل  �ليوم،   ، �ملدنِّ �ل�ضلم  �ختالل  دو�عي  من  و�إن 
و�لتفريط يف رعايتها، تت غطاء مز�عم �ضّتى تدور كّلها يف فلك )حرية �لتعبري(، 
�لتي  �لقيم  ن�ضكُّ يف جدوى هذه  ول�ضنا  �لتغيري(،  و )�ضرورة  �لنقد(،  و )حّق 
جّذرها �لإ�ضالم، و�أف�ضح لها جماًل رحيًبا للتطبيق، �إل �أن لها حدوًد� و�ضو�بَط ل 
تت�ضادم مع ما يجب للحاكم من �لهيبة و�لتوقري و�لطاعة يف �ملعروف، و�إذ� �أعوز 
�لباب،  �نك�ضر  �مل�ضمار،  هذ�  يف  �لنبويِّ  بالهدي  �لأخذ  وعزَّ  �ل�ضرعيُّ  �ل�ضابط 

وتبّدد �ل�ضلّك، و�أطبقت �لفتنة.
هذا وقد وزع البحث اإىل ثالثة مباحث: 

ال�ِصلم  على  املحافظة  يف  واأثرهما  بيعته  و�صْون  احلاكم  طاعة  االأول:  املبحث 
املدينِّ.

زخرت �ل�ضنة �لنبوية باأحاديَث �ضحاح يف طاعة �حلاكم يف �ملعروف، وبلغت 
رًة �أ�ضاًل من �لأ�ضول �لتي تقوم عليها عقيدة �أهل  يف جمموعها حد �لتو�تر، مقرِّ
�ل�ضنة و�لماعة، ولو تاأملنا هذه �لأحاديث ف�ضل تاأمل، لألفينا �أنها تدور حول ثالثة 
حقوق �أ�ضا�ضية، تفظ على �لنظام هيبته، وت�ضّد �لذريعة �إل �نفر�طه، وتوّثق عرى 

�ل�ّضلم �ملدنِّ �لعام، وهي: 
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1- حقُّ الطاعة يف املعروف واأثره يف حفظ ال�صلم املديّن.
ملا  وذلك  مبع�ضية؛  ياأمر  ل  ما  �حلاكم،  طاعة  يف  �لنبوية  �لأحاديث  �ضّددت 
لجتماع  ومطلوٌب  مموٌد،  �ملو�ضع  هذ�  يف  �لتَّ�ضديد  �أن  من  �ل�ضارع  يعلمه 

�لكلمة، ونبذ �لفرقة، ودرء �أ�ضباب �لتهارج. ومن جتليات ذلكم �لت�ضديد: 

: �إيجاب �لطاعة يف �لع�ضر و�لي�ضر، و�ملن�ضط و�ملكره، حلديث �أبي هريرة  اأوالاً
�ل�ضمع  »عليك  و�ضلم-:  عليه  �هلل  �هلل -�ضلى  ر�ضول  قال  قال:  عنه-،  �هلل  ر�ضي 
�أن  �أي:  عليك«)1(.  و�أثرة  ومكرهك،  ومن�ضطك  وي�ضرك،  ع�ضرك  يف  و�لطاعة 
�لطاعة و�جبٌة لويل �لأمر حتى فيما ي�ضق على �لنف�ش وتكرهه، ويف كل �لأحو�ل 
من ع�ضر وي�ضر، �أو �إقبال �أو كره، حتى لو كان يف ذلك ��ضتئثارهم ببع�ش �أمور 
�لدنيا، ما ل تكن يف مع�ضية، ففي ذلك �ّطر�ٌح للفرقة و�خلالف، وف�ضاد �لدين 

و�لدنيا.

ا: �إيجاب �لطاعة مع �ختالل �ضفات �لكمال �لختيارية للولية، حلديث  ثانياً
عليه و�ضلم-:  �هلل  �هلل -�ضلى  قال ر�ضول  قال:  �هلل عنه-  مالك -ر�ضي  بن  �أن�ش 
»��ضمعو� و�أطيعو� و�إن ��ضُتعمل عليكم عبد حب�ضي كاأن ر�أ�ضه زبيبة«)2(. و�لأمر يف 

�حلديث يقت�ضي �لوجوب، ول �ضارف له.

»�إّن  قال:  عنه-،  �هلل  -ر�ضي  ذر  �أبي  عن  حديث  ورد  �ل�ضياق  هذ�  ويف 
خليلي �أو�ضان �أن �أ�ضمع و�أطيع، و�إن كان عبًد� جمدع �لأطر�ف«)3(. و�لو�ضية 
هنا مبعنى �لأمر، �أي: �أ�ضمعو� و�أطيعو� و�إن كان ويل �لأمر دنء �لن�ضب، ناق�ش 

يف  وترميها  مع�ضية،  غري  يف  �لأمر�ء  طاعة  وجوب  باب  �لإمارة،  كتاب  �ضحيحه،  يف  م�ضلم  �أخرجه   -1
�ملع�ضية، حديث رقم: )1836(.

�أخرجه �لبخاري يف �ضحيحه، كتاب: �لأحكام، باب: �ل�ضمع و�لطاعة لالإمام ما ل تكن مع�ضية، حديث   -2
رقم: )7124(.

يف  وترميها  مع�ضية،  غري  يف  �لأمر�ء  طاعة  وجوب  باب  �لإمارة،  كتاب  �ضحيحه،  يف  م�ضلم  �أخرجه   -3
�ملع�ضية، حديث رقم:)1837(.
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�خِللقة، فكيَف �إذ� كان �لولة و�لأمر�ء و�حلكام يف �أغلب بالد �مل�ضلمي من ذوي 
�لن�ضب �ملعروف، ول مطعن يف ن�ضبهم! فاحلديث، �إذن، يقّدم م�ضلحة �ضروريًة 
كرفعة  ت�ضينّيٍة  م�ضلحة  على  �ملدنِّ  �ضلمها  ودميومة  �لأمة،  كلمة  �جتماع  هي 
�لن�ضب و��ضتو�ء �خللقة، وهذ� د�أب �ل�ضارع يف جماريه ومباعثه، يجلب �لأف�ضل 

فالأف�ضل، ويدر�أ �لأرذل فالأرذل..

ثالًثا: بيان عقوبة خلع �ليد من �لطاعة يف حديِث عبد �هلل بن عمر -ر�ضي �هلل 
عنهما- قال: �ضمعت ر�ضول �هلل -�ضلى �هلل عليه و�ضلم- يقول: »من خلع يًد� من 
طاعة، لقي �هلل يوم �لقيامة، ل حجة له، ومن مات ولي�ش يف عنقه بيعة مات ميتة 
بايعه  �أن  بعد  �مل�ضلمي  �إمام  �أنَّ َمن خرج على  جاهلية«)1(. و�حلديث �ضريٌح يف 
فلي�ش له حجة فيما فعله، ول عذر له ينفعه يوم �حل�ضاب، ومن مات ول يدخل 
تت طاعة �إمام من �أئمة �مل�ضلمي فقد مات مثل حال �أهل �لاهلية �لذين كانو� ل 

يبايعون �إماًما، وهو بذلك مرتكب لكبرية من كبائر �لذنوب.

رب على احلاكم وعدم اخلروج عليه واأثره يف حفظ ال�ّصلم املدينِّ:  2- حّق ال�صَّ

رب على �حلاكم، �إذ� ُرئي  تت�ضافُر �لأحاديث �لنبوية على تر�ضيخ م�ضروعية �ل�ضّ
ًغا  منه ما يُكره، �أو بدر منه ما ي�ضوء، ومن ثمَّ ل تعدُّ مع�ضيته يف نظر �ل�ضارع م�ضوِّ
للخروج عليه، وخلع بيعته؛ لأنَّ �ضررها �أخفُّ من �ضرر �لفتنة، وهو �ضرٌر عامٌّ 
يف�ضد �لنظام و�لنتظام. ومن �أحاديث �لباب: حديث عبد �هلل بن م�ضعود -ر�ضي 
�ضيًئا  �أمريه  من  كره  »من  قال:  و�ضلم-  عليه  �هلل  �هلل -�ضلى  ر�ضول  �أن  عنه-  �هلل 
�لأمُر  وفيه  فميتة جاهلية«)2(.  فمات،  �ضرًب�  �ل�ضلطان  من خرج عن  فاإنه  فلي�ضرب، 

رقم:  حديث  �مل�ضلمي،  جماعة  مالزمة  وجوب  باب:  �لإمارة،  كتاب:  �ضحيحه،  يف  م�ضلم  �أخرجه   -1
.)1851(

�أخرجه �لبخاري يف �ضحيحه، كتاب �لفنت، باب قول �لنبي - �ضلى �هلل عليه و�ضلم -: " ترون من بعدي   -2
�أمور�ً تنكرونها"، حديث رقم: )7054(، وم�ضلم يف �ضحيحه، كتاب �لإمارة، باب �لأمر بلزوم �لماعة 

عند ظهور �لفنت وتذير �لدعاة من �لكفر، حديث رقم: )1849(.
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بال�ضرب مع كر�هة ما ي�ضدر عن �لإمام؛ ملا يف ذلك من �مل�ضلحة �لر�جحة؛ �إذ لو 
�أبيح �خلروج عليه، و�ل�ضعي يف حّل عقد �لبيعة �لتي ح�ضلت له ولو باأدنى �ضيء، 
كانت �لعاقبُة ف�ضاَد �ملعا�ِش، وفو�َت �لأمِن، فال بدع �إن و�ضف �ضّق ع�ضا �لطاعِة 

باأنه من فعل �أهل �لاهلية �ملذموم، و�أنَّ من مات عليه فهو على �ضاللة.
3- اعتزال الفنت واأثره يف حفظ ال�صلِم املدينِّ: 

�لفنت؟  ع�ضر  يف  وخمرًجا  حالَّ  �لعتز�ل  يكون  كيف  يقول:  قائل  وربَّ 
من  �لطيب  وينماز  �لأمور،  �ش  ُتحَّ حتى  �لغمر�ت  �مل�ضلم  يخو�ش  �أن  و�لأ�ضل 
�خلبيث ؟ و�لو�ب: �أنَّ �لروؤية تلثاُث وقَت �لهرج و�ملرج، و�لعتز�ل �أ�ضلُم من 
�لقتال من �أجل �أمٍر ل يُتبّي وجهه، ورمبا �أف�ضى �إل قتل �لنا�ش برهم وفاجرهم، 
و�أر�ضى  ة،  للذمَّ و�أخل�ش  لم،  لل�ضِّ �أحفظ  خمرج  فاأي  مع�ضومٍة!  دماٍء  و�إر�قِة 
، من �لفر�ر بالدين و�عتز�ل �لفنت، ول�ضيما مع ورود هذ� �لتحذير �لنبويِّ  للربِّ
يف حديث �أبي هريرة - ر�ضي �هلل عنه - مرفوًعا: ».. ومن قاتل تت ر�ية عمية 
يغ�ضب لع�ضبة، �أو يدعو �إل ع�ضبة، �أو ين�ضر ع�ضبة، فقتل، فقتلة جاهلية، ومن 
خرج على �أمتي، ي�ضرب برها وفاجرها، ول يتحا�ضى من موؤمنها، ول يفي لذي 

عهد عهده، فلي�ش مني ول�ضت منه«)1(.
املبحث الثاين: الن�صيحة املثلى للحاكم واأثرها يف حفظ ال�ِصلم املدين.

و�حلقُّ �أن �لنَّ�ضيحَة �ملثلى للحاكم و�ضيلٌة �إل حفظ ��ضتقر�ر �ملجتمع، و�ضّمام 
�ضلم و�أمان؛ �إذ دورها وقائيٌّ وعالجيٌّ يف �لآن ذ�ته، فهي تدر�أ �ل�ضّر قبل وقوعه، 
�ملفا�ضد  ذر�ئع  قطع  على  ويحر�ش  �لأمور،  ماآلت  ي�ضت�ضرف  �لنَّا�ضح  كان  �إذ� 
على  �آثاره،  وقطع  وقوعه،  عند  �ل�ضرِّ  ��ضتئ�ضال  يف  وت�ضهم  ��ضتقباًل،  �ملتوقَّعة 
�ضبيل �لعالج، �إذ� كان �لنا�ضح ب�ضرًي� باملخارج من �مل�ضايق. بيد �أن للن�ضيحة �آد�بًا 

�أخرجه م�ضلم يف �ضحيحه، كتاب �لإمارة، باب �لأمر بلزوم �لماعة عند ظهور �لفنت وتذير �لدعاة �إل   -1
�لكفر، حديث رقم 1848.
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و�ضو�بَط ذ�ت �أثٍر ملحوٍظ يف تر�ضيخ �لنموذجية �ملطلوبة يف �لتعامل مع �حلكام، 
وهي مد�ر حفظ �ل�ّضلم �ملدنِّ يف �لعاجل و�لآجل، ومنها: 
. �لإخال�ش يف �لن�ضيحة و�أثره يف حفظ �ل�ضلم �ملدنِّ   -1

. �ختيار �لأ�ضلوب �لأن�ضب ملقام �لن�ضيحة و�أثره يف حفظ �ل�ضلم �ملدنِّ  -2
. �لتثبت من وقوع �ملنكر و�أثره يف حفظ �ل�ضلم �ملدنِّ  -3

مر�عاة �ملاآل و�أثرها يف حفظ �ل�ضلم �ملدن.  -4
املبحث الثالث: �صون هيبة احلاكم واأثره يف املحافظة على ال�صلم املدين.

ل بدَع �أن يحر�ش �ل�ضارع على هيبِة �حلاكم من جهة �لوجود مببا�ضرة و�ضائل 
ون و�حلفظ، ومن جهة �لعدم بدرء �أ�ضباب �لإخالل بها، كحر�ضِه عليها من  �ل�ضَّ
جهِة �لوقاية بح�ضم مادة �لإهانة قبل وقوعها، وجهة �لعالج بقطع �ضريورة �لإهانِة 
�ل�ضرعيِّ  �ملنحى  ببيان هذ�  �لفقر�ت  ��ضتفحلت. و�ضنعنى يف هذه  �أو  �إن وقعت 

و�أثره يف حفِظ �ل�ضلِم �ملدنِّ مع �ضّد نطاق ذلك بالتمثيل �ملنا�ضب.
1- ح�صم مادة االإهانة واأثره يف حفظ ال�صلم املدينِّ: 

باخلروج عنه، وقد ر�عت  و�إغر�ء  لهيبتِه،  �إ�ضقاط  �حلاكِم  �إهانَة  �أّن  �مرت�ء  ل 
�أبي  عاقبتها يف حديث  �ملخالفِة، وجّلت  �ملاآَل حي حّذرت من هذه  �ل�ضّنة هذ� 
�أهان �ضلطان �هلل  بكرة قال: �ضمعت ر�ضول �هلل �ضلى �هلل عليه و�ضلم يقول: »من 
ف من ��ضتجر�أ على �ل�ضلطان، باأن يكون  يف �لأر�ش، �أهانه �هلل«)1(. و�حلديث يخوِّ

�لز�ء من جن�ش �لعمل، ويقطع ذر�ئع �إهانته، و�إمنا يهاُن باأحد ثالثة �أمور: 
عن و�لت�ضهري. �لطَّ �أ- 

قال عنه: ح�ضن غريب. وقد �ضححه  �لفنت، حديث رقم: )2224(  �أبو�ب  �لامع،  �لرتمذي،  �أخرجه   -1
�لألبان يف م�ضكاة �مل�ضابيح، )1092/2(.
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�لن�ضح �لعلني. ب- 
�لتثبيط و�لإثارة. ج- 

2- مبا�صرة و�صائل التَّوقري وحفظ الهيبة واأثرها يف حفظ ال�صلم املديّن، ومن 
الو�صائل املنجحة لهذا الغر�س: 

�لكالم عن �حلاكم مبا يجّلي للنا�ش ما�ضنه وف�ضائله دون تزّيٍد �أو مغالٍة؛ لأن  �أ-  
يف ذلك ترغيًبا يف طاعته، وت�ضجيًعا على معونته يف �ملعروف.

يرتتَّب على  وما  و�لتَّبجيل،  �لتَّوقري  �آد�ب  من  لالإمام  مبا يجب  �لنا�ش  ب- توعية 
خمالفتها وتنّكبها من عو�قب وخيمة. 

توعية �حلاكم - برفٍق ولي و�أدٍب جمٍّ وب�ضورة �نفر�دية، ل علنّيٍة - بكلِّ ما  ج- 
من �ضاأنه �لتمكي لهيبته وتوقريه.

وخو�رمها،  و�آد�بها،  �حلاكم،  هيبة  مو�ضوع  يف  ودر��ضات  بحوث  �إجناز  د- 
ومقا�ضدها يف �ل�ضيا�ضة �ل�ضرعية.

حفظ هيبة �حلاكم �ضمام �لأمن و�لأمان. هـ- 
ومن النتائج التي تاأدى اإليها البحث: 

بي - 1 بتظافر �لهود،  �إل  ي�ضتقر عموده،  ي�ضتقيم عوده، ول  �ملدن ل  �ل�ضلم 
حاكم ن�ضب عينه �إنَّ �هلل �ضائل كل ر�ع عم ��ضرتعاه، ورعية توؤمن باأن طاعة 

ويل �لأمر يف �ملعروف ل يقل �أهمية عن �أي عبادة من �لعباد�ت �لأخرى.
�حلاكم هو �ضمام �أمان �لأمة �لإ�ضالمية، وعليه فطاعته فيما ل خمالفة فيه لن�ش - 2

قطعي �أو �أمر جممع عليه و�جب �ضرعي يجلب لالأمة �أمنها و��ضتقر�رها.
�لن�ضيحة و�جب �ضرعي، كما ثبت ذلك بن�ش حديث �لنبي �ضلى �هلل عليه - 3
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و�ضلم للحاكم و�ملحكوم، ولكن على �لعلماء �أن يحذو� حذو �ضلف �لأمة يف 
بيانها، ول يرتكو� �ملجال حلدثاء �لأ�ضنان �أن يتبووؤو� من�ضات �لن�ضح فيف�ضدو� 

�أكرث مما ي�ضلحو�.
�لذين - 4 �لنا�ش  نفو�ش  يف  �لدولة  هيبة  �ضون  �ملدن  �ل�ضلم  مقومات  �أهم  من 

�لأمة  ظلُّ  لأنه  �حلاكم؛  هيبة  بدون  للدولة  هيبة  ول  �لدولة،  تلك  تكمهم 
و�ضمام �أمنها، و�ل�ضتجر�ء عليه ��ضتجر�ء على �لنظام وت�ضييع للم�ضالح.





لم املدين اإف�صاء ال�صالم واأثره يف �صيوع ال�صِّ

اأ. د. يا�شر اأحمد ال�شمايل 
جامعة الكويت - الكويت 
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�حلمد هلل رب �لعاملي وبعد،،،
لم �ملدن،  فاإن �لهدَي �لنبويَّ �إف�ضاَء �ل�ضالم، من و�ضائل �لإ�ضالم يف �ضيوع �ل�ضِّ
و�لتاأكيِد على �أهمية �لتعاُرف، و�نفتاح �لنا�ش على بع�ضهم، وقد جعل �لإ�ضالم 

�لتعارف بي �لنا�ش هدفا �ضامياً، قال تعال: چ ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   
چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ چ �حلجر�ت: 13، فال ميكن 
يعني:  �ل�ضالِم  �إف�ضاَء  �إن  �ل�ضالم،  �إف�ضاء  ُخلق  بدون  �لتعارف  هدف  يتحقق  �أن 
�لنز�ع و�خل�ضام. و�إنهاَء  �لأمان،  �إعطاَء  بالآخر،  �لعرت�َف  و�للطَف،  �لحرت�َم، 

املطلب االأول: ال�صالم حتية النا�س جميعا.
�لتدبُر يف ن�ضو�ش �ل�ضريعة يدل على �أن طرح �ل�ضالم يُر�د به عموم �لنا�ش، 

ل يَُخ�شُّ به �أحد، و�أنه كان تيَة �ل�ضعوب �ل�ضابقة جميعاً: قال تعال: چ ڭ   ۇ  
ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  چ مرمي/47

فحياه  م�ضركاً،  كان  وقد  لأبيه،  �ل�ضالم  عليه  �إبر�هيم  من  خطاب  وهذ� 
بال�ضالم)�ضالم عليك(، مما يدل على �أنه تية �لنا�ش جميعاً.

يف  هريرة  اأبي  حديث  ذلك  ومن  ال�صنة:  من  نف�صه  املعنى  ويمُ�صتفاد 
ال�صحيحني: عن �لنبي-�ضلى �هلل عليه و�ضلم- قال: )خلَق �هللُ �آدَم على �ضورته، 
من  نفر  �لنفر وهم  �أولئك  ف�ضلم على  �ذهب  قال  فلما خلقه  �ضتون ذر�عا،  طوله 
�ل�ضالم  فقال:  فاإنها تيتك، وتية ذريتك،  يُحيونك،  ما  فا�ضتمع  �ملالئكة جلو�ش 
عليكم. فقالو�: �ل�ضالم عليك ورحمة �هلل، فز�دوه »ورحمة �هلل«..()1(، وقوله: 
يَّتك( يدل على �أن تية �لإ�ضالم: )�ل�ضالم عليكم ورحمة �هلل..(  يَّة ُذرِّ يَّتك َوَتِ )َتِ
هي تية كل �لأمم، و�أنها مما �ُضرع لكل �لأنبياء �أن يبلغو� لأممهم كيف تكوُن �لتحيُة، 

فهي تية كل �ملوؤمني يف كل �ل�ضر�ئع.
�أخرجه �لبخاري، �ل�ضحيح، كتاب �ل�ضتئذ�ن، باب بدء �ل�ضالم، رقم5873، وم�ضلم، �ل�ضحيح، كتاب   -1

�ضفة �لنة، باب يدخل �لنة �أقو�م �أفئدتهم مثل �أفئدة �لطري، رقم2841.
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بي  تية  عليكم..(  )�ل�ضالم  �لكلمة  هذه  جعل  عليه  ينطوي  ما  يخفى  ول 
�لأفر�د و�لماعات ملا توحي به من �لأمن و�لطماأنينة �لتي يريدها �هلل تعال �أن تعم 

على �لعباد.
ومما جاء يف ال�صرية:

كتاباً  �أر�ضل  و�ضلم-  عليه  �هلل  �ضلى  �لنبي  �أن  و�ل�ضري:  �ملغازي  �أهل  نقل  ما 
�هلل  ر�ضول  �إل  فكتب  بالعربية،  يكتب  له  كاتباً  دعا  �ملقوق�ش  و�أن  �ملقوق�ش،  �إل 
�ضلى �هلل عليه و�ضلم:)ب�ضم �هلل �لرحمن �لرحيم. ملحمد بن عبد �هلل من �ملقوق�ش 
عظيم �لقبط، �ضالم عليك، �أما بعد: فقد قر�أت كتابك، وفهمت ما ذكرت فيه... 
�أن عظيم  �ل�ضاهد  و�ل�ضالم عليك(، ول يزد على هذ�، ول ي�ضلم)1(، ومو�ضع 
�لقبط ��ضتعمل تية �ل�ضالم )�ضالم عليكم( يف �لبدء و�خلتام مما يدل على �ضيوعها، 

و�أنها ل تكن خا�ضة بامل�ضلمي.
ثبوت ال�صالم يف كالم امل�صيح عي�صى بن مرمي عليه ال�صالم:

جاء يف �لعهد �لديد)�إجنيل يوحنا(: )ويف م�ضاء ذلك �ليوم، يوم �لأحد، 
كان �لتالميذ يف د�ر �أغلقت �أبو�بها خوفا من �ليهود، فجاء ي�ضوع ووقف بينهم 

وقال لهم: )�ل�ضالم عليكم()2(.
وكل ما تقدم يدل على �ضيوع تية)�ل�ضالم عليكم( يف �لأمم �ل�ضابقة، م�ضد�قا 
للحديث �ل�ضريف: )فاإنها تيتك، وتية ذريتك(، وهي تية تفي�ش مبعان �لأمن 
و�ل�ضالمة من �لأذى، فاأَْكِرم بها من تية يتد�ولها �لنا�ش، يتذكرون بها ما ينبغي لهم 

من �لت�ضالح و�لتاآلف و�لطماأنينة.

�بن قيم �لوزية، ز�د �ملعاد، ج600/3.   -1
�لكتاب �ملقد�ش، �لعهد �لديد، �إجنيل يوحنا، �إ�ضحاح 20، عدد 19 )�لرتجمة �لي�ضوعية(.  -2
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لم الداخلي)بني اأفراد  املطلب الثاين: اإف�صاء ال�صالم و�صيلة مهمة لرت�صيخ ال�صِّ
املجتمع امل�صلم(.

ويربز ذلك يف �لهدي �لنبوي من خالل: 
طرح �ل�ضالم من حق �لطريق. -
طرح �ل�ضالم طريق للمحبة. -
طرح �ل�ضالم طريق لإنهاء �خل�ضام. -
طرح �ل�ضالم على �أهل �لبيت. -
طرح �ل�ضالم على �لن�ضاء. -
طرح �ل�ضالم على �ل�ضبيان. -
�لآد�ب �ملنظمة لطرح �ل�ضالم. -

طرح ال�صالم من حق الطريق:
لَّى  �ضَ �لنَِّبيِّ  َعْن  َعْنُه   ُ �هللَّ َي  َر�ضِ �خْلُْدِريِّ  �َضِعيٍد  �أَِبي  )َعْن  �لبخاري:  �أخرج 
ِهَي  َا  �إِمنَّ  ، بُدٌّ لََنا  َما  َفَقالُو�:  ُرَقاِت.  �لطُّ َعَلى  َو�ْلُُلو�َش  )�إِيَّاُكْم  َقاَل:  َم  َو�َضلَّ َعَلْيِه   ُ �هللَّ
َقالُو�:  َها.  َحقَّ ِريَق  �لطَّ َفاأَْعُطو�  �مْلََجاِل�َش  �إِلَّ  �أَبَْيُتْم  َفاإَِذ�  ِفيَها.َقاَل:  ُث  نََتَحدَّ اِل�ُضَنا  جَمَ
اَلِم، َو�أَْمٌر ِبامْلَْعُروِف،  ِر، َوَكفُّ �ْلأََذى، َوَردُّ �ل�ضَّ ِريِق؟ َقاَل: َغ�شُّ �ْلَب�ضَ َوَما َحقُّ �لطَّ

َونَْهٌي َعْن �مْلُْنَكِر()1(.
تزيل  �آد�ب وحقوق  لهم من  ينبغي  ما  لهم  مبينا  �ملجال�ش  تلك  لهم يف  �أذن 
�ملف�ضدة، ومنها رد �ل�ضالم، ول يخفى ما يف �لتوجيه �لنبوي يف �حل�ش على طرح 
�أفر�د �ملجتمع، و�أن لكل ماٍر  �أجو�ء �لحرت�م بي  �إ�ضفاء  �ل�ضالم يف �لطريق من 
على  و�للو�ش  فيها  و�للو�ش  �لدور  �أفنية  باب  �ل�ضتئذ�ن،  كتاب  �ل�ضحيح،  �لبخاري،  �أخرجه   -1

�ل�ضعد�ت، حديث رقم6229.
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قيمَته و�أهميَته، وما فيه من �أهمية �إ�ضعار كل من يق�ضد �لطريق �إل �أنه �آمن ل يريد 
له �لآخرون �إل �ل�ضالمة. 

اإف�صاء ال�صالم طريق للمحبة و�صبب لدخول اجلنة:
ِ-�ضلى �هلل عليه و�ضلم: »َل  ِبى ُهَرْيَرَة َقاَل َقاَل َر�ُضوُل �هللَّ �أَ �أخرج م�ضلم َعْن 
�إَِذ�  �َضْىٍء  َعَلى  �أَُدلُُّكْم  �أََوَل  َتَابُّو�.  َحتَّى  تُوؤِْمُنو�  َوَل  تُوؤِْمُنو�  َحتَّى  نََّة  �ْلَ تَْدُخُلوَن 

اَلَم بَْيَنُكْم«)1(. َفَعْلُتُموُه َتَابَْبُتْم �أَْف�ُضو� �ل�ضَّ
قال �لنووي: و�أما قوله )�أف�ضو� �ل�ضالم بينكم(: فيه �حلث �لعظيم على �إف�ضاء 
�ل�ضالم، وبذله للم�ضلمي كلهم من عرفت ومن ل تعرف.. و�ل�ضالم �أول �أ�ضباب 

�لتاآلف ومفتاح ��ضتجالب �ملودة«.
قلت: �لهدي �لنبوي �لكرمي و��ضح يف تقيق �ملحبة بي �أفر�د �مل�ضلمي، و�أن 
و�لحرت�م  �لتقدير  من  مينحه  ملا  �ملحبة؛  لهذه  �ملوؤدية  �لطرق  من  �ل�ضالم  �إف�ضاء 
�ملتبادل، وملا فيه من معان �للطف و�لتطمي من كف �ل�ضر و�لأذى، و�إذ� كانت 
�إمنا هو  �أفر�د �ملجتمع غري �مل�ضلمي  �ملحبة مطلوبة بي �ملوؤمني، فاإن �ملطلوب مع 
)�أف�ضو�  من عموم  �مل�ضتفاد  �ل�ضالم  بطرح  يتحقق  �للطف، وهو  و�إظهار  �لتقدير 

�ل�ضالم بينكم(.
طرح ال�صالم طريق الإنهاء اخل�صام:

�ملتدبر يف �لأحاديث �لنبوية يجد �هتماماً بالغا باإ�ضاعة روح �لت�ضامح و�لت�ضالح، 
و�لبعد عن �لهجر�ن و�خل�ضام، �ملعرب عنها بف�ضاد ذ�ت �لبي، وف�ضاد ذ�ت �لبي 
قد يكون بي �لأخوين، وقد يكون بي �لزوجي، وقد يكون بي �لري�ن، �أو بي 
زمالء �لعمل، و�ملجتمع �مل�ضلم بحاجة لأن يكون كل هوؤلء يف حالة من �لت�ضامح، 

�أخرجه، م�ضلم، �ل�ضحيح، كتاب �لإميان، باب بيان �أنه ل يدخل �لنة �إل �ملوؤمنون و�أن مبة �ملوؤمني من   -1
�لإميان و�أن �إف�ضاء �ل�ضالم �ضبب حل�ضولها، رقم: 93.
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و�لعالقة �لطيبة، في�ضيع بينهم �لتقدير و�لتعاون، بدل �لتد�بر و�لقطيعة، ومثل هذه 
لمية �لطيبة ت�ضاعد على ر�حة �لنفو�ش و�لثقة �ملتبادلة، ومن ثَمَّ يتفرغ  �لأجو�ء �ل�ضِّ

كل و�حد للعمل و�لإنتاج بعيد� عن �أجو�ء �لت�ضاحن �ملعطلة �ملثبطة:
فمما جاء يف ال�صنة من هذا التوجيه:

ُ َعَلْيِه  لَّى �هللَّ ِ �ضَ اِريِّ �أَنَّ َر�ُضوَل �هللَّ ِبي �أَيُّوَب �ْلأَْن�ضَ فقد �أخرج �ل�ضيخان َعْن �أَ
َم َقاَل: )َل يَِحلُّ ِلَرُجٍل �أَْن يَْهُجَر �أََخاُه َفْوَق ثاََلِث لَيَاٍل، يَْلَتِقيَاِن َفيُْعِر�ُش َهَذ�  َو�َضلَّ

اَلِم(.)1( ُهَما �لَِّذي يَْبَد�أُ ِبال�ضَّ َويُْعِر�ُش َهَذ�، َوَخرْيُ
طرح �ل�ضالم على �أهل �لبيت، وعلى �لنا�ش يف بيوتهم:

ِ ُمَباَرَكًة َطيَِّبًة..} يًَّة ِمْن ِعْنِد �هللَّ {َفاإَِذ� َدَخْلُتْم بُيُوتاً َف�َضلُِّمو� َعَلى �أَْنُف�ِضُكْم َتِ
عليه  �هلل  �ضلى  �هلل  ر�ضول  قال يل  قال:  مالك  بن  �أن�ش  عن  �لرتمذي  �أخرج 

و�ضلم:)يا بني �إذ� دخلت على �أهلك ف�ضلِّم يكون بركة عليك وعلى �أهل بيتك(
قال �أبو عي�ضى: هذ� حديث ح�ضن غريب.)2(

و�للطف  و�لأمان  �لتاأني�ش  ملعان  جامعة  عليكم«  »�ل�ضالم  كلمة  كانت  وملا 
على  �هلل  �منت  �ل�ضر،  من  و�ل�ضالمة  �لوفاء  معان  وتمل  �لبيت،  �إل  للد�خل 
�مل�ضلمي بها باأن جعلها من »عند �هلل مباركة طيبة«، و�إمنا كانت هذه �لتحية مباركة 

ملا فيها من نية �مل�ضاملة وح�ضن �للقاء و�ملخالطة
ال�صالم على الن�صاء:

�أخرج �لرتمذي عن �أ�ضماء بنت يزيد: )�أن ر�ضول �هلل �ضلى �هلل عليه و�ضلم مر يف 
�مل�ضجد يوما وع�ضبة من �لن�ضاء قعود، فاألوى بيده بالت�ضليم. و�أ�ضار عبد �حلميد بيده(.

�أخرجه �لبخاري، �ل�ضحيح، ِكَتاُب �لأََدِب، بَاُب �لِهْجَرِة، حديث رقم 6077.  -1
َم، بَاُب َما َجاَء  ُ َعَلْيِه َو�َضلَّ لَّى �هللَّ �أخرجه �لرتمذي، �ل�ضنن، �أَْبَو�ُب �ِل�ْضِتْئَذ�ِن َو�لآَد�ِب َعْن َر�ُضوِل �هلِل �ضَ  -2

يِف �لتَّ�ْضِليِم �إَِذ� َدَخَل بَْيَتُه، حديث رقم 2698. قال �أبو عي�ضى: "هذ� حديث ح�ضن وغريب".
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قال �أبو عي�ضى: هذ� حديث ح�ضن.)1(
و�لت�ضليم على �لن�ضاء عند �أمن �لفتنة له دللته؛ حيث �إن طرح �ل�ضالم فيه معنى 
لم �لجتماعي. �للطف، و�لحرت�م، وكف �لأذى و�لتطمي، وفيه �إ�ضاعة معان �ل�ضِّ

ال�صالم على ال�صبيان:
ُ َعْنُه: )�أَنَُّه َمرَّ  َي �هللَّ ، َعْن �أَنَ�ِش ْبِن َماِلٍك َر�ضِ �أخرج �لبخاري: عن ثَاِبٍت �ْلُبَناِنِّ

َم يَْفَعُلُه()2(. ُ َعَلْيِه َو�َضلَّ لَّى �هللَّ َم َعَلْيِهْم َوَقاَل: َكاَن �لنَِّبيُّ �ضَ ْبيَاٍن َف�َضلَّ َعَلى �ضِ
ل يخفى ما يف �ل�ضالم على �ل�ضبيان من تعليمهم �لأدب يف �لتعامل، و�إز�لة 
ما يف نفو�ضهم من هيبة �لكبار بحيث يجعلهم يطمئنون، ويدفعهم ذلك ملخالطة 
�لكبار، و�لتعلم منهم، فال�ضالم عليهم له �أثر كبري يف دجمهم و�ن�ضجامهم مع من 
لم يف د�خل �ملجتمع بجميع  حولهم، وبذلك نُدرك �أهمية �ل�ضالم يف �ضيوع �ل�ضِّ

�أطيافه.
االآداب املنظمة الإف�صاء ال�صالم:

بالتحية،  �لرفيع فيمن يبد�أ  �لنبي �لكرمي �ضلى �هلل عليه و�ضلم �لذوق  يعلمنا 
تر�ضيخا لأ�ض�ش �لتعامل �لر�قي.)3( 

فاأخرج �لبخاري َعْن �أَِبي ُهَرْيَرَة َعْن �لنَِّبيِّ �ضلى �هلل عليه و�ضلم َقاَل: )يُ�َضلُِّم 
ِغرُي َعَلى �ْلَكِبرِي َو�مْلَارُّ َعَلى �ْلَقاِعِد َو�ْلَقِليُل َعَلى �ْلَكِثرِي(. �ل�ضَّ

فهذه �آد�ب منظمة ملن ي�ضتحق �ل�ضالم ومن يبد�أ به، تر�ضخ للتوقري و�لتبجيل 
�ضناً ولو كان  �أكرب منه  �ل�ضن ي�ضلم على من هو  �أفر�د �ملجتمع، فال�ضغري يف  بي 
هناك فارق يف �لعلم، ولو كان هناك فارق يف �لغنى و�ل�ضرف، وكل هذ� ين�ضر 
َم، بَاُب َما َجاَء  ُ َعَلْيِه َو�َضلَّ لَّى �هللَّ �أخرجه �لرتمذي، �ل�ضنن، �أَْبَو�ُب �ِل�ْضِتْئَذ�ِن َو�لآَد�ِب َعْن َر�ُضوِل �هلِل �ضَ  -1

يِف �لتَّ�ْضِليِم َعَلى �لنِّ�َضاِء، حديث رقم 2697. وقال: " هذ� حديث ح�ضن".
�أخرجه �لبخاري، �ل�ضحيح، كتاب �لأدب، باب �لت�ضليم على �ل�ضبيان، رقم: 6248.  -2

�أخرجه �لبخاري، �ل�ضحيح، كتاب �ل�ضتئذ�ن، باب ت�ضليم �لقليل على �لكثري، ، رقم 6231.  -3
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ب�ضالم  �لقاعد  ويَفرح  �ل�ضغري،  ب�ضالم  �لكبري  ويفرح  �لانب،  ولي  �لتو��ضع 
بكل خري  �لرفيع جدير  �لذوق  �لآد�ب وهذ�  مثل هذه  ي�ضوده  �ملا�ضي، فمجتمع 

ورفعة.
املطلب الثالث: الت�صليم على غري امل�صلمني.

1- م�صروعية ذلك من القراآن الكرمي:
�لت�ضليم على غري  �لقر�آن �لكرمي تدل على م�ضروعية  جند كثري� من ن�ضو�ش 

�مل�ضلم من ذلك:
ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   - قال تعال: چ 

ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک    چ �ملمتحنة/8.
نقل �لقرطبي: �أنه قيل لبن عيينة: هل يجوز �ل�ضالم على �لكافر؟ قال: نعم، 

قال �هلل تعال: )ل ينهاكم �هلل عن �لذين ل يقاتلوكم يف �لدين..( �لآية)1(.
2- م�صروعية ذلك من ال�صنة: 

ِ �ضلى �هلل  ِ ْبِن َعْمٍرو: )�أَنَّ َرُجاًل �َضاأََل َر�ُضوَل �هللَّ �أخرج �ل�ضيخان َعْن َعْبِد �هللَّ
اَلَم َعَلى َمْن َعَرْفَت  َعاَم، َوتَْقَر�أُ �ل�ضَّ �ْضاَلِم َخرْيٌ؟ َقاَل: تُْطِعُم �لطَّ عليه و�ضلم: �أَيُّ �ْلإِ

َوَمْن َلْ تَْعِرْف(.)2(
عن ممد بن زياد قال: )كنت �آخذ بيد �أبي �أمامة فاأن�ضرف معه �إل بيته فال مير 
مب�ضلم ول ن�ضر�ن ول �ضغري ول كبري �إل قال: �ضالم عليكم �ضالم عليكم �ضالم عليكم، 
حتى �إذ� �نتهى �إل باب د�ره �لتفت �إلينا ثم قال: يا بني �أخي �أمرنا نبينا �ضلى �هلل عليه 
�ل�ضالم. �إف�ضاء  ملعنى  جليل  �ضحابي  من  تف�ضري  وهذ�  �ل�ضالم()3(،  نف�ضي  �أن  و�ضلم 

تف�ضري �لقرطبي: ج111/11.  -1
�أخرجه، م�ضلم،  �إف�ضاء �ل�ضالم من �لإ�ضالم، رقم28،  �أخرجه �لبخاري، �ل�ضحيح،كتاب �لميان، باب   -2

�ل�ضحيح، كتاب �لإميان، باب بيان تفا�ضل �لإ�ضالم و�أي �أموره �أف�ضل، رقم169.
�لبيهقي، �ضعب �لإميان )185/11(، رقم 8378.  -3
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3- حديث رد ال�صالم على اأهل الكتاب:
�أخرج �ل�ضيخان من حديث )قتادة وعبيد �هلل بن �أبي بكر(، عن �أَنَ�ُش ْبُن َماِلٍك 
َم َعَلْيُكْم �أَْهُل �ْلِكَتاِب  ر�ضي �هلل عنه َقاَل: َقاَل �لنَِّبيُّ �ضلى �هلل عليه و�ضلم: )�إَِذ� �َضلَّ

َفُقولُو� َوَعَلْيُكْم(.)1(

فهذ� �حلديث يف ظاهره يفيد �لعموم، لكن بالنظر يف طرق �حلديث �لأخرى، 
وجدنا بع�ش �ل�ضحابة �لكر�م قد ذكر �ضبب �حلديث، وهو ما �أخرجه �ل�ضيخان من 
حديث �بن عمر: ر�ضي �هلل عنهما، �أَنَّ َر�ُضوَل �هلل �ضلى �هلل عليه و�ضلم، َقاَل: )�إَِذ� 

اُم َعَلْيَك َفُقْل َوَعَلْيَك()2(. َا يَُقوُل �أََحُدُهْم �ل�ضَّ َم َعَلْيُكْم �ْليَُهوُد َفاإِمنَّ �َضلَّ

�أن�ش يخلو من ذكر �ل�ضبب فجاء عاماً، لكن حديث �بن  فنلحظ �أن حديث 
عمر ت�ضمن ذكر �ل�ضبب، مما يُفهم منه �أن �ملر�د بقوله )فقولو� وعليكم( هو يهود 
ذلك �لزمان، ملا ظهر منهم من جفاء �لقول و�لعد�وة و�ضوء �لتحية، ول ين�ضحب 

ذلك على غريهم ممن ل يبدر منهم ذلك، وذلك لعموم قوله تعال: چ ی  جئ  
حئ         مئ   ىئ  يئ  جب   حبخب چ �لن�ضاء: 86.

4-حديث )اإذا لقيتم اأهل الكتاب..(:
قال:)ل  �أن ر�ضول �هلل �ضلى �هلل عليه و�ضلم  �أبي هريرة:  �أخرج م�ضلم: عن 
تبدوؤو� �ليهود ول �لن�ضارى بال�ضالم..()3(. ول يُذكر �ضبب �لرو�ية يف �حلديث 
وكان  هريرة  �أبو  رو�ه وهو  �لذي  �ل�ضحابي  �ضياقه، ويف  بالنظر يف  لكن  نف�ضه، 
متاأخر �لإ�ضالم، جند �أن، �ملق�ضود بالنهي هم �ليهود �ملحاربي �لغادرين. وقد ذكر 
�أخرجه �لبخاري، �ل�ضحيح،كتاب �ل�ضتئذ�ن، باب كيف يرد على �أهل �لذمة، حديث رقم 6256، و   -1
�أخرجه، م�ضلم، �ل�ضحيح، كتاب �ل�ضالم، باب �لنهي عن �بتد�ء �أهل �لكتاب بال�ضالم وكيف يرد عليهم، 

رقم2163.
�أخرجه، م�ضلم، �ل�ضحيح، كتاب �ل�ضالم، باب �لنهي عن �بتد�ء �أهل �لكتاب بال�ضالم وكيف يرد عليهم    -2

حديث رقم 2167.
�أخرجه، �أحمد، �مل�ضند، 581/29، رقم: 18045، قال �ل�ضيخ �ضعيب يف تعليقه على �مل�ضند: "�ضحيح".  -3
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ما  ويوؤيد ذلك  قريظة،  بني  �إل  �لتوجه  عند  كانت  �حلديث  منا�ضبة  �أن  �لقيم  �بن 
�لرحمن  �أبي عبد  �إل  ب�ضند �ضحيح  �لرب  �ضيبة و�بن عبد  �أبي  �أحمد و�بن  �أخرجه 
�لهني قال: �ضمعت �لنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم يقول: )�إن ر�كب غد�ً �إل يهود 

فال تبدوؤوهم بال�ضالم...()1(.
ويظهر �أن من ذهب من �لفقهاء �إل ترمي �أو كر�هية �بتد�ء �أهل �لذمة بال�ضالم 
��ضتناد� لهذ� �حلديث، فقد جانب �ل�ضو�ب؛ لعدم �للتفات �إل �ضياق �حلديث؛ 
ا بيهود �ملدينة �لذين غدرو� ونكثو� �لعهود وحاربو� �مل�ضلمي. لكون �حلديث خا�ضً
وبالنظر يف �ألفاظ �حلديث و�ختالف رو�ته جند �أن رو�ية )�إذ� لقيتم �ليهود( 
�أو )�إذ� لقيتموهم( هي �لر�جحة، خا�ضة �أن �لن�ضارى ل يكن لهم وجود حينئذ 

يف �ملدينة، هذ� موقف �لإ�ضالم من �ل�ضالم على �أهل �لكتاب.
اخلامتة:

لم، وت�ضريع كل  لقد تبي من خالل �لبحث حر�ُش �لإ�ضالم على �إ�ضاعة �ل�ضِّ
ما يوؤدي �إليه، وقد كان طرُح �ل�ضالم ورُده، وبياُن �آد�به، و�حل�ُش على �إف�ضائه لكل 
�أفر�د �ملجتمع، من �لأمور �لتي تتميز بها هذه �لأمة �لتي �أر�د �هلل لها �أن تكون خري 

�أمة �أُخرجت للنا�ش، و�أهم �لنتائج �لتي تخ�ش عنها هذ� �لبحث:
تية �لإ�ضالم هي)�ل�ضالم عليكم(، وقد ثبت �أنها تية ذرية �آدم، وهذ� يعني    -1

�أنها تية �لنا�ش جميعا.
�ل�ضالم ��ضم من �أ�ضماء �هلل �حل�ضنى، وهو يحمل معان �لأمن و�لطماأنينة ودفع    -2

�لأذى و�ل�ضرور.
طرح �ل�ضالم، يدل على �ملحبة و�لتاآلف بي �لنا�ش، وغيابه دليل على �ل�ضحناء    -3

و�لتباغ�ش.

�أخرجه، �أحمد، �مل�ضند، 581/29، رقم: 18045، قال �ل�ضيخ �ضعيب يف تعليقه على �مل�ضند: "�ضحيح".  -1
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رد �ل�ضالم من حق �لطريق، وهو يعني �أن م�ضري �لإن�ضان يف طريق �مل�ضلمي    -4
يقت�ضي منه �أد�ء هذ� �حلق، لإ�ضاعة �لطماأنينة و�لأمن بي �لنا�ش.

�لتحية  تبادل  �أن  على  يدل  مما  �مل�ضلم،  �ملرُء  عليه  يُوؤَْجر  �ل�ضالم ورده  طرح    -5
عبادٌة وُقربٌة �إل �هلل تعال، وهذ� مما يرغب �مل�ضلم يف �إف�ضائه طلباً للثو�ب.

بي �لنبي �لكرمي - �ضلى �هلل عليه و�ضلم- �آد�ب طرح �ل�ضالم، لكون طرحه    -6
تطميناً من �ملا�ضي على �لقاعد، و�حرت�ما من �ل�ضغري على �لكبري، وتو��ضعا 

من �لقليل على �لكثري.
�أهل  لقيتم  )�إذ�  م�ضلم  �ضحيح  يف  �لو�رد  للحديث  �ضحيح  غري  فهم  هناك    -7
�لكتاب فال تبدوؤوهم بال�ضالم..(، وذلك �أن هذ� �حلديث ورد على �ضبب 

خا�ش وهو يهود �ملدينة، �لذين نق�ضو� �لعهد، وحاربو� �مل�ضلمي.
م�ضلمي  وغري  م�ضلمي  �ملجتمع  �أفر�د  لكل  �ل�ضالم  �إف�ضاء  فت�ضريع  وهكذ� 
بالطماأنينة  و�ل�ضعور  �لنف�ضي،  �لأمن  �لتحية يف تقيق  هذه  �أهمية  على  دللة  فيه 
�لت�ضامح  على  ي�ضاعد  مما  �لجتماعي،  لم  �ل�ضِّ �ضيوع  ثَمَّ  ومن  �ملجتمع،  �أفر�د  بي 

و�لتقدير �ملتبادل، �لذي ي�ضمح بتوفر �أجو�ء �حلو�ر و�لدعوة �إل �هلل تعال.
و�حلمد هلل رب �لعاملي.



