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 يل ىل مل خل ٱ
 

 د ـــــول اهلل حممـــــيدي رســــإىل روح س

إىل روح اجملدد الرباني من كان بسببه هذا البحث فضيلة الشيخ الدكتور أمحد كفتارو 

إمام الطريقة  ،هلل: رئيس جملس اإلفتاء األعلى يف اجلمهورية العربية السوريةرمحه ا

 ...النقشبندية يف عصره 

: بطلب العلم على يده تإىل روح العارف باهلل واملربي الفاضل من تشرف

إمام  ،املدرس الديين األول يف دمشق ،فضيلة الشيخ الدكتور رجب ديب رمحه اهلل

  ...بالد الشام واملهجر يف عصرهة يف الطريقة النقشبندي

 ...إىل أمي و أبي

 ....وإىل كل من له فضل علي يف مسريتي العلمية 

 أهدي هذا البحث
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ٱ

ٱ

 يل ىل مل خل ٱ
 

احلمد هلل محدا طيبًا مباركًا فيه ملء السموات وملء األرض وملء ما شاء ربنا 
 ،دنا حممد الصادق الوعد األمنيمث الصالة والسالم على إمام املرسلني سي ،من شيء بعد

  .وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين
وخباصة املتتبع خلطوات  ،فإن املتتبع ألحداث األمة خاصة يف املائة األخرية :وبعد

التغري العقدي والنسيج األخالقي احلادث فيها يقف على كثري من اإلملام مبا حنن فيه وما 
فبدءًا بدخول املدرسة العقلية وانتشار فكرها على يد مجال  ،بناحنن بصدده وما يراد 

جنراف الشديد إىل ما ابتليت به األمة من اال ،الدين األفغاين  وتلميذه املخلص حممد عبده
الذي أدى  والذي صاحبه احنراف آخر يف اخلط التقدمي العلمي،يف اخلط العقائدي، 

ولكن السؤال  ،ولية يف غياهب احلروب األهليةبالنتيجة إىل وقوعنا فريسة التآمرات الد
عن نشر العقيدة يف ربوع  تقصريهل هذا االجنراف وقع نتيجة لل :الذي يطرح نفسه

أم أن وراء  ؟أم نتيجة الترف العقلي وجماهبة أصحاب اجلدل بنفس األسلوب؟ األرض
بالشوائب ذلك كيدًا من أعداء اإلسالم يف حماولة تشويه صفاء هذه العقيدة وخلطها 

   .؟الغريبة عنها
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إال أنه من خالل تتبع  ،إن هذه األسباب جمتمعة هلا دورها كل حبسب أمهيته
قصة الترمجة يف عهدها األول يظهر  أن كيد أعداء الدين وافق هوًى عند بعض املسلمني 

ترمجة  فحدث ما حدث من –مثاًل ن كاملأمو –كام يف العهد العباسي خاصة بعض احل
 .اليونانية وغريها (1)باح  السوفسطائيةلكتب امل

، العقدية الواردة هلا من أعدائها واستمراراً  ملا تعاين منه األمة من هذه التشوهات
األمة   الذي بدأت به احملن و الباليا تنصب على هذهامتدادًا لنفس اخلط السوفسطائي و

 (2) النظرية الربمجاتية اليت انبثقت من ية والعلمانة الشيوعي ظهرت نظريات حديثة مثل
 لقائم عليها الفكر األمريكي اليوم. ا

وإىل اآلن فإن كل ما حيدث ألمتنا الغالية من هوان وذل مل تعهده من       
قبل،ومن حماوالت مستميتة الستئصال هوية األمة اإلسالمية و طمس معاملها مل تكتف 

مدروسة و حمسوبة هتدف أول بل كانت خطوات  ،بقالب التيارات السياسية أو الدينية

                                                 

احملور األساسي الذي يقوم عليه تيار الفلسفة السوفسطائية هو تلك املقولة للفيلسوف اليوناين القدمي  (1
وجود ما ال  اإلنسان هو مقياس كل شيء؛ فهو مقياس وجود ما يوجد من األشياء ومقياس ال)بروتاجوراس: 
ال أستطيع »أما موقفـهـم مـن الـديـن فقـد عبـر عنـه )بـروتـاجـوراس( بقولـه: ( يوجد منها

أن أعلم إذا كانت اآلهلة موجودة أم غري موجودة وال هيئتها ما هي؛ ألن أموًرا كثرية حتول بيين وبني هذه 
إن أفعال »لسوفسطائيني )جلوكون( فيقول: املعرفة، منها غموض املوضوع  وِقَصر احلياة يأيت أحد تالمذة ا

، وإن كل إنسان ال يفعل إال ما فيه منفعته ومصلحته الشخصية حىت أولئك الذين «العادل مماثلة ألفعال الظامل
حممد إبراهيم، الربمجاتية،،البيان، «  ميارسون العدل يفعلون ذلك مكرهني؛ ألهنم عاجزين عن أن يقترفوا الظلم

11  (202 /2002 .) 

الربمجاتية فلسفة عملية انبثقت من الروح املادية للقرن العشرين... وهي أمريكية   النشأة رأمسالية االجتاه،  (2
وكلمة الربمجاتية يف أصلها اللغوي مشتقة من كلمة يونانية تعين العمل النافع، أو املزاولة اجملدية، ويصبح املقصود 

فعي  ومؤسسها " تشارلز بريس، ويشاع  أن الربمجاتية متثل تسويغًا منها هو  املذهب العملي  أو  املذهب الن
ً ، ألن الربمجاتية أبعد شرًا من ذلك؛ فهذا املبدأ يعين أن  فلسفّيًا ملبدأ الغاية تسوغ الوسيلة، وهذا ليس صحيحا

وإمنا املهم لديها هو  الوسيلة القذرة قد تسوغها الغاية الشريفة، لكن الربمجاتية ال يهمها الغايات الشريفة يف شيء
البح  عن تسويغ املنافع كما »أن تكون الوسائل قادرة على حتقيق الغايات، وهبذا تكون خالصة املذهب هي: 

 11البيان،  ، حممد إبراهيم، الربمجاتية،«يراها أصحاهبا يف عامل خيلو من احلقيقة، وقد أرهقه البح  عنها
(202/2002   .) 
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واملتطلعني للدخول فيه يف  ،ما هتدف إىل ضرب صورة اإلسالم يف عقول معتنقيه أواًل
 .اجملتمع الغريب ثانيًا

أدرك فيها من أدرك أهنا مل  ،مخس سنوات مرت على احلرب يف بالدي سوريا
ألمثل تكن شيئًا سوى فتنة هدفها األساسي ضرب اإلسالم يف بلد قدم النموذج ا

للمجتمع اإلسالمي املعتدل ولعل أعداء هذا الدين درسوا أكثر من أهله أن نيب األمة 
وأنه إذا فسد أهل الشام فال خري يف  ،أخرب أن عقر دار اإلسالم يف بالد الشام حممد 

فأرادوا أن  ،املسلمني بعدهم، وأن بالد األمن واألمان عند عموم الفنت يف أرض الشام
ولألسف  ،وأن جيعلوهم شيعًا يكفر بعضهم بعضًا ويقتل بعضهم بعضًايفرقوا أهلها 

رسول اهلل  نبوءةإال أن  ،الشديد فقد وقع بعض أهل هذه األرض املباركة يف هذه الفتنة
فبالرغم مما عانيناه يف أتون احلرب هذه السنوات اليزال  ،أبت إال أن تتحقق حممد 

يهم الدؤوب لنشر دين اإلسالم كما أنزله اهلل الكثريون من أهل العلم واملعرفة على سع
 .واعتداله ومساحته ،بوسطيته على نبيه حممد 
وبالد الغرب من  ةأورباخلوف األكرب مما يصل أخوتنا يف اإلنسانية يف  ويبقى

لقد ألصق أعداء اإلسالم هبذا الدين احلنيف أبشع  ،الصورة املشوهة عن إسالمنا احلنيف
.. كيف ال .واإلرهابفاهتموه بالعنف والتطرف  ،ديان السماويةالتهم عرب تاريخ األ

األسرع انتشارًا يف العامل  وخماوفهم تزيد من اإلسالم وقد قدمت اإلحصائيات بأنه الدين
من  لحسب هذه اإلحصائيات مجهورية إسالمية بعد أق-ن فرنسة قد تصبح إحىت 
خيرج و .%200سلمون بنسبة يتضاعف فيه امل ةو أن دولة مثل استرالي ، عامًامخسني

من ) :يكشف سبب احلرب على اإلرهاب قائاًلل (ويسلي كالرك) اجلنرال األمريكي
كان يظن أننا خرجنا ألفغانستان انتقامًا ألحداث احلادي عشر من أيلول فليصحح 

ال نريد أن يبقى اإلسالم مشروعًا حرأ يقرر  ،حنن خرجنا لقضية امسها اإلسالم ،خطأه
 .ل حنن من نقرر هلم ما هو اإلسالم(ب ،هو اإلسالم مون مافيه املسل

لقد كانت كل هذه احلروب والفنت حروبًا على اإلسالم   ،نعم هذه هي احلقيقة
أجل العدالة أو احترام احلريات، احلقيقة هي أن اإلرهاب الذي يدعون  وليست من

، لقد سالم منه بريءواإل ،ًا باإلسالموألصق ظلما وجور ،حماربته صدر إلينا من قبلهم
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بينما نعمت  ،سنوات األخرية فقط ستالدي من التطرف واإلرهاب يف العانت ب
 ،االحتالل الفرنسي من أراضيها حىت قيام هذه احلرب باألمن واألمان منذ أن أخرجت

هذا أكرب دليل على أنه طارئ ودخيل على جمتمعنا وليس متأصاًل أو متجذرًا فيه، وإمنا و
عتدال والسماحة والوسطية واإلخاء الديين مهما تعددت الطوائف وكثرت األصل هو اال

وكفى  وهذا ما أردا أعداء اإلسالم ضربه يف بالدي، ،هذه هي حقيقة اإلسالم ،املذاهب
 من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ :بنا قول اهلل تعاىل
 .( 22) التوبة/   َّ ىن

نشرح  ،ةأورببه إىل إخويت يف  أتقدم ،من أجل ذلك كان هذا البح  املتواضع
وما مدى صحة ما  ،فيه  باختصار وتبسيط ما هو دين اإلسالم وما هي نظرته إىل اآلخر

  .أسأل املوىل عزوجل يف ذلك التوفيق والسداد ،يلصق به من اهتامات

  املقدمة 
  

  .اإلسالم لغة وشرعًا -
  .سالمأركان اإل -
  .بني اإلسالم واإلميان واإلحسان -
  .اإلسالم عقيدة وشريعة وأخالق -

  
  .لفظ اإلسالم يف القرآن الكرمي -  

  .بوي الشريفلفظ اإلسالم يف احلدي  الن -
  .لسنة ) ال إكراه يف الدين (دراسة ملفهوم اإلسالم يف ضوء الكتاب وا -

 

ينية داخل بالد املسلمني موقف اإلسالم من أصحاب الشرائع الد -
 . وخارجها
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  .اإلسالم واحلوار الديين -
 

 . اإلسالم والتعدد املذهيب والطائفي -
  .اإلسالم والطفولة -
  .اإلسالم وحقوق املرأة -

 

 . والسلوكاإلسالم وحرية الفكر  -
  .موقف اإلسالم من التطرف -
  .موقف اإلسالم من العنف يف العامل -

 مهمة املسلمني يف مواجهة احلرب ضد اإلسالم :اخلامتة.  
 

بالذكر أن الظروف اليت تتعرض هلا بالدي من الصعوبة ما جيعل من اجلدير 
التنقل بني املكاتب العامة أو إجراء الدراسة امليدانية غري ميسر كما هو مطلوب للخروج 

 لذلك فقد اكتفيت يف حبثي باالستناد إىل مراجع أساسية هي: ،مبادة علمية غنية
  .القرآن الكرمي -1
  .ها املتنوعةالسنة النبوية املطهرة مبصادر -2
إعداد خنبة من  ،وهو من إصدار وزارة األوقاف السورية ،"فقه األزمة"  -2

  .علماء سورية األفاضل
وهو من إعداد فريق مكتب الدعوة النسائية يف وزارة  ،" املنهج املوحد" -2
  .األوقاف
كتاب "دور الشيخ أمحد كفتارو يف احلوار اإلسالمي املسيحي" وهو  -5

  .من إعداد الباحثة ،دكتوراه يف الدراسات اإلسالميةأطروحة أعدت لنيل ال
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 الفصل األول

 
 اإلسالم لغة وشرعًا.  

  .بين اإلسالم واإليمان واإلحسان 

 أركان اإلسالم.  

 اإلسالم عقيدة وشريعة وأخالق.  

ٱ 
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 يل ىل مل خل 
 

 ،وامليم( ،والالم ،السنيأصل مادة اشتقاقه ) :اإلسالم لغة أوالً  تعريف
 .أن يسلم اإلنسان من العاهة واألذى ،سلم :مادة

 من العيب والنقص واهلل عز وجل ) السالم ( لسالمته مما يلحق املخلوقني
 .الفناءو

اإلسالم هو  :يقول راغب األصفهاين ،االنقياد :اإلسالم :ويف الباب أيضا 
 . منهما من أن يناله أذى من صاحبهوهو أن يسلم كل واحد  ،لسلمالدخول يف ا

 ً أما استعماله متعديًا  ،واإلسالم أيضا يستعمل يف لغة العرب متعديًا و الزما
و  ،وسلمه اهلل تعاىل من اآلفة تسليما ،أي أخرجته إليه ،أسلمت الشيء إىل فالن :فتقول

والدخول يف  ،اله الزمًا يكون معناه االنقيادو عند استعم ،سلمه إليه :أسلم أمره إىل اهلل
  .االستسالم :السلم

ألن من انقاد واستسلم للغري فقد  ،يعود إىل معناه متعديًا ومعىن اإلسالم الزمًا
  .سلم نفسه إليه و ألقى إليه مبقاليده

  .ـ االستسالم واخلضوع واالنقياد1
   .ز وجلـ إخالص العبادة هلل ع 2

 :تعريف اإلسالم شرعًا واصطالحًا
  :منها ،عرف اإلسالم بتعاريف كثرية

خامت األنبياء  هو الشريعة السماوية اليت أنزهلا اهلل على سيدنا حممد  
وأمره بتبليغها إىل كافة الناس أمجعني،  ،عن طريق الوحي سيدنا جربيل ،واملرسلني
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 ،دستورها القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة ،و أمشلهافكانت خامتة الشرائع السماوية 
 وهي مصدقة جلميع الرسل السماوية السابقة.   

 .االمتثال ألوامر اهلل و نواهيه  :واإلسالم هو
و اخللوص من  ،االستسالم هلل بالتوحيد واالنقياد له بالطاعة :واإلسالم هو
  .الشرك ومعاداته 

 ،يفات جامعة تدخل يف معىن اإلسالم االصطالحيواحلقيقة أن كل هذه التعر
ولكن لفظ اإلسالم ليس هو اللفظ الوحيد الذي عرب عن الدين السماوي الذي أنزل 

 ،اإلميان واإلحسان اللذان يتداخالن يف لفظة اإلسالم :فهناك لفظي ،على سدنا حممد 
    :ونشرح ذلك فيما سيأيت

  :اإلسالم واإليمان -أ

كثري من ال يفرق بني اللفظني، أو خيلط و ،ارتبط لفظ اإلسالم بلفظ اإلميان
ً  ،وحقيقة أن اللفظان خمتلفان ،بينهما وما اإلميان إال  ،إال أهنما متربطان ارتباطًا وثيقا

يف  رسول اهلل وكل ذلك أخربنا به  ،تليها مرتبة اإلحسان ،مرتبة يرتقي إليها املسلم
  :احلدي  النبوي التايل

ما  ،يا رسول اهلل :فقال ،يوماً بارزًا للناس إذ أتاه رجل ميشي كان رسول اهلل 
بع  وتؤمن بال ،أن تؤمن باهلل و مالئكته و كتبه ورسله ولقائه :اإلميان :قال  ؟اإلميان 
وتقيم الصالة وتؤيت  ،اً أن تعبد اهلل وال تشرك به شيئ :؟ قالوما اإلسالم :قال ،اآلخر

أن تعبد اهلل  :قال ؟ما اإلحسان :يا رسول اهلل  :قال ،الزكاة املفروضة وتصوم رمضان
 .(1) فإن مل تكن تراه فإنه يراك ،كأنك تراه

  

                                                 

، ثابت وله شواهد 202/ 10مر بن اخلطاب رضي اهلل عنه، السنن الكربى للبيهقي، رواه البيهقي، عن ع  (1
 كثرية. 
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اعتقاد بالقلب و إقرار باللسان و  :وشرعًا ،لغة التصديق  واالنقياد :فاإلميان 
  .عمل باجلوارح 

  :فرق بين اإليمان واإلسالمال

ألن اإلسالم هو االمتثال  ،خمتلفان -حبسب التعريف-اإلسالم واإلميان 
فال يوجد إسالم معترب  ،إال أهنما متالزمان ،بينما اإلميان فهو التصديق الباطين ،الظاهري

ً  بدون إميان ، فاإلسالم دون سالموال يوجد إميان يدخل صاحبه اجلنة بدون إ ،شرعا
واملتأمل يف االستعمال القرآين جيد أن اللفظني  .و اإلميان دون إسالم كذب ،ان نفاقإمي

أي إذا اجتمعا يف نص واحد  ،وإذا افترقا اجتمعا ،) اإلسالم واإلميان ( إذا اجتمعا تفرقا
  .وإذا جاء أحدمها دون اآلخر مشل معىن اآلخر ،افترقا يف املعىن

 ىي ني مي زي ُّٱ :اىلقول اهلل تع :مثال اجتماع اللفظني
  يك ىك مك لك اكيق ىق يف ىف ُّٱ :و قول اهلل تعاىل ،(25زاب / )األح َّ  يي
ففي مثل هذه األمثلة من اآليات  ،(12احلجرات/) َّزن رن مم ام يل ىل مل

  .فإن لإلسالم معىن ولإلميان معىن آخر
 َّحت جت هب مب خب حب جب هئ ُّٱٱفراد اإلسالم وحده قوله تعاىل:ومثال ان

 َّمم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ :( و قوله تعاىل12)األنعام/
  .(، فاإلسالم يف هذه اآليات يشمل اإلميان125/)األنعام

  حس جس مخ جخ مح جح مج ُّٱ :قوله تعاىل :ومثال ما انفرد به اإلميان
وهنا ـ أي عندما يأيت معىن اإلميان أو اإلسالم  .(112/آل عمران) َّحص مس خس

  .اإلحسان (منفرداً  فيكون شاماًل للمعاين الثالث ) اإلسالم واإلميان و
 

  :العالقة بين اإليمان واإلسالم

ألن املسلمون كثريون و  ،العالقة بني اإلميان واإلسالم عالقة عموم وخصوص
أما اإلسالم فهو أعم من جهة  ،مبعىن أن اإلميان أعم من جهة ذاته  ،املؤمنون منهم قّلة

  . ناسهوأما اإلسالم فهو أعم يف ،فاإلميان يف جوهره إسالم و زيادة ،ناسه
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و لكن البد أن يصدقه العمل  ،عما وقر يف القلب ،واإلميان هو أمر باطن
أما اإلسالم فهو يف ذاته  ،فإذا صلح القلب صلح اجلسد وصلحت اجلوارح ،باجلوارح

ألنه قد يكون مسلمًا وليس  ،فكل مؤمن مسلم وال عكس ،األعمال الظاهرة فقط 
 بل منافق والعياذ باهلل.  ،مؤمناً 

 

 :ـ اإلسالم واإلحسانب 

 ،مراقبة من حيبه وخيشاه ،معناه مراقبة اهلل عز وجل يف السر والعلن  :اإلحسان
باحملافظة على الفرائض والنوافل واجتناب احملرمات و   ،ويرجو ثوابه وخيشى عقابه

قال  يف فضائل األعمال،واحملسنون هم السابقون باخلريات املتنافسون  ،املكروهات
ويف حدي  النيب  ،(121)النحل/ َّ خن حن جن مم خم حم جم هل ُّٱ :تعاىل
 (أن تعبد اهلل كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك)  :السابق.  

 

  :عالقة اإلسالم باإلحسان

فإذا وردت إحدى هذه األلفاظ  ،وعالقة اإلحسان باإلسالم كما عالقته باإلميان
وإذا ذكرت مقترنة  ،خرينمنفردة يف الكتاب أو السنة كانت شاملة للمعنيني  اآل

 باللفظني اآلخرين قصد هبا معناها اخلاص.  
بل هو  ،أضف إىل ذلك فإن اإلحسان عند أهل التزكية مقام من مقامات اإلميان

 ،و مجيعها منطوية فيها ،و هذه املنزلة جتمع كل املنازل ،لب اإلميان و روحه وكماله
بته اجلامعة خلشيته و حمبته ومعرفته فاإلحسان كمال احلضور مع اهلل عز وجل و مراق

وهو أن جتعل  ،هو اإلحسان يف الوقت :وأعلى اإلحسان ،واإلنابة إليه واإلخالص له
لقى احلق جل ته إىل اهلل بالصدق واإلخالص حىت هجرتك إىل احلق سرمدًا متوج

 . (1)وعال
  

                                                 

ينظر: ابن القيم اجلوزية، هتذيب مدارج السالكني، هتذيب عبد املنعم صاحل العلي العزي، بريوت، مؤسسة   (1
 . 252م، 2002، 1الرسالة، ط
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إقام  ،) شهادة أن ال إله إال اهلل :أركان اإلسالم وردت يف حدي  النيب 
  .حج البيت من استطاع إليه سبيال ( ،صوم رمضان ،إيتاء الزكاة ،الصالة

أن يعتقد اإلنسان أن اهلل  :شهادة أن ال إله إال اهلل و أن حممدًا رسول اهلل :أواًل
احلسىن تثبت له مجيع األمساء هو الذي و ،وحده هو الرب املالك املتصرف اخلالق الرزاق

أن اهلل هو  اإلنسان وأن يعتقد ،و الصفات العلى اليت أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله 
 أن اهلل عز وجل أرسل رسوله حممدًا  كما يعتقد ،ادة دون سواهوحده املستحق للعب

و أن يعتقد أن حمبة  ،وأمره بإبالغ هذا الدين إىل الناس كافة ،و أنزل عليه القرآن الكرمي
 .بعة رسوله و ال تتحقق حمبة اهلل إال مبتا ،ورسوله وطاعتهما واجبة على كل أحد اهلل
  َّ  مب زب رب يئىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ
  .( 21عمران/ ) آل

أم يكفي لذلك  ؟هل يشترط التلفظ بالشهادتني حىت يعترب املرء مسلمًا  :فصل
( ومل يتلفظ بـ) حممد رسول اهلل(  وإذا تلفظ بشهادة ) ال إله إال اهلل ؟االعتقاد القليب

أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال  :قال رسول اهلل  :اجلواب ؟هل يكون مسلماً 
  .وحسابه على اهلل ،إله إال اهلل، فمن قال ال إله إال اهلل فقد عصم مين ماله ونفسه إال حبقه
د بالرسالة فإن شه ،فمن قال ال إله إال اهلل فقط ومل يزد عصم دمه حىت خيترب

أن للحدي  منطوق  :واملالحظة اهلامة هنا ،والتزم أحكام اإلسالم حكم بإسالمه
أما مفهوم احلدي   ،فأما املنطوق فهو قتال كل من مل يشهد بشهادة اإلسالم ،ومفهوم

  .( -إذا قاتلوين-مبعىن ) أمرت أن أقاتل الناس ،فهو قتال احملاربني منهم فقط
حدانية  ومنكرًا للنبوة فإنه ال حيكم بإسالمه حىت يشهد وأما إن كان مقرًا بالو

 ،فمنهم من قال بعدم إسالمه :وقد اختلف الشافعية يف ذلك ،أن حممدًا رسول اهلل 
ومنهم من قال بإسالمه ولكن يطالب بالشهادة األخرى والتزام أحكام اإلسالم فإن 

 . جحد وأىب كان مرتدًا
تني وصدر عنه قرينة قبوله لإلسالم فهل يعد إذا مل ينطق بالشهاد :مسألة أخرى

  ؟مسلمًا



 
 13 

رق حيكم هبا على كون الشخص ذكر الفقهاء أن هناك ثالث ط :اجلواب
 ،أما النص فأن يأيت بالشهادتني بنص صريح ،النص ـ التبعية ـ الداللة :وهي ،مسلمًا

الداللة فهو  و أما عن طريق ،فأن يأخذ  التابع حكم املتبوع يف اإلسالم :وأما التبعية
 سلوك الفعل الدال على الدخول يف اإلسالم.

ومعىن ذلك أن من صدر عنه فعل أو سلوك أو أداء عبادة يف شريعة اإلسالم فإنه 
   .يعد مسلمًا ولو مل ينطق بالشهادتني

 
 :إقام الصالة :الركن الثاني من أركان اإلسالم

قل مخس صلوات يف أن يعتقد اإلنسان أن اهلل أوجب على كل مسلم بالغ عا
ً  متذلاًل  ،يؤديها على طهارة ،اليوم والليلة فيقف بني يدي ربه كل يوم خاشعًا طاهرا

، ويستعيذ به ويسأله اجلنة ،يستغفره من ذنوبهويسأله من فضله و ،يشكر اهلل على نعمه
والظهر والعصر  ،والصلوات املفروضة يف اليوم والليلة مخس صلوات: الفجر ،من النار
  .وحمل دراسة تفاصيل أدائها يف كتب الفقه اإلسالمي .غرب والعشاءوامل

وقد أمر اهلل  ،والصالة متثل صدق التوجه إىل اهلل تعاىل وحده يف مجيع األمور
  خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ ، كافة باحملافظة عليها مجاعةاملؤمنني
   .(221)البقرة/ َّ مم

  خض حض جض مص خص ُّٱالصالة تنهى املؤمن عن املعاصي  
 (  25)العنكبوت/  َّمض
 مت ختحت جت هب ُّٱ ،ن للعبد على الشدائد والكرباتوالصالة عو 

  .(25) البقرة /  َّ  مج حج مث هت
 قال رسول اهلل  :والصلوات اخلمس متحو اخلطايا و الذنوب: ( أرأيتم لو

هل يبقى من درنه شيء قالوا  ،أن هنرًا بباب أحدكم يغتسل منه  كل يوم  مخس مرات
 .(1)(.....يال يبقى من درنه ش

  

                                                 

 . 521رقم  رواه البخاري، عن أيب هريرة،اجلامع  الصحيح، حدي  (1
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، ا املسلم عامدًا جاحدًا بفرضيتهاترك الصالة ال يعد كفرًا إال إذا تركه :اجلواب
أو متكاساًل من غري جحود أو كفران فال يعترب كافرًا و إمنا  ،وأما من تركها ناسيًا

 عاصياً . 
 

  :الزكاة :الركن الثالث من أركان اإلسالم

، خالق والعلوم واألعمال واألرزاقخلق اهلل تعاىل الناس خمتلفني يف األلوان واأل
وملا كان املؤمنون أخوة  ،ليمتحن الغين بالشكر والفقري بالصرب ،فجعل منهم الغين والفقري

ؤخذ واألخوة تقوم على العطف واإلحسان والرأفة واحملبة فقد أوجب اهلل تعاىل الزكاة ت
 ني مي  زيري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ُّٱطى لفقرائهم من أغنيائهم وتع

  .(102) التوبة /  َّيي ىي
وتقوي احملبة بني  ،وتزكي النفوس من الشح والبخل ،فالزكاة تطهر املال وتنميه

 فيزول احلقد ويسود األمن واالطمئنان وتسعد األمة.   ،األغنياء والفقراء
ب ) مقدار معني وقد أوجب اهلل تعاىل إخراج الزكاة على كل من ملك النصا

من املال ( وحال عليه احلول ) سنة قمرية كاملة على امتالك النصاب( على كل مال فيه 
وما يهمنا ذكره أن الزكاة  ،وأيضًا تفصيل ذلك يف كتب الفقه اإلسالمي ،مناء وزيادة

 ،نظام شرعه اهلل عز وجل لتربية نفس املؤمن  وتعويدها على البذل والعطاء من جهة
زدهار اجملتمع اإلسالمي و و وصواًل ال ،ملبدأ التكافل االجتماعي من جهة أخرى وحتقيقًا
سعت إليه األنظمة الوضعية بعيدًا عن التشريع اإلسالمي فأثبتت الذي األمر  ،رخائه

 فشلها الواحد تلو اآلخر. 
 