اأحاديث حمل ال�صيف: �صبهات وردود

د. عبدالفتاح بن اليماين الزويني
اأكادميية الرتبية والتكوين - اململكة املغربية
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تقدمي: 
نبينا ممد �ملبعوث رحمة  �حلمد هلل رب �لعاملي، و�ل�ضالة و�ل�ضالم على 
�ملوؤمني،  �أمهات  �أزو�جه  �هلل عن  �لطاهرين، ور�ضي  �لطيبي  �آله  للعاملي، وعلى 

و�ضحابته �لغّر �مليامي، ومن تبعهم باإح�ضان �إل يوم �لدين، �أما بعد: 
لم �ملدن، يقدم للعاِل منهًجا متكاماًل،  ل جرم �أن �ملري�ث �لنبوي �ملتعلق بال�ضِّ
وطريقًة مثاليًة لفهم �لتعاليم �لتي �حتذى بها �لر�ضول �لكرمي  يف �َضرْبِ �أغو�ر �حلياة 
هذ�  ليكون  �ملدينة؛  ملجتمع  و�لأخالقية  و�لقت�ضادية،  و�ل�ضيا�ضية،  �لجتماعية، 
�ملنهج مثاًل يُحتذى به يف كل �مليادين، �ل�ضيء �لذي يتطلب معه بذل �لو�ضع يف 
عملية �لجتهاد؛ يف تعلقها بال�ضتنباط من �ملدونة �حلديثية، وتنزيل مقا�ضد �لرحمة 
�ملهد�ة ومبادئها �ل�ضامية ب�ضكل موثوق، وتاأويل �ضديد. ولهذه �لعتبار�ت؛ يروم 
هذ� �لبحث ��ضتمالة �لّنظر �إل �ضرب �أغو�ر �إ�ضكالية بالغة �لأهمية، تتعلق يف ن�ضقها 

�لعام بالدللة، و�لفهم، و�لتاأويل.
حديث عبد اهلل بن عمر )ر�صي اهلل عنهما( يف حمل ال�صيف: 

روي عن عبد �هلل بن عمر)ر�ضي �هلل عنهما( قال: قال ر�ضوُل �هلل : »بُِعْثُت 
َت  ِرْزِقي َتْ لَُه، وُجِعَل  َوْحَدُه َل �َضِريَك  يُْعَبَد �هللُ  ْيِف َحتَّى  ِبال�ضَّ اَعِة  �ل�ضَّ يََدِي  بَْيَ 

ي«.)1( ِظلِّ ُرْمِ

�أخرجه �أحمد بن حنبل، �مل�ضند، )ح5114،ج9،�ش123(، )ح5115،ج9،�ش126(، )ح5667،ج9،   -1
�ش478، وعلقه �لبخاري ب�ضيغة �لتمري�ش )غري جازم( طرفا منه بقوله: "َويُْذَكُر َعِن �ْبِن ُعَمَر، َعِن �لنَِّبيِّ 
�أَْمِري«،  َغاُر َعَلى َمْن َخالََف  لَُّة َو�ل�ضَّ ي، َوُجِعَل �لذِّ َت ِظلِّ ُرْمِ َم: »ُجِعَل ِرْزِقي َتْ َعَلْيِه َو�َضلَّ لَّى �هللُ  �ضَ

�ضحيح �لبخاري، كتاب �لهاد، باب ما قيل يف �لرماح، بعد ح 2913،ج4،�ش40.
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اإ�صكاليات يف فهم احلديث وتطبيقه: 
هل َحْمُل �ل�ضيف يف هذ� �حلديث معناه قتُل كل من كفر و�أ�ضرك؟ وهل �لكفر 
�لأخذ بحديث خمتلف يف �ضحته  للقتل؟ هل يجوز  و�ل�ضرك �ضفتان موجبتان 
تَردُّ  و�ل�ضفح  �لعفو،  �آيات  وهل  ؟  �لكرمي  �لقر�آن  من  ثابت  هو  ما  ح�ضاب  على 
وتَن�َضُخ �أحاديِث حمل �ل�ضيف �لتي كانت لها �أ�ضبابها، وكان لها �ضياقها ومربر�تها؟ 

وما نوع �لهاد �ملق�ضود باآيات حمل �ل�ضيف و�أحاديثه ؟ وما غاياته؟
هل �أحاديث حمل �ل�ضيف تعني �لق�ضوة و�لغلظة؟ و�أنها م�ضلطة دون مربر�ت 
�أثبت �لبالغ �لقر�آن يف مو��ضع قاربت �ملئتي �لعفو،  ول �ضو�بط �ضرعية؟ وقد 
كافرهم  بالعاملي؛  �لرحمة    �ملر�ضلي  خلري  و�أثبت  �ملخالفي،  مع  و�ل�ضفح 
وموؤمنهم، ونفى عنه �لغلظة و�لق�ضوة؟ وهل �لإ�ضالم �نت�ضر بال�ضيف و�ل�ضنان �أم 

باحلجة و�لبيان؟
نظًر�  �حلديث،  هذ�  �ضند  بخ�ضو�ش  �لتام  �لتثبت  عدم  �إل  �لبحُث  َخُل�َش 
�إل جُممل تقرير�ت فحول علماء �حلديث. و�إل هذ� �لانب من �إ�ضكالية �لثبوت 
و�ل�ضحة؛ تربز �إ�ضكالية بالغة �لأهمية، تتعلق يف �لعمق بالدللة و�لفهم و�لتاأويل، 
ملا لوقوع �خللط و�لزلل يف تاأويلها وفهمها من تد�عيات وخيمة على �حلياة �لعامة، 
و�مل�ضتقبل �حل�ضاري لالأمة. ولتوّقي مكامنها، لزم �لرد على عدة �ضبهات تناوب 
وتاأويل  �لغالي  تريف  عنها  نفًيا  وتنزياًل؛  و��ضتدلًل  فهًما  �ملغر�ضي  بع�ش  عليها 

�لاهلي، و�نتحال �ملبطلي.
1- رد �صبهة اأن االإ�صالم انت�صر بال�صيف وال�صنان ال باحلجة والبيان: 

� على �ضبهة �أن �لإ�ضالم �نت�ضر بال�ضيف و�ل�ضنان ل باحلجة و�لبيان؛ �أ�ضرت  َفَردًّ
�إل �أنه من �حلقائق �مللمو�ضة �لتي ل ميكن تغييبها خالل تتبع �آيات �لكتاب �ملكنون؛ 
مرة  ول  فيه  ترد  ول  �لكرمي،  �لقر�آن  �ألفاظ  من  لي�ضت  مًثال  »�ل�ضيف«  لفظة  �أن 



)71(

لم وما ��ضتق منه ورد فيما يزيد على مئٍة و�أربعي �آيًة، يف  و�حدًة، و�أن لفظ �ل�ضِّ
حي ل يرد لفظ �حلرب وما ��ضتق منه يف �لقر�آن �لكرمي �إل يف �ضت �آيات فقط.

كما �أن �ل�ضيف ل يكن حا�ضًر� يف �حلياة �لعامة للنبي  و�أ�ضحابه )ر�ضو�ن 
بال�ضيف  �نت�ضر  قد  �لإ�ضالم  �أن  توّهم  من  تاأويل  ويُ�ضعف  بعده،  من  عليهم(  �هلل 
»...وكثري  �لقيم )ت751هـ(:  �بن  �أ�ضار  ذلك  و�إل  و�لبيان؛  باحلجة  ل  و�ل�ضنان 
من �لهلة يظن �أنه  كان مي�ضك �ل�ضيف على �ملنرب �إ�ضارة �إل �أن �لدين �إمنا قام 

بال�ضيف، وهذ� جهل قبيح من وجهي: 
�أحدهما: �أن �ملحفوظ �أنه  توكاأ على �لع�ضا وعلى �لقو�ش.

�لثان: �أن �لدين �إمنا قام بالوحي، و�أما �ل�ضيف فلمحق �أهل �ل�ضالل و�ل�ضرك، 
ومدينة �لنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم �لتي كان يخطب فيها �إمنا فتحت بالقر�آن ول 

تفتح بال�ضيف«)1(.
2- رد �صبهة االإكراه يف الدين حتت ن�صل ال�صيوف.

وَخُل�َش �لبحُث يف �لرد على �ضبهة �لإكر�ه يف �لدين تت ن�ضل �ل�ضيوف �إل 
�أن �لباعث على حمل �ل�ضيف يف �لإ�ضالم هو دفع �لعدو�ن، و�إر�ضاء قو�عد �حلرية 
ْيِف  �ل�ضَّ َفَحْمُل  �لإ�ضالم؛  �لنظر يف دين  �لدينية ل�ضعوب �لأر�ش، بحيث ميكنهم 
َم�ْضروٌع يف �لإ�ضالم ��ضطر�ًر�، ولي�ش لالإكر�ه على �لدين. وبا�ضتقر�ء �حلو�دث 
�لتاريخية ل جند حادثة تدل �أن �لر�ضول  �أكره �أحًد� على �لدين، و�لقر�آن �لكرمي 
د�أب على حث �لنا�ش �أن يوؤمنو� بطريق �لتدبر و�لنظر، و�لتفكر و�لعقل، وهذ� ل 

يتاأتى عن طريق �لتهديد و�لوعيد و�لرهبة و�خلوف.
كما �أن حمل �حلديث مماًل د�عًيا للقتال با�ضتمر�ر، فيه �إ�ضر�ر مب�ضالح �لدعوة 
ذ�تها؛ حيث يكون �مل�ضلمون ومن �عتنق �لدين حديًثا يف حالة م�ضتمرة من �لقلق 

�بن �لقيم، ز�د �ملعاد، 183/1.  -1
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و�ل�ضطر�ب، فتن�ضرف �لعقول عن �لتفكري يف �ضمو ر�ضالة �لإ�ضالم �لتي هي يف 
غنى مطلق عن �للجوء لل�ضيف و�لرمح، و�لقوة لالعتقاد بها، وذلك ملا تو�فر فيها 
من قوة ون�ضوج، و�ضالمة وو�ضوح، وقدوة طيبة من �أتباعه؛ فالإ�ضالم �نت�ضر يف 
�لآفاق بقوة ذ�تية فيه، ووحي ياأ�ضر �لقلوب، وياأخذ مبجامع �لنفو�ش، ل بال�ضيف 
و�لرمح و�ل�ضنان. بدليل وجود �أكرث �مل�ضلمي يف بقاع ل ت�ضل فيها �ل�ضيوف، ول 

تََقاَر�َضْت فيها �لرماح.
3- رد �صبهة االعتداء واجلهاد الهجومي دون مربر �صرعي: 

�لهجومي دون مربر  �لعتد�ء و�لهاد  �ضبهة  �لبحث يف رده على  بي  لقد 
�حلرب  و�أن  و�أمان،  �ضلم  عالقة  وغريهم  �مل�ضلمي  بي  �لعالقة  �أ�ضل  �أن  �ضرعي: 
و�لقتال �أمر طارئ ل يُلجاأ �إليه �إل للدفاع عن �مل�ضلمي حينما يكون هناك �عتد�ء 
عليهم، �أو �إيذ�ء، �أو ظلم لهم، �أو فتنة لهم عن دينهم، ومتى كانو� م�ضاملي تاركي 
�إن  بل  �لدين؛  يف  �ملخالفة  ملجرد  قتالهم  يحل  ل  فاإنه  و�ضاأنها؛  �لإ�ضالمية  �لدعوة 
باحل�ضنى و�لرب و�لق�ضط؛ يقول تعال:   باأن يعاملو� خمالفيهم  ماأمورون  �مل�ضلمي 

ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ   چ 

�أن  تزعم  �ل�ضيف  حمل  حديث  �ضبهة  كانت  فاإن   ،]8 ]�ملمتحنة:  چ  ک   ڑ  
ر�ضول �لرحمة �ملهد�ة  بُعث بال�ضيف لي�ضلطه على رقاب كل من �أ�ضرك، فكيف 

ياأمرنا �هلل بالرب بهم و�لق�ضط �إليهم؟!
حديث اأبي هريرة)ر�صي اهلل عنه( يف حمل ال�صيف: 

ا�َس  عن اأبي هريرة)ر�صي اهلل عنه( اأن الر�صول  قال:«اأمُِمْرتمُ اأَْن اأمَُقاِتَل النَّ
ولمُوا اَل اإَِلَه اإِالَّ اهللمُ َفَمْن َقاَل اَل اإَِلَه اإِالَّ اهلل َفَقْد َع�َصَم ِمنِّي َنْف�َصهمُ َوَماَلهمُ اإِالَّ  َحتَّى َيقمُ

ِه َوِح�َصابمُهمُ َعَلى اهلل«.)1( ِبَحقِّ

�أخرجه �لبخاري، �ل�ضحيح، كتاب �لمعة، باب من �نتظر حتى تدفن ح2946،ج4،�ش48، ويف كتاب   -1
�لإميان، باب �لأمر بقتال �لنا�ش حتى يقولو� : ل �إله �إل �هلل ممد ر�ضول �هلل ح21،ج1،�ش52.
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اإ�صكاليات يف فهم احلديث وتطبيقه: 
فهل �ملر�د بالنا�ش �لعال كله؟ �أم �ملق�ضود به خ�ضو�ش من يقاتل �مل�ضلمي؟ 
لهذ�  �لظاهرية  �لنظرة  تولد  �أل  و�لعتد�ء؟  �ملحاربة  �أم  �لكفر  �ملقاتلة  علة  وهل 
و�ضو�بط  �ل�ضتدلل،  �ضروط  ��ضتح�ضار  غري  من  له،  �حلريف  و�لتف�ضري  �حلديث 
حرفية  عند  �لوقوف  ميكن  �أل  ومقا�ضده؟  معانيه  يف  ولَب�ًضا  خلاًل  �ل�ضديد  �لفهم 
�لن�ضو�ش، و�لمود على ظو�هرها، و�إهمال �لنظر فيما ور�ء �أحكامها من علل، 

وما ترومه من مقا�ضد، �أن ي�ضيب �ت�ضاق �ل�ضريعة بخلل يف �لفهم و�لتطبيق؟
�لإ�ضكاليات من عدة جو�نب م�ضتوحاة من  �لإجابة عن هذه  ولذلك ميكن 

�حلديث نف�ضه: 
1- غاية القتال يف احلديث

حرم  فعلوها  �إذ�  بحيث  �إليها،  قتالهم  يباح  �لتي  للغاية  ذكر  �حلديث  هذ� 
�أمرت  �إلَّ �إل هذه �لغاية، ولي�ش �ملر�د �أن  بالقتال  �أوؤمر  قتالهم، و�ملعنى �أن ل 
�أن �أقاتل كل �أحد �إل هذه �لغاية. فاإن هذ� خالُف �لن�ش و�لإجماع، فاإنه  ل 
يفعل هذ� قط، بل كانت �ضريته  �أن من �ضامله ل يقاتله؛ ميدنا �بن �لقيم)ت751هـ( 
يف هذ� �ل�ضدد بالقول: »ومن تاأمل �ضرية �لنبي  تبي له �أنه ل يُْكِره �أحًد� على 
دينه قّط، و�أنه �إمنا قاتل من قاتله، و�أما من هادنه فلم يقاتله ما د�م مقيًما على هدنته، 
ل ينق�ش عهده، بل �أمره �هلل تعال �أن يفي لهم بعهدهم ما ��ضتقامو� له، كما قال 

تعال: چ ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ چ ]�لتوبة: 7[.« )1(
2- العموم مقيد يف لفظتي »النا�س« و »اأقاتل«

جاءت لفظة »�لنا�ش« يف �حلديث عامة لكن ير�د بها من يقاتل �مل�ضلمي من 
�مل�ضركي، ومثل هذ� ماألوف يف �لعربية؛ قال �هلل تعال: چ ٹ   ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  

هد�ية �حليارى يف �أجوبة �ليهود و�لن�ضارى، �ش238.  -1
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ڦ  ڦ  ڦ  ڦ چ ]�لن�ضاء: 54[، و�لنا�ش هنا عام �أريد به �خل�ضو�ش، وهو �لنبي 

تعال:  �إليه. وقال �هلل  �لوحي  نعمة   على  فامل�ضركون ح�ضدو� ر�ضول �هلل  ؛ 
چېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی      جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  

حب     چ ]�آل عمر�ن: 174[، �أريد بالنا�ش �لأول: نعيم بن م�ضعود �لأ�ضجعي، 
وبالثان �أبو �ضفيان.)�أ�ضو�ء �لبيان]163/9[(.

بها  ويق�ضد  �لفريقي؛  من  �ملفاعلة  تفيد  �لتي  �ملقاتلة  من  »�أقاتل«  ولفظة 
�عتد�وؤهم �بتد�ًء، ورد �ملقاتلة و�ملجابهة، فهي تعني رد �لعتد�ء ولي�ش �بتد�َءه؛ 

ىئ   ىئ   ىئ   ېئ     ېئېئ   ۈئ   ۈئ        ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   چ  تعال:  �هلل  قال 
ی     چ ]�لبقرة: 190[.

3- مناط القتال: 
حاول �لبحث �لعرت��ش على جمموعة من �ل�ضبهات �لو�ردة على �أحاديث 
�أو )مناط �لقتال(؛ حيث خل�ش  حمل �ل�ضيف، من خالل مناطات حمل �ل�ضيف 
هو  �لكفر  كان  لو  لأنه  �لكفر؛  ولي�ش  و�ملقاتلة،  �ملحاربة  هو  �لقتال  مناط  �أن  �إل 
�ملوجب للقتل، بل هو �ملبيح له، ل يحرم قتل من به علة �لكفر؛ من ن�ضاء و�ضبيان 
وعجزة، ومن يف حكمهم؛ مما جاءت �لأحاديث تنهى عن قتلهم، كالر�هب و�ملقعد 
و�لأعمى و�لفالح؛ فالباعث على �لقتال يف �حلديث، هو �حلر�بة، و�ملقاتلة، ولي�ش 
�لكفر؛ لأنه لو كان �لقتل للكفر جائز�، لكان �لقتل على �لإكر�ه يف �لدين جائز�، 

ولكان ذلك معار�ضا ملحكم �لقر�آن؛ قال �هلل تعال: چ ی  جئ    حئ  مئىئ  يئ  جب  حب    
خب  مبچ ]�لبقرة: 256[، وقال تعال: چ ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  

چچ ]�لكهف: 29[.

حديث عبد اهلل بن عمرو بن العا�س )ر�صي اهلل عنهما( يف حمل ال�صيف.
تناولت يف �ملبحث �لثالث حديثا مطّول لعبد �هلل بن عمرو بن �لعا�ش )ر�ضي 
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�هلل عنهما( هذ� طرف منه �أن �لر�ضول  ملا كان يطوف بالبيت غمزته قري�ش ثالثا 
ٍد ِبيَِدِه لََقْد ِجْئُتُكْم  مَّ �أََما َو�لَِّذي نَْف�ُش ُمَ فقال : »...تَ�ْضَمُعوَن يَا َمْع�َضَر ُقَرْي�ٍش 

ْبِح...«)1(. ِبالذَّ
اإ�صكاليات يف فهم احلديث وتطبيقه: 

ْبِح«؟ هل �لوعيد يف »ِجْئُتُكْم  ما هي �لدللت �ل�ضياقية يف فهم »ِجْئُتُكْم ِبالذَّ
�أم هو خا�ّش بعدد مدود من كفار  �ل�ضمول و�لعموم �ملطلق؟  به  ْبِح« ير�د  ِبالذَّ
�أماكن  ، وعرفت  هم �لنبي  قري�ش؟ وهل �ل�ضبعة من �ضناديد قري�ش �لذين عدَّ
�لعلمية  �لقيمة  وما  �ملذكور؟  بالوعيد  �ملخت�ضون  هم  بدر؛  َقليِب  يف  م�ضارعهم 
�لق�ضة  هذه  رو�ية  جعلها  من  و�ضروحاتها؛  �حلديثية  �ملوؤلفات  بها  تزودنا  �لتي 
�ضمن كتاب دلئل �لنبوة، هل ميكن �عتبارها �إ�ضارة منهم �إل تقق �لوعيد فيمن 
�ضبق ذكره  �لوعيد خا�ش مبن  �أن  �آخر على  دليال  فيكون ذلك  هُم �خلطاب،  خ�ضّ
�آنفا؟ وهل ميكن �عتبارها قر�ئن حقيقية تفند نظرية توجيه �خلطاب؛ لي�ضمل �لعموم 

�ملطلق)�لكفار جميعا(، �أو �لعموم �ملقيد )قري�ش جميعها(؟
ْبِح« ْم ِبالذَّ كمُ ثانيا: الدالالت ال�صياقية للوعيد يف »ِجْئتمُ

معي؛  وبحدث  خا�ضة  قري�ش  من  نفر  يف  جاءت  ْبِح«  ِبالذَّ »ِجْئُتُكْم  فكلمة 
و�لتعميم ل ي�ضتقيم مع �ل�ضياق �لذي ورد فيه �حلديث؛ فهي من هذه �لهة ل ير�د 
بها �ل�ضمول و�لعموم �ملطلق؛ وذلك ظاهر من توجيه �خلطاب لنفر معي، وت�ضدير 

�أخرجه �أحمد بن حنبل، �مل�ضند،ح7036،ج11،�ش609، و�بن حبان يف �ضحيحه مطولح6567،ج14،   -1
بن  ممد  غري  �ل�ضيخي  رجال  ثقات  رجاله  قوي،  "�إ�ضناده  �لأرنوؤوط:  �ضعيب  مققه  وقال  �ش525 
�إ�ضحاق، وهو �ضدوق، وقد �ضرح بالتحديث، فانتفت �ضبهة تدلي�ضه"، وعند �لبخاري رو�ية طرف من 
�لق�ضة عن عروة بن �لزبري، قال: �ضاألت عبد �هلل بن عمرو، عن �أ�ضد ما �ضنع �مل�ضركون بر�ضول �هلل �ضلى 
�هلل عليه و�ضلم، قال: ر�أيت عقبة بن �أبي ُمَعْيٍط، جاء �إل �لنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم وهو ي�ضلي، " فو�ضع 
رد�ءه يف عنقه فخنقه به خنقا �ضديد�، فجاء �أبو بكر حتى دفعه عنه، فقال: {�أَتَْقُتُلوَن َرُجاًل �أَْن يَُقوَل َربَِّي 
ُ، َوَقْد َجاَءُكْم ِباْلَبيَِّناِت ِمْن َربُِّكْم} غافر: 28 �ضحيح �لبخاري، كتاب �أ�ضحاب �لنبي )�ضلى �هلل عليه  �هللَّ

و�ضلم(، باب قول �لنبي)�ضلى �هلل عليه و�ضلم(: »لَْو ُكْنُت ُمتَِّخًذ� َخِلياًل«ح3678،ج5،�ش10.
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�حلديث بـ»يا مع�ضر قري�ش«؛ فهي قر�ئن حال تنفي حمله على �لعموم �ملطلق، كما 
�ملعان؛  تعار�ش هذه  قر�ئن  لوجود  قري�ش«  �ملقيد»عموم  �لعموم  بها  ير�د  �أنه ل 

وذلك من عدة �أوجه: 
1- اخلطاب موجه لنفر من قري�س خا�صة: 

يك�ضف لنا تتبع �حلديث يف بع�ش طرقه �أن �ملق�ضود باخلطاب �ضناديد قري�ش، 
و�أئمة �لكفر منهم: �أبو جهل بن ه�ضام، وعتبة بن ربيعة، و�ضيبة بن ربيعة، وعقبة 
بن �أبي معيط، و�أمية بن خلف، �أو �أبي بن خلف؛ وذلك و��ضح من رو�يات �أخرى 
حلديث �أذى قري�ش للنبي ؛ حيث قال له �أبو جهل بعدما �أخذته �لرهبة من قول 

�لنبي : »يا ممد ما كنت جهوًل ؟ فاأجابه �لنبي : »�أنت منهم«.
قري�ش؛ وهم  بعموم  ولي�ش  قري�ش،  كفار  من  بعدد مدود  فالوعيد خا�ّش 
�أماكن م�ضارعهم يف قليب بدر؛ ولعل  ، وعرفت  �ل�ضبعة �لذين عّدهم �لنبي 
هذ� �لأمر هو �لذي حد� ببع�ش علماء �حلديث و�ضع رو�ياتهم لهذه �لق�ضة يف 
هُم �خلطاب؛ فكان د�لًّ  كتاب دلئل �لنبوة، �إ�ضارة منهم �إل تقق �لوعيد فيمن خ�ضّ
�أن �لوعيد خا�ّش مبن �ضبق ذكره �آنًفا، وهذه كلها قر�ئن تدح�ش توجيه �خلطاب، 

لي�ضمل �لعموم �ملطلق)�لكفار جميعا(، �أو �لعموم �ملقيد )قري�ش جميعها(.
2- العربة من اخلطاب: 

هو  قري�ش؛  �ضناديد  �أمام  ْبِح«  ِبالذَّ ِجْئُتُكْم  »لََقْد  عبارة  ترديد  من  �لق�ضد  �إن 
 ، إرباك نف�ضيتهم، وجعلها ترت�جع عن عدو�نيتها �ملعلنة، و�ملتكررة �ضد �لنبي�
وهو مير بهم طائًفا بالبيت؛ وقمع هيجانها �ل�ضتفز�زي؛ وثنيهم عن همزه وملزه؛ 
فاأخذهم يف �أنف�ضهم بها ورجعو� كثري� عنه؛ حتى �أنهم �أخذو� يرفوؤونه باأح�ضن ما 
و�أبيه  �هلل  لعبد  �لت�ضويري  �لو�ضف  من  و��ضح  �للي؛ وذلك  �لقول  من  يجدون 
)ر�ضي �هلل عنهما( يف تتمة �لرو�ية: »فاأخذت �لقوم كلمته، حتى ما منهم رجل �إل 
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كاأمنا على ر�أ�ضه طائر و�قع، حتى �إن �أ�ضّدهم فيه و�ضاة قبل ذلك، لريفوؤه باأح�ضن 
ما يجد من �لقول، حتى �إنه ليقول: �ن�ضرف يا �أبا �لقا�ضم، �ن�ضرف ر��ضًد�، فو�هلل 

ما كنت جهوًل.«
لذلك فتجزيء �حلديث وتعميمه ل ي�ضتقيم، كما �أن برت لفظة »جئتكم بالذبح« 
من �ضياقها غري مو�ضوعي، بل رمبا تكون له تد�عيات وخيمة على �لأمة؛ وقد �َضنََّع 
�لكتاب  من  مبا�ضرة  لالغرت�ف  �لد�عي  �لأدعياء  على  �لغز�يل  ممد  �ل�ضيخ 
رجال  ولها  بها،  خا�ش  علم  لها  م�ضادرها  من  �لأحكام  »��ضتفادة  بقوله:  و�ل�ضنة 
ثقات، وعلى �لعامة �أن ت�ضمع وتطيع. عندما كتبنا يف �أحد موؤلفاتنا �أنه ل �ضنة بال 
فقه، كنا نريد �أن مننع �أنا�ًضا ي�ضرتون �أحد كتب �حلديث، ثم يطالعون �أثر� ل يدرون 
ما قبله ول ما بعده، ثم يحدثون فو�ضى قد تر�ق فيها �لدماء«)1(؛ فالتجروؤ على 
�ل�ضتدلل بال�ضنة �لنبوية، دون تكن من �ل�ضروط �لعلمية �ملتعارف عليها عند �أهل 
�لخت�ضا�ش، يعد �ضربا من تريف �لكلم عن مو��ضعه، فالتحريف كما �أنه يكون 

بتبديل �لألفاظ، يكون كذلك باخلروج باملعنى عما و�ضع له �للفظ.
3- معيار االت�صاق والتعا�صد:

�أو  �إليه،  د�عية  �أو  له،  مبيِّنة  باعتبارها  به  مت�ضلة  �لقر�آن  للبالغ  قرينة  �ل�ضنة 
ُر عقاًل �أن توجد �ضنة �ضحيحة ثابتة تعار�ش  وَّ ه �لقر�آن، فال يَُت�ضَ �جتهاًد� يف �إطار �أقرَّ
تكون  �أن  بد  فال  ذلك،  وجود  �لنا�ش  بع�ش  ظن  و�إن  ومقا�ضده،  �لقر�آن  مكم 

�ل�ضنة غري �ضحيحة، �أو يكون فهمنا غري �ضحيح، �أو يكون �لتعار�ش ظاهريًّا.
تديد  يف  �ضريحان  �ل�ضنة  و�ضحيح  �لقر�آن،  فمحكم  �ملنظور؛  هذ�  ومن 
�ملق�ضد من �إنز�ل �لقر�آن، و�إر�ضال �لر�ضل و�لنبوة �خلاتة خا�ضة؛ فر�ضالته  هي 

چ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   �لتف�ضري يف قوله تعال:  بينه علماء  �أعظم نعمة على �خللق، كما 
ڎ  ڈ  ڈ  ژ چ ]�إبر�هيم: 28[؛ فبي �هلل تعال ف�ضل �لنبي  وكر�مته؛ حيث 

�ل�ضنة �لنبوية بي �أهل �لفقه و�أهل �حلديث، �ش:3 وما بعدها.  -1
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جعله رحمة للعاملي، قال تعال: چ ک  ک  گ  گ  گچ ]�لأنبياء: 107[.

4- نبي الرحمة املهداة مل يمُبعث بالذبح ال لقري�س وال لغريها من النا�س: 

ي�ضهد �لتاريخ باأن قري�ًضا قد حاربت �لنبي  و�أ�ضحابه �أ�ضد �ملحاربة، و�ألَّبو� 
عزيز�،  ن�ضر�  وتعال  تبارك  �هلل  فن�ضره  �أ�ضحابه؛  و�آذو�  و�آذوه  �لقبائل،  عليه 
 ل يكن من  �أنه  �إل  َنه �هلل منهم و�أظهره عليهم؛  فَمكَّ فاتا موؤزر�؛  فدخل مكة 
ُخلقه �لنتقام و�لت�ضفي، ول يبعث لذلك، بل بُعث رحمة للعاملي، فكان عفوه 
وت�ضامه معهم �أقوى من �ل�ضيف و�لذبح؛ فكان  �أ�ضد رحمة على قري�ش من 
رحمته على من �ضو�ها، بدليل ما ح�ضل يوم فتح مكة؛ فقال لهم حي �جتمعو� 
اِنٌع ِبُكْم؟« قالو�: خري�، �أخ كرمي، و�بن �أخ كرمي قال:  يف �مل�ضجد: »َما تََرْوَن �أَنِّ �ضَ
َلَقاُء«)1(، فلو كان  �أر�ضل لقري�ش بالذبح و�لتنكيل لكانت هذه  »�ْذَهُبو� َفاأَْنُتُم �لطُّ
  ر�ضالته  �أ�ضل  مع  لتعار�ش هذ�  يفعل؛  ولكنه ل  وموؤيدة،  بل  �ضانحة،  فر�ضة 
�ملبنية على �لرحمة و�لرت�حم وطلب �لهد�ية للنا�ش ل قتلهم و�إكر�ههم يف �لدين.

كما �أن �لر�ضول  قد ج�ضد �ضماحة �لإ�ضالم يف �أبهى �ضورها و�أقد�ضها ويف 
�أحلك �لظروف و�أ�ضعب �ضروبها؛ فقد �ضفح و�ضرب ورجا من �هلل �إميان من يخرج 
َباِل، فقال: يا ممد، ذلك ِفيَما �ِضْئَت �إن �ِضْئَت �أَْن  من �أ�ضالبهم؛ ملا جاءه َمَلُك �ْلِ
)يوم �لعقبة(، فقال �لنبي : »بَْل �أَْرُجو �أَْن يُْخِرَج �هلل من  ْخ�َضَبْيِ �أُْطِبَق عليهم �ْلأَ

اَلِبِهْم من يَْعُبُد �هللَ َوْحَدُه َل يُ�ْضِرُك ِبِه �ضيئا«)2(. �أَ�ضْ

َة َحَر�َضَها �هللُ تََعاَل، )200/9(،  ، بَاُب َفْتِح َمكَّ رَيِ �أخرجه �لبيهقي يف �ل�ضنن �لكربى، ِجَماُع �أَْبَو�ِب �ل�ضِّ  -1
حديث رقم: 18276.

�أخرجه �لبخاري يف �ضحيحه،باب: �إذ� �أحدكم و�ملالئكة يف �ل�ضماء فو�فقت �إحد�هما �لأخرى غفر له   -2
ما تقدم من ذنبهح3231،ج4،�ش115، وم�ضلم يف �ضحيحه، باب: ما لقي �لنبي   من �أذى �مل�ضركي 

و�ملنافقي ح1795،ج3،�ش1420.
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ولقد �آثر نبي �لرحمة طلب �لهد�ية للمخالفي له يف �لعقيدة، على �أن يدعَو 
ُهمَّ �ْهِد َدْو�ًضا َو�أِْت ِبِهْم«)1(، رغم  عليهم بالزو�ل و�لفناء يف قوله  لدو�ش »�للَّ
ومكرها  دمويتها  رغم  ثَِقيًفا«)2(،  �ْهِد  ُهمَّ  ولثقيف»�للَّ وعنادها،  وتردها  ع�ضيانها 

وخبثها.
و�حلا�ضل �أن �ل�ضور �لنبوية �ملرتجمة للبالغ �لقر�آن يف �ضمو روحه، وتعدد 
�أمام  يت�ضاءل  مبلغا  بلغت  قد  معتنقيه،  بغري  �لإ�ضالم  عالقة  يف  �لإن�ضانية  �أبعاده 
روعتها وعظمتها �أحدث ما عرفه �لفكر �لإن�ضان من مبادئ �إن�ضانية، ولغة �لب�ضر 

تعجز عن �لإحاطة بكل مفرد�تها يف هذ� �ملحل.
ويف ختام هذه �لورقات �ملخت�ضرة، �أ�ضاأل �هلل تعال �أن يجزي �لقائمي على 
�أعمالهم و�أعمالكم خال�ضة  �ملباركة خري �لز�ء، و�أن يجعل  �لعلمية  �لندوة  هذه 
لوجهه �لكرمي، و�أن يكلل م�ضاعي �لميع بالتوفيق و�لنجاح، فهو وحده �ضبحانه 

وتعال �ملوفق و�ملعي، و�حلمد هلل رب �لعاملي.

ليتاألفهم  بالهدى  للم�ضركي  �لدعاء  باب  و�ل�ضري،  �لهاد  ف�ضل  كتاب  �ضحيحه،  يف  �لبخاري  �أخرجه   -1
تعال عنهم،  �هلل  �ل�ضحابة ر�ضي  ف�ضائل  م�ضلم يف �ضحيحه، كتاب  و�أخرجه  ح2937،ج4، �ش44،  

�ْضَلَم َوُجَهْيَنَة َو�أَ�ْضَجَع َوُمَزْيَنَة َوَتِيٍم َوَدْو�ٍش وطيىء ح2524،ج4،�ش1957. اِئِل ِغَفاَر َو�أَ بَاب من َف�ضَ
�أخرجه �أحمد بن حنبل، �مل�ضند، ح14702،ج23،�ش50، و�لرتمذي يف �ضننه، كتاب �أبو�ب �ملناقب،   -2

باب مناقب يف ثقيف وبني حنيفةح3942،ج5،�ش729 وقال: "هذ� حديث ح�ضن �ضحيح غريب".





اخللل يف فهم اأحاديث الوالء والرباء وتطبيقها
لم املدين  واأثر ذلك على ال�صِّ

د. �شالح عبدالكرمي
جامعة اجلمريا - االإمارات العربية املتحدة
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�حلمد هلل على نعمة �لعلم، و�لجتماع، و�لإميان، و�ل�ضكر له على منة �لأمن، 
و�لتعاي�ش، و�لطمئنان، و�أ�ضهد �أن ل �إله �إل �هلل وحده ل �ضريك له، �مللك �لو�حد 
عليه  �هلل  �لعدنان، �ضلى  �لكرمي  �لنبي  �أن ممًد� عبده ور�ضوله  و�أ�ضهد  �لديان، 

وعلى �آله و�ضحبه و�أتباعه ومن �ضار يف دروب �لنان، �أما بعد: 
و�أثني  �ملتتالية،  ومننه  �ملتعاقبة،  �آلئه  على  تعال  �هلل  �أ�ضكر  بدء  ذي  فبادئ 
بال�ضكر ل�ضعادة جمعة �ملاجد موؤ�ض�ش �لكلية ورئي�ش جمل�ش �أمنائها، و�أثلث بال�ضكر 

لالأمانة �لعامة لندوة �حلديث �ل�ضريف ومن�ضوبيها.
�أ�ضارك مع هذه  �أن  �لغتباط و�ل�ضرور، و�لفرحة و�حلبور  و�إنه من دو�عي 
�لكوكبة �ملباركة من �مل�ضايخ و�لأ�ضاتذة و�لدكاترة، و�أن �أكون �ضاحب ورقة بحثية 
لم املدين يف ال�صنة النبوية مقوماته  يف �لندوة �لعلمية �لثامنة �ملو�ضومة ب »ال�صِّ

واأبعاده احل�صارية«.
لقد حر�ضت �ل�ضريعة �لإ�ضالمية على غر�ش قيم �لعتد�ل و�لو�ضطية، ون�ضر 
بي  �حلياة  �أبو�ب  جميع  يف  �لعتد�ل  نهج  فهي  �لب�ضرية؛  بي  لم  و�ل�ضِّ �ل�ضماحة 
طريف �لغلو و�لفاء، وهي و�ضطية يف �لعقائد و�لعباد�ت، و�ل�ضلوك و�ملعامالت، 
وهي �ضمحة مرب�أة من جفاء �لتفريط، وغلو �لإفر�ط، وهي دين �ل�ضالم و�لأمان، 

و�ل�ضتقر�ر و�لطمئنان.
�إل  �لعظيمة،  و�ملبادئ  �لنبيلة،  �لقيم  هذه  عن  �لنا�ش  من  كثري  تنكب  وملا 
�لإرهاب  فنت  ظهرت  �لأعوج،  �ل�ضقيم  و�لفكر  �لأهوج،  �لتطرف  ظلمات 
�لربيئة، و�ُضوهت �ضورة  �لأنف�ش  َف�ُضفكت  �لرتويع و�لتفجري؛  و�لتكفري، ومن 
و�ضاع  �مل�ضونة،  �لأعر��ش  و��ْضُتِبيحت  �ملع�ضومة،  �لدماء  و��ْضُتِحلت  �ل�ضريعة، 

�خلوف يف كثري من �لبالد، وت�ضتتت فئام من �لعباد !!
�أن  �ملعتدلي:  و�حلكماء  �لعاملي،  �لعقالء  على  �لو�جب  من  كان  ولذلك 
ذهاب  خطورة  لبيان  �لنا�ضحة؛  كلماتهم  تتو�فر  و�أن  �ل�ضادقة،  جهودهم  تتظافر 
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�لأمن وحلول قرن �لإرهاب، وبذل �لأ�ضباب حلماية فكر �ل�ضباب، ودح�ش �أبرز 
�ل�ضبهات �ملثرية للفتنة، و�إنقاذ �لأمة من �لفنت �ملدلهمة؛ من خالل �ملوؤتر�ت �لعلمية 

�لنافعة، و�ملقالت �لتاأ�ضيلية �لر��ضخة، و�ملحا�ضر�ت �لتوعوية �لناجحة.
م�ضتنرية؛  ودرة  م�ضيئة،  حلقة  �إل  �لثامنة  �لدولية  �لعلمية  �لندوة  هذه  وما 
تقرير  يف  �لأمة،  تخدم  و�أطروحة  مهمة،  ق�ضية  يف  �حلروف  على  �لنقاط  لو�ضع 
منابع  وجتفيف  �لعلمي،  �لتاأ�ضيل  من  به  يتعلق  ما  وبيان  �ملدن،  لم  �ل�ضِّ حقيقة 

�لإرهاب �لوح�ضي.
وملا ر�أيت �إعالن �لندوة، وماورها �ملهمة؛ تاقت نف�ضي للم�ضاركة �لعاجلة، 
و�لإ�ضهام بالكتابة �لنافعة، فاخرتت مو�ضوعا مهما للغاية، وحريا بالعناية، وو�ضمته ب: 
لم  ال�صِّ على  ذلك  واأثر  وتطبيقها  والرباء  الوالء  اأحاديث  فهم  يف  »اخللل 
لم  �ل�ضِّ �أحاديث  �لندوة:  ماور  من  �خلام�ش  �ملحور  يف  ي�ضب  و�لذي  املدين«، 

؛ �إ�ضكالّية �لفهم و�لّتطبيق. �ملدنِّ
�ضائال  و�لتحقيق،  �لبحث  هذ�  ربوع  حول  �ضريعة  تطو�فة  معكم  و�ضاأعي�ش 

�ملول جل يف عاله �ل�ضد�د و�لتوفيق.
بد�ية عرجت على بيان ماهية �لولء و�لرب�ء وهو: �ملحبة و�لن�ضرة هلل تعال، 
ولر�ضوله �ضلى �هلل عليه و�ضلم و�ملوؤمني، ومبة كل عمل يحبه �هلل تعال ور�ضوله 
�ضلى �هلل عليه و�ضلم، وبُْغ�ُش �لكافرين ومعاد�تهم، وبغ�ش كل عمل ل يحبه �هلل 

ور�ضوله �ضلى �هلل عليه و�ضلم؛ وفق �ل�ضريعة.
كما تطرقت لأهميته من خالل بيان �أنه من عباد�ت �لقلوب، ومن �أدق م�ضائل 
�أوثق عرى �لإميان، كما يف �حلديث: »من  �لعتقاد، و�ضميم دعوة �لأنبياء ومن 

�أحب هلل، و�أبغ�ش هلل، و�أعطى هلل، ومنع هلل، فقد ��ضتكمل �لإميان«)1(.
�أخرجه �أبو دو�د يف �ضننه، كتاب �ل�ضنة، باب �لدليل على زيادة �لإميان ونق�ضانه )برقم 4681(، و�إ�ضناده   -1

�ضحيح.
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ثم �نتقلت يف �لبحث �إل بيت �لق�ضيد؛ وهو �أ�ضباب �خللل يف فهم �أحاديث 
�لولء و�لرب�ء وتطبيقها، وتتلخ�ش يف خم�ضة �أ�ضباب رئي�ضية: 

�ضق  من  لالأحاديث  فالنظر  لالأحاديث،  و�لنتقائية  �ملجتز�أة  �لنظرة  اأولها: 
ا، كما  ها بع�ضً �إذ �لن�ضو�ش يُكمل بع�ضُ و�حد، دون �لتكامل، �ضبب خللل �لفهم، 
�أنها مبجموعها تبي دللت �لتخ�ضي�ش و�لتقييد، ويتكامل �لنظر لالأحاديث �أي�ضا 

بربطها باأ�ضباب �لورود، و�لنظر �إليها من خالل �ل�ضياق و�ل�ضباق و�للحاق.
ثانيها: فهم �لأحاديث بعيد� عن مقا�ضد �ل�ضريعة، و�لقو�عد �لكلية، و�أ�ض�ش 
�إل بالربط بي �لن�ش وبي مقا�ضد  �مل�ضالح و�ملفا�ضد، و�لنظر �ل�ضحيح ل يكتمل 
�أبو�با من  يفتح  �لفهم  �لكربى، وغياب هذ�  �لغايات  �ل�ضريعة، و�لفهم من خالل 
لم  �ل�ضِّ ويزعزع  �لتعاي�ش،  ويُف�ضد  و�لن�ضل،  �حلرث  ويُهلك  و�ل�ضرور،  �لف�ضاد 

�ملدن.
ثالثها: �إهمال فهم �ل�ضلف لالأحاديث؛ �إذ ل يخفى على �لناظر �أن �هلل تعال 
جعل  مما  �لتنزيل،  و�ضهود  �لتاأويل،  بفقه  �لكر�م  �ل�ضحابة  من  �لأمة  �ضلف  ميز 
�أدرك غالف  فمن  �ل�ضرعي،  �إدر�ك �خلطاب  �لفهوم يف  بقية  ميزة على  لفهمهم 
�للغة،  �لن�ش، ل �ضيما مع �ضميمة قوة  �أدرى بدللة  �حلال، و�ضهد �لوقائع، كان 
و�ضلم،  عليه  �هلل  �ملع�ضوم �ضلى  �ضوؤ�ل  وفر�ضة  �لذهن،  وتوقد  �لإدر�ك،  و�ضعة 

وطرح ما ي�ضكل عليه �آنذ�ك، فاإهمال فهمهم له �آثار �ضيئة.
رابعها: �لغلو يف �لأهو�ء، و�لعقل، و�لعتد�د بالر�أي، و�لأ�ضل �أن �لأحاديث 
�لنبوية �ل�ضحيحة يتلقاها �ملوؤمن بالت�ضليم و�لر�ضا، ول يردها لأنها تخالف �أهو�ء 
�أعناق  ��ضتدل، ولوى  تابعا لهو�ه، ورمبا �عتقد ثم  �لن�ش  �لنف�ش، فكم ممن جعل 
�لن�ضو�ش لتو�فق �لهوى عنده، و�أحدث �لقيا�ضات �لفا�ضدة، وجمد على �لآر�ء 
باملعان لتتو�ءم مع �خللفيات �مل�ضبقة، فالنظر  �ملارقة، وحرف �لدللت، ولعب 
لالأحاديث بحاجة �إل �لتجرد �لتام، و��ضتعد�د للقبول، ولو خالف �لهوى �لذي 
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ي�ضري عليه �ل�ضخ�ش �أو �لعاطفة، حتى ي�ضلم �ملرء من �لفهم �خلاطئ.
خام�صها: عدم �ضبط تقيق �ملناط، وتقيق مناط �حلكم �ل�ضرعي وتنزيله على 
ما ينا�ضبه من وقائع دقائق م�ضائل �لعلم، وكما هو معلوم عند �أهل �لأ�ضول، �أن 
�لتدرج �ل�ضحيح يكون بتنقيح �ملناط، ثم تقيق �ملناط، و�لنظر يف تقق �ل�ضفات 
يف �لفرع �لذي ينزل عليه �حلكم، �أو تطبيق �لقاعدة �لكلية على فروعها �لزئية، 
وعملية �لقيام بالتنزيل تتاج �إل �أهلية و�أدو�ت و�آلت، وكم من �أو�ضاف عامة 

نُزلت يف غري وجهها �ل�ضحيح. 
�لتي  �لتطبيقات  لنماذج من  تعر�ضت  �لفهم،  �أ�ضباب �خللل يف  بيان  بعد  ثم 
لم �ملدن،  �أثر خطري على �ل�ضِّ وقع فيها �لفهم �خلاطئ من �لتيار�ت �لغالية، مما له 

وكانت �لنماذج حول ثالث م�ضائل: 
�مل�ضائل  فمن  �لدولية،  �ملعاهد�ت، و�لعالقات  �أحاديث  فهم  اأوال: �خللل يف 
�ملعاهدين  قتل  وجو�ز  للتكفري،  �ضببا  �لغالية  �لماعات  �تخذتها  �لتي  �خلطرية 
و�مل�ضتاأمني يف بالد �مل�ضلمي عقد �لتفاقيات، و�لأحالف، و�ملعاهد�ت �لدولية، 
حيث قررو� بطالن هذه �لعقود من عدة وجوه؛ منها �أنها تخالف ن�ضو�ش �لولء 
فقد  هلل  ومنع  هلل،  و�أعطى  هلل،  و�أبغ�ش  هلل،  �أحب  »من  كحديث  �لعامة؛  و�لرب�ء 
��ضتكمل �لإميان«)1(، و�أحاديث �لنهي عن مبة �لكفار؛ كحديث: »ل يحب رجل 
قوما �إل ح�ضر معهم«)2(، ول �ضك �أن هذ� �لفهم نتج من �لنظرة �لزئية �لنتقائية 
للن�ضو�ش، و�إعمال بع�ش �لن�ضو�ش على ح�ضاب �لن�ضو�ش �لأخرى، و�إل فالناظر 
�لنبي  �أنَّها قد دلت على جو�ز عقد �لهدنة مع �لكفار، وقد �ضهد  �ل�ضنة يرى  يف 
�لاهلية �خلرية:  باأحالف  �لوفاء  �إل  �ملُِطيبي، ودعا  عليه و�ضلم حلف  �هلل  �ضلى 

�أخرجه �أبو دو�د يف �ضننه، كتاب �ل�ضنة، باب �لدليل على زيادة �لإميان ونق�ضانه )برقم 4681(، و�إ�ضناده   -1
�ضحيح.