  :الصيام :الركن الرابع من أركان اإلسالم

والشرب واجلماع من طلوع هو اإلمساك عن املفطرات من األكل  :الصوم
والصرب من  ،والصوم عبادة تقوم على الصرب ،لفجر إىل غروب الشمس بنية الصوما

 وقد فرض اهلل تعاىل الصوم شهرًا من السنة تتعود فيه ،اإلميان مبنزلة الرأس من اجلسد
 ،أهوائها اجتناب حمارم اهلل وكبح مجاح النفس عنو ،النفس على تقوى اهلل عز وجل
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 جي يه ىه ُّٱاجلود والكرم والتعاون والتعاطف وتدريبها على  إىل تعويدها  إضافة
  .(112) البقرة /  َّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي

ويضاعف فيه ثواب  ،وشهر رمضان شهر عظيم أنزل اهلل تعاىل فيه القرآن الكرمي
 من خريالعبادة فيها -وفيه ليلة القدر  ،الصدقات والعبادات  ومجيع األعمال الصاحلة

يف شهر رمضان تفتح  أبواب السماء وتغلق أبواب جهنم وتصفد  -ألف شهر
وتقصد فيه الروحانيات اليت تغذي نفوس املسلمني طيلة  ،وتنزل فيه الربكات ،الشياطني
   .العام 

 

  :الحج :من أركان اإلسالم :الركن الخامس

 ،حي  ما كانواهون إليها عند صالهتم ودعائهم جَّوجعل اهلل للمسلمني قبلة يت
 مب خب حب جبهئ  مئ خئ حئ جئ ُّٱ ،البيت العتيق يف مكة املكرمة وهي

واحلج موسم تتجلى فيه وحدة املسلمني وعزهتم  ،(122/البقرة) َّحت جت هب
والعبادة واحدة  ،واألمة واحدة ،والرسول واحد ،والكتاب واحد ،فالرب واحد ،وقوهتم

واإلسالم يدعو إىل االجتماع وملا كانت ديار املسلمني متباعدة  ،واملالبس واحدة
والدعوة إىل اهلل وتعظيم شعائر  ،والتعارف  كما يدعو إىل الرب والتقوى والتواصي باحلق

وأن ن يزور بيته العتيق وأن يطوف به . لذا أوجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر أ.اهلل
 حج مثهت مت خت حت  جت هب مب خب حب ُّٱناسك احلج كما أمر اهلل ورسوله  يؤدي م

 .(12) آل عمران  َّ  جس مخ جخ مح جح مج
 

  :تأمالت في أركان اإلسالم

إن املتأمل فيما فرضه اهلل عز وجل على عبيده املؤمنني من عبادات وشعائر 
  .ويف أهدافها ،يتقرب هبا إليه جيد أهنا تنوعت يف طرق أدائها

 كالم ادة جسدية تؤدى حبركات خمصوصة  وفالصالة عب :أما يف طرق أدائها
لصيام فعبادة جسدية أيضًا ولكن عن طريق االمتناع عن الطعام والشراب أما اصوص،خم

واحلج  ،يتقرب هبا إىل اهلل عن طريق بذل املال ،وأما الزكاة فعبادة مالية ،وشهوة الفرج
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وبني االمتناع عن  ،كات خمصوصة وكالم خمصوصرجيمع بني العبادة اجلسدية حب
أضف إىل ذلك كونه عبادة  ،سبيل اهلل وأيضًا بذل املال يف ،شهوات البطن والفرج

  .مجاعية تؤدى باجتماع أكرب عدد ممكن من املسلمني
والقاسم املشترك يف طرق أداء  أركان اإلسالم هو االستحضار القليب والروحي 

  .يف نية التقرب إىل اهلل عزوجل وطلب رضاه ورضوانه
 ال عد وال حصر فبالرغم من أنه  :و أما تنوع أهداف العبادات يف اإلسالم

على اعتبار أن كتب الفقه و العلوم الشرعية أدت الغرض  ،إال أننا سننوه لليسري منها ،هلا
  .يف ذلك

إىل اهلل  ،حي  تصحح العقيدة ويصحح التوجه :فعلى رأس األركان الشهادتني
   .والقصد ،والعبودية ،وحده ال شريك له يف احملبة
وذكره له مخس مرات يف  ،ني العبد وربهتقوية الصلة  ب  :ومن أهداف الصالة

خيشى ربه فال يعصيه يف أمر من  ،األمر الذي جيعله حاضرًا مع خالقه مراقبًا لنفسه ،اليوم
 .أمور حياته

حتقيق التآلف تعويد النفس البشرية على البذل والعطاء، و :ومن أهداف الزكاة
لتايل إلغاء الفقر يف اجملتمع وبا ،واحملبة بني املسلمني من خالل مساعدة الفقراء منهم

  .اإلسالمي 
ومن أهداف الصيام تعويد املؤمن على جماهدة النفس وامتثال أوامر اهلل حىت ولو 

  .على حساب الشهوات وامللذات الدنيوية 
توحدهم كلمة  ،وأما احلج فهو املؤمتر العاملي الذي جيمع املسلمني يف كل عام

 العبودية اخلالصة هلل عز وجل. 
بالرغم من أن أركان اإلسالم قائمة على العبادات  إال أن اإلسالم ليس دين و

  :فاإلسالم دين عقيدة وشريعة وأخالق ،عبادات وشعائر دينية وحسب
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 ،أركان تقوم على الشعائر التعبديةممن خيطئ ظانًا أن اإلسالم مبين على  كثرٌي
ذه الدعائم وه ،ث أساسية يقوم عليها الدينوليست هذه الشعائر إال أحد دعائم ثال

وعن  ،: العقيدة والشريعة واألخالق، ولعل النصوص عربت عن العقيدة بلفظ اإلميانهي
فالعقيدة ـ اإلميان ـ اعتقاد باطن  ،واألخالق بلفظ اإلحسان ،الشريعة بلفظ اإلسالم

وبالقضاء والقدر و  ،والنبيني والكتب املنزلة عليهم وباملالئكة نؤمن من خالله باهلل ربًا 
  .الثواب والعقاب
نؤدي من خالله شعائر العبودية هلل بأشكاهلا  ،للعقيدة الشريعة فتطبيق عملي وأما
  .املختلفة

إذا اعتربنا أهنا مبعىن أو بآخر جزء من مفهوم اإلحسان إن  -فهي :وأما األخالق
تخلق املؤمن باألخالق احلسنة متعبدًا ومتقربًا بذلك إىل اهلل ومراقبًا حي  ي ،صح التعبري

تلك املقامات اليت يرتقي هبا املؤمن حىت يصل إىل الكمال يف   -له يف كل أحواله  
  .عبوديته هلل عز وجل وهو حاضر معه يف كل أحواله

، وهي اليت ال جيب أن نؤمن هبا إميانًا جازماً فإن العقيدة هي األمور اليت  :أيضًا
يف كل الشرائع  واحدة ،يف كل الشرائع السماوية كما أهنا ثابتة ،تقبل التغيري وال التبديل

وهي ختتلف بني   ،فهي األعمال التكليفية  اليت يقوم هبا املسلم :وأما الشريعة .السماوية (
 رن ُّٱبعضهم من بعض ـ خبالف العقيدة ـ و بني ما جاء به الرسل  ،أمة وأخرى

وأما األخالق فهي السلوكيات احلسنة اليت  .(21)املائدة /   َّىن نن من زن
  .حىت توصله ألعلى درجات الكمالاملسلم أن يتحلى هبا ينبغي على 
 يتال لشريعةن اعتنق امبص فقط تهل لفظ اإلسالم خي :بناء على ما سبق :فصل

  :ل اهلل تعاىلية استدالاًل بقوأم أنه عام لكل الشرائع السماو ،على حممد  تنزل
 مت خت حتجت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئجئ يي ىي ني مي ُّٱ

 جض مص خص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج مثهت

  .( 21احلج / )  َّحض
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يستدل الكثريون هبذه اآلية  يف إطالق املسلمني على كل أتباع الشرائع  :اجلواب
كقوله تعاىل " إن الدين عند اهلل اإلسالم "  ،السماوية، وهو خمالف لنصوص أخرى

  :... وللخروج من اخلالف نقول." ومن يبتغ غري اإلسالم فلن يقبل منه " :له تعاىلوقو
يصح إطالق نسبة اإلسالم إىل مجيع أتباع الشرائع السماوية إن قصدنا بذلك املعىن 

و  ،ألن مجيع الشرائع السماوية تتفق يف دعوهتا إىل اإلميان باهلل الواحد األحد ،العقيدي
  .وبيوم احلساب ،وجبميع الكتب السماوية ،سلجبميع األنبياء والر

، وية إن قصدنا بذلك املعىن الشرعيوال يصح إطالقها على أتباع الشرائع السما
أي الذين اتبعوا  ،باملعىن الشرعي ألن  لفظ املسلمني فهو خاص ألتباع النيب حممد 

 .فقطها الشريعة اليت أنزلت على سيدنا حممد صلى اهلل عليه بشعائرها وتعاليم
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 الثانيالفصل 

 لفظ اإلسالم في القرآن الكريم. 

  .لفظ اإلسالم في الحديث النبوي الشريف 

  دراسة لمفهوم اإلسالم في ضوء الكتاب والسنة

  )ال إكراه في الدين(.  
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  :ورد لفظ " اإلسالم " يف القرآن يف أربعة مواضع
 نت مت زت رت يب ىب نبمب زب  رب يئ ىئ ُّٱ :: يف قوله تعاىلأواًل
   َّ ىك مك لك اك يق  ىق يف ىف يثىث نث مث زث رث يت  ىت

 (. 11) آل عمران/
 مي خي حي جي  يه  ُّٱ :حي  قال اهلل تعاىل ،ا قبلهااآلية مرتبطة مب :قراءة يف اآلية

   َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي
 ،وشهد أن الدين عند اهلل اإلسالم ،شهد أنه ال إله إال هو :فالتقدير ،(11آل عمران/)

 ،إال من بعد ما جاءهم العلم بغيًا بينهم وما اختلف الذين أوتوا الكتاب يف نبوة حممد 
اع فال يقبل عند اهلل عز و جل دين إال اإلسالم الذي يعين باتب ،أي طلبًا للملك والرياسة

الذي سد  مجيع  ،مجيع الرسل الذين بعثهم اهلل يف كل حني حىت ختموا مبحمد 
فمن لقي اهلل بعد بعثة النيب حممد بشريعة غري شريعته  ،الطرق إليه  إال من جهة حممد 

واملقصود من كلمة اإلسالم هنا هو املعىن الشامل ) العقيدة  ،فليس مبتقبل عند اهلل
  .) اإلميان واإلسالم واإلحسان ( :و مبعىن آخروالشريعة واألخالق (، أ

بل كان إميانه  ،ومل يتلفظ  بالشهادتني إذا آمن الشخص برسالة النيب  :مسألة
ألن املعول عليه عند اهلل عز وجل هو ما  ،نعم :اجلواب ؟هل يعد مسلمًا ،قلبيًا وفكريًا
  .له يف شريعة اإلسالمويطالب بالنطق بالشهادتني إعالمًا وإشهارًا لدخو ،يف القلب

 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱيف قوله تعاىل  :ةثانياآلية ال
  .( 15) آل عمران /   َّ زب رب

نزلت اآلية الكرمية يف اثين عشر رجاًل ارتدوا عن اإلسالم  :دراسة يف اآلية
  .وخرجوا من املدينة و عادوا إىل مكة كفارًا 

شرعه اهلل  فلن يقبل منه وسيحاسب  أن من سلك طريقًا سوى ما :وتفسري اآلية
  .يكون من اخلاسرينس و عليه يف اآلخرة
هو ما ذكر يف  إن املقصود ؟ما املقصود يف هذه اآلية من لفظ اإلسالم :مسألة
 حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱاآلية اليت قبلها 
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 ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن من خن
صود هو اإلسالم الذي يأمر باإلميان باهلل فاإلسالم املق .(12) آل عمران /   َّ ٰى

أي أن اإلسالم  ،مجيعًا دون تفريق بني أحد منهم ومالئكته والكتب املنزلة واألنبياء
  .املقصود هنا مبعناه العقيدي والشرعي واألخالقي

 

  :شبهة تثار حول اآليتين السابقتين

هلل اإلسالم " و" من يبتغ الكثري ممن حيمل معىن اآليتني السابقتني " إن الدين عند ا
غري اإلسالم دينًا فلن يقبل منه " على أن الدين املتقبل هو اإلسالم الشريعة اليت نزلت 

وأخذوا منه ذريعة لقتال غري  ،وعدم قبول غريه يستوجب القتال ،على سيدنا حممد فقط
روجهم وحبجة خ ،وأحيانًا قتال املسلمني أنفسهم بسبب وقوعهم يف املعاصي ،املسلمني

ال   :" أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا :متذرعني حبدي  النيب  ،عن تعاليم اإلسالم
وحساهبم  ،فإن قالوا ال إله إال اهلل عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها ،إله إال اهلل
  .(1)" على اهلل 

ية إن ما ورد يف كتب التفاسري من خصوصية الشريعة اإلسالم :الرد على الشبهة
ولكن مع األخذ بعني االعتبار النقاط  .مبا هو مقصود من اآليات صحيح وال غبار عليه

  :التالية
وعليه  ،جمرد االعتقاد القليب والقبول بدين اإلسالم هو دخول فيه أنَّ -1

فال جيوز حماربة غري املسلم حىت يظهر  ،الكثري من البشر، وإن مل يعلن أو يثبت  ذلك
    .الم واملسلمنيويبتدئ مبحاربته لإلس

يف اآلية األوىل " إن الدين عند اهلل اإلسالم " ربط الدين بلفظ اجلاللة "  -2
وليس من حق أحد أن  ،وحكم اعتناقه عائد هلل ،أي أن أمر الدين راجع إىل اهلل ،اهلل "

واألمر كذلك يف اآلية  ،إمنا هي النصيحة والداللة ،يفرض الدين أو يكره أحدًا عليه
" ومن يبتغ غري اإلسالم دينًا فلن يقبل منه " فربطت من اختذ غري اإلسالم دينًا الثانية  

وهو  ،ومسألة القبول أيضًا راجعة لذات اهلل عز وجل إذ هو احملاسب ،بعدم القبول

                                                 

 . 21رواه مسلم، عن جابر بن عبد اهلل،اجلامع  الصحيح، حدي  رقم   (1
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وبالتايل فإنه ال  ،وهو وحده من يتقبل العمل من عباده أو ال يتقبله ،احلاكم بني عباده
اهلل عز وجل يف عباده إال من مكنه املوىل عز وجل من والية حيق  للبشر تنفيذ أحكام 
ومل  ،مث إن اللفظ الوارد يف النص القرآين " فلن يقبل منه " ،أمر املسلمني وحكم بالدهم

، ألن العقاب واحلساب أيضًا بيد اهلل وحده ال " سنعاقبه " أو " سنحاكمه"  :ظيرد بلف
  .فح والغفرانوهو من بيده أيضًا العفو والص ،شريك له
فهو حماربة كل من ال  :أما املنطوق :منطوق ومفهوم يف حدي  النيب  -2

وهو ما عليه أهل العلم فهو مقاتله من حيارب  :وأما املفهوم ،يدين بدين اإلسالم
" أمرت أن أقاتل من يقاتلين  :فيكون تقدير الكالم ،اإلسالم املسلمني ممن ال يدين بدين
  .ن ال إله إال اهللمن الناس  حىت يشهدوا أ

فلهم  ،أهل الكتاب أصحاب عهد وذمة أنَّاإلسالمية الشريعة  يف معلوم   -2
استثين من ذلك احملاربون الذين هلم أحكام  ،مسلمني وعليهم ما على املسلمنيلمال ل

  .أخرى نتحدث عنها الحقًا إن شاء اهلل
اربة من مل يدن بدين إن الشبهة املثارة حول اآلية باالستدالل هبا  حمل :النتيجة
 ،باستثناء احملاربني ،وال إجبار أو تعنت يف اإلسالم ،فال إكراه يف الدين ،اإلسالم ال تصح

    .واملرتدين فإن هلم أحكام خاصة هبم نوردها فيما  سيأيت إن شاء اهلل
  :اآلية الثالثة فيا ورد فيه لفظ اإلسالم يف القرآن الكرمي

  َّ...يت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب ُّٱٱ:قول اهلل تعاىل
  .(2) املائدة / 

بكمال وكانت بشارة  نزلت اآلية الكرمية قبل وفاة النيب  :دراسة يف اآلية
انتقاله إىل بنيب عليه الصالة والسالم وإخبار ، وفيها نعي للالدين ومتام أحكام الشريعة

القرآن  ية نزلت يفألن آخر آ ،مع العلم أهنا مل تكن آخر آية يف النزول ،الرفيق األعلى
 خن حن جن مم خم حم جم هل ملخل  حل جل مك لك خك ُّٱ :الكرمي قول اهلل تعاىل

. ويف اآلية داللة على كمال نعم اهلل عز وجل بتمام شريعة (211) البقرة/  َّ من
  .اإلسالم خامتة الشرائع السماوية ورضا املوىل عمن اتبع هذه الشريعة ورضوانه
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 (.2) الصف/  َّمب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ :اآلية الرابعة
تناولت اآلية احلدي  عمن يتخذ هلل شريكًا وجيعل له ندًا تعاىل  :يف تفسري اآلية
فال أحد أظلم ممن يفتري على اهلل  الكذب فيجعل له ولدًا أو  ،اهلل عن ذلك علوًا كبريًا

آلية سبقتها يقول  وهذه اآلية جاءت متممة ،وهو يدعى إىل التوحيد واإلخالص ،ندًا
 ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ :تعاىل فيها

( مبعىن أن التوراة بشرت 2) الصف/  َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىيمي خي حي جي يه
وهو  ،ومبشرًا مبن بعده ،وعيسى عليه السالم إمنا جاء مصداق ما أخربت عنه ،بالنيب 

بياء بين  إسرائيل بشر فعيسى عليه السالم وهو خامت أن ،الرسول النيب األمي العريب املكي
ربطًا بني اآليتني ـ فإن وـ الذي ال رسالة بعده وال نبوة خبامت األنبياء واملرسلني 

تلك الدعوة  ،وببشارة حممد  ،و مبا جاء به عيسى ،اإلسالم بعينه هو اإلميان بالتوراة 
اهلل  دعوة موسى وعيسى وحممد صلى ،وال ينفصل أحد أركاهنا عن اآلخر ،اليت ال تتجزأ
  .عليهم أمجعني

( أن اشتقاقات لفظ  )سلم إال ،مل يرد لفظ اإلسالم إال يف هذه املواضع األربعة
ة  نورد منها أمثلًة ) أسلموا (  وردت يف موضع كثري ،و)املسلمون ( و ،(كلفظ )أسلم
 : فيما سيأيت
 مف  خفحف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ُّٱ :يف قوله تعاىل  - أ

 خن حن جن  مم خم حم جم هل ملخل حل جل  مك لك خك حك جك مقحق

 .(112ـ 111) البقرة/   َّ  خي حي جي ٰه مه جه هن من
واآليات يف معرض الرد على من ادعى أن اجلنة خاصة ألمة من األمم وهو     
فاآلية الكرمية خترب صراحة أن من أخلص دينه هلل موحدًا له  ومؤمنًا جبميع  ،كالم باطل

اهلل عزوجل أن يؤتيهم أجرهم ومصدقًا جلميع أنبيائه فأولئك وعدهم  ،رساالته السماوية
واجلدير بالذكر أن لفظ " أسلم " هنا مشل مجيع أتباع األديان السماوية  ،غري منقوص

  .اليهودية والنصرانية والشريعة اإلسالمية
 مك لك اك يقىق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث ُّٱ :قول اهلل تعاىل - ب

  َّ ني مي زي ري  ٰىين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل  يكىك
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األول  أن املقصود اإلسالم   :يف تفسري اآلية وجهانورد  .( 121ـ120) البقرة / 
أي االستسالم واالنقياد وكما هو واضح فإن  احلدي  عن سيدنا  :باملعىن اللغوي

وأما الوجه الثاين يف التفسري فإن املقصود هو اإلسالم باملعىن  ،إبراهيم  عليه السالم 
وعلى  .(21احلج / )  َّ جح  مج حج ُّٱاستدالاًل بقول اهلل تعاىل  .حياالصطال
وعلى   .أسلم أمرك إىل اهلل وفوضه إليه  :فحسب الوجه األول يكون معىن اآلية :هذا

  .استقم على اإلسالم :الوجه الثاين
 حتجت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئجئ يي ىي ني مي ُّٱ - ت

 خص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج مثهت مت خت

  َّ مق حق مف خف حفجف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خضحض جض مص
  .(21)احلج / 
 ىث نث مث زثرث يت  ىت نت مت زت ُّٱ :اىلقول اهلل تع - ث
 يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث
  .(22املائدة / )  َّام
 خيحي جي يه ىه مه  جه ين ىن من خن ُّٱ :قول اهلل تعاىل - ج
   َّ يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي

   .(10) يونس / 
 

  :مسألة تتعلق باآليات السابقة

ت صفة املسلمني على يف اآليات السابقة استعمل اشتقاق لفظ اإلسالم وأطلق
واستعمل مصطلح  ،من أبناء سيدنا إبراهبم عليه السالم  ،أتباع الديانات السماوية

هل كان  :والسؤال ،اإلسالم باملعىن اللغوي تارة و باملعىن االصطالحي تارة أخرى
  ؟اإلسالم يف زمن ابراهيم عليه السالم فصح إطالقه على مجيع أتباع األديان السماوية

ولكنه اإلسالم باملعىن  ،كان اإلسالم زمن إبراهيم عليه السالم ،نعم :اجلواب
العقيدة السماوية اليت دعا إليها مجيع أنبياء  ،وليس باملعىن الشرعي ،العقيدي والفكري

وبالرسل مجيعًا ـ   ،اإلميان باهلل ربًا واحدًا و إهلًا واحدًا :اهلل منذ عهد آدم وليس ابراهيم
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والكتب املنزلة  ،ـ دون تفريق بني أحد منهم رسلني سيدنا حممد مبا فيهم خامت امل
  :د ورد ذلك يف قول اهلل تعاىلو ق ،والثواب والعقاب ،واليوم اآلخر ،والغيب ،عليهم

 ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه ُّٱ

   َّ زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ
 . (122) البقرة/ 

سم املسلم على كل مؤمن باهلل من زمن سيدنا فمن هذه الزاوية صح أن نطلق ا
ومن هذا املنطلق نادى البعض أهل الفكر  ،إبراهيم عليه السالم وحىت قيام الساعة

وهو مصطلح أريد به دعوة باطلة بسبب ظهور تيار يدعو  ،مبصطلح )إبراهيمية األديان( 
 باقي الشرائع السماوية إىل العودة إىل الدعوة اليت أتى هبا إبراهيم عليه السالم متجاهلني

اليت نزلت بعده،وكأهنم بذلك يريدون اخلروج من مأزق االعتراف باإلسالم كديانة 
 ،واحلقيقة أن اإلبراهيمية واليهودية واملسيحية واإلسالم ما هي إال دعوة واحدة  ،مساوية
السماوية نزلت على األمم السابقة  بأزمنتها  ولكن الشرائع  ،دعوة التوحيدهي 
إىل أن جاءت خامتة الشرائع  ،ظروفها لتنظم حياة اجملتمعات اإلنسانية حسب تطورها و

فمصطلح إبراهيمية  ،السماوية ) اإلسالم( اليت تناسب بإعجازها كل مكان وكل زمان
اإلميان باهلل وما أنزل على  :األديان هو مصطلح غري دقيق،  واألحرى استعمال مصطلح

 نطالق على أتباع األديان السماوية الذياإليصح  :لة  فنقولمجيع رسله. ونعود إىل املسأ
رسالة موسى وعيسى وحممد صلوات اهلل عليهم  :يؤمنون جبميع الرساالت السماوية

وأما من ناحية الشريعة فال يصح  ،أمجعني  باسم املسلمني إن قصدنا ناحية العقيدة
دليل  ،م شعائره وتعاليمهتزتسميتها إال على من دخل يف اإلسالم وشهد بشهادته وال

 ٰى ين ىن ننمن زن رن مم  ام يل ىل مل ُّٱ :ذلك  قول اهلل تعاىل
 جت هب مبخب حب  جب هئ مئ خئحئ جئ يي ىي نيمي  زي ري
، فقال أسلمنا :اآلية فقال أهل الكتابهذه  قرأ النيب  .(20/ عمران )آل َّ حت
وقال للنصارى   ،أتشهدون أن عيسى عبد اهلل ورسوله؟ قالوا: معاذ اهلل :لليهود
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فأنزل اهلل عز  ،يكون عبدًا ن أن عيسى عبد اهلل ورسوله؟ قالوا: معاذ اهلل أنأتشهدو
 َّ يث ىث  نث مث زث رث ُّٱ :وجل

(1).  
 

يصعب حصر األحادي  النبوية الشريفة اليت اشتملت على لفظ اإلسالم أو أحد 
، يف بداية البح  اوقد أوردناه ،ًاض منها مشهور جدإضافة إىل أن البع ،اشتقاقاته

ارتأيت يف ذلك ل ،وحدي  اإلسالم واإلميان واإلحسان ،كحدي  أركان اإلسالم
  واليت لنا مراد من شرح غريبها من األحادي  غري املشهورة  ًاالبح  أن أذكر بعض
  :والدروس املستفادة منها
 ،فتجيء الصالة ،عمال يوم القيامةجتيء األ) :يف قول النيب  :احلدي  األول

يا رب أنا  :فتقول ،وجتيء الصدقة ،إنك على خري :فيقول ،يا رب أنا الصالة :فتقول
: إنك فيقول ،يا رب أنا الصيام :يقولمث جييء الصيام ف ،إنك على خري :فيقول ،الصدقة
، مث جييء ريإنك على خ  :هلل تبارك وتعاىلمث جتيء األعمال على ذلك فيقول ا ،على خري

 ،إنك على خري :فيقول اهلل عز وجل ،يا رب أنت السالم وأنا اإلسالم :اإلسالم فيقول
 :" ومن يبتغ غري اإلسالم دينًا فلن يقبل منه " فيقول تعاىل ،بك اليوم آخذ وبك أعطي
  .(2)(إن الدين عند اهلل اإلسالم 
 ،دمه وماله وعرضه املسلم على املسلم حرام :يف قول النيب  :احلدي  الثاين

التقوى هاهنا ) وأشار بيده إىل القلب ( وحسب  ،املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال خيذله
 . (2)امرئ من الشر أن حيقر أخاه املسلم 

وال تدابروا وال يغتب ،ال حتاسدوا وال تناجشوا وال تباغضوا :احلدي  الثال 
 . (1)أخو املسلم  وكونوا عباد اهلل إخواناً ، املسلم  ،بعضكم بعضًا

                                                 

 . 20/ 2ينظر: تفسري البغوي،  (1

، فيه عباد بن راشد، وثقه أبو حامت وضعفه آخرون، 221/ 10رواه اهليثمي،عن أيب هريرة، جممع الزوائد،  (2
 وبقية رجال أمحد رجال الصحيح. 