�أخرجه �لطرب�ن يف �ملعجم �لأو�ضط، )م6/�ش 293(، ووقال: ل يرو هذ� �حلديث عن �بن عيينة �إل   -2
�إل �بن عيينة. قلت:ممد بن ميمون  �أبي خالد  �إ�ضماعيل بن  ممد بن ميميون �خلياط، ول يروه عن 

�خلياط لي�ش من �لثقات.
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»�أوفو� بحلف �لاهلية، فاإنه ل يزيده �إل �ضدة، ول تدثو� حلفا يف �لإ�ضالم«)1(، 
وكتب �لنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم كتابا بي �ملهاجرين و�لأن�ضار، و�دع فيه يهود� 
من  حتى  �لأمان  و�إعطائه  �لكافر  �إجارة  جو�ز  على  �ل�ضنة  دلت  كما  وعاهدهم، 
وحديث:  هانئ«)2(،  �أم  يا  �أجرت  من  �أجرنا  »قد  حديث:  يف  كما  �لنا�ش،  �آحاد 
»ذمة �مل�ضلمي و�حدة ي�ضعى بها �أدناهم فمن �أخفر م�ضلما فعليه لعنة �هلل و�ملالئكة 
و�لنا�ش �أجمعي، ل يقبل �هلل منه �ضرفا ول عدل«)3(، و�لمع بي هذه �لن�ضو�ش 

يجلي حقيقة �حلكم.
فمن  �لعدو،  دفع  يف  �مل�ضلم  بغري  �ل�ضتعانة  �أحاديث  فهم  يف  �خللل  ثانيا: 
بغري  �ل�ضتعانة  �لو�ردة يف  �لأحاديث  �لتي حملت على غري وجهها،  �لأحاديث 
�لكفار  �ل�ضائل، و�أن ذلك من مظاهرة  �مل�ضلم  قتال  �أو  �مل�ضركي  قتال  �مل�ضلم يف 
مطلقا، وهدم لعقيدة �لولء و�لرب�ء، كعموم حديث عائ�ضة ر�ضي �هلل عنها يف 
قول �لنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم لرجل م�ضرك �أر�د �أن يلحق بهم ويقاتل معهم يف 
بدر: »�رجع فلن �أ�ضتعي مب�ضرك«)4(، ومثله حديث �أبي حميد �ل�ضاعدي يف طلب 
نفر من بني قينقاع �لقتال مع �لنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم فقال: »قل لهم فلريجعو� 
فاإنا ل ن�ضتعي بامل�ضركي«)5(، و�خللل نتج ب�ضبب عدم �إدر�ك فقه �لتنزيل وتقيق 
�ملناط يف هذه �مل�ضاألة، وعدم �لنظر �ملتكامل للن�ضو�ش، و�أ�ضل هذه �مل�ضاألة �أنها 

�أخرجه �لرتمذي يف �ضننه، كتاب �ل�ضري، باب �حللف، )برقم 1585(، وقال: �إ�ضناده ح�ضن.  -1
�لن�ضاء وجو�رهن، )برقم 3000(،  �أمان  باب  �لبخاري يف �ضحيحه، كتاب �لزية و�ملو�دعة،  �أخرجه   -2

وم�ضلم يف �ضحيحه، كتاب �حلي�ش، باب ت�ضرت �ملغت�ضل بثوب ونحوه، )برقم 336(.
�أخرجه �لبخاري يف �ضحيحه، كتاب �لعت�ضام، باب ما يكره من �لتعمق و�لتنازع يف �لعلم و�لغلو يف   -3
�لدين و�لبدع )برقم 7300( وم�ضلم يف �ضحيحه، كتاب �حلج، باب ف�ضل �ملدينة ودعاء �لنبي �ضلى �هلل 

عليه و�ضلم بالربكة، )برقم 1370(.
�أخرجه م�ضلم، كتاب �لهاد، باب كر�هة �ل�ضتعانة يف �لغزو بكافر )برقم 1817(، و�أخرجه �أبود�ود يف   -4
�ل�ضنن كتاب �لهاد، باب يف �مل�ضرك ي�ضهم له، )برقم 2732(، و�لرتمذي يف �ضننه كتاب �ل�ضري، باب ما 
جاء يف �أهل �لذمة يغزون مع �مل�ضلمي هل ي�ضهم لهم، )برقم 1558(، و�بن ماجه يف �ضننه كتاب �لهاد، 

باب �ل�ضتعانة بامل�ضركي، )برقم 2832(.
�أخرجه �لطرب�ن يف �لأو�ضط،)برقم 5138(، و�لبيهقي يف �ل�ضنن كتاب �لهاد، باب ما جاء يف �ل�ضتعانة   -5
بامل�ضركي )م 9 �ش 37(، و�ضححه �حلاكم يف �مل�ضتدرك )برقم 2564( و�إ�ضناده �ضعيف لهالة �ضعد بن 

�ملنذر. �نظر تهذيب �لتهذيب )م 2 �ش 278(.
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من مفرد�ت م�ضائل �لفقه، ولذلك تذكر يف �أبو�ب �لهاد، ول تذكر يف �أبو�ب 
قال  ومن  وبر�ء،  ولء  عليها  ينَُب  ول  قدمي  �لفقهاء  بي  فيها  و�خلالف  �لعقيدة، 
قبيلة خز�عة يف حلف  ذلك دخول  من  �لباب  �أدلتهم يف  لهم  �ل�ضتعانة  بجو�ز 
�لنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم ملا عاهد كفار قري�ش وفيهم م�ضركون، وقاتلت مع �لنبي 
�ضلى �هلل عليه و�ضلم عام �لفتح، و�تخاذ �لنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم �لعيون �ملاأمونة 
من �لكفار للتج�ض�ش على �لكفار �حلربيي، وهذ� يدل على جو�ز �ل�ضتعانة بهم 
يف �لهاد، وفق �ضروط معينة؛ كما فعل �ضلى �هلل عليه و�ضلم يف �حلديبية؛ ففي 
�حلديث: »وبعث عينا من خز�عة«)1(،و�إخبار �لنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم يف �آخر 
�لزمان عن قتال �مل�ضلمي و�لروم معا، يف �ضلح بينهم لعدو من ور�ئهم مما يدل 
على جو�ز �ل�ضتعانة بالكفار �ملعاهدين على قتال �لكفار �حلربيي؛ كما يف �حلديث: 
»�ضت�ضاحلون �لروم �ضلحا �آمنا، فتغزون �أنتم وهم عدو� من ور�ئكم، فتن�ضرون 

وتغنمون وت�ضلمون...«)2(.
�إخر�ج �مل�ضركي من جزيرة �لعرب، كما يف  ثالثا: �خللل يف فهم حديث 
�أو�ضى  و�ضلم  عليه  �هلل  �ضلى  �هلل  ر�ضول  �أن  عنهما  �هلل  ر�ضي  عبا�ش  �بن  حديث 
�لعرب....«)3(، فذهب بع�ش  �مل�ضركي من جزيرة  عند موته بثالث: »�أخرجو� 
يف  للم�ضلمي  وجماورتهم  وم�ضاكنتهم،  و�لكفار  �مل�ضركي  بقاء  �أن  �إل  غال  من 
جزيرة �لعرب باأي �ضورة، م�ضادم لعقيدة �لولء و�لرب�ء، و�أنه يجب �إخر�جهم 
وتطهري �لزيرة منهم، ولو من �آحاد �لنا�ش ! بل قال بع�ضهم بجو�ز قتلهم وقتالهم! 
ونتج �خللل يف �لفهم؛ هنا ب�ضبب عدم ت�ضور مقا�ضد �ل�ضريعة، وقو�عد �مل�ضالح 
و�ملفا�ضد، و�لكليات �ل�ضرعية، وما يرجع لولة �لأمر، وما هو من عمل �لآحاد، 
�إدر�ك دللة  �لفهم من غري  �إل جانب  �لإخر�ج،  �ل�ضارع من م�ضاألة  وما ق�ضده 

�أخرجه �لبخاري، كتاب �ملغازي، باب غزوة �حلديبية، )برقم 4180(.  -1
كتاب  ماجه،  و�بن  )برقم 4292(،  �لروم،  من مالحم  يذكر  ما  باب  �ملالحم،  كتاب  �أبود�ود،  �أخرجه    -2

�لفنت، باب �ملالحم، )برقم 4089(، و�إ�ضناده �ضحيح.
�أخرجه �لبخاري، كتاب �لهاد و�ل�ضري، باب هل ي�ضت�ضفع �إل �أهل �لذمة ومعاملتهم، )برقم 3053(.  -3
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�أن  معينة؛ ودليل ذلك  �أو �ضفات  معينة،  باأ�ضناف  مقيد  �لإخر�ج  فهذ�  �ل�ضياق، 
عمر ر�ضي �هلل عنه ل يخرج كل كافر من �ملدينة، بل هناك من �ملماليك �لكفار، 
وكذلك �ل�ضناع ونحوهم، ل يخرجو� منها، حتى �إن �أبا لوؤلوؤة �ملجو�ضي، وهو 
�لذي قتل عمر ر�ضي �هلل عنه كان مقيما باملدينة، ومثله بقاء �ليهود بخيرب، ومعاملتهم 
عليها بن�ضف ما يخرج منها حلاجة �مل�ضلمي �إليهم يف �لقيام با�ضتغالل تلك �ملز�رع 
و�إ�ضالحها، ومن �لأدلة على �ضبيل �للتز�م �أن �هلل تعال �أباح تزوج �لكتابية ومن 

لزم ذلك �أن من تزوجها من �أهل �ملدينة ف�ضوف يجعلها تقيم معه فيها.
�ملدن،  لم  �ل�ضِّ �لولء و�لرب�ء على  لن�ضو�ش  �لفهم �خلاطئ  �آثار  �أخطر  ومن 
�نت�ضار فكر �لتكفري يف �ملجتمعات، و��ضتهد�ف �مل�ضاملي و�ملعاهدين و�مل�ضتاأمني 
لم  يف بالد �مل�ضلمي و�إيذ�وؤهم، وت�ضويه �ضورة �لإ�ضالم �لنقية �لتي بُنيت على �ل�ضِّ
و�لرحمة و�لت�ضامح، و�إحر�ج �لدول �مل�ضلمة و�لت�ضييق عليها ببع�ش �لت�ضرفات 

�لتي ل تت �إل �لإ�ضالم ب�ضلة، وتو�ضع د�ئرة �لغلو و�لتطرف لدى �ل�ضباب.
�لتكاملية  �لنظرة  خالل:  فمن  �خلاطئ،  �لفهم  جتاه  �لو�جب  �لعالج  و�أما 
للن�ضو�ش، و�لتجرد من �لأهو�ء عند �لنظر يف �لأحاديث، و�لربط بي �لن�ضو�ش 
ومقا�ضد �ل�ضريعة، ومعرفة حدود �لعقل مع �لنقل، ومعرفة فقه �لتنزيل و�لتكييف.
ونختم بجملة من �لو�ضايا تتمثل يف: �أول: �ضرورة �إفر�د موؤتر�ت للمحاور 
�لزئية يف �إ�ضكاليات �لفهم و�لتطبيق؛ كاأن يخ�ض�ش موؤتر كامل لأحاديث �لولء 
و�لرب�ء، وتاأ�ضيل هذ� �لباب، و�آخر عن �لأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر، وغريها، 
ثانيا: تخ�ضي�ش ندو�ت حول فقه �لفنت، وبيان �لأ�ضباب و�ل�ضور و�لعالج؛ من 
من  فريق  قيام  ثالثا:  �لع�ضرية،  بالأحد�ث  وربطها  �ل�ضرعية،  �لن�ضو�ش  خالل 
�لباحثي باإعد�د ر�ضالة علمية جتمع �لأحاديث �لتي ح�ضل خلل يف فهمها، مما يتعلق 
لم و�لت�ضامح، و�لرد على �أبرز �ل�ضبهات يف هذ� �لباب، ر�بعا: تر�ضيخ  بباب �ل�ضِّ
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فكرة عدم �لت�ضادم بي �لولء و�لرب�ء، وبي مبادئ �لو�ضطية و�لرحمة و�لت�ضامح، 
و�أنه لي�ش من �لولء و�لرب�ء �إيذ�ء �لآخرين، و�لتعدي على �لآمني من �مل�ضتاأمني 

و�ملعاهدين، فالإ�ضالم حفظ حقوقهم، ودعا للوفاء بعهودهم، و�لإح�ضان �إليهم.
هذ� ملخ�ش �لبحث يف عجالة، وقد بذلت فيه و�ضعي وطاقتي، و�إن كنت 
قد �أ�ضبت فذلك من ف�ضل �هلل، و�إن كنت قد �أخطاأت، فمن زلت �لنف�ش فاأ�ضتغفر 
�هلل، و�آخر دعو�نا �أن �حلمد هلل رب �لعاملي، و�ل�ضالة و�ل�ضالم على �ضيد �ملر�ضلي، 

وعلى �آله و�أ�ضحابه و�أتباعه �لغر �مليامي، ومن �ضار على نهجهم �إل يوم �لدين.



لم املدين التعدديمُة و ال�صِّ
لمي يف ع�صر النبوة اأمُمنوذج التعاي�س ال�صِّ

د. جناة حممد عبداهلل املرزوقي
كلية الدرا�صات االإ�صالمية والعربية - االإمارات العربية املتحدة
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لمي يف �ملدنية �ملعا�ضرة و�حدة من �أبرز �لق�ضايا  �إن �لدعوة �إل �لتعاي�ش �ل�ضِّ
�ملثارة على م�ضتوى �لعال حالًيا، وبخا�ضة يف ظل �حلالة �ملخيفة من عدم �ل�ضتقر�ر 
�لأمني �لد�خلي و�خلارجي يف �ملجتمعات �لإن�ضانية، و�لتي تذكيها �أ�ضباب خمتلفة 
منها: عدم �لتمازج بي �ألو�ن �لطيف �ملجتمعي يف �لدول، وبروز ق�ضية تغليب 

�لولء�ت �خلارجية على �مل�ضالح �لوطنية. 
ودولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، دولة تتميز بتعددية تظهر يف عدد �لن�ضيات 
�أكرث من 150  �أكرث من 200 جن�ضية، تثل  بلغت  �أر�ضها، و�لتي  تعي�ش على  �لتي 

قومية، وت�ضتعمل 100 لهجة)1(. 
ويف عام 2014 ح�ضلت دولة �لإمار�ت على �ملرتبة �لأول عاملًيا يف �لتعاي�ش 
لمي بي �لن�ضيات؛ لحت�ضانها 200 جن�ضية خمتلفة على �أر�ضها، وفًقا للتقرير  �ل�ضِّ
�ملتحدة،  لالأمم  �لتابعة  و�لإغاثة  و�لرعاية  لل�ضلم  �لعاملية  للمنظمة   2014 �ل�ضنوي 
و�لذي مت ك�ضف �لنقاب عنه مبنا�ضبة �ليوم �لدويل لل�ضالم، و�لذي ي�ضادف 21 

�ضبتمرب من كل عام.
�ملرتبة  �لتي جاءت يف  �لوليات �ملتحدة �لأمريكية  وتقدمت �لإمار�ت على 

�لثانية، يف حي �حتلت بريطانيا �ملرتبة �لثالثة)2(. 
و�لنموذج �لذي تثله دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة بف�ضل �هلل حديًثا، ميتد 
�إ�ضالمية، وكال  �أول دولة  ت�ضكل  �ملدن عند  �لعهد  �لإ�ضالم يف  بجذوره ل�ضدر 
لمي يف ظل �لتعددية،  �ل�ضورتي تعك�ضان �ضورة جلية للقدرة على �لتعاي�ش �ل�ضِّ

وهو �لتحدي �لذي خ�ضرت كثري من �ملجتمعات يف �ضبيل �إثباته.

للدر��ضات  �لإمار�ت  مركز  موقع   :http://fcsa.gov.ae و�لإح�ضاء،  للتناف�ضية  �لتادية  �لهيئة  ينظر:   -1
.http://www.ecssr.com :و�لبحوث �ل�ضرت�تيجية

http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/6854beb8-a5d7-4c7a-8e9c- h :لال�ضتز�دة ينظر   -2
3e39e4a5512a#sthash.tbDlKkz1.dpuf
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فجاء هذ� �لبحث ليجيب عن �لت�ضاوؤلت �مللحة لكثري من �لهيئات و�ملوؤ�ض�ضات 
�لعاملية �لتي ت�ضهد على جمتمعات ل تز�ل �ضحية �لقالقل و�ل�ضطر�بات؛ ب�ضبب 
�لتي  �لتنوع �لإن�ضان �لذي يكتنفها دون �ن�ضباط وتازج. وعليه، فالإ�ضكاليات 
يحاول هذ� �لبحث �لإجابة عنها هي: كيف ��ضتطاع �لإ�ضالم يف ع�ضر نبيه �ضلى 
لم  �هلل عليه و�ضلم من خالل ما �أثر عنه قوًل وفعاًل �أن يو�زن بي �حلفاظ على �ل�ضِّ
يف ن�ضيج �ملجتمع �مل�ضلم، و�أن يدعو �إليه ويرعى مكت�ضباته، ووجود �لتعددية فيه؟ 
وهو ما يعترب نتيجة للت�ضاوؤل �مللح، هل وجود �لتعدديات يف �أي جمتمع، �أو �أمة، 
نبي  �ضربه  �لذي  �لأمنوذج  �أن  �أم  و�لقالقل؟  و�حلروب  �لفنت  وجود  مع  يتالزم 
جمتمعات  يف  عليه  وللبناء  به،  لالحتذ�ء  �ضالح  دليل  �لنبوة  ع�ضر  يف  �لإ�ضالم 
مثله  �لذي  �لنموذج  يف  خ�ضو�ضية  هناك  وهل  ومكان؟  زمان  �أي  يف  �مل�ضلمي 
جدير  �أمنوذج  �أنه  �أم  �ملجتمعات،  من  لغريه  لنقله  ي�ضلح  فال  �لنبوي،  �ملجتمع 

بالعاملية وبالدميومة و�لنت�ضار، بغ�ش �لنظر عن �لأديان و�لأعر�ق و�لنتماء�ت؟
خاللها  من  يَ�ْضُهل  �لبحث،  يدي  بي  للمفاهيم  تو�ضيح  من  بد  ل  وكان 
�لولوُج �إل معرتك �حلقائق ومعالتها. فالتعددية �ملر�دة هنا يُق�ضد بها: تنوع يف 
�ملجتمعات، قائم على تايز وخ�ضو�ضية يف د�خل �إطار عام من �لوحدة �لتي ت�ضم 
�لب�ضر يف  بي  �لختالفات  من  �أ�ضكال  بها  ويق�ضد  �إطار جامع،  �لتنوع يف  ذلك 
�لأعر�ق، و�لأديان و�لثقافات وغريها. بحيث �أنها توؤثر على حلمة �لن�ضيج �لب�ضري 

�لذي يتعاي�ش مًعا يف �لوطن �لو�حد.
لم �ملدن يق�ضد به �إ�ضاعة ثقافة �ل�ضالم وترويجه، و�لت�ضامح و�لنفتاح  و �ل�ضِّ
�لر�أي  قبول  وتعزيز عملية  �حلو�ر،  ثقافة  به، عن طريق  �لآخر، و�لعرت�ف  على 
�لآخر، وفهم �ملختلفي فيما بينهم، وجت�ضري �لهوة بي خمتلف �لأطياف، و�ل�ضر�ئح 
�لقانون  ودولة  و�لدينية،  و�ل�ضيا�ضية  �لفكرية  بالتعددية  و�لإميان  �لجتماعية، 
�لعنف و�لتطرف  �أ�ضكال  لمي لل�ضلطة، ورف�ش جميع  �ل�ضِّ و�لد�ضتور، و�لتد�ول 
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�حلو�ر  مببد�أ  و�لإميان  �ملجتمع،  يف  �لقمعية  و�ملمار�ضات  و�لفكر  �لعقيدة  يف 
�لدميوقر�طي �ل�ضفاف، وحرية �لكلمة و�لتعبري، وتبني مبد�أ �حلو�ر �ملفتوح.

�إل  ي�ضري  �لتعددية  ظل  يف  لمي  �ل�ضِّ �لتعاي�ش  مفهوم  فاإن  ذلك  على  بناء  و 
�حلالة �لتي يُْرجَتى �لو�ضول �إليها يف �ملجتمعات يف ظل وجود �لتعددية، و�لتعاي�ش 
لمي قد يكون بي �أهل �مللة �لو�حدة، �أو �مللل �ملختلفة، �أو على نطاق �لدول،  �ل�ضِّ

�أو بي �لقوى �لجتماعية �ملختلفة يف نطاق �لدولة ذ�تها.
و تختلف �أ�ضكال �لتعدديات يف �ملجتمعات، ونلحظ �أنها دو�ئر ل تز�ل ت�ضيق 
وتتحدد من خاللها �إل نطاقات مددة، فمن �لتعدديات �لقومية، �إل �لتعددية 
�إطار �حل�ضارة �لو�حدة، ومن ثم تعددية �حل�ضار�ت، و�ل�ضر�ئع، و�ملذ�هب  يف 

�لفكرية يف �إطار �ل�ضريعة �لو�حدة، و�لنتماء�ت �حلزبية �ل�ضيا�ضة، وغري ذلك.
فاإننا  �لأول،  �لإ�ضالمية  �لدولة  يف  �ملدنية  �ضلمية  مظاهر  عن  �لبحث  وعند 
�إل  و��ضحٌة  �إ�ضار�ٌت  هناك  كانت  تكونها،  مر�حل  من  مرحلة  كل  يف  �أنه  نلحظ 
مبادئ �مل�ضوؤولية �لتي يتحملها �ملجتمُع كله، �ضمانًا لبقاء �لدولة، وتر�ضيًخا لبقائها 
وَمَنَعِتها، وتنظيَم عالقة �حلاكم باملحكومي من خالل بيعتي �لعقبة �لأول و�لثانية، 
ثم نرى يف �ملرحلة �لتالية �ملهمة للدولة بعد �لهجرة �لبدء باإ�ضد�ر )وثيقة �ملدينة(، 
لمي من خالل: تاأكيدها  وهي د�ضتور حوى �لكثرَي من مالمح �لدعوة للتعاي�ش �ل�ضِّ
�لأن�ضاِب و�لأح�ضاِب  �عتبار�ُت  فاألغيت  �لنا�ش،  �أمٌة من دون  �مل�ضلَم  �ملجتمَع  �أن 
و�لقبائل، و�نتقل �ملجتمُع من م�ضتوى �لقبيلة مل�ضتوى �لأمة. وهو م�ضتوى جديد 

تاما، متميز ومتفرد بخ�ضائ�ضه و�ضكله.
كما ن�ضت على �إقر�ر �لنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم لالأحالف �لتي كانت قبل 
و�حرت�م  �ملو�ثيق،  �حرت�م  على  و�ل�ضالم  �ل�ضالة  عليه  منه  تاأكيد  وهو  �لهجرة، 

�لتعددية يف �إطار �لأمة.
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وفيها �لن�ُش على �حرت�م �لعقود و�للتز�مات �لتي ل تخل بنظام �لدولة، ول 
ثَمَّ يجب على جميع  �إن�ضان، ومن  باأمنها، فالأي م�ضلم �حلق يف منح �لأمان لأي 

�أفر�د �لدولة �أن ترتم هذ� �لأمان.
كما جاء فيها: »و�إنه من تبعنا من يهود فاإن له �لن�ضر و�لأُ�ضوة، غرَي مظلومي 

ر عليهم«.)1( ول ُمَتنا�ضَ
�لإ�ضالمية  غري  �لأقليات  �أو  و�ملعاهدين،  �لذمة،  �أهل  رعاية  يف  �أ�ضل  وهو 
�لتي تخ�ضع ل�ضيادة �لدولة و�ضلطان �مل�ضلمي. �إل غري ذلك مما �أ�ضارت له �لوثيقة 
لمي يف �إطار �لدولة �لإ�ضالمية،  �ضر�حة، وكان �أ�ضا�ًضا لرت�ضيخ مبد�أ �لتعاي�ش �ل�ضِّ

برغم وجود �لتعدديات وتنوعها.
وبالطبع فاإن جمرد وجود �لقو�ني و�لد�ضاتري دون تفعيٍل حقيقي لها، ل طائَل 
ما ظهر  �ملجتمعات، وهذ�  ملمو�ًضا يف حياة  حيَّا  و�قًعا  من جعلها  بد  ل  بل  منه، 
جلّيا يف �لدولة �لإ�ضالمية يف �ملجتمع �ملدن، حيث �إنَّ �ملطلع على �ل�ضريِة �لنبوية 
عليه  �هلل  �ضلى  �أنه  ليجد  للمجتمع،  و�ضلم  عليه  �هلل  �ضلى  �لنبي  �إد�رة  وتفا�ضيِل 
و�ضلم قد �ضما باملجتمع �مل�ضلم من د�ئرة �لقبلية و�لتحزبات �ل�ضيقة، �إل رحابة 

�لن�ضو�ء تت ر�ية �لدولة و�لأمة. 
التعدديات املختلفة كثرية،  اأ�صكال  التعامل مع  التي تدلل على  وال�صواهد 

منها ما اأمُِثر من معاجلة )للتعددية الدينية( يف ال�صنة النبوية: 
قبل  عليه و�ضلم  �هلل  �لنبي �ضلى  فيه  ��ضرتك  �لذي  �لف�ضول)2(،  وكان حلُف 
�لإ�ضالم، و�أكد بعد �لإ�ضالم على ف�ضله، و�أنه لو ُدِعي �إليه لأجابه، تاأكيد� منه على 
بغ�ش  جميعا،  للنا�ش  ين�ضد  مطلب  لم،  �ل�ضِّ ون�ضر  �لظلم،  كرفع  �لعليا؛  �لقيم  �أن 

�لنظر عن �نتماء�تهم �لدينية �أو �لعرقية �أو غريها.
عيون �لأثر، )260/1(، �ل�ضرية �لنبوية لبن ه�ضام، )33/3(.  -1

�نظر: عيون �لأثر، )68/1(.  -2
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ويف نزوله يف جو�ر �ملطعم بن عدي بعد رجوعه من �لطائف)1(، و �لإذن 
�مل�ضلمي  غري  جو�ر  يف  �لدخول  جو�ز  على  دللٌة  �حلب�ضة)2(،  لأر�ش  بالهجرة 

للحاجة، مبا يحقق �مل�ضلحة للم�ضلمي.
و�ضلح �حلديبية �ضاهد و��ضح �آخر على �لعهود و�ملو�ثيق �لتي �أبرمها �لر�ضول 
�ضلى �هلل عليه و�ضلم مع )�لآخر( �لذي ل يدين بهذ� �لدين، بل مع �لذي ظهر منه 

�لعد�ء و�َلْور، ترقًبا خلري منتظر يرتتب على هذه �لهدنة)3(.
مع  و�ضلم  عليه  �هلل  �ضلى  �لنبي  تَعاُمُل  كان  �مل�ضلم،  �ملجتمع  د�خل  ويف 
�ملنافقي يف �ملدينة، بقبول ظاهرهم، وترك بو�طنهم هلل عز وجل، وعدم قتلهم، 
حفاًظا على وحدة �لأمة، و�ضلمها �لد�خلي، من �لقالقل و�ل�ضطر�بات، �لتي قد 
يوؤدي تطورها لفنت خارجية، تهدد كيانها و�ضلمها �لعام، �أهم من ت�ضفية ح�ضابات 
مع �أفر�د يعرف منهم �لعد�ء وخمالفة �لر�أي، ولكنهم ل يز�لون يف ظل �ضلطان 

�لدولة وقانونها �لعام، ل ي�ضقو� ع�ضا �لطاعة)4(.
ومن �صواهد التعامل مع )التعددية الفكرية( يف ال�صنة النبوية: 

تلك  م�ضاورته لأ�ضحابه يف معركة بدر: وكان ذلك يف مو�طن متعددة يف 
�لغزوة: فكان �أوًل: قبل �خلروج بال�ضحابة لعري قري�ش، وثانًيا: ملا فاتتهم �لعري، وجنا 
بها �أبو �ضفيان، ووجد �لنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم، �أن �مل�ضكلة قد تغريت، ور�أى 
�لنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم �أن تاأمي �ضالمة �ملدينة ي�ضتدعي �أن يجابه كربياء قري�ش 
�لتي بد�أت بالزحف نحو �ملدينة، برغم علمها بنجاة �لقافلة، وو�ضولها ملكة. ولكنه 
َقِبل  ملا  وثالًثا:  �أ�ضحابه.  ��ضت�ضار  ذلك حتى  على  يُْقدم  و�ضلم ل  عليه  �هلل  �ضلى 

�ل�ضرية �لنبوية، لبن ه�ضام، )225/2(، وخمت�ضر �ل�ضرية، ملحمد بن عبد�لوهاب، )111(.  -1
 .)151/1( �لأثر،  عيون   ،)154/2( �إ�ضحاق،  �بن  329(.�ضرية   - �لطربي،)328/2  تاريخ  �نظر:   -2

خمت�ضر ز�د �ملعاد يف هدي خري �لعباد، )169(.
�نظر: �ضلح �حلديبية، و�أبعاده �ل�ضيا�ضية �ملعا�ضرة، عبد�حلكيم �ل�ضادق �لفيتوري، �ش، )4-3(.  -3
�أخرجه �لبخاري، �ل�ضحيح، كتاب �لتف�ضري، باب �ضورة �ملنافقون، برقم)4624(، )1863/4(.  -4
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�لنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم م�ضورة �أ�ضحابه يف َموقع ماء بدر. ور�بًعا: ��ضت�ضارتُه 
�ضلى �هلل عليه و�ضلم يف �أ�ضرى بدر، و�جتهادهم يف حكم هوؤلء �لأ�ضرى، ف�ضمع 
من �أبي بكر وعمر ر�ضي �هلل عنهما، ومال لر�أي �أبي بكر ر�ضي �هلل عنه �لذي �أ�ضار 

بقبول �لفدية، رجاء هد�يتهم)1(.
ثم كانت ال�صورى ثانية يف غزوة اأحد)2(: 

وكان من �ضاأنها، �أن �لنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم ��ضت�ضار �أ�ضحابه يف �لبقاء يف 
�ملدينة و�لتح�ضن بها بدًل من �خلروج للقاء �لعدو، وبرغم ميله لهذ� �لر�أي دون 
�خلروج للقاء �لعدو، فاإنه نزل على ر�أي �ل�ضباب وبع�ش كبار �ل�ضحابة، موؤكًد� 

على مبد�أ �حرت�م �لر�أي �ملنتخب، و�أن �لآر�َء كلَّها مُل تقدير.

ومن �صواهد التعامل مع )التعددية االإثنية، والطبقية( يف ال�صنة النبوية: 

�أن �لإ�ضالم دعا �إل �لنهي عن �لفخر بالأح�ضاب و�لأن�ضاب، وجعل �لعمل 
ميز�ن �لتفا�ضل بي �لنا�ش، ول ي�ضمح �لإ�ضالم بالتفرقة على �أ�ضا�ش �للون و�لعرق 
و�لقبيلة. بل ذهب �أبعد من ذلك وحّل م�ضكلة �لعبيد و�لإماء بامل�ضاو�ة �لب�ضرية قبل 
�لتحرير. فقد �ضح �حلديث: »ول يَُقل �أحدكم عبدي �أمتي، وليقل فتاي فتاتي«)3(.
كما ر�ضخ هذه �لقيَم من خالل �ملوؤ�خاة بي �ملهاجرين و�لأن�ضار، بغ�ش �لنظر 

�لإمد�د  باب  برقم، )4721(، )170/5(،  بدر،  باب غزوة  �لهاد،  كتاب  �ل�ضحيح،  م�ضلم،  �أخرجه   -1
باملالئكة يف غزوة بدر و�إباحة �لغنائم. برقم)4687(، )156/5(. دلئل �لنبوة، للبيهقي، )34/3(،و 
�لنبوية، لبن كثري، )402/2(، عيون  �لرو�ش �لأنف، )62/3(. و�ل�ضرية  �لأثر، )247/1(،  عيون 

�لأثر، )332/1(.
برقم)3175(،  �مل�ضتدرك،  و�حلاكم،   ،)389/4(  ،)7647( برقم  �لكربى،  �ل�ضنن  �لن�ضائي،  �أخرجه   -2
�ل�ضرية  و  �ضحيح.  �لذهبي:  وقال  يخرجاه"،  ل  و  �لإ�ضناد  �ضحيح  حديث  "هذ�  وقال:   ،)329/2(

�لنبوية لبن ه�ضام، )126/2-128،وفقه �ل�ضرية للغز�يل، بتخريج �لألبان، �ش269.
�أخرجه م�ضلم، �ضحيح م�ضلم، كتاب �للفاظ من �لأدب، باب حكم �إطالق لفظة �لعبد و�لأمة و�ملول   -3
على  �لتطاول  كر�هية  باب  �لعتق،  �ل�ضحيح،كتاب  و�لبخاري،   .)47/7( برقم)6014(،  و�ل�ضيد، 

�لرقيق وقوله عبدي و�أمتي، برقم)2414(، )901/2(.
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عن �أح�ضابهم و�ألو�نهم وجاههم، فقد �آخى �لر�ضول �ضلى �هلل عليه و�ضلم بي بالل 
بن رباح، وخالد بن رويحة �خلثعمي، وبي موله زيد وعمه حمزة، وبي خارجة 
بن زيد و�أبي بكر، وكانت هذه �ملوؤ�خاة �ضلة حقيقية تَْعِدل ر�بطَة �لدم، وماز�لت 
�إل ما هو دونها فال  تتطلع  �ملناد�ة باحلريات وحقوق �لإن�ضان  �لب�ضرية يف ع�ضر 

تبلغه.
لمي، و�لتعامل مع  وهكذ� تنوعت وتعددت �أ�ضكال �لدعوة �إل �لتعاي�ش �ل�ضِّ
�أ�ضكال �لتعدديات �ملختلفة يف �ملجتمع �مل�ضلم مبا ي�ضمن �لأمن و�ل�ضتقر�ر فيه، 

ويكفل وجود بيئة خ�ضبة للنمو و�لزدهار و�لتطور.
�أردنا تديَد �لأ�ض�ِش �لتي ن�ضت�ضفها من تلك �ملمار�ضات �لنبوية  و�أخرًي�..�إذ� 
عليها،  للبناء  ت�صلح  مرتكزاٍت  لنجعلها  �لأمة،  م�ضتوى  على  �لعظيمة 

واالحتذاء بها يف اأي زمان ومكان، فاإننا جنملها يف عدة جو�نب، �أهمها: 
موحد  �إطار  �ضمن  و�حدة  �أر�ش  على  امل�صرتك  العي�س  حق  على  التاأكيد    -1
للتعددية  �للتفات  دون  و�للتز�مات،  �ملعامالت  و�مل�ضاو�ة يف  �لعد�لة  من 

�لدينية، �أو �لعرقية، �أو �لطبقية، �أو �ضو�ها.
ا، فلم يكن �لر�ضول �ضلى �هلل عليه و�ضلم  اتخاذ احلوار مع املختلف منهجاً   -2
بالذي يعر�ش عن فئة، �أو يق�ضيها ظلًما، �أو �تباعا لهوى �لنف�ش، بل �لذي �أُِثر 
عنه �ضلى �هلل عليه و�ضلم �أنه كان من �أو�ضع �لنا�ش �ضدًر� للحو�ر، ولال�ضتماع 
من غريه، و�حلر�ش على جتميع �لكلمة يف �لأمة باحرت�م كافة �لآر�ء و�ملو�زنة 

بينها، ل �ضيما مع من كان خمتلفا ديًنا، �أو قبيلة و�نتماء. 
نبذ اخلطاب الطائفي، و�لذي يثري �لبلبلة، ويزكي �لنق�ضامات يف �ل�ضف    -3
لم يف �ملجتمع، لأن من �ضاأن  �مل�ضلم، ويوؤثر �ضلًبا على قيم �ل�ضتقر�ر و �ل�ضِّ
هذ� �خلطاب �لفكري �ملنحرف �أن يوؤجج نري�ن �لفنت و�لدمار، ويجب �حلر�ش 



)100(

على جتاوز �حل�ضا�ضيات و�مل�ضكالت باحلكمة و�ملوعظة �حل�ضنة، وتت جامع 
�لن�ضو�ء تت ر�ية �لإ�ضالم، وم�ضلحة �ملجتمع �مل�ضلم.

ت�ش  ل  تنازلت  بتقدمي  املختلفة،  االأطراف  بني  الت�صامح  قيمة  تقدمي    -4
�لثو�بت. وهو يتمثل جلًيا يف �ضلح �حلديبية، حيث تنازل �لر�ضول �ضلى �هلل 
عليه و�ضلم عن بع�ش �حلقوق و�ل�ضروط �ملفرو�ضة يف بنود �ل�ضلح، ملكا�ضب 

�أعظم مرتقبة.
يف  �ملدن  لم  �ل�ضِّ على  �حلفاِظ  �أُُطر  �أهم  من  باملعروف،  للحاكم  الطاعة    -5
�ملجتمعات �مل�ضلمة، و�ختاللها يكون �إيذ�نا بانحر�ف �ملجتمع نحو هاوية من 
�ل�ضطر�بات، و�لفنت، �لتي تق�ضي على مكت�ضبات �لأمم من �لتقدم و�لنجاح 
دون  �لأمر  لويل  و�لطاعة  �ل�ضمع  مبد�أ  على  �لت�ضديد  لذلك جند  و�لإبد�ع، 
لم م�ضلحة  �لنظر لنتمائه، �أو عرقه، �أو غري ذلك، فتحقيق �ل�ضتقر�ر و �ل�ضِّ

مة على كثري من �مل�ضالح �لأخرى �ملظنونة. مقدَّ
اإر�صاء مبادئ تقدير العمل واالإبداع فيه، وهو ي�ضمل �لتعامل �لعملي مع    -6
�مل�ضلم وغري �مل�ضلم، فرنى �حل�شَّ على �ل�ضماحة يف �ملعاملة، و��ضتعمال معايل 
�لأخالق، وتْرَك �مل�ضاحة، و �لت�ضييَق على �لنا�ش يف �ملطالبة. كما �أن �لدعوة 
للعمل و�لبذل يف �لإ�ضالم لها مفهوم �إيجابي ل يرتبط ب�ضخ�ش �لعامل، ول 

مكانته، ول ن�ضبه، �أو ح�ضبه، بل بالعمل وحده. 
ه لنخبة �لأمة وعلمائها- �لذين تقع على  و�إن كانت من تو�ضيات، فهي تَُوجَّ
عاتقهم تبعاٌت ج�ضاٌم يف �إي�ضاح �حلق وبيانه، دون ت�ضليل �أو ت�ضويه �أو تريف- 
باأن يو��ضلو� �لبذل �لفكري �ملرجتى منهم، يف مثل هذ� �ملحفل �لكرمي وغريه، و�أن 
يبذلو� �لو�ضع يف �ضبيل ��ضرت�ضاد �لهدي �لنبوي، وهدي �ل�ضلف يف فهم تعاليم 
�لإ�ضالم، �لتي تدعو لل�ضلم ول�ضتقر�ر �ملجتمعات �مل�ضلمة، وذلك من خالل تتبع 
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�لن�ضو�ش ودللتها و�إ�ضقاطها على �لو�قع، بل و�لنظر �أبعد من ذلك، فالظروف 
�حلرجة �لتي تر بها �أمتنا يف هذ� �لوقت ت�ضتلزم منهم نظرة ��ضتباقية ��ضت�ضر�فية، 
�آثارها بعد  تبحث عن �ضبل �لوقاية من �لفنت قبل �ندلعها، دون �لكتفاء مبعالة 

وقوعها. 
بثها  ثَمَّ  ومن  �ل�ضبيل،  هذ�  يف  �لأمة  لعلماء  �لفكرية  �لهود  تظافر  ويف 
لم �لذي هو جوهر �لإ�ضالم وروحه �أكرب �لأثر يف تغيري  للمجتمع، ون�ضر فكر �ل�ضِّ
�ل�ضورة �لنمطية �مل�ضللة، �لتي روجها �لغرب عن �لإ�ضالم و�مل�ضلمي، فالإ�ضالم 

بر�ء من �لتطرف، و�لإرهاب، و�لعنف. 
�ملجتمع  �ملدن يف  لم  �ل�ضِّ و  لمي،  �ل�ضِّ �لتعاي�ش  بع�ُش مالمح  فهذه  وبعد،، 
�مل�ضلم يف ع�ضر �لنبوة، برغم وجود �لتعددية �لتي تفر�ش وجود �لقالقل و�ملنازعات 
و�ل�ضطر�بات يف كثري من �ملجتمعات، و�لتاريخ ي�ضهد على هذه �حلقيقة، �لتي 
يتجلى فيها تيز �لنظام �لإ�ضالمي وتفرده بقيمه وممار�ضاته �لتي تَُعدُّ ر�ئدة يف هذ� 
عا�ش يف  و�لتي  �لإ�ضالم،  �لت�ضامح يف  لقو�ني  مثياًل  يعرف  و�لعال ل  �ملجال، 
ظلها غري �مل�ضلمي منعمي بجو�ر �مل�ضلمي، وتت حكمهم قرونًا كثرية، حا�ضلي 
على كثري من �حلقوق و�لمتياز�ت �لتي تفتقر لها جمتمعاتهم، ول �أََدلَّ على ذلك 
من �ضهاد�تهم �أنف�ضهم بذلك، يقول �ل�ضاعر �لأمريكي رونالد ركويل؛ بعد �أن �أ�ضهر 
ا تلك �ل�ضماحة �لتي يُعاِمل بها  �إ�ضالمه مذهوًل ب�ضماحة �لإ�ضالم: »لقد ر�عني حقًّ
�لإن�ضان  و�لانب  �حلرب،  يف  و�ضماحة  لم،  �ل�ضِّ يف  �ضماحة  خمالفيه؛  �لإ�ضالم 
جتنٍّ  بالعنف  �لإ�ضالم  �تهام  فاإن  و�أي�ضا  و�ضاياه«)1(،  كلِّ  يف  و��ضح  �لإ�ضالم  يف 
و��ضٌح عليه، يناق�ش �حلق و �لتاريخ، فلم يرت�ضه له �ملن�ضفون من غري �مل�ضلمي، 
يقول �أحد �لكتاب �لأمريكيي �ملعا�ضرين، وهو �آندرو باتر�ضون: »�إن �لعنف با�ضم 
�لإ�ضالم لي�ش من �لإ�ضالم يف �ضيء، بل �إنه نقي�ش لهذ� �لدين �لذي يعني �ل�ضالم 

معاملة غري �مل�ضلمي يف �ملجتمع �لإ�ضالمي؛ �إدو�ر غايل �لدهبي، �ش، 49.  -1
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ل �لعنف«؛)1( وكما قال �لإمام مالك رحمه �هلل، فاإنه »لن ي�ضلح �أمُر �آخِر هذه �لأمة 
�إل مبا �ضلح به �أولها«)2(، فالعودة �لادة �إل نهج �لنبوة �لقومي يف �إر�ضاء مبادئ 
لم و�لتعاي�ش يف �ملجتمعات �مل�ضلمة هو �حلل مل�ضكالت �لعال �لإ�ضالمي، بل  �ل�ضِّ

�لعال �أجمع.

ل �ضكوت بعد �ليوم، بول فنديل، �ش، 91.  -1
�قت�ضاء �ل�ضر�ط �مل�ضتقيم، ل�ضيخ �لإ�ضالم �بن تيمية، )762/2، 763(.  -2



لم املديّن وطرق معاجلتها ال�ّصائعات واأثرها يف تهديد ال�صِّ
»ِدرا�صة يف �صوء الَهْدي الّنبوي«

د. ماريه ب�شام حممد عبابنه
جامعة احلدود ال�صمالية -اململكة العربية ال�صعودية
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الة و�ل�ّضالم على ر�ضول �هلل -�ضلى �هلل عليه و�ضلم- وبعد:  �حلمد هلل و�ل�ضّ
ما  ة  وخا�ضّ �ملدّن،  لم  �ل�ضِّ د�ت  مهدِّ �أخطر  من  وتد�ولها  �ل�ضائعات  بّث  فاإن 
�ملجتمعات  ومقّدر�ت  و�لكر�مة،  و�لدين،  كالِعر�ش،  �لليلة  �لأمور  منها  مي�ّش 
�لإن�ضانية، ولقد تناولْت هذ�ملو�ضوَع بحوٌث كثريٌة، ولكن ثمة جو�نب منه تتاج 
�لّت�ضدي  يف  �لنبوي  �ملنهج  دور  �خل�ضو�ش  وجه  على  منها  �لعناية،  من  مزيًد� 
لل�ضائعات �لذي هو عنو�ن هذ� �لبحث �ملقدم للندوة �لدولية للحديث �ل�ضريف، 

فلهم من �هلل خري �لز�ء.
لم �ملدن؛ وهو:  فال�ضِّ �لّدر��ضة،  �لبد�ية م�ضطلحات  �أن نعّرف يف  من �ملهم 

كل ما يدعو �إل �مل�ضاحلة و�ل�ّضالمة، و�لأمان يف �ملجتمع �لو�حد.
�لبع�ش  يختِلقها  �أحاديث  �أو  �أخبار،  �أو  �أقو�ل،  عبارة عن  و�ل�ضائعات: هي 
ودون  �ضحتها،  من  �لّتثبت  دون  نّية،  بح�ضن  �لّنا�ش  ويتناقلها  خبيثة،  لأغر��ٍش 

�لّتحقق من �ضدقها.
�ملدن،  لم  �ل�ضِّ تهديد  يف  و�أثرها  �ل�ضائعة  عنا�ضر  بيان  �إل  �لبحث  ويهدف 
من  مناذج  لثالثة  عر�ضه  خالل  من  دي  و�لت�ضّ �لوقاية  يف  �لنبوي  �ملنهج  وبيان 
�ل�ضائعات �لتي وقعت يف �لعهد �لنبوي، وفيما ياأتي عر�ش لتلك �لعنا�ضر و�لآثار، 

وبيان �ملنهج �لنبوي يف �لت�ضدي لل�ضائعات: 
اأوال: عنا�صر ال�صائعة التي اأبرزْتها ال�صّنةمُ الّنبوّيةمُ، وكان لها �لدور �لكبري 
يف �إ�ضاعتها، فكان يف حادثة �لإفك للمنافقي �لدور �لأكرب؛ ب�ضفتهم �مل�ضدر �لذي 
تناقلوها،  �أبي بن �ضلول، وكذلك �لذين  �ل�ضائعة بزعامة عبد �هلل بن  تولدت عنه 
من  �ملجتمعي،  لم  �ل�ضِّ وتهديد  ن�ضرها  يف  �ل�ضائعة  ر�فقت  �لتي  �حلال  و�أ�ضهمت 
ُت �أَنَُّه  و�ش �لنبوية: »َقاَل ُعْرَوُة �أُْخرِبْ خالل ��ضتخد�م و�ضائل متعددة ذكرتها �لن�ضّ
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ُه َويَ�ْضَتِمُعُه َويَ�ْضَتْو�ِضيِه«)1(، وكان للّظن �ملتوهم  ُث ِبِه ِعْنَدُه َفيُِقرُّ َكاَن يُ�َضاُع َويَُتَحدَّ
من حال �عتز�ل �لنبي - �ضلى �هلل عليه و�ضلم - �إل �لقول باأن �لّنبي - �ضلى �هلل 
عليه و�ضلم - طلق �أزو�جه، �أما �ضائعة خرب مقتل �لنبي - �ضلى �هلل عليه و�ضلم- 
يف غزوة �أحد، فقد كان لل�ضيطان �لدور �لأكرب يف �إ�ضاعتها ليحزن �لذين �آمنو�، 
لم �ملدن، بكل ما يتاح لهم  وهذ� ديدنه وكل من و�له يف ماولتهم لتهديد �ل�ضِّ

من �لو�ضائل.
لم املدين، من �لآثار �ملهّددة  ثانيا: اأثر �صائعة حادثة االإفك يف تهديد ال�صِّ
لل�ضلم �ملدن يف �ضائعة خرب �لإفك، و�لتي ك�ضفت عنها �ل�ضنّة �لنبوية؛ بّث �لقلق 
و�لّتوتر، و�إيقاع �لظلم على �لأْبرياء؛ حيث جتّلي �لّن�ضو�ش �حلال �ل�ضديدة �لتي 
وظلما،  وبهتانا  زور�  �تهمت  �لتي   - عليها  �هلل  ر�ضو�ن   - عائ�ضة  بال�ضيدة  حّلت 
وبقيت دموعها منذ �أن �ضمعت �لإ�ضاعة �ضهر� كامال ل تتوقف، حتى كاد �لبكاء 
�لنبي  ويتغرّي  مر�ضها،  على  ا  مر�ضً وتزد�د  تعبريها-،  حّد  -على  كبدها  يفِلق  �أن 
- �ضلى �هلل عليه و�ضلم - عليها لأنّه ب�ضٌر، يريد �أن يتثّبت، ويتّيقن، ويرتّيث قبل 
�أن ي�ضدر حكمه، وي�ضاأل عن �أخبارها بالإ�ضارة ل بالعبارة، مع �ضّدة مر�ضها، بل 
ي�ضت�ضري �لّنبي - �ضلى �هلل عليه و�ضلم - �أ�ضحابه يف طالقها. وهكذ� تفعل �لإ�ضاعة 

فعلها يف �أمن �ملجتمعات ومعنويات �أفر�ده.

ا �إثارة �لِفنت و�لحرت�ب يف �ملجتمع �لو�حد، و�إرباك  ومن هذه �لآثار �أي�ضً
�لر�أي �لعام، فاإّن �لقلق �لأ�ضرّي، و�لّتوتر �لفردّي، ع�ضف مبجتمع �ملدينة باأ�ضرها 
يَة و�لنق�ضام بي �ضفوف �ملجتمع، وذلك  �ضهر� كامال، �إذ �أثارت هذه �ل�ضائعة �حَلمِّ
مبعاقبته  �ضلول  �أبي  �بن  �أمر  و�ضلم - يف  عليه  �هلل  �ضلى   - �لّنبي  ��ضتعذر  عندما 

�أخرجه �لبخارّي -مطول-، كتاب �ل�ضهاد�ت، باب تعديل �لّن�ضاء بع�ضهن بع�ضا، حديث رقم )2518(  -1
�أي�ضا مع بع�ش �لزياد�ت يف كتاب �ملغازي، باب حديث �لفك، حديث  )942/2(، و�أورده مطّول 
 ،)1774/4()4473( رقم  حديث  �لنور،  �ضورة  باب  �لّتف�ضري،  وكتاب   ،)1715/4()3910( رقم 

وم�ضلم، �ل�ضحيح، كتاب �لتوبة، باب يف حديث �لفك، حديث رقم )2770()2129/4(.
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عبادة  بن  �ضعد  �حلمية  وتاأخذ  معاذ وهو خزرجّي،  بن  �ضعد  فيقبل  على جرميته، 
�خلزرجي على عبد �هلل بن �أبي �ضلول فينازع �ضعد بن معاذ ويرف�ش �لإعذ�ر بقتل 
ر�أ�ش �لفتنة، وتبد�أ �ملُخا�ضمة، و�لد�ل، و�ملنازعة حتى كاد �أن يف�ضي ذلك �إل 

�لقتتال، لول حكمة ر�ضول �هلل - �ضلى �هلل عليه و�ضلم)1(. 
ومن �لآثار �لتي �أ�ضهمت يف تهديد �لأمن �ملجتمعي، ب�ضبب �ل�ضائعة �إحد�ث 
�لغ�ضب و�لقلق، ويت�ضح هذ� من موقف عمر بن �خلطاب - ر�ضي �هلل عنه- فور 
�ضماعه �ل�ّضائعة، حيث �أّل به �لغ�ضب و�لقلق �ّللذ�ن ل يجعاله ينتظر لل�ضباح، 
بيت  �أمام  ويجل�ش  ومعاتبتها،  للومها  عنها-  �هلل  -ر�ضي  حف�ضة  لبنته  فيذهب 
ر�ضول �هلل- �ضّلى �هلل عليه و�ضّلم - م�ضّر� على لقائه للتاأكد من �خلرب، و�لأن�ضاري 
ل ينتظر �إل �ل�ضباح، بل ي�ضرب �لباب �ضربًا �ضديًد�، حتى �أحدث �لفزع لعمر 
�ل�ضديد،  �لنباأ  بباله  �أنه خطر  لدرجة  بن �خلطاب- ر�ضي �هلل عنهما-: »ففزعُت« 
وهو ح�ضول ما كانت غ�ّضان تتّوعد به، ويزيد من �ضدة �لفزع قول �لأن�ضارّي: 
»حدث �ليوم �أمُر عظيم »بل ويعتربه �أ�ضّد مما يظّنه عمر من ح�ضول �لغزو فيقول: 
»بل �أعظم من ذلك و�أهول طّلق �لنبي - �ضلى �هلل عليه و�ضلم - ن�ضاءه«)2(، ول 
تنفرج �أ�ضارير عمر بن �خلطاب - ر�ضي �هلل عنه -ول يزل همه �إل بعد �أن تب�ضم له 

ر�ضول �هلل -�ضلى �هلل عليه و�ضلم - نافيا له خرب �لطالق �ل�ضائع �ملتوهم.

ومن �لآثار �لتي تدثها �ل�ضائعات، فتهدد �أمن �ملجتمعات، و�ضلمها �ملدن، ما 
نقلته لنا �لن�ضو�ش �لنبوية يف �إ�ضاعة خرب مقتل �لّنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم، وكيف 
حّولت �ضري �ملعركة من �لّن�ضر �إل �لهزمية، و�أ�ضاعت �لذعر و�خلوف و�لرهبة، بعد 

�أن رفعت ن�ضاء قري�ش لو�ءها �إعالنا بن�ضر �مل�ضركي.

�ضبق تخريجه.  -1
�أخرجه �لبخاري، �ل�ضحيح، كتاب �لنكاح، باب موعظة �لرجل �بنته حلال زوجها، حديث رقم )4859(  -2
)1991/5(. و �أخرجه م�ضلم، �ل�ضحيح، كتاب �لطالق، باب يف �ليالء و�عتز�ل �لن�ضاء، حديث رقم 

.)1479(
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حيث  اآثارها،  من  واحلّد  لل�صائعات،  الت�صدي  يف  النبوي  املنهج  ثالثا: 
جاءت �ل�ضنة �لنبوية تخّط منهجا قوميا يف �لت�ضّدي لتلك �ل�ضائعات، �لتي تهدد 
�أمن �ملجتمعات و�ضلمها، من خالل �لوقاية، و�لت�ضدي لها، فمن مالمح هذ� �ملنهج: 
يوؤول  ملا  و�لقال،  و�لقيل  �لكالم،  كرثة  من  مّذرة  �لّنبوية  �ل�ضنة  جميُء 
و�لفح�ش،  �لكذب،  عنه  يتولد  �لذي  �ل�ضر  منبع  باعتباره  �خلطاأ؛  من  ذلك  �إليه 
�ضعبة ر�ضي  بن  �ملغرية  و�ضلمها؛ عن  �ملجتمعات  باأمن  تع�ضف  �لتي  و�لأر�جيف 
َ َكِرَه لَُكْم ثاََلًثا ِقيَل َوَقاَل  �هلل عنه: �َضِمْعُت �لنَِّبيَّ �ضلى �هلل عليه و�ضلم يَُقوُل: »�إِنَّ �هللَّ

وؤَ�ِل«)1(. َة �ل�ضُّ اَعَة �مْلَاِل َوَكرْثَ َو�إِ�ضَ
وجاءت �ل�ضنة �لنبوية تاأمر بالتثبت من �لأخبار �تباعا للمنهج �لربان: 

چ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  

ڦ چ )�ضورة�حلجر�ت: 6(؛ فاإنّه يكون مّتما على كل من ي�ضله �خلرب �أن يتثّبت 
�ضو�ء �أكان هو �لهة �مل�ضتهدفة بالإ�ضاعة، �أم غريها، حتى ل تخّل باأمن �ملجتمعات، 
لذلك جتد �ل�ضّيدة عائ�ضة-ر�ضي �هلل عنها- يف حادثة �لإفك ما �إن �ضمعت باخلرب حتى 
��ضتاأذنْت ر�ضول �هلل - �ضلى �هلل عليه و�ضلم - لت�ضتيقن �خلرب من �أبويها. وكذلك 
عمر بن �خلّطاب-ر�ضي �هلل عنه - يف حادثة خرب طالق �لّنبي - �ضّلى �هلل عليه 
و�ضلم - �أزو�جه تر�ه يذهب �إل ر�ضول �هلل - �ضلى �هلل عليه و�ضلم - لي�ضتيقن منه.

�لنبوية  �ل�ضّنة  �أمن �ملجتمعات، جاءت  �ل�ضائعات يف تهديد  �آثار  وللحّد من 
تبي �أدب �لتعامل مع �لذين وقعت عليهم �ل�ضائعة، وذلك من خالل �لرّتفق بهم 
وح�ضن معاملتهم، وماولة عدم نقل �لإ�ضاعة �إليهم �إل بعد �لتيقن؛تروي �ل�ضيدة 
َحاِب  وَن ِمْن َقْوِل �أَ�ضْ عائ�ضة -ر�ضي �هلل عنها - فتقول: »َفا�ْضَتَكْيُت ِبَها �َضْهًر� يُِفي�ضُ
�أخرجه �لبخاري يف �ضحيحه، كتاب �لزكاة، باب قوله تعال: "ل ي�ضاألون �لنا�ش �إحلافا"ـ حديث رقم   -1
)1407()537/2(. وم�ضلم يف �ضحيحه، كتاب �لأق�ضية، باب �لنهي عن كرثة �مل�ضائل، حديث رقم 

.)1430/3()1715(
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ْطَف �لَِّذي  �لإِْفِك َويَِريُبِني يِف َوَجِعي �أَنِّ َل �أََرى ِمَن �لنَِّبيِّ �ضلى �هلل عليه و�ضلم �للُّ
َا يَْدُخُل َفيُ�َضلُِّم ُثمَّ يَُقوُل َكْيَف ِتيُكْم َل �أَ�ْضُعُر ِب�َضْيٍء ِمْن  منَّ ُكْنُت �أََرى ِمْنُه ِحَي �أَْمَر�ُش �إِ
ِبي ُرْهٍم  نَا َو�أُمُّ ِم�ْضَطٍح ِبْنُت �أَ َذِلَك َحتَّى نََقْهُتَ فَخَرْجُت �أَنَا َو�أُمُّ ِم�ْضَطٍح... َفاأَْقَبْلُت �أَ
ي َفَعرُثَْت يِف ِمْرِطَها َفَقالَْت تَِع�َش ِم�ْضَطٌح َفُقْلُت لََها ِبْئ�َش َما ُقْلِت �أَتَ�ُضبَِّي َرُجاًل  مَنْ�ضِ
ْهِل �لإِْفِك َفاْزَدْدُت  ْتِني ِبَقْوِل �أَ �َضِهَد بَْدًر� َفَقالَْت يَا َهْنَتاْه �أََلْ تَ�ْضَمِعي َما َقالُو� َفاأَْخرَبَ

ي«)1(. ا �إَِل َمَر�ضِ َمَر�ضً
ِن  وقالت عائ�ضة - ر�ضي �هلل عنها -: »َوَقْد َمُكَث �َضْهًر� َل يُوَحى �إِلَْيِه يِف �َضاأْ
َد ُثمَّ َقاَل يَا َعاِئ�َضُة َفاإِنَُّه بََلَغِني َعْنِك َكَذ� َوَكَذ� َفاإِْن ُكْنِت بَِريئًَة  �َضْيٌء- َقالَْت - َفَت�َضهَّ
َ َوتُوِبي �إِلَْيِه َفاإِنَّ �ْلَعْبَد �إَِذ� �ْعرَتََف ِبَذْنِبِه  ُ َو�إِْن ُكْنِت �أَمْلَْمِت َفا�ْضَتْغِفِري �هللَّ ئُِك �هللَّ َف�َضيُرَبِّ

ُ َعَلْيه«)2(. ُثمَّ تَاَب تَاَب �هللَّ

ا، جاءت �ل�ضنة �لنبوية  �أي�ضً �آثار �ل�ضائعات على �أمن �ملجتمعات  وللحّد من 
�لّنبي  �أن  �لذهن  �إل  يتبادر  لها؛قد  �أهٌل  هم  مِلن  �لّثقة  ��ضْت�ضحاب  �ضرورة  تبي 
�حلال  من  وذلك  �لطاهرة،  زوجه  يف  �ل�ضك  عليه  طر�أ  و�ضّلم-  عليه  �هلل  -�ضّلى 
عليه  �هلل  -�ضّلى  �لنبي  وب�ضوؤ�ل  عنها،  �هلل  عائ�ضة-ر�ضي  �ل�ضيده  و�ضفته  �لذي 
ما �لعذر لر�ضول  �أن يقول ذلك مقدِّ �أحدهم  �أهله، وقد ي�ضّطر  و�ضّلم- عن حال 
باأن هذ� �لأمر م�ضْتدع لذلك حتما، قيا�ضا على ما  �هلل - �ضّلى �هلل عليه و�ضّلم - 
يحدث يف �أعر�ف �لب�ضر، ولكن �أنو�ر �لّنبوة، ونور �لوحي وهديه، ل تقا�ش عليه 
�ملت�ضرعة، فينادي-�ضلى �هلل عليه و�ضلم - بكل جر�أة مع  تلك �لأعر�ف �خلاطئة 
ِمْن  يَْعِذُرِن  »َمْن  عنهما:  �هلل  �ملعّطل ر�ضي  بن  وب�ضفو�ن  بزوجه،  بثقته  ت�ضريحه 
� َوَقْد َذَكُرو� َرُجاًل َما  ِ َما َعِلْمُت َعَلى �أَْهِلي �إِلَّ َخرْيً َرُجٍل بََلَغِني �أََذ�ُه يِف �أَْهِلي َفَو�هللَّ

�ضبق تخريجه.  -1
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.)2 � َوَما َكاَن يَْدُخُل َعَلى �أَْهِلي �إِلَّ َمِعي«)1( َعِلْمُت َعَلْيِه �إِلَّ َخرْيً
وللحّد من �آثار �ل�ضائعة كمهدد لأمن �ملجتمعات و�ضلمها جاءت �ل�ضنة �لنبوية 
تخّط منهجا و��ضحا، وهو �ضبط �لنف�ش و�لتعقل و�حلكمة؛فاإن �لّنبي - �ضّلى �هلل 
عليه و�ضّلم - ب�ضفته �لّنبي �ملبّلغ، وقائد �لأمة قد �آتاه �هلل �حلكمة، فال يت�ضّور منه 
غري ذلك من �تباع �ملنهج �ل�ضحيح يف تلقي �لأخبار، فكيف �إذ� كان �لأمر يف �أهل 
بيته، و�أحّب �أزو�جه �إل قلبه، فكان لبد �أن يرجع للم�ضاورة يف هذ� �لأمر �للل، 
كعادته يف كل �أمر عظيم، لذلك تر�ه يجمع خرية �أ�ضحابه �لذين تربطهم به �ضلة 

حبة، و�لقر�بة، و�ملعرفة بزوجه �ملطّلعي على �ضرية زوجته:  �ل�ضّ

َبْحُت َفَدَعا َر�ُضوُل �هلِل �ضلى �هلل  تقول �ل�ضيدة عائ�ضة-ر�ضي �هلل عنها: »ُثمَّ �أَ�ضْ
رُيُهَما  ْبَن َزْيٍد ِحَي ��ْضَتْلَبَث �ْلَوْحُي يَ�ْضَت�ضِ �َضاَمَة  �أَِبي َطاِلٍب َو�أُ ْبَن  عليه و�ضلم َعِليَّ 
�َضاَمُة  ا �أُ�َضاَمُة َفاأَ�َضاَر َعَلْيِه ِبالَِّذي يَْعَلُم يِف نَْف�ِضِه ِمَن �ْلُودِّ لَُهْم َفَقاَل �أُ يِف ِفَر�ِق �أَْهِلِه َفاأَمَّ
ا َعِليُّ ْبُن �أَِبي َطاِلٍب َفَقاَل يَا َر�ُضوَل  � َو�أَمَّ ِ �إِلَّ َخرْيً �أَْهُلَك يَا َر�ُضوَل �هلِل، َوَل نَْعَلُم َو�هللَّ
ُدْقَك َفَدَعا َر�ُضوُل �هلِل  اِريََة تَ�ضْ ُ َعَلْيَك َو�لنِّ�َضاُء �ِضَو�َها َكِثرٌي َو�َضِل �ْلَ يِِّق �هللَّ �هلِل َلْ يُ�ضَ
�ضلى �هلل عليه و�ضلم بَِريَرَة َفَقاَل يَا بَِريَرُة َهْل َر�أَْيِت ِفيَها �َضْيًئا يَِريُبِك َفَقالَْت بَِريَرُة 
ُه َعَلْيَها �أَْكرَثَ ِمْن �أَنََّها َجاِريٌَة َحِديثَُة  َل َو�لَِّذي بََعثََك ِباحْلَقِّ �إِْن َر�أَْيُت ِمْنَها �أَْمًر� �أَْغِم�ضُ

�ِجُن َفَتاأُْكُلُه«)3(. نِّ تََناُم، َعِن �ْلَعِجَي َفَتاأِْتي �لدَّ �ل�ضِّ
تاأمر بال�ّضعي �إل �لإ�ضالح، ودرء �لفنت �لتي توّلدها  وجاءت �ل�ضنة �لنبوية 
�لنّبي - �ضلى �هلل عليه  ��ضتعذر  لم �ملدن؛ فعندما  �ل�ضِّ تهّدد  �ل�ضائعات، حتى ل 
و�ضلم - �لو�ش و�خلزرج من عبد �هلل بن �أبي �ضلول، يجري ما جرى من �لختالف 
و�لتفرق، حتى يكاد �حلّيان �أن يقتتال حمية وع�ضبية، فما يكون من �لر�ضول �ضلى 
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للفتنة،  �أبي �ضلول درء�  �بن  �أمر  �أن يخّف�ضهم، ويرجئ  �إل  �لقائد  �هلل عليه و�ضلم 
م�ضتعينا باهلل عز وجل.

و�لثقة،  و�لحت�ضاب،  بال�ضرب،  �ل�ضِتعانة  �إل  �لنبوية  �ل�ّضنة  دعت  وكذلك 
و�لّرجاء مبا عند �هلل عز وجل ووعده، و�ضبط �لّنف�ش وذلك ملا يحققه هذ� �ملنهج 
�أمن  على  �ل�ضائعات  �آثار  من  �حلّد  يف  �لإ�ضهام   َّ ثَم ومن  و�ضكينة،  �طمئنان  من 
باأن  عنها-  �هلل  عائ�ضة-ر�ضي  �ل�ضيدة  �أيقنت  فلقد  �ملعنوّي؛  و�ِضلمها  �ملجتمعات 
�هلل �ضيربئها لنها تعلم علم �ليقي �أنها بريئة، فهي �أعلم بنف�ضها، وهي تعلم باأن �هلل 

يد�فع عن �أوليائه �ل�ضاحلي، فرت�ها ت�ضرب وتت�ضب، وت�ضتعي باهلل عّز وجّل: 

َما  �َضِمْعُتْم  �أَنَُّكْم  َعِلْمُت  لََقْد   ِ »َو�هللَّ عنها:  �هلل  -ر�ضي  عائ�ضة  �ل�ضيدة  تقول 
ُ يَْعَلُم  ْقُتْم ِبِه َولَِئْن ُقْلُت لَُكْم �إِنِّ بَِريئٌَة َو�هللَّ دَّ ُث ِبِه �لنَّا�ُش َوَوَقَر يِف �أَْنُف�ِضُكْم َو�ضَ يََتَحدَّ
ُقنِّي  دِّ ُ يَْعَلُم �أَنِّ بَِريئٌَة لَُت�ضَ ُقوِن ِبَذِلَك َولَِئِن �ْعرَتَْفُت لَُكْم ِباأَْمٍر َو�هللَّ دِّ يئٌَة َل تُ�ضَ �إِنِّ لرََبِ

ِ َما �أَِجُد يِل َولَُكْم َمثَاًل �إِلَّ �أَبَا يُو�ُضَف �إِْذ َقاَل چ چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇڍ  ڍ  ڌ   َو�هللَّ
ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژڑ   ڑ  ک    ک  ک  ک  چ«)يو�ضف: 18()1(.

�ل�ضائعات  �آثار  من  �حلّد  يف  �لنبوية  �ل�ضنة  خّطتها  �لتي  �لقومية  �ملناهج  ومن 
ي�ضتحّقهما،  �ملقدرة ملن  �ملُ�ضامة و�لعفو عند  �ملدن؛  �ضلمه  تهديد  وخطرها يف 
لقد قرر �أبو بكر ر�ضي �هلل عنه قطع �لّنفقة عن م�ضطح �لذي �آذ�ه يف �أهل بيته، مع 
�أن م�ضطح من �أهل بيته وقر�بته، ولكن لرعاية �لقر�بة حّق، حتى و�إن جارو� و�إن 
ُ َعْنُه-، َوَكاَن يُْنِفُق َعَلى ِم�ْضَطِح ْبِن �أُثَاثََة  َي �هللَّ يُق، -َر�ضِ دِّ ظلمو�، َقاَل �أَبُو بَْكٍر �ل�ضِّ
ِلَعاِئ�َضَة«)2(. فجاءت  َقاَل  َما  بَْعَد  �أَبًَد�  �أُْنِفُق َعَلى ِم�ْضَطٍح �َضْيًئا  ِ َل  ِمْنُه: »َو�هللَّ ِلَقَر�بَِتِه 
�لآيات تاأمر �أبا بكر باأن ي�ضتمّر يف �لّنفقة لنو�ل �ملغفرة من �هلل -عز وجل- ولتحقيق 

ما �أمر �هلل -�ضبحانه وتعال- من �تّباع �حلّق، ورّد �لباطل.
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و�أخرًي�: خّطت �ل�ضّنة �لنبوية منهج �لإعالن و�لبيان لتو�ضيح �حلقائق و�لإجابة 
من  كثري�  �إّن  �إذ  �ملدن؛  لم  �ل�ضِّ وتقيق  �ل�ضائعة  �آثار  من  للحّد  �لّت�ضاوؤلت،  عن 
�أّدلة  بيانا، مع وجود  تُثار، ثّم ل جتد ملن وقعت عليهم كالما ول  �لتي  �ل�ّضائعات 
على  �حلكمة  �أ�ضحاب  �لقادة  د�أب  لذلك  مظلومون،  باأنهم  عارمة  وثقة  قاطعة، 
�إ�ضد�ر �لبيانات عِقب كل �ضائعة خطرية، لوقف �لفتنة، وبث �لطماأنينة؛لقد ح�ضل 
�لّنبي - �ضّلى �هلل عليه و�ضلم -  �إ�ضاعة خرب مقتل  بعد  �أحد  ما ح�ضل يف غزوة 
�هلل  ر�ضول  طلع  حتى  بامل�ضلمي  تفتك  �أن  �لهزمية  كادت  حتى  �لأنف�ش،  ووهَنت 

-�ضلى �هلل عليه و�ضلم: »ففرحنا، حتى كاأنه ل ي�ضبنا ما �أ�ضابنا....«)1(.
�أفر�د  بتعريف  �ملعنّية  �لهات  قيام  ب�ضرورة  �لباحثة  تو�ضي  �خلتام  ويف 
�ملتاحة،  �لو�ضائل  بجميع  �أ�ضر�رها،  من  و�لّتحذير  �ل�ّضائعات  مبخاطر  �ملجتمعات 
بعقد  �ملُتاحة،  �لو�ضائل  بكافة  �لّتعليم،  وموؤ�ض�ضات  �لإعالم،  و�ضائل  وخا�ضة 
ة بها، و�ضرورة  �لدور�ت، و�لّندو�ت، و�لرب�مج، ون�ضر �ملطوّيات و�لبيانات �خلا�ضّ
مر�قبة و�ضائل �لإعالم ِلكونها �لر�ئدة يف ن�ضر �ل�ّضائعات، و�إيقاع �لعقوبة على من 

يكت�ضف باأنهم من م�ضادرها.
�أن يتقبل مني هذ� �لعمل خال�ضا لوحهه �لكرمي، فاإن  �أ�ضاأل �هلل -عّز وجل- 
�أح�ضنت فبف�ضل �هلل ورحمته، و�إن �أخطاأت فاإن �أ�ضاأل �هلل �ملغفرة و�لرحمة، و�هلل 

ويل �لتوفيق.

�آل عمر�ن، وقال  �أخرجه �حلاكم �لني�ضابوري، يف �مل�ضتدرك على �ل�ضحيحي، كتاب �لتف�ضري، �ضورة   -1
�حلاكم: "هذ� حديث �ضحيح �ل�ضناد"، وو�فقه �لذهبي، حديث رقم )3163()324/2(.
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�حلمد هلل، و�ل�ضالة و�ل�ضالم على ر�ضول �هلل، وعلى �آله ومن �ضار على نهجه 
و�هتدى بهديه �إل يوم �لدين، وبعد،،،

فمنذ نزول �لقر�آن �لكرمي و�أعد�ء �لإ�ضالم يلفقون له �لتهم و�ل�ضبهات، ومن 
ذلك �أنه دين �لإرهاب و�لعنف ومناوئ لل�ضلم و�ل�ضالم. 

و�ملن�ضف يعلم �أن �لإ�ضالم ميلك تر�ًثا غنيًّا يدح�ش هذه �لتهم �لتي ل �أ�ضا�ش 
�هلل  �ضنن  من  ويعتربهما  بل  و�لتنوع،  بالختالف  يقبل  دين  فهو  �ل�ضحة،  من  لها 
چ)1(؛  ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ      چ  يف خلقه، لقوله تعال: 
فهو يقر بالتعددية �لدينية، بحيث ل يُْكِرُه �أحد� على �لدخول فيه، تاركا لهم حرية 
لمي بي  لم �ملدن و�إر�ضاء �لتعاي�ش �ل�ضِّ �لعتقاد و�لتعبد، كل ذلك بغية تقيق �ل�ضِّ

�ملختلفي دينا وثقافة وح�ضارة. 
ولنا يف �ل�ضنة �لنبوية جم�ضدة يف وثيقة �ملدينة �ملنورة خري منوذج للتطبيق 
لمية بي �لأنا و�لآخر. فهي �أول د�ضتور مكتوب بعد  �لعملي للعالقة �لإيجابية و�ل�ضِّ
لم �ملدن بي مكونات  �ل�ضِّ �ل�ضايف و�لكايف لتحقيق  �لقر�آن �لكرمي يقدم �لعالج 
بي  و�ضلم  عليه  �هلل  �ضلى  �لر�ضول  �آخى  حيث  �لإن�ضان،  وحتى  �ملدن  �ملجتمع 
و�لأديان  �مل�ضلمي  بي  �لإن�ضانية  �لعالقات  من جهة، ووطد  و�لأن�ضار  �ملهاجرين 

�لأخرى ممثلة ب�ضفة خا�ضة يف �ليهود من جهة ثانية. 
�إ�ضاعة ثقافة  فعن طريق �حلو�ر �لديني و�حل�ضاري عملت وثيقة �ملدينة على 
لم �ملدن، وعلى بناء وحدة �جتماعية و�ضيا�ضية، وعلى �لنفتاح على �ملخالفي  �ل�ضِّ
�أهل �لكتاب وغريهم من م�ضركي قري�ش و�لعرت�ف بهم، و�لقبول  لالإ�ضالم من 
بهم وفقا ملبادئ �لعي�ش �مل�ضرتك، ولقيم �لعدل و�مل�ضاو�ة و�لتعاون، وغريها من 
�لقيم و�ملقومات �لتي تُ�ضِهم يف �لتوعية باأهمية �لأمن للجميع، و�لإح�ضا�ش بالنتماء 

�إل وطن و�حد. 
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و�لديد �لذي �ضاأقدمه يف بحثي هذ� �إن �ضاء �هلل هو: �أن حاولت �أن �أ�ضتنبط 
من ثنايا بنود وثيقة �ملدينة �ملنورة �ضمنا �أو �ضر�حة �لقيم و�ملقومات �ملحققة لل�ضلم 
وجعلها  �لو�قع،  �أر�ش  على  تنزيلها  ميكن  و�لتي  منها  �ملتوخاة  و�لأبعاد  �ملدن، 

لم �لعاملي. لم �ملدن و�ل�ضِّ تُ�ضهم يف �إ�ضاعة كل من �ل�ضِّ
و�لت�ضامح  وترويجه،  �ل�ضالم  ثقافة  �إ�ضاعة  �ملدن«:  لم  »�ل�ضِّ دللت  ومن 
قبول  ثقافة �حلو�ر وتعزيز عملية  به عن طريق  �لآخر و�لعرت�ف  و�لنفتاح على 
�لهوة بي خمتلف �لأطياف  بينهم، وجت�ضري  فيما  �لر�أي �لآخر، وتفاهم �ملختلفي 
ورف�ش  و�لدينية،  و�ل�ضيا�ضية  �لفكرية  بالتعددية  و�لإميان  �لجتماعية،  و�ل�ضر�ئح 
يف  �لقمعية  و�ملمار�ضات  و�لفكر  �لعقيدة  يف  و�لتطرف  �لعنف  �أ�ضكال  جميع 

�ملجتمع، و�لإميان مببد�أ �حلو�ر)1(.
�هلل عليه  �لر�ضول �ضلى  �أبرمه  َعْقٌد  �أو  معاهدٌة  فهي  �ملنورة  �ملدينة  وثيقة  �أما 
و�ضلم بعد فرتة من هجرته �ملباركة �إل �ملدينة �ملنورة بي �ملهاجرين و�لأن�ضار من 
دينهم  و�أقرهم على  �ليهود وعاهدهم  فيه  �أخرى، و�دع  و�ليهود من جهة  جهة، 
عدة  ت�ضميات  �لوثيقة  على  �أطلقت  وقد  عليهم،  و��ضرتط  لهم  و�ضرط  و�أمو�لهم 

منها: �لكتاب، �ل�ضحيفة، وثيقة �ملدينة، د�ضتور �ملدينة)2(.
بن  ممد  عليها  و�عتمد  �ل�ضرية  علماء  بي  �لوثيقة  هذه  ��ضتهرت  وقد 
�إ�ضحاق؛ وذكرها �بن ه�ضام يف كتابه »�ل�ضرية �لنبوية« ب�ضورة �أكرث تف�ضياًل من 
�بن �إ�ضحاق، و�أُ�ضري �إل بع�ش فقر�تها يف بع�ش كتب �ل�ضنة نحو �ضحيح �لبخاري 
�أو�ئل من عّرف  َفيَُعدُّ من  �أما �لأ�ضتاذ ممد حِميد �هلل رحمه �هلل  �أحمد،  وم�ضند 

بهذه �لوثيقة وقدمها لالأو�ضاط �لعلمية يف �لع�ضر �حلديث.
�ملدن، د.  لم  �لتعددية و�ل�ضِّ �نظر:  �لبغد�دي، �ش 19.  �إبر�هيم  �ل�ضالم  �أ.د. عبد  �لت�ضامح و�ل�ضفح،   -1
http://mcsr.net/ ،عبد �لعظيم جرب حافظ، 2015-5-16، مركز �مل�ضتقبل للدر��ضات �لإ�ضرت�تيجية
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وقد ت�ضمنت هذه �لوثيقة جمموعة من �لقيم منها: �لعدل �لذي يتمظهر يف 
ت�ضامن �لر�أي �لعام -�لأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر- و�لذي ميكن ��ضتنباطه 
ِحيَفِة، َو�آَمَن ِباهلِل َو�ْليَْوِم  من �لبند )22(: )َو�إِنُّه َل يَِحّل مِلُوؤِْمٍن �أََقّر مِبَا يِف َهِذِه �ل�ضّ
َرِت �لوثيقُة �ل�ضلطة �لق�ضائية يف  ِدًثا �أو يُوؤِْويِه،...( كما َح�ضَ َر ُمْ �ْلآِخِر �أَْن يَْن�ضُ
جهة و�حدة بالن�ضبة لميع �ضكان �لدولة، ومن ذلك ما جاء يف �لبند )42(: )َو�أنُّه 
َمَرّدُه  َفاإِّن  َف�َضاُدُه،  يَُخاُف  ��ْضِتَجاٍر  �أَْو  ِمْن َحَدٍث،  ِحيَفِة  �ل�ضّ َهِذِه  �أَْهِل  بَْيَ  َكاَن  َما 
�هلّلِ �ضلى �هلل عليه و�ضلم(. و�أقرت تطبيق  ّمٍد َر�ُضوِل  َو�إَِل ُمَ َوَجّل  َعّز  �هلِل  �إَل 
�لقو�ني على �لميع دون تييز، و�إقر�ر �مل�ضوؤولية �لفردية و�لعقوبة �ل�ضخ�ضية، 
َر ِلْلَمْظُلوِم(.  وقد دل على ذلك �لبند )37(: )َو�أنُّه ل يَاأْثَْم �ْمُروؤٌ ِبَحِليِفِه، َو�إِّن �لّن�ضْ

وكذلك �لبند�ن )46( و)47(. 

لكن هذ� ل مينع �أحيانا من �لتاأثري �ملادي للعقوبة على �أقارب �ملحكوم عليه؛ 
بَْيِتِه(،  َو�أَْهِل  َفَتَك  َفِبَنْف�ِضِه  َفَتَك  َمْن  )َو�أنُّه  �لبنود )25( و)31( و)36 ب(:  تُْنَظُر 
�إقامة َحّد �لق�ضا�ش على كل معتد؛ لذلك �أكدت �لوثيقة يف �لبند  بالإ�ضافة �إل 
َويِلّ  ى  يَْر�ضَ ْن  �أَ �إّل  ِبِه،  َقَوٌد  َفاإِنُّه  بَّيَنٍة  َعْن  َقْتاًل  ِمًنا  ُموؤْ �ْعَتَبَط  َمْن  )21( على: )َو�أنُّه 
�مْلَْقُتوِل ]بالعقل[ َو�أّن �مْلُوؤِْمِنَي َعَلْيِه َكاّفٌة َوَل يَِحّل لَُهْم �إّل ِقيَاٌم َعَلْيِه(، وعليه فالوثيقة 
لم على �إقامة �لعد�لة بي �مل�ضلمي، وغريهم، وعلى منع �لعتد�ء و�لظلم،  بنت �ل�ضِّ

وعلى حماية �حلقوق. 
ومن �لقيم �ل�ضريحة يف �لوثيقة و�ملحققة لل�ضلم �ملدن قيمة �مل�ضاو�ة �ملتجلية 
يف �عتبار �لنا�ش �أمة و�حدة، فاملوؤمنون و�مل�ضلمون �أمة و�حدة، و�ليهود �أمة مع 
�لأمان؛  و�إعطاء  �لإجارة  �إعطاء  ناحيتي  من  �حلقوق،  يف  �ضو�ء  فالكل  �ملوؤمني، 
ُهْم  بَْع�ضُ �مْلُوؤِْمِنَي  َو�إِّن  �أَْدنَاُهْم،  َعَلْيِهْم  يُِجرُي  َو�ِحَدٌة  �هلّلِ  ِذّمَة  )َو�أّن   :)15( فالبند 
مو�يل بع�ش ُدوَن �لّنا�ِش( فقد حارب �لطبقية بكل �أ�ضكالها و�أعلن مبد�أ �مل�ضاو�ة، 
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ي�ضاوي  فالكافر ل  �لكافرين،  للموؤمني على  تفا�ضلية  قيمة  �أعطى  �أنه  وبالرغم من 
�ملوؤمن يف �لقتل �أو �لن�ضر، فن�ش �لبند )14( على �أنه: )َوَل يَْقُتُل ُموؤِْمٌن ُموؤِْمًنا يِف 
ُر َكاِفًر� َعَلى ُموؤِْمٍن.(، فقد �أعطى �ليهود حق �ملنا�ضرة من قبل �ملوؤمني  َكاِفٍر َوَل يَْن�ضُ
َر َو�ْلأُ�ْضَوَة َغرْيَ َمْظُلوِمَي َوَل  يف �لبند )16( )َو�إِنُّه َمْن تَِبَعَنا ِمْن يَُهوَد َفاإِّن لَُه �لّن�ضْ

ِريَن َعَلْيِهْم(، وكذلك يف: )37( و)38(. ُمَتَنا�ضَ

لم و�حلرب  وقد �ألزمت �لوثيقة �مل�ضلمي بالت�ضامن و�لماعية يف حالتي �ل�ضِّ
على حد �ضو�ء وهذ� ما �أكده �لبند )17( �لذي قرر )و�أّن �ِضْلَم �مْلُوؤِْمِنَي َو�ِحَدٌة، 
َل يُ�َضاَلُ ُموؤِْمٌن ُدوَن ُموؤِْمٍن يِف ِقَتاٍل يِف �َضِبيِل �هلّلِ، �إّل َعَلى �َضَو�ٍء َوَعْدٍل بَْيَنُهْم.( 
و�لبند  ا.(  بَْع�ضً َها  بَْع�ضُ يُْعِقُب  َمَعَنا  َغَزْت  َغاِزيٍَة  ُكّل  )َو�أّن   :)18( �لبند  وكذلك 
بي  و�ل�ضيا�ضية  و�لثقافية  �لأمنية  �حلقوق  يف  �مل�ضاو�ة  على  ن�ش  �لذي   )19(

�مل�ضلمي وغريهم. 

كما منحت �لوثيقة حيز� مهما لقيمة �لتكافل و�لتعاون بي �ملو�طني ملا لها من 
لم �ملدن  �أهمية يف �لتقلي�ش من �لأخذ بالثاأر. ومن جتليات �رتباط هذه �لقيمة بال�ضِّ
يف �لوثيقة: تكر�ر عبارة �لفد�ء ت�ضع مر�ت خا�ضة عند �حلديث عمن ل ي�ضتطيع 
�أن يدفع �لدية ت�ضامنا بي �لميع، وذلك ما حددته مو�د �ل�ضحيفة من )3  منهم 
�إل 11( �لتي جاء فيها: )�مْلَُهاِجُروَن ِمْن ُقَرْي�ٍش َعَلى ِرْبَعِتِهْم يََتَعاَقُلوَن بينهم وهم 
يفدون َعاِنيََهم ِبامْلَْعُروِف َو�ْلِق�ْضِط بَْيَ �مْلُوؤِْمِنَي. َوبَُنو َعْوف )ونف�ش �لأمر بالن�ضبة 
لباقي �لقبائل: بَُنو �حْلَاِرِث]بن �خلزرج[، َوبَُنو �َضاِعَدَة، َوبَُنو ُج�َضٍم، َوبَُنو �لّنّجاِر، 
َوبَُنو َعْمِرو ْبِن َعْوٍف، َوبَُنو �لّنِبيِت، َوبَُنو �ْلأَْو�ِش( َعَلى ِرْبَعِتِهْم يََتَعاَقُلوَن َمَعاِقَلُهْم 
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�مْلُوؤِْمِنَي()1(، مع �لأخذ  بَْيَ  َو�ْلِق�ْضِط  ِبامْلَْعُروِف  َعاِنيََها  تَْفِدي  َطاِئَفٍة  َوُكّل  �ْلأُوَل، 
ب�ضفة  �ملدينة  قاطني  بي  و�لتكافل  �لتعاون  و�أي�ضا  و�ملعتدين،  �لبغاة  �أيدي  على 
عامة، يف �إطالق �ضر�ح �أحد �أع�ضائهم �إذ� وقع يف �لأ�ضر، و�إقر�ر مبد�أ �لت�ضامن يف 
�مل�ضوؤولية بي بطون �لقبائل عما يحدث من �أحد �أفر�دها من جر�ئم من حيث �إعطاء 
�مْلُّتِقَي  �مْلُوؤِْمِنَي  َ)َو�أّن   :)13( �لبند  �لظلم  رفع  على  و�لتعاون  و�أخذها،  �لديات 
ْو  ْو ُعْدَو�ٍن، �أَ ْو �إْثٍم، �أَ ]�أيديهم[ َعَلى ]كل[ َمْن بََغى ِمْنُهْم، �أَْو �ْبَتَغى َد�ِضيَعَة ُظْلٍم، �أَ
َف�َضاٍد بَْيَ �مْلُوؤِْمِنَي، َو�أّن �أَْيِديَُهْم َعَلْيِه َجِميًعا، َولَْو َكاَن َولََد �أََحِدِهْم(، وعلى �لتنا�ضر 
للدفاع عن �ملدينة يف حال تعر�ضها خلطر خارجي مفاجئ، و�لتعاون يف �لإنفاق، 
�إل  بالإ�ضافة  و)38(،  و)24(  و)16(   )44( يف:  �لوثيقة  عليه  ن�ضت  ما  وهذ� 
م�ضاعدة �ملدين على �ضد�د دينه، وعند عجز �لعاقلة من �لقبيلة عن �لوفاء باحلاجة: 
َعْقٍل(. �أَْو  ِفَد�ٍء  يِف  ِبامْلَْعُروِف  يُْعُطوُه  �أَْن  بَْيَنُهْم  ُمْفَرًحا  يرَْتُُكوَن  َل  �مْلُوؤِْمِنَي  )َو�إِّن 
وعليه فاإن هذه �لقيم من �لعدل و�مل�ضاو�ة و�لتكافل و�لتعاون �مل�ضتفادة من 
لم �ملدن، بل وقد جت�ضدت  وثيقة �ملدينة من �أهم �لقيم �لتي �أ�ضهمت يف تقيق �ل�ضِّ

على �أر�ش �لو�قع حفاظا على �لن�ش �لب�ضري دون تييز بي �لأنا و�لآخر. 
�ضرحت  قد  فهذه  �ملدينة،  وثيقة  يف  َنُة  �ملت�ضمَّ �ملدن  لم  �ل�ضِّ مقومات  �أما 
عن  �ضعيب،  بن  عمرو  عن  حجاج،  عن  "وروي   :6904 رقم:  حديث  �مل�ضند  يف  �أحمد  �أخرج   -1
�أن  على  و�لأن�ضار،  �ملهاجرين  بي  كتابا  كتب  و�ضلم  عليه  �هلل  �ضلى  �هلل  ر�ضول  �أن  جده:  عن  �أبيه 
يف  �لأرنوؤوط  �ضعيب  قال  �مل�ضلمي".   بي  و�لإ�ضالح  باملعروف،  عانيهم  ويفدو�  معاقلهم،  يعقلو� 
�بن  -وهو  وحجاج  �حلديث،  �ضعيف  باب:  بن  ن�ضر  �ضعيف.  "�إ�ضناده  �حلديث:  هذ�  على  تعليقه 
�أحمد.  به، رو�ه  تفرد  "تاريخه" 224/3، وقال:  �بن كثري يف  �أرطاة-: كثري �خلطاأ و�لتدلي�ش. وذكره 
يحمل  و�أن  بينهم،  �ملوؤ�خاة  عقد  �أي:  �ل�ضندي:  وقال  �لأثري.  �بن  قاله  معُقلة.  جمع  �لديات،  و�ملعاقل:   

�لأن�ضار عقل �ملهاجرين. وبالعك�ش، و�لعان: �لأ�ضري.  
و�أخرجه �بن �أبي �ضيبة يف م�ضنفه 419/5)27577، و�أبو يعلى 366/4)2484( من طرق عن حجاج،   
عن �حلكم، عن مق�ضم عن �بن عبا�ش قال: "كتب ر�ضول �هلل كتابًا بي �ملهاجرين و�لأن�ضار: �أن ل يغفلو� 
معاقلهم، و�أن يفدو� عانيهم باملعروف و�لإ�ضالح بي �لنا�ش". هكذ� حدث به �حلجاج مرة عن مق�ضم، 
تخريج  �أي�ضا:  ينظر   .146/4 �ضاكر  �أحمد  �لعالمة  �لإ�ضنادين  كال  �ضحح  وقد  عمرو،  عن  و�أخرى 
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread. �حلديث  �أهل  ملتقى  �ملنورة،  �ملدينة  وثيقة 

php?t=94534
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ب�ضرورة �حرت�م �لتعددية �لدينية؛ فالر�ضول �لكرمي ل يكره �أحد� على ترك دينه، 
بل ترك للجميع حرية �لعتقاد و�لتعبد، وهذ� ما �ضرحت به �لفقرة25«: )ِلْليَُهوِد 
ِديُنُهْم َوِلْلُم�ْضِلِمْيِ ِديُنُهْم َمَو�ِليِهْم َو�أَْنُف�ُضُهْم..( و�أثبتت �لفقر�ت( 26- 35 )هذ� 
َنُهْم على  و�أمَّ بل  لليهود مبمار�ضة دينهم بكل حرية  بال�ضماح  �لأمر، كما ل يكتف 
�أُْح�ِضَن  �إذ�  �لأديان  يف  خا�ضة  و�لختالف  �لتنوع  وهذ�  و�أولدهم،  �أمو�لهم 
�أما �ملقوم �لجتماعي  لم، و�لأمن �ملادي و�ملعنوي،  �أثمر �لتعاي�ش و�ل�ضِّ ��ضتغالله 
فيتجلى يف كون �لوثيقة ت�ضكل �لَعْقَد �لجتماعي �لأول يف تاريخ �لب�ضرية، و�لذي 
لم �لأهلي، من خالل  يَُعدُّ �أهم مرتكز�ت �ملو�طنة يف دولة �ملدينة، و�لتي حمت �ل�ضِّ
)�لآخر(،  مع  و�لتو�فق  و�لتعارف  و�لتكامل  و�ل�ضر�كة  و�لتعاقد  �لتعامل  ح�ضن 
بالإ�ضافة �إل �ملقوم �ل�ضيا�ضي �ملتج�ضد يف �إقر�ر �لوثيقة: �أن جميع �ملو�طني تت 
قائد و�حد و�ضلطة و�حدة، وهذ� من �أهم �ل�ضبل �ملحققة لل�ضلم �ملدن عن طريق 
من خالل  �ل�ضلط  تعدد  عند  يحدثان  �للذين  و�لنق�ضام  �لتفرق  على  �لباب  �ضد 
للدولة،  �ل�ضيا�ضية، ورئا�ضته  لالأمة  عليه و�ضلم  �هلل  �لنبي �ضلى  قيادة  �لن�ش على 
ّمٍد  ُمَ ِمْن  ِكَتاٌب  )َهَذ�  على:  ن�ش  �لذي  �لأول  �لبند  خالل  من  لها،  ومرجعيته 
َفاإِّن  ِفيِه ِمْن �َضْيٍء،  �لّنِبّي [ر�ضول �هلل[...(، و�لبند )23(: )َو�إِنُّكْم َمْهَما �ْخَتَلْفُتْم 
ّمٍد. )يوؤيد ذلك �لبند )36. �أ( )َو�أنُّه َل يَْخُرُج  َمَرّدُه �إَل �هلّلِ َعّز َوَجّل َو�إَِل ُمَ

ّمٍد(. وغريها من �لبنود.  ِمْنُهْم �أََحٌد �إّل ِباإِْذِن ُمَ
�أمن  �أبعاد منها: �حلفاظ على  �لوثيقة تقيق جمموعة  �إليه  ما تهدف  ومن بي 
�آمن فيها و�آمن عند  �أطيافهم و�أديانهم؛ ف�ضاكن �ملدينة  و�ضالمة �ملو�طني مبختلف 
�لرجوع �إليها وهذ� ما ي�ضرح به �لبند )47(: »َو�أنُّه َمْن َخَرَج �آِمٌن َوَمْن َقَعَد �آِمٌن 
ِبامْلَِديَنِة، �إّل َمْن َظَلَم و�أَِثَم(، ودون �أن تتجاهل حفظ حق �لار يف �لأمن: )َو�أّن �هلّلَ 
ّمٌد َر�ُضوُل �هلل �ضلى �هلل عليه و�ضلم(، مع دعوة �لميع  بَّر َو�تَّقى، َوُمَ مِلَْن  َجاٌر 
ه، و�حلد على �ملخالف  �إل �لرتباط بالأ�ض�ش �لقانونية �لتي تعطي لكل ذي حّق حقَّ
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بغية حفظ �لأمن �لد�خلي للدولة )�ملدينة( �ضد �لبغاة، وهذ� ما ن�ضت عليه �لبنود 
)13( و)22( و)45( و)45ب(.

كما �أ�ضارت �لوثيقة �إل بعٍد �آَخَر؛ �َضَعْت من خالله �إل ماولة �ضهر جميع 
رعايا �لدولة �لإ�ضالمية من �مل�ضلمي و�ليهود و�لعرب �مل�ضركي يف بوتقة و�حدة 
�لبند  به  يقر  ما  وهذ�  �مْلُوؤِْمِنَي  َمَع  �أُّمًة  �ليَُهوَد  �عتربت  �لتي  �ملو�طنة  بعد  وهو  �أل 
�ملو�طنة  مفهوم  يلتقي  ثَمَّ  ومن  �مْلُوؤِْمِنَي(،  َمَع  �أُّمٌة  َعْوٍف  بَِني  يَُهوَد  )َو�أّن   :)25(
لها  فئات عدة  متكونًا من  �ضيا�ضًيا  �لإ�ضالمي  �ملجتمع  مما يجعل  �لأمة؛  مفهوم  مع 
�ملدينة  يف  و�ل�ضتقر�ر  لمي  �ل�ضِّ �لتعاي�ش  تقيق  بغية  خمتلفة،  دينية  �نتماء�ت 
و�لن�ضر و�لعون و�لن�ضح و�لدفاع �مل�ضرتك عن حدود هذه �لدولة، و�لإح�ضا�ش 
بالنتماء لدى �لأفر�د و�لماعات لوطن و�حد، وهذ� ما يوؤكده �لبند )37(: )َو�أّن 
�لن�ضر على من حارب  بينهم  نََفَقَتُهْم، وعلى �مل�ضلمي نفقتهم، و�أن  �ْليَُهوِد  َعَلى 

يَحَة َو�ْلرِبّ ُدوَن �ْلإِْثِم(. �أهل هذه �ل�ضحيفة، و�أن بينهم �لن�ضح َو�لّن�ضِ
�لوثيقة، وهو بعد حو�ر �لأديان  �مل�ضتفادة من  �أهم �لأبعاد  نن�ضى  �أل  بد  ول 
و�حل�ضار�ت؛ باعتبار �حلو�ر من لو�زم �حلياة، وبه ��ضتطاع عليه �ل�ضالم �ملوؤ�خاة 
�أول، ثم �ملوؤ�خاة بينهم وبي �ملهاجرين؛  بي �مل�ضلمي من خالل توحيد �لأن�ضار 
�ليهود مبتعد� عن ��ضتهد�ف  ليتنقل عليه �ل�ضالم �إل ماورة �لآخر �ملتمثل يف 

�لتوحيد بي �لأديان مع �لت�ضليم مببد�أ �لختالف ومبد�أ حرية �لختيار.
�لطو�ئف  �لد�خلي ملختلف  للحو�ر  �أرقى �ضورة  �ملدينة  وبذلك تثل وثيقة 
�لتقريب  �إل  �ضاعيا  بقدومه،  و�ضلم  عليه  �هلل  �ضلى  نورها  �لتي  للمدينة  �ملكونة 
�لدين  يف  �ملخالف  �لآخر  وتقبل  �لإن�ضان،  كر�مة  وحفظ  وغريهم،  �مل�ضلمي  بي 

لم �ملدن و�لتعاي�ش بي �لأديان.  و�لعتقاد و�لثقافة؛ ومن ثَمَّ تقيق �ل�ضِّ
ولهذ� كان �أول ما قام به عليه �ل�ضالم كتابة وثيقة لالأمن و�ل�ضالم و�لتعاي�ش يف 



)122(

ظل �لعدل و�مل�ضاو�ة و�لتعاون وتديد �حلقوق و�لو�جبات، كما قدمت م�ضاحة 
كبرية للتعامل مع �أهل �لكتاب؛ ممثال يف �ليهود ب�ضتى �أنو�ع �لتعامل من �لتنا�ضح 
و�لأمن و�لتحاور و�لتعاهد و�لدفاع �مل�ضرتك من �أجل �ملدينة، لذ� يجب �لرجوع 
�لدرو�ش  و��ضتخال�ش  منها  لال�ضتفادة  �لإ�ضالمي  للت�ضريع  �لأول  �مل�ضادر  �إل 

و�لعرب �لتي باإمكانها حل م�ضكالت هذ� �لع�ضر.
النتائج والتو�صيات: 

اأوال: من النتائج املتو�صل اإليها يف البحث ما يلي: 
�إن من �أو�ئل �خلطو�ت �لتي �نتهجها �لر�ضول �ضلى �هلل عليه و�ضلم يف �إقامة  -

�لدولة �لإ�ضالمية �لأول �إ�ضد�ر )وثيقة �ملدينة( �لتي حددت ملجتمع �ملدينة 
لم و�ل�ضتقر�ر و�لتعاي�ش، فكانت  ر�ضالته يف دعم �حلق و�خلري ويف تقيق �ل�ضِّ

�أ�ضبق يف �إن�ضانيتها �لعاملية من �لقو�ني و�ملعاهد�ت �لعاملية. 
�إذ� كان �مل�ضلمون وغري �مل�ضلمي من �أ�ضل و�حد، فاإن �لميع ي�ضعى للمحافظة  -

�إن�ضانية ما�ضة ي�ضعى كل فرد للتمتع  لم حاجة  على �ضالمته و�أمنه؛ لكون �ل�ضِّ
بها و�حلفاظ عليها؛ لذ� �أعطانا �لر�ضول �لكرمي من خالل وثيقة �ملدينة درو�ضا 
حيث  و�لفنت؛  �ل�ضطر�بات  من  �خلايل  �ملجتمعي  لم  �ل�ضِّ ويف  �لتعاي�ش  يف 
عمل على �ملوؤ�خاة بي �لأو�ش و�خلزرج بهدف �إنهاء �ل�ضر�عات �لأهلية من 
جهة، و�آخى بي �لأن�ضار و�ملهاجرين من جهة ثانية، ول ينته �لأمر عند هذ� 
�حلد بل تعد�ه �إل عقد معاهد�ت ووثائق مع �لآخر �ملخالف )�ليهود، وفئة 
لم و�ل�ضالم  من كفار قري�ش(؛ ليعي�ش �مل�ضلم وغري �مل�ضلم يف جو ي�ضوده �ل�ضِّ
و�لتعاي�ش. فهي �أول جتربة �ضيا�ضية �إ�ضالمية يف �ضدر �لإ�ضالم بقيادة ر�ضول 
دو�مة  يف  يتخبط  كان  �لذي  �ملدن  �ملجتمع  �أنقذت  لقد  �ل�ضالم،  عليه  �هلل 
�ملدن،  لل�ضلم  منوذجا  تثل  �ملدينة  فوثيقة  ثَمَّ  ومن  خا�ضة،  �لقبلي  �ل�ضر�ع 
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و�حد  وطن  يف  معا  وللعي�ش  للمجتمعات  �لكربى  �لغايات  من  يَُعدُّ  �لذي 
يحافظ على ��ضتقر�ره و�أمن قاطنيه و�ضالمتهم دون تييز بينهم ويجعلهم يد� 

و�حدة �ضد كل عدو�ن خارجي. 
لم و�لتعاون بي �ل�ضعوب  - �إن مما ميكن ��ضتخال�ضه �أي�ضا من �لوثيقة لتحقيق �ل�ضِّ

�ل�ضطر�بات  �إحد�ث  �ضاأنه  من  ما  ُكلِّ  �إبعاد  وعرقا  ومذهبا  �عتقاد�  �ملتنوعة 
و�حلروب، مع ح�ضن ��ضتثمار �مل�ضرتك �لإن�ضان، و�لقيم �لإن�ضانية �مل�ضرتكة، 
و�لت�ضامي عن �لتمركز �لذ�تي، و�لقبول بالآخر و�حرت�م مقد�ضاته و�لعرت�ف 
باإيجابياته وماولة �لتفاهم معه عن طريق �حلو�ر �ملتكافئ �لأطر�ف، ومن ثَمَّ 

لم �ملدن و�لعاملي.  تقيق �ل�ضِّ
لذ� علينا �لقتد�ء بتعاليم �لر�ضول �ضلى �هلل عليه و�ضلم ومبنهجه �لفريد يف  -

�إل  تتعدى  بل  �لعلماء،  على  تقت�ضر  ل  �مل�ضوؤولية  وهذه  �لتعامل.  ح�ضن 
�لأفر�د و�ملوؤ�ض�ضات عن طريق �لرتبية و�لتوعية -بدء� من �أ�ضغر خليتي يف 
على  �ملجتمعية-  �ملوؤ�ض�ضات  باقي  ثم  و�ملدر�ضة،  �لأ�ضرة  وهما  �أل  �ملجتمع 
�لأخالق و�ملبادئ �مل�ضرتكة و�لكونية �ملبثوثة �أ�ضال يف فطرة �لإن�ضان؛ كاحلرية 
وت�ضبعهم  �لآخر،  مع  �أو  �لنف�ش  مع  �ضو�ء  و�لت�ضامن  و�مل�ضاو�ة  و�لعدل 
بحب �لأوطان و�لعرت�ف بوجود �ختالفات بل وتناق�ضات فيما بي �لأديان 
ثَمَّ نتمكن من خلق جيل قادر على تمل م�ضوؤولياته يف  و�حل�ضار�ت. ومن 
حفظ �ل�ضروريات �خلم�ش �ضو�ء بالن�ضبة لنف�ضه �أو لغريه �ملماثل له يف �لدين 
بيئة بعيدة عن �لتوتر�ت  �أو �ملخالف له، وذلك بغية �لعي�ش يف  و�حل�ضارة، 
لم و�ل�ضتقر�ر و�لأمن عموما. �لد�خلية و�خلارجية، ومن ثَمَّ �حلفاظ على �ل�ضِّ

ثانيا: التو�صيات 
�لوثائق  - يف  ممثلة  �لنبوية-  و�ل�ضنة  �لكرمي  �لقر�آن  �إل  �لرجوع  �إل  �لدعوة 
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�ضملنا  لتفرق  �ل�ضايف  و�لعالج  �لأمثل  �حلل  فهما  �لنبوية،  و�ملعاهد�ت 
ِلُح  ومعاناتنا وتبعيتنا �لعمياء لالآخر وتخلفنا؛ لأنهما وحي �هلل �لذي يعلم ما يُ�ضْ
حال عباده، و�أي�ضا لأنهما ميثالن �مل�ضادر �لأول يف �لت�ضريع، ومنابع �لدين 
�لتاريخ  قر�ءة  �إعادة  نن�ضى  �أن  �لأديان، دون  من  و�ملهيمن على غريه  �خلامت 
�لإ�ضالمي بعي تعيد �لعتبار للذ�ت �لإ�ضالمية، ول تنتق�ش من ذ�ت �لآخر 
ملجرد كونه �آخر خمالفا لالأنا، وتبني عالقة جيدة معه دون �أن نن�ضى �لو�قع 
لم �ملدن بي كافة  وما يقت�ضيه من تديات، لتكون �أ�ضا�ضا للحفاظ على �ل�ضِّ

فئات �ملجتمع.
على �لبلد�ن �لإ�ضالمية �ألّ ت�ضع �لآخر يف كفة و�حدة يف تعاملها معه، فالأنا  -

�أنو�ت، و�لأمر نف�ضه بالن�ضبة لالآخر؛ لأن فيهم من يتودد للم�ضلمي؛ لذ� عليها 
�أن ت�ضن �لتعامل معه و�أن جتادله بالتي هي �أح�ضن، مع مر�عاة �ضنة �لختالف 
من  لالإفادة  �لت�ضال  قنو�ت  لفتح  و�حل�ضاري  و�لفكري  �لديني  و�لتعدد 
د�خلي  �ضلم  يف  �لميع  وليعي�ش  �لو��ضعة،  جمالتها  يف  �لإن�ضانية  �لتجربة 

وخارجي. 
لم �ملدن يف هذ� �لع�ضر لبد من تعرف �لأنا لذ�تها و�مل�ضاحلة  - كي يتحقق �ل�ضِّ

�حلروب  نعي�ش  ونحن  �لآخر  مع  و�لتعاي�ش  �حلو�ر  ميكن  فكيف  معها،  �أول 
�لأهلية حيث �لتمزق و�لت�ضتت و�نعد�م �لأمن �ضرقا وغربا؟ لذ� �إن ل نوفق 
يف �لت�ضال مع �أنف�ضنا وماورتها فلن ننجح يف ماورة غرينا و�لتعاي�ش معه 

يف �ضالم.