 . رجاله ثقات. 111/ 1اثلة بن األسقع، جممع الزوائد، رواه اهليثمي، عن و (2
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يا رسول اهلل اعرض علي  :فقال أتى يهودي إىل النيب  :احلدي  الرابع
فأصيب يف عينيه و أصيب يف  ،فرجع إىل منزله ،فأسلم ،فعرض عليه اإلسالم ،اإلسالم

إن اإلسالم ال ) :فقال النيب  ،أقلين :فقال ،فرجع إىل رسول اهلل  ،بعض ولده
  .(2)(يقال

فقال  ،ني ورجل من اليهودرجل من املسلم ،استب رجالن :ساحلدي  اخلام
والذي اصطفى موسى على  :فقال اليهودي ،: والذي اصطفى حممد على العاملنياملسلم
مبا كان من أمره  فذهب اليهودي إىل النيب  ،فرفع املسلم يده ولطم اليهودي ،العاملني

ال ختريوين ) :فقال النيب  ،ربهاملسلم فسأله عن ذلك فأخ فدعا النيب  ،وأمر املسلم
، فإذا فأكون أول من يفيق ،فأصعق معهم فإن الناس يصعقون يوم القيامة ،على موسى

فال أدري أكن فيمن صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثىن  ،موسى باطش جانب العرش
 . (2)(اهلل

 
  :تأمالت في األحاديث السابقة

بوية الشريفة دومنا غريها هو إبراز أفكار كان املراد من إيراد هذه األحادي  الن
  :هذه األفكار هي ،معينة عن دين اإلسالم

تبيان ما ورد يف اآليات الكرمية من أن الدين عند اهلل هو اإلسالم شريعة  -1
وأن مناط  القبول أو الرد يف الوقت نفسه عائد إىل اهلل عز وجل وحكمه بني  ،وعقيدة

 .احلدي  األول (العباد يوم القيامة ) كما أورد 
ومل يكتف فقط بالشعائر  ،إن اإلسالم دين اعتىن بعالقة املسلم مع اآلخر -2
وحرم  ،لقد وضع قانون األخوة بني املسلمني دستورًا حيكم عالقتهم  ببعض ،الدينية

فال  ،بل وحرم حىت أشكال األذى اللساين بني بعضهم ،دماءهم وأمواهلم وأعراضهم
و هذه القواعد كفيلة بأن جتعل من  .وال تباغض ،والشتم  ،وال سب ،غيبة وال منيمة

                                                                                                                                         

 .2522رواه مسلم، عن أيب هريرة،اجلامع  الصحيح، رقم:  - 1
، فيه عنبسة بن سعيد النضري، قال أبو حامت 2/200رواه  الذهيب، عن جابر بن عبد اهلل، ميزان االعتدال،  - 2

 ، وروي بإسناد أصلح بلفظ خمتلف. 221/ 2، ضعيف احلدي ، وخرج أيضًا يف: الزيلعي، ختريج الكشاف

 . 2112رواه البخاري، عن أيب سعيد اخلدري،اجلامع  الصحيح، رقم  - 2
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) كما ورد يف احلديثني الثاين  ،نسانية على اإلطالقتمع اإلسالمي أرقى اجملتمعات اإلاجمل
  .والثال  (
إكراه يف الدين" ال يتعارض مع مفهوم الردة يف  إن املبدأ اإلسالمي " ال -2

فال أكراه يف الدين أي الدخول يف  ،اإلسالم وما يتعامل معه من أحكام و حدود
من والة أمر املسلمني على اعتناق  ومن بعده أحٌد فلم جيرب سيدنا حممدًا  ،اإلسالم
أمن أهلها دون أن جيربهم على نطق  ،حىت املشركني يف مكة بعد أن دخلها  ،اإلسالم

مه أما من دخل اإلسالم فتجرى عليه أحكا .الشهادة " ومن دخل داره فهو آمن "
واليت من مجلتها حترمي االرتداد وإقامة احلد على املرتد والذي يقره حاكم  ،وتشريعاته

فال حيق  ،ديان السماوية و مكمل الشرائع الربانيةفاإلسالم خامت األ ،الدولة دون غريه
وحد االرتداد  ،ل فيه تارة و يعلن االرتداد عنه تارة أخرىأن يتخذه هزوًا فيدخإلنسان 

غايته احترام العقيدة عند اعتناقها والردع ود يف الشريعة اإلسالمية مقصده وكباقي احلد
عند  إباحة العنف  على الدخول فيها أووليس  اإلجبار أو اإلكراه  ،عن االستهزاء هبا

  .وهذا كله أوضحه لنا احلدي  الرابع .تركها
و إن اإلسالم احترم أصحاب الديانات السماوية وأعطاهم من احلقوق  -2

فيه يف الفصل القادم إن شاء وهذا املوضوع سنفصل  .كرامة واالحترام ما للمسلمنيال
   .تعاىل اهلل

 

 حي جي ٰه مهجه هن  من خن حن جنمم خم حم جم ُّٱ :بسم اهلل الرمحن الرحيم

 .(252)البقرة/  َّ هس مس هث مثهت مت هب مب هئ مئ  هي مي خي
البح  هبذه اآلية الكرمية استطرادًا ملا ورد يف اآليات  أن أبدألقد اخترت  

فكما أن الدين عند اهلل اإلسالم ومن يبتغ غري اإلسالم دينًا فلن واألحادي  السابقة  
فإن مناط القبول  ،... ال تعارض بني هذه اآليات.يقبل منه فإنه ال إكراه يف الدين

الذي هو اإلميان جبميع األنبياء والرسل دون  واإلسالم عقيدة ،وعدمه هلل عز وجل وحده
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مكماًل هبا الشرائع  سيدنا حممد  وهو الشريعة اليت جاء هبا ،تفريق بني أحد منهم
 ىب نب مب زب ُّٱوجل على عبيده املؤمنني  عمة اهلل عزنومتممًا ل ،السماوية السابقة

فالرساالت السماوية توجت  .(2)املائدة /  َّيت ىت نت مت زت رت  يب
والدعوة إىل اهلل قائمة إىل قيام الساعة دون إكراه ودون تعصب أو  ،اإلسالمبشريعة 
والذي مرده مجيعًا والقبول والرد  ،وهذا التخيري انبىن عليه مبدأ الثواب والعقاب ،إجبار

  .وعلياءه و رمحته ولطفه خبلقه ،إىل اهلل عز وجل جالله وسلطانه
أكملت دين متم فيه تشريع موسى و ،بةدين الرمحة واللطف واحمل إن دين اإلسالم

 واليت سبقه  هبا فيه أخالق عيسى وتوجت فيه عقيدة التوحيد اليت جاء هبا حممد 
إن املتأمل يف تعاليم القرآن الكرمي وماجاء   .آدم عليه السالم منذمجيع أنبياء اهلل ورسله 

جعل منه دينًا صاحلًا  يف السنة النبوية املطهرة يلمس كمال التشريع اإلهلي وإعجازه الذي
 :والسؤال املطروح هنا ،لكل زمان ومكان وكل ظرف من ظروف اجملتمعات اإلنسانية

إذًا ما يصدر عمن يسمون أنفسهم باملسلمني ما  هذا الكالم حقًا فلماذا جند إذا كان
  ؟نراه من التعصب والتطرف واإلرهاب

ا الكثرية إمنا تصب إن كل هذه املصطلحات وبغض النظر عن تعريفاهت :اجلواب
نشأ عنه فكر يف السلوك الشاذ الذي يصدر ممن تكون لديه فهم خاطئ لتعاليم اإلسالم 

 ،ويأيت من يعتنق هذا الفكر ،خاطئ نسب إىل هذا الدين احلنيف ظلمًا وجورًا وهبتانًا
 ويطبقه يف ،ن السماوي العظيمدومنا متحيص ودقيق يف صحته ونسبته إىل هذا الدي

، والتطرف السلوكي تارة بالتعصب الفكري -شكل منحرف ب ةات املتقدماجملتمع
  .وصواًل إىل الفعل اإلجرامي الذي انتشر يف أطراف العامل

فعندما فاملشكلة ليست يف دين اإلسالم، إمنا املشكلة فيمن ينتسبون إىل اإلسالم  
فهذا حاصل  ،للدينأو خيطئ يف تطبيق التعاليم الصحيحة  ،يسيء املسلم فهم تعاليم دينه

لذلك فإن احلرب اليت خيوضها العامل  ،من خلل يف نفسه وليس يف تعاليم الشريعة الغراء
وإمنا  ،مل تبدأ هذه احلرب بالسالح مطلقًا ،منا بدؤوا هبا  منذ زمن طويلإضد اإلسالم 

استبدلوا لعقوهلم عن اإلسالم احلنيف بصورة مشوهة عن  ،بدأت بغسل أدمغة املسلمني
فاختار  ،إن الغرب مل يستطع أن يوقف مد الدعوة اإلسالمية إىل أوروبة ،اليمه وفكرهتع
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ص من أن يتخل :األول :وبذلك حيقق هدفني ،استقباله مث تشويهه مث إعادته إىل بالدنا
وهذا ما يتحقق اآلن  ،، والثاين أن يدمرها يف الشرق األوسطةالدعوة اإلسالمية يف أوروب

  .على أرض الواقع
وأمسى  ،إلسالم وحسب ما مر معنا دين حيمل يف طياته أرقى املعاين األخالقيةا

بل إنه اعتىن بكل تفصيلة كبرية أو صغرية يف  ،الشعائر التعبدية قدسأ ،األركان العقيدية
ومع نفسه  ،و بىن عالقة املسلم مع رّبه ،فأرشده فيها إىل طريق الصواب ،حياة اإلنسان
نه على حسب تطبيقه لتعاليم يرتقي يف إميا -يف اإلسالم  – كما أن املؤمن،ومع غريه
 –، كل ذلك وضعه أهل العلم حتت مسمى " التزكية" ذلك العلم الذي ال يقر به الدين

وهو يف احلقيقة العلم الذي  ،بعض املتعنتني من أتباع هذا الدين –ولألسف الشديد 
فهو مبثابة الروح  ،يستقيما عليهاويقّوم القلب والعقل معًا حىت  ،يكمل قواعد الشريعة

  .للجسد
باإلنسان اإلسالم اعتىن لقد  ،وم الروحية والعلوم التشريعيةاإلسالم دين مجع العل

وكما أنه كان يف إعجازه دينًا صاحلًا لكل زمان ومكان  ،فطرًة وغريزًة ،روحًا وجسدًا
حسب املسائل نها فقد اتسم باملرونة حي  جاءت تشريعاته جمملة تسمح باالستنباط م

  .املستجدة بوسطية واعتدال
ترامه وهو يدعو إىل احترام اإلنسان إلنسانيته واحاإلسالم دين األخالق 

وكل  ،احملبة، العفة ،الوفاء ،األمانة ،الصدق :، من خالل التزام مكارم األخالقإلخوانه
أن اإلسالم دين  كما ،و االزدهارما من شأنه أن يعمر اجملتمع اإلنساين وأن يسري به حن

بل واالعتراف به أيًا كان لونه وعرقه وجنسه ودينه  ،يدعو إىل احلوار واحترام اآلخر
 السماوي. 

ويعطي املرأة حقوقها وحيفظ  ،اللبنة األوىل يف اجملتمع :اإلسالم يعتين باألسرة
ع وجمتم ،وحيرص كل احلرص على أن ينشأ األطفال يف بيئة تربوية سليمة ،للرجل كرامته

  .مترابط ومتماسك
إن املتأمل والباح  يف اإلعجاز القرآين جيد أن اإلسالم وقبل أربعة عشر قرنًا 

كالطب والعلوم الكونية والطبيعية  ،أتى مبا يتم اكتشافه اليوم من علوم حديثة
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عي فهو دين املعرفة والبح  العلمي واملوضو ،إضافة إىل اإلخبار عن املغيبات ،واإلنسانية
إمنا دين حياة وتطور  ،ليس دين شعائر تعبدية وحسبو ،عن  الغلو والتعصبالبعيد 

  .علمي ومعريف
من الفقه اإلسالمي ملعرفة لقد اعتاد الباحثون عند دراسة الدين اإلسالمي البدء 

وهذا جيد إال أن ،ودراسة علم التجويد  إلتقان تالوة القرآن الكرمي ،األحكام الشرعية
أن تدرس العقيدة أواًل  ةبل البد وخاصة يف أورب ،تمعات كل اجملهذا املنهج ال يصلح يف

وهذا التدرج هو املنهج  ،من أجل الفهم الصحيح للشريعة اإلسالمية ،واألخالق ثانيًا
ثالثة  لقد بقي النيب حممد  ،يف دعوته إىل اإلسالم الذي سار عليه سيدنا حممد 

إنَّ حىت  ،من الوحي العقيدة واألخالق عشر سنة يف مكة يعلم الصحابة مبا ينزل عليه
التاسعة للبعثة على أصح  الصالة الركن الثاين من أركان اإلسالم مل تفرض إال يف السنة

بعد أن نضخ اإلميان  ،، وتدرجت باقي التشريعات بعد اهلجرة إىل املدينة املنورةاألقوال
ا بأخالق اإلسالم وختلقويف قلوب املسلمني  ورسخت العقيدة الصحيحة يف عقوهلم 

 .الكاملة
إذ أن الكتب اليت اختصت هبذه  ،هذا ال يعين بدراسة العقيدة واألخالقوحبثنا 

إلفادة  ،لذا أكتفي بالتنويه لدراستها فقط ،األصول أشبعت بالدراسات والشروح
واجلدير بالذكر أيضًا أن علوم  الباح  يف التوجه إليها عند دراسة الشريعة اإلسالمية،

حىت وصلت أغلب مسائلها إىل  ،ة بالذات حصل يف التأليف فيها إفراط وتفريطالعقيد
لذا فإن على الباح  يف علم العقيدة  ،إخوتنا يف أوروبة مغلوطة أو مشوهة أو مبهمة
لئال يقع حتت يده مصدر فيه حتريف  ،اإلسالمية التحري يف الكتب واملصادر اليت يتناوهلا

ذلك سبب يف اعتناقه ألفكار ختالف يف حقيقتها الدين  فيكون ،للفكر اإلسالمي القومي
  .اإلسالمي احلنيف

مواضيع وخدمة إلخوتنا يف الغرب سنسلط الضوء على بعض  ،من أجل ذلك
بدءًا من نظرة اإلسالم إىل  ،الفكر اإلسالمي اليت ختدم دراستهم واطالعهم على شريعتنا

  .اهلل تعاىل أصحاب األديان السماوية يف الفصل القادم إن شاء
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 الثالثالفصل 

 
  موقف اإلسالم من أصحاب الشرائع الدينية داخل

  بالد المسلمين وخارجها.

 .اإلسالم والحوار الديني  
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 ميع األنبياء والّرسل و دعوتهم إلى الّتوحيد:اإليمان بج :أواًل

تعاجل الشريعة اإلسالمية قضية األديان السماوية األخرى من خالل األصول 
  :التالية

أّن دين اهلل واحٌد، وأّن رسل اهلل ما هم إّلا إخواٌن متحاّبون، ال عداء بينهم  -1
ّدين مجيعاً بأصول هذا ال وال خصام، وأّن الغرض من رسالتهم واحٌد، وأّن اّلذي بعثهم

ف فيها وال تباين، فلقد كانت دعوة رسل اهلل مجيعا الخواحٌد، وأّن هذه األصول ال 
ًوأنبيائه عليهم الّسالم مبنّيًة على أصٍل ثابٍت وركٍن أساسيٍّ، أال وهو أن يبّينوا للّناس أّن 

وا به، وأن يؤّدوا إليه ما هناك إهلاً خالقاً واحداً خالقاً هلذا الكون، وعلى البشر أن يؤمن
جيب من العبادة اّليت تليق جبالله ليسعدوا هبا ويهتدوا إىل الّصراط املستقيم، كذلك 

ان، وأّن الّناس كانت دعوة الّرسل تأكيداً على أّن اإلنسان يف هذا الكون هو أخو اإلنس
والّصالح هم آدم وأّمهم حّواء، ومقاييس الّتفاضل بينهم الّتقوى يكّلهم من خلق أب
 نت مت زت رتيب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱ وفضائل األعمال،

، ونتيجًة هلذين األصلني: اإلميان باهلل واألخّوة اإلنسانّية كان (12/احلجرات) َّيت ىت
 من الواجب والّطبيعّي أن تعيش اإلنسانّية كّلها يف حبٍّ وتعاوٍن وأخّوٍة وسالٍم. 

عديدٍة أمرنا أن نؤمن جبميع األنبياء  منذ أن نزل القرآن الكرمي ويف مناسباٍت -2
واملرسلني وأن نقّدسهم وحنّبهم، وخصوصاً سّيدنا موسى وعيسى عليهما الّسالم، وكأّن 

يؤّكدان وبإحلاٍح على أّن األديان واحدٌة يف أصوهلا  القرآن الكرمي وسّيدنا حمّمد 
يعلن أّن املسيحّية  وواحدٌة يف هدفها، وهو إسعاد اإلنسان، كيف ال! والقرآن الكرمي

واإلسالم يؤمنان على حّد الّسواء باإلله اخلالق الواحد، وبيوم القيامة، وبالعمل الّصاحل 
 اّلذي يسعد اإلنسان وينقذ صاحبه من عذاب اهلل، ويدخله يف فردوسه، يقول تعاىل: 

 ىن من خن حن جن يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
يتصّفح القرآن  ، وكّل من(22/البقرة) َّ مي خي حي جي يه ىه مه جه  ين

ً عن املسيح ومؤّيدًا   الكرمي ويدرس سرية رسول اهلل  جيد أّن اإلسالم أتى مدافعا
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لرسالته، بل وجلميع رسل اهلل ورساالهتم ال ناقضًة وال مهّدمًة هلا، بل جامعًة هلا وداعيًة 
ى اّتباع لإلميان هبا والعمل مبقتضاها، وإّنك لتجد القرآن حيّ  أهل الّتوراة واإلجنيل عل

 ٌّ  ٰى  ُّٱكتابيهما، ويعّنف أولئك اّلذين يتهاونون يف العمل هبما، قال تعاىل: 

، (22/املائدة)  َّ نب مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
 مي زي ري ٰى  ين ىن نن من زن رن مم ام  يل ىل ُّٱوقال أيضًا: 

من غريهم على  ، وهذا الّتعنيف جنده منصّبًا على املسلمني و(21/املائدة) َّني
يّتبعوا تعاليم اإلسالم واكتفوا باالنتماء إليه، هذا الّتوجيه اإلهلّي يضع كاّفة  اّلذين مل

املؤمنني من كّل األديان أمام مسؤولّياهتم جتاه خالقهم وجتاه اإلنسان، وال يشفع هلم جمّرد 
االنتماء الّشكلّي هلذا الّدين أو ذاك، بل عليهم أن يّتبعوا اإلميان احلقيقّي من كّل قلوهبم 

ً جتعل املؤمنني األصالء و عقوهلم وأعماهلم لينالوا اخلالص، فاألديان ليست إّلا سبال
 يقتربون من اهلل وتنتعش أرواحهم بأنواره، وعقوهلم حبكمة آياته. 

الّدين يف جوهره يعود إىل ثالثة أسٍس: العقيدة، الّشريعة، األخالق،  -2
احدٌة عند كّل األنبياء واملرسلني، و -كما ذكرنا سابقًا- والعقيدة واألخالق الكّلّية

ولكّن املتبّدل هو الّشرائع حبسب اختالف أحوال األمم والّشعوب اّليت كانت تأتيهم 
رسالة الّسماء، أّما مفهوم وأركان العقيدة فواحٌد على ألسنة مجيع األنبياء والّرسل، وهذا 

ٌة،بل يوجد ديٌن إهليٌّ رّباينٌّ اّلذي يسّمى الّدين الّسماوّي الواحد،فال يوجد أدياٌن مساوّي
، وهذا الّدين (11/آل عمران) َّ...مب زب  رب يئ ىئ ُّٱواحٌد، امسه اإلسالم، 

 اإلهلّي اّلذي ارتضاه اهلل تعاىل لكّل خلقه من حلظة أن خلقهم إىل يوم لقائه، فقال تعاىل:
،هذا اإلسالم  (2/املائدة) َّيت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب ُّٱ

 رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱاملطلق جلميع أوامر اهلل ونواهيه،  اّلذي يعين االستسالم
، ولذلك نقرأ يف القرآن الكرمي (15/آل عمران) َّ زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ

  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ ُّٱٱهذه احلقيقة واضحًة جلّيًة يف قوله تعاىل:

، (12/الشورى) َّ... يق ىق  يف ىف يث ىثنث مث زث رث يت ىت نت
ً  هو الّدين اإلهلّي الّسماوّي اّلذي امسه اإلسالم، هو اّلذي دعا إليه مجيع رسل  هذا إذا

ال  ،اهلل، فاحلقائق اإلميانّية عندهم واحدٌة، وهي: اإلميان بوجود خالٍق عظيٍم واحٍد
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شريك له مّتصٌف بصفات الكمال املطلق، منّزٌه عن الّنقائص، واإلميان باليوم اآلخر يوم 
، ر، واإلميان جبميع أنبياء ورسل اهلل احلساب والّدينونة، واإلميان باملالئكة األطها

 ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه ُّٱواإلميان بكّل كتب الّسماء املنزلة على املرسلني، 

 زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر

، فكّل األنبياء وكّل أتباعهم الّصادقني (122/ةالبقر) َّ زت رت يب ىب نب مب
 مّساهم القرآن الكرمي باسٍم  واحٍد: "املسلمون".  

 المبادئ المشتركة بين الّديانتين: اإلسالم والمسيحّية:  -4

   الّديانتان خرجتا من مشكاٍة واحدٍة، وتدعوان يف احلقيقة إىل اإلميان باإلله
" وإّن احلياة األبدّية هي لّدين، فهناك قول الّسّيد املسيحاخلالق الواحد، وعدم الّتفريق يف ا

، (1)حدك، ويعرفوا أّن اّلذي أرسلته يسوع املسيح"أن يعرفوك أّنك أنت اإلله احلقيقّي و
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه ُّٱويف القرآن الكرمي قول اهلل تعاىل: 

 ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ

 .(122/البقرة) َّ زت رت يب
   الّديانتان حتّثان أتباعهما على أن يكونوا أعضاًء نافعني يف اجملتمع، ففي

، ويف (2)"لق كّلهم عيال اهلل، وأحّب اخللق إىل اهلل أنفعهم لعيالهاخل": حدي  الّنيّب 
 . (2)"قول الّسّيد املسيح: "وصّيٌة جديدٌة أعطيكم إّياها: أن حتّبوا بعضكم بعضًا

 يل ىل ُّٱٱففي القرآن الكرمي: ،تان أتباعهما إىل تبادل املوّدةوتدعو الّديان 
 ني  مي زي ري ٰى ينىن نن  من زن رن مم ام
 . (12/ ئدة املا)  َّحئ جئ يي ىي

  وتّتفق الّديانتان على أّن العدل والّتكامل مها أساس اجملتمع، إذ ال بّد من
القاعدة اإلميانّية عند كّل إنساٍن لتدفعه إىل االلتزام األخالقّي، مّما حيّد من وقوع اجلرائم، 

 فقلٌب ال إميان فيه كمحكمٍة ال قاضي فيها. 
                                                 

 .  2-2، ص 12إجنيل يوحنا، ج -1

 ، قال األلباين: روي بإسناد ضعيف.111/ 1رواه اهليثمي، عن أنس بن مالك، جممع الزوائد،  -2
 . 22، ص12إجنيل يوحنا، ج -2
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 هي التقاؤمها يف اإلميان حبقائق أبدّيٍة، وحقيقٌة أخرى مشتركٌة بني الّديانتني و
فلهذا العامل خالٌق واحٌد ال ميوت، ومل يكن وجود هذا العامل صدفًة أو عبثًا، وكذلك 
اإلميان بالغيب، كالقضاء والقدر، واملالئكة، واجلّن، وبالبع  واحلساب بعد املوت، 

 وباجلّنة جزاٌء للمحسنني، وبالّنار جزاٌء للمسيئني. 
 

 الّلقاء بين األديان: يكون بإّتباع ما يلي:  طرق -5

أن نرجع إىل كتبها األصيلة األوىل، فنجمع منها ما اّتفقت فيه األديان من  - أ
 وحدانّية اهلل العظيم خالق كّل شيٍء، وعلى أبدع نظاٍم، وأّن اإلنسان أخو اإلنسان. 

ً  موّحد - ب ً  إذا عمل هبا أن ننظر إىل الوصايا األخالقّية اّليت جتعل العامل سعيدا ا
بعد اّتفاق رجال األديان عليها، مّث تعميم الّتعليم واإلعالم منها بالوسائل احلديثة، فال 
توصل الّسالم إىل العامل وحسب، بل جتعل من العامل أسرًة واحدًة متآخيًة متحاّبًة، كما 

شتكى منه املؤمنون يف تواّدهم وترامحهم كاجلسد الواحد إذا ا ": قال الّنيّب حمّمد 
 . (1)"عضٌو تداعى له سائر اجلسد بالّسهر واحلّمى 

أن ننظر وبكّل شجاعٍة وصدٍق وإخالٍص إىل أّن مرور الّزمن وكثرة  - ت
الّترمجات ووجود أصحاب املطامع واألهواء قد أّثر على بعض أصول الّدين الّداعية إىل 

باد الّرّب الواحد، كّل ذلك احملّبة والّتعاون، وفتح اجملال لبذور الّتعّصب واحلقد بني ع
جيب مراقبته وتصحيحه، وإعادة الّنظر يف الّتأويالت املعاكسة للقاء األديان مستعينني 

فال بّد هلذه الوسائل وما يشبهها من  ، بالعقول الّنّيرة واألحباث العلمّية الّصحيحة
بني  حواٍر حرٍّ يهدف إىل الوصول إىل احلقيقة، والّلقاء احلقيقّيمن مؤمترات 

األديان،ولقد ذّللت املعرفة والّثقافة كثريًا من العقبات والّصعوبات اّليت كانت حتول دون 
 -احلوار والّتعاون العاملّي، ولكن ال تزال هناك بعض العقبات يف طريق هذا الّلقاء العظيم

 ومن هذه العقبات:  -لقاء األديان
من رجال  الّتعّصب والّتطّرف واجلمود اّلذي يسيطر على كثرٍي (1

الّدين،فيحول بينهم وبني احلّق، وحيجبهم عن سلوك الّصراط املستقيم،وقد أشار القرآن 
                                                 

 . 111/ 2مسلم،عن النعمان بن بشري، صحيح  مسلم، رواه   -1
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  الكرمي إىل بطالن ذلك،فيما وصف به الكافرون من تقليٍد ومجوٍد،حي  قال تعاىل:
 ىت نت مت  زت رت يبىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱ

 .(21/انلقم)  َّ رث يت
دٍة لدى بعض أتباع الّديانات، هذه وجود تأويالٍت وتفسرياٍت معتم (2

الّتأويالت تفّرق بني األنبياء وتنّفر اإلنسان من أخيه اإلنسان، وحتمل الّشقاق والبغضاء 
يف ثناياها، واملسؤولّية تقع يف ذلك على أصحاب العقول الّنّيرة من رجال الّدين لكي 

ساالت الّسماوّية، ويؤّدي يستبدلوا هذه الّتأويالت والّتفسريات مبا ينسجم مع أصول الّر
 إىل حتقيق إخاٍء إنساينٍّ. 

وجود طقوٍس دينّيٍة مصادمٍة للعقل، وال تّتفق مع املعارف العلمّية الّثابتة،   (2
تارخييٍّ بني العقل والعلم من جهٍة، وبني  انفصالّدى ذلك يف بعض البلدان إىل وقد أ

مل يعد على اإلميان بأّية فائدٍة، بل  الّدين من جهٍة أخرى، هذا الّشقاق بني العقل والّدين
 على العكس ظّل الّشقاق سالحًا يف يد خصوم الّدين يستعملونه يف حماربة اإلميان. 

و يف هذا اإلطار فإن عالج ذلك يتوّقف على إخالص رجال الّديانات، 
صول وانقيادهم للحّق، ومتييز الّصحيح من الّدخيل يف الّتأويالت والّتراث الّدييّن، والو

بالّناس إىل إمياٍن عقليٍّ يصّفق له العلم ويكّبر له اإلميان، ورغم هذه العقبات فإّن طريق 
احلوار مفتوٌح والّتعاون مهّيٌأ اليوم أكثر من أّي وقٍت مضى إذا توافر الّرجال احلكماء 
واملخلصون املتجّردون وأصحاب الّروح املنفتحة اّليت ميكن أن تنهض باإلخاء اإلنسايّن 
 وتتجاوز خمّلفات عصور البغضاء واألحقاد ليجتمع عباد الّرّب الواحد على احملّبة والوئام. 