ّنة النبوّية ْلِم املدينِّ يف ال�صمُ ِة لل�صِّ مات الَعَقَديَّ املمَُقوِّ

د. مبارك بن عبد العزيز بن �شالح
جامعة اأم القرى - اململكة العربية ال�صعودية
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�آله  وعلى  ممد،  �ضيدنا  على  و�ل�ضالم  و�ل�ضالة  �لعاملي،  رب  هلل  �حلمد 
و�أ�ضحابه �أجمعي �أما بعد:

لُم غاية فطرية و�ضرورة نف�ضية، ي�ضعى �إليها كلُّ كائٍن ب�ضري �أو حيو�ن،  فال�ضِّ
باحلديث عن  �أحق  �لنفو�ُش، ول  �لعي�ُش، وت�ضفو  �حلياُة، ويطيب  تنمو  ففي ظله 
ْلم مثل زماننا �لذي نعي�ش فيه؛ حيث تزد�د كل حي �ضر�عاٌت عاملية ودولية  �ل�ضِّ
و�إقليمية وطائفية، وتدخل على خطها �لقدرُة �لعلميُة �ملعا�ضرة يف ��ضتخد�ٍم �أ�ضو�أ 
بحاجة  �مل�ضلمي  ونحن  فيها،  �ملحموم  و�لت�ضابق  �لذرية،  و�ل�ضر�عات  للتقنية، 
ة ما�ضة �إل هذ� �حلديث من منطلق ديننا. ��ضتجابًة لظروفنا �لذ�تية �لتي تتم  جادَّ
علينا �أن نحمي ديننا من �ضبهات �لغالي، و�نتحال �ملتطرفي، وت�ضويه �لإِرهابيي، 
و�أن نتعاون جميًعا للدفاع عن ديننا، و�أن نقدمه كما هو يف كتاب �هلل و�ضنة �لنبي 
�ضلى �هلل عليه و�ضلم نا�ضًعا م�ضرًقا، �آخًذ� بنوره �لوهاج �لألباَب و�لب�ضائر، كما 
لم نحمي جمتمعاتنا من �لن�ضطار �لد�خلي، و�لحرت�ب  �أنَّنا بهذ� �حلديث عن �ل�ضِّ

�لطائفي؛ جر�ء غياب قانون �لعدل و�مل�ضاو�ة و�لإِن�ضانية و�لرت�حم.
وح�ضًنا ما قامت به �لأمانة �لعامة لندوة �حلديث �ل�ضريف، بكلية �لدر��ضات 
�لإ�ضالمية و�لعربية بدبي بدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �إذ طرحت هذ� �ملو�ضوع 
�ملهم يف مثل هذه �لظروف، فجز�هم �هلل خرًي�، وقد �أحببت �أن �أ�ضاهَم يف مو�ضوع 
ّنة النبوّية، و�خرتت  ْلِم املدين يف ال�صمُ ِة لل�صِّ هذه �لندوة ببحث املقومات الَعَقَديَّ
هذ� �ملو�ضوع لأهميته؛ حيث يعطي �لبعُد �لعقدُي لل�ضلم �ملدن ر�ضوًخا وجالًء: 
لم �ملدن يف �لإ�ضالم عميق �لذور، وممتد �لأركان  فاأّما �لر�ضوُخ فهو يف كون �ل�ضِّ
يف تربة �لعقيدة �لإ�ضالمية، فهو ر��ضخ يف �أ�ضلها كما هو �أ�ضل يف فروعها، بحيث 
�إلَّ على نطاق �ضيق، هو  ل يتزحزح مبدوؤه مهما �ختلفت �لأحو�ل و�لظروف، 

لم نف�َضه. نطاق �ل�ضرورة �لتي تمي �ل�ضِّ
ا جالوؤُه، فيت�ضح باأنَّ �لعقيدة �ل�ضحيحة �للية �لو��ضحة تمل يف ذ�تها  و�أمَّ
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لم،  �ل�ضِّ جالء  تغب�ش  �لتي  وحِميَّاتهم،  �لب�ضر  �أهو�ء  عن  بعيًد�  جلًيا  لم  �ل�ضِّ طبيعة 
وقوتها،  �لعقيدة  �ضر�مة  يعار�ش  �أنه  فيظن جهالوؤهم  هائلة،  �ضبابية  عليه  وجتعل 

و�أنَّ فيه مد�هنًة على ح�ضاب مكماتها، وهو لي�ش كذلك يف حقيقة �لأمر.
ويتلخ�ش هذ� �ملو�ضوع يف خم�ضة مقومات هي: 

لم املدين يف باب االعتقاد يف ال�صّنة النبوّية«. املقوم االأول: »اأ�صالة ال�صِّ
فرٌع  ل  �أ�ضٌل  �أنه  �لنبوّية،  �ل�ضّنة  يف  �ملدن  لم  �ل�ضِّ مكانة  على  يدل  ما  �أَْوثُق 
يف باب �لعقيدة وفروعها، وركٌن من �أركان مفاهيمها و�أ�ضمائها �ل�ضرعية، وثابٌت 
ل متغرٌي، كثبات مكماتها و�أ�ضولها، �لتي ل تتبدل مهما �ختلف �لزمان و�ملكان 
لمية يف باب �ملو�ضوعات �لَعَقِديَّة تُعدُّ �أعظم  و�لظرف و�حلال، وهذه �لأ�ضالة �ل�ضِّ
لم �ملدن، »ففكرة �ل�ّضالم يف �لإ�ضالم فكرة �أ�ضيلة عميقة،  �ملقومات �لَعَقِديَّة لل�ضِّ
و�لإن�ضان«، ويف  �لكون و�حلياة  �لكلية عن  بطبيعته، وفكرته  وثيًقا  �ت�ضاًل  تت�ضل 
لم مو�صوٌع متجذٌر  هذ� �ملبحث �أعر�ش لأ�ضل معال هذه �لأ�ضالة وهو: اأنَّ ال�صِّ
يف اأ�صماء اهلل و�صفاته واأفعاله �صبحانه وتعاىل، �إذ� تاأملنا يف �أ�ضماء �هلل �حل�ضنى، 
�ضبحانه  وهو   - و�ل�ضّنة  �لكتاب  يف  �لو�ردة  �حلكيمة،  و�أفعاله  �لعليا،  و�ضفاته 
لم و�لأمن عميٌق  �ضاحب �خللق و�لأمر - و�لتي يجب �لإميان بها، جند �أنَّ معنى �ل�ضِّ

يف كل هذه �لأ�ضماء و�ل�ضفات و�لأفعال هلل تعال فنجد: 
: اأنَّ من اأ�صمائه �صبحانه ال�صالم واملوؤمن كما يف قوله تعاىل: چ ۇ   اأوالاً
ۇچ ]�حل�ضر: 23[. و�إذ� ثبت هذ� له �ضبحانه وتعال، فاإنَّ كلَّ �أفعاله و�ضرعه 

�ضبحانه وتعال ت�ضدر من مبد�أ �ل�ضالم و�لأمن.ف�ضمى دينه »�لإ�ضالم« چ ڃ  ڃ  
لم« چ ھ  ے  ے   چ   چ  چچ  چ ]�آل عمر�ن: 19[، و�أقامه على »�ل�ضِّ
چۅ   »�ل�ضالم«  �أهله  تية  و�ختار   ،]208 ]�لبقرة:  ڭچ  ڭ  ۓ   ۓ   
�لكف عن  ]�لنور: 61[، وفر�ش  چ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ىى  



)129(

�إلينا و�إن كان يف �ضاحة �حلرب، ويف حال  �ألقاه  �أو  الم،  �ل�ضَّ �ألقى علينا  كل من 
�ملقاتلة مهما كان حاله چ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  

ېچ  ]�لن�ضاء: 90[.

لم.  ال�صِّ اأ�صمائه و�صفاته �صبحانه مت�صمنٌة ل�صورة من �صور  اأنَّ كل  كما 
�ضورة  على  يقت�ضر  ل  �لأ�ضماء،  هذه  يف  �لإلهي  �ل�ضالم  �أن  نلحظ  �أن  وميكننا 
�ل�ضلب، بل ل يتحقق �إلَّ بالعطاء و�لبذل و�لإح�ضان منه �ضبحانه، فهو ي�ضلمك من 
�لفقر، ويح�ضن �إليك بالغنى، وي�ضلمك من �ملر�ش، ويعطيك �لعافية، وهكذ� يف 

�ضائر �ل�ضالم �لربان �مل�ضهود يف حياتنا.
لم«. ه باخللق واالأمرمُ اأ�صا�س ال�صِّ املقوم الثاين: »وحدانية اهلل تعاىل وتفردمُ

ل مر�َء �أنَّ ق�ضية وحد�نية �هلل تعال يف ربوبيته و�ألوهيته، و�أ�ضمائه و�ضفاته، 
�أنزل  فلها  كله،  �لوجود  قلب  هي  بل  م�ضائلها،  و�أم  �لعقيدة،  ق�ضايا  �أ�ضخم  هي 
�هلل تعال �لكتَب، و�أر�ضل �لر�ضل، وخلق �لوجود لها، هذه �لوحد�نية هي منطلق 
لم  �ل�ضِّ �ل�ضالم، وبها يتحقق �لأمن يف �ملجتمعات، فق�ضية  لم، وعليها يدور  �ل�ضِّ
هناك  لهذ�؛  ي�ضهد  ومما  �لوحد�نية،  جانب  من  نتناولها  حي  عقدية  ق�ضية  هي 

بيُّ �صلى اهلل عليه و�صلم يف �صنته:  وحدانيتان قررهما اهلل تعاىل يف كتاِبه والنَّ
y  إلَّ مكابرون، وهي� الوحدانية االأوىل: وحدانية قدرية كونية ل ينازع فيها 

تلك �لوحد�نية يف �خللق و�لتَّدبري و�لأمر و�لتَّ�ضرف، هذه �لوحد�نية هي �ضرُّ 
�نتظام �لكون �ملتعدد �لثنائيات، و�ضرُّ �لتو�زن بي كل هذه �لكائنات �ملتقابلة، 
�لذي  �لن�ضجام  و�ضرُّ  �ملتز�حمة،  �ملخلوقات  هذه  عمل  يف  �لتكامل  و�ضرُّ 

ت�ضهده �لعقول، وتب�ضره �لأعي، وتدركه �لقلوب.
ٿ  ٹ  ٹ   ٿ  ٿ           پ  پ    پ  ڀ  ڀ        ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ   چ  تعال  قال 
ۋ   چ  تعال:  ]�ملوؤمنون: 91[، وقال  چ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ 
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فال  �إًذ�   .]22 ]�لأنبياء:  ەئچ  ائ   ائ    ى   ى   ې   ېې   ې   ۉ     ۉ   ۅ        ۅ     
جمال لل�ضر�ع، ول لالختالف، ول لال�ضطر�ب، ول للت�ضاك�ش، فال {�ْلَبْحَر�ِن 
ْيُل �َضاِبُق �لنََّهاِر}، {ول �ل�ضماء  ْم�ُش تُْدِرُك �ْلَقَمَر}، {َوَل �للَّ يَْبِغيَاِن}، ول {�ل�ضَّ

تقع على �لأر�ش}، فُكلٌّ يِف َفَلٍك يَ�ْضَبُحوَن.
y  وحكمه �ألوهيته،  وحد�نية  وهي  ت�صريعية،  وحدانية  الثانية:  الوحدانية 

و�أمره يف �لثقلي، فاإن كانت وحد�نية �لقر�ر �لكون �لقدري هي �ضر �ضالم 
�لب�ضر  حياة  �ضالم  �ضرُّ  هي  �ل�ضرعي  �لقر�ر  وحد�نية  فاإن  و�نتظامه،  �لكون 
و�ملجتمعات و�نتظامها، وقد جعل �هلل تعال وحد�نية �لتدبري و�لربوبية دليال 
�ملدن  �أو  �ملجتمعي  لم  �ل�ضِّ مبد�أ  فيها  تقرر  وعبوديته  �ألوهيته  وحد�نية  على 
لم �لكون �لقدري، فرب �لعزة و�لالل ربط كل ق�ضايا �لوجود  �ل�ضِّ مببد�أ 
طريق  للب�صرية  ا  بياناً �لوحد�نية،  ق�ضية  �لكربى،  �لق�ضية  بهذه  و�لت�ضريع 

لم االأوحد، و�صبيل ال�صالم الفريد، چ ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   ال�صِّ
]�آل عمر�ن: 83[،  وئ  ۇئ  ۇئ       ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئچ 

چائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ   ىئ  

ىئىئ  ی  ی  ی  ی چ ]�لزمر: 29[.

عليها  يقوم  التي  ال�صرعية  االأ�صماِء  ركني  اأحدمُ  لم  ال�صِّ »اأّن  الثالث:  املقوم 
الدين«.

 - �لإميان   - )�لإ�ضالم  �لدين  عليها  يقوم  �لتي  �ل�ضرعية  �لأ�ضماء  فاأ�ضول 
�لإح�ضان( وقد دل على هذه �لركنية �أدلة: 

الدليل االأول: �إذ� رجعنا �إل معانيها �للغوية و��ضتقاقاتها جند �أنها ذ�ت بعدين: 
�لبعد �لأول يتعلق بحق �هلل تعال. و�لبعد �لثان يتعلق بحق �ملخلوقي.

الدليل الثاين: كما �أننا جند �أن �ل�ضارع �لكرمي بينها على هذين �لبعدين: فقد 
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�أنَّ هذ� �لإ�ضالم يقوم على حق �هلل  للنا�ش  �لنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم يبي  كان 
وحق �ملخلوقي كما يف �أحاديث كثرية، منها: حديث َعْمِرو ْبِن َعَب�َضَة -- َقاَل: 
، َو�أَْن يَ�ْضَلَم  ِ َعزَّ َوَجلَّ ِ، َما �ْلإِ�ْضاَلُم؟ َقاَل: »�أَْن يُ�ْضِلَم َقْلُبَك هلِلَّ َقاَل َرُجٌل: يَا َر�ُضوَل �هللَّ
�لإ�ضالم يف كف  بيان  يح�ضر   -- كان كما  َويَِدَك«)1(،  ِل�َضاِنَك  ِمْن  �مْلُ�ْضِلُموَن 
�لأذى عن �مل�ضلمي، كما يف حديث عبِد �هلل بن عمرٍو)2( وجابِر)3( و�أبي هريرة)4(، 
وف�ضالة بن عبيد ر�ضي �هلل عنهم)5(، عن �لنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم جميًعا قال: 

»�ملُ�ْضِلُم َمْن �َضِلَم �ملُ�ْضِلُموَن ِمْن ِل�َضاِنِه َويَِدِه«. 

�ضعيد  �أبي  حديث  يف  فقال  لذلك،  �لدين  عن  مبروقهم  �خلو�رج  وو�ضف 
�لإ�ضالم،  �أهل  يقتلون  ِميِة،  �لرَّ من  ْهِم  �ل�ضَّ ُمُروق  ين  �لدِّ من  »ميُرُقوَن  �خلدري: 
ويََدعون �أهل �لأوثان«)6(، قال �ضيخ �لإ�ضالم �بن تيمية -رحمه �هلل -: »ومروقهم 

منه: خروجهم؛ با�ضتحاللهم دماء �مل�ضلمي، و�أمو�لهم)7(.

لم!  ا �لإميان: فقد جاء يف �لن�ضو�ش �لكثرية �ضلته بالأمن ولي�ش فقط �ل�ضِّ و�أمَّ
من ذلك: حديث �أبي هريرة)8( وف�ضالَة بن عبيٍد)9( وعبِد �هلل بن عمرِو بن �لعا�ِش)10( 

و�لإ�ضالم،  �لإميان  باب  �لأزدي،  ر��ضد  بن  معمر  لالإمام  �لامع  كتاب  �مل�ضنف،  عبد�لرز�ق،  �أخرجه   -1
127/11، و�أحمد، �مل�ضند، 251/28.

�أخرجه �لبخاري، �ل�ضحيح، كتاب �لإميان، باب �مل�ضلم من �ضلم �مل�ضلمون من ل�ضانه ويده، 12/1.  -2
�أخرجه م�ضلم، �ل�ضحيح، كتاب �لإميان، باب بيان تفا�ضل �لإ�ضالم و�أي �أموره �أف�ضل، 48/1.  -3

ويده،  ل�ضانه  من  �مل�ضلمون  �ضلم  من  �مل�ضلم  �أن  جاء  ما  باب  �لإميان،  كتاب  �ل�ضنن،  �لرتمذي،  �أخرجه   -4
313/4، ح2627، وقال: "حديث ح�ضن �ضحيح".

�أخرجه �أحمد، �مل�ضند، 381/39، ح23958، و�بن حبان، �ل�ضحيح، باب �لهجرة، ذكر �لبيان باأن كل   -5
هجرة لي�ش فيها �لتحول من د�ر �لكفر �إل د�ر �مل�ضلمي، 203/11، ح4862.

�أخرجه �لبخاري، �ل�ضحيح، كتاب �أحاديث �لأنبياء، باب قول �هلل عز وجل: {و�أما عاد فاأهلكو� بريح   -6
�ضر�ضر}، 4/، ح3344، وم�ضلم، �ل�ضحيح، كتاب �لزكاة، باب ذكر �خلو�رج و�ضفاتهم، 741/2، 

ح1064.
�لنبو�ت لبن تيمية )571/1(.  -7

�ضبق تخريجه.  -8

�ضبق تخريجه.  -9
�أخرجه �أحمد، �مل�ضند، 521/11، 6925.  -10
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و�أن�ٍش)1( - ر�ضي �هلل عنهم - وفيها جميًعا: »�ملوؤمن: من �أِمَنُه �لنا�ُش على دمائهم 
و�أمو�لهم«.

لم فري�ضٌة من فر�ئ�ش هذه �لأ�ضماء �لَعَقِديَِّة ومعياٌر  الدليل الثالث: �أنَّ �ل�ضِّ
لكمالها �لو�جب و�لفا�ضل: فجعل خري �لإ�ضالم و�أف�ضل �لإ�ضالم �إطعام �لطعام: 
كما يف حديث عبد �هلل بن عمرو بن �لعا�ش - ر�ضي �هلل عنهما - �أن َرُجاًل �ضاأل 
�لنبي - �ضلى �هلل عليه و�ضلم -، قال: �أيُّ �لإ�ضالِم خرٌي؟ قال: »تُطِعُم �لطعاَم، وتَْقَر�أُ 

الَم على َمْن َعَرْفَت وَمْن ل تَعِرف«. ويف رو�ية: »�أيُّ �مل�ضلمي َخرْيٌ ؟«.)2( �ل�ضَّ
فتاأمل كيف كانت �لعقيدة -مب�ضمياتها �لكربى - �لإ�ضالُم و�لإمياُن - منطلَق 

لمية، يف �لتعامل �لقت�ضادي يف �ملجتمع �مل�ضلم. �لأو�مر �ل�ضرعية، و�ملبادئ �ل�ضِّ
ى له، ول يبخ�ش  َده �هلل تعال �أن حق �لإن�ضان يف �ملال يجب �أن يُوؤَدَّ ومما �أكَّ
حقه فيه، �إذ� ثبت له ن�ضيبه، فمن ذلك �أنَّ �هلل تعال نهى نبيه �ضلى �هلل عليه و�ضلم 
ي�ضطرهم  �أن  بحجة   - منهم  �لقر�بات  �ضيَّما  ل  �مل�ضركي-  عن  �ل�ضدقة  منع  عن 
�إل �أن يوؤمنو�، وبيَّ �ضبحانه �أن �لهد�ية منه، ولي�ضت لنبيه ممد �ضلى �هلل عليه 

چ   چ   چ  تعال:  قوله  يف  جاء  فقد  حقهم،  مينعهم  �أن  له  يجوز  ول  و�ضلم، 
ژ   ژ   ڈڈ   ڎ    ڎ      ڌ   ڌ   ڍڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   
ڑ    ڑ  ک  کک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   چ )�لبقرة 272( 
عن جماعة من �ل�ضلف من �أهل �لتاأويل: فعن �بن عبا�ش -ر�ضي �هلل عنهما - قال: 

چ  چ  چ   ڇ   چ  َفَنَزلَْت:  �مْلُ�ْضِرِكَي،  ِمَن  لََقَر�بَاِتِهْم  ُخوَن  يَْر�ضَ َل  َكانُو� 
ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ   چ ]�لبقرة: 272[«)3(، ويف رو�ية عنه - ر�ضي �هلل عنه- قال: 
�أَْن  يَتَُّقوَن  َوَكانُو�  رِي،  َو�لنَّ�ضِ ُقَرْيَظَة  ِمْن  َوَقَر�بٌَة  �أَْن�ِضَباُء  لَُهْم  اِر  �ْلأَْن�ضَ ِمَن  �أُنَا�ٌش  َكاَن 
�أخرجه �أحمد، �مل�ضند، 29/20، ح12561، و�بن حبان يف �ضحيحه، كتاب �لرب و�لإح�ضان، بَاُب �ْلَاِر،   -1

ُجِل �أََذى ِجرَي�ِنِه ِمَن �ْلإِميَاِن، 264/2، ح510. انََبَة �لرَّ �لِّ َعَلى �أَنَّ جُمَ رَبِ �لدَّ ِذْكُر �خْلَ
�أخرجه م�ضلم، �ل�ضحيح، كتاب �لإميان، باب بيان تفا�ضل �لإ�ضالم و�أي �أموره �أف�ضل، 47/1، ح(.  -2

تف�ضري �لطربي، 587/5.  -3
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ُقو� َعَلْيِهْم، َويُِريُدونَُهْم �أَْن يُ�ْضِلُمو�، َفَنَزلَْت: چ چ  چ  چڍ   چ ]�لبقرة:  دَّ يََت�ضَ
272[«)1( �لآية.

ُ لنا �أنَّ �لإ�ضالم رعى حقَّ �لإن�ضاِن �مل�ضاِل من �مل�ضلمي وغريهم  ومن هنا يتبيَّ
ل  كما  و�إميانه،  عقيدته  من  ذلك  منطلَق  وجعَل  �حتياجه،  عند  و�إعانَته  �ملال،  يف 
يجعل �ختالف �لدين �ضبًبا ملنع �حلقوق و�لت�ضييق على �أ�ضحابها، حتى ولو بق�ضد 

�إ�ضالمهم، و��ضطر�رهم �إل �لإميان!
لممُ النف�صي:  ال�صِّ

لَم يف �لنف�ش �لب�ضرية، وتبني  لم �أنها تخلُق �ل�ضِّ ِمْن تفرد �ل�ضريعة يف باب �ل�ضِّ
قو�عَده د�خَلها قبل �أن تاأمر به يف �خلارج، وتعالُج �أ�ضباَب �لعدو�ن من جذورها 
من  قلبِه  �ضالمِة  على  تدوُر  �لقيامة  يوم  �لعبد  جناَة  فجعلت  �لنفو�ش،  د�خل  من 
]�ل�ضعر�ء:  چ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ        ڃ   چ  تعال:  قال  �لآثام، 
الم �لنف�ضيَّ �ضرًطا لكماِل �لإميان �لو�جب، وتققه، فيقول  88، 89[. وجعلت �ل�ضَّ
- �ضلى �هلل عليه و�ضلم -: »ل يُوؤِمُن �أحُدُكْم حتَّى يُِحبَّ لأخيِه ما يُِحبُّ لنف�ِضه«)2( 
هذ� يف �أهل �لإميان، ويف �لار - مهما كان - يقول �ضلى �هلل عليه و�ضلم -: »ل 

يُوؤِمُن �أحُدُكْم حتَّى يُِحبَّ لاره ما يُِحبُّ لنف�ضه«)3(.
وجاء �لنهُي عن �لظنِّ حمايًة لالأخوة �لإميانية من �ل�ضكوك و�حلقوق �لإن�ضانية 
من �لظلم، فلن ي�ضتقيم �إميان عبد وقلبه مليء بالظنون �لقبيحة جتاَه �إخو�نه، فعن 
»�إِيَّاُكم  قال:  و�ضّلم  عليه  �هلل  �ضّلى  �هلل  ر�ضول  �أّن  عنه-  �هلل  ر�ضي  هريرة-  �أبي 
تََناف�ُضو�،  ول  �ُضو�،  جَت�ضَّ ول  �ُضو�،  َتَ�ضَّ ول  �حلديِث،  �أكذُب  �لظنَّ  فاإنَّ   ، نَّ و�لظَّ

تف�ضري �لطربي، 588/5.  -1
لنف�ضه، 12/1،  ما يحب  �أن يحب لأخيه  �لإميان  باب من  �لإميان،  �ل�ضحيح، كتاب  �لبخاري،  �أخرجه   -2
ميَاِن �أَْن يُِحبَّ ِلأَِخيِه �مْلُ�ْضِلِم  اِل �ْلإِ ِليِل َعَلى �أَنَّ ِمْن ِخ�ضَ ح13، وم�ضلم، �ل�ضحيح، كتاب �لإميان، بَاُب �لدَّ

َما يُِحبُّ ِلَنْف�ِضِه، )45/68/1(.
ِخيِه �مْلُ�ْضِلِم َما  اِل �ْلإِميَاِن �أَْن يُِحبَّ ِلأَ ِليِل َعَلى �أَنَّ ِمْن ِخ�ضَ �أخرجه م�ضلم، �ل�ضحيح، كتاب �لإميان، بَاُب �لدَّ  -3

، 68/1، ح45. يُِحبُّ ِلَنْف�ِضِه ِمَن �خْلَرْيِ



)134(

م،  اأمَركمُ ا كما  اإِخواناً اهلِل  ونوا عباَد  وكمُ تََد�بَرو�،  و�، ول  تََباغ�ضُ ول تا�َضُدو�، ول 
�لتقوى  هاهنا،  �لتقوى  يَْحِقُرُه.  ول  يَْخُذلُُه،  ول  يظِلُمُه،  ل  �مل�ضلم،  �أخو  �مل�ضلم 
رِّ �أن يَْحِقر �أخاه  هاهنا، �لتقوى هاهنا - وي�ضري �إِل �ضدره - ِبَح�ْضب �مرٍئ من �ل�ضَّ

ُه، وَمالُُه«)1(. �مل�ضلَم، كلُّ �مل�ضلِم على �مل�ضلم َحَر�ٌم: دُمُه، وِعْر�ضُ
كما جاء �خلرب �ل�ضحيح، باأن االإيـمان لن يتحقق للموؤمنني حتى يتحقق 
�لف�ضاد و�خلر�ب،  �أ�ض�ش  يق�ضي على  �لتحابَّ  و�أنَّ هذ�   ، والتحابُّ منهم احلبُّ 
�لتي َقّو�ضت �لأمَم �لبائدَة، فعن �أبي هريرة - ر�ضي �هلل عنه -: �أَنَّ ر�ضوَل �هلِل - 
�ضلى �هلل عليه و�ضلم قال: »َو�لذي نَف�ضي ِبيِدِه، ل تَدخلوَن �لنَة حتى تُوؤِمُنو�، ول 
الَم  �ل�ضَّ �أَْف�ُضو�  تابَْبُتم؟  فعلُتُموُه  �إِذ�  �ضيء  �أُدلُّكم على  �أََول  َتابُّو�،  تُوؤِمنو� حتى 

بيَنكم«)2(.
لم االأخالقي:  ال�صِّ

�إميان  �ضرًطا يف تقق  �لار  -�أمان  و�ضلم  عليه  �هلل  �لنبي - �ضلى  فقد جعل 
�لعبد، و�إلَّ فهو كمن ل يوؤمن، وذلك كما يف حديث �أبي هريرة - ر�ضي �هلل عنه 
-: �أَنَّ ر�ضوَل �هلِل - �ضلى �هلل عليه و�ضلم- قال: »و�هلِل ل يُوؤِْمُن، و�هلل ل يوؤمُن، و�هلل 

ل يوؤمُن، قيل: َمن يا ر�ضول �هلل؟ قال: �لذي ل ياأَمُن جاُره بَو�ِئَقُه«)3(.
واالأمانةمُ عمودمُ االإيـمان، وفر�صه االأخالقيُّ الذي ال ي�صحُّ بدونها، وذلك 
يف حديث �أن�ش بن مالك - ر�ضي �هلل عنه -قال: ما خطبنا نبي �هلل �ضلى �هلل عليه 

و�ضلم �إل قال: »ل �إميان ملن ل �أمانة له، ول دين ملن ل عهد له«)4(.
�أخرجه �لبخاري، �ل�ضحيح، كتاب �لنكاح، باب ل يخطب على خطبة �أخيه حتى ينكح �أو يدع،19/7،   -1
ح5143، وكتاب �لأدب، باب ما ينهى عن �لتحا�ضد و�لتد�بر، 19/8، ح6064، وم�ضمل، �ل�ضحيح، 
َناُف�ِش، َو�لتََّناُج�ِش َونَْحِوَها، 1985/4،  �ِش، َو�لتَّ ، َو�لتََّج�ضُّ نِّ ِرمِي �لظَّ َلِة َو�ْلآَد�ِب، بَاُب َتْ كتاب �ْلرِبِّ َو�ل�ضِّ

ح2563.
�أخرجه م�ضلم، �ل�ضحيح، كتاب �لإميان، باب بيان �أنه ل يدخل �لنة �إل �ملوؤمنون، 53/1، ح54.  -2

�أخرجه �لبخاري، �ل�ضحيح، كتاب �لأدب، باب �إثم من ل ياأمن جاره بو�ئقه، 2240/5، ح5670.  -3
�أخرجه �أحمد، �مل�ضند، 375/19/، و�بن حبان يف �ضحيحه، كتاب �لإميان، باب فر�ش �لإميان، ذكر   -4

خرب يدل على �أن �ملر�د بهذه �لأخبار نفي �لأمر عن �ل�ضيء للنق�ش عن �لكمال، 422/1، رقم 194.
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ه �أمانًة، و�لأمانة ديًنا يف قوله تعال: » چ ۋ  ۅ  ۅ   وَجَعَل �هللُ �لديَن كلَّ
�لأقو�ل  »و�أول  �لطربي:  قال   ،]72 ]�لأحز�ب:  چ  ې  ې   ۉ     ۉ  

�لّدين،  يف  �لأمانات  معان  جميع  �ملو�ضع  هذ�  يف  بالأمانة  ُعِنَي  �أنّه  و�ب  بال�ضّ
و�أمانات �لّنا�ش، وذلك �أّن �هلل عّز وجّل ل يخ�ّش بقوله: »عر�ضنا �لأمانة« بع�ش 

معان �لأمانات دون بع�ش«)1(.
ومن �أخ�شِّ �أو�ضاف �أهل �لإميان �ملفلحي: الوفاءمُ باالأمانة والعهد، چ ڇ  

ڇ   ڇ  ڇ  ڍ چ ]�ملوؤمنون: 8[.

لم  �ل�ضِّ تقو�ش  �لتي  �لأ�ضباب  �أ�ضل  �أنَّ  يجد  �لنبوّية،  �لأحاديث  تاأملَّ  ومن 
لم �لعامَّ عامًة هو �ضياُع �لأمانة - و�أ�ضلها �لإميان - و�نعد�مها  ة و�ل�ضِّ �ملدن خا�ضَّ
يف  �لأمانة  قوة  �إل  يرجع  لم،  �ل�ضِّ وغلبة  �لأحو�ل  ��ضتقامة  و�أنَّ  �لنفو�ش،  من 
�لنفو�ش، و�أبي ما يدل على هذ� ما جاء يف حديث حذيفة بن �ليمان- ر�ضي �هلل 
عنهما- قال: حّدثنا ر�ضول �هلل �ضّلى �هلل عليه و�ضّلم حديثي، ر�أيت �أحدهما و�أنا 
�أنتظر �لآخر: حّدثنا �أّن �لأمانة نزلت يف جذر قلوب �لّرجال، ثّم علمو� من �لقر�آن 
ُجُل �لنَّْومَة َفُتْقَب�ُش �لأمانُة  ثّم علمو� من �ل�ضّنة. وحّدثنا عن رفعها. قال: »يناُم �لرُّ
ِمْثَل  �أثَُرها  فيْبقى  فُتْقب�ُش،  �لنَّومَة  يناُم  ثم  �لَوْكِت،  �أثر  مثل  �أثَُرها  َفيَظلُّ  قْلِبِه،  ِمْن 
بُح  �ملَْجِل، َكَجْمٍر دْحَرْجَتُه على ِرْجِلَك َفَنِفَط، فرت�ُه ُمْنَترِبً�، ولَْي�ش فيه �ضيٌء، َفيُ�ضْ
ي �لأمانََة، فيُقاُل: �إنَّ يف بَني ُفالٍن َرُجاًل �أميًنا،  �لنَّا�ُش يتبايَعوَن، فال يَكاُد �أَحٌد يُوؤدِّ
جِل: ما �أْعَقَله! وما �أظرفه! وما �أْجلدُه! وما يف قْلِبه ِمْثقاُل حبَِّة َخْردٍل ِمْن  ويُقاُل ِللرَّ
ُه َعَليَّ  ُم�ْضِلًما، ردَّ لَِئْن كان  بايَْعُت،  �أيُُّكْم  �أُبايل  �أتى عليَّ زماٌن، َوما  َولَقد  �إمياٍن«. 
ُفالنًا  �إل  بايُع  �أُ ُكْنُت  فما  �ليوَم  فاأّما  �ضاعيِه،  ُه عليَّ  ردَّ ر�نًيا  ن�ضْ كان  و�إْن  �لإ�ْضالُم، 

وُفالنًا«)2(.
تف�ضري �لطربي )342/20(.  -1

�أخرجه �لبخاري، �ل�ضحيح، كتاب �لرقاق، باب رفع �لأمانة، 104/8، ح6497، وم�ضلم، �ل�ضحيح،   -2
كتاب �لإميان، باب رفع �لأمانة و�لإميان من بع�ش �لقلوب، 126/1، ح143.
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ال�صماوية  الر�صاالت  يف  رئي�ٌس  رباينٌّ  مق�صد  لم  ال�صِّ »اأنَّ  الرابع:  املقوم 
عليه:  يدل  وفرائ�صهما«.  واالإ�صالم  االإيـمان  مبق�صد  مرتبٌط  املنزلة،  والكتب 
�أن ر�ضالته ودعوته تقوم على هد�ية  �إلَّ وبيَّ لقومه  بعثه �هلل تعال  �أنَّ ما من نبي 
ورحمة، هد�ية للحق ورحمة للخلق، باإ�ضالح �أحو�لهم �لباطنة و�لظاهرة، �خلا�ضة 
ة، و�أعظم �لرحمة باخللق بعد جناتهم من عذ�ب �هلل و�ضخطه، هو ��ضتقامة  و�لعامَّ

�ضوؤون حياتهم و�ضالمة دنياهم وتاآلف قلوبهم: فنوح - عليه �ل�ضالم - قال: چ  ۈئ  
ۈئ  ېئ  ېئ           ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی    ی    ی چ ]هود: 28[.

وبيَّ �هلل تعال - مر�ًر� -�أنَّ كتابه �لذي �أنزله على مو�ضى-عليه �ل�ضالم -كان 
رحمًة فقال تعال: چ ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ  

ڳ  ڱ چ ]�لأنعام: 154[.

ثم نبينا ممد -�ضلى �هلل عليه و�ضلم - كانت ر�ضالُته رحمًة للعاملي چ ک  
ک  گ   گ  گ   چ ]�لأنبياء: 107[، وكان ما �أنزل �هلل له من كتاب رحمة 
 ،]157 ]�لأنعام:  چ  ائائ   ى   ى   ې   ې       ې   ې   چ  تعال:  قال 

چے  ۓ   ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ چ  ]�لأعر�ف: 203[.

و�أنَّه �ضلى �هلل عليه و�ضلم كان ياأمر �أ�ضحابه و�أمته بن�ضر �ل�ضالم تب�ضرًي� وتي�ضرًي� 
وت�ضكيًنا فيقول لهم كما يروي �أن�ش بن مالك - ر�ضي �هلل عنه - �أن �لنبي - �ضلى 
رو�ية  ويف  ُرو�«،  تَُنفِّ ول  ُرو�  وبَ�ضِّ ُرو�،  تَُع�ضِّ ول  ُرو�  »يَ�ضِّ قال:   - و�ضلم  عليه  �هلل 

ُرو�«)1(. ُنو� ول تَُنفِّ »و�َضكِّ
ا يف اخلطاب القراآين والنبوي  لم مقروٌن دائماً املقوم اخلام�س: »اأنَّ االأمر بال�صِّ
ا-«: من �ملقومات �لعقدية لل�ضلم يف  باأمور االعتقاد الكربى!- دعوة وتكليفاً

�أخرجه �لبخاري، �ل�ضحيح، كتاب �لعلم، باب ما كان �لنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم يتخولهم باملوعظة،   -1
30/8، ح6125، وم�ضلم، �ل�ضحيح، كتاب �لهاد، باب يف �لأمر بالتي�ضري وترك �لتنفري، 1359/3، 

ح1734.
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لم و�أخالقياته كافَّة  كتاب �هلل تعال، و�ضنة �لنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم �أن بنود �ل�ضِّ
مقرونٌة د�ئًما مع �لعقيدة يف خطاب و�حد ل تنفكُّ عنه، ول يوؤجل �لأمر بها حلظًة 
و�حدًة، كما كان يف �لأحكام �لأخرى، بل كان �خلطاب �لعقدي ذ�ته يحمل �ضمة 
كلها.  لم  �ل�ضِّ معان  على  تاأكيًد�  كانت  �لود�ع  وحجة  �لأخالقية.  وقيمه  لم  �ل�ضِّ
وهذ� ما كان و��ضًحا جلًيا لدى �مل�ضركي من �أول بالغ للنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم 
كقوله  عليها،  وتوؤّكُد  �لبنود،  هذه  ترعى  �آياٌت  عليه  يتنزل  كان  حيث  للر�ضالة: 

ۅۅ   ۋ   ٴۇۋ   ۈ      ۈ    ۆ   ۇۆ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ     چ   تعال: 
ۇئ   وئ   وئ     ەئ   ەئ   ائائ   ى   ى   ېې   ې     ې   ۉ   ۉ  

مئ   حئ   جئ   ی   ی   یی   ىئ       ىئ   ىئ   ېئ      ېئ   ېئ   ۈئ   ۆئۈئ   ۆئ   ۇئ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ   ىئ   

ڄ   ڄڄ   ڦ   ڦ    ڦڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹٹ   ٿ          ٿ   ٿ   ٿ  
ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  
گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ    ژ   ڈ   ڈ   ڎڎ   ڌ   ڌ  
]�لأنعام:  چ  ں     ڱ   ڱ      ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ     

151- 154[، وقوله تعال: چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ    ژ   ڈ   ڎڈ   ڎ   ڌ    ڌ  
ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ      ں  ں   ڻ  

ڻچ)�لنحل 91-90(. 

ولذ� �ضهد كفاُر قري�ش �أن هذ� �لدين، وهذه �لعقيدة �ملحمدية، لي�ضت جمرَد 
�إمياٍن يف �لقلوب، بل هي �إمياٌن و�أمان وعقيدة و�ضلوك، كخرب �أبي �ضفيان- ر�ضي 

�هلل عنه- وجعفر بن �أبي طالب -ر�ضي �هلل عنه-.
و�حلمد هلل رب �لعاملي.





لم املدين بني القيم االأخالقية والقواعد الت�صريعيِة  ال�صِّ
نة النبوية  درا�صٌة يف �صوء ال�صمُ

د. حبيب النامليتي
يِة - مملكة البحرين نِّ ، اإدارةمُ االأوقاِف ال�صُّ باحٌث �صرعيٌّ اأولمُ
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م من �نزلق  بقيام �لدولة يف �ملدينة ُرفع �ضعاٌر جديد يف تلك �لبقعة، �ضعاٌر َع�ضَ
�ملجتمع و�نحد�ره يف مهاوي �لفنت، ذلكم هو �ضعار �ل�ضالم، �ل�ضعار �لذي �أ�ض�ش 
للحّب، و�ل�ضماحة، و�لتعاون لبناء �لنه�ضة، فجاءت ن�ضو�ش �لوحيي مت�ضافرًة، 
لم، ويف �ضرية نبينا عليه �ل�ضالة و�ل�ضالم �لتنفيُذ  تقرر �لأ�ضول �ملوؤّكدة ملبادئ �ل�ضِّ
�لعملي، و�لتف�ضري �لتطبيقي لهذه �لأو�مر �لقر�آنية، فحملت �ل�ضنة يف طياتها معاَن 
َدت ِقيًَما �أخالقية و�أُ�ُض�ًضا  لم �ملدن يف �ل�ضريعة �لإ�ضالمية، فَعدَّ جليلًة ل�ضمات �ل�ضِّ
ت�ضريعية، وكانت من �أول توجيهات �لنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم ملا دخل �ملدينة: 
لقاء؛  كل  بد�ية  يف  �خلري  جماع  حوت  �لتي  �لتحية  تلك  �ل�ضالم«)1(،  »و�أف�ضو� 

لت�ضكن �لنفو�ش بع�ضها لبع�ش، فجاءت �لتحية من�ضجمة مع منهجها �لعام.
لم �ملدن ل ميكن �أن يُعد من �لنو�فل، بل هو فري�ضة �إ�ضالمية،  �إن تقيق �ل�ضِّ
تفتقده  �لتي  فاملجتمعات  �إليها،  يُ�ضعى  �لتي  �لأولويات  و�ضرورة �جتماعية،ومن 
تتوقف عن �لعمل و�لإنتاج و�لتفكري، وحتى يتم تقيقه ومعالة �خللل �لو�قع فيه 
�ليوم ل بد �أن تكون �ملنطلقاُت �ضرعيًة مبنية على �أ�ض�ش قائمة على �لتاأ�ضيل، ومبينة 
لطريقة �لتنزيل، وبعيدة كل �لبعد عن ردود �لأفعال، �أو �لت�ضفي و�لنتقام، ويف 
لم يف �ملجتمعات  هذ� �ل�ضياق ل بد �أن نُ�ضري �إل �أمرين: �لأول: �إن مهمة تقيق �ل�ضِّ
�أو�ضع من �أن تقيمه �ل�ضلطات �حلاكمة �مل�ضلمة، بل �إن �لأفر�د و�لماعات يف �لبالد 
ما  �ل�ضور  م�ضوؤوليتهم يف ذلك، ولكٍل من هذه  يتحملون  و�لأقليات  �لإ�ضالمية 
�ملكّي  �لعهدين  يف  �لنبوية  �لعملية  �لوقائع  �أو  �ملبا�ضرة،  �لتوجيهات  من  ي�ضندها 
�آية بر�ءة ن�ضخت كل مو�دعة و�ضلح ل يوؤيده �لفعل  و�ملدّن، �لثان: �لقول باأن 
ما  على  �لبالد  من  كثرًي�  �ضاحلو�  فالأئمة  بعده،  من  �ل�ضحابة  فهم  ول  �لنبوّي، 
�أخذوه منهم وتركوهم على ما هم عليه)2(، وقد ��ضت�ضعر �مل�ضلمون هذه �ملعان 

على مد�ر �لتاريخ.
�أخرجه �أحمد، �مل�ضند، ج 39، �ش 201، و�لرتمذي، �ل�ضنن، كتاب �لأطعمة، ف�ضل �إطعام �لطعام، ج4،   -1

�ش 287، وقال: "هذ� حديث ح�ضن �ضحيح".
�لقرطبي، �لامع لأحكام �لقر�آن، ج8، �ش 27.  -2
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ويف ظِل ظروٍف م�ضطربة تعي�ضها �لدول �لإ�ضالمية، فاإن �أبرز �لتحديات �لتي 
�إما د�خلية تتمثل يف �ضر�عات ونز�عات بي مكونات �ملجتمع �مل�ضلم،  تو�جههم 
وذلك  �لإ�ضالمية،  بالأقليات  تت�ضل  و�إما  �لأقليات،  من  معهم  يعي�ضون  ممن  �أو 
با�ضطهادهم يف بلد�نهم، وعدم �ل�ضماح لهم مبمار�ضة �ضعائر �لدين و�إظهاره، �أو 
لم ومبادئ �لأمن يف �ل�ضنة  تعلم �أحكامه، كان من �أبرز �لت�ضاوؤلت: ما قو�عد �ل�ضِّ
لم، �ضو�ٌء على �مل�ضتوى �لتوجيهي �خُللقي،  �لنبوية! وما �لو�ضائل �لتي بها ُحفظ �ل�ضِّ

�أو �لت�ضريعي �لتنظيمي!
�لتي  �ل�ضائعة  �مل�ضطلحات  �مل�ضطلح من  �أ�ضحى هذ�  �ملدن:  لم  �ل�ضِّ تعريف 
تتاج �إل ترير، ولعلنا نخل�ش يف تعريفه: �أنه �لعي�ش يف جمتمع �آمن وم�ضتقر، 
رَتَُم �لتعددية و�حلرية، ويتعاون جميع  ى �لو�جبات، وُتْ َمن فيه �حلقوق، وتُوؤَدَّ تُ�ضْ

مكوناته؛ لتحقيق �مل�ضالح �لعامة عرب �حلو�ر، مع رف�ش جميع �أ�ضكال �لعنف.
لم �ملدن �لأخالقية و�لتنظيمية من �لأهمية مبكان؛ وذلك  �إن تتبع مقومات �ل�ضِّ
��ضطر�بات  �ملنطقة من  تعانيه  ما  باأن كل  يزعم  �لرد على من  منها:  �أ�ضباب،  لعدة 
لم �لأهلي يف �ملجتمعات �لإ�ضالمية و�لعربية  يرجع لأ�ضباب دينية، و�إن فقد�ن �ل�ضِّ
�مل�ضت�ضعفي،  عن  �لدفاع  بحجة  �خلارجية  �لأجنبية  للتدخالت  ذريعة  �أ�ضحى 
لم �ملدن �إذ� تقق، �أمكن ن�ضر �لإ�ضالم وبيانه  و�ضمان حقوق �لأقليات، و�إن �ل�ضِّ
و�أمثل  و�لتنظيمية  �لأخالقية  لم  �ل�ضِّ مبادئ  �أقرر  �لأ�ضباب وغريها  للنا�ش، ولهذه 

عليها عرب هذين �ملحورين �لأ�ضا�ضيي: 
لم املدين االأ�صا�س االأول: القيم االأخالقية التي تعزز ال�صِّ

لم �ملدن يف �أّي جمتمع عليه �أن يلتزم مبجموعة من �لقيم  حتى يتحقق �ل�ضِّ
و�ل�ضلوكيات و�لأخالق �لبناءة، وقد ُعِر�ش يف �لبحث �أبرُز هذه �لقيم، وتقريُرها 

لم، فمنها:  من �ل�ضنة، وبيان تاأثريها على �ل�ضِّ
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�لت�ضريعات  طليعة  �لإ�ضالم يف  �لتعامل:  و�لرفق يف  �لت�ضامح،  ثقافة  تر�ضيخ    -1
��ضمحو�  �هلل:  )يقول  �لقد�ضي:  �حلديث  وقد جاء يف  �لت�ضامح،  �أقّرت  �لتي 
لعبدي كاإ�ضماحه �إل عبيدي( )1(، و)�إن �لرفق ل يكون يف �ضيء �إل ز�نه ول 
ينزع من �ضيء �إل �ضانه( )2(، و�أحب �لدين �إل �هلل �حلنيفية �ل�ضمحة، ولهذ� 
�ضهد بهذ� �خُللق غرُي �مل�ضلمي، قال �أهل �ل�ضام لأبي عبيدة بن �لر�ح- ر�ضي 

�هلل عنه-: »�أنتم ول�ضتم على ديننا �أر�أف بنا من �أهل ديننا«)3(. 
�إر�ضاء قيم �ملحبة وتقوية رو�بط �لأخوة: �إن �ملجتمع �ملدن �لأول قام على    -2
�لأخوة بي �مل�ضلمي، تلك �لأخوة �لتي ُعقدت بي �ل�ضحابة بع�ضهم مع بع�ش، 
وما نتج عنها من تعاون و�ألفة، ل ي�ضهد �لتاريخ لها مثياًل، وكانت �أروع بادرة 
�أباكم و�حد  لتاأ�ضي�ش �ملجتمعات، وجاء يف �حلديث: )�إن ربكم و�حد و�إن 
فال ف�ضل لعربي على �أعجمي، ول �أحمر على �أ�ضود �إل بالتقوى()4(، ومما ل 
نلم�ش  �إننا  �إذ  لم،  �ل�ضِّ من  كبرًي�  يحقق جانًبا  �لت�ضريع  مثل هذ�  �إن  فيه  ي�ضك 
موطًنا  �أ�ضحت  بالد  يف  تعقدت  �لتي  �ل�ضر�عات  من  كم  �لو�قع  �أر�ش  يف 

لهجر�ت من �أ�ضول متنوعة دون و�ضع بر�مج لتاليف تبعاتها. 
�لآر�ء  تعدد  فاإن  و�لتع�ضب:  و�لفرقة  �خلالف  �أ�ضباب  نبذ  �إل  �لدعوة    -3
ل  �إن  لكننا  �لنا�ش،  بي  م�ضتغرب  غري  �أمٌر  و�لثقافات  �لأفهام،  و�ختالف 
و�لنز�ع،  �لفرقة  �إل  �ضتوؤدي  فاإنها  و��ضتثمارها  معها  �لتعامل  طريقة  نح�ضن 
فكان من �ل�ضروري و�ضع �آليات لتجاوز �خلالف وتخطيه؛ ملثل ذلك جند �أن 
�لن�ضو�ش �لنبوية و��ضحة يف دعوتها �إل �لتحام �ل�ضف، ونهيها عن �لتفرق 
ويحكم  �أو  )ويلكم  و�ل�ضالم:  �ل�ضالة  عليه  قوله  ذلك  ومن  و�لتحزب، 

�أخرجه �أحمد، �مل�ضند،ج1، �ش 195، و�بن حبان، �ل�ضحيح، ج14، �ش 393.  -1
�أخرجه م�ضلم،  �ل�ضحيح،كتاب �لرب و�ل�ضلة و�لآد�ب، باب ف�ضل �لرفق، ج4، �ش 2004.  -2

�لدعوة �إل �لإ�ضالم، توما�ش �أرنولد، �ش 81.  -3
�حلالل  �أحاديث  تخريج  يف  �ملر�م  غاية  يف  �لألبان  وح�ضنه   ،474 �ش  ج38،  �مل�ضند،  �أحمد،  �أخرجه   -4

و�حلر�م، �ش 188.
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�نظرو�، ل ترجعو� بعدي كفاًر� ي�ضرب بع�ضكم رقاب بع�ش()1(. 
ن�ضر ثقافة �حلو�ر و�لتد�عي لل�ضلح: من �لو�ضائل �لتي تعامل بها �لإ�ضالم مع    -4

لمية:  تعدد �لآر�ء حل �لنز�عات و�خلالفات بالطرق �ل�ضِّ
: �إ�ضاعة ثقافة �حلو�ر، �لذي مّثل و�ضيلة فاعلة للتو��ضل �حل�ضاري، و�ضمل  اأوالاً
�حلو�ر مو�ضوعات �إميانية ُكلّية، وم�ضائل فقهية، وتوجيهات �أخالقية، وقد �أثر يف 

نفو�ش �أعد�ئه و�أتباعه، و�متد �حلو�ر طو�ل م�ضريته �لدعوية.
من  على  و�لثناء  عليه،  و�حلث  �ملتخا�ضمي  بي  �ل�ضلح  �إل  �لدعوة  ا:  ثانياً
يكون �ضبًبا فيه، وملا �أُخرب �لنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم باقتتال �أهل قباء حتى تر�مو� 

باحلجارة، قال: )�ذهبو� بنا ن�ضلح بينهم()2(.
�إقر�ر مبد�أ �حلرية و�حرت�م �لتعددية: مما كرم �هلل به �لإن�ضان، وجاء به �لإ�ضالم   -5
هذه  ومن  جمعاء،  للب�ضرية  �ملن�ضبطة  �حلريات  متكاثرة:  �أدلة  يف  ًر�  مقرِّ

چ  مئىئ  حئ   جئ     ی   چ  تعال:  قال  �لدين،  �ختيار  يف  �حلرية  تقرير  �حلريات: 
]�لبقرة: 256[، قال �ضعيد بن جبري:»فمن �ضاء حلق بهم، ومن �ضاء دخل يف 

�لإ�ضالم« )3(.
لم  �ل�ضِّ �آليات �ضمان  �لأنانية: من  �مل�ضرتكة، و�لُبعد عن  �مل�ضوؤولية  بّث روح   -6
بحيث  �ملجتمع،  �أفر�د  بي  �لت�ضامن  ل�ضعور  �لإ�ضالم  تقوية  �ملدن وتقيقه، 
ي�ضت�ضعر �لميع �أنهم يٌد و�حدة يف تكوينه و�لرتقاء به، فاملعا�ضرة �حل�ضنة، 
مل�ضلحة  معهم؛  �لنهو�ش  فيه  مبا  �مل�ضلمي  يقاتلو�  ل  �لذين  مع  و�لتعاون 

متفق عليه: �لبخاري، �ل�ضحيح، كتاب �حلج، باب حج �لود�ع، ج 4، �ش 1598، وم�ضلم، �ل�ضحيح،   -1
�له عليه و�ضلم ل ترجعو� بعدي كفار� ي�ضرب بع�ضكم  �لنبي �ضلى  بيان معنى قول  كتاب �لإميان باب 

رقاب بع�ش، ج1، �ش 81.
�أخرجه �لبخاري، �ل�ضحيح، كتاب �ل�ضلح، باب قول �لإمام لأ�ضحابه �ذهبو� بنا ن�ضلح،ج3،�ش183،   -2

حديث رقم: 2693.
�أخرجه �بن حبان، �ل�ضحيح، كتاب �لإميان، باب �لتكليف، ج1، �ش 352، رقم: 14.  -3
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�ملجتمع �لذي نعي�ش فيه فلي�ش فيه ما يُْنَهى عنه، و�إن �لتعاون بي �لب�ضر �أمٌر 
حتمي ل بد منه.