 

 ثانيًا: قضية التعايش بين المسلمين والمسيحيين: 

 
موضوع الّتعايش بني املسلمني واملسيحّيني عرب تاريخ العالقة بينهما منذ مخسة 
عشر قرناً وإىل اليوم، قضّيٌة تعّد من املسّلمات االعتقادّية والّتشريعّية واألخالقّية  لنا حنن 
املسلمون، والّسبب يف ذلك أّن هذا الّتعايش قد وضع القرآن الكرمي أسسه ومبادئه، 

 من بعدهبتطبيقه حياًة واقعّيًة وأمثلًة عملّيًة، مّث هنج الّصحابة الكرام  وقام الّنيّب األكرم 
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  املنهج نفسه، وانطلقت مسرية الّتعايش اإلسالمّي املسيحّي عرب هذه القرون الّطويلة
، خال بعض الفترات املظلمة اّليت آخر تسري متأّلقًة من تطبيٍق عمليٍّ هلا إىل تطبيٍق عمليٍّ

ٍة مقيتٍة كانت فيها عالقة الّتعايش ترتكس حنو سلبّيٍة مظلمٍة، أو عصبّيٍة بغيضٍة، أو طائفّي
يسّببها اجلهل حبقيقة الّدين الّسماوّي، أوالّتأويالت املنحرفة، أو األهواء واملصاحل 
واألنانّيات لبعض رجال الّدين،أو تدّخل الغرباء اّلذين يسعون لبّ  بذور الّطائفّية متهيدا 

 ًالستعمار واستغالل بالد املسلمني واملسيحّيني على الّسواء.   
قواعد الّتعايش مع غري املسلمني، وخباّصٍة  لكرمي وسّنة الّنيّب لقد وضع القرآن ا

ً واضحًة جلّيًة تستند على حقٍّ مقدًٍّس،أال وهو  املسيحّيون، وكانت هذه القواعد أسسا
 ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ُّٱٱالكرامة اإلنسانّية،حي  قال تعاىل:

 ، ويبّين اهلل تعاىل أّن(20/اإلسراء) َّ ىن نن من زن  رن مم ام يل
 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱٱالبشر متساوون من حي  بشرّيتهم، حي  قال تعاىل:

، وجاء على لسان (12/احلجرات) َّيت ىت نت مت زت رتيب ىب نب  مب
إّن رّبكم واحٌد، وإّن أباكم واحٌد، كّلكم آلدم وآدم من ): خري البشر سّيدنا حمّمٍد 

ال لعجميٍّ على عريبٍّ، تراٍب، إّن أكرمكم عند اهلل أتقاكم، ليس لعريبٍّ على أعجميٍّ، و
، ومن هنا كانت 1وال ألمحٍر على أبيض، وال ألبيض على أمحر فضٌل إّلا بالّتقوى"

احلصانة لكّل البشر بغّض الّنظر عن ألواهنم وأجناسهم ولغاهتم ودياناهتم، فاالحترام 
ٍة بني والّتقدير للّشخصّية اإلنسانّية حقيقٌة جلّيٌة يف نصوص اإلسالم، كّل ذلك دون تفرق

يف األسلوب  -من باب الّتقنني والّتقعيد  -لوٍن أو مّلٍة أو جنٍس، و إذا أردنا أن نتحّدث 
اّلذي باشر به اإلسالم حقيقة الّتعايش مع اآلخرين نرى أّن هذا الّتعايش ينطلق من قوله 

 ىف يث ىثنث مث زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ُّٱ تعاىل:
اضحٌة متامًا يف تقرير العالقة بني املسلمني ، فاآلية و(1/املمتحنة)  َّ  ىق يف

وغريهم، إّنها عالقٌة قائمٌة على أمٍر أعظم من العدل، اّلذي هو إعطاء كّل ذي حقٍّ حّقه 
وهو الّزيادة على احلّق فضاًل، إّنها  -وإّنما ترتقي هذه العالقة إىل مرحلة اإلحسان  -

                                                 

، وقال الطرباىنُّ: " مل يرو هذا احلدي  عن 11/120، شعب اإلميان،رواه البيهقي، عن أيب النضرة  -1
 اجلريرى، إالَّ أبو املنذر الورَّاق، تفرَّد به سهل بن عثمان ". 
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ائع أّن اإلسالم مّسى غري املسلمني داخل عالقٌة قائمٌة على الرّب واإلحسان، والّشيء الّر
جمتمعه "أهل الّذّمة" أي أهل العهد والّضمان  واألمان، ألّن هلم عهد اهلل وضمان رسوله 

  وأمان مجاعة املسلمني على أن يعيشوا يف محاية اإلسالم، وحتت راية اجملتمع
ونّية، كما يظّن البعض، اإلسالمّي آمنني مطمئّنني، وهذه الّتسمية ليس فيها شيٌء من الّد

"أنت يف ذّميت" هذا يعين يف محاييت ورعاييت وحتت كنفي، ال أؤذيك  ألّن العريّب إذا قال:
 وال أمسح ألحٍد أن يؤذيك. 

 .–من عاملك كنفسه مل يظلمك  -
ا من احلقوق، وعليهم بعض اّلذي علينا هلم ما لنا وعليهم ما علينا،هلم ما لن -
 ،طبيعة العالقة بني املسلمني واملسيحّيني قامت وفق هاتني القاعدتني ،–جباتمن الوا
 من خالل الّنقاط الّتالية: وشرحت 
تأمني احلماية من العدوان اخلارجّي: حي  يوجب اجملتمع اإلسالمّي أن  -1

ش بداخله، وهذا ما صّرح به الفقهاء يف تؤّمن كّل ضوابط احلماية لكّل من رضي العي
،ولعّل أروع األمثلة على ذلك يف الّتاريخ موقف الّصحايّب القائد أيب عبيدة (1)إرشاداهتم
من أهل محص وغريهم عندما رّد عليهم أمواهلم اّليت دفعوها مقابل  بن اجلّراح 

مية يقف بعنٍف ،وهذا ابن تي(2)محايتهم من االعتداء اخلارجّي بسبب عجزهم عن ذلك
يف وجه الّتتار عندما أرادوا إطالق سراح أسرى املسلمني فقط وإبقاء الّنصارى يف 

إّنا ال نرضى إّلا بافتكاك مجيع األسرى من املسلمني وغريهم،ألّنهم أهل  األسر،فقال:
 .  (2)ذّمتنا،وال ندع أسرياً  ال من أهل الّذّمة وال من أهل املّلة

 اخلّية: وتشتمل هذه احلماية على ما يلي: تأمني احلماية الّد -2
محاية الّدماء واألبدان: حي  تضافرت األحادي  الّنبويًّة وسلوك الّصحابة  -أ

على حترمي إحلاق أّي أذى وأّي ظلٍم بأّي إنساٍن مواطٍن أو زائٍر غري مسلٍم هو يف ذّمة 

                                                 

 . 110/ 2ينظر: ابن قدامة، املغين،  -1
 . 122،فتوح البلدان، صينظر:البالذري -2
 . 20ينظر: ابن تيمية، الرسالة القربصية، ص -2
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ً  فأنا املسلمني وعهدهم، من ذلك قول الّنيّب  خصمه ومن كنت : "من آذى ذّميا
 .  (1)خصمه خصمته يوم القيامة"

محاية األعراض: فال جيوز يف اإلسالم إحلاق األذى باملسلم أو غري املسلم  -ب
من شتٍم أو قذٍف أو جتريٍح أو غيبٍة، يقول يف ذلك الفقهاء: "جيب كّف األذى عن 

 الّذّمّي وحترمي غيبته كاملسلم".
ّي ألحكام الّشريعة اإلسالمّية يظهر بوضوٍح محاية األموال: والواقع الّتطبيق -ج

هذه احلماية لكّل ممتلكات غري املسلمني، فلهم احلّق يف دخول كّل املعامالت املالّية 
 وممارسة الّصفقات إىل غري ذلك من احلّرّيات االقتصادّية. 

كفالة بيت املال: يكفل اجملتمع اإلسالمّي للمسلم وغري املسلم كّل  -د
: " وخاّصًة عند العجز عن الكسب والعمل، وذلك تطبيقاً لقول الّنيّب  االحتياجات،

، وأهل (2)كّلكم راٍع وكلكم مسؤوٌل عن رعّيته، فاإلمام راٍع ومسؤوٌل عن رعّيته"
الّذّمة من أوىل الّناس مع املسلمني بالرّب والّصلة، وكانت ضمانات اجملتمع املسلم واضحٌة 

 يف ذلك بني املسلم وغريه.لكّل فئات اجملتمع ال تفريق 

حي  أقّر  حّرّية املعتقد وممارسة الّشعائر الّدينّية، وصون أماكن العبادة: -أ
اإلسالم بوضوٍح تامٍّ حّرّية االعتقاد لكّل الّناس، فال إكراه ألحٍد على دخول اإلسالم، 

األول جائٌز  يه والّدعوة إىل اإلسالم واإلجبار عليه أمران متضاّدان،وإن كان يدعوهم إل
 حبجب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ُّٱ مشروٌع، والّثاين حراٌم ممنوٌع، قوله تعاىل:

البقرة ) َّمم خم حم جم ُّٱ ،وقوله تعاىل:(125/النحل) َّجت هب مب خب
، فكانت القاعدة يف ذلك: نتركهم وما يدينون، ومن أبلغ األمثلة على تسامح (252/

أن يدخلوا  وكانوا سّتني شخصًا، لنصارى جنران، اإلسالم الّرفيع مساح الّنيّب 
وأن جيلسوا فيه بضعة أّياٍم، فإذا حضرت صالهتم توّجهوا جهة املشرق على  مسجده،

                                                 

ورد يف تذكرة و . قال األلباين: حدي  ضيف،11/221رواه السيوطي، جامع األحادي ،  -1
املوضوعات:"أخرجه أمحد يف مسنده والبخاري يف تارخيه والطرباين بسند رجاله معروفون وفيه ابن هليعة وهو من 

  املتابعات والصواب أنه حسن احلدي ".رجال مسلم يف
 .1/221رواه  البخاري، عن عبد اهلل بن عمر،صحيح البخاري،  -2
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واحلّق اّلذي جيب أن يصدع به أّن أعظم  دون اعتراٍض منه أو منٍع، مرأى من الّنيّب 
املعتقد يف اإلسالم، هو ما يرى اآلن وبعد مخسة عشر قرنا الّشواهد الواقعّية على حّرّية 

الكنائس واملعابد واألديرة املنتشرة يف بقاع العامل اإلسالمّي واّليت  ًمن أماكن العبادة:
 تنطق حبّرّية املعتقد اّليت جاء هبا اإلسالم. 

ل نّقحّرّية الّتنّقل: فلغري املسلمني من أهل الّديانات األخرى حّرّية الّت -ب
من بلٍد آلخر، يف أّي وقٍت شاؤوا، وألّي اّتجاٍه ساروا، فقد  واحلركة والّسفر والّترحال

 أمنٌة إىل أهل أيلة الّنصارى قرب العقبة: "... هذه جاء يف العهد اّلذي أرسله الّنيّب 
وحمّمٍد رسول اهلل إىل يوحّنا بن رؤبة، وأهل أيلة، سفنهم  وسّياراهتم يف الرّب من اهلل 

البحر، هلم ذّمة اهلل  وذّمة حمّمد الّنيّب، ومن كان معهم من أهل الّشام واليمن، وإّنه ال و
 حيّل أن مينعوا ماءً يريدونه من برٍّ أو حبٍر". 

عندما أرسى اإلسالم قواعد اجملتمع اإلسالمّي كان من  :حّرّية الفكر والّتعّلم -ج 
وأبلغ دليٍل على ذلك هو كثرة اإلنتاج  ،بني أسسه نشر العلم بني كّل فئات ذلك اجملتمع

العلمّي اّلذي ظهر على أيدي غري املسلمني يف شّتى اجملاالت العلمّية، واشتهرت أمساء 
علماء كثر من اليهود والّنصارى وغريهم، فليس يف أحكام اإلسالم ما مينع غري املسلمني 

ق مبادئ دينهم، وهلم إنشاء من حّرّية الفكر والّتعّلم، وهلم تعليم أبنائهم وتنشئتهم وف
املدارس اخلاّصة هبم، ولقد كانت اجلامعات واملعاهد اإلسالمّية عرب الّتاريخ مفتوحًة على 

فدرس حنني بن  ،مصراعيها ألهل الّذّمة حّتى تتلمذوا على أيدي علماء وفقهاء املسلمني
 فارايب... إخل.على يد ال على يد أيب خليٍل الفراهيدّي، وتتلمذ حيىي بن عديٍّ إسحاق
حّرّية العمل والكسب وتوّلي مناصب الّدولة: فأبواب العمل مفتوحٌة أمام  -د

املسلمني وغريهم ملمارسة أّي عمٍل أو مهنٍة، وهذا ما دفع غري املسلمني داخل اجملتمع 
اإلسالمّي بكّل ثقٍة وطمأنينٍة أن يتوّجهوا إىل األعمال اّليت تدّر أكرب قدٍر من األرباح، 

صبحوا صيارفًة وجّتارًا وأّطّباء، وكذلك األمر بالّنسبة لتوّلي وظائف الّدولة، فلهم فأ
وهلم املشاركة فيما يسّمى جملس الّشعب ترشيحًا وانتخابًا، ألّن  ،مطلق احلّرّية يف ذلك

 عضوّية اجمللس تفيد يف إبداء الّرأي للدولة وعرض مشكالت وأحوال املواطنني. 
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ّية: واملقصود هبا حّرّية ممارسة كّل الّنشاطات االجتماعّية، احلّرّية االجتماع -ه
كاملهرجانات واألعياد والّزيارات، وكانت مسة اجملتمع اإلسالمّي هي الّتعايش الّسلمّي 
بني كّل طوائفه وملله، وقد سبق احلدي  عن اآلية اّليت حّثت على الرّب  وحسن الّصلة 

مرضى غري املسلمني، ويزور جريانه منهم، ويتفّقد يعود  لغري املسلمني، وكان الّنيّب 
أحواهلم، فيحسن إىل حمتاجهم، ويتجاوز عن مسيئهم، ويدعوهم إىل اإلسالم بالّرفق 

 . (1)والّلني"
ً لسّنة رسول اهلل  ال نشعر إّلا أّننا أبناء ومسيحيني مسلمني كفإّننا  وتطبيقا

حّتى  .ناء األب واألّم يف العائلة الواحدةعائلٍة واحدٍة يتعاونون مع بعضهم كما يتعاون أب
مسا الّسورّيون يف فكرهم إىل رفض مصطلح "الّتعايش املشترك" يف الّتعبري عن أحواهلم، 
وتبّني مصطلح "العيش املشترك" بديالً عنه، على اعتبار أّن لفظ "الّتعايش" يعّبر عن حالٍة 

و تعاوٌن وتكاتٌف يف جمتمٍع واحٍد وبيئٍة من الّتأقلم بني بيئتني خمتلفتني، أّما "العيش" فه
 . (2)واحدٍة

 ثالثًا: االعتراف باآلخر:  

"إذا عّرفنا اآلخر غري اإلسالمّي بصورٍة خمتصرٍة بأّنه )املختلف( كيف ينظر     
 : اجلواباإلسالم واملسلمون إىل اآلخر؟ 

عد واضحٍة للعائلة البشرّية، وأعلن اإلسالم أّن احلقيقة أّن القرآن الكرمي وضع قوا
الّناس مجيعًا خلقوا من نفٍس واحدٍة، وهذا يعين وحدة األصل اإلنسايّن، فقال اهلل تعاىل: 

 جي يه ىه مهجه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
، والّناس مجيعًا يف نظر اإلسالم هم أبناء (1/النساء) َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي  حي
لة اإلنسانّية، وكّلهم له احلّق يف العيش والكرامة دون استثناٍء أو متييٍز، فاإلنسان هذه العائ

مكّرٌم يف نظر القرآن الكرمي، دون الّنظر إىل دينه، أو لونه، أوجنسه، وما اختالف 
البشرّية يف ألواهنا، وأجناسها، ولغاهتا، إّلا آيٌة من اآليات الّداّلة على عظيم قدرة اخلالق 

                                                 

 . 2/ 2البخاري، اجلامع  الصحيح،  -1

جوزيف زيتون،) مدير مجعية القديس غريغوريوس اخلريية (، أعالم املسيحية، دمشق، مجعية القديس   -2
 صباحًا.  11: 00م،  2011/ 5/ 12غريغوريوس، اخلميس، 
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 خئ  حئ جئيي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ُّٱٱقال عّز وجّل:تعاىل،
.وهذا االختالف ال جيوز أن يكون سببًا يف الّتنافر (22/الروم) َّ جب هئ مئ

والعداوة، بل بالعكس جيب أن يكون سببًا للّتعارف والّتالقي على اخلري واملصلحة 
 زت رتيب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱ املشتركة، فاهلل تعاىل يقول:

وميزان الّتفاضل اّلذي وضعه القرآن الكرمي،  (12/تاحلجرا) َّيت ىت نت مت
إّنما هو ما يقّدمه هذا اإلنسان من خرٍي لإلنسانّية كّلها مع اإلميان احلّق باهلل تعاىل، 
واآلخرون اّلذين مل ينتسبوا إىل مدرسة اإلسالم، مل ينظر القرآن الكرمي إليهم على أّنهم 

بيب إىل املريض، فهؤالء اآلخرون عندما يرفضون ليسوا بشرًا، وإّنما نظر إليهم نظرة الّط
دعوة اإلسالم،ال حيارهبم دين اهلل عّز وجّل وال يقاتلهم، ألّنه ال إكراه يف الّدين، فنحن 
املسلمون عندما ال يريد اآلخرون أن ينضّموا إىل مدرسة اإلسالم، فلنا احلّرّية الّتاّمة يف 

بناًء على مبدأ االحترام املتبادل،  ،الّطّيبة ومعاملتهم املعاملة ،والعدل معهم ،صلتهم
 .والعالقات واملصاحل املشتركة

إّن احلقيقة هي أّن اإلسالم مل يأت ليلغي األديان الّسماوّية الّسابقة، وإّنما جاء 
، وإىل 1جمّددًا ومتّممًا هلا، فسّيدنا املسيح يقول: "ما جئت ألنقض، وإّنما جئت ألمّتم"

فقال: "إّن مثلي ومثل األنبياء من قبلي كمثل  رجلٍ  بىن بيتاً فأحسنه  هذا أشار الّنيّب 
وأمجله، إّلا موضع لبنٍة من زاوية، فجعل الّناس يطوفون به ويعجبون له  ويقولون: هّلا 

. وهكذا مل يأت املسيح ليهدم 2وضعت هذه الّلبنة؟ قال: فأنا الّلبنة، وأنا خامت الّنبّيني"
ً ملا  حمّمد رسالة موسى، ومل يأت  ليجّرد املسيح من رسالته، فكّل نيبٍّ أتى مصّدقا

ً ملن بعده، والقرآن الكرمي هو جممع الّرساالت الّسماوّية  سبقه، والّنيّب الّسابق أتى ممّهدا
ودعوٌة لإلميان بكّل أنبياء اهلل، لذا فإّن املؤمن باملسيح ال بّد أن يعترف مبحّمٍد كما جاء 

واملؤمن مبحّمٍد ال بّد أن يعترف باملسيح كما جاء يف القرآن الكرمي يف القرآن الكرمي، 
 أيضًا. 
  

                                                 

 .12، ص5إجنيل مىت، ج  -1
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احلقيقة اّليت جيب إعالهنا بوضوٍح هي أّن اإلسالم احترم وجود اآلخرين   
مطلقًا،وهم املخالفون له يف الّرأي واالعتقاد، واعترف بكياهنم دائمًا،سواٌء أكانوا أفرادًا 

 قوله تعاىل:-أي اّليت فصلت بني املسلمني وغريهم -الفصل أم دواًل،فقد جاء يف سورة
 نن من زن رن ُّٱ (، واهلل تعاىل يقول:2)الكافرون/  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱ

لقد فصل اهلل تعاىل بذكر  (،22)املائدة/  َّ... ىي ني مي زي ري ٰى  ينىن
كّل اآلخرين، واعتراٌف بوجودهم املطلق، وال سبيل معهم إّلا باحلكمة واملوعظة احلسنة،  

 خن حن جن ُّٱ قال تعاىل: جلدال باّليت هي أحسن،واملعاملة القائمة على العدل،وا

 ٰر ٰذيي ىي  مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن من

(، فالوشائج اّليت تربط املسلمني بغريهم: أخّوٌة 12)احلج/ َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى
أو  ،إنسانّيٌة يلتقي عليها املسلمون مع البشر كاّفًة، سواٌء أكانوا أصحاب دياناٍت مساوّيٍة

مذاهب وملٍل أرضّيٍة، وإّن االّتفاق يف االعتقاد ليس شرطاً الستمرار الوجود على ظهر 
إّن االختالف يف االعتقاد ال يعين  ،األرض يف جممل الّتصّور اإلسالمّي، ويف الوقت نفسه

وصدق اهلل تعاىل حني  ،مطلقاً سبٌب يف حّد ذاته إللغاء الوجود كّله على وجه األرض
 حض جض مص خص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث ُّٱقال: 
 (.22)فاطر/ َّ خض
لقد سعى علماؤنا سعيًا عملّيًا دؤوبًا يف حتقيق مبدأ االعتراف باآلخر، إىل أن  

حّقق يف ذلك االعتراف باإلسالم واملسيحّية كرسالتني مساوّيتني من قبل رابطة الكنائس 
اٌن مشترٌك نّص على االعتراف الربوتستانتّية يف أملانيا الّدميقراطّية، وأصدر عن ذلك بي

بالّرسالتني الّسماوّيتني الّلتني نزلتا على عيسى رسول اهلل وحمّمد نيّب اهلل، والّلتني هتدفان 
   .إىل سعادة اإلنسان وسالمته

ني وهي مشكلة عدم املسيحّيأخوتنا ويف هذا اجملال تثار مشكلٌة من قبل  
كما يرى اإلخوة املسيحّيون  -الّتساوي بني الّرجل واملرأة يف الّزواج يف اجملتمع املسلم 

وإمكانّية زواج املسلم من املسيحّية دون العكس، إّن مثل هذه املشكلة تؤّدي إىل نوٍع  -
بعض املسيحّيني داخل أحياء أو قرى خاّصٍة هبم، كما هو احلال يف بعض من تقوقع 
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 إىل نشوء عاملني: مسيحيٍّ ومسلٍم، نياملسيحّيبعض املناطق الّسورّية، ويوصل كما يظّن 
 وال يسمح بأّي نوٍع من االختالط اّلذي يسمح بالّتعايش املشترك. 

الرّد على ذلك: فإّن اإلسالم ما ألغى املسيحّية، على العكس، اإلسالم أقّرها و
الم اعترافاً كامالً ال نقاش فيه، واعترف بالّدين واعترف هبا، واعترف بعيسى عليه الّس

املسيحّي بآياٍت واضحٍة وصرحيٍة، ال لبس فيها على اإلطالق، بل وأمرنا اإلسالم أن 
نعامل املسيحّيني وأن نعيش معهم وأن نعترف بكّل ما أنزل عليهم وعلى موسى وعلى 

القرآن الكرمي،  صِّمنتٍه بن عيسى عليه الّسالم من البّينات واآليات الواضحات، هذا أمٌر
ال نقاش فيه وال لبس، أّما موضوع الّزواج، فالّزواج عالقٌة خاّصٌة محيمٌة هلا قضاياها وهلا 
أبعادها الّنفسّية والّشخصّية والعقلّية والفكرّية، جيب أّلا نتحّدث عن املمارسات اّليت 

الّزواج مّث نقول هذا هو  ميارسها بعض املسلمني فيما خيّص عالقة الّرجل باملرأة يف
اإلسالم، اإلسالم ليس كذلك، جيب أن نفّرق بني املبدأ واملمارسة، فاملمارسات اّليت 
متارس يف حياة الكثري من األزواج املسلمني واملسيحّيني، هي مناقضٌة ومنافيٌة ملبادئ 

جيز تعاىل اإلسالم وأخالقه وتعاليم املسيحّية وتساحمها، ومن باب الّتشريع احلكيم مل 
، فاإلسالم أباح للمسلم (1)زواج املسيحّي مبسلمٍة، حتاشياً حلصول مثل هذه املمارسات

أن يتزّوج من املسيحّية أو اليهودّية، ألّنها إذا دخلت بيت املسلم جتد عقيدهتا مقّدسًة 
حمترمًة من زوجها، وبذلك يكون استمرار هناء األسرة مضمونًا، ومنع اإلسالم املسلمة 

تتزّوج من اليهودّي أو املسيحّي، خوفًا أن يسمعها اجلرح أو الّطعن مبقّدساهتا، وقد أن 
يوجب هذا احنالل األسرة، وضياع األوالد، وإذا كان املسيحّي أو اليهودّي آمن مبحّمٍد 
وبرسالته، كما يؤمن املسلم مبوسى ورسالته، وعيسى ورسالته فعند ذلك يكون ال مانع 

 من الّزواج.

الّتسامح يف املفهوم اإلسالمّي: هو" أن يكون لكّل فرٍد يف األّمة حقٌّ يف أن يعتقد 
ما يراه حّقًا، وأن تكون له احلّرّية يف تأدية شعائر دينه كما يشاء، وأن يكون أهل 

                                                 

 . 221ينظر: أديب اخلوري، إشكالية االعتراف باآلخر، ص  -1



 
 46 

ب ، وهذا الّتعريف يضمن لكّل أصحا1األديان املختلفة أمام قوانني الّدولة سواٌء"
 الّديانات حّرّية العيش يف اجملتمع اإلسالمّي دومنا تفريٍق بينهم وبني املسلمني. 

مشل الّتسامح اإلسالمّي مبادئ الّسّيد املسيح بالّذات، بل قّدسها أيضًا وكّرمها 
دمها يف هالٍة يف شخصّية الّسّيد املسيح، وشخصّية أّمه وعائلتها، وذلك حني ذكر ميال

من الّتقديس املالئكّي وأيضاً حني مّسى كربيات الّسور القرآنّية باسم مرمي وعائلتها آل 
عمران، هذا إىل جانب أّن القرآن الكرمي وقف مناضاًل إىل جانبهما، مدافعًا عنهما حماربًا 

 أعداءمها، وأعداء رسالة سّيدنا عيسى الّسماوّية. 
يحّية فحسب، بل مل يقبل من الّناس ليكونوا مسلمني مل يتسامح اإلسالم مع املس

 ىه ُّٱ إّلا أن يؤمنوا بالّسّيد املسيح ومبوسى، وبكّل أنبياء الكتاب املقّدس، فقال تعاىل:
 ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه

 (. 122)البقرة/  َّ زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ
خل جوهر تعاليم إجنيل املسيح، ومن الّتسامح اإلسالمّي، بل من جوهره أن أد 

وتوراة موسى ووصايامها، وتاريخ وحياة أنبياء الّتوراة واإلجنيل يف قلب القرآن الكرمي، 
وذكر فيه من معجزات عيسى عليه الّسالم ما مل تذكر يف األناجيل األربعة، قال تعاىل 

  نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ُّٱ يف القرآن الكرمي:

ً على الكتاب املقّدس من شرائع وتعاليم مساوّيٍة،  (،21/دة)املائ  َّ...ىث أي وحمتويا
لذلك نرى أّن القرآن الكرمي عندما يتحّدث عن العدل يقّرر أّن العدل لكّل الّناس 

 حص مس ُّٱ بصرف الّنظر عن عقائدهم وأجناسهم وألواهنم ومواطنهم، يقول تعاىل:

 (. 51/ء)النسا  َّ...خض حض جض مص  خص
وظائف الّدولة يف العصور اإلسالمّية األوىل تعطى  ليس هذا فقط، بل كانت

ً أو  للمستحّق الكفء بغّض الّنظر عن عقيدته ومذهبه، وهكذا كان كّل إنساٍن مسلما
غري مسلٍم ميلك أن يعيش يف ربوع الّتسامح اإلسالمّي مكفول احلّرّية والعبادة، مكفول 

                                                 

 .  115حممد منري سعد الدين، احلوار والعيش املشترك يف جمتمع متعدد، ص -1



 
 47 

ما دام خاضعًا  -ًا عن العملعاماًل أو عاجز-احلياة واملال، مكفول الّرزق واملعيشة
 للقوانني اّليت تنّظم حياة اجلماعة. 