جتنب كّل ما يثري �ملخالفي: مما ل يخفى نْهُي �لقر�آن عن �ضب �آلهة �مل�ضركي؛ ملا   -7
يرتتب على ذلك من �ملف�ضدة �لعظمى، فاحرت�م �لرموز �لعامة، و�ل�ضخ�ضيات 
�لعتبارية �لتي تمل مكانة يف قلوب �لأتباع على �ختالف �أ�ضولهم فيه، فقد 
كان �لنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم ياأمر �أ�ضحابه بال�ضرب، حيث يقول: )��ضربو� 
�آل يا�ضر، فاإن موعدكم �لنة()1(، ومن تقليل �ملف�ضدة، وجتنب �إثارة �لأعد�ء 

ترك �ملو�جهة، �لتي قد ت�ضل باأهل �حلق بالهجرة عن بالدهم. 
�لدعوة �إل م�ضلك �لتو�ضط و�لعتد�ل، و�لتحذير من م�ضلك �لُغُلّو و�لتنطع:   -8
لم �ملدن �لدعوة  �إن من �أبرز �لو�ضائل �ملنهجية �ل�ضلوكية يف �حلفاظ على �ل�ضِّ
ففي  للحق)2(،  �ملنت�ضبي  من  و�ل�ضدة  �لغلو،  م�ضالك  وجتنب  �لتو�ضط،  �إل 
عليه  �هلل  �ضلى  �هلل  ر�ضول  قال  قال:  عنهما-  �هلل  عبا�ش -ر�ضي  �بن  حديث 
و�ضلم )يا �أيها �لنا�ش �إياكم و�لغلو يف �لدين؛ فاإنه �أهلك من كان قبلكم �لغلو 

يف �لدين( )3(.

�أخرجه �لطرب�ن، �ملعجم �لكبري، ج34، �ش 303، وقال �لهيتمي: رجاله ثقات، جممع �لزو�ئد، ج9،   -1
�ش 293.

�لفقه  جممع  عن  بيان  تديده  يف  �ضدر  وقد  �لإرهاب،  م�ضطلح  �حلديث  �لع�ضر  يف  عليه  �أطلق  وقد   -2
عام  من  �ضو�ل  يف  �ملنعقدة   ، ع�ضرة  �ل�ضاد�ضة  دورته  يف  مبكة  �لإ�ضالمي  �لعال  ر�بطة  يف  �لإ�ضالمي 
دو� معنى �لإرهاب يف بيانهم �أن: )�لإرهاب: هو �لعدو�ن �لذي ميار�ضه  1423هـ مبكة �ملكرمة، حيث حدَّ
�أفر�د �أو جماعات �أو دول بغًيا على �لإن�ضان يف دينه، ودمه، وعقله، وماله، وعر�ضه، وي�ضمل �ضنوف 
�لتخويف و�لأذى و�لتهديد و�لقتل بغري حق، وما يت�ضل ب�ضور �حلر�بة و�إخافة �ل�ضبيل وقطع �لطريق، 
وكل فعل من �أفعال �لعنف �أو �لتهديد يقع تنفيًذ� مل�ضروع �إجر�مي فردي �أو جماعي، ويهدف �إل �إلقاء 
�لرعب بي �لنا�ش، �أو ترويعهم باإيذ�ئهم، �أو تعري�ش حياتهم، �أو حريتهم، �أو �أمنهم، �أو �أقو�لهم للخطر.

�لرمي،  قدر ح�ضى  باب  �ملنا�ضك،  كتاب  �ل�ضنن،  ماجه،  و�بن  �مل�ضند، ج3، �ش350،  �أحمد،  �أخرجه   -3
ج2، �ش1008، و�بن حبان، �ل�ضحيح،ج9، �ش 183.
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لم املدين َعِزز ال�صِّ االأ�صا�س الثاين: الت�صريعات والتنظيمات التي تمُ
لم �ملدن ب�ضياج من �لأخالقيات و�لقيم  لـّما �أحاطت �ل�ضريعة �لإ�ضالمية �ل�ضِّ
�ضفينة  لت�ضري  �مللزمة  �لت�ضريعات  �إليها  �ضمت  بل  بذلك،  تكتِف  ل  تفظها،  �لتي 
ونًة بعيدة عن تاأثري �لرياح �لعا�ضفة �لتي تيط بها، ويف هذ� �ل�ضياق  �ملجتمع َم�ضُ
لم، و�أُدلل عليها مبا يقررها من  �أُبرز عدًد� من �لأنظمة �لعامة �لتي توؤثر يف حفظ �ل�ضِّ

لم �ملدن. �ل�ضنة، ثم �أبي وجه �رتباطها، وتاأثريها يف تقيق �ل�ضِّ
وجود كيان حاكم تدين له �لأطر�ف: وجود حاكم ينقاد له من تت وليته   -1
مما دل عليه �لعقل و�ل�ضرع، وقد تو�تر عليه �إجماع �مل�ضلمي بعد �لنبي �ضلى 
�أمر �لنا�ش  �هلل عليه و�ضلم، قال �لإمام �بن تيمية: »يجب �أن يُعرف �أن ولية 
من �أعظم و�جبات �لدين،... ول بد لهم عند �لجتماع من ر�أ�ش، حتى قال 
�لنبي �ضلى �هلل عليه و �ضلم: )�إذ� خرج ثالثة يف �ضفر فليوؤمرو� �أحدهم()1(.

طاعُة ويل �لأمِر باملعروف، وعدُم جو�ِز �خلروج عليه: حتى ي�ضتتب �لأمن   -2
و�لنقياد  و�لطاعَة،  �ل�ضمَع  �ملجتمع  �أفر�د  على  فاإن  �ملجتمع،  يف  لم  و�ل�ضِّ
حلكم �حلاكم، وعدم �خلروج عليه، ففي �حلديث: )على �ملرء �مل�ضلم �ل�ضمُع 
�ضمع  فال  مبع�ضية  �أُِمر  فاإن  مبع�ضية؛  يُوؤمر  �أن  �إل  وَكِره  �أََحبَّ  فيما  و�لطاعُة، 
ول طاعة()2(، ومن متممات دعم وجود �حلاكم عدم جو�ز �خلروج عليه، 
�أخرجه �أبو د�ود، �ل�ضنن، كتاب �لهاد، باب يف �لقوم ي�ضافرون يوؤمرون �أحدهم، ج2، �ش 340، وقال   -1
�لنووي يف ريا�ش �ل�ضاحلي: "�إ�ضناده ح�ضن"، ج1، �ش 482. �ل�ضيا�ضة �ل�ضرعية، �بن تيمية، �ش 217، 
ا: "فاإذ� كان قد �أوجب يف �أقل �لماعات و�أق�ضر �لجتماعات �أن يول �أحدهم: كان  وقال �بن تيمية �أي�ضً
هذ� تنبيًها على وجوب ذلك فيما هو �أكرث من ذلك" �حل�ضبة، �بن تيمية، �ش 9، وقد قال �لقرطبي يف 
"�إن ن�ضب �لإمام  �لقرطبي، 15/4، وقال �بن خلدون:  "�أن ن�ضب �لإمام ل بد منه"، �ملفهم،  �ملفهم: 
و�جب قد عرف وجوبه يف �ل�ضرع باإجماع �ل�ضحابة و�لتابعي، لأن �أ�ضحاب ر�ضول �هلل �ضلى �هلل عليه 
�أمورهم. وكذ� يف كل  �إليه يف  �أبي بكر ر�ضي �هلل عنه وت�ضليم �لنظر  و�ضلم عند وفاته بادرو� �إل بيعة 
د�ًل على  �إجماًعا  ذلك  و��ضتقر  �لأع�ضار.  من  فو�ضى يف ع�ضر  �لنا�ش  ترتك  بعد ذلك. ول  ع�ضرمن 

وجوب ن�ضب �لإمام" مقدمة �بن خلدون، �ش 171.
�أخرجه م�ضلم، �ل�ضحيح، كتاب �لأمارة، باب وجوب طاعة �لأمر�ء يف غري مع�ضية وترميها يف �ملع�ضية،   -2

ج3، �ش1469.
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يرتتب  فالأنه  جارو�،  و�إن  طاعتهم  لزوم  »و�أما  �حلنفي:  �لعز  �أبي  �بن  يقول 
على �خلروج من طاعتهم من �ملفا�ضد �أ�ضعاف ما يح�ضل من جورهم«)1(. قد 
يُخيل للبع�ش باأن مثل هذه �لتوجيهات فيها خنوع و��ضت�ضالم وقبول بالظلم، 

ر للتزلف و�لتقرب لل�ضالطي.  دُّ ويتبادر �إل ذهنه فور �ضماعها باأنه تَ�ضَ
تقيق �لعد�لة وتطبيق �لنظام على �لميع: �إن �أ�ضل ما يقوم به �ل�ضلطان �حلكم   -3
لم �ملدن، ويتجلى ذلك باأمور، منها:  بالعدل، فالعد�لة �لجتماعية قنطرة �ل�ضِّ
وقوف �لميع يف �ل�ضريعة على م�ضافة و�حدة عند تطبيق �لنظام عليه، فلم 
لم، فاإن �ختالل ميز�ن  ينظر �إل دين �أو رتبة �جتماعية، وهذ� مما يحقق �ل�ضِّ
يعني  �آخرين،  وتييز  �ملجتمع،  �أفر�د  بع�ش  بحرمان  �لظلم  وممار�ضة  �لعدل، 
لم �ملدن و�ضعفه، ويف تقرير ذلك قال �ضلى �هلل عليه و�ضلم: )�إمنا  �نعد�م �ل�ضِّ
�أهلك �لذين من قبلكم �أنهم كانو� �إذ� �ضرق فيهم �ل�ضريُف تركوه، و�إذ� �ضرق 
�ضرقت  بنت ممد  فاطمة  �أن  لو  �هلل  و�مي  �حلد،  عليه  �أقامو�  �ل�ضعيُف  فيهم 

لقطعت يدها()2(.
�لتوزيع �لعادل للرثوة: �لتوزيع �لعادل للرثوة بي عموم �أفر�د �ملجتمع، وقد   -4
ِمن ذلك بعدد من �لو�ضائل، منها: توزيع �لفيء على �أهل �حلاجة، ومنها:  �ضُ
فر�ش حقوق معلومة يف �أمو�ل �لأغنياء؛ لت�ضرَف على �لفقر�ء و�ملحتاجي، 
ومن و�ضائل تقيق ذلك: �مل�ضاهمة يف دعم �لدولة وم�ضاريفها �لأ�ضلية مقابل 
�خلدمات �لعامة �لتي تقدمها للمو�طن �ملحتاج منها على �ضبيل �خل�ضو�ش، �أو 

�لدفاع عنها حال �لعدو�ن.
لم: مع بد�يات تكون �لدولة يف �ملدينة  عقد �لتفاقيات و�ملو�ثيق �ملعززة لل�ضِّ  -5

�ضرح �لعقيدة �لطحاوية، �بن �أبي �لعز، �ش 373.  -1
متفق عليه: �أخرجه �لبخاري،�ل�ضحيح، كتاب �لأنبياء، باب {�أم ح�ضبت �أن �أ�ضحاب �لكهف و�لرقيم}،   -2
و�لنهي عن  �ل�ضريف وغريه  �ل�ضارق  قطع  باب  �حلدود،  كتاب  �ل�ضحيح،  ج3، �ش 1282، وم�ضلم، 

�ل�ضفاعة يف �حلدود، ج3، �ش 1311.
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جمع �لر�ضول �ضلى �هلل عليه و�ضلم �مل�ضلمي و�ليهود على كتاب مبثابة �حللف 
ل لهم  بينهم)1(، وقد ُعّرفو� بو�جباتهم وحقوقهم �ملدنية يف �لتنا�ضر، وقد تََكفَّ
بحريتهم �لدينية، وجعلهم ُحلفاَء للم�ضلمي، يحاربون من يحاربون وي�ضاملون 
من ي�ضاملون، ومما يقرر ذلك ثناء �لنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم على �حللف �لذي 

�ضهده يف د�ر �بن جدعان)2(. 
ما  بعر�ش  �ل�ضورى  مبد�أ  على  �مل�ضلم  �ملجتمع  يقوم  �ل�ضورى:  مبد�أ  تر�ضيخ   -6
�لأقو�ل  �أقرب  �إل  للو�ضول  �لر�أي؛  �أهل  على  ن�ش  فيه  يرد  ل  مما  يُ�ْضِكل 
للحق، وقد جاء �لتوجيه به من ربنا �إل ر�ضوله ممد �ضلى �هلل عليه و�ضلم: 
به  للقلوب، وليقتدي  تطييًبا وتاأليًفا  ]�آل عمر�ن: 159[  چ  ڤ  ڦ  ڦڦ   چ 

�ملقاتلة  بدر يف  يوم  �أ�ضحابه  و�ضلم  عليه  �هلل  �ضلى  �لنبي  ف�ضاور  بعده،  َمْن 
بعد �أن خرجو� للعري، ويف �ملكان �لذي ينزلون فيه وقت �لغزوة، ويوم �أحد 
��ضت�ضارهم بي �لبقاء يف �ملدينة �أو �خلروج منها، ويوم �خلندق يف م�ضاحلة 

�لأحز�ب بثلث �لثمار)3(، فاأخذ بر�أيهم ول ي�ضتبد. 

لم �لأهلي �إل �أنها ل تثبت من ناحية  هذه �لوثيقة لو كانت �ضحيحة لكانت منطلًقا لقو�عد كثرية يف �ل�ضِّ  -1
�ل�ضند بتمامها، يقول �لدكتور �أكرم �ضياء �لعمري: "و�إذ� كانت �لوثيقة مبجموعها ل ت�ضح لالحتجاج 
بها يف �لأحكام �ل�ضرعية، �ضوى ما ورد منها من كتب �حلديث �ل�ضحيح، فاإنها ت�ضلح �أ�ضا�ًضا للدر��ضة 
�لتاريخية... خا�ضة و�أن �لوثيقة وردت من طرق عديدة تت�ضافر يف �كت�ضابها �لقوة". �نظر: �لعمري، 
�ملجتمع �ملدن يف عهد �لنبوة، �ش 111. ومما يدل عليها مارو�ه �لإمام �أحمد يف ق�ضة مقتل كعب بن 
�لنبي �ضلى �هلل عليه  �لنبي �ضلى �هلل عليه و �ضلم، فذكرهم  �ليهود غدو� على  �أ�ضبحت  �لأ�ضرف فلما 
و �ضلم ما كان يهجوه يف �أ�ضعاره وما كان يوؤذيه، ثم دعاهم �لنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم �إل �أن يكتب 
�مل�ضند،ج39، �ش505. قال  �أحمد،  �لإمام  �لكتاب مع علي". رو�ه  بينه وبينهم كتابا قال: فكان ذلك 

�لهيثمي: "رجاله رجال �ل�ضحيح"، جممع �لزو�ئد، ج6، �ش 290.
رو�ه �لبيهقي يف �ل�ضنن، ج6، �ش 367. وغريه، و�ضححه �بن �مللقن يف �لبدر �ملنري، ج7، �ش 325.  -2

�لنبي  "و�ضاور  �لبخاري يف كتاب �لعت�ضام:  �لعظيم، ج2، �ش 149، وقال  �لقر�آن  تف�ضري  �بن كثري،   -3
�ضلى �هلل عليه و �ضلم �أ�ضحابه يوم �أحد يف �ملقام و�خلروج فر�أو� له �خلروج... و�ضاور عليا و�أ�ضامة فيما 
رمى به �أهل �لإفك عائ�ضة ف�ضمع منهما حتى نزل �لقر�آن فجلد �لر�مي ول يلتفت �إل تنازعهم ولكن 
حكم مبا �أمره �هلل، وكانت �لأئمة بعد �لنبي �ضلى �هلل عليه و �ضلم ي�ضت�ضريون �لأمناء من �أهل �لعلم يف 
�لأمور �ملباحة لياأخذو� باأ�ضهلها... وكان �لقر�ء �أ�ضحاب م�ضورة عمر كهول �أو �ضبانا وكان وقافا عند 
كتاب �هلل عز و جل" �ضحيح �لبخاري، كتاب �لعت�ضام بالكتاب و�ل�ضنة، باب قول �هلل تعال {و�أمرهم 

�ضورى بينهم}، 2681/6.
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�مل�ضلمي  قيام  ب�ضرية:  وعلى  باحلكمة  �ملنكر  عن  و�لنهي  باملعروف  �لأمر   -7
ب�ضعرية �لأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر من �ضمامات �لأمان للمجتمعات 
و�ضعادتَهم  �لنا�ِش  �أَْمَن  فاإن  بال�ضفينة،  �ملجتمع  ذلك  �لنبي  �ضبه  لذ�  �مل�ضلمة، 

وتطوَرهم ومناءهم وعمارتهم للحياة ل يكون �إل بالتذكري د�ئًما.
وقد خرج البحث بعدد من التو�صيات: 

يتلقى  �لتي  لم يف جميع �ملحا�ضن بد�ية من �لأ�ضرة  �ل�ضِّ �إن تعزيز قيم   : اأوالاً
�لتعليمية و�ملناهج فيها، و�لإعالم عرب و�ضائله  �لتن�ضئة، و�ملوؤ�ض�ضات  فيها بد�يات 
و�خلطاب  �لقر�ر  �أ�ضحاُب  لتحقيقها  ي�ضعى  �لتي  �لو�جبات  �أوجب  من  �ملختلفة 

�لديني. 
ا: �لعمل على �إعد�د وثيقة �أو �تفاقية دولية تنطلق من منطلقات �ضرعية،  ثانياً
لم �لأهلي، وتتبناها جهاٌت  وتت�ضمن �لقو�عد �لعامة، و�لأ�ض�ش �لكلية يف تقيق �ل�ضِّ

ر�ضمية، ويَ�ْضعى لتوقيعها دوُل �لعال، و�ملنظمات �لدولية. 
بد�ية  فيها  لم  �ل�ضِّ مقومات  و��ضتنباط  معمقة،  ب�ضورة  �ل�ضرية  در��ضة  ا:  ثالثاً
من �ملرحلة �ملكية �لتي كان �مل�ضلمون فيها �أقلية �إل �ملرحلة �ملدنية حيث قامت دولة 

�لإ�ضالم.





املقومات العقدية لل�صلم يف ال�صنة النبوية

اأ. يون�ش اخلملي�شي
را�صات القراآنية واحلديثية - املغرب باحث يف �صلك الدرا�صات العليا تخ�ص�س الدِّ





)153(

وت�ضريعي،  عقدي،  مفهوم  و�لعبادة  �هلل،  عبادة  هو  �لثقلي  خلق  �أ�ضل  �إن 
و�لعتقاد�ت  �لإ�ضالمية،  و�ملعامالت  �ل�ضرعية،  �لأحكام  كل  يوؤطر  و�أخالقي، 
�لتوحيد  وباعتبار  هنا،  يهمنا  ما  باعتبارها  �لأخرية  هذه  �أخذنا  ما  و�إذ�  �لإميانية، 
هو �ملق�ضود �لأول يف �لإ�ضالم؛ وجدنا �أن �آثار �لعبادة يف جزء عظيم منها، هي 
لم يف �لآن نف�ضه، وتت�ضكل يف  ن �ضياق �لهاد و�ل�ضِّ �متد�د للتعبد �لعقدي، تَُكوِّ
تركيٍم �ضياقي ُمهيَّاأ وُمهيِّئ يخطو برجلي؛ و�حدة مانعة و�أخرى جامعة. �أما كونها 
كما  �ل�ضرك،  يف  ب�ضدة  يتمثل  �لذي  �لظلم  من  مانع  �ضياق  �لعقيدة  فالأن  مانعًة؛ 
لم، ويُ�ضخ�ش كونها  بينت �ل�ضنة ذلك، ويف مفهوم �حلرب �أكرث من تثله يف �ل�ضِّ
جامعةً يف حيازتها لكل مُهيئات �لأمن �لغذ�ئي و�لجتماعي و�لثقايف. و�إذ� قلنا �إن 
�لهاد يف �لإ�ضالم عقيدة ثابتٌة ل تتغري، و�ضتظل حركيًة �إل قيام �ل�ضاعة؛ فاإن هذ� 
�مل�ضمون يجب �أن يفهم وفق حلاظه ال�صياقي الذي حددته ال�صنة، وهو �أن �لقتال 
يف �لإ�ضالم كان �رتكا�ًضا على �لظلم �لذي حلق بامل�ضلمي من ِقَبل �مل�ضركي مبكة. 
لم يف �لإ�ضالم؛ فاإنه ل  �إذ� تاأكد لنا �أن �حلرب مفهوم متحرك يف مقابل �ضالبة �ل�ضِّ
بد من �لتعريج على �أن �أي جهاد يبيحه �لإ�ضالم �أو يوجبه مبا �أنه يتوخى �لعدل وما 
ي�ضايفه من �لقيم �لتي من جن�ضه، ويروم رفع �لظلم وما ي�ضايفه؛ ل يكون ملجرد 
وقوع جن�ش �لظلم يف �حلياة، ورفع جن�ش �لعدل يف �لأ�ضياء، ويف اأفعال ال�صنة 
خري مثال. فقد بيَّنت عَدَم اإكراه الكافر على االإ�صالم، وفتحت له حرية اختيار 
اأي الطرق الدينية؛ فاإنها مع �عتبارها �ل�ضرك ظلًما، ل تدع لرفعه بالقوة لإقامة 
�لتوحيد و�لعدل بََدله، وُموؤّدى هذ� نتيجة مثرية؛ وهي �أن �لإ�ضالم ير�عي �لو�قع 
وخ�ضو�ضياته )مثل خ�ضو�ضية �لكافر �حلر يف �ختيار �لدين، �أو �لبقاء على ما هو 
عليه( و�مل�ضالح �ملتحققة من ور�ء ذلك مبا يحقق �أكرب �لعدل ويرفع �أكرب �لظلم، 
ذلك �أن فقه �ملو�زنات �لعقدي يف تقييم مفهوم على ح�ضاب مفهوم �آخر -كالهما 
عقديان- يف حالة على �أخرى، �أو يف مناط دون مناط، )�أي �إن تقيق �أكرب �لعدل 
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هو �ضياق ت�ضريع �لهاد( يفرق بي حالت �لظلم ويرتبها ح�ضب �لأول فالأول. 
ووفق هذا الت�صيري نفهم ن�صو�س ال�صنة يف احلرب وق�صايا ال�صرية يف الغزو.

�لغذ�ئي  لالأمنْي  ومهيَّاأ  مهّيئ  ك�ضياق  لأنها  ذلك  لم؛  �ل�ضِّ ملِهمُة  �لعقيدَة  �إن 
لم و�لأمن بو��ضطة �لتوحيد عند تفعيله يف �لعتقاد  و�لجتماعي تروم تقيق �ل�ضِّ
كت�ضليم، ويف �لعمل كمعامالت و�أخالق، وفيهما مًعا كاإميان. وهذ� يوثق مالحظًة 
مفادها �أن من غايات �لتوحيد تقيَق �لأمِن �لذي ورد يف �لوحي يف �ضياق تعد�د 
�لنِّعم �ملوجبة للعبادة و�لتوحيد، و�إذ� عك�ضنا �لدل بي �لعبادة و�لأمن؛ وجدنا 
�أن هذ� �لأخري هو �ل�ضياق �لطبيعي لعبادة �هلل، �إذ توفرُي �لأمن �لغذ�ئي يف �لإ�ضالم 
مبا له من ��ضتحقاق عقدي، يحافظ على م�ضامي �لعقيدة فيه، �إذ �ضياقات توحيد 

�هلل تكون يف �ملُعتاد �لطبيعي يف توفري �لغذ�ء للنا�ش. 
اإن الّتوحيد -كما بينت ال�صنة- يف دخوله ملكان اآمن يتق�صد اإمتام هذا 
االأمن و�لدفع بهذه �لقيمة �إل �أق�ضى َمد�ها على �مل�ضتويات �لجتماعية، و�لغذ�ئية 
باعثُة  �لإ�ضالم  �ملالية يف  �لفرو�ش  �أن كل  مثاًل على ذلك  كافة، وغريها، ويكفي 

ة �لعنف.  لم وُمَقلِّ�ضَ �ل�ضِّ
لم يوجب �لعبادة،  ز يف مادة �ُضنيَّة، حيث �إّن �ل�ضِّ وهذه �ملُعاِلات كلها ترَتكَّ
�أو �ملتو�ضط؛ بحيث قد يخالج  لم �ضو�ء على �لأمد �لقريب  و�لعبادة توجب �ل�ضِّ
لل�صلم  القبلي  ال�صياق  و�حد؛  و�ملعنى  �أخرى  وبعبارة  �لأمد،  هذ�  �لعنف 
البعدي  ال�صياق  اأن  كما  له،  العملية  ال�صنة  بتف�صيل  التوحيد  هو  واملهيِّئ 
لم وغايته، كما اأن ال�صياق  لل�صلم واملهيِّئ هو التوحيد، فالتوحيد �صياق ال�صِّ
لم  لم، و�إذ� �أردنا تو�ضيح ق�ضدية �ل�ضِّ الطبيعي جزء من ق�صدية التوحيد هو ال�صِّ

�أكرث �أمكن �لقول:
لم قائم باأ�ضول معنوية عقدية، ماد�مت هي �أ�ضول �ل�ضروريات �خلم�ش  �إن �ل�ضِّ
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�لتي ل تنه�ش �إل به، ذلك �أنه يُفرت�ش بال�ضرورة عند �إر�دة تقيق هذه �ل�ضروريات 
�أو ت�ضينًيا،  لم مفهوًما َحاِجًيا  �ل�ضِّ حتها �ل�ضنة يف �حلياة، فلي�ش  �خلم�ش �لتي و�ضَّ
بل هو �ضرط �ل�ضروريات �خلم�ش، و�أ�ضلها �لطبيعي؛ ملا يحمله من �أ�ضول عقدية 
معنوية، و�لتي �أهلته؛ لأن يكون هو �لأ�ضل �لطبيعي لزيادة �لإميان، فاملحافظة على 
لم هو �أول �لمتثال، ول يتم نق�ضه �إل �بتالًء، فال تقام �ضر�ئع �لإ�ضالم كاملًة �إل  �ل�ضِّ
لم؛ لذ� كانت �حلدود ل تقام يف �حلروب. و�ضاأ�ضوغ هذ� بقاعدة:  يف خ�ضم �ل�ضِّ
�أن نفكر يف فري�ضة  �أننا قبل  « وتعني هذه �ملقولة  اإال ابتالءاً لم  »ال يتم نق�س ال�صِّ
لم ك�ضياق و�أ�ضل طبيعيَْي؛ لإقامة  �لهاد ك�ضعرية، ل بد �أن نفكر يف فري�ضة �ل�ضِّ
لم فري�ضٌة كذلك، فال  كل �ل�ضعائر، وكما �أن جهاد �ل�ضيف فري�ضٌة، فاإن جهاد �ل�ضِّ
لم كذلك،  �ل�ضِّ يخت�ش م�ضمى »�لهاد« مبعنى �لعنف �مل�ضروع، بل ي�ضمل معنى 
قال  كما  بالقر�آن  �أي:   )52 )�لفرقان:  چ  ۆ  ۇ   ۇ   ڭ   چ  تعال:  قال 
عليهم  قر�ءته  يقت�ضي  بالقر�آن  �لكفار  وجهاد  �لكبري،  �لهاد  �ضماه  بل  �ملف�ضرون، 
وهد�يتهم به، �أي: تطبيق �لقر�آن يف و�ضطهم مباَلِمَح وْتديد�ت �ل�ضنة، و�ل�ضياق 
لم �ملهيِّئ ل�ضماعه، فكانت دعوة �لقر�آن للجهاد بالقر�آن  �لطبيعي لتطبيقه، هو �ل�ضِّ
لم �لذي ل يطبق  هو دعوة م�ضروطة بتحقيق �أ�ضله، و�ضياقه �لطبيعيَْي، وهو �ل�ضِّ

�لقر�آن يف �ملعتاد بدونه. 
يتاأ�ضل  بدوره  �لذي  �ل�ضريعة،  ل�ضروريات  �ملعنوي  �لأ�ضل  هو  لم  �ل�ضِّ �إن 
ل معنويًا ل�ضروريات �ل�ضرع كذلك، و�إذ� كان كذلك، فاإن  معنويًا بالتوحيد �ملوؤ�ضِّ
�أن  تقوم يجب  �أي حرب  �أن  يعني  مما  �أو �لهاد هو �ل�ضتثناء،  �مل�ضروعة  �حلرب 
لم من  لم، و�ل�ضِّ لم، ففي �لإ�ضالم: �حلرب من �أجل �ل�ضِّ تقوم من �أجل �إحقاق �ل�ضِّ
ل  كلها حتى  لم  �ل�ضِّ و�ضائل  ��ضتنفاذ  بعد  �إل  للحرب  يُْهَرُع  ل  لهذ�  لم؛  �ل�ضِّ �أجل 
تبقى طريق �إل طريق �حلرب حلفظ �ضروريات �ل�ضريعة و�لإ�ضالم؛ لأن �لذي �ضرع 
لمي« �إل �ضيغة �أخرى  لم، فنخل�ش مبفهوم »�لهاد �ل�ضِّ �حلرب هو �لذي �أمر بال�ضِّ
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لمي: وهو بذل اجلهد يف  لمي«؛ فالجتهاد �ل�ضِّ ت�ضاوقه وهو مفهوم »�لجتهاد �ل�ضِّ
يَها قدر  ب اأ�صباب احلرب وَتَخطِّ لم، وقد ج�صدته ال�صنة يف َتَنُّ بلوغ غر�س ال�صِّ
بالإ�ضالح بي طائفتي  �لعنف  �أ�ضباب  �مل�ضاهمة يف رفع  �لتَّْكِثيف يف  املطاق مع 
من �ملوؤمني يقتتلون، �أو �مل�ضاهمة يف منع �لنميمة و�لغيبة، �أو حتى �إماطة �لأذى 
لم، وتَ�ْضِييل �أ�ضباب �حلرب، وتربية �لذهن  عن �لطريق. لذلك فت�ضهيل �أ�ضباب �ل�ضِّ
لم، وتَْقِنُي �لعالقات �لفردية و�لجتماعية و�لدولية نحو  و�لقلب و�لِفَعال على �ل�ضِّ
لم ببذل �أق�ضى �ملطاق يف تقيق ذلك، �جتهاٌد �ضلمٌي م�ضيٌء، ينبع من روح  �ل�ضِّ
�لإ�ضالم. هذ� �لإ�ضالم �لذي يومئ �إل �ل�ضالم حتى من خالل مادته �للغوية )�ش 
لم، ويجب �عتباره يف كل  ل م( ليظل ذلك موؤ�ضًر� حًيا �إل �أن �لإ�ضالم دين �ل�ضِّ
ا �ضرعًيا. ولأ�ضجل هنا �ْقِت�ضابًا حول تثُّل بع�ش  مناطات �لإ�ضالم، و�عتباره فر�ضً

لم �لعقدية، �ضاأ�ضري �إل �لآتي:  مظاهر مقومات �ل�ضِّ
لم من حيث �إنه تعال هو �ل�ضالم، و��ضمه  يجب طاعة �هلل تعال يف قيمة �ل�ضِّ
�ل�ضالم، ومنه �ل�ضالم، كما �ضرحت �لأحاديث بذلك، و�إذ� كان �هلل هو �ل�ضالم، 
لم يثوي طيه مفهوم  فقد وجبت طاعته به يف هذه �ل�ضفة �لعظيمة. هذ� بله �أن �ل�ضِّ
وطاعته  هلل  فخ�ضوعه  �ضلمه،  يف  �حلب  يعك�ش  �مل�ضال  �أن  ذلك  �لعقدي،  �حلب 
له دليل على �حلب له تعال، وبقدر طاعته يكون حبه. من هنا نعرف �أن مفهوم 
»�حلرب« يف �لإ�ضالم مطلوب لغريه، �أي: �إذ� كانت �حلرب يف �لإ�ضالم عَر�ضيًة 
فال تعد يف حقيقتها حربًا، وهذ� يجعل من �لعنف نف�ضه يف �لإ�ضالم �أنه لي�ش عنًفا، 
عنًفا(.  لي�ش  ومقنن  عار�ش  عنف  )كل  �إذ  مق�ضًد�؛  ولي�ش  وُمقنًَّنا  ا  عار�ضً ماد�م 
�ل�ضالم، وعبادتنا هلل على  �ل�ضالم، ومنه  لذ�ته؛ لأن �هلل هو  فيه مطلوب  لم  و�ل�ضِّ
�لنبي  �أفعاِل  �لعبادة. ولنا يف  ي�ضتحق  ��ضتحقاًقا، لأنه  �أعالها عبادة �هلل  مقامات؛ 

عليه �ل�ضالة و�ل�ضالم �لقلبيِة خري ْمَتًذى. 
لم يتحقق  لم، �إذ �ل�ضِّ لم هذه توجب �لنتقال �إل مق�ضدية �ل�ضِّ ِديَة �ل�ضِّ �إن َق�ضْ
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�أوًل با�ضتح�ضار حقله �لدليل �لذي ي�ضايفه كاماًل، ويتحقق ثانًيا با�ضتح�ضار حقله 
لم كذلك بو�ضعه يف ق�ضديته كلها. �ملق�ضدي تاًما كما يتحقق مق�ضد �ل�ضِّ

َلة  لم عقديًا يحيل على �أ�ضوله �لعقدية �ملعنوية �لأول �ملُ�َضكِّ كان مفهوم �ل�ضِّ
�ل�ضالم، وهو �هلل  لم من  �ل�ضِّ �إليه  ما يحيل  �إل  �لر�جعة كلها  �لقبلية  ِليَّة  �لأَوَّ ملادته 
ريه ق�ضديًا كما ت�ضري بذ�تها ق�ضديًة  �ل�ضالم. وهذه �ملادة �لأول له هي �لتي تُ�ضَ
بع�ضها،  ذكر  �ل�ضابق  �ملفاهيم  من  �ملادة  هذه  وتتكون  لم.  �ل�ضِّ وطيِّها  مبجموعها 
بي  لي�ش  لكْن  و»�لف�ضل«،  و»�لعدل«؛  »�لرحمة«؛  قيم  تعيي  على  هنا  ونقت�ضر 
�لعك�ش،  �أو  لم  �ل�ضِّ �أ�ضا�ش  �لعدل هو  �إن  يقال:  تاأ�ضي�ش، بحيث  �لقيم عالقة  هذه 
�أو �لعدل �أ�ضا�ش �لعلم �أو �لعك�ش...بل بينهما عالقة ن�ضق ماِيث ترتع هذه �لقيم 
هذ�  يف  �لظهور  نف�ش  ولها  حفر،  ول  فيها  ِقيعان  ل  مب�ضوطة،  جغر�فيا  يف  كلها 
�لب�ضاط �ملمدود، ونف�ش �لتاأثري يف بع�ضها يف هذه �لب�ضطاء، فعالقتها �أفقية تَعالُِقيَّة 
ل عمودية تَاآ�ُض�ِضّية، لأنه لو كان تفاعلهما بالتَّاآ�ُض�ش ل بالتعانُق، لوجب يف قولنا: �إن 
لم �أن نتعامل مع �لنا�ش باحلزم و�لعدل دون ��ضتح�ضار للف�ضل  �لعدل �أ�ضا�ش �ل�ضِّ
ا، وا�صتحب اأن  و�لرحمة، وهذ� ل ي�ضح لأن اهلل ا�صتحب التعامل بالف�صل كثرياً
ا ذلك  نتعامل بالف�صل قبل تنفيذ العدل يف معامالتنا، وج�صدت ال�صنة فعلياً
لم من احلرب بع�س مناطقها  اإذ الف�صل اأف�صل من تنفيذ العدل. وهنا اأكل ال�صِّ
�أثناء رد  امل�صروعة وخنقها حتى فيما حتل فيه احلرب، فقدم عليها يف �ضياقها 
�لعتد�ء �أو رد �لفعل �مل�ضاد؛ لأن �حلرب عندما ل تكون م�ضروعًة تكون بَْربِريًة، 
تقابلت  �أي جهاًد�، وهذه �لقيمة ثقيلة، و�إذ�  وعندما تكون م�ضروعًة تكون قيمًة، 
فاإذ�  �لثقيلة،  قدمت  لو  مما  قيمًة  �أكرث  �لرقيقة  تقدمي  كان  �لثقيلة،  مع  �لرقيقة  �لقيم 
تقابل �لثاأر مع �ل�ضفح ُقِدَم �لأخري ��ضتحبابًا، وكانت �لأجور �أكرث قيمًة، و�إذ� تقابل 
لم، و�إذ� �عتدى قوم على �آخرين، وتوقف �لعتد�ء،  لم مع �حلرب قدم �ل�ضِّ �ل�ضِّ
لم و�ل�ضفح عنهم على �حلرب  ول تعد �حلرب �ضروريًة، ُقدم �حلفاظ على �ل�ضِّ
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ورد �لعتد�ء و�لعقاب. فكانت طاعة �هلل �ل�ضالم بال�ضالم، و�هلل �ملنعم �ملتف�ضل هو 
�أول، ما د�م تعال قد تف�ضل على �لإن�ضان بالوجود وبالإ�ضالم و�مل�ضالح �لدنيوية 

و�لأخروية يف �ضعائر �لإ�ضالم.
لم �إل بلو�زمه، وهي �لعدل و�لرحمة و�لف�ضل وغري  �إذن؛ ل ميكن ت�ضور �ل�ضِّ
لم، فال �ضلم دون مبة، ول �ضلم  بال�ضِّ �إل  �لقيم  تت�ضور هذه  ذلك، وكذلك ل 
دون عدل ول علم، وماد�م �لف�ضل هو زيادٌة م�ضتحبٌة على �لعدل؛ �أي: �إّن هذه 
اًل  لم و�لعدل؛ ي�ضبح �ضرط �لعقيدة �لكون مفعَّ �لعالقة �ملعقدة هي �لتي تكم �ل�ضِّ
لم يف �لعدل« بحيث تت�ضايف �لعالقة بينهما دون  لم، �أو �ل�ضِّ وهو: »�لعدل يف �ل�ضِّ
لم، بل مبا ي�ضاوق �ملفهومي  لم على �لعدل، �أو �لعدل على �ل�ضِّ �فرت��ش تقدمي �ل�ضِّ

ا. �أنف�ضهما ذ�تًيا ويحايث بع�ضهما بع�ضً
ل  نقول؛  فاإننا  لبع�ضها  مايثًة  مت�ضايفًة  �ملتقدمة  �لرقيقة  �لقيم  كانت  و�إذ� 
تفيد بتالحمها، ولذ�  لم على �لعدل؛ ول �لعك�ش؛ لأن ق�ضديتها  �ل�ضِّ ميكن تقدمي 
�ضلطة  ظل  يف  لم  �ل�ضِّ �إن  يقال:  فال  بينهما،  مق�ضدي  �أولوي  ترتيب  هناك  فلي�ش 
ظاملة ممود، ول يقال: �إن تطبيق �لقانون حرفًيا )�لعدل( يف ظل �حلرب ممود 
لم  )من هنا كان مباًحا تعليق �حلدود يف �حلروب( كما ل يقال: �إن �لفقر مع �ل�ضِّ
مدود، �أو �حلرب مع �لغنى مدود )من هنا كان تعليق عمر ر�ضي �هلل عنه، 
لم ممود )كما هو  ا �إن �لهل مع �ل�ضِّ حلد �ل�ضرقة �أيام �ملجاعة(، ول يقال: �أي�ضً
)كما  ممود  �حلرب  مع  �لعلم  �أو  �لثالث(  �لعال  من  �لدول  بع�ش  يف  حا�ضل 
تفعل بع�ش �لدول رغم تقدمها علمًيا وتقنًيا وتكنولوجًيا، فتظل م�ضرًة على �إقامة 

�حلروب(.
لم،  اإن ال�صنة ت�صعى لتق�صيد العنف، ور�صم خانة له، لتجعله يخدم ال�صِّ
لم �لعنف، وهذ� �لتق�ضيد للعنف يجعل كل مورثات �لعنف  ولي�ش �أن يخدم �ل�ضِّ
لم وقا�ضدة لها، فغر�ش ق�ضيدة  يف �لتعامالت و�ل�ضلوكات �لب�ضرية موؤطرة بال�ضِّ
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َلْتها جمل �لعنف كانت نف�ش هذه �لمل حاملًة خلدمة  لم هو �ل�ضالم، و�إن تَخلَّ �ل�ضِّ
منه  �هلل  �أن  على  بال�ضتدلل  �لتاأكيد  �أردنا  فاإذ�  ثم  ومن  تلقائًيا،  �لق�ضيدة  غر�ش 
و�ضعائر  �لوجود،  حركات  كل  يف  �لعنف  ترير  غائًيا  ق�ضًد�  يق�ضد  ول  �ل�ضالم 
�لإ�ضالم؛ ��ضتدللنا يف ذلك على �أن غاية �لإ�ضالم هي توزيع �ل�ضالم يف �لوجود، 
�أن يكون-يف-�لإ�ضالم،  �مل�ضلم  �ملانع، على  لم يف �ضكله �لامع  �ل�ضِّ ولتح�ضيل 

لم بجو�رحه ول�ضانه وقلبه.  ويتمعن ذ�ته فيه ويفي�ش به لدرجة �أن ين�ضر �ل�ضِّ
َنْته يف �ضتى تظهر�ته، �ضو�ء  �إن �ل�ضنة تََتبََّعت �لعنف يف خمتلف تقلباته، وَقنَّ
�لعنف كقتال، �أو �لعنف ك�ضلطة، �أو �لعنف ك�ضيا�ضة. لكنه تلخ�ش ت�ضورها للعنف 
لم: �لثقيل )�حلرب( �أو �للطيف )�ل�ضيا�ضة و�ل�ضلطة( عرب ثالث قو�عد لتحقيق �ل�ضِّ
لم َمنُزوع �لعنف، ولو يف مناط ما من مناطاته  ا يف �ل�ضِّ �ضً لم ُمَتَمحِّ جعل �ل�ضِّ  -
م�ضامينه،  من  ما  م�ضمون  �أو  �ضياقاته  من  ما  �ضياق  يف  كلًيا  �لعنف  بتجنب 

وجتنب �أنو�عه من �لعنف �ملادي و�لرمزي و�لنف�ضي...
لم على �أكرب قدر ممكن من �لنا�ش، ملدة �أطول قدر �لإمكان، وهذ�  تقيق �ل�ضِّ  -
ا من �لبدع  لُبْعد �ل�ضنة �لعقدي �لذي ين�ش على جعل �لدين خال�ضً �متد�د 

و�لأن�ضنات.
هنا  ومن  �أطول.  ملدة  �حلياة  يف  وغر�ضه  �لنا�ش  من  ممكن  عدد  لأكرب  تقيقه   -

ندرك �أن �ل�ضنة قررت �أن:
لم. - 1 م�ضروعية �لعنف ل ت�ضتمد من ذ�ته �أو من قيمة �مل�ضلحة بل من قيمة �ل�ضِّ
�أية - 2 يف  ها  يَ�ْضَتعي�ضُ و�لذي  للحرب،  دوًما  �ملَُحاِيث  �ل�ضياق  هو  ا  �أي�ضً لم  �ل�ضِّ

فرتة كلما �ضارت �حلرب غري �ضرورية.
يَُهْيِكل - 3 �ضلمٍي  ب�ضارٍط  �إل  �لعنف  يكون  ل  حيث  �لعنف،  �ضرط  هو  لم  �ل�ضِّ
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و�لوجوبي  �لوجودي  �ملعنى  هو  لم  فال�ضِّ لهذ�  ومناطاته؛  وغاياته  حدوده 
لم ولي�ش �لعنف؛ وعليه  للعنف، ومرتكز ح�ضارة �لعقيدة �لإ�ضالمية هو �ل�ضِّ
فامل�ضلم كائن �ضلمي ماد�م م�ضلًما. وهذه �لتهيئُة �لنظرية تُْنِبيَنا عملًيا �أن �حلرب 
يف �لإ�ضالم قائمٌة على رد �لعتبار للعدل و�لعلم و�حلب من جديد، و�إعادة 

�لتفكري فيها باإعادة �لعمل بها. 
�أن �ضياق حديثنا مق�ضدٌي، كان ل بد من �ل�ضتعانة بقاعدة من مقا�ضد  ومبا 
�ل�ضريعة هنا لنربهن ختاًما على ما نريد قوله، ون�ضطر هنا كليًة مهمًة نوؤطر بها كالمنا 
ا،  وهي: »اأن الزمان واملكان يجعل من املقا�صد ذات اأولوية على بع�صها اأحياناً
ففي االأمور اجلزئية من الفتاوى يجعلها تتغري وفق تغري الزمان واملكان واالأحوال 
واالأ�صخا�س، لكن االأمور الكربى والكلية يجعلها تتواىل« ففي موقف �لدفاع 
عن بلد من غزو �لكفار، تكون حتمية �لعنف و�لهاد �ضروريًة، ولي�ش ذلك ن�ضًخا 
لم، بل لأن تغري �حلال و�لظرف و�لزمان و�ملكان، جعلها �أول �لآن من  ملق�ضد �ل�ضِّ

لم يف هذ� �لظرف هو �حلرب. لم؛ لأن �ضرط تقيق �ل�ضِّ �ل�ضِّ



عور بالَغنب، ومنهجية الهدي النبوي  ال�صُّ
ا« يف التَّعامل معه »ق�صمةمُ غنائم حنني اأمُمنوذجاً

د. حممد اأبوبكر عبد الرحمن الرحمنو
جامعة الطائف، اململكة العربية ال�صعودية
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مقدمة: 
�هلل  �ضلى  �لنبي  منهج  ��ضتنباط  ماولة  يف  �لبحث،  هذ�  م�ضكلة  تثلت 
عليه و�ضلم يف �لتعامل مع حالة �ل�ضعور بالغنب �لتي قد تدث عند بع�ش فئات 
�ملجتمعات، من خالل در��ضة وتليل �جتماع �حلظرية �لذي مت عقيب ق�ضمة غنائم 

غزوة حني، وذلك لال�ضتفادة منه يف تطبيقات معا�ضرة.
و�ملق�ضود بال�ضعور بالغنب يف هذ� �لبحث هو: �ضعور �لهت�ضام �ملتولد عند 
بع�ش �لنا�ش نتيجة نو�ل �آخرين �ضيًئا دونهم. �أما حادثة �جتماع �حلظرية فيق�ضد به 
جملة �لأحد�ث �لتي وقعت بدًء� بق�ضمة غنائم حني، وما ت�ضببت به من موجدة 
لالأن�ضار، وحتى خروجهم من �لجتماع �لذي �ضرب لهم ر�ضول �هلل �ضلى �هلل 

عليه و�ضلم موعده يف حظرية و�ضفت يف بع�ش �لرو�يات باأنها قبة من �أدم.
الروايات الثابتة اجلامعة لق�صة اجتماع احلظرية: 

مت �لطالع على معظم �لرو�يات �ل�ضحيحة و�حل�ضنة يف �ضاأن ق�ضة �جتماع 
�حلظرية، وقد �نتقيت رو�يات جتمع �أطر�ف �لق�ضة �لكافية لال�ضتدلل على منهجية 
�لهدي �لنبوي يف �لتعامل مع ظاهرة �ل�ضعور بالغنب، منها رو�يات متفق عليها، 
ورو�يات �نفرد بها �لبخاري، ورو�ية عند �أحمد يف �مل�ضند، ورو�ية عند �أبي د�ود 

خمت�ضرة وعند �لن�ضائي مف�ضلة. 
ِ ْبِن َزْيٍد �أَنَّ َر�ُضوَل  ومن �لرو�يات �لامعة مما �تفق عليه �ل�ضيخان: َعْن َعْبِد �هللَّ
ِ -�ضلى �هلل عليه و�ضلم- مَلَّا َفَتَح ُحَنْيًنا َق�َضَم �ْلَغَناِئَم َفاأَْعَطى �مْلُوؤَلََّفَة ُقُلوبُُهْم َفَبَلَغُه  �هللَّ
ِ -�ضلى �هلل عليه  اَب �لنَّا�ُش َفَقاَم َر�ُضوُل �هللَّ يُبو� َما �أَ�ضَ �أَْن يُ�ضِ اَر يُِحبُّوَن  �أَنَّ �لأَْن�ضَ
�أَِجْدُكْم  �أََلْ  اِر  �لأَْن�ضَ َمْع�َضَر  )يَا  َقاَل:  ثُمَّ  َعَلْيِه  َو�أَْثَنى   َ �هللَّ َفَحِمَد  َفَخَطَبُهْم  و�ضلم- 
ُ ِبى(. َويَُقولُوَن  ِقَي َفَجَمَعُكُم �هللَّ ُ ِبى َوُمَتَفرِّ ُ ِبى َوَعالًَة َفاأَْغَناُكُم �هللَّ ًل َفَهَد�ُكُم �هللَّ الَّ �ضُ
. َفَقاَل: )�أََما �إِنَُّكْم  ُ َوَر�ُضولُُه �أََمنُّ يُبوِنى(. َفَقالُو� �هللَّ . َفَقاَل: )�أََل جُتِ ُ َوَر�ُضولُُه �أََمنُّ �هللَّ
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َزَعَم  َدَها  َعدَّ لأَ�ْضيَاَء  َوَكَذ�(.  َكَذ�  �لأَْمِر  ِمَن  َوَكاَن  َوَكَذ�  َكَذ�  تَُقولُو�  �أَْن  �ِضْئُتْم  لَْو 
اِء َو�لإِِبِل َوتَْذَهُبوَن  ْوَن �أَْن يَْذَهَب �لنَّا�ُش ِبال�ضَّ َعْمٌرو �أَْن َل يَْحَفُظَها. َفَقاَل: )�أََل تَْر�ضَ
 � �ْمَرً لَُكْنُت  �ْلِهْجَرُة  َولَْوَل  ِدثَاٌر  َو�لنَّا�ُش  �ِضَعاٌر  اُر  �لأَْن�ضَ ِرَحاِلُكُم  �إَِل   ِ �هللَّ ِبَر�ُضوِل 
اِر َو�ِضْعَبُهْم �إِنَُّكْم  ْن�ضَ اِر َولَْو �َضَلَك �لنَّا�ُش َو�ِديًا َو�ِضْعًبا لَ�َضَلْكُت َو�ِدَى �لأَ ِمَن �لأَْن�ضَ

رِبُو� َحتَّى تَْلَقْوِنى َعَلى �حْلَْو�ِش()1(. �َضَتْلَقْوَن بَْعِدى �أَثََرًة َفا�ضْ
به  مت  وما  �أخرى،  تفا�ضيل  �لرو�ية  هذه  �إل  �ملنتقاة  �لرو�يات  بقية  وت�ضيف 

�ل�ضتدلل منها يف هذ� �مللخ�ش مثبت يف ثناياه.
اأ�صباب ال�صعور بالَغنب والعوامل التي توؤدي اإىل تفاقمه:

خالل  من  �لماعات،  و�ضط  بالغنب  �ل�ضعور  حل�ضول  رئي�ضان  �ضببان  برز 
�أحد�ث �جتماع �حلظرية، هما: تخ�ضي�ش �ملو�رد، و�ل�ضعور بالإق�ضاء و�لتهمي�ش. 
معيار  �لتبا�ش  عند  بالغنب  �ل�ضعور  حدوث  يف  �ملو�رد  تخ�ضي�ش  ويت�ضبب 
�ل�ضعوَر  ويعزُز  به.  �عرت�فهم  عدم  �أو  عنهم،  غيابه  �أو  �لنا�ش،  على  �لتخ�ضي�ش 
�لأن�ضار:  بع�ش  قال  للخري؛  �لطبعي  �لنا�ش  �ملو�رد حبُّ  تخ�ضي�ش  ب�ضبب  بالَغنب 
اَر، َو�ُضيُوُفَنا تَْقُطُر ِمْن ِدَماِئِهْم()2(. �أما �ل�ضعور بالإق�ضاء  )يُْعِطى ُقَرْي�ًضا َويرَْتُُك �لأَْن�ضَ
و�لتهمي�ش فهو �إح�ضا�ش بانح�ضار �ملكانة، و�ضعف �لهتمام، و��ضمحالل �لدور؛ 

ِ -�ضلى �هلل عليه و�ضلم- َقْوَمُه()3(. قال بع�ش �لأن�ضار: )لَِقَى َر�ُضوُل �هللَّ
�لعديد من �لعو�مل ميكن �أن توؤدي �إل تعزيز ومفاقمة حالة �ل�ضعور بالغنب، 
�إل  توؤدي  و�لتي  �لقالة،  كرثة  �أولها:  �لجتماعي؛  لل�ضلم  �لتهديد  تزيد  ثم  ومن 
 ِ �هللَّ َر�ُضوُل  لَِقَى  َقاِئُلُهْم  َقاَل  َحتَّى  �ْلَقالَُة،  ِفيِهُم  )َكرُثَْت  �لظنون  و�إعالن  �لر�أة 
�لهاد  كتاب  وم�ضلم،   �لطائف)4075(؛  غزوة  باب  �ملغازي،  كتاب  �لبخاري،   �أخرجه  عليه،  متفق   -1

و�ل�ضري، باب �إعطاء �ملوؤلفة قلوبهم على �لإ�ضالم،)1061(، و�للفظ له.
متفق عليه، �أخرجه �لبخاري و�للفظ له، برقم كتاب �خلم�ش، باب ما كان للنبي �ضلى �هلل عليه و �ضلم   -2
يعطي �ملوؤلفة قلوبهم وغريهم من �خلم�ش ونحوه،)2978(؛ وم�ضلم،  كتاب �لهاد و�ل�ضري، باب �إعطاء 

�ملوؤلفة قلوبهم على �لإ�ضالم وت�ضرب من قوَي �إميانه، )1059(.
�أخرجه �أحمد، �مل�ضند،حديث رقم )11748(، وح�ضنه �ضعيب �لأرنوؤوط.  -3



)165(

-�ضلى �هلل عليه و�ضلم- َقْوَمُه()1(، وثانيها: تاأخر معالة �ل�ضعور بالغنب، فاإن �حلالة 
تفاقمت ب�ضكل كبري، رغم �لتاأخر �لي�ضري خلربها عن �لنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم. 
بعد  مرة  مبعاودة ظهورها  ينذر  مما  �مل�ضكلة  بجميع جو�نب  �لإحاطة  ثالثها: عدم 
مرة، ويلحظ �أن �لنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم قد �أحاط بامل�ضكلة من جميع جو�نبها 
�ملادية و�لنف�ضية، ول يرتك ثغرة يبقى لل�ضعور بالغنب فيها �أثر مما يدل على خطورة 

عدم �لإحاطة.
املنهجية النبوية يف الّتعامل مع ال�صعور بالَغنب خالل اجتماع احلظرية:

بالغنب خالل �جتماع  �ل�ضعور  �لتعامل مع  �لنبوي يف  �لهدي  قامت منهجية 
�حلظرية على �أربعة ماور؛ هي: �حتو�ء �ملوقف، �حلو�ر، �لرت�ضية، و�لتقومي.

: حمور احتواء املوقف:  اأوالاً
يعني �حتو�ء �ملوقف: ح�ضره و�ل�ضيطرة عليه؛ ملنعه من �لنفر�ط و�ل�ضيوع. 
بالغنب:  �ل�ضعور  حالت  مع  �لتعامل  عند  �حتو�ء  �إل  �ملحتاجة  �لعنا�ضر  ومن 
�أما  بالغنب.  �ل�ضعور  حلالة  �لنف�ضي  و�لعمق  �ملتاأثرين،  عدد  �لغر�يف،  �لنت�ضار 
�ملتاأثرين  لمع  و�ضلم  عليه  �هلل  �ضلى  �لنبي  مبادرة  عليه  فدل  �لغر�يف  �لنت�ضار 
بحالة �ل�ضعور بالغنب فور ورود �خلرب �إليه، ويف موقع �حلدث نف�ضه، قبل �أن يرجع 
�لنا�ش من �لغزوة ويتفرقو�؛ و�أما عدد �ملتاأثرين فدل عليه �ضرعة �جتماعه بهم؛ لأن 
عدد �ملتاأثرين يزد�د بانت�ضار �لقالة وتفرق �ملغبوني؛ و�أما �لعمق �لنف�ضي لل�ضعور 

بالغنب فدل عليه ��ضتفحال �لقالة، و�رتفاع �لأ�ضو�ت.
لقد لعب �حتو�ء �ملوقف �أدو�ًر� مهمة يف منهجية �لهدي �لنبوي يف �لتعامل 
مع تد�عيات ق�ضمة غنائم حني؛ منها: تجيم �حلالة ومنع �نت�ضارها مكانيًّا وب�ضريًّا، 
تهيئة �لفر�ضة ملعالة �ضاملة ونهائية للحالة )�لفاعلية(، و�لتمكي من تقليل �لوقت 

�ل�ضابق نف�ضه.  -1
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و�لهد و�ملو�رد �ملبذولة يف معالة �حلالة �إل �أق�ضى حد )�لكفاءة(.
برزت خ�ضائ�ُش من خالل �ملعالة �لنبوية ل�ضعور �لأن�ضار بالغنب يف �جتماع 
�حلظرية؛ هي: �ل�ضرعة، �ل�ضمولية، و�ل�ضبط �لإعالمي. فال�ضرعة تدل عليها مبادرة 
�إليها  ي�ضري  تاأخر؛ و�ل�ضمولية  �حلالة دون  �حتو�ء  �إل  �هلل عليه و�ضلم  �لنبي �ضلى 
�ضمول �ملعالة لميع �ملتاأثرين )َفَجَمَعُهْم()1(، وتغطيتها �ل�ضعور بالغنب يف جو�نبه 
رِبُو�()2(؛  َفا�ضْ �َضِديَدًة،  �أُْثَرًة  بَْعِدى  �َضرَتَْوَن  )�إِنَُّكْم  و�مل�ضتقبلية  و�ملعنوية  �ملادية 
ِمْن  �أََحٌد  ِفيُكْم  )َهْل  و�ضلم  عليه  �هلل  �ضلى  قوله  �إليه  ي�ضري  �لإعالمي  و�ل�ضبط 
�أخرى،  �لتاأثري �ل�ضلبي للمعالة على فئات  ُكْم()3(، ويتحقق منه �ضمان عدم  َغرْيِ

خا�ضة �إذ� �ت�ضم ب�ضفافية عالية، وبيان حال �آخرين. 
ا: حمور احلوار:  ثانياً

دل �لهدي �لنبوي يف �حلو�ر مع �لأن�ضار يف �جتماع �حلظرية على �ضرورة 
�لإعد�د و�ل�ضتعد�د للحو�ر، وعلى �أن للحو�ر �ملنهجي مر�حَل ت�ضوُقه �إل غاياته 
فاعلية  تقق  �لتي  �ملبادئ  من  �لعديد  وجود  على  دلت  كما  �ملطلوبة،  �ملحمودة 

�حلو�ر.
يظهر �لإعد�د للحو�ر من خالل �لفعاليات �لتي تت قبل مبا�ضرته، حيث مت 
�لتجهيز للحو�ر مكانًا وزمانًا وح�ضوًر�؛ قال �ضلى �هلل عليه و�ضلم ل�ضعد: َ)�ْجَمْع 
وعنا�ضره  �ملوقف  �أبعاد  در��ضة  خالل  من  و  �حْلَِظرَيِة()4(.  َهِذِه  ِفى  َقْوَمَك  ِل 
�هلل عليه  تاأكده �ضلى  �َضْعُد()5(. ويدل  يَا  َذِلَك  ِمْن  �أَْنَت  )َفاأَْيَن  �ملختلفة:  وظروفه 

و�ضلم �أن �لقوم لي�ش معهم �أحد من غريهم �أنه خطط للحو�ر.

�ضبق تخريجه.  -1

�ضبق تخريجه.  -2
�أخرجه �لبخاري، كتاب �ملناقب، باب �بن �أخت �لقوم ومول �لقوم منهم، )3327(.  -3

�ضبق تخريجه.  -4

�ضبق تخريجه.  -5
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مر�حل  للحو�ر  �أن  �حلظرية  �جتماع  د�ر يف  �لذي  �حلو�ر  من خالل  وظهر 
�أربًعا؛ هي: مرحلة �لتمهيد، مرحلة �إز�لة حالة �ملُوجدة و�لغ�ضب، مرحلة �لتد�ول 
�لعقالن ملو�ضوع �ل�ضعور بالغنب، ومرحلة �إنهاء �حلو�ر. �أما مرحلة �لتمهيد فتهتم 
وح�ضًر�  لأطر�فه،  جمًعا  به،  �ملتعلقة  و�لأ�ضباب  بالغنب،  �ل�ضعور  �أبعاد  بتحديد 
َعْنُكْم()1(؛  بََلَغِنى  َحِديٌث  َكاَن  )َما  �ل�ضامل  �حلو�ر  لأر�ضية  وتاأ�ضي�ًضا  ملو�ضوعاته، 
و�أما مرحلة �إز�لة حالة �ملوجدة و�لغ�ضب فقد تت من خالل �ملعاتبة، و��ضتعطاف 
�ل�ضلبية  �لنف�ضية  �حلالة  تاأثري  حيَّد  مما  و�لعرت�ف)2(،  و�لعتذ�ر  و�إعتابه،  �ملعاتب، 
مرحلة  و�أما  �ضليم؛  ب�ضكل  فيها  و�لنظر  �لعقلية  �حلجج  تد�ول  من  تنع  قد  �لتي 
بالغنب فتم فيها طرح �ملقدمات �ملنطقية �لتي  �لتد�ول �لعقالن ملو�ضوع �ل�ضعور 
تَْيَتَنا  ْقُتْم، �أَ دِّ َدْقُتْم َو�ضُ ِ لَْو �ِضْئُتْم لَُقْلُتْم َفَل�ضَ �أف�ضت بالأن�ضار لل�ضعور بالغنب )�أََما َو�هللَّ
َفاآ�َضْيَناَك()3(،  َوَعاِئاًل  َفاآَوْيَناَك،  َوَطِريًد�  ْرنَاَك،  َفَن�ضَ ُذوًل  َوخَمْ ْقَناَك،  دَّ َف�ضَ بًا  ُمَكذَّ
ومت فيها �لك�ضف عن منطق وحكمة وعلة �لعطاء )�إِنَّ ُقَرْي�ًضا َحِديُث َعْهٍد ِبَجاِهِليٍَّة 
ُهْم َو�أَتَاأَلََّفُهْم()4(؛ و�أما مرحلة �إنهاء �حلو�ر: فهدفت  ْن �أَْجرُبَ نِّى �أََرْدُت �أَ يَبٍة، َو�إِ َوُم�ضِ
�إل خروج �ملغبوني من �حلو�ر بروح �إيجابية، يرتفع من خاللها �حلرج �لذي قد 
ي�ضببه ثبوت �خلطاأ، و�لر�ضوخ للحق، و�لتنازل عن �ملو�قف، وظهرت من خالل 
تاأكيد �لنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم لالأن�ضار علو مكانتهم ولزومه لهم، ومن خالل 
 ِ يَنا ِبَر�ُضوِل �هللَّ دعائه لهم ولذرياتهم، فخرجو� من �حلو�ر يبكون، ويقولون )َر�ضِ

ا()5(.  ِق�ْضًما َوَحظًّ
كافة  طرح  و�ل�ضفافية،  �ملكا�ضفة  يف:  فتتمثل  �لأ�ضا�ضية  �حلو�ر  مبادئ  �أما 
و�للطف  خمطًئا،  كان  ولو  �ملغبون  وتقدير  �حرت�م  �لعالقة،  ذ�ت  �ملو�ضوعات 
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يف  و��ضح  ب�ضكل  تظهر  �حلو�ر  مبادئ  من  كمبد�أ  و�ل�ضفافية  و�ملكا�ضفة  و�لرفق. 
ت�ضريحه �ضلى �هلل عليه و�ضلم لالأن�ضار باملعيار �لذي �تبعه يف ق�ضمة غنائم حني، 
و�عرت�فه ب�ضابقتهم وف�ضلهم، و�إبر�زه ملا ت�ضبب يف �ضعورهم بالغنب من �حلرمان 
رغم �ل�ضابقة و�لف�ضل، مما �أ�ضهم يف تطييب نفو�ضهم، ونقلهم من �ل�ضعور بالغنب 
وتبعات  �أعباء  تمل  يف  و�مل�ضاهمة  �ل�ضيا�ضة،  �أ�ضر�ر  يف  بال�ضر�كة  �ل�ضعور  �إل 
هد�ية �خللق. وظهر طرح كافة �ملو�ضوعات ذ�ت �لعالقة كمبد�أ من خالل طرح 
�لذي  �ملعيار �حلقيقي  �لق�ضمة، وتو�ضيح  مناط  �لأن�ضار  �لذي ظنه  �ملعيار �خلاطئ 
�لقوم  ي�ضتقبل  ما  وطرح  �لق�ضمة؛  يف  �لأن�ضار  جتاوز  و�ضبب  عليه،  �لعتماد  مت 
من �لأثرة بعُد، وكيفية �لت�ضرف حيالها؛ فتم طرح مو�ضوعات �ملا�ضي و�حلا�ضر 
فاأمثلته كثرية  بالغنب ولو كان خمطًئا:  ي�ضعر  و�مل�ضتقبل. و�أما �حرت�م وتقدير من 
وتقدير  �مل�ضفق،  �ملحب  معاتبة  ومعاتبتهم  �لأن�ضار  مالطفة  و�أبرزها  �حلادثة،  يف 
اُر �ِضَعاٌر َو�لنَّا�ُش  �ضنيعهم وبالئهم يف �لإ�ضالم، وبيان عظيم قدرهم عنده )�لأَْن�ضَ
اِر()1(. و�أما مبد�أ �للطف و�لرفق: فيربز  � ِمَن �لأَْن�ضَ ِدثَاٌر َولَْوَل �ْلِهْجَرُة لَُكْنُت �ْمَرً
لالأن�ضار على  �للطيف  �هلل عليه و�ضلم- �خلفيف، ولومه  من خالل عتبه -�ضلى 
موجدتهم عليه، ومن خالل �جتماعه بهم وبيانه �لعلة من ت�ضرفه �لذي عتبو� عليه 

ب�ضببه بنف�ضه.
ا: حمور الرت�صية:  ثالثاً

و�إحقاق  بالكلية،  �ل�ضدور  من  بالغنب  �ل�ضعور  �ختالع  �إل  �لرت�ضية  تهدف 
�ملغبوني، و رفع روحهم �ملعنوية.  �أمر ما فات على  �حلق متى ما ظهر، وتهوين 
و�لو�ضائل  �لأ�ضاليب  من  كبرًي�  عدًد�  ��ضتخدم  و�ضلم  عليه  �هلل  �ضلى  �أنه  ويلحظ 
�لت�ضلية،  و�لإعذ�ر،  �لتفهم  �لعرت�ف،  �ل�ضتعطاف،  منها)2(:  �ملحور؛  هذ�  يف 

�لتعوي�ش، و�لتحفيز.
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�لتي عاتب  �للطيفة  �أ�ضلوب �ل�ضتعطاف يف �لرت�ضية من خالل �ملعاتبة  ظهر 
اِر  ْن�ضَ َمْع�َضَر �لأَ يَا  �أَْنُف�ِضُكم  بها �لنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم �لأن�ضار: )�أََوَجْدمُتْ ِفى 
ومن  �إِ�ْضاَلِمُكْم()1(،  �إَِل  َوَوَكْلُتُكْم  ِليُ�ْضِلُمو�  َقْوًما  ِبَها  تَاأَلَّْفُت  ْنيَا  �لدُّ ِمَن  لَُعاَعٍة  ِفى 
�ْلِهْجَرُة  َولَْوَل  ِدثَاٌر  َو�لنَّا�ُش  �ِضَعاٌر  اُر  �لثناء وبيان �لقرب و�للحمة: )�لأَْن�ضَ خالل 
�ْرَحِم  ُهمَّ  )�للَّ ولذر�ريهم:  لهم  �لدعاء  خالل  ومن  اِر()2(،  �لأَْن�ضَ ِمَن   � �ْمَرً لَُكْنُت 
�إثارة  اِر()3(، وقد حقق هذ� �لأ�ضلوب  �أَْبَناِء �لأَْن�ضَ َو�أَْبَناَء  اِر  ْبَناَء �لأَْن�ضَ َو�أَ اَر  �لأَْن�ضَ
�لعرت�ف  �أ�ضلوب  وبرز  بالغنب.  و�ضعورهم  موجدتهم  و�إز�لة  �لأن�ضار،  عاطفة 
من خالل ت�ضريحه �ضلى �هلل عليه و�ضلم لالأن�ضار بال�ضابقة، و�إقر�ره لهم بالف�ضل 
�لذي ي�ضتحقون عليه �لتقدمي على غريهم، مما �أ�ضهم يف تقيق تام ر�ضاهم؛ فقال: 
ُذوًل  ْقَناَك، َوخَمْ دَّ بًا َف�ضَ �أَتَْيَتَنا ُمَكذَّ ْقُتْم،  دِّ َدْقُتْم َو�ضُ ِ لَْو �ِضْئُتْم لَُقْلُتْم َفَل�ضَ )�أََما َو�هللَّ
ْرنَاَك، َوَطِريًد� َفاآَوْيَناَك، َوَعاِئاًل َفاآ�َضْيَناَك()4(. وبد� �أ�ضلوب �لتفهم و�لإعذ�ر  َفَن�ضَ
بتفهمه  و�مل�ضعر  و�ل�ضابقة،  بالف�ضل  لالأن�ضار  و�ضلم  عليه  �هلل  �ضلى  باإقر�ره  �ضمًنا 
�لأثر  له  كان  مما  �حلادثة،  هذه  يف  ملوقفهم  و�إعذ�رهم  و�ضببه،  بالغنب  ل�ضعورهم 
ماء وجوههم، وتطمينهم وتر�ضيتهم. وجتلى  نفو�ضهم، وحفظ  تطييب  �لكبري يف 
�أ�ضلوب �لت�ضلية من خالل �لتهوين من �ضاأن ما فات �لأن�ضار، ف�ضمى �ملال �لذي 
ق�ضمه على �ملوؤلفة: )لعاعة من �لدنيا(؛ ومن خالل تزكية �لأن�ضار و�ل�ضهادة لهم 
بر�ضوخ �لإميان و�إناطة �لق�ضمة بتثبيت �ضعفة �لإميان. وبرز �أ�ضلوب �لتعوي�ش حي 
ا ماديًا لالأن�ضار عما فاتهم،  جعل �لنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم نف�ضه �ل�ضريفة عو�ضً
ول �ضيء ي�ضارع ذلك من عر�ش �لدنيا عندهم، كما عّو�ضهم معنويًا باأن زكاهم 
وقّربهم و�ضمن لهم رفقته �لد�ئمة يف �ملحيا وعند �ملمات، وو�ضفهم مبا يفخرون 
بالرحمة  لهم  ودعا  �لإميان  بر�ضوخ  لهم  �ضهد  وباأن  وخا�ضته،  بطانته  �أنهم  من  به 
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��ضتخد�مه  �لرت�ضية من خالل  �لتحفيز يف  �أ�ضلوب  بعدهم. وظهر  وذرياتهم من 
�ضلى �هلل عليه و�ضلم �أنو�ًعا خمتلفة من �حلو�فز، فا�ضتخدم �لتحفيز �ملادي بنف�ضه 
و�فتخاره  و�لبطانة،  باخلا�ضة  بو�ضفهم  �ملعنوي  �لتحفيز  و��ضتخدم  �ل�ضريفة، 
و�ملكره؛  �ملن�ضط  يف  �ضحبتهم  و�لتز�مه  مينع،  ما  وجود  لول  �إليهم  بالنت�ضاب 
�ل�ضلبي فالمهم وعتب عليهم، و�لتحفيز �لإيجابي فعو�ضهم  و��ضتخدم �لتحفيز 
باأ�ضد ما يرغبون: نف�ضه �ل�ضريفة، و�أثنى عليهم وزكاهم باأف�ضل ما يحبون: ر�ضوخ 

�لإميان، ودعا لهم ولذرياتهم باأكرث ما يتمنون: �لرحمة. 
�إن مور �لرت�ضية يحقق �ضعور �ملغبوني بالتفاعل مع ق�ضيتهم، وتعوي�ضهم 
ول  جمال،  للتد�عيات  يكون  ول  مكان،  بالغنب  لل�ضعور  يعود  فال  فاتهم،  عّما 

للمرجفي و�ملنافقي �ضبيل.
ا: حمور التقومي:  رابعاً

لقد كان �لتقومي حا�ضًر� كاأحد �ملحاور �لأ�ضا�ضية يف منهجية �لهدي �لنبوي 
يف �لتعامل مع �ل�ضعور بالغنب يف �جتماع �حلظرية. ففي كل مرحلة من مر�حلها 
و�لنتائج،  و�لتد�عيات  �لأحد�ث  يقّوم  كان  و�ضلم  عليه  �هلل  �ضلى  �لنبي  �أن  ظهر 

ويت�ضرف تالًيا بح�ضبها. 
ففي مرحلة �لحتو�ء، قام �لنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم ب�ضوؤ�ل �ضعد حي بلغه 
خرب ما يجده �لأن�ضار وما يقولونه: )َفاأَْيَن �أَْنَت ِمْن َذِلَك يَا �َضْعُد()1(، وهذ� �ل�ضوؤ�ل 
دليل و��ضح على تقومي �لنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم للو�ضع، و�إجابته تظهر �إل �أي 
مدى و�ضلت �لقالة ومدى تاأثريها و��ضتفحالها. ويف مرحلة �حلو�ر جند �لنبي �ضلى 
َعْنُكْم()2(،  بََلَغِنى  �لَِّذى  )َما  معهم:  �جتماعه  �أول  �لأن�ضار  ي�ضاأل  و�ضلم  عليه  �هلل 
ويحثهم �أن يجيبوه ويحاوروه؛ ليعرف �أثر حديثه �إليهم وعتبه عليهم؛ قال: )�أََل 
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يُبوِنى ؟()1(، ويظهر �ل�ضوؤ�ل �لأول �أنه �أر�د تقومي �لو�ضع �لر�هن و�لتعرف على  جُتِ
�ل�ضوؤ�ل  �إجابتهم  من  ويظهر  وتد�عياته،  و�أ�ضبابه  �حلا�ضل  بالغنب  �ل�ضعور  حقيقة 
ِ َوِلَر�ُضوِلِه  ِ َوهلِلَّ يُبَك يَا َر�ُضوَل �هللَّ �لثان وجود بقية �أثر يف �لنفو�ش؛ قالو�: )َومِبَاَذ� جُنِ
ُل()2(، ويظهر منها �أن �لأن�ضار لمو� �أنف�ضهم على �لقالة �لتي قالوها،  �مْلَنُّ َو�ْلَف�ضْ
و�ملوجدة �لتي وجدوها، لكن ل يزل �ضيء من �ل�ضعور بالغنب باقًيا يف نفو�ضهم. 
�إن �حلديث �لذي �أعقب �لأ�ضئلة �ل�ضابقة دل دللة و��ضحة على �أن �لنبي �ضلى �هلل 
عليه و�ضلم قّوم �إجابات �لأن�ضار، و�نفعالتهم يف مر�حل �حلو�ر �ملختلفة، وبنى 
على نتائج تقومي كل مرحلة حديثه يف �ملرحلة �لتالية. ويف مور �لرت�ضية جند �أن 
�لنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم قّوم �إثر حديثه �إل �لأن�ضار ملا عّو�ضهم عن �ملال بنف�ضه 
يَنا()3(، فنا�ضب  ِ َقْد َر�ضِ �ل�ضريفة، فوجدهم ر��ضي م�ضتب�ضرين )بََلى يَا َر�ُضوَل �هللَّ
نتيجة �لتقومي �أن يعزز ر�ضاهم ويثبتهم بالثناء عليهم و�لدعاء لهم ولذرياتهم؛ قال: 
�َضَلَك  َولَْو  اِر  �لأَْن�ضَ ِمَن   � �ْمَرً لَُكْنُت  �ْلِهْجَرُة  َولَْوَل  ِدثَاٌر  َو�لنَّا�ُش  �ِضَعاٌر  اُر  )�لأَْن�ضَ
�ْرَحِم  ُهمَّ  )�للَّ وقال:  َو�ِضْعَبُهْم()4(،  اِر  �لأَْن�ضَ َو�ِدَى  لَ�َضَلْكُت  َو�ِضْعًبا  َو�ِديًا  �لنَّا�ُش 
اِر()5(. وقّوم �لنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم  اِر َو�أَْبَناَء �أَْبَناِء �لأَْن�ضَ ْبَناَء �لأَْن�ضَ اَر َو�أَ �لأَْن�ضَ
حالة �لأن�ضار بعد هذ� �لتعزيز و�لتثبيت، فدله بكاوؤهم على تام ر�ضاهم، وزو�ل 

ما كانو� ي�ضعرون به من �لغنب بالكلية.
مما �ضبق؛ يظهر �أن خ�ضائ�ش �لتقومي �لفاعل كمحور من ماور منهجية �لهدي 
�لنبوي يف �لتعامل مع �ل�ضعور بالغنب تقوم على: �ضمولية �لتقومي: مبعنى �أن يتناول 
�لتقومي:  ��ضتمر�رية  باملو�ضوع،  �لعالقة  ذ�ت  و�لنتائج  و�لعنا�ضر  �ملحاور  جميع 
لتح�ضي �ملخرجات عرب �ملر�حل، وتقيق �ملقا�ضد ب�ضكل متكامل، و�ل�ضتفادة من 
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وتنفيذ  تخطيط  �أ�ضا�ش  هي  مرحلة  كل  تقومي  نتائج  تكون  �أن  مبعني  �لتقومي:  نتائج 
�ملرحلة �لتالية يف �ملعالة. 

اأهم نتائج الدرا�صة: 
لم �ملدن ب�ضكل كبري ب�ضهادة �لو�قع، - 1 �ل�ضعور بالغنب من �لظو�هر �ملهددة لل�ضِّ

ودللة و�قعة ق�ضمة غنائم حني، حيث ميكن �أن يوؤدي �إل تفريق �ملجتمعات 
و�حرت�بها، كما �أنه قد يُ�ْضتغل من �لأعد�ء؛ لدق �أ�ضافي �لعد�وة و�لبغ�ضاء، 
وبث �لكر�هية و�لعنف و�لتطرف بي مكونات �ملجتمع وف�ضائله �ملختلفة، مما 

ي�ضتلزم �حل�ضافة و�ل�ضرعة يف معالته.
تثل ق�ضمة غنائم حني و�جتماع �حلظرية �ملتعلق بها حالة متكاملة، ومنوذجية؛ - 2

�أ�ضكالها من  لدر��ضة ظاهرة �ل�ضعور بالغنب يف �لتنظيمات �لجتماعية بكافة 
حيث �ملن�ضاأ، و�لتد�عيات و�ملعالة. وقد مّثلت معالة �لنبي �ضلى �هلل عليه 
�ملناهج  و�أف�ضل  �لأ�ضاليب،  �أجنع  لدر��ضة  عظيمة  فر�ضة  بنف�ضه  لها  و�ضلم 

للتعامل مع �حلالت �مل�ضابهة.
تتمحور �أهم �أ�ضباب حدوث ظاهرة �ل�ضعور بالغنب يف �لإح�ضا�ش بالهت�ضام؛ - 3

�أو  بالإق�ضاء  �ل�ضعور  �أو  متوقع،  غري  نحو  على  �ملو�رد  تخ�ضي�ش  نتيجة 
ظاهرة  تفاقم  �إل  توؤدي  �لتي  �لعو�مل  �أهم  وتتمثل  مًعا.  بهما  �أو  �لتهمي�ش، 
�ل�ضعور بالغنب يف: كرثة �لقالة، تاأخر معالة �ل�ضعور بالغنب، عدم �لإحاطة 
�أن �لأجز�ء �لتنظيمية  بجميع جو�نب �مل�ضكلة يف �ملعالة. وي�ضري ذلك �إل 
�ملختلفة تهتم باملقارنة مع مثيالتها، وتتطلع للعد�لة و�مل�ضاو�ة، مما يحتم على 
مر�عاة  مع  �لتنظيمية  �ملجموعات  بجميع  �ملت�ضاوي  �لهتمام  �إظهار  �لقيادة 
و��ضحة  و�مل�ضلحة  �لعلة  تكون  �أن  على  جمموعة  لكل  �خلا�ضة  �لحتياجات 

وقوية.
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طبق �لنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم خالل �جتماع �حلظرية منهجيًة مثلى يف معالة - 4
حالة �ل�ضعور بالغنب، تكونت من ماور �أربعة �أ�ضا�ضية؛ هي: �حتو�ء �ملوقف، 
�حلو�ر، �لرت�ضية، و�لتقومي. وقد جنحت هذه �ملنهجية يف �لت�ضدي لظاهرة 
�لت�ضاق  خالل  من  نهائي،  ب�ضكل  ومعالتها  وما�ضرتها  بالغنب  �ل�ضعور 
��ضتملت  وما  �ملحاور  هذه  تتبع  ومن  �لأربعة.  �ملحاور  هذه  بي  و�لتكامل 
بنجاح يف  تطبيقها  �ملنهجية ميكن  باأن هذه  �لقول  فاإنه ميكن  عليه من معال، 
حالت �ل�ضعور بالغنب �ملعا�ضرة، وعلى كافة م�ضتويات �لتنظيمات �لإن�ضانية 

و�أ�ضكالها.
لتحقيق - 5 �لأمة  تتاجه  ما  بكل  ز�خرة  �لنبوية  �ل�ضنة  �أن  على  �لدر��ضة  دلت 

وجتاوز  �لجتماعية،  حلمتها  عرى  وتوثيق  عليه،  و�ملحافظة  �ملدن،  لم  �ل�ضِّ
منها و�أزماتها و�بتالء�تها كافًة، و�لنهو�ش بح�ضارتها وجمتمعاتها و�أفر�دها.

اأهم التو�صيات: 
�ل�ضتفادة من هذه �لدر��ضة و�لعتماد عليها يف و�ضع ون�ضر بروتوكولت - 1

�لنبوية  �ملنهجية  لتطبيق  �لعملية  �خلطو�ت  تو�ضيح  خاللها  من  يتم  �إر�ضادية، 
يف �لتعامل مع �ل�ضعور بالغنب عند حدوث �لأزمات �ملماثلة يف عال �ليوم، 
مع تعديلها ح�ضب �حلاجة لتو�يف حاجة �لتنظيمات �لإن�ضانية بكافة �أ�ضكالها. 
ولتحقيق هذه �لغاية ميكن �إن�ضاء ورعاية موقع �إلكرتون عاملي متميز؛ لن�ضرها 

وتوفري �لإر�ضاد و�مل�ضاندة يف تطبيقها.
تزويد �ملناهج �لرتبوية يف �لبلد�ن �لإ�ضالمية مبا يحث �لأفر�د و�لماعات يف - 2

تلقينهم  ح�ضن  من  ذلك  يلزم  وما  �لآخرة.  و�إيثار  �ل�ضرب،  على  كافة  �لأطر 
�لعقيدة �لإ�ضالمية �ل�ضافية، ل�ضيما �لإميان باليوم �لآخر و�لقدر خريه و�ضره، 

و�ل�ضلوك �لإ�ضالمي �مل�ضتقيم من �ل�ضرب و�لإيثار و�لبعد عن �لفتنة.





املمُ�صرَتَكمُ احل�َصاريُّ واأَثره يف تعزيز قيم التعاي�س
)قراءة من خالل احلديث النبوي ال�صريف(

اأ. د. اإبراهيم اأحمد حممد ال�شادق الكاروري
جامعة اأم درمان االإ�صالمية - ال�صودان
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�حلمد هلل رب �لعاملي، و�ل�ضالة و�ل�ضالم علي خامت �لنبيي، و�إمام �ملر�ضلي، 
�ضيدنا ممد وعلى �آله و�ضحبه �أجمعي،، وبعد: 

�لعوملة  ع�ضر  �لع�ضر،  هذ�  يف  �لأهم  �ملدخل  �حل�ضاري  �مل�ضرتك  فيُمثِّل 
و�لتقارب �لزمان و�ملكان، و�لذي �أ�ضبح فيه �لعال وكاأنه قرية و�حدة، و�أخذت 
و�لعقائد  و�لقيم  �لأفكار  وتنتقل  بع�ش  يف  بع�ضها  يوؤثر  و�حل�ضار�ت  �ل�ضعوب 
ب�ضرعة من مكان �إل مكان عرب �لو�ضائل و�لو�ضائط، و�لتي بلغت �لغاية يف �لتطور 

و�لنمو. 
قدرة  نرى  �إميانية،  ز�وية  من  �إليه  نظرنا  �إذ�  �ملذهل  �ل�ضريع  �لتطور  هذ�  �إن 
مقت�ضيات  �لأر�ش وتوفري  �ملا�ضية يف عمارة  �لعظيمة  �لباهرة وحكمته  تعال  �هلل 
�إل طور،  به من طور  �لإن�ضان، و�لنتقال  �لكون حلياة  �لعمر�ن، وت�ضخريه هذ� 
و�أمره بالإ�ضالح فيه من بعد �أن ��ضتخلفه على �لأر�ش، وعلمه �لأ�ضماء ليتعرف 
على �مل�ضميات، وذلك ليتعامل معها لتحقيق �أعلى درجات �لعمر�ن يف �لأر�ش. 

�لهد�ية و�لإر�ضاد، وهو  �أ�ضمى معان  �ل�ضريف  �لنبوي  وقد ر�عى �خلطاب 
�لقر�آن خلًقا ومنهًجا، فعن �ضعد بن ه�ضام بن  �لتجلي �لو�قعي و�لعملى ملقا�ضد 
 . �هلل  ر�ضول  بُخلق  �أخربيني  �ملوؤمني  �أم  يا  فقلت:  عائ�ضة.  )�أتيت  قال:  عامر، 

ڱ  ڱ  ڱ  چ  وجل:  عز  �هلل  قول  �لقر�آن  تقر�أ  �أما  �لقر�آن«  ُخلقه  »كان  قالت: 
ںچ)1(. 

�لقائل:  �لر�ضول  �أحاديث  �ملنهجي يف  �لنظر  يتحقق ذلك من خالل  و�إمنا 
»�إمنا �أنا رحمة مهد�ة«)2(. و�لرحمة هي �لعطف و�لر�أفة و�لإ�ضفاق، لأنه رحمة 

للعاملي، ولذلك كانت �أمته �أمة مرحومة، وفا�ضت رحمتها لتعم �لآخرين.
�ضورة �لقلم �لآية: )4(. �أخرجه �أحمد يف م�ضنده حديث رقم: 25240.   -1

�أخرجه �لد�رمي عن �أبي �ضالح مر�ضال، يف �ملقدمة، باب كيف كان �أول �ضاأن �لنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم   -2
�حتجا  "فقد  وقال:  �ل�ضيخي،  �ضرط  على  و�ضححه  �ش/35،  ج/1  �حلاكم  وو�ضله  �ش/9  ج/1 

جميعا مبالك بن �ضعري، و�لتفرد من �لثقات مقبول وو�فقه �لذهبي.
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اأهمية امل�صرتك احل�صاري: 
�لوحدة  �مل�ضرتك �حل�ضاري هو حديث عن مم�ضكات  �أهمية  �إن �حلديث عن 
و�أجنا�ضهم  �ألو�نهم  �ختالف  على  �لب�ضري  �لن�ش  �أبناء  بي  و�لتعاون  و�لتاآلف 

و�ضحناتهم ��ضتناًد� على �لامع �خَللْقي و�خُلُلقي. 
يقول �لقر�آن �لكرمي: چ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ چ)1(. 

ويقول �لر�ضول : »�أَْنُتْم بَُنو �آَدَم َو�آَدُم ِمْن تَُر�ٍب«)2(. ويدل �حلديث على 
لَّى �هللُ  ثَِني َمْن �َضِمَع ُخْطَبَة َر�ُضوِل �هلِل �ضَ �لأ�ضل �مل�ضرتك.. وعن �أبي ن�ضرة، َحدَّ
َها �لنَّا�ُش، �أََل �إِنَّ َربَُّكْم َو�ِحٌد، َو�إِنَّ  َم يِف َو�َضِط �أَيَّاِم �لتَّ�ْضِريِق َفَقاَل:  يَا �أَيُّ َعَلْيِه َو�َضلَّ
�أَْحَمَر  َوَل   ، َعَرِبيٍّ َعَلى  ِلَعَجِميٍّ  َعَجِميٍّ َوَل  ِلَعَرِبيٍّ َعَلى  َل  َل َف�ضْ �أََل  َو�ِحٌد،  �أَبَاُكْم 
لَّى  َغ َر�ُضوُل �هلِل �ضَ ْغُت؟ َقالُو�: بَلَّ لَّ ِبالتَّْقَوى، �أَبَلَّ َعَلى �أَ�ْضَوَد، َوَل �أَ�ْضَوَد َعَلى �أَْحَمَر �إِ
�مل�ضرتكة  �لعنا�ضر  �أهم  �إل  ا  �أي�ضً ي�ضري  �ل�ضريف  �لن�ش  وهذ�  َم«)3(  َو�َضلَّ َعَلْيِه  �هللُ 

و�ملوحدة لبني �لإن�ضان؛ فالرب و�حد و�لأ�ضل و�حد. 
ومن هنا يت�ضح لنا �أن �مل�ضرتك �حل�ضاري ي�ضمل �لانبي �خلَلقي و�خُلُلقي، فالنا�ش 
كلهم خلق �هلل و�لنا�ش جميعهم م�ضتخلفون يف �لأر�ش. يقول �ملول �ضبحانه وتعال: 
چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپڀ چ)4( وقد كان �ل�ضتخالف لأبناء 

ود�خل  لآدم.  بنوتهم  بحكم  ومعتقد�تهم  و�ضحناتهم  �ألو�نهم  �ختالف  على  �آدم 
و�لعمر�ن.  �لإ�ضالح  قيم  وتظهر  و�لتكاليف  �لو�جبات  تختلف  �لإطار  هذ� 

�ضورة �حلجر�ت �لآية: )13(.   -1
�أخرجه �لرتمذي، �ل�ضنن، كتاب �ملناقب، باب يف ف�ضل �ل�ضاأم و�ليمن، حديث رقم )3955(، و�أبو نعيم   -2

يف "تاريخ �أ�ضبهان ج/2�ش 60. 
�أخرجه �أحمد، �مل�ضند، ج38، �ش474.   -3

�ضورة �لبقرة �لآية: )30(.  -4
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وتت�صح اأهمية امل�صرتك احل�صاري من خالل االآتي: 
1- حتقيق مبداأ امل�صاواة يف االإن�صانية: 

�إن مبد�أ �مل�ضاو�ة �لإن�ضانية من �ملبادئ �مل�ضرتكة بي �لنا�ش و�لتي �أبرزتها �ضنة 
�لنبي ، وهذ� �ملبد�أ يتاأ�ض�ش على �لتكرمي �لذي بينه �لقر�آن �لكرمي؛ يقول تعال: 

چ ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

ں ںچ)1( وقد �أ�ضار هذ� �لن�ش �إل عنا�ضر �لتكرمي، وهي: تكي �لإن�ضان 
من �لعي�ش يف �لأر�ش و�متالك و�ضائل تنميتها و�إ�ضالحها، وتوظيف �ملركوب بًر� 
�لتعامل؛ ون�ضر قيم  �ملبد�أ يقت�ضي ح�ضن  وبحًر� يف منوه �حل�ضاري. وتقيق هذ� 

�ملودة و�لرحمة و�لتعا�ضد، و�لتكافل �لجتماعي بي �لنا�ش. 
2- حتقيق مبداأ التعاون: 

��ضرت�كهم  �لنا�ش، وذلك بحكم  �لتعاون بي  �لنبوية مبد�أ  �ل�ضنة  لقد عززت 
يف �حلياة مما يتطلب تعاونهم فيما ي�ضتوجب ذلك، وقد نظرت �ل�ضريعة �لإ�ضالمية 
 ، �لر�ضول  �ضرية  يف  ورد  فيما  لذلك  مثاًل  وجند  للخلق،  �لكربى  للمقا�ضد 

و�إر�ضاده يف فقه �ملعامالت. 
3- معاجلة م�صكلة التمايز العن�صري والعدوان ب�صبب املعتقد: 

�لتمايز  �لنا�ش  بي  و�حل�ضاري  �لقيمي  �مل�ضرتك  تعزيز  مهدد�ت  �أكرب  من 
�لو�قع  �إل  �لإ�ضالم  نظر  فلقد  و�لن�ش،  �لعن�ضر  ب�ضبب  و�لعدو�ن  �لعن�ضري 
�أو  دينه  ب�ضبب  حقه  �إن�ضانًا  مينع  ل  حيث  رحب،  و�أفق  متميزة،  بروؤية  �لإن�ضان 

معتقده، و�إن خالفه، ول يق�ضر �لنا�ش على �عتناقه. 

�ضورة �لإ�ضر�ء �لآية: )70(.   -1
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امل�صرتك احل�صاري وقيــم العمــران الكونــي:
تو��ضو�  فاإن  �لكون،  �لأر�ش ويف هذ�  �لعي�ش على ظهر  �لنا�ش يف  ي�ضرتك 
و�إن  و�ل�ضتقر�ر،  و�ل�ضالم  �لأمن  لهم  و�لعمر�ن تقق  �لإ�ضالح  قيم  على حفظ 

خالفو� وقع �لف�ضاد و�لحرت�ب. 
: البيئة الكونية واالإطار اجلامع:  اأوالاً

�آر�ئهم  �ختالف  على  �لنا�ش  يحمل  �لذي  �لغر�يف  �لإطار  هو  �لكون  هذ� 
و�أجنا�ضهم، وكل ي�ضرتك فيه وينعم به.. ومن �لق�ضايا �ملهمة يف هذ� �لع�ضر ق�ضية 
�ملحافظة على �لبيئة �لكونية طيبة نقية ممية من �أ�ضباب �ملر�ش و�لف�ضاد و�لتدمري 
وت�ضّببت  و�أ�ضبابه،  �لكون  �لبيئي  �لف�ضاد  مظاهر  �نت�ضرت  �أن  بعد  من  و�لهالك، 
يف �نبعاث �لغاز�ت �ل�ضامة، و�لنفايات �ملهلكة، و�نت�ضار �لأ�ضلحة �لتقليدية، وغري 

�لتقليدية �ملدمرة. 
و�ملحافظة  �حلياة  �إل حفظ  �لهادية  بالأحاديث  حافلة  �لر�ضول  �ضنة  وجند 
َو�أَْهَل  َوَماَلِئَكَتُه  �هللَ  »�إِنَّ  َم:  َو�َضلَّ َعَلْيِه  �هللُ  لَّى  �ضَ �هلِل  َر�ُضوُل  َقاَل  �لأحياء.  على 
وَن َعَلى ُمَعلِِّم  لُّ َي َحتَّى �لنَّْمَلَة يِف ُجْحِرَها َوَحتَّى �حْلُوَت لَيُ�ضَ َماَو�ِت َو�ْلأََر�ضِ �ل�ضَّ

�لنَّا�ِش �خْلَرْيَ«)1(. 
ا: القيم املوؤ�ص�صة للعالقات الدولية:  ثانياً

يقدم  وهو    �لر�ضول  منهج  يف  �لإن�ضانية  للرو�بط  �لعليا  �لقيم  جتلت  لقد 
�لدعوة وير�ضد �لنا�ش وير�ضل ر�ضله يبلغون عنه دعوة �حلق، وقد بي هذ� �لهد 

ن�ضًقا قيمًيا و�أخالقًيا ميثل قاعدة للعالقات �لدولية، ويت�ضُح ذلك يف �لآتي: 

ِل �لِفْقِه َعَلى �لِعَباَدِة - ج5 - �ش50 - قاَل  �أخرجه �لرتمذي يف �ضننه، كتاب �لعلم، باب َماَجاَء يِف َف�ضْ  -1
�أبُو عي�ضى: )هذ� حديٌث ح�ضٌن �ضحيٌح غريٌب(. 
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اأ- اإر�صال الوفود: 
�لتي  �لو�ضايا  خالل  من  وقو�عدها  �لدولية  �لعالقات  قيم  نقر�أ  �أن  ن�ضتطيع 
و�ضى بها �لر�ضول  جنوده ومبعوثيه. لقد لبث �لر�ضول  زهاء ع�ضر �ضني 
مت�ضاًل باأمم وديانات خمتلفة معادية لالإ�ضالم طوًر� �أو م�ضاملة طوًر� �آخر، بالإ�ضافة 
فار�ش  �لإ�ضالمية يف  �لردة و�لبغاة و�خلو�رج و�لفتوحات  �إل حدوث حروب 
ن�ضر  و�كبت  �لتي  �لظروف  �قت�ضته  مما  �أفريقيا،  و�ضمال  وم�ضر  و�ل�ضام  و�لعر�ق 
�لروؤية  معال  من  �لكثري  �أثر كبري يف تديد  له  كان  �لإ�ضالمية، كل ذلك  �لدعوة 

�لإ�ضالمية للتعامل �لدويل بي �مل�ضلمي وغريهم. 
ب- القيم االإن�صانية يف حاالت احلرب: 

وقيم  �لإن�ضان  كر�مة  وحفظ  �حلقوق،  مر�عاة  يف  �لإ�ضالم  قيم  �ت�ضحت  �إن 
لم، فاإن �لإ�ضالم قد و�ضع �أ�ضا�ًضا قيمًيا و�أخالقًيا  �حل�ضارة و�لعمر�ن يف �أوقات �ل�ضِّ
عند ن�ضوب �حلروب. ويتجلى ذلك يف �لو�ضايا �لتي كان �لر�ضول يو�ضي بها 
جيو�ش �مل�ضلمي فعن علقمة بن مرثد، عن �ضليمان بن بريدة، عن �أبيه، قال: كان 
بتقوى �هلل،  �أو�ضاه يف خا�ضته  �أو�ضرية،  �أمري� على جي�ش،  َر  �أمَّ �إذ�   ر�ضول �هلل

ومن معه من �مل�ضلمي خري�. 
ا: التوا�صل ومبادئ العمران:  ثانياً

ل يت�ضور ��ضتقر�ر للحياة وتطور ومنو دون بناء �ضبكة قوية من �لعالقات بي 
�لنا�ش وكما قال �ل�ضاعر: 

�لنا�ش للنا�ش من بدو وحا�ضرة *** بع�ش لبع�ش و�إن ل ي�ضعرو� َخَدُم)1(. 
وقد بينت �ضنة �مل�ضطفى  �لأ�ض�ش �لقيمية و�لأخالقية، �لتي ميكن من خاللها 
هو �أبو �لعالء �ملعري �أحمد بن عبد �هلل بن �ضليمان �ملتوفى �ضنة 446هـ �مل�ضهور. �نظر: �ضر �لف�ضاحة/�أبو   -1

ممد عبد �هلل بن ممد بن �ضعيد بن �ضنان �خلفاجي �حللبي 71/1. 
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ذلك  وجعل  وت�ضينها،  �لإن�ضانية  �لعالقات  لتطوير  �لامعة  �مل�ضرتكات  تقق  �أن 
مدخاًل للعمر�ن و�لنماء �حل�ضاري، ورمبا �ضاق �لو�قع بالبع�ش ليبحث عن �لقيم 

 : لإن�ضانية حيثما كانت. ويتجلى ذلك يف بع�ش �ملو�قف من �ضرية �لر�ضول�
اأ- الهجرة و�صعة القيم االإن�صانية: 

تثل �لهجرة من مكان �إل مكان �ضورة من �ضور �لن�ضاط �لإن�ضان، ول �ضك 
�لأف�ضل  �لبديل  بالبحث عن  �ملهاجر من وطنه وبيئته يفعل ذلك وهو مدفوع  �أن 
يف �ضلم �لعدل و�لإح�ضان، فعندما ��ضتد �لأذى باملوؤمني يف مكة �أمرهم �لر�ضول 
ا ال يمُظلم اأحد عنده   بالهجرة �إل �حلب�ضة قائاًل لهم: »اإن باأر�س احلب�صة ملكاً

فاحلقوا ببالده حتى يجعل اهلل لكم فرجا وخمرجا مما اأنتم فيه«)1(. 
ب- امل�صرتك القيمي والعدل االإن�صاين: 

لقد تعر�ش �لر�ضول  حلروب ومكائد هدفت �إل ت�ضويه �ضورة �لإ�ضالم، 
و�لتزهيد فيه، وماولة �إل�ضاق �لتهم به زوًر� وبهتانًا كما فعل �مل�ضركون، غري �أن 
 ، �لر�ضول  بها  �أتى  �لتي  �ملبادئ  �ل�ضدق و�لعدل و�لأمانة، وهي  �إعالء مبادئ 
يف  �لنا�ش  ي�ضرتك  ميز�نًا  تثل  بل  عاقل،  كل  يحرتمها  �لتي  �لفطرية  �ملبادئ  وهي 
�حرت�مه مثلت نا�ضًر� وموؤيًد� للر�ضول  �ضد دعاوى �أعد�ئه، فعندما �ضاأل هرقل 
عن بع�ش �لقيم يف حياته وما يدعو �إليه وذلك يف �حلو�ر �لذي د�ر بينه وبي 
ن تبعه، وعندما  �أبي �ضفيان، وقد �أخرب فيه عن �ضدق �لر�ضول  وعن �أمانته وعمَّ

وجد تلك �لقيم �لإن�ضانية �لعالية �ضهد له بالر�ضالة. 