هذا ويذكر أّن هذا الّتسامح لشيٍء ذايتٍّ من طبيعة الّديانة اإلسالمّية ونزعتها 
األخوّية اإلنسانّية، وهي كما مّر توجب على املسلم أن يؤمن باهلل وبرسله مجيعًا، وأن 

يتعّرض ألتباعهم بسوٍء،وأن يكون معهم حسن يذكرهم باإلجالل واالحترام، وأن ال 
املعاملة، رقيق اجلانب، لّين القول،حيسن جوارهم،وحيمي أماكن عبادهتم، وال جيور 
عليهم حبكٍم، ويصون كرامتهم وحياهتم كما تصان كرامة املسلمني وحياهتم، ولقد 

ملسلمني جتّلت هذه املعاين يف امليدان العملّي فترى أثر هذه املبادئ يف نفوس ا
وجند قصصاً حضارّيًة رائعًة تشهد على عظمة اإلسالم  وعالقاهتم مع اآلخرين،وحياهتم،

عاملّي األفق واهلدف والّرسالة، ويف  يف جمال الّتسامح الّدييّن،وعلى أّنه إنسايّن الّنزعة،
ويف مسريته وعمله، جتاه أهل الكتاب املقّدس ما يؤّكد هذه  حياة الّرسول الكرمي 

إىل املدينة املنّورة كان أّول ما عمله من شؤون الّدولة ويف ظّل  ة، فبعد هجرته احلقيق
رسالة الّسماء وتعاليمها أن أقام بينه وبني غري املسلمني من أهل الكتاب ميثاقاً حتترم فيه 
عقائدهم وتلتزم فيه الّدولة حبسن معاملتهم، وكما يعامل املسلمون )هلم ما للمسلمني، 

لى املسلمني(، فحينما جاء وفد نصارى احلبشة إىل املدينة أنزهلم رسول اهلل وعليهم ما ع
  يف مسجده الّنبوّي، وقام بنفسه على ضيافتهم، وكان مّما قاله يومئٍذ: "إّنهم كانوا

 . (1)ألصحابنا ملكرمني، فأحّب أن أكرمهم بنفسي"
مكتفيًا حبماية إّن اإلسالم مل يدع أهل الكتاب املقّدس يف عزلٍة اجتماعّيٍة 

كّلا بل فسح هلم يف رحابه وبني أهله أن يعيشوا مواطنني  ،أرواحهم وأمواهلم وحّرياهتم
حمترمني تربط بينهم وبني املسلمني صالت املوّدة والّترابط االجتماعّي يف ظّل عواطف 

 وطنّيٍة نبيلٍة. 
 جوٍّ يف -كما هو واقع يف جمتمعاتنا  –إّن املسيحّيني يف اإلسالم يعيشون 

اجتماعيٍّ طلٍق، يشاركون املسلمني أفراحهم وحفالهتم، ويشاركهم املسلمون كذلك 
                                                 

 .12/ 1معجم الشيوخ،  ،الصيداوي، عن أيب قتادة  -رواه أ -1
، تفرد به أيب طلحة بن زيد عن األوزاعي، قال ابن أيب حامت يف علل 112/ 2البيهقي، دالئل النبوة، -ب   

 احلدي :"أيب طلحة بن زيد ضعيف احلدي ".
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حي  يقول اهلل  يف هذه املناسبات، ويتّم هذا التوادد االجتماعّي بينهم يف ظالل القرآن،
 تعاىل:

 حط مض خض حضجض مص خص حص  مس خس حس جس مخ جخمح جح مج حج ُّٱٱ

 (. 5 :)املائدة  َّ حف جف مغ جغ مع جع  مظ

عوجل موضوع الّتسامح يف اإلسالم يف معرض الّرّد على شبهة انتشار اإلسالم 
حبّد الّسيف، وتوّسع آفاقه بالقتل وسفك الّدماء،بل ألّن البعض متادى واّدعى أّن اإلسالم 

بعض رجال اقترن بالقهر واإلجبار وخنق احلّرّيات،حي  جند بعض املفّكرين والّساسة،و
الّدين من غري املسلمني ساروا مع هذا خطأً دون أن يتبّنوا احلقيقة بأنفسهم، ويالحقوها 
جبهدهم وسعيهم،علمًا بأّن أبسط قواعد املنهج الّسليم يف مثل هذه األمور هي أن حيكم 

دًة إّلا العاقل على األشياء من خالل دراسته هلا والّتمّعن فيها، وأّلا يقّر قرارًا،أو يعتقد عقي
بعد إمعان الّنظر فيها والبح  والّتمحيص، ولو أّن الّناس التزموا قول اهلل تعاىل يف القرآن 

  الكرمي:
 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن ُّٱ

(، ملا غابت عنهم حقائق األمور وملا التبس عليهم صحيحها وباطلها حي  2)احلجرات/
 حقيقيٍّ مهما كان دينه أو لونه أو جنسه. أّن هذا الّنداء موّجٌه لكّل مؤمٍن 

ً من معامله البارزة، فإّن  وإذا كان الّتوحيد مسًة من مسات اإلسالم، ومعلما
ً  ميارس،  الّسماحة والّتسامح الّدييّن فيه من أبرز خصائصه وصفاته،حي  كان عمال

 فيما يلي:  ومنهجاً يسلك، وسّنة ال بّد من اّتباعها، ويتجّلى هذا الّتسامح الّدييّن
ً إّنما خلقوا من نفٍس  أّواًل: لقد أّكد اإلسالم وبشكٍل واضٍح أّن الّناس مجيعا

 خل ُّٱ واحدٍة،وأّن األصل البشرّي ألبناء البشرّية قاطبًة إّنما هو أصٌل واحٌد،قال تعاىل:
 يه ىه مهجه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل
ق الّناس بعد ذلك (، ومهما تفّر1)النساء/ َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي  حي جي

على أمٍم وقبائل وبلداٍن وأجناٍس فإّنما هو كتفّرق البيت الواحد، واألب واحٌد واألّم 
 واحدٌة. 
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ً مع طبيعته العاملّية فقد احتضن الّرساالت والّديانات  ثانيًا: إّن اإلسالم متّشيا
قيدة ووحدة الّسماوّية  اّليت نزلت قبله، وقّرر وبشكٍل واضح مع وحدة اإلله وحدة الع

 زب رب يئ ىئ ُّٱٱيقول تعاىل: الّدين الّسماوّي، ووحدة الّدين اّلذي نزل به الّرسل مجيعًا،

  يف ىف يث ىثنث مث زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب

 .(12)الشورى/ َّ... يق ىق
ثالثًا: لقد أعلن اإلسالم أّنه برسالته الّسماوّية ودعوته الّرّبانّية إّنما يريد تكرمي 

ً  قد جاؤوا برسالٍة واحدٍة هي عبادة اهلل وحده اإلنسان وسعادته، وأ ّن الّرسل مجيعا
  الشريك له، وأّن على املسلمني أن يؤمنوا بكّل رسل اهلل وبرساالهتم مجيعًا، قال تعاىل:

 ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه ُّٱ

 َّ زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ
 (. 122)البقرة/

والّدارس للقرآن الكرمي اّلذي أنزله اهلل   الّنيّب حمّمد  رابعًا: إّن املتتّبع لسرية
تعاىل عليه، واملتتّبع حلياة أتباعه اّلذين شّيدوا حضارًة بنيت على احلّب والّتسامح والعدل 
واإلخاء، إّن هذا املتتّبع الّدارس لكّل ذلك يرى إميان الّناس باإلسالم كان عن طريق 

 ُّٱ عن طريق القهر واإلجبار واإلكراه،انطالقاً من قوله تعاىل:الّرضا والقناعة والّتفّكر،ال 
 (. 252)البقرة/  َّ...جه هن  من خن حن جنمم خم حم جم

خامسًا: مل يقبل اإلسالم أن يتمّتع أتباعه وحدهم حبّرّية العبادة، إّنما قّرر أيضا 
ًة، ومل ًهذا احلّق لكّل أصحاب الّديانات الّسماوّية األخرى، واعترب أماكن عبادهتم حمترم

يكتف بذلك  فحسب، بل وكّلف املسلمني أيضًا أن يدافعوا عن هذا احلّق هلم 
وللجميع، وبذلك يثبت أّن اإلسالم نظاٌم عامليٌّ حرٌّ ميكن للجميع أن يعيشوا يف ظّله 

 ىي ُّٱ آمنني متمّتعني حبّرّياهتم الّدينّية، وعلى قدم املساواة مع مجيع املسلمني، قال تعاىل:
  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي
 (. 20)احلج /  َّ...ىئ

سادسًا: يقّرر اإلسالم وبكّل وضوٍح مبدأ املساواة بني الّناس فال جيوز أن 
يستعلي عرٌق على عرٍق، وال لوٌن على لوٍن، فاخللق كّلهم عيال اهلل، وأحّبهم إىل اهلل 
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 نئ مئ زئ ُّٱ الكرمي:، وقال تعاىل يف القرآن أنفعهم لعياله، هكذا قال الّنيّب حمّمد 
 َّ...يت ىت نت مت زت رتيب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ

 (. 12)احلجرات/
سابعًا: من مظاهر الّتسامح الّدييّن يف اإلسالم أّن اختالف الّناس يف أدياهنم ال 
ً  أن يكون احلوار بينهم بأسلوب العنف،بل اإلسالم يؤّكد على أن حياور  يعين أبدا

ً  باحلسىن ويف حدود األدب وا  ىل مل خل ُّٱ قال تعاىل: حلكمة والّرفق،بعضهم بعضا
 .(22)العنكبوت/   َّ... ىم مم خم حم جم يل

ثامنًا: إّن من الّتسامح اإلسالمّي مع اليهود والّنصارى أبناء الكتاب املقّدس أّن 
مل ينعتهم بالكّفار،بل ناداهم  -وهو كتاب اهلل املنزل على سّيدنا حمّمد -القرآن الكرمي 

طاب، وبأرّق وأعذب العبارات يف عشرات الّسور من القرآن ومّساهم بأروع أساليب اخل
الكرمي بقوله:" يا أهل الكتاب"، يعين يا أهل الّتوراة واإلجنيل،بل لقد أّكد القرآن الكرمي 

 ىل مل ُّٱ بقوله تعاىل: تلك احلقيقة الواقعة بتقارب أبناء الّديانتني اإلسالمّية واملسيحّية
  مي زي ري ٰى ينىن نن  من زن رن مم ام يل
 (.12)املائدة/  َّ...حئ جئ يي ىي ني

 

 خامسًا: مولد السيد المسيح: 

استند علماؤنا يف شرحهم ملوقف اإلسالم من الّسّيد املسيح مبا أنزله تعاىل يف 
 مك  لك خك حك جك مق حق مف خف حف  جف مغ ُّٱكتابه العزيز من قوله: 

 حم جم يل ىل مل خل  مم خم حم جم هل مل خل حل جل
 ٰر ٰذ يي ىيمي خي حي جي  يه ىه مهجه ين ىن من خن حن جن يم ىم  مم خم
 زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى
  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب
  ىن نن من زن رن مم اميل ىل مل  يك ىك مك لك اكيق ىق يف
 (. 25-22/ن)آل عمرا َّ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰىين
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ومن املالحظ من حوارات علمائنا مع املسيحّيني جتّنبهم للمسائل العقدية، فلم 
ً هلم حواٌر طرح فيه موضوع ال ّصلب، أو صعود الّسّيد املسيح، أو عقيدة يسّجل يوما

الّتثلي ، ولعّل ذلك من حكمتهم البالغة، ألّن مثل هذه املوضوعات الّشائكة قد ال 
ً يف احلوار، بل على العكس، فإّنها قد تؤّدي إىل جداٍل عقيٍم ينعكس سلبا  جتدي نفعا

هم املسيحّي من مبدأ ًعلى العالقة اإلسالمّية املسيحّية، لقد انطلق السوريون يف حوار
االلتقاء والّتقريب، فلم يتعّرضوا ملوضوعات ال ختدم هذا اهلدف، لذلك كان توّجههم يف 
طرح موضوع الّسّيد املسيح وطبيعته توّجه احلّب واإلجالل للمسيح عليه الّسالم، أّيا 

 . -حسب الّطرح املسيحّي -ًكانت طبيعته األلوهّية أو الّناسوتّية 
ؤنا من خالل تفسريه آليات القرآن الكرمي والدة الّسّيد املسيح، لقد شرح علما

مستعرضاً تكرمي القرآن الكرمي له ولعائلته، ونذكر قبساً من ذلك يف معرض االستدالل 
والّتبيان: "حنن املسلمني نؤمن بعيسى وبرسالته، ونقّدس أّمه مرمي العذراء وحنّبها، ألّن 

منا ذلك، ففي القرآن الكرمي سورة آل عمران، وهي عّل القرآن أمرنا بذلك والّنيّب 
  َّ... ني مي زي ري ُّٱٱعائلة الّسّيد املسيح، من هو عمران؟ هو والد مرمي، قال تعاىل:

(، واملرأة هي أّم مرمي، وإطالق اسم العائلة على الّسورة يدّل على 25)آل عمران/
 الّتكرمي والّتعظيم والّتقدير.

، وال مولد أّمه، ولكّنه كرمي مولد سّيدنا حمّمد ويف حني مل يذكر القرآن ال 
ذكر مولد أّم املسيح سّيدتنا مرمي، ومّسى أيضًا سورًة  بامسها، مّث إّنه مل يذكر والدة مرمي 
وحسب، بل ذكر والدة الّسّيد املسيح، ومل يقف عند هذا وحسب، بل ذكر أيضاً من 

والدة إسحاق أيب إسرائيل، وأيب أنبياء بين أنبياء الّتوراة والدة حيىي عليه الّسالم، وذكر 
 ىف  يث ىث نثمث زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب ُّٱإسرائيل، 
 (. 112)الصافات/ َّ اك يق ىق يف

 مي زي ري ُّٱٱونعود إىل ميالد أّم املسيح سّيدتنا مرمي العذراء،يف قوله تعاىل:
(، 25)آل عمران/  َّ خت حت جت هب مبخب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني

ً لبيت املقدس،أي عندما شعرت أّنها حامٌل    هت  ُّٱ نذرت أن يكون مولودها خادما
وكأّنها تعتذر من  ، َّ...خص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث
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رّبها ألّنها كانت تريد أن يكون املولود ذكرًا ليكون أجدر للخدمة، ألّن الّذكر يف هذه 
 حض جض ُّٱ األوصاف باخلدمة أكثر من األنثى،"... وإّني مّسيتها مرمي..."أي العابدة،

)آل   َّ حق  مف خف حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض
(،أي كما رغبت امرأة عمران، تقّبل اهلل منها دعاءها ونذرها،وأنبت 22-22عمران/

ابنتها مرمي نباتاً حسنًا، وكفل تربيتها نيّب اهلل زكرّيا،حّتى اعتزلت الّناس لتتفّرغ لعبادة 
 رئ ّٰ ُّٱ روحها وبنور بصريهتا،اهلل ولتحيا احلياة الّروحّية، لتتعّرف على اهلل بفكرها و

 ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ
(، فاجأها سّيدنا جربيل بصورة شابٍّ من أمجل 12-12)مرمي/ َّ نث مث زث رث يت

أّن عالمة  (،11)مرمي/   َّ لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث ُّٱما خلق اهلل عّز وجّل،
 من زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىك ُّٱالّتقوى والّنور اإلهلّي ظاهٌر على صورته،

 هبمب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن
 (.21-11)مرمي/  َّ جح مج حج مثهت  مت خت حت جت
كان عيسى عليه الّسالم رمحًة، مطّهرًا من العيوب والّنقائص والفواحش، ودلياًل  

للّناس على رّبهم، وعلى قانون رّبهم وعلى شريعة رّبهم، ليسعدوا هبا يف الّدنيا واآلخرة، 
ًا، حي  نفخ يف صدرها روح اهلل فخلق اهلل منها احلمل بسّيدنا عيسى، وكان أمره مقضّي

فلّما ظهر عليها أثر احلمل خافت من الّظهور أمام الّناس خشية االّتهام، وكان ذلك هو 
 االبتالء، فلماذا محلت مرمي هبذا األسلوب؟ ملاذا أراد اهلل ذلك؟ 

 حن جنمم خم حم جم ُّٱء، اجلواب: لكي يعّلمنا اهلل أّن احلياة طريق البال

(، وليعّلمنا الصمود والّصرب عند البالء، ويف مراحل العناء 25)األنبياء/   َّ خن
 واملرض والّشّدة وتسّلط العدّو، وبّشر الّصابرين. 

ٱمّث أّن مرمي العذراء عندما ظهر محلها ابتعدت عن الّناس ومصاحبتهم، فحملته 

 مض  خض حض جض مص خص ُّٱأي: بعيدًا عن الّناس   َّ مس خس حس  جس ُّٱ
  َّ جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط
(، إّنها الّطاهرة املتعّبدة الّناسكة الورعة الّتقّية موضع الّنظر واملثل، مّرت 22-22)مرمي/ 

 ألفي سنًة وهي قّديسٌة ومقّدسٌة، وأّم نيّب اهلل العذراء البتول. 
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جزته األوىل، "هذه ولد الّسّيد املسيح وأتت به قومها حتمله، وحتمل معه مع
املعجزة لسّيدنا عيسى مل تذكر يف اإلجنيل، إضافًة إىل معجزٍة أخرى مل يذكرها اإلجنيل 

وأيضًا معجزة  -القّصة املذكورة يف سورة املائدة-أيضًا وهي نزول املائدة من الّسماء 
املعجزات  خلق الّطري من الّطني بعد أن نفخ فيه بإذن اهلل، مل تذكر يف اإلجنيل، ولذا فإّن

املذكورة يف القرآن الكرمي عن سّيدنا عيسى ضعف املعجزات اّليت ذكرت يف اإلجنيل، 
ني تناأال يوجب هذا على أبناء الّدي ،فاإلجنيل املوجود يف القرآن أكرب من اإلجنيل املنفرد

ا يعاجز كّل ما قّدسه املسيح هو مقّدٌس عندنا، ال يوجد مأنَّ العاملّيني أن يتالقيا ويتعارفا 
القرآن واإلسالم إّلا لقاء الكّف مع الكّف األخرى يف وحدانّية اهلل تعاىل، إّن عيسى عليه 
الّسالم يقول: "وإّن احلياة احلقيقّية هي أن يعرفوك أّنك أنت اإلله احلقيقّي وحدك، 

سى أن ال إله إّلا اهلل وأّن عي اه، هذا الكالم معن(1)ويعرفوا اّلذي أرسلته يسوع املسيح"
يف اإلجنيل؛ فقد ذكر أّن اليهود أرسلوا وفدًا إىل  رسول اهلل، أّما بالّنسبة لنبّوة حمّمٍد 

سّيدنا حيىي عليه الّسالم، فسألوا سّيدنا حيىي: هل أنت املسيح؟ قال: ال، قالوا: أ أنت 
 إيليا؟ قال: ال، قالوا: أ أنت الّنيّب املنتظر؟، قال: ال. 

املسيح وغري الّنيّب إيليا، وغري الّنيّب حيىي عليهم الّسالم، إذن الّنيّب املنتظر غري 
فالعامل املسيحّي لو أقّر مبا يف اإلجنيل، ولو عرف اإلسالم احلقيقّي آلمن به، ولصار العامل 
أّمًة واحدًة ألّن كّل واحٍد مّنا يتّمم اآلخر، لكّننا حباجٍة إىل رجال علٍم يكونون على 

 .(2)واملعرفة مستوى من الّنضج واحلكمة

ليس املقصود من إيراد الّنّص ذكر قّصة الّسّيد املسيح، فهي معروفٌة لكّل قارٍئ 
للقرآن الكرمي، سواٌء أكان مسلمًا أو مسيحّيًا، إّنما املقصود هو بيان األسلوب احلكيم 

هو دعوٌة اّلذي صيغ يف بيان القّصة، واّلذي ال يتعّرض لعقيدة املسيح بسوٍء، بل 

                                                 

 . 2-2، ص12إجنيل يوحنا، ج -1

 .122حممود كفتارو،حماضرات يف احلوار اإلسالمي املسيحي، ص -2
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مل يقل يومًا  ،للمسيحّيني لإلميان بالّسّيد املسيح احلّق، كما آمن به املسلمون من قبل،
أحد علمائنا: املسيح ليس إهلًا بل خملوق أو عقيدة الّثالوث عقيدًة خاطئًة، ومل يستخدم 

من احملاورين  بعضأحد عبارة: اإلجنيل احلايّل حمّرٌف، العبارات اّليت يستخدمها ال
مل يتعّرض يف أّي  هإىل نتيجٍة ترجى من ذاك احلوار، حّتى أّن نسالمّيني، فال يصلواإل

ملوضوع الّصلب أو الّرفع، إّنما استخدم يف مجيع  -حسبما وصل إليه البح   -حواٍر 
احلوارات ألطف وأحكم عباراٍت تستخدم يف اإلقناع، ليس ذلك وحسب، بل هي 

ها، مثل قوهلم: الّسّيد املسيح رسول اهلل، فهذا ال عباراٌت ال يستطيع مسيحيٌّ أن ينكر
ينكره مسيحيٌّ مؤمٌن، أو قوهلم: حنن املسلمون نؤمن بعيسى وبرسالته، ونقّدس أّمه مرمي 

عّلمنا ذلك فمثل هذه العبارة كفيلٌة أن  العذراء وحنّبها، ألّن القرآن أمرنا بذلك والّنيّب 
 . ؤمن برسالة حمّمٍد تؤّلف قلب املسيحّي حّتى ولو مل يكن ي

 ٰر ٰذ يي ُّٱ إن احلوار الديين هو واجٌب إسالميٌّ، عماًل بقول اهلل تعاىل:
(، واحلوار هو قضّيٌة 22)آل عمران/  َّ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى

من أشكال الّدعوة  ألّن هذا احلوار يف حقيقته شكٌل ،جوهرّيٌة يف الّدعوة اإلسالمّية اليوم
وجلس معهم  ،قد حاور املشركني، وحاور اليهود والّنصارى إىل اهلل، فالّنيّب 

اجللسات الّطويلة يدعوهم إىل اهلل باحلكمة واملوعظة احلسنة،وعندما ميارس الّدعاة 
احلكماء احلوار اإلسالمّي املسيحّي بالّشكل املطلوب، وباملنهج اّلذي رمسه القرآن، 

ا أن نستفيد فائدًة كبريًة جّدًا، وهذه الفائدة تتلّخص يف أّننا نستطيع أن نوصل فيمكن لن
اإلسالم إىل كّل أبناء املسيحّية يف العامل من خالل احلوار، كما ميكن من خالل احلوار 
أن حنّقق الّتفاهم والوحدة الوطنّية يف البالد اّليت يعيش فيها املسلمون واملسيحّيون سوّيًة، 

 يتدّخل أصحاب املطامع لبّ  الفنت والفرقة بينهم.  حبي  ال
 قواعد هذا الحوار:   -1

"اإلسالم حيترم كّل األديان،وال يسأل اإلنسان عّما يعتقد، فمن طرف اإلسالم 
القضّية منتهيٌة، لكن ملاذا ال يعرض الّدين على الّطرف اآلخر؟ فإن شاء املعروض عليه أن 
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 أّنه ال إكراه يف الّدين،واإلسالم كّله ،رفض فله احلّق أيضًايقبل فله احلّق، وإن شاء أن ي
ويالحظ هذا يف سورة املائدة ويف سورة آل عمران، هناك  ،حواٌر مع اليهود والّنصارى

 .1سوٌر متعّددٌة كّلها قائمٌة على احلوار"
مد هبذه الكلمات نرسي القاعدة األساسّية اّليت يبىن عليها احلوار الديين واّلذي اعت 

  :هي ،فيها على مصادر أساسّيٍة
القرآن الكرمي: فإّن معظمه حواٌر حمترٌم بني سّيدنا حمّمد واألنبياء من قبله،  -1

وبني شعوهبم املخالفني هلم يف الّدين، فكان حوارًا حّرًا أدبّيًا عقالنّيًا من قبل األنبياء 
طة والقّوة إىل نبّوة  حمّمٍد وعلى  العكس من أبناء الّديانات األخرى، ومّلا أضيفت الّسل

  نزل القرآن قائاًل...ال إكراه يف الّدين /  (. 252)البقرة 
حلّرّية األديان والّدعوة إىل احلوار احملترم، يف ظالل  الّسّنة، أي تطبيق الّنيّب  -2

 عن الّسعادة. واحلكم العقاليّن، والربهان الواضح للبح  عن احلقيقة، 
المّي، فقد كان اخللفاء الّراشدون وعلماء املسلمني يعقدون الّتاريخ اإلس -2

يف الّدولة  -بكّل ما يف كلمة احلّرّية من معىن  -الّندوات الّدينّية، وجيري احلوار احلّر 
 األموّية والعّباسّية فضاًل عّما يف القرآن والّسّنة.