�أخرجه �لبيهقي، �ل�ضنن �لكربى، ج9، �ش16، ��ضناده جيد.   -1
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امل�صرتك احل�صاري وحتديات االختالف والتعدد:
�إن ق�ضية �لأخالق و�لتعدد يف �لألو�ن و�لعقائد و�ملذ�هب من �لق�ضايا �لتي 
�ضغلت �لنا�ش وما ز�لت، وعجزت كثري من �ملذ�هب و�حل�ضار�ت من �أن ت�ضن 
�لتعامل معها، و�نهزمت بع�ش �لقيم �لو�ضعية �أمام م�ضكلة �للون على �ضبيل �ملثال، 
�لنز�عات،  ظهرت  مثلما  �للون،  و�لتمايز  �لعن�ضرية،  �لتفرقة  نعر�ت  وظهرت 
و��ضتعلت �حلروب؛ ب�ضبب �لختالف �ملذهبي و�لديني، وكانت �حلروب �ل�ضليبية 
دلياًل و��ضًحا لذلك، وما ز�ل �لعال حتى �ليوم يعان من تلك �لآثار، على �لرغم 
من �ملحاولت �لادة ملعالة تلك �مل�ضكالت باإ�ضد�ر �لقو�ني و�لتفاقيات �لدولية 
لم �لعامليي، وهنا يظهر تيز �خلطاب �لقر�آن �لذي  �لر�مية �إل تقيق �لأمن و �ل�ضِّ

يجعل من �لختالف �ضنة قدرية ومدخاًل للتعارف �لإن�ضان؛ يقول تعال: چ ڄ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چں  تعال:  ويقول  ژچ)1(. 

ہہ ہ ہ ھ ھ ھچ)2(. 

�لتعاي�ش بي  بو�ضع منهج ربان دقيق يف كيفية  �لنبوية  �ل�ضنة  �هتمت  ولقد 
�مل�ضلمي وغريهم ومر�عاة و�قع �لتعدد، و�لهتمام بتحقيق مقا�ضد �خللق، و�إن 
و�لنتظام  �لتعاون  �خللق  مقا�ضد  �أهم  من  �أن  ذلك  �لنا�ش.  بي  �لختالف  وقع 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  چ  تعال:  يقول  و�لإ�ضالح؛ 
ہ چ )3(. 

�ضورة �حلجر�ت �لآية: )13(  -1
�ضورة �لروم: �لآية: )22(  -2

�ضورة �لبقرة �لآية: )21(.   -3
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اخلامتة والتو�صيات: 
قيم  تعزيز  �مل�ضرتك �حل�ضاري و�أثره يف  تناولت  �لتي  �لورقة  يف ختام هذه 
�لتعاي�ش، قر�ءة من خالل �حلديث �لنبوي، �ت�ضح لنا �أن هذ� �مل�ضرتك مو�ضول ببناء 
�حل�ضارة �لإن�ضانية وفق �لروؤية �لإ�ضالمية �لتي �أعطت �لن�ضان كر�مته، وحفظت له 
حقوقه، ودعته �إل �إقامة �لعالقات �ملركزية بينه وبي �لآخرين، على �حلق و�لعدل 
ل�ضعي  �لإطار �لامع و�ملوحد  �لبيئة من حوله، ب�ضفتها  لي�ضمل ذلك  و�ل�ضالح، 
�لإن�ضان، ويظل �لإن�ضان هو �ملعزز لهذه �لقيم �لربانية، ذلك لأنه بحكم بنوته لآدم 
عليه �ل�ضالم - قد جعله �هلل خليفة على �لأر�ش، وزوده بالقدر�ت �لعلمية و�ملعرفية 
و�لأخالقية، ليقوم بر�ضالته، ويوؤدي دوره يف تقيق �ل�ضتقر�ر و�لطماأنينة وتقيق 
�لنا�ش يختلفون يف  �أن  �لتعاون؛ وذلك  مقت�ضيات �ل�ضتخالف، من خالل مبد�أ 
فاإن  و�إثنياتهم،  و�ضحناتهم  وتقاليدهم  وعاد�تهم  وعقائدهم  و�إمكاناتهم  قدر�تهم، 
ذهبو� مذهب �لتعار�ش و�لتباغ�ش و�لعدو�ن فاإن �لكون يتحول �ضاحة للحروب 

و�لعر�ك و�لتباغ�ش و�لتناف�ش غري �ملحمود. 
فاإن  بنيانها،  و�أقام  �لإ�ضالم  وحفظها  �لأديان،  بها  �أتت  و�إن  �لقيم،  هذه  �إن 
جاءت  وقد  ذلك،  باأهمية  ي�ضعر  �حل�ضاري  تطوره  خالل  ومن  �لعاقل  �لإن�ضان 
 جملية لهذه �ملعان من خالل �ضنته �لطاهرة، وهي �لتطبيق  �أحاديث �لر�ضول 

 . لعملي �لذي هدى �إليه �لدين، و�أر�ضد �إليه �لر�ضول�
دين  ق�ضية  ويجعلها  ويقويها  يقررها  �لنبوي  باحلديث  �ملعان  هذه  ربط  �إن 
ومعتقد، ثم ت�ضبح مدخاًل لي�ضتيقن �لنا�ش �أن �هلل خالق �لإن�ضان ومدبر �لأكو�ن قد 
�أنزل وحيه على نبييه  لينعم �لإن�ضان بالأمان و�ل�ضالمة، و�أن لكل �إن�ضان حقوًقا 
وعليه و�جبات تثالن مدخاًل لتعزيز �مل�ضرتك �حل�ضاري، وتقيق �لتعاي�ش من بعد 

ذلك. 
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اأهم النتائج التي تو�صلت اإليها الورقة: 
�ضرورة �لنتباه �إل �مل�ضرتك �حل�ضاري �لامع ب�ضفته مدخاًل لتحقيق �لوحدة - 1

�لإن�ضانية بي �خللق. 
2 -  ُتثُِّل قيم �حل�ضارة ومبادئ �ل�ضتخالف �لتي جتلت يف �أحاديث �لر�ضول

م�ضرتًكا قويًا لإثبات عظمة �لإ�ضالم وكمال �ضريعته. 
�إن �ل�ضالح �لكون ل يتحقق �إل من خالل معرفة ن�ضق �حلقوق و�لو�جبات، - 3

مبا يحقق �لعدل ويقوي �لقيم وينفي �لظلم. 
نظرية - 4 لبناء  فقهًيا،  ومدًد�  نافًعا،  وز�ًد�  حية،  ذخرية  �لنبوي  �حلديث  مثَّل 

لم �لعامليي، وفق مرتكز�ت �مل�ضرتك �حل�ضاري.  متكاملة لتحقيق �لأمن و �ل�ضِّ
وخل�صت من ثم للتو�صيات االآتية: 

�لهتمام بالدر��ضات �ملنهجية �لتي تُعّرف بامل�ضرتك �حل�ضاري يف �ضنة ر�ضول - 1
 . هلل�

�إبر�ز �مل�ضرتك �حل�ضاري �لامع وعر�ضه �أمام �ملوؤ�ض�ضات �لإقليمية و�لدولية، - 2
لم.  ليمثل قا�ضًما م�ضرتًكا للوحدة وقيم �لأمن و �ل�ضِّ

ت�ضمي �ملناهج �لدر��ضية ق�ضايا �مل�ضرتك �حل�ضاري؛ لتعزيز قيم �لو�ضطية بي - 3
�أبناء �لأمة. 

�إبر�ز �ملنهج �لإ�ضالمي �لأ�ضيل يف بناء �حل�ضارة، و�ملحافظة عليها، من خالل - 4
�لدر��ضات �ملعمقة يف �حلديث �لنبوي. 

عقد �ملوؤتر�ت �لدولية، و�إقامة �ملوؤ�ض�ضات �لعاملية �لتي تدعو �إل تاأ�ضي�ش قيم - 5
�مل�ضرتك �حل�ضاري من منظور �إ�ضالمي.





وثيقة املدينة: 
لم االجتماعي والتعاي�س الديني نحو تاأ�صي�س مبادئ ال�صِّ

د. ُبوُعَبيَد االزدهار
جامعة ال�صلطان موالي �صليمان - املغرب
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�آله   وعلى  �لكرمي  �لعاملي و�ل�ضالة و�ل�ضالم على ر�ضوله  �حلمد هلل رب 
و�ضحبه و�أزو�جه �لطيبي �لطاهرين، وعلى كل من �هتدى بهديه �إل يوم �لدين، 

وبعد.
ا على �إقر�ر مبد�أ  فاإن �لإ�ضالم يف جوهره وو�ضائله وغاياته �أ�ضدُّ �لأديان حر�ضً
لم و�لتعاي�ش د�خل �ملجتمع �لإ�ضالمي، �ضو�ء مع �أبنائه �أو مع غريهم،  �لأمن و�ل�ضِّ
�لعاملية، و�لدميومة، و�ل�ضتمر�رية عرب  له  لُتْكَتَب  �أن �لإ�ضالم ما كان  على �عتبار 
�لأخرى  و�لدينية  �ملعرفية  �لأن�ضاق  لكل  �ل�ضتيعابية  بقدرته  �إل  و�ملكان،  �لزمان 
�ملغايرة د�خل �ملنظومة �لعقدية �لتوحيدية �ملتكاملة؛ وبناء على هذه �لقيم �لكونية 
ِمن �لإ�ضالم للم�ضلم كما �ضمن لغريه من �حلقوق ما يجعله ينعم بالتعاي�ش  فقد �ضَ
و�لتفاعل �لإيجابي و�لتناغم مع ميطه، ويعي�ش جنًبا �إل جنب مع باقي �لأن�ضاق 

�لعقدية �لأخرى يف جو ي�ضوده �لود و�لإخاء �لإن�ضان.
�أ�ضا�ضية يف �ضرح  لبنة  بحق  تعد  و�لتحليل-  �لدر��ضة  قيد  �ملدينة -  ووثيقة 
لم، فهي ترجمة عملية لهذه �لقيم؛ �إذ تعد بالفعل  �لبناء �لت�ضريعي لقيم �لأمن و�ل�ضِّ
منوذًجا تف�ضرييًّا جديًر� باأن يُقتدى به يف تفعيل �ضنن �لتعاي�ش و�لتعارف �حل�ضاري 
و�إعمالها، وهي �لقيم �لتي ما فتئ ر�ضول �هلل  ينبه �أ�ضحابه �لكر�م ويرغبهم يف 
تثلها �أثناء تعاملهم مع �لآخر �ملغاير؛ لأهميتها يف بناء �ملجتمع �لإ�ضالمي �ملن�ضود 

وملقاربة �إ�ضكالية هذ� �ملو�ضوع �ضيتم �لرتكيز على �ملو�ضوعي �لآتيي: 
لم والتعاي�س مع االأن�صاق العقدية  االإ�صالم ومربرات الدعوة اإىل اإقرار مبداأ ال�صِّ

املغايرة: 
كان �لعال �إل ظهور �لإ�ضالم يعي�ش �ضر�عات د�مية يف بالد �لزيرة �لعربية، 
ترتب  ما  وهو  و�لتو�ضع،  و�ل�ضيطرة  �لنفوذ  �أ�ضا�ش  على  لها،  �ملجاورة  و�لبلد�ن 
عليه ذيوع �لفتنة و�نت�ضارها يف �لبالد، وزعزعة �ل�ضتقر�ر، و�فتقاد �لأمن بجميع 
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�أنو�عه، وعندما جاء �لنبي  مهاجًر� �إل يرثب، كان �ليهود يف هذه �ملدينة وما 
جاورها يفتقدون �لأمن على دينهم و�أنف�ضهم، فبادر �لنبي  يف د�ضتور �ملدينة 
تر�ضيخ قيم  �أماًل يف  يبدد خماوفهم ويزيل قلقهم  ما  �ل�ضمانات  �إعطائهم من  �إل 
�لتعاي�ش بي �مل�ضلمي وغريهم من �ملخالفي يف �مللة و�لدين يف وفاق على كلمة 
و�حدة؛ تروم �إخر�ج �لب�ضرية من حالة �لتناحر و�لقتال �إل عهد جديد يب�ضر بقيم 

�لتفاهم و�لوئام بي �أهل �مللل و�لأديان.
وغاياتها  �أبعادها  على  و�لو�قف  �لإ�ضالم  ب�ضريعة  �لب�ضري  فاإن  لذلك،  وتبًعا 
ومقا�ضدها يتح�ض�ش مكانة �لأمن �ل�ضامية يف �لإ�ضالم؛ حيث جعله فري�ضة �إلهية، 
ثم  ومن  �لإن�ضان،  �لعمر�ن  ��ضتقامة  �ضرور�ت  من  و�ضرورة  �ضرعيًّا،  وو�جًبا 
��ضتمر�ره  �لنوع �لإن�ضان وتقيق  �ل�ضريعة �لإ�ضالمية حفظ  فاإذ� كان من مقا�ضد 
�أهم �لأ�ض�ش و�أبرز �لقو�عد �لتي تقود �إل �ضنع جمتمع  يف �لوجود، فاإن �لأمن 
بعد    �لنبي  بال�ضكينة، وقد كان هذ� ق�ضد  بال�ضتقر�ر وينعم  ح�ضاري يحظى 
�إر�ضاء قو�عد جمتمع جديد؛ �إذ عمل على توفري �لأمن و�ل�ضالم و�ل�ضعادة و�خلري 

للب�ضرية جمعاء.
��ضتبعاد  من  ر�ضالته  به  جاءت  ما  ي�ضّخ�ضها  �لإ�ضالم  يف  �ل�ضالم  ثقافة  �إن 
�لغري، وقبول  �لدين، و�لر�أي، و�ملوقف، و�ل�ضلوك، و�لتعامل مع  �لنغالق يف 
�لإن�ضانية بي  يقيم ر�بطة �لأخوة  �لديانات، فهو  �لدينية، و�لتعاي�ش بي  �لتعددية 
ونبذ  و�لت�ضامن  �ملحبة  �أ�ضا�ش  على  �ل�ضالم  ملبد�أ  و�ضمانًا  حماية  �ملجتمع  �أبناء 
منا�ضبات كثرية  �ملوؤمني يف  �لإ�ضالم يدعو  �ملنطلق، جند  �خل�ضومات، ومن هذ� 
لمية بي �لأمم �ملجاورة من �أجل ت�ضهيل تبادل  �ضهم على تدعيم �لعالقات �ل�ضِّ ويُحرِّ
و�لتعاون  �ملودة  �أو��ضر  وعقد  �لجتماعية،  �ملقا�ضد  وتقيق  �لقت�ضادية  �ملنافع 
و�نتفاع كل �أمة مبا لدى �لأمم �لأخرى من ثقافة وعلم وخربة يف �ضبيل َخرِي �لإن�ضانية 

ودفعها نحو �لتقدم و�لزدهار و�ل�ضالم.
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لم  �ل�ضِّ �إقر�ر  عنا�ضر  من  مهًما  عن�ضًر�  تعد  �لإن�ضانية  �ل�ضماحة  �إن  حًقا، 
و�ل�ضالم، تفتقده كثري من �حل�ضار�ت �لتي تُظل �لعال �ليوم، هذ� �لعال �لذي 
هاٍر  ُجُرٍف  �ضفا  على  يقف  �إذ  و�ملذهبية؛  و�لعن�ضرية  �لدينية  �لع�ضبيات  مزقته 
ب�ضبب تلك �لع�ضبيات �لذميمة، �لأمر �لذي جعل �لأمم - �ليوم- تقف من بع�ضها 
موقف �حلذر و�لقلق �لد�ئم، ويف ُذعر متو��ضل ل �أمن فيه، وِحقد ل �ضالم فيه، 

وُظلمة ل بَ�ضي�ش فيها.
لم و�لتعاي�ش مع �لأن�ضاق �لعقدية  وعطًفا على ما �ضبق، فاإن �حلاجة �إل �ل�ضِّ
�ملغايرة كانت ملحة يف زمن �لنبي  ول تز�ل؛ ملا تفر�ضه من �حلفاظ على �ضالمة 
�لكيان �لإن�ضان و��ضتمر�ر وجوده، وما ميليه �حلر�ش �مل�ضرتك على �لبقاء و�لعي�ش 
�لكرمي لأتباع هذه �لأن�ضاق، و��ضتجابة لهذه �حلاجة، فقد ركزت بنود وثيقة �ملدينة 
لم و�لتعاي�ش �لديني ب�ضكل �ضريح، و�حلر�ش على تر�ضيخها من �أجل  على قيم �ل�ضِّ
�لقيم  لم و�ل�ضالم فما هي -�إذن- مظاهر هذه  �ل�ضِّ بناء جمتمع ح�ضاري ي�ضوده 

وجتلياتها يف �لوثيقة؟
لم االجتماعي والتعاي�س الديني وتلياتهما يف وثيقة املدينة. مظاهر قيم ال�صِّ
م�ضتوى  على  كبرية  تولت  �لإ�ضالمية  �لدعوة  من  �ملدنية  �ملرحلة  عرفت 
بقاع  و�مل�ضلمي يف معظم  �لإ�ضالم  رقعة  تو�ضع  بعد  �خلارجية، خا�ضة  �لعالقات 
ب �لنبي يف و�ضع �إطار قانون ت�ضريعي ينظم  �ملعمورة، وهو �لأمر �لذي رغَّ
لم و�لتعاي�ش فيما بينهم، وملو�جهة  �لعالقات بي �ضكان �ملدينة على �أ�ضا�ٍش من �ل�ضِّ
كل �لأخطار �ملحدقة بامل�ضلمي يف د�ر هجرتهم، وتهيئة �لظروف �ملنا�ضبة للقيام 
�ملدينة«،  "وثيقة  بــ  ي�ضمى  فيما  �لقانون  �لإطار  هذ�  تّثل  وقد  �لدعوة.  بن�ضر 
و�ضالمتهم  �لأفر�د  �أمن  �ضمانات  توفري  على  بنودها  خالل  من   لنبي� وحر�ش 
لم و�لت�ضامح يف �ضمري  يف و�ضطهم �لجتماعي، لي�ضل بهذ� كله �إل بث قيم �ل�ضِّ
لم  �ل�ضِّ جتليات  تعك�ش  �لتي  �ل�ضمانات  �أبرز هذه  ومن  وتفكريهم،  �لأفر�د  هوؤلء 

�لجتماعي و�أ�ضماها: 
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�لفنت  �أ�ضكال  كل  على  تق�ضي  �أن  �ملدينة  وثيقة  ��ضتطاعت  احلياة:  حق 
و�لعد�و�ت، وتُوؤَمِّن �ملجتمع �ملدن من �لتناحر و�لقتتال، وتُلغي �لعرف �لاهلي 
ا قتالاً  �لد�عي �إل �لثاأر، حينما قررت يف �لبند رقم )21(: »اأنه من ِاْعَتَبَط موؤمناً
عن بينة، فاإنه َقَوٌد ِبه اإال اأن ير�صى ويّل املقتول، واإن املوؤمنني عليه كافة، وال 
نازل  ا�ش  �لِق�ضَ �أن  �ضريح  ب�ضكل  يوؤكد  �لبند  فهذ�  عليه«،  قيام  اإال  لهم  يحل 
دون  �حليلولة  و�أن  منه،  مفر  ل  �أمر  �لقاتل  على  �لقانون  هذ�  تنفيذ  و�أن  بالميع، 
يد �لان ولو  �لأخذ على  �إل  للموؤمني  نوعها و�جب، ول يحل  �أيا كان  �لرمية 
كان ولد �أحدهم؛ لأن �حلق يف �حلياة هو �أ�ضمى �حلقوق �لإن�ضانية على �لإطالق، 
�إذ  ب�ضائر �حلقوق،  للتَّمتع  فهو �حلق �لطبيعي �لأول لالإن�ضان، و�ل�ضرط �لأ�ضا�ضي 
ل ميكن �لتفكري يف ممار�ضة �أي حق �آخر دون �ضمان هذ� �حلق، وقد و�ضع �مل�ضرع 
ا وتف�ضياًل يردع �لان من �رتكاب  �حلكيم لهذ� �حلق من �ل�ضمانات �لقانونية ن�ضً

�أي جرم، �أو يفكر فيه، حي قال تعال: چ گ  گ  گ   ڳ  ڳ  
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ    چ)�لن�ضاء: 93(.

منع البغي: ن�ضت �لوثيقة على �أن َتمل �لماعة �مل�ضوؤولية يف �لأخذ على 
يد �لُبغاة و�ملعتدين و�ملف�ضدين، و�أن لها وحدها �لرعاية و�ل�ضهر على �لتنفيذ كما 
جاء يف �لبند رقم )13(: »اأن املوؤمنني املتقني اأيديهم على كل من بغى منهم، 
اأيديهم  واإن  املوؤمنني،  اأو ف�صاد بني  اأو عدواٍن،  اإثٍم  اأو  لٍم،  َد�ِصيعَة ظمُ ابتغى  اأو 
�لنبي على ماربة  فقد عمل  اأَحِدهم«، وهكذ�  َوَلَد  ولو كان  ا،  عليه جميعاً
�لبغي و�لظلم، وحّرم كل �أ�ضكال �لثاأر و�لنتقام؛ لأن ق�ضية �نعد�م �لأمن، و�ضيادة 
قت �ملجتمع �ملدن قبل كتابة  ي كانت من �أبرز �لق�ضايا �لتي �أرَّ ظاهرة �لبغي و�لتََّعدِّ

»�لوثيقة«. 
منع �لغدر: يقرر �لبند رقم )36( بــ »�أنه ل يَْنَحِجُز على ثاأِر ُجْرح، و�أنه من 
فتك فبنف�ضه، و�أهل بيته، �إل من َظَلم، و�أن �هلل على �أَبَرِّ هذ�«، و�لفتك هو �أن ياأتي 
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�لرجل �ضاحبه وهو غارٌّ غافل حتى يَ�ُضدَّ عليه فيقتله، وما يوؤكد ُحرمة هذ� �لرم 
�ل�ضنيع حديث �لنبي ، فعن ثابت عن �أن�ش قال، قال ر�ضول �هلل : "لكل 
فقط  مرتبط  �لثاأر  حق  �أن  يقرر  �لبند  فهذ�  به«)1(،  يُعَرُف  �لقيامِة  يوم  ِلو�ٌء  َغاِدٍر 
�أما ما عد� ذلك من جروح، فال يرقى �إل �ضفك �لدماء و�إهالك �حلرث  بالقتل، 

و�لن�ضل؛ لأن دماء �لب�ضر �أغلى من �أن تُهدر ظلًما.
�لإن�ضان؛  عن  �لف�ضاد  ودفع  �لظلم  رفع  يف  و�جبها  �ملدينة  وثيقة  �أدت  لقد 
حيث �أذ�بت كل �لفو�رق �لتي كانت �ضائدة قبل كتابتها يف �ضياق وحدة جمتمعية 
ميار�ضون  �مل�ضلمي،  جانب  �إل  و�ضالم  باأمن  �لعي�ش  من  لليهود  �أقرته  مبا  �ضاملة، 
�لبند  ن�ّش  فقد  و�حدة؛  �أمة  جعلتهم  بل  بهم،  �خلا�ضة  دنياهم  و�أمور  معتقد�تهم 
ومن  ويرثب،  قري�س  من  امل�صلمني  »املوؤمنني  �أن  على  �لوثيقة،  هذه  من  �لأول 
النا�س«، وهو  اأمة واحدة من دون  اإنهم  تبعهم، فلحق بهم، وجاهد معهم، 
�أهم �ضماته ظهور معنى  �إ�ضالمي متما�ضك من  �أ�ضا�ش لبد منه لإقامة جمتمع  �أول 

�لتكافل و�لت�ضامن و�لتعاي�ش فيما بي �مل�ضلمي وغريهم من �ملخالفي. 
ت عليه وثيقة �ملدينة  ومن مظاهر هذ� �لتعاي�ش �لديني وجتلياته من خالل ما ن�ضّ

نذكر: 
y  بني امل�صاواة  مبداأ  �خلاتة  �ل�ضريعة  �أر�ضتها  �لتي  �ل�ضامية  �ملبادئ  �أهم  من  �أن 

ا، فكانت نظرتها �إل �لإن�ضان ب�ضفته ب�ضًر� فح�ضب، ل مييز عن  النا�س جميعاً
�ضائر �أفر�د جن�ضه �أو طبقته �لتي ينتمي �إليها �إل بالتقوى؛ قال تعال: چڄ  
ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  
ڈ   ڈ  ژ چ )�حلجر�ت: 13(، وتا�ضًيا مع هذ� �لت�ضريع �لربان فقد حددت 
�أن ت�ضود بي �ضكان �ملدينة جميًعا  �أن �لعالقة �لتي ينبغي  �لوثيقة �لد�ضتورية 
و�لتناكف؛  �لتناحر  ل  و�لتاآلف  و�لتعارف،  و�لتعاون،  �لرت�حم،  عالقة  هي 

�أخرجه م�ضلم، �ل�ضحيح، كتاب �لهاد و�ل�ضري، باب ترمي �لغد، �حلديث رقم: 1735.  -1
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كما �أنها حددت �أ�ض�ًضا ومبادئ هامة يف �مل�ضاو�ة، يف �حلقوق و�لو�جبات، 
بامل�ضاعدة  فاإن �ملوؤمني ين�ضرونهم، وميدونهم  �تبعو� �ملوؤمني،  �إذ� ما  خا�ضة 
وبكل ما يحتاجون �إليه؛ حيث جاء يف �لبند رقم )16(: »اأنه من تبعنا من 

يهود فاإن له الن�صر واالأ�صوة غري مظلومني وال متنا�صر عليهم«.
y  دلت وثيقة �ملدينة ب�ضورة و��ضحة على مدى �لعد�لة �لتي �ت�ضمت بها معاملة

بي  �لعدل  مبد�أ  ر�ضخت  �أنها  وكيف  �ملدينة،  يهود  مع  و�ضحابته    �لنبي 
�مل�ضلمي و�ليهود، على �أ�ضا�ش �مل�ضاو�ة و�لوحدة �لإن�ضانية؛ وتبًعا لذلك كان 
حر�ش �لنبي  على تر�ضيخ هذه �لقيمة �خُللقية �ملفقودة بي جمتمع يرثب، 
نابًعا من غياب هذه �لقيم يف �ملجتمع �لاهلي وتز�يد حاجة �لنا�ش �إليها، نظًر� 
�إل ما كان �ضائًد� عندهم قبل �لإ�ضالم من �لتمايز و�لطبقية، ومن هذ� �ملنطلق 
�لنفو�ش  يف  و�لعدل  �لت�ضاوي  منطق  غر�ش  يف  قويًا    �لنبي  حر�ش  كان 
»املهاجرين  �أن:  على   )3( رقم  �لبند  نَ�شَّ  فقد  و�ملجالت؛  �لأمور  كل  يف 
ون َعاِنَيهم باملعروف  من قري�س على ِربعتهم يتعاقلون بينهم، وهم َيفدمُ

والق�صط بني املوؤمنني«.
y  ،لديني� �ل�ضطهاد  ظاهرة  �لطويل  تاريخها  يف  �لب�ضرية  عرفته  ما  �أب�ضع  من 

جر�ء  من  �لويالت  �لّنا�ش  ذ�ق  حيث  معتقد�تهم،  ترك  على  �لنا�ش  و�إكر�ه 
�أجل  من  �لوح�ضي  �لتعذيب  �أ�ضكال  كل  عليهم  و�ُضلَِّطت  �لتع�ضب،  هذ� 
�لتخلي عن معتقد�تهم؛ ولعل ما عا�ضه �مل�ضلمون من �لأذى و�ل�ضطهاد يف 
�لإكر�ه  مثاًل حًيا يج�ضد منطق  �مل�ضركي  �لإ�ضالمية من طرف  �لدعوة  بد�ية 

و�لتع�ضب �لديني.
ومن ثم فاأول منوذج من مناذج �لت�ضامح �لديني كان ذلك �لذي قدمه �لنبي 
حرية  كفالة  على  فيها  ون�ش  �ليهود  مع  �أبرمها  �لتي  �ملدينة،  وثيقة  خالل  من   
بني  )يهود  »اأن  �لبند)35(:  �إل  �لبند)25(  من  �لوثيقة  يف  جاء  ومما  �ملعتقد، 
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عوف، ويهود بني النجار، ويهود بني احلارث، ويهود بني �صاعدة، ويهود 
�َصم، ويهود بني االأو�س، ويهود بني َثعلبة، وبني ال�صطيبة(، اأمة مع  بني جمُ
اإال من َظلم  املوؤمنني، لليهود دينهم وللم�صلمني دينهم، مواليهم واأنف�صهم 
بنود  �ضكلت  فقد  وهكذ�  بيته«،  واأهل  نف�صه  اإال  )َيْهلك(  ِوتغمُ  يمُ ال  فاإنه  واأَِثم، 
�لوثيقة �عرت�ًفا حقيقيًّا ملبد�أ حرية �لعتقاد، وهو جتلٍّ من جتليات �لتعاي�ش �لديني، 
و�لت�ضامح �لإن�ضان �لذي جعله �لإ�ضالم �أ�ضا�ًضا ر��ضًخا لعالقة �مل�ضلم مع غريه من 

�ملخالفي.
عند   لنبي� بال  �ضغلت  �لتي  �لق�ضايا  �أهم  من  و�لأمان  �لأمن  مطلب  يعد 
�لتفاعل مع هذه  و�ضوله يرثب موطنه �لديد، وز�دت من همومه، ورغبته يف 
�حلاجة �مللحة ل�ضمان ��ضتقر�ر �ملجتمع �ملدن وتا�ضك بنياته، و�عتباًر� لهذ� �ملق�ضد 
�أول �لنبي عنايًة فائقًة مب�ضاألة �لأمن و�ل�ضتقر�ر؛ حيث ��ضتبدل �لعالقات �لقبلية 
�ل�ضائدة يف �ملدينة �ملبنية على �لبغي و�لثاأر و�لغدر، بالعالقات �لإن�ضانية و�لقانونية 
وهي  بينهم،  �لعن�ضري  �لتمييز  ورفع  و�لتعاون  �لعرت�ف  على  �ملبنية  �لت�ضريعية 
لم و�ل�ضالم و�ملحبة و�لأمان،  �لقيم �لتي كان يروم من خاللها  تر�ضيخ معان �ل�ضِّ
وقد بد� ذلك و��ضًحا حي ن�شَّ يف وثيقة �ملدينة على قو�ني �ضارمة و�ضاملة ينتظم 
�أنف�ضهم و�أعر��ضهم  �ملدينة جميًعا ويتعاملون مبوجبها؛ حفاًظا على  �أهل  بها حال 
ت عليه �لوثيقة يف  و�أمو�لهم، ومظاهر �لأمن �لقانون �لت�ضريعي وجتلياته فيما ن�ضّ

هذ� �ل�ضياق �أكرث من �أن ت�ضى، ح�ضبنا هاهنا �أن ن�ضري �إل �أهمها: 
: �صمان االأمن واالأمان لطوائف املجتمع:  اأوالاً

�لو�قع  على  وملحوظ  �إيجابي  ب�ضكل  �لت�ضريعية  �لوثيقة  بنود  �نعك�ضت 
و�ل�ضالم  �لأمن  فيه  �نعدم  ففي وقت  للمدينة،  �ل�ضيا�ضي و�لجتماعي و�حلقوقي 
و�ل�ضاملة  �لعامة  بت�ضريعاتها  �لوثيقة  ظهرت  بها،  �لقاطني  �ملو�طني  �ضفوف  بي 
تاألفه �لب�ضرية  للم�ضلمي وغريهم من �ليهود و�مل�ضركي، مب�ضرة بعهد جديد، ل 
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لم �لأهلي  يف تاريخها، يحفظ لها �أمنها وي�ضرتد حقوقها، فحل معها وبف�ضلها �ل�ضِّ
من   لنبي� م  قدَّ فقد  معي�ًضا؛  و�قًعا  وت�ضريعاتها  قو�نينها  ظل  يف  �لأمن  و�أ�ضبح 
و�لأمان  �لأمن  قيم  ليزرع  مهمة  وقو�ني  ت�ضريعية  �ضمانات  �لوثيقة  هذه  خالل 
و�ل�ضالم بي خمتلف طو�ئف �ملجتمع �ملديني دون تييز، وميكن تف�ضيل ذلك من 

خالل �ملظاهر �لآتية: 
منع اإيواء املجرمني: ت�ضمنت �ملادة رقم )22(: »اأنه ال يحل ملوؤمن اأقر مبا يف    -1
هـذه ال�صحيفة، واآمن باهلل واليوم االآخر اأن ين�صر حمـدثا اأو يوؤويـه، واأن 
من ن�صره، اأو اآواه فاإن عليه لعنة اهلل وغ�صبه يوم القيامة، وال يوؤخذ منه 
�صرف وال عدل«، �أقر هذ� �لبند ب�ضكل �ضريح �أنه لي�ش لأحد �حلق يف �أن مينع 
�إقامة �حلد على �ملنتهكي حلرمات �هلل �أو ن�ضرتهم، كما �عترب �أن �إيو�ء �ملجرمي 
ذنب عظيم وجرمية نكر�ء تخرج �ضاحبها من �مللة و�لدين، لذلك جاء �لأمر 
وتهديد  �ل�ضطر�ب  من  �ملجتمع  ت�ضي  �أجل  من  �لبند  هذ�  يف  بالت�ضديد 

�أمنه، وحتى ل يكون عر�ضة لنتهاك �لأعر��ش و�ضلب �لأمو�ل وغريها.
يف  �مل�ضهمة  �لعنا�ضر  من  مهم  عن�ضر  وهذ�  املجرمني:  عن  احل�صانة  رفع   -2
��ضتقر�ر �ملجتمع �ملديني و�حلفاظ على �أمنه؛ حيث ل يُقبل من �أحد �أن يقرتف 
�أي جرم �أو �عتد�ء، ولي�ش لأحد �لتمتع باحل�ضانة - مهما عال ن�ضبه- �إن �قرتف 
جرمية ت�ش �أمن �ملجتمع �أفر�ًد� وجماعات، وقد رفع هذ� �ملبد�أ �حل�ضانة عمن 
يخل بالأمن حي ن�ضت �لوثيقة يف �لبند رقم)47( على: »اأنه ال يحول هذا 

الكتاب دون ظامل اأو اآثم(.
فردية العقوبة اجلنائية: ن�ضت وثيقة �ملدينة يف �لبنود �أرقام: )25( و)31(    -3
�آثارها  يف  تقت�ضر  �لنائية  �لعقوبة  �أن  على  و)46(:  ب(  و)37  ب(  و)36 
على �ضخ�ش �ملذنب �ملحكوم عليه، ول يجوز باأي حال من �لأحو�ل �أن ت�ش 
ا �آخر غريه مهما كانت �ضلة قر�بته من �ملحكوم عليه؛ �أي  هذه �لعقوبة �ضخ�ضً
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�أن �لعقوبة �لنائية تطبق على �لان بعينه ومنح�ضرة يف �ضخ�ضه ول تتعدى 
غريه.

ا: م�صوؤولية الدفاع اجلماعي وامل�صرتك:  ثانياً
دت �لوثيقة بي �أهل �ملدينة وجعلتهم جميًعا مو�طني مكلفي بالدفاع عن  وحَّ
�لوطن �أمام �أي �عتد�ء يفاجئهم من �خلارج، فالبنود �أرقام: )24، 37، 38، 44، 
�لماعي  �لدفاع  م�ضوؤولية  �لوثيقة  �أهل  تمل  على  �ضر�حة  تن�ش  ب(،   45  ،45
عن �ملدينة وحمايتها من �أي �عتد�ء خارجي، وهذ� يوؤكد معنى �لتعاون �مل�ضرتك 
يف رد �لعدو�ن، و�لتنا�ضر �لماعي د�خل �ملدينة ل خارجها للدفاع عن حرمات 
�لبنود على مبد�أ  �أمنهم و�أعر��ضهم و�أمو�لهم، كما ن�ضت هذه  �ملو�طني وحفظ 
�مل�ضاو�ة بي جميع �أهل �ملدينة يف �لدفاع عن حرمة وطنهم. وميكن �إجمال �أوجه 

هذه �مل�ضاو�ة ومظاهرها �لتي �ضملتها �لوثيقة فيما يلي: 
امل�صاواة يف النفقات املالية: �أكدت �لوثيقة يف �لبندين رقم )24 و38( و�لفقرة   -1
�لأول من �لبند رقم )37( دفَع كل طرف من �ملوؤمني و�ليهود ق�ضط نفقات 
�حلرب �لدفاعية عن �ملدينة على حد �ضو�ء دون تييز �أي طرف على �لآخر.
عدوان  اأي  من  املدينة  حرم  عن  الدفاعية  احلربية  العمليات  يف  امل�صاواة   -2
خارجي: �أكدت �لوثيقة يف �لفقرة �لثانية من �لبند رقم )37( و�لبندين رقم 
)44 و45ب( وجوَب �لتنا�ضر بي �أهل هـذه �لوثيقة على كل من دهم يرثب، 

كلٌّ من جانبه.
منع  �لوثيقة على  ن�صره: عملت  العدو ومن  اإجارة  امل�صاواة يف واجب منع   -3
حق �لو�ر من جميع �ملت�ضاكني - �مل�ضلمي و�ليهود و�لوثنيي- يف �ملجتمع 
�ملديني للعدو �خلارجي ومن ن�ضره، حيث ن�ش �لبند�ن رقم )41 و43( على 

منع �لإجارة للعدو ولو كان ولد �أحدهم. 
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ا: اتخاذ تدابري اأمنية ملحا�صرة قري�س:  ثالثاً
�أولت �لوثيقة عنايتها �لكبرية بالانب �لأمني �ضمانًا ل�ضتمر�ر �ملجتمع �ملدن 
و��ضتقر�ره، وحفظه من �أي هجوم متمل من كفار قري�ش ومن معهم يف �ملدينة، 
�لذين ��ضتخدمو� كل �أ�ضكال �لقمع و�لتنكيل ل�ضد �مل�ضلمي عن دينهم، وتخويفهم 
للعدول عن خيار�تهم �لدينية و�لعقدية �لتي �آمنو� بها؛ و�أمام هذ� �لو�ضع �ملوؤل 
مت على  �ملدن، وحرَّ قري�ًضا عدو لالتاد  �أن  ب�ضكل �ضريح  �ملدينة  �أعلنت وثيقة 
م�ضركي �ملدينة �أي تعاون معها؛ حيث ين�ش �لبند رقم: )20ب( »على اأنه ال يجوز 
ينبغي  احلرب  حالة  ويف  قري�س..  من  كان  ا  اأيًّ يجري  اأن  يرثب  اأهل  من  مل�صرك 
ماالاً  م�صرك  يجري  ال  واأنه  االأ�صكال،  من  �صكل  باأي  م�صاعدتها  عن  االمتناع 
�لنبي  �تخذ  �لبند  لهذ�  وتفعياًل  موؤمن«،  دونه على  ا وال يحول  نف�صاً لقري�س وال 
 جملة من �لتد�بري و�لإجر�ء�ت �لأمنية للحفاظ على ��ضتقر�ر �ملدينة؛ وت�ضييًقا 

للخناق على قري�ش، ومن هذه �لتد�بري و�لإجر�ء�ت جند: 
1- اإلغاء عرف اجلوار لقري�س: 

يف ظل �لتهديد�ت �ملتز�يدة للمدينة من قبل م�ضركي مكة �أعلنت �لوثيقة لكل 
ر �لنبي يف هذ� �لظرف �ضرورة �إلغاء  �ضكان �ملدينة �أنه ل جو�ر لقري�ش، حيث قدَّ
عرف �لإجارة معهم، مبوجب �لبند رقم )43( �لذي ين�ش على »اأنه ال تار قري�س 
وال من ن�صرها«، باعتباره من م�ضتلزمات �حلالة �حلربية �لتي يعي�ضها �ملجتمع، فلو 
و�لبالء،  �لهالك  للم�ضلمي  للبت  قري�ش  مع  �لو�ر  على  �ملدينة   لنبي� �أبقى 
من  برجل  ��ضتجارت  ثم  للم�ضلمي،  وعد�ئها  �إيذ�ئها  يف  قري�ش  ��ضتدت  لو  لأنه 
ثَمَّ  لهم، ومن  منه ول من عد�ئه  يتخل�ضو�  �أن  �مل�ضلمون  ��ضتطاع  ملا  �ملدينة،  �أهل 
�إل �ضمان  يهدف  كان  �لوثيقة  بنود  عليه  ن�ضت  �لذي  �لنبوي  �لت�ضريع  فاإن هذ� 
ياأتي من  �لأمن، وتقوية �لبهة �لد�خلية للمجتمع �ملدن، ودفع �لأذى �لذي قد 
�خلارج، ثم قطع �لطريق على قري�ش كي ل ت�ضتفيد من �ملدينة �أو من �أحد �ضكانها؛ 
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حيث حظر على من �ضكنها �أن يُوؤِوَي نف�ًضا �أو ماًل لقري�ش، كما جاء يف �لبند رقم 
)20ب(: »اأنه ال حرمة الإجارة نف�س اأو مال من م�صرك مديني مل�صرك قر�صي«.

2- �صد الثغرات ومنع ال�صبهات: 
القاطنني  اأحد من  »اأنه ال يخرج  بندها رقم )36( على  �لوثيقة يف  ن�ضت 
باملدينة اإال باإذن ر�صول اهلل«، وذلك ل�ضبط حركة �لقاطني بها ور�ضد �ت�ضالتهم، 
وي�ضتهدف هذ� �لإجر�ء بالدرجة �لأول منع �ضكان �ملدينة من �لقيام باأي ن�ضاط 
ع�ضكري قد يهدد �أمن �لدولة و��ضتقر�رها، من قبيل �مل�ضاركة يف حروب �لقبائل 
�حرت�زي  �إجر�ء  وهو  �لدولة،  لأعد�ء  �لأخبار  ونقل  و�لتج�ض�ش  �ملدينة  خارج 
�لبالد و�لعباد  �أمني قد يجر  للثغر�ت وت�ضًبا لأي �نفالت   �  �ضدًّ �لنبي  �تخذه 

�إل مهاوي �لهالك و�ل�ضطر�ب.
3- تر�صيم حدود املدينة وتاأكيد حرمتها: 

من  ي�ضكنها  من  لكل  د حرمتها  و�أكَّ �ملدينة  �لوثيقة حدود  �لنبي يف  ر�ضم 
م�ضلمي ويهود ووثنيي؛ حيث ورد يف �لبند رقم )39( »اأن يرثب حرام جوفها 
الأهل هـذه ال�صحيفة«، فقد �أحل هـذ� �لبند �لأمن د�خل �ملدينة ومنع �حلروب 
من  يجره  وما  و�ل�ضطر�ب،  للقلق  حًد�  وو�ضع  و�لع�ضائر،  �لقبائل  بي  و�لقتال 
�أمور قد تع�ضف با�ضتقر�ر �ملدينة، ولتجاوز هذه �لو�ضعية، ��ضتلزم تديد حرم 
�ملدينة ور�ضم حدودها وجعلها بلًد� �آمنا ل يحل فيها قتال و�ضجار، بل ينعم �أهلها 
باحلياة �لآمنة �ملطمئنة �لتي ل تكدرها �لر�ئم ول يعكر �ضفوها �حلروب و�لتنازع 

و�لقتال. 
وخال�صة القول: 

�إن �لإ�ضالم يف �ضعيه �ملتو��ضل و�حلثيث من �أجل َخرْي �لإن�ضان و�ضعادته يف 
�ل�ضماوية، ويُبدي  �لديانات  �أتباع  �أبعد �حلدود مع  �إل  �لد�رين، يقف مت�ضاًما 
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بنود  من  يظهر  وهكذ�  و�أمنه،  �لعال  �ضالم  �أجل  من  معهم  للتعاون  ��ضتعد�ده 
�لوثيقة �أن �أهل �لكتاب كانو� يعي�ضون حياة �جتماعية طبيعية، �إذ تتعو� بكل �لقيم 

�لإن�ضانية �لتي �ضرعها �لإ�ضالم من عدل وت�ضامح و�أمن وتعاي�ش ديني. 
عليه  مكوم  متعددة  عريقة  وطو�ئف  ديانات  ذي  �ضعب  كل  فاإن  ثم  ومن 
بالتعاي�ش و�لتاآخي �مل�ضرتك �إِذ� ما نَ�ضد �ل�ضتقر�ر و�لتقدم و�لنهو�ش، ول خيار له 
�ضوى ذلك �آجاًل �أم عاجاًل، ولي�ش له �ضوى تفعيل وتعظيم �مل�ضرتكات بي ثقافات 
�ملتبادل حول  �لحرت�م  على  �لقائم  �لعقالن  و�حلو�ر  �ملتعددة،  ومذ�هبه  دياناته 
�لتباينات لتقريب وجهات �لنظر حولها �أو �ضرف �لنظر عنها، و�لتعاي�ش �ملديد مع 
م حق كلِّ مذهب يف ممار�ضتها من دون �لنفخ فيه، وجعلها  هذه �لفروقات، وتََفهُّ

و�ضيلة لبث �لفرقة و�لحرت�ب. 
ومن هذ� �ملنطلق، فقد حر�ش �لنبي  من خالل جتربته �لفريدة �أن يوؤ�ضل 
�ضمان  على  عمل    فنجده  �مليد�ن،  بالفعل  ويعززها  و�لتعاي�ش  لم  �ل�ضِّ لقيم 
بي  �مل�ضرتك  �لتعاي�ش  بحتمية  و�إميانًا  منه  وعًيا  وذلك  بنودها،  وتفعيل  تنفيذها، 
�لأمن  ي�ضوده  �ضليم،  �إن�ضان  جمتمع  بناء  يف  ودياناتهم،  �ملدينة  �أهل  معتقد�ت 
�لكامنة  �لفطرة  تلكم  �عتبار  على  �لإن�ضان،  و�لإخاء  و�لت�ضامح  و�لود  لم،  و�ل�ضِّ
�لأمن و�لأمان.  لم و�ل�ضالم ومنا�ضدة  �ل�ضِّ �لإن�ضان و�ملجبول عليها يف حب  يف 
وهذ� ما يوؤكد �أن �مل�ضلمي كانو� رو�د �لتعاي�ش، و�أنهم ميلكون يف كل �لأحو�ل 
�أهل �لأديان و�ل�ضر�ئع  ليتعاي�ضو� مع كل من يرغب من  و�لأزمان ��ضتعد�ًد� ذ�تًيا 
ا �إن�ضانية  و�مللل و�لعقائد يف �لتعاي�ش معهم، �عتقاًد� منهم �أنه تعاي�ش يخدم �أغر��ضً
�لتي تقق هذه  �مليادين  �مل�ضرتك يف  و�لعمل  و�لتعاون  �لتفاهم  �ضامية من خالل 

�ملقا�ضد و�لغايات. 
و�حلمد هلل �لذي بنعمته تتم �ل�ضاحلات.