بيننا وبني وانطالقًا من هذه األصول ميكن أن نضع  قواعد للجوامع املشتركة  
 املسيحّيني هذه القواعد هي: 

القاعدة األوىل: األصول اإلميانّية الواحدة: حي  أّن القرآن الكرمي يؤّكد دائمًا 
على أّن مجيع الّرساالت الّسماوّية ودعوات األنبياء عليهم الّسالم قد صدرت من مشكاٍة 

اء واملرسلني أتوا بديٍن واحٍد ومنبٍع واحٍد، وهو األصل الّسماوّي هلا، فكّل األنبي واحدٍة
وهذا الّدين  ،-وهو دين اإلسالم –مساويٍّ يهدف إىل إسعاد اإلنسان يف الّدنيا واآلخرة 

الّسماوّي الواحد كانت تتغّير شرائعه حبسب أوضاع األمم والّشعوب إّلا أّن أركان 
ذلك نقرأ يف القرآن العقيدة ومفهومها هي ذاهتا ال تتغّير من ديٍن آلخر ومن نيبٍّ آلخر، ول

 ىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ُّٱٱالكرمي هذه احلقيقة يف قوله تعاىل:

                                                 

 . 102الشيخ أمحد كفتارو يتحدث، صعماد نداف،  -1
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(، ولذلك 12/ ى)الشور  َّاك يق ىق  يف ىف يث ىثنث مث زث رث يت
 فإّن احلقائق اإلميانّية واحدٌة عند مجيع األنبياء واملرسلني، وهي تتمّثل فيما يلي: 

صف بالكمال واملنّزه عن اإلميان باهلل الواحد األحد، خالق الكون، املّت -1
 الّنقص. 
 اإلميان باليوم اآلخر حي  احلساب واجلزاء مّث الّثواب والعقاب.  -2
 اإلميان باملالئكة األطهار.  -2
اإلميان جبميع األنبياء واملرسلني اّلذين أتوا هلداية اخللق إىل اهلل تعاىل بدءًا من  -2

 . آدم عليه الّسالم وختمًا مبحّمٍد 
 ميان بكّل كتب ورساالت الّسماء املنزلة على األنبياء واملرسلني. اإل -5

هذه احلقائق اّليت نطق هبا القرآن الكرمي نقرؤها واضحًة يف أسفار اليهود 
والّنصارى حالّيًا، حي  جاء يف إجنيل مرقس: "إّن أّول كّل الوصايا الّرّب إهلنا، الّرّب 

جاء يف إجنيل يوحّنا قول املسيح: "وهذه هي ، و(1)واحٌد، اهلل واحٌد وليس آخر سواه"
 . (2)احلياة األبدّية، أن يعرفوك أنت اإلله احلقيقّي وحدك، ويسوع املسيح اّلذي أرسلته"

القاعدة الّثانية: تكرمي الّسّيد املسيح عليه الّسالم وعائلته: فلقد كّرم القرآن 
رمية تكرميًا وتبجياًل عظيمًا، وهذه الكرمي الّسّيد املسيح، ومنحه وأّمه البتول وعائلته الك

الّشخصّية الكرمية قد أوضح القرآن الكرمي حقيقتها، وما اختّصها من تكرمٍي ومعجزاٍت 
 وفق ما يلي: 
ٱاملسيح عيسى بن مرمي هو بشٌر خملوٌق وعبٌد هلل عّز وجّل، قال تعاىل:  -1

  َّ اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يبىب نب ُّٱ
 (.  20-21)مرمي / 
املسيح يف القرآن الكرمي كان قدوًة صاحلًة وأمنوذجًا رائعًا لإلميان والعبادة  -2

  ام يل ىل مل يك ىك مك ُّٱ واإلخالص هلل تعاىل، قال تعاىل على لسانه:
 (. 20)مرمي /  َّ مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم

                                                 

 .21-12، ص 12إجنيل مرقس، ج  -1
 . 2-2، ص 12إجنيل يوحنا، ج  -2
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هنا مدح القرآن الكرمي املسيح عليه الّسالم بأّنه كلمة اهلل وروٌح منه، فهذه  -2
 جه ين ىن من ُّٱإضافة الّتشريف والّتكرمي بأّن املسيح كلمة اهلل وروحه، قال تعاىل: 

 (. 121)النساء/  َّيي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه
عيسى ابن مرمي يف القرآن الكرمي نيبٌّ ورسوٌل من عند اهلل كغريه من األنبياء  -2 

وبعدهم عن  واملرسلني دعا إىل توحيد اخلالق، وتصحيح احنراف الّناس عن دينهم،
 ىن من  خنحن جن يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ شريعتهم، قال تعاىل:

 . (252البقرة/)  َّ...ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جهين
مدح القرآن الكرمي الكتاب اّلذي نزل على سّيدنا عيسى، وهو اإلجنيل،              -5

 خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱووصفه بأّنه اهلدى والّنور واملوعظة، فقال تعاىل: 

 ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من خنحن  جن يم ىم مم

 . (22املائدة/)  َّ ٰذ يي
مّث ذكر اهلل تعاىل معجزات الّسّيد املسيح يف القرآن الكرمي وهي سبٌع:  -2

الكالم يف املهد، إبراء األكمه، إبراء األبرص، إحياء املوتى، تصوير الّطني والّنفخ فيه 
ات، نزول املائدة من الّسماء، وهذه فيصبح بإذن اهلل تعاىل حّيًا،اإلخبار عن بعض املغّيب

 املعجزات مل تذكر كّلها يف األناجيل احلالّية، فأّي تكرمٍي منحه القرآن للّسّيد املسيح؟! 
مل يقتصر القرآن الكرمي على مدح الّسّيد املسيح وعائلته وكتابه، بل أيضًا  -2

 مم خم حم  جم هل مل خل ُّٱ مدح أتباعه من احلوارّيني ومّساهم األنصار، قال تعاىل:

 (، ووصف تعاىل احلوارّيني بقوله: 12)الصف/  َّ...جي ٰه مه جه هن من خن حن جن
 (.  22)احلديد/  َّ ىك مك لك اك يق ىق يف ُّٱ

 

 القاعدة الثالثة: المثل األخالقية المشتركة: 

حي  أّن مصدر الّديانات الّسماوّية واحٌد فال بّد أن تكون املثل والّتعاليم 
نا جند قواعد أدبّيٍة وقيمًا أخالقّيٍة مشتركٍة بني املسلمني األخالقّية واحدٌة، ولذلك فإّن

واملسيحّيني، كّلها تسعى إىل لقاء اإلنسان مع اإلنسان حتت مظّلة احلّب والّتعاون 
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واإلخاء، وميكن أن نذكر بعض األمثلة األخالقّية اّليت نطق هبا اإلسالم وسبق أن حتّدث 
 عنها املسيح عليه الّسالم: 

 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱ :إلنسان ورمحته مطلقًا: قال تعاىلتكرمي ا -1
(. ويف اإلجنيل على 12)احلجرات/  َّيت ىت نت مت زت رتيب ىب نب  مب

 . (1)لسان الّسّيد املسيح: طوىب للمساكني بالّروح ألّن هلم ملكوت الّسماوات
  َّ خب حب جب هئ مئ خئ ُّٱنشر احملّبة واإلحسان بني الّناس: قال تعاىل:  -2
ال يؤمن أحدكم حّتى حيّب ألخيه ما حيّب  ":  حدي  الّنيّب (، ويف115)البقرة/
 .  (2)، وجاء يف اإلجنيل: "وصّيٌة جديدٌة أعطيكم إّياها: أن حتّبوا بعضكم بعضًا"(2)"لنفسه

العفو والّصفح: وهو خلٌق عظيٌم حّ  عليه القرآن الكرمي يف مواضع شّتى،  -2
  َّ زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك ُّٱٱمن ذلك قول اهلل تعاىل:

(، وجاء يف اإلجنيل على لسان الّسّيد املسيح: "مسعتم أّنه قيل: عنٌي بعنٍي 22)فصلت/
وسنٌّ بسنٍّ، أّما أنا فأقول لكم: ال تقاوموا الّشّر، بل من لطمك على خّدك األمين فحّول 

 .(2)له اآلخر أيضًا"
 اك يق ىق يفىف يث ىث ُّٱترك الفواحش والتزام العفاف والّطهر:  -2
(، وجاء مقاباًل له يف اإلجنيل: "مسعتم أّنه قيل: ال تزن، وأّما 22)اإلسراء/  َّ مك  لك

 .(5)أنا فأقول لكم: إّن كّل من  ينظر إىل امرأٍة  ليشتهيها فقد زىن هبا يف قلبه"
(، 2)املؤمنون/ َّ مت زت رت  يب ىب ُّٱ األمانة:حي  قال تعاىل: -5

ك إىل املذبح وهناك تذّكرت أّن ألخيك وعلى لسان الّسّيد املسيح: "فإن قّدمت قربان
شيئًا عليك فاترك هناك قربانك قّدام املذبح واذهب أّواًل اصطلح مع أخيك وحينئٍذ تعال 

 .(2)وقّدم قربانك"
                                                 

 . 2، ص5إجنيل مىت، ج - 1
 .12/ 1رواه البخاري، اجلامع الصحيح،  -2
 .  ، عن أنس بن مالك 21/ 1مسلم،اجلامع الصحيح، -ب  

 . 22، ص12إجنيل يوحنا، ج -2

 . 21، ص5إجنيل مىت، ج -2
 .22، ص5إجنيل مىت، ج -5
 . 22، ص5إجنيل مىت، ج -2
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 َّ...يت  ىت نت مت زت رت ُّٱ :قال تعاىل :حفظ الّلسان عن اآلثام -2 

ـ ومن قال: يا  (، وجاء يف اإلجنيل: "من قال ألخيه: رقا ـ أي يا فارغ52)اإلسراء/
 . (1)أمحق يكون مستوجبًا نار جهّنم"

 
 القاعدة الرابعة: السالم واألخوة اإلنسانية: 

، فلقد خّلص اهلل تعاىل وهذا أمٌر واضٌح جليٌّ يف القرآن الكرمي، ويف سّنة الّنيّب 
 َّ  يك ىك مك لك اك ُّٱ فقال: ،يف كلماٍت قليلٍة واضحة مهّمة رسوله 

ليست رمحًة خاّصًة،  الّرمحة اّليت جعلها اهلل تعاىل صفًة للّنيّب  (، وهذه102)األنبياء/
بل هي رمحٌة مطلقٌة، رمحة اإلنسان مطلق اإلنسان بغّض الّنظر عن دينه ولونه ولسانه، 

قاعدًة جيب أن تكون دستورًا للعالقات بني الّشعوب، وذلك  ولذلك وضع الّنيّب 
، 2"، ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف الّسماءالّرامحون يرمحهم الّرمحن"عندما قال: 

ومثل هذه املنطلقات اإلنسانّية لنشر الّسالم واألخّوة بني الّناس جندها واضحٌة جلّيٌة عند 
الّسّيد املسيح عليه الّسالم، فقد جاء يف اإلجنيل: "طوىب للمساكني بالّروح ألّن هلم 

طوىب للودعاء ألّنهم يرثون األرض،  ملكوت الّسموات،طوىب للحزاىن ألّنهم يتعّزون،
طوىب للجياع والعطاش إىل الّبّر، ألّنهم يشبعون، طوىب للرمحاء ألّنهم  يرمحون، طوىب 

 .  (2)لصانعي الّسالم ألّنهم أبناء اهلل يدعون"
مالمح احلوار اإلسالمّي املسيحّي، بل كّللوها  اإلسالم هبذه القواعد حّدد علماء

 هذه اآلداب هي ما سيتكّلم عنه فيما يلي:  ،وارهمبآداب التزموها يف ح

"حاور من خالفك بأدٍب، ألّنك من خالل اهتمامك برأيه يشعر بأّنك حتترمه، 
 . (2)وهذا الّشعور يؤّلف جسرًا جيعله قاباًل لكي يسمع منك"

وأضافوا عليه  هذا املبدأ  يف حوارهم مع املسيحّيني   اإلسالم لقد تبّنى علماء
آدابًا أخرى تناسبت وحال الّداعي احلكيم احلريص على مصاحل أّمته وعامله اإلسالمّي، 

 من هذه اآلداب: 

                                                 

 . 22، ص5إجنيل مىت، ج -1

 ، قال الترمذي:  حدي  حسن صحيح.  ،2/215رواه  أيب داوود، السنن، عن عبد اهلل بن عمرو  -2

 . 10-1، ص5إجنيل مىت، ج -2
 . 22م، ص2002عدنان السقا، احلوار اهلادئ، د.ب، د.د، د.ط،   -2
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، وصرف اجلهد والّطاقات الكربى نسانيةالّتعاون والّتعاضد يف خدمة اإل -1
 جك مق  حق مف خفحف جف مغ جغ ُّٱلقضاياها املصريّية، امتثااًل لقوله تعاىل: 

 (. 2)املائدة/  َّحك
الّتعاون فيما اّتفق عليه والّتناصح فيما اختلف فيه، والبعد عن املغاالة  -2

 والّتطّرف والّتشّدد.  
ال خالف يف األصول، واالختالف يف الفروع تنّوٌع فكريٌّ فيه رمحٌة لألّمة  -2

 يف كثرٍي من األحيان. 
  َّ...جت هب مب خب ُّٱ يقول تعاىل: اجملادلة باّليت هي أحسن،-2
 (.125/)النحل

يف احلوار ليس هناك حاكٌم وحمكوٌم، أو قاٍض ومّتهٍم، بل مجيع األطراف يف  -5
 احلوار متساوون. 

إّن خطاب اهلل تعاىل مع خلقه هو خطاب اآلمر الّناهي اّلذي ال معّقب  -2
ألمره، ومع ذلك فقد ذكر اهلل تعاىل صورًا متعّددًة حلواره مع خلقه تبيانًا ألمّهّية احلوار 

 . ، األمر الذي جيب أن يكون هدفًا حلوار أواًل وأخريًاالوصول إىل املعرفةيف 
فإن  ،وهي ليست على سبيل احلصر ،هذه هي مبادئ اإلسالم يف احلوار  الديين

جهود علمائنا ال تتوقف يف استنباط قواعد جديدة للحوار الديين متناسبة مع تطور 
وكما رعى  ،اإلمجالية للكتاب والسنة األحوال اجملتمعية وغري متعارضة مع األحكام

إسالمنا أصحاب الديانات السماوية رعى من باب األوىل املسلمني املنتسبني لدين 
فأعطامها ما مل تعطه املنظمات الدولية من  ،وأوىل رعايته اخلاصة للمرأة والطفل ،اإلسالم

 .حقوق وامتيازات وهذا حديثنا يف الفصل القادم إن شاء اهلل تعاىل
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 :نشأة المذاهب الفقهية اإلسالمية

وكان  ،وفيه جممل أحكام الشريعة اإلسالميةنزل القرآن الكرمي على سيدنا حممد 
وقد شرح عليه الصالة والسالم هذه األحكام يف ما رواه  ،املصدر األول للتشريع

 ،وكان الصحابة يسألونه فيما يستجد هلم من مسائل ،للصحابة من السنة النبوية املطهرة
لصحابة يتناقلون ما وبعد أن انتقل النيب عليه الصالة والسالم إىل الرفيق األعلى بدأ ا

مسعوه من رسول اهلل من أحادي  ويدونوها فتكون املصدر الثاين من مصادر التشريع ) 
وتوسع الفتوحات اإلسالمية استجدت الكثري من  ،و مع تطور اجملتمع اإلنساين ،السنة (

املسائل اليت حتتاج حلكم الشارع فيها فأصبح الصحابة والتابعني من بعدهم أمام 
إما أن جيتمع الصحابة على رأي واحد للمسألة وكان ذلك مصدرًا ثالثًا :خيارين

أو أن جيتهد الواحد منهم يف املسألة فيقيسها على مسألة أخرى  ،للتشريع ) اإلمجاع (
  .و ذلك املصدر الرابع ) القياس( ،حكمها ذكر النيب 

ألحكام الشرعية وباالعتماد على هذه املصادر األربعة  مجع أئمة العلم فيما بعد ا
إضافة إىل مصادر أخرى  ،يف مصنفات علمية حسب أولوية املصدر عند كل واحد منهم

ومذهب  ،وشرع من قبلنا ،وسد الذرائع ،خمتلف فيها ) كاالستحسان و االستصحاب
ومسي من  ،فنشأت املذاهب األربعة )احلنفية، املالكية، الشافعية، واحلنبلية ( ،الصحايب (

 ذه املذاهب األربعة ) أهل السنة واجلماعة(.       اعتمد أي من ه
 

 :()الفقهية المذاهب معنى

وقد أتت  ،هي اآلراء الفقهية املعتمدة عند أهل السنة واجلماعة الفقهية: املذاهب
 نطاق يف الداللة، أو الثبوت قطعية غري اجتهادية مسائل يف الفقهاء اختالف حصيلة
 .السلوكية األحكام

                                                 
 .220/  1ه األزمة، منشورات وزارة األوقاف السورية، ينظر فق - 1
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 املعىن على الداللة واضح غري هو ما والسنة، الكتاب مصدري يف نأ يعين وهذا
 قطعي غري هو ما السنة يف أن كما. واحد احتمال من أكثر طيه يف حيمل بل املطلوب،
 .والضعف واحلسن الصحة احتماالت به تطوف بل الثبوت،
 هيةالفق املذاهب مادة هي اليت الفقهية اخلالفات هذه أن يوضح املعىن هذا إن مث

 واإلنسان الكون حبقيقة املتعلقة االعتقادية باألصول بعيد، أو قريب من هلا، عالقة ال
 اإلسالمية املعتقدات سلسلة من الثالث، احلقائق هذه معرفة عن يتفرع مبا أو واحلياة،
  .واإلسالم اإلميان معىن جمموعها من يتكون اليت

 من أكثر حيمل قد ما السنة،و القرآن يف الفقهية النصوص يف كان ملاذا ولكن،
 .واالختالف لالجتهاد واسع جمال فيه كان مث ومن واحدة، داللة

 يف متعددة وطرق وجوه ذا السلوكية الشرائع جمموع تأيت أن ذلك من احلكمة
 ومهما واملصاحل، احلاجات هذه تنوعت مهما ومصاحلهم الناس حاجات استيعاب
 تناولتها ما كثرة من جلية واضحة حلكمةا هذه غدت وقد األزمان، تطور مع تطورت
 .املتنوعة واألحباث الدراسات

لقد متيزت الشريعة اإلسالمية الغراء بأهنا مكملة ومتممة للشرائع السماوية 
 (2) املائدة /  َّيت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب ُّٱ ،السابقة

و هذا الكمال وهذا التمام من شأنه أن جعل التشريع مناسب لكل زمان ومكان وه
أيضا أحد وجوه اإلعجاز فيه، كما أن تنوع األحكام الشرعية حتت مظلة مصادر 
التشريع ) الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس ( اليت استقى منها أئمة املذاهب قواعدهم 
جعلت يف التشريع من املرونة والسهولة ما ميكن أي مكلف من تطبيق ما يناسب حاله 

  .يف فوق االستطاعةمنها  دومنا حرج أو ضيق أو تكل
 وهو هلا، األساسي العامل أن الفقهية املذاهب تعريف يف ذكرناه مما يتضح
 النبوة، عصر منذ الفقهية املسلمني حياة يف موجودًا يكون أن ينبغي الفقهاء، اختالف
 تسرب مينع الذي الوحيد احلاجز هو الوحي كان لقد فعاًل، املعروف الواقع هو وهذا
 أو القرآنية، النصوص بعض من الفقهية األحكام استنباط يف حابةالص إىل اخلالف
 من حكم معرفة إىل أحوجتهم ظروف هبم مرت أن صادف إذا النبوية، حىت األحادي 
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 تلقيًا معرفته وبني بينهم وحيل بيقني، عليها الداللة وجه يتضح مل اليت الشرعية األحكام
 إمكاناهتم حسب فهمه، يف جتهادواال النظر إعمال إىل جلؤوا ، اهلل رسول عن

 هو واالختالف والفهم، االجتهاد يف اختلفوا ورمبا اتفقوا فرمبا العلمية، وقدراهتم
 األحكام يف الفقهاء اختالف هو املذاهب، نشأة يف األساسي فالعامل إذن .الغالب
ملصادر ولكن هذا االختالف إمنا ينبع من فهم ا ،احملتملة األدلة من املستنبطة الشرعية

ويصب يف مصلحة األمة اإلسالمية من قبيل  ،التشريعية فكل مستند إىل هذه املصادر
   .الرمحة هبا والتوسيع عليها يف تقليد ما ناسب املقلد

 

  :الحكمة من الخالف المذهبي والفقهي

 وتطورها الفقهية املذاهب نشأة أن يف ،ذكرناه قد ما ضوء على نرتاب ال إننا
 من اإلسالمية للوحدة محاية خري كان ذلك كل اآلن، عليها هي اليت احلال إىل وانتهاءها
 .والشقاق التصدع

 فهم يف املسلمني اختالفات تكون أن الناس بعض أذهان يف غريبًا يبدو وقد
 .والعداوة التفرق عادية من هلا ومحاية وحدهتم لعوامل تعميقًا اإلسالمية الشريعة
 فريق كل ينسب أن االختالف مآل يكون عندما صحيح االستغراب هذا إن
 أن غري ،تغتفر ال خطيئة يف الوقوع إىل أو والسلوك، الفهم يف اآلخر احنراف إىل صاحبه
 تشكل اليت الفقهية اخلالفات أن نشأهتا، وعوامل الفقهية املذاهب معىن من لنا تبّين الذي
 أو خصومات ال مسوغة، تعاونية خالفات كانت املذاهب، تلك يف الفقري العمود
وإن أكرب دليل على ذلك أن أئمة املذاهب األربعة تتلمذ أحدهم  ،جمّرمة فكرية شقاقات

 ،فاإلمام الشافعي تتلمذ على يد اإلمام مالك ،على يد اآلخر فأخذ عنه وطور مذهبه
، تاذه ما تعلمه ومل ييقدح به يومًاوكل حفظ عن أس .وأمحد بن حنبل أخذ عن الشافعي

" رأينا صواب حيتمل اخلطأ  :اعدته كما جسدها اإلمام الشافعي يف قولهإمنا كانت ق
ففي كثري من املسائل كان  أحدهم يعطي  ،بل وأكثر .ورأي غرينا خطأ حيتمل الصواب

  .ومتر السنوات فيعود ليدرس املسألة وجيتهد فيها فيأخذ برأي اآلخر ،احلكم الشرعي
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 هذه من وحلمته سداه تالقت اإمن االسالمية الوحدة نسيج أن هذا ومعىن
 جمموع من تكونت اليت العريضة التشريعية الساحة لوال إذ. التعاونية اخلالفات
 أن واملتنوعة، الشاسعة اإلسالمية للمساحات أتيح ملا املتعددة، الفقهية االجتهادات
 .واحدة شرعة مظلة حتت وتتالحم تتالقى

 الشريعة بناء ترسيخ يف اإلجيايب، ادوره من الرغم على الفقهية املذاهب أن غري
 عمر من قرون مخسة عن يقل ال ما خالل اإلسالمية، الوحدة دعائم وتعميق اإلسالمية،
 اإلجيابية، آثارها من الكثري قلصت آفات آخر شيء كأي أصابتها، اإلسالمية، الشريعة
 .األحيان من كثري يف ضارة سلبية نتائج إىل الوحدوية املفيدة آثارها حتيل أن وكادت

 الفقهية. املذاهب على والسياسية االعتقادية االختالفات تأثري -1
والتعديل ) وهو علم قواعد دراسة  اجلرح وعلم الرواية ضوابط إخضاع -2

 املذاهب بعض لتيار احلدي  الشريف و درجته ملعرفة ما إذا كان يؤخذ به أم ال( 
 .والسياسية االعتقادية
 .ملذاهبهم املذاهب أتباع تعصب -2

 هذا يف احلاجة به تتعلق الذي بالقدر اآلفات هذه من كل يف القول فلنفصل
 .املقام

 أن بعد بادت بالفرق، عنها يعرب اليت االعتقادية املذاهب أكثر أن املعلوم من
 ما املعتزلة، وحىت واحلشوية، واجملسمة والقدرية واجلهمية فاملرجئة دت،وسا انتشرت
 أخذت حىت الوقت، من حينًا وهناك هنا باجلدل وأفكارها ذاهتا عن تعرب كادت
 السنة بأهل ٌيسّمونه فيمن املتمثلة الكربى اإلسالمية العقيدة تيار يف تذوب مث تضمحل
 .واجلماعة
 الشام وبالد احلجاز يف بالتفسري واملشتغلني دثنيواحمل الفقهاء مجاعة كانت وقد
 كل ومضى املبتدعة، الفرق تلك بني أوارها ارتفع اليت اخلصومات اعتزلوا قد والعراق
 .تفسري أو فقه أو حدي  من له تفرع ما على يعكف منهم
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 يذكر سلبيًا أثرًا هياجها فترة خالل تترك مل الفرق هذه إن: نقول أن إذن بوسعنا
 .ببعض بعضها الفقهية املذاهب القاتع يف

 أو التفاعل من واضحًا نوعًا جتسدان ظاهرتني نالحظ أن من املمكن أنه إال
 أن الباح  وبوسع الفقهية، واملذاهب االعتيادية الفرق تلك بعض بني املتبادل التأثري
 .الفًاخم آخر تفسريًا يفسرها أن بوسعه أن كما مفيدة، إجيابية ظاهرة التأثري هذا يرى

 من املتبقية الفرقة هي اإلباضية أن نعلم وحنن اإلباضي، املذهب: األوىل الظاهرة
 كثري تاب فقد األخرى اخلمس الفرق أما باخلوارج، يسمون من جّل تشكل فرق ست
 واتساع هلم، حماورته يف عنه اهلل رضي علي سيدنا حبكمة ضاللتهم عن ورجعوا منهم،
 .والقتال التكفري إال أىب ممن مسائره على وقضى معهم، صدره

 وقد. والتزامًا ورعًا وأكثرهم وغلوًا، شططًا اخلوارج أقل هذه، اإلباضية وفرقة
 املتعلقة النقاط يف حمصورة هبا، اختصوا اليت الفقهية أفكارهم تبقى أن املفروض كان

 هبم، خاص يفقه بنيان إقامة إىل ذلك جتاوزوا أهنم غري. هبم اخلاصة االعتقادية باألمور
 للفرقة خاصة فقهية شخصية عن تعرب اليت الفقهية املوسوعات بل املؤلفات هلم وظهرت
 .اإلباضية

 تكن مل لو اإلباضي، املذهب فقهاء أن النفس إليه تسكن الذي والراجح
 بل تالمذة، اليوم لكانوا مستقلة، مجاعة منهم شكلت قد والسياسية االعتقادية أفكارهم
 .األربعة الفقهية املذاهب توازعهمت بارزين فقهاء

 فقهية شخصية هلم تكون أن إال عليهم أبت االعتقادية، الفكرية جذورهم ولكن
 عن فيها النظر متحيص لدى خترج، ال الفقهية آرائهم جل بأن العلم مع هذا مستقلة
 .األربعة املذاهب دائرة

 من متعددة، يةفقه مذاهب عنه تفرعت الذي الشيعي املذهب: الثانية الظاهرة
 .إخل …واهلادوية والزيدية، اإلمامية، مذهب أبرزها

 إىل جبملتها تؤول اليت املذاهب هذه بني القائمة الفروق بيان بصدد اآلن ولسنا
 الفكرية البنية عالقة عن نتساءل أن الصدد هذا يف يهمنا الذي ولكن واحد، مذهب

 ..!الفقهية االجتهادات يف عندهم املقرر باملنهج عمومًا الشيعة ملذهب والعقائدية
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 اهلل رضي علي بن وزيد الصادق، جعفر الباقر،وابنه حممد اإلمام من كاًل إن
 الشيعة مذهب يف فقهية مسألة من وما. اليوم الشيعي الفقه أئمة أبرز من مجيعًا، عنهم
 .الثالثة األئمة هؤالء من واحد إىل وتنسب إال

 األئمة هؤالء عند املعتمدة الفقهي، جتهاداال أصول إىل نعود عندما أننا غري
 ال الفقهاء، سائر لدى املتبعة االجتهادية األصول وبني بينها فرق أّي جند ال األعالم،
 .األربعة املذاهب أئمة سيما

 التفاعل من األربعة، املذاهب وأئمة الثالثة األئمة هؤالء بني كان لقد بل
 مجاعة كانوا فقد مث ومن واحدة، فقهية مصادر نم ينهلون كانوا أهنم يؤكد ما والتعاون

 وجعفر الباقر وحممد علي، بن زيد من كاًل حنيفة أبو لقي ولقد. واحدة فقهية كتلة بل
 يف ووافقوه هبم، والتعلق البيت آل حب يف ووافقهم. منهم وأخذ فدارسهم الصادق
 إمام مالك اإلمام يلق ولقد ،سوء بأّي ذكرهم وعدم واحترامهم الثالثة اخللفاء تقدير
 يذكر ما بأحسن يذكره وكان عنه وأخذ عنه اهلل رضي الصادق جعفر اهلجرة دار

 .شيخه طالب
 وكانوا واحدة، مجيعًا هؤالء عند االجتهاد وأصول الفقهي املنهل كان فقد إذن،
 .واحدة وإسالمية علمية أسرًة أحكامها، وجتلية اإلسالمية الشريعة خدمة على يتالقون

 والذي عنه سنتكلم الذي الثاين العامل هذا إذن فهو آخر، عامل هناك كان فإن
 .الفقهية املذاهب حلقت اليت اآلفات من الثانية اآلفة ذاته الوقت يف يشكل

سواء منهم من يرى أن  ،وإمنا اشترطها إخوتنا الشيعة يف األصل لصحة اإلمامة
إلمامة حمصورة يف أوالد فاطمة رضي اهلل عنها بالنص عليهم واحدًا إثر آخر، أو من ا

يرى أن مساق اخلالفة يف أوالدها ولكن باختيار الشيوخ وهلم على ذلك أدلتهم اليت 
 .يسوقوهنا
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فجعلوا  ،غري أن كثريًا منهم سحبوا هذا املنهج إىل فن الرواية واجلرح والتعديل
ولعلهم إمنا يشترطون ذلك  ،الرواية أن يكون الراوي من آل البيت من مجلة شروط قبول

إذ لو مل يفترض انفراد آل البيت هبا ملا كان مثة أي معىن ،تلمسًا ملزية العصمة يف الرواة
 الشتراط كون الراوي من آل البيت.

كان ال بّد أن  ،ووضع الشيعة له فيما بعد موضع التنفيذ ،إن اعتبار هذا الشرط
ومن مّث فقد  ،وشروط األخذ به ،الشيعة مبنهج مستقل يف فهم احلدي  الصحيحيفرد 

 .كان ال بّد أن ينبثق هلم من ذلك فقه خاص هبم يعتمد على أحادي  خاصة هبم
وحنن ال نريد هنا أن نناقش هذا الشرط الذي فرضوه يف األصل لصحة اإلمامة 

هم ويف مقدمتهم أولئك األعالم غري أن نوضح أن أيًا من أئمة آل البيت رضي اهلل عن
بل روى عنهم وعن عامة الصحابة  ،الثالثة مل يقتصر يف أخذه احلدي  على آل البيت

وعبيد اهلل  ،وسعيد بن املسيب ،كإبراهيم بن سعد بن أيب وقاص ،وعن كثري من التابعني
 ..!.بن أيب رافع
 

 عهد أواخر يف واستشرت زادت ولعلها املتأخرة، القرون يف العصبية هذه نشأت
 كان فقد مث ومن الدولة، قبل من املعتمد هو احلنفي املذهب كان إذ العثمانية، اخلالفة
 .العثمانيني لنفوذ املناطق أكثر يف السائد هو

 لدى ذاهتا املشكلة جنس من فعل ردود التعصب هذا عن ينشأ أن الطبيعي ومن
 .متعددة مظاهر يف هذه الفعل ردود ظهرت وقد األخرى، باملذاه أتباع

 من واالنتقاص االستهانة درجة إىل مبذهبه، مذهب صاحب كل اعتداد فمنها
 تعاونيًا خالفًا املذاهب هذه أئمة بني اخلالف كان أن فبعد وهكذا، األخرى، املذاهب
 .واهتام وختاصم فستنا إىل األحيان من كثري يف أتباعها بني اخلالف حتول قلنا، كما

 مما فقهية جزئيات يف واجلارحة، املؤملة واجملادالت املماحكات إىل الركون ومنها
 يف القنوت عدم أو وكالقنوت الصالة، يف إسباهلا وعدم اليد كإسبال اخلالف، فيه وقع
 مشروعية عدم أو وكمشروعية قضائها، عدم أو الفائتة الصالة وكقضاء الفجر صالة
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 من أماكنها يف توضع املسائل هذه كانت أن فبعد إخل،…الصالة بعد احةاالستر جلسة
 باجتهاداهتم ميّرون وكانوا السابقني، والفقهاء األئمة عند األولويات، سّلم ضمن االعتبار
 اإلمام أن درجة إىل فيها، الختالفاهتم وقع بأّي أحدهم يستشعر أن دون عندها،
 عن سئل وملا ببغداد، حنيفة أيب مسجد يف بحالص صالة يف القنوت عن أمسك الشافعي
 السابقني األئمة موقف هو هذا كان أن بعد أقول. القرب هذا صاحب مع أدبًا: قال ذلك
 هذه يف الشخصية بآرائهم يتباهون خلف بعدهم من خلف اجلزئية، املسائل هذه من

 يثريوا أن يبالون وال فيها، خالفهم من لكل واهتام تأديب، عصّي منها وجيعلون املسائل،
 ساحة يف لنفسه منهم كل لينتصر املساجد، داخل ورمبا بينهم، فيما الشجار أنواع أخطر
 .األولويات سّلم ترتيب يف أمهية أي هلا ليست اليت اجلزئيات هذه

 وحدة ميزق الذي الشديد اخلصام هذا أن الناس من وعي ذي لكل جدًا وواضح
 املسلم يسع اليت الصغرية اجلزئيات هذه خالل من اهلل نلدي انتصارًا ليس إربًا، املسلمني

 وإمنا أصاًل، هبا يلتزم ال أن بل يسعه يريد، الذي الوجه على بفهمها اهلل إىل يتقرب أن
 على القضاء مقابل يف بل الدين، مصلحة حساب على للنفس احلقيقة يف انتصار هو
 .وتضامنها األمة هذه حدةو وهو أال حلمايته، مث لتحقيقه اإلسالم جاء ما أقدس

 إليه وصلت قد ما وأخطر أبلغ هي اليوم، منها نعاين اليت الظاهرة هذه ولعل
 .املسلمني حياة يف عمومًا، الفقهية االختالفات عصبية بل املذهبية، العصبية

 ؟..اآلفات هذه نعالج كيف: وأخيرًا

 يساوي مشكلة بأهنا واليقني املشكلة إدراك: القائلة القاعدة جيهل من فينا ليس
 .حّلها إىل الطريق نصف

 اآلثار تقلب خطرية آفات فعاًل هي الثالث، اآلفات هذه بأن مجيعًا إمياننا إن
 .هلا املعاجلة مراحل أهم يشكل ضارة، سلبية آثار إىل الفقهية للمذاهب املفيدة اإلجيابية

 عن ساحةال هذه يف يتيه أن وسعيه، علمه يف وجل عز هلل أخلص ملن وحمال،
 اتباع و اهلل لدين باالنتصار وكربيائها، للنفس االنتصار عليه يلتبس أن أو احلق معرفة
 .مرضاته
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 عباده، من أحب من قلب قالوا كما اهلل يودعه سّر اهلل لدين اإلخالص أن غري
 السّر هذا على للحصول السبيل فما إذن. تكلف أو يتصنع عليه للحصول سبيل فال

 العظيم؟ الرباين
 اهلل ذكر من اإلكثار قوامه ودائم، جاّد تربوي مبنهج النفس أخذ هو السبيل

 حمبة تنامت العالج، هذا استعمال على استقام إذا املسلم فإن باملنعم، دائمًا النعم وربط
 تنمحي احلب هذا ضرام ويف.. احلب هذا من اإلخالص ينبثق وإمنا جواحنه بني اهلل

 .آفات فعاًل أهنا على اآلفات هذه وتتجلى ياء،الكرب مشاعر وتذوب النفس حظوظ
 السلف عليه كان الذي الرشد سنن إىل والعود فوقها، القفز حينئذ أسهل وما
 .وحبًا وتضامنًا ألفة يزيدهم تعاونيًا، اختالفًا اختالفهم كان إذ الصاحل،

 

  :اإلسالم والفرق اإلسالمية

 ،استنباط األحكام الشرعيةكانت نشأة املذاهب الفقهية بسبب االختالف يف 
أو  ،وأما الفرق فقد كانت تعود إما ألسباب عقيدية متعلقة ببعض مسائل العقيدة

وموضوع الشورى وما  ،ألسباب سياسية مبنية على االختالف  يف قواعد اختيار اإلمام
األمر الذي أدى  بعد صراعات طويلة واندثار الكثري منها  إىل وجود طوائف  .إىل ذلك
    :ة أساسية ثالث هيديني

ومسوا  ، يّبنة الّنباعهم لُسة" الستمساكهم واّت"أهل السّن مسوا :أواًل: السّنة 
اجتمعوا على احلق ومل يتفرقوا يف الدين، وتابعوا  نم مجاعة اإلسالم الذيألهُنباجلماعة 

ة أهل أما عن أصول عقيد ،خيرجوا عليه يف أي أمر من أمور العقيدة منهج أئمة احلق ومل
 السنة  واجلماعة: 

ولذلك فإن قواعد  ،عقيدة بال فرق وال طرق هي أصول اإلسالم الذي هو -
 اجلماعة يف جمال التلقي واالستدالل متثل يف اآليت:ووأصول أهل السنة 

 وإمجاع السلف الصاحل. مصدر العقيدة هو كتاب اهلل وسنة رسوله  -     
وكل ما صح من سنة  ،رع للمسلمنيرآن الكرمي هو شكل ما ورد يف الُق -
أما عن املذاهب الفقهية األربعة عند أهل  ،ن آحادًااوجب قبوله وإن ك رسول اهلل 

السنة فقد أصبحت رمسية يف معظم كتبهم هي حسب ظهورها: احلنفّيُة، املالكّيُة، 
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واختلفت الّشافعّية، احلنبلّية، وهذه املذاهب ماهي إال مدارس فقهية، اتفقت يف األصول، 
أخرى  مذاهب فقهّية، كما أن هناك العقيدةيف الفروع، وال يوجد بينها اختالف يف 

ألهل غري هذه األربع لكنها مل تنتشر وحيصل هلا االشتهار مثل هذه املذاهب األربعة، و
فوس وهتذيبها، وإصالح القلوب وتطهريها، يف تزكية الّن شامٌل منهٌج ة واجلماعةّنالّس
 منها: ه وذلك بأموٍرقلب عليه مدار إصالح اجلسد كّلال ألّن

ا ينقص اإلميان أو رك والبدعة مّموحيد هلل تعاىل والبعد عن الّشإخالص الّت -1
 من أصله. هضينق

ومدارستها  وعال بفهم أمسائه احلسىن وصفاته العال ف على اهلل جّلعّرالّت -2
عظيم واخلشية واخلضوع والّت فس احلّبالّنها تورث م معانيها والعمل مبقتضياهتا؛ ألّنوتفّه

 واإلنابة واإلجالل هلل تعاىل.
كر وتالوة مع العناية بالّذ ،وافل كاملًةطاعة اهلل ورسوله بأداء الفرائض والّن -2

وغري  والعمرة كاة وأداء احلّجيام وإيتاء الّزوالّص  يّبالة على الّنالقرآن الكرمي والّص
 ا شرع اهلل تعاىل.ذلك مّم
    .بهات مع البعد عن املكروهاتمات والّشاجتناب احملّر -2

والّسري هبا على منهج  ،وهذه الفئة هي الفئة الفّعالة يف الّدعوة اإلسالمّية املعتدلة
، وهي أيضًا اّليت تتصّدى ملهّمة الّتقريب بني املذاهب اإلسالمّية واحلوار مع باقي  الّنيّب

اإلسالمّية يف مضمار الّدعوة واحلوار، إّلا أّن هناك  األديان، ورغم تعّدد اجلماعات
منها مدرسة  ،مدارس كربى على مستوى العامل العريب واإلسالمي تقوم هبذه املهمة

ومدرسة مساحة الّشيخ العّلامة أمحد كفتارو اليت تعّد  ،الشيخ العالمة بدر الدين احلسين
 القرن العشرين،وذلك ملا متّيزت به من أهّم املدارس الّدعوّية اليت انطلقت من دمشق يف

وملا حّققته من   ،ومجٍع بني العلم والّتزكية ،دعوة هذه اجلماعة من وسطّيٍة واعتداٍل
  .انتشاٍر عامليٍّ أوصل صوت اإلسالم إىل أصقاع األرض

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8_%D9%81%D9%82%D9%87%D9%8A%D8%A9
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 الوهابية: أواًل: 

شبه اجلزيرة  قامت يف وسط إسالمّيٍة سياسّيٍةالوّهابّية مصطلٌح أطلق على حركٍة 
، جاءت دعوة 1، املوافق الّثامن عشر امليالديالقرن الّثاين عشر اهلجرييف أواخر  العربّية

والتخلص من العادات  عقائد املسلمنيالوهابية للمنهج السلفي هبدف ما تعتربه تنقية 
واملمارسات التعبدية اليت انتشرت يف بالد اإلسالم وتراها الوهابية خمالفًة جلوهر اإلسالم 

مثل التوسل بالقبور، واألولياء، والبدع بكافة أشكاهلا أو ما يطلق عليه  ،التوحيدي
. ويصفها أتباعها بأهنا دعوٌة إىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر بدعةبشكٍل عام اسم 
يف اتباع القرآن والسنة، أي  السلف الصاحلالصايف وهو طريقة  اإلسالموالرجوع إىل 

األربعة واالعتماد املباشر على  املذاهب الفقهية السنيةعمليًا عدم االعتماد الكلي على 
النص من القرآن والسنة وأقوال السلف الصاحل وإمجاع العلماء مدللني على ذلك بأقواٍل 

وهلم نشاطهم الّدعوّي القوّي، ويّتسمون بصورٍة خاّصٍة من الّتحّفظ   ،لألئمة األربعة
ر العاّم اّلذي يدّل عليهم، كتغطية الوجه بالّنسبة للمرأة والّلحية والعباءة والتزام املظه

أما املعتدلون فيكتفون  ،القصرية بالّنسبة للرجل ومنهم املقتصد ومنهم املغايل املتشدد
وأما املتشددون فقد وصلوا يف غلوهم إىل  ،بالتمسك بالكتاب والسنة كمصادر للتشريع

 مية األخرى مما سواهم. تكفري مجيع الفرق اإلسال
 

 : الشيعةثانيًا: 

تعود تسمية الشيعة إىل أتباع سيدنا علي كرم اهلل وجهه، مث تفرقوا إىل فرٍق 
واختذوا ألنفسهم املذهب الفقهي الشيعي املعروف، وكلمة الشيعة مأخوذٌة من 

والده )املشايعة( مبعىن املتابعة، وتسمى الشيعة هبذا االسم ألهنم يشايعون عليًا وأ
عني من بعده ملقام اخلالفة واإلمامة اثين عشر  الطاهرين، وهم يعتقدون بأن الرسول 

خليفًة بأمر اهلل تعاىل، هذا ومل يكن الشيعة عرب التاريخ على درجٍة واحدٍة، بل كان 
منهم املغايل واملقتصر، أما املغالون فقد بالغوا حىت أهلوا سيدنا عليًا، وأما املقتصرون فقد 

تفوا بتفضيل سيدنا علي على من سواه من الصحابة، وهذا ما عليه أغلبية الشيعة يف اك
                                                 

، حي  حتالفا وحممد بن سعودم ( 1212 -م  1202) حممد بن عبد الوهابكان ذلك على يد الشيخ  -1
 . الدولة السعودية األوىللنشر الدعوة السلفية، ما نتج عنه من قيام 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%B9%D8%B4%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%81_(%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8_%D9%81%D9%82%D9%87%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/1703
http://ar.wikipedia.org/wiki/1792
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
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 وأّن ،ذي ال يقبل غريه، اّلين احلّقاإلسالم هو الّد بأّن الّشيعة يعتقد زماننا احلاضر،
رون من أنكر األصول كان كافرًا ويعّب .. وأّنوأخالٌق وأحكاٌم وفروٌع اإلسالم له أصوٌل
هراء، بنته فاطمة الّزا، وسول الّر ويعتقدون أّن"، كر للضرورّياملن"عن ذلك بـ

وحيد عن الّت عبارٌةعندهم فهي أصول اإلسالم ، أّما معصومون 1عشر ة االثينواألئّم
فروع اإلسالم  ، وأّماة اإلمامةبّووحيد العدل، ومن توابع الّنة واملعاد، ومن توابع الّتبّووالّن
هي عن املنكر، وما واجلهاد واألمر باملعروف والّن كاة واحلّجوالّز يامالة والّص: الّصفهي

م واالعتكاف وما يّميلحق بذلك من سائر أقسام العبادات مثل الوضوء والغسل والّت
..وهلم .إّلا أّنهم خيتلفون عن الّسّنة يف بعض املسائل كاإلمامة، وزواج املتعة ،أشبه

  .مذهبهم الفقهي اخلاص هبم
 

 دون )الدروز(:  ثالثًا: الموّح

ولقد كانت عالقة العقيدة الدرزية  ،الدروز قبائل عربيٌة سكنت جبل العرب
موضع البح  الدائم والتشكيك من قبل الباحثني والنقاد، تارخييًا انشقت  باإلسالم
يف القرن العاشر،  إذًا  اخلالفة الفاطميةباألخص، أثناء  اإلمساعيليةن الفرقة الدرزية ع

تارخييًا تعود أصول الدرزية إىل أصوٍل إسالميٍة، حسب هذا الرأي،أما عقائديًا، فقد 
الباحثني  اختلفت آراء الباحثني حول املوضوع فهناك من ال يعتربوهنا من اإلسالم، ومن

من اعترب الدرزية مذهبًا من املذاهب اإلسالمية، ومنهم من اعتربها ديانًة مستقلًة حبد 
ذاهتا حىت وصل الوضع إىل درجٍة عاليٍة من الضبابية حىت على أعلى املستويات، ويف 

مذهبًا إسالميًا بالرغم من وجود األحكام  سورياالوقت نفسه تعترب الطائفة الدرزية يف 
املذهبية اخلاصة هبا واليت يعامل أبناء هذه الطائفة وفقها معاملًة ختتلف عن معاملة باقي 
الطوائف اإلسالمية، يعتقد املوّحدون الّدروز أّن اهلل واحٌد أحٌد ال إله إّلا هو وال معبود 

اه الواحد األحد الفرد الّصمد املنّزه عن األزواج والعدد، وهو احلاكم الفعلّي واألزيّل سو
                                                 

، اإلمام احلسني، اإلمام ، اإلمام احلسن األئمة االثىن عشر عند الشيعة هم: اإلمام علي أمري املؤمنني  -1
زين العابدين، اإلمام حممد الباقر، اإلمام جعفر الصادق، اإلمام موسى الكاظم، اإلمام علي الرضا، اإلمام حممد 

ينظر: حممد محزة، نشأة الفرق اإلسالمية،  م علي اهلادي، اإلمام احلسن العسكري، اإلمام احلجة املهدي،التقي،اإلما
  .22ص

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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وهي تبدأ من مرحلة  ،للكون، والغاية من علوم الّتوحيد هو رفع البشر إىل منازل عاليٍة
املوّحد وهي اّتباع حالل احلالل أي أفضله، ومبادئ الّتوحيد: الفضائل العّفة والعدل 

 منزلة حرف الّصدق مّث منزلة احلدود مّث منزلة املؤانسة أو الّناسوت، وهي والّطهارة مّث
حسب  -سعادة الّسعادات وغاية الغايات من خلق الّنفوس وهي جوهر الّتوحيد  

 . -فلسفتهم 

وقد جاء ليجمع كلمة الناس عامة على توحيد اهلل عز  ،اإلسالم دين التوحيد
 واليت بالُدنا  الّتعدُّدّية الّثقافّية واحلضارّية اليت متّيزت هبا ال أن هذا التوحيد مل يلغإ ،وجل

الّثقافة اإلنسانّية بغىن عطائها  أّدت إىل ُنُشوء حضاراٍت وُتراثاٍت ُمختلفٍة وُمتنّوعٍة غّذت
 ُد فيها حافزًا، وجتضيء ويستضاء هباالتُّراثّياُت حّيًة ت وأصالة ُمسامهتها. وال تزاُل هذه

وكما ُهو أصٌل يف الّشريعة اإلسالمّية -" ..مُلواجهة الّتحّديات الّثقافّية واحلضارّية احلالّية
تفكر فيه العبد ُكّل شيٍء،  ي موقٌف ُروحيٌّ قبل التدينيرى أغلب امُلعاصُرين أّن  -

 على ذلك عكُس، فتسُمو نفُسُه، ويطُهُر قلُبُه ووجداُنُه، فينويتقرب من خالله إىل ربه
تنُقُلنا من االستبعاد إىل  ُروحانّيٌة لَتدينمع اآلخرين أفرادًا ومجاعاٍت، إّن ا عالقته

ومن الّتشويه إىل  االستيعاب، ومن الّرفض إىل القُبول، ومن الّتصنيف إىل الّتفهُّم،
الّتكاُمل، الّتناُفس إىل  االحترام، ومن اإلدانة إىل الّرمحة، ومن العداوة إىل اأُللفة، ومن

 احلواُر مع اآلخر ، وثقافة احلوار ومن الّتناُفر إىل الّتالقي، ومن اخُلُصومة إىل اأُلُخّوة
والّتعرُّف  معرفتُه والّتعرُّف عليه واالعتراف به، معرفتُه كما يعرُف ُهو نفسُه، الذي يعين

عُدّوًا،  فسًا أوعليه بكامل شخصّيته، واالعتراف به كُمكمٍل لنا أكثر منُه خصمًا أو ُمنا
 ، ويفأيضًا املصاحل واألنانّياتعن وذلك بعيدًا عن األفكار امُلسبقة من أّي نوٍع كانت، و

 مثل هذه األجواء يتحّوُل احلواُر إىل غىن ُمتبادل من غري أن يتنازل أيٌّ من الّطرفني عن
 .ذاته أو عن ُتراثه أو عن شخصّيته أو عن كيانه

غاية من وجود الطوائف أو الفرق الدينية أيًا كان هذا هو بالضبط املغزى وال
التعبري،التكامل وإغناء الفكر، وليس الصراع والتنافر والتماس األخطاء الذي يفضي إىل 
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لقد استغل أعداء املسلمني اجلهل والتعصب املترسخني يف أذهان  ،التعصب والكراهية
حبجة التكفري واخلروج عن  ضعفاء اإلميان إلشعال نريان الفتنة بني طوائف املسلمني

 .تعاليم الدين
إمنا حناكي ضمائر املسلمني الذين  ،وحنن يف هذا املقام ال نوجه احلدي  هلؤالء

أال يشهد أصحاب الفرق اإلسالمية مجيعها أن ال إله إال اهلل  ،ُغرِّروا بأحادي  التكفري
ابة رسول اهلل يف أمل جيتهد صح ،أليس ربنا واحد ونبينا واحد ؟وأن حممد رسول اهلل

أمل خيتلف  ،على اجتهادهم دومنا مالمة عهده يف الكثري من املسائل فأقرهم النيب 
غري أن هذا اخلالف مل يودي ،فيهم صحابة رسول اهلل منذ حلظة وفاته على من خيلفه 

وحتضرين رسالة هرقل ملك الروم  إىل معاوية  ؟بأحدهم أن يكفر أخاه أو أن يقدح فيه
" علمنا مبا وقع :فكتب له ،عنه يعرض عليه مساعدته يف أخذ اخلالفة من علي رضي اهلل

فلو أمرتين أرسلت  ،وإنا لنرى أنكم أحق منه باخلالفة ،بينكم وبني علي بن أيب طالب
لك جيشًا أوله عندك وآخره عندي يأتون إليك برأس علي "، فما كان جواب معاوية 

أخان تشاجرا فما  ،سفيان إىل هرقل كلب الروم" من معاوية بن أيب  :إال أن أرسل له
إن مل خترس أرسلت إليك جبيش أوله عندك وآخره عندي  ؟بالك تدخل فيما بينهما

 يأتونين برأسك أقدمه لعلي ".
مام البلخي سائاًل اإلمام األعظم أيب حنيفة النعمان عن الفقه األكرب، ويأيت اإل

وأن تأمر  ،وال تنفي أحدًا من اإلميان ،ذنب" ال تكفر أحدًا من أهل القبلة ب :فأجابه
وما أخطأك مل يكن  ،وتعلم أن ما أصابك مل يكن ليخطئك ،باملعروف وتنهى عن املنكر

        .وال توايل أحدًا دون أحد"  ،وال تتربأ من أحد من أصحاب رسول اهلل  ،ليصيبك
يقتل فيها املسلم  ،مبا فيها من فنت كقطع الليل املظلم ،ومتر األربعة عشر قرنا
ودومنا وعي أو تفكري يف العودة إىل أصول الشريعة حلقن  ،أخاه املسلم دومنا وجه حق

ويأيت اجملدد الرباين مساحة الشيخ أمحد كفتارو رمحه اهلل تعاىل ليسجل موقفًا  ،الدماء
 ؟هل أنت مع علي أم معاوية :عندما سأله أحدهم ،تارخييا يستحق املتأمل الوقوف عنده

وأنا اآلن  ؟فما لنا وهلم ،توفاهم اهلل منذ قرون ؟وأين معاوية اآلن ؟أين علي اآلن أجابه:ف
  .أمدُّ لك يدي ألصافحك
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ال أحد ينكر أن الفرق الدينية أخذت منحى  ،هذا هو ديننا وهذا هو إسالمنا
ومعلوم أن السياسة لعبة  ،إال أن أسباب نشوءها كانت سياسية حبتة ،عقيدي وفقهي

فمن مصلحة الالعبني مبستقبل األمم أن يثريوا التفرقة بني  ،بتغري املصاحل واجلهات تتغري
مع أهنا مبنحاها الفقهي والعقيدي تبعد كل البعد  ،هذه الفرق حسب مصاحلهم السياسية

البد أن تعود  ،عن السياسة، وهذا ما أراد اجملددون من علماؤنا ترسيخه يف النفوس
ألصوهلا الشرعية اليت تدعو بال شك إىل التجمع والتوحد حتت  الفرق الدينية أيًا كانت

وجتعل  ،هذه احلقيقة الكربى اليت تعصم دماء مجيع املسلمني ،راية التوحيد ،الراية الكربى
ال بابًا للفنت  ،من كل االختالفات الفرعية بابًا إلغناء الفكر اإلسالمي وتوسعة ألتباعه

أعراضكم و" إن دماءكم وأموالكم :وصية نبينا حممد وإراقة الدماء، حسبنا من املقال 
ستلقون ربكم ـ يف شهركم هذا وعليكم حرام كحرمة يومكم هذا ـ يوم النحر 

فيسألكم عن أعمالكم أال فال ترجعوا بعدي ضلَّاال يضرب بعضكم رقاب بعض أال 
       .(1)"فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من مسعه  ،ليبلغ الشاهد الغائب

أقّر زعماء العامل حباجة أطفال العامل إىل اتفاقية خاصة هبم، ألنه غالبا ما حيتاج 
األشخاص دون الثامنة عشر إىل رعاية خاصة ومحاية ال حيتاجها الكبار لتمكني الطفل 

ولديه احلقوق اليت  ،اجلهاتمن التمتع بطفولة سعيدة ينعم فيها، ويكون حمميا من مجيع 
 :تؤمن له حياة سعيده، خلريه وخري اجملتمع، واهم بنودها

جيب أن يتمتع الطفل جبميع احلقوق املقررة يف هذا اإلعالن. ولكل طفل  أواًل:
بال استثناء احلق يف أن يتمتع هبذه احلقوق دون أي تفريق أو متييز بسبب اللون أو اجلنس 

ومي أو االجتماعي، أو الثروة، أو النسب أو أي وضع آخر أو الدين، أو األصل الق
 . .يكون له أو ألسرته

                                                 

 ، قال األلباين: حدي  صحيح. 2111ـ رواه ابن ماجة، عن أيب سعيد اخلدري  صحيح ابن ماجة، رقم  1
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جيب أن يتمتع الطفل حبماية خاصة وأن متنح له الفرص والتسهيالت  ثانيا:
الالزمة لنموه اجلسمي والعقلي واخللقي والروحي واالجتماعي منوا طبيعيا سليما يف جو 

 من احلرية والكرامة. 
 ذ مولده حق يف أن يكون له اسم وجنسية.للطفل من ثالثا:
رابعا:جيب أن يتمتع الطفل بفوائد الضمان االجتماعي وأن يكون مؤهال للنمو  

الصحي السليم. وعلى هذه الغاية، جيب أن حياط هو وأمه بالعناية واحلماية اخلاصتني 
هو الالزمتني قبل الوضع وبعده. وللطفل حق يف قدر كاف من الغذاء واملأوى والل

 واخلدمات الطبية. 
خامسا:جيب أن حياط الطفل املعاق جسميا أو عقليا أو املقصي اجتماعيا 

 باملعاجلة والتربية والعناية اخلاصة اليت تقتضيها حالته. 
سادسا:حيتاج الطفل لكي ينعم بشخصية سليمة إىل احلب والتفهم. ولذلك جيب 

يف جو يسوده احلنان واألمن املعنوي أن تتم نشأته برعاية والديه ويف ظل مسؤوليتهما، 
واملادي فال جيوز إال يف بعض الظروف، فصل الطفل الصغري عن أمه. وجيب على اجملتمع 
والسلطات العامة تقدمي عناية خاصة لألطفال احملرومني من األسرة وأولئك املفتقرين إيل 

 كفاف العيش. 
جمانيا وإلزاميا، يف  للطفل حق يف تلقي التعليم، الذي جيب أن يكون سابعا:

 مراحله االبتدائية علي األقل، وتقع هذه املسؤولية بالدرجة األوىل على أبويه.
جيب أن يكون الطفل يف مجيع الظروف، بني أوائل املتمتعني باحلماية  :ثامنًا
 واإلغاثة.
جيب أن يتمتع الطفل باحلماية من مجيع صور اإلمهال والقسوة  تاسعا: 

وز استخدام الطفل قبل بلوغه سن الرشد. وحيظر يف مجيع األحوال واالستغالل.وال جي
أو تعليمه أو تعرقل  ،محله على العمل أو تركه يعمل يف أية مهنة أو صنعة تؤذي صحته

 منوه اجلسمي أو العقلي أو اخللقي. 
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عاشرا:جيب أن حياط الطفل باحلماية من مجيع املمارسات اليت قد تضر به 
 و الديين أو أي شكل آخر من أشكال التمييز، وأن يرىب على روحكالتمييز العنصري أ

 .التفهم والتسامح، والصداقة بني الشعوب، والسلم واألخوة العاملية
ووضعت القوانني  ،اشتغلت املنظمات العاملية احلديثة بالتوصية بالطفولةوبينما 

وهلم إىل سن والقواعد اليت تضمن لألطفال حقوقهم الكاملة منذ الوالدة وحىت وص
فصل يف حي   ،كان لإلسالم شأنه مع الطفولة شأنه مع كل شيء يف احلياة ،الرشد

بل سبق التشريع اإلهلي كل تلك  ،حقوقها منذ نزول الوحي على سيدنا حممد 
  :وتفصيل ذلك فيما يلي .املنظمات مبا أعطى لألطفال من أولوية و أمهية وتكرمي

 .كل من األبوين أن حيسن اختيار اآلخر - وقبل كل شيء - أمر اإلسالم -1
وذلك لكي ينشأ الطفل يف ظل والدين صاحلني مؤمنني عاملني بأحكام الشريعة وأسس 

يف ذلك ورد  .حيسنا تربية الطفل اللذان سينجبانه إىل احلياة الدنيا ،التربية اإلسالمية
تنكح املرأة  :. وقوله 1إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه :حدي  النيب 

. وسئل عمر بن 2لدينها وجلماهلا وحلسبها وملاهلا فاظفر بذات الدين تربت يداك  :ألربع
اخلطاب  رضي اهلل عنه يف حق الطفل على أبويه فأجاب: أن حيسن اختيار أمه وامسه، 

   .وأن يعلمه القرآن
على حق الولد  :وقد ورد يف احلدي  النبوي الشريف ،أن حيسن اختيار امسه -2

يف حياة  واختيار االسم مهم جدًا ،2والده أن حيسن اختيار امسه وأن حيسن تأديبه 
ويبقى  ،وينادى به طوال عمره ،الطفل، فهو أول شيء حيمله اإلنسان معه عند والدته

األمر الذي  ،ضف إىل ذلك ما ذكر: أنَّ لكل امرء نصيب من امسه ،معه حىت يدخل قربه
فعندما حيسن األبوين تسمية طفلهما إمنا يسامهان يف   ،اتأثبته علم األمساء والصف

وهو مما اعتىن به  ،ومهاراته الشخصية ،املستقبل يف بناء أخالق وصفات ابنهما النفسية
 اإلسالم يف حقوق األطفال. 
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وهو الذي عرب عنه احلدي  النبوي الشريف " وأن  ،حق التربية والتعليم -2
فإحسان األدب  ،" وأن يعلمه القرآن " :ضي اهلل عنهحيسن أدبه"، وقول سيدنا عمر ر

والقرآن الكرمي مشل علوم األولني واآلخرين فتعليمه هو تعليم شامل  ،رأس التربية
وهذا طبعًا ال يتناىف مع تعليم العلوم احلديثة  ألن  ،ملختلف العلوم الدينية والدنيوية

أن اول آية نزلت يف القرآن وكفى بنا  ،اإلسالم ح  على  طلب العلم أيا كان فرعه
  .والقراءة مفتاح التعلم ﴾،.. .اقرأ ﴿الكرمي 
وهي أعلى مرتبة وأمضى أثرًا وأحسن نتيجة من سائر أنواع  :التربية باحلب -2 
لحمة واللطف والعطف ومن مارس مع أبنائه التربية باحلب حصد فيهم ال ،التربية

س أن احلاجة للحب واحد من ويؤكد دارسي علم النف ،واإلحسان إىل اآلخرين
ويترك عدم إشباعها أثرًا خطريًا يظهر يف سلوك املرء  ،احلاجات النفسية لإلنسان

لقمة احلب،  ،ابتسامة احلب ،كلمة احلب :وأما وسائل التربية باحلب فهي ،وتصرفاته
 ضمة احلب.  ،دثار احلب ،ملسة احلب ،قبلة احلب ،نظرة احلب

 :كيم من خالل الكتاب العزيز والسنة النبوية املطهرةوكٌل قد أمر به الشارع احل
 ،ولقد صورت السرية النبوية العطرة أروع  الصور من احملبة والرمحة يف معاملة األطفال

حيمل حفيديه احلسن واحلسني ويصعدهم على صدره وهو يدندن  فها هو نيب األمة 
 ؟أتقبل األطفال :ابته يسألههو يقبل األطفال فإذا بأحد صح هلم بعبارات التدليل، وها

من ال  :فكان جوابه عليه الصالة والسالم ،إن يل عشرة أطفال ما قبلت أحدهم يومًا قط
 .  (1)يرحم ال يرحم "

واملعاملة بالرمحة واحملبة والرأفة  ،اإلحسان وحسن الصحبة :ومن التربية اإلسالمية
وإشاعة األلقاب احملببة  ،أسو املسح على الر ،من خالل تقدمي اهلدية للطفل ،واللطف

واملساعدة يف حسن  ،و مدح الطفل يف السر والعلن ،واللعب معهم أيضًا ،لدى األطفال
 اختيار األصدقاء. 

فقد قال تعاىل  :من حفظ حقوق األطفال يف اإلسالم تقدمي القدوة احلسنة -5
  َّ... خل حل جل مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف ُّٱ :يف كتابه العزيز
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واألهم أن يعي الطفل  ،(، والقدوة احلسنة مهمة جدًا يف حياة الطفل21)األحزاب/
 يب نألن القدوة املطلقة لل ،وليست مطلقة ،فكرة أن القدوة احلسنة هي قدوة نسبية

ومهما بلغ املؤمن من  ،فكل بين آدم خطاء ،أما البشر فهم قدوة بشكل نسيب ،فقط
من املهم أن أقدم نفسي ألبنائي على فليس  ،درجات الكمال ال خيرج عن هذه الدائرة

أنين قدوة بقدر ماهو مهم أن أعلمهم أن القدوة ممكن أن خيطئ ولكن حىت يبقى قدوة 
واالعتذار ثقافة  ،فالتوبة سلوك شرعي ،جيب أن يعود عن اخلطأ بالتوبة واالعتذار

   .كالمها يدعو إليهما ديننا احلنيف ،اجتماعية
وما هو إال عناوين عريضة  ،ل يف اإلسالمهذا شيء مقتضب من حقوق الطف

ومن عناية اإلسالم بالطفل  ،يندرج حتتها نقاط كثرية فصل فيها أهل العلم واالختصاص
وسندرس فيما يأيت  ،إهنا املرأة ،عنايته أيضًا باليد اليت تريب الطفل والقلب الذي حيتويه
   .نظرة اإلسالم إىل املرأة وحقوقها وواجباهتا يف تشريعاته

 
1

من خالل دراسة وضع املرأة يف العامل القدمي قبل اإلسالم مبا يف ذلك املرأة  
 :العربية نستنتج هاتني النتيجتني

أّن األخطاء اليت ارُتكبت يف حق املرأة يف تلك العصور إمنا تنبثق مجيُعها من  :أواًل
إما ألهنم أنكروا إنسانيتها  ،ا مل تكن حمل اعتبار لدى الرجلهو أن إنسانيته ،خطأ واحد

أو إلحساسهم أن مهمات املرأة يف احلياة ال تقتضيها دورًا أساسيًا تسهم به يف  ،أصاًل
 احمليط العام.
مل يكن  ،أن كّل ما نالته املرأة يف األمم واحلضارات  من مكانة ُمرضية :ثانيًا

ومل يكن أمرًا شرعيًا تعترف به الدولة  ،وطبقات معينة عاّمًا، وإمنا اقتصر على فئات
أو كمطلب من  ،بل كانت تناله بباع  من بواع  العاطفة يف بعض األحيان ،واألمة

                                                 
، منشورات الدعوة األوقافمهورية العربية السورية، وزارة ينظر: املرأة يف اإلسالم، املنهج املوحد، اجل -1
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مطالب املتعة والوجاهة االجتماعية يف عصر الترف والبذخ الذي تنتهي إليه احلضارات 
 .الكربى يف أحيان أخرى

فقد كانت  ،آلداب والشرائع أو احلضاراتأّما املكانة اليت حتسب من عمل ا
ما خال حضارًة واحدة هي احلضارة املصرية   ،معدومة يف عصور احلضارة األوىل مجيعًا

فكان هلا أن مِتلك وأن تِرث  ،فقد خّولت املرأة حقوقًا شرعية قريبة من حقوق الرجل
طراب وهي حقوق كانت تضطرب باض ،وأن تتوىل أمر أسرهتا يف غياب من يعوهلا

 .وتعود مع عودة الطمأنينة إليها ،الدولة
بيد أن احلضارة املصرية زالت وزالت معها شرائعها قبل عصر اإلسالم ومنذ 

انتشر يف مصر وغريها  ،استوىل الرومان على مصر والشرق األوسط عامة واشتد ظلمهم
الرومانية مبا  وانتهى هبم رّد الفعل بعد سقوط الدولة ،من أقطاره موجة من كراهية املرأة

 .انغمست فيه من ترف وفساد إىل اإلميان بنجاسة اجلسد وجناسة املرأة
ويبدأ إحسان اإلسالم إىل املرأة وإنقاذه إياها من حي  انبثقت املظامل واملهانات 

ونعين بذلك قضية  ،اليت تعرضت هلا يف األمم اليت مل تستظل باإلسالم بال استثناء
ينا أن إنسانية املرأة مل تكن حمل اعتبار لدى الرجل يف تلك فعلى حني رأ ،)إنسانيتها(

وإما العتقادهم بأن مهمات املرأة ال ختّوهلا دورًا  ،إما جلحودهم تلك الصفة فيها ،األمم
نزل اإلسالم يف جزيرة العرب لريفع منزلة املرأة من  ،أساسيًا تسهم به يف احمليط العام
انطالقًا من تكرمي اإلسالم لبين  ،وى الرفيع العايل الكرميذلك الدَّْرك اهلابط إىل ذلك املست

وإىل  ،( ومن نظرته إىل احلياة اإلنسانية2)اإلسراء/  َّ لك اك يق ىق يف ُّٱ ،آدم أمجع
 .كان ذلك االرتفاع الذي مل تعرفه البشرية إال من ذلك املصدر الكرمي ،طبيعة اإلنسان

ره مشاركتها الرجل يف أخّوة وأّول فضل اإلسالم على املرأة وتكرميه هلا تقري
 :ويف وحدة املعىن اإلنساين من جهة أخرى على النحو التايل ،النسب اإلنساين من جهة

ٱ :وذلك قوله تعاىل ،فهي أخت الرجل إذ تنسب وإياه إىل أب واحد وأّم واحدة
 نث  مث زث رثيت ىت نت مت زت رتيب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱ
 اللغة يشمل أفراد اإلنسان كافة رجااًل ولفظ )الناس( يف ،(12) احلجرات /   َّ ىث
فكل منهما شقيق  ،أخوة النسب بني الرجل واملرأة ،فهو على هذا يقّرر األخوة ،ونساء
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..إمنا النساء شقائق ." :لآلخر كما يصرح بذلك الرسول عليه الصالة والسالم بقوله
كون أحد ، وأخوة النسب على هذا النحو تقتضي )املساواة( إذ ال ي(1)الرجال "

فاملرأة على هذا مساوية للرجل يف  ،الشقيقني أوفر حظًا يف النسبة إىل أبويه من اآلخر
 .النسبة إىل األبوين ال تزيد فيها عنه وال تنقص

 مل خل ُّٱ :وهي إنسانة مثله مساوية له يف معىن اإلنسانية وذلك يف قوله تعاىل
له (، فقو 1) النساء/  َّجه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل

فيه داللة على النسبة الروحية أوضُح وأوكد من داللته   َّ ىم مم خم حم ُّٱ :سبحانه
ال سيما أن  ،على أخوة النسب احلّسيَّ الذي ال بّد فيه من نفسني اثنني ال نفٍس واحدة

وال تقتصر داللتها على  ،وعلى الصفات املعنوية للمرء ،النفس يف اللغة تدل على الروح
 .للحسشخص اإلنسان الظاهر 

ليسهم مع سابقه يف توكيد    َّ حن  جن يم ُّٱ :مث يأيت قوله تعاىل يف اآلية نفسها
ذلك أن اجلملة السابقة ترد اجلميع إىل نفس واحدة  ،الداللة على وحدة املعىن اإلنساين

أما هذه اجلملة فتنفرد بتقرير نسبة الزوجة أّم اجلميع حّواء  ،هي نفس آدم عليه السالم
فاألبناء وأمهم معهم داخلون يف التقومي  ،الروحي الذي نسب إليه بنوها إىل نفس املصدر

 اإلنساين املستمد من خصائص تلك النفس الواحدة.
ولعل ما يتكرر يف القرآن الكرمي من اإلشارة إىل هذا التماثل بوجهيه السابقني 

وتلك  ،إمنا هو من أجل استئصال الشعور الراسخ باستصغار املرأة يف نفوس بعض العرب
واحدة من مفاخر اإلسالم يف فترة كانت تنعقد فيها مؤمترات بعض األديان لتبح  يف 

ويف أمم أخرى كانوا يظنون أن إله اخلري خلق  ،هل هي إنسان أم غري إنسان :املرأة
 .الرجل وإله الشر خلق املرأة

 ،ةوعلى أساس ذلك التماثل يف اإلنسانية الذي قرره اإلسالم بني الرجل واملرأ
 :أعلن اإلسالم ،وترمجة له وتثبيتًا جلذوره يف نفوس الناس إىل يوم القيامة

                                                 
 ، وسكت عنه.  222ـ  رواه أبو داوود، عن عائشة، رقم  1



 
 83 

فلم جيعل  ،أنه دفع عنها اللعنة اليت كان يلصقها هبا رجال الديانات السابقة-1
 جع مظ حط مض ُّٱ :قال تعاىل .عقوبة آدم باخلروج من اجلنة ناشئة منها وحدها

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ :( وقال يف توبتهما22)البقرة/   َّمغ جغ مع

 ،(   بل قّرر إعفاء املرأة من مسؤولية أّمها حواء22) األعراف/  َّ حن  جن يم
 خل حل  جل مكلك خك حك جك ُّٱ :قال تعاىل .وهو أمر يشمل الرجل واملرأة على السواء

 .(  122) البقرة/  َّ خن حن جن مم خم حمجم هل مل
 ،فكرة أن املرأة عالة حيسن التخلص منها وهي وليدةحارب اإلسالم -2

 ،فحارب عادة الوأد اليت كانت معروفة يف حياة بعض القبائل العربية حربًا ال هوادة فيها
وعاجل تلك العادة بنفس الروح التكرميية اخلالصة اليت ينظر هبا اإلسالم إىل البشر عامة  

( وهنا أزال خوف 21اء/)اإلسر  ٱَّمت زت رت يبىب نب مب  زب رب ُّٱ :قال تعاىل
ألهنم سبب اخلشية  ،وقدم رزق األوالد يف هذه اآلية ،الوالدين من الفقر على أرزاقهم

 .من اإلمالق ليماًل صدور اآلباء ثقة برزق اهلل وكفالته لألوالد قبل اآلباء
 مئ  زئ  ُّٱ :مث استجاش وجدان العدل والرمحة وهو يقول عن يوم القيامة-2
( فجعل هذا موضع سؤال استنكاري بارز ظاهر 1-1كوير/) الت  َّ زب رب يئ ىئ نئ

 ىف  يث ىث نث مث زث ُّٱ :وقرع الوائدين فقال سبحانه ،يف ذلك اليوم الرهيب
 .( 120) األنعام /  َّ ىق يف

 ،حىت صرح أهنا بشارة عظمى ،حارب كرهها والتشاؤم مبولدها :أيضًا-2
 ُّ َّ ٍّ ُّٱ :ا قال تعاىلوذلك يف اآلية اليت قرع فيها اهلل سبحانه املتطريين مبولده

 زث رث يت  ىت نت مت زترت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ
هذه البشرى  ( وقد شرح رسول اهلل 51-51) النحل/   َّ يف ىف يث ىث نثمث

" من مين املرأة تبكريها  :شرحًا تطبيقيًا عمليًا يفيض باحلنان والعاطفة عندما قال 
)الشورى/   َّ مض خض حض جض  مص خص حص مس ُّٱ :، ونسمع قوله تعاىل(1)باألنثى"
 .(   فنرى كيف بدأ باإلناث قبل الذكور21
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فصار  ،كما حرم سبيها مذ حرم الغزو أصاًل و سوَّى بني دمها ودم الرجل-5
و محى مسعتها من أقاويل السوء حني شرع حدًا  ،ومل يكن األمر كذلك  ،ُيقتل قاتلها

 يف ىف ُّٱ﴿  :قاسيًا على ضربني مادي ومعنوي ملن يتهمها بالزىن قال تعاىل
  ىن نن منزن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يق ىق
 .(  2)النور/  َّ ين
وجدد تعدد  ،وجعله حقًا خالصًا هلا ،حرم استئثار الرجل دوهنا باملهر :أيضًا-2

 وكان قبل بال حّد وال قيد. ،الزوجات وقيده بقيود كفيلة بالقضاء عليه
فقال  ،يات على البغاءكما حرَّم ما كان معروفًا يف اجلاهلية من إكراه الفت-2

 .(22)النور/  َّ زث رث يت ىت  نت  ُّٱسبحانه وتعاىل: 
 ،أما األم فقد ورد تعظيمها يف الشرع مع اإلرشاد إىل مقام عظيم مقدر هلا-1

فهي مع الوالد سبب يف  ،لتأديتها أجلِّ األعمال للحياة اإلنسانية عامة ولولدها خاصة
لذلك جاء  ،من معرفة اهلل تعاىل وعبادتهجميء إنسان ينعم مبا يف هذا الكون من مغا

 مث هت مت خت حت  جت هب ُّٱاإلحسان إليهما مقارنًا لإلميان به تعاىل واألمر بعبادته 

بل جاء وجوب الشكر  ،(15)األنعام/  َّخس حس جسمخ  جخ مح جح مجحج
 مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ ُّٱعلى تلك النعمة مقارنًا لوجوب شكره تعاىل 

وبذلك يلحظ املسلم (، 12)لقمان/  َّ رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نب
كيف أسبغ اهلل سبحانه على مكانة الوالدين صبغة القداسة واملسارعة إىل مرضاهتما 

 فربمها فريضة واجبة على األبناء.
وإذا كانت اآليات هنا توضح مقامًا من التعظيم يشترك فيه األب واألم فإن 

  :صني هبا دون األباآليات التالية توضح إفراد األم بسهم آخر من التعظيم ملقامني خا
 مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ ُّٱ :أوهلما: احلمل والفصال قال تعاىل

 .وليس خيفى ما يف احلمل والرضاع على أحد ،(12) لقمان/  َّ رت يب ىب نب
ثانيهما: مقامها يف )قانون األمومة( الذي هو استعداد روحي تنفرد به األم دون 

 ،جتعل صلته بأبويه صادقة التعظيم هلماوبوساطته ُيحيي اهلل يف إنسانية الولد ملكًة  ،األب
 ٰه مه جه هن  من خن حن جن مم خم ُّٱ :وهو ما يشري إليه قوله تعاىل
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(، ويف احلفد معىن اخلفة يف العمل واإلسراع واخلدمة 22) النحل/ َّ حي جي
م ما والتعظيم فاحلفدة هم األوالد الذين جيدون يف أنفسهم من الوالء والتعظيم لوالديه

لطاعتهم ومرضاهتم طاعة وتقربًا إىل اهلل سبحانه، لقوله املبادرة حيبب إليهم خدمتهم و
 ىي ني مي زي ري  ٰى ينىن نن من زن رن مم ام يل ىل ُّٱ :جل وعال
 مج حج مث هت مت خت  حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي
 (.22-22)اإلسراء/  َّ جس  مخ جخ مح جح

فيتمثل يف حترمي  ،وأما تكرميها بنتًا ال تزال حتت وصاية أبويها أو أوليائها-1
" من كان له ثالث بنات فصرب  :إذ يقول ا كما ذكرنا ويف مثل وصايا الرسول وأده

أو  :أدخله اهلل اجلنة بفضل رمحته إياهن فقال رجل ،على ألوائهن وضرائهن وسرائهن
أو واحدة  :أو واحدة يا رسول اهلل؟ قال :أو اثنتان فقال رجل :قال ؟اثنتان يا رسول اهلل

َوَلْم ُيِهْنَها َوَلْم ُيْؤِثْر َوَلَدُه َعَلْيَها َقاَل: َيْعِني  َلُه ُأْنَثى َفَلْم َيِئْدَهاَكاَنْت  مْن" :وقوله  1" 
آخر  ،من أجل هذا يغدو شعور املرأة بأهنا غري مرغوب فيها 2" الذُُُّكوَر َأْدَخَلُه اللَُُّه اْلَجنََُّة

ن وراء التقاليد ملا بقي أمر جيوز أن يطوف يف خلد املرأة املسلمة ولوال اختفاء جوهر الدي
 .هلذا الشعور حىت اآلن حمل يف اجملتمع اإلسالمي

فما أظّن أنَّ هناك منزلة للزوجة أمسى إنسانية من منزلة  ،وأما تكرميها زوجًا-10
اقرأ إن  .وصحح هبا النظرة املعكوسة اليت كانت عند اجلاهليني ،رفعها إليها اإلسالم
 يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث ُّٱ :شئت قوله تعاىل
 :(  وال ينسى املسلم قوله 21)الروم/  َّ نن من زن رن مم ام  يلىل مل

وخري متاع  ،" الدنيا متاع :، أو قوله(2)" خريكم خريكم ألهله وأنا خريكم ألهلي"
املرأة الصاحلة إذا نظر إليها  ؟" أال أخربكم خبري ما يكنز املرء ،(2)الدنيا املرأة الصاحلة " 

                                                 
 إسناده صحيح إال عمرو بن شهاب. ، 12/111ـ رواه أمحد، عن أيب هريرة، املسند،  1
 ، سكت عنه.5122ـ رواه أبو داوود، عن عبد اهلل بن عباس، سنن أيب داوود، رقم  2
 .2115رواه الترمذي، عن عائشة، سنن الترمذي، رقم  - 2
 . 1222رواه مسلم، عن عبد اهلل بن عمرو، اجلامع الصحيح، رقم  - 2
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، أو قوله حني شكت بعض (1)وإذا غاب عنها حفظته " طاعته،وإذا أمرها أ ،سرته
فقال خماطبًا أصحابه رضي اهلل عنهم يف ذلك  ،الصحابيات أزواجهن عند أمهات املؤمنني

ليس  ،بفيض من اللطف واحلكمة: " لقد طاف بآل حممد نساء كثري يشكون أزواجهن
 .(2)أولئك خبياركم " 

 والطيب الدنيا النساء من إيل " ُحّبب :قوله وأما تكرميها جنسًا فيقرره أمثال 
" أال واستوصوا بالنساء  :يف خطبة الوداع ، وقوله (2)" الصالة يف عيين قرة وجعل
 .(2).".خريًا

يترمسون يف معاملة  ومضى الصحابة الكرام رضي اهلل عنهم تالمذة الرسول 
كن يراجعنه  ،حلو العشرة ،فقد كان مع أزواجه لني اجلانب أزواجهم ما يفعله النيب 

 .يف كثري من األمور ويرددن عليه، حىت ِصرن القدوة للنساء
ورأت النساء  ،يف رفع شأن املرأة هكذا أمثر سعُي صاحب الشريعة حممد 

حىت اعتددن بأنفسهن االعتداد كله، وحىت كانت عائشة  ،أنفسهن والرجال سواسية
 .(5)لنساء شقائق الرجال "" إمنا ا  :رضي اهلل عنها تستشهد بقوله 

وتألقت أمهات املؤمنني ال سيما عائشة رضي اهلل عنها يف ظل التربية النبوية مثاًل 
فإذا هلن مكانة عظيمة  ،وقدوًة لكل امرأة مسلمة مبا نعمت به من عطاء اإلسالم للمرأة

لينا يف العلم واألدب والدين حىت قال أبو موسى األشعري رضي اهلل عنه: " ما أشكل ع
فلما  ،حدي  قط فسألنا عائشة إال وجدنا عندها منه علمًا " أصحاب رسول اهلل 

 ،تويف عليه الصالة والسالم صارت بعده املرجع األول يف كل ما يتعلق بالعلوم اإلسالمية
إذ كان املسلمون إذا أشكل عليهم  ،ال يف املدينة فحسب بل يف األمصار اإلسالمية كلها

وعلى  ،الصحابة رضي اهلل عنهم فريجع هؤالء إىل الفقهاء واحملدثني منهماألمر كتبوا إىل 
مجيعًا منبع خري لكل  رأسهم السيدة عائشة رضي اهلل عنها كذلك كانت نساؤه 

                                                 
 ، سكت عنه. 1222اس، سنن أيب داوود، رقم ـ رواه أبو داوود، عن عبد اهلل بن عب 1
 ، سكت عنه. 2122رواه أبو داوود، عن إياس بن عبد اهلل، رقم  - 2
 . 2/52ـ رواه الطرباين، عن أنس بن مالك، املعجم األوسط،  2
 .1221ـ رواه مسلم، عن أيب هريرة، اجلامع الصحيح، رقم   2
 ، سكت عنه.، سكت عنه.222رقم  ـ رواه أبو داوود، عن عائشة، سنن أيب داوود، 5
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يف ضرائه وسرائه وظلت بيوهتن مهابط  شاركن النيب  ،مؤمن وقدوة لكل مؤمنة
جوار ربه بقيت هذه البيوت مثابة  فلما انتقل إىل ،الوحي والرمحة واهلدى مدة حياته 

 .للمؤمنني وموئال ملن أراد النفقة يف دين اهلل تعاىل
وتظل بصرية املؤمنني تكتشف صورًا من تكرمي اإلسالم للمرأة،  ،وميضي الزمان

وحسب املرأة تكرميًا أن اهلل عز وجل سجل يف القرآن الكرمي شكوى امرأة أخذت 
وأنزل فيها  ،ن اهلل كان يستمع إىل تلك الشكوىوأ ،يف زوجها جتادل رسول اهلل 

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ :فقال جل وعال ،قرآنًا يتلى إىل يوم القيامة

 .(  1)اجملادلة /   َّ ىه مه جه ين ىنمن خن حن  جن يم
 

  :مسؤوليات المرأة في اإلسالم

قرر القرآن للمرأة حرية االعتقاد لالستقالل عن الرجل يف املسؤولية الدينية  
مما يدل على ذلك أنه كان للنساء بيعة خاصة يف اإلسالم دون بيعة الرجال،  ولعّل

 ىل مل خل ُّٱ :قال تعاىل ،لتدخل كل امرأة اإلسالم من باب غري باب زوجها أو أبيها
 حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل

   َّ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي
وإن القرآن ليعرض هذه  ،عقيدته على امرأة جيوز للرجل أن يفرض ( فال12) الصف/

 ،يعرض الرسل الذين جاؤوا ليحملوا الناس على منهج اهلل ،املسألة يف أقوى صورها
ومع ذلك قدم لنا القرآن صورة نوح  ،فاملتصور أن األوىل هلم أن حيملوا زوجاهتم عليه

 يق ُّٱخمالفتني له  ولوط عليهما السالم وقد عجزا عن إقناع أزواجهما مبنهج اهلل وظلتا
 ين ىن نن من زن  رن مم اميل ىل مل يك ىك مك  لك اك
 .(  10) التحرمي/  َّ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى

واإلسالم إذ يقرر حرية االعتقاد للمرأة يفعل ذلك ابتداء من أن االعتقاد 
فإن إقباهلا على املنهج  ،سيلزمها مبنهج فإذا مل تكن مرتبطة بالعقيدة باختيارها وبطواعيتها

 .غري مأمون بغري رقيب عمومًا
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وبناء على تلك املسؤولية ُجعلت املرأة مع الرجل يف ميزان الثواب والعقاب 
 يت ىت نت مت زت رت  يب  ُّٱ :كل حسب عمله ،األخرويني على درجة سواء

(، ويف جمال 22النساء/) َّ ىق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث
 حض جضمص  خص حص مس خس حس جس  مخ جخ ُّٱ :العقاب قال تعاىل
ويؤكد القرآن الكرمي هذا  (،21وبة/ )الت َّ مغ جغ مع جعمظ حط مضخض

 جئ  يي ىي ني مي زي ُّٱ :املبدأ يف اآلية الكرمية التالية
  مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ
 حج مث هت مت  خت حت جت هب
فاآلية تصرح  ،(25) األحزاب/   َّ خس حس جس مخ جخ مح جح  مج

مبسؤولية املرأة عن عملها مسؤولية خاصة كاملة، خصوصية مسؤولية الرجل عن عمله 
 .وكماهلا

غ احترام اإلسالم ألهلية املرأة الدينية أن قرر القرآن أن املرأة حمل اصطفاء ولقد بل
كما اصطفى مرمي عليها  ،ضها اهلل سبحانه بشيءحمل ألن خي ،اهلل سبحانه كالرجل متامًا

  َّ حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ُّٱ :السالم
 :واصطفى أم موسى وأوحى هلا بأمور (،22)آل عمران/
 َّ ٌٍّّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يهىه مه  جه ين ىن من ُّٱ
 (.2) القصص/   َّ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

فإن هذه املسؤولية  ،وألن املرأة كانت مسؤولة عن عملها مسؤولية كاملة
فاملرأة يف  ،إذ ال مسؤولية حي  ال حرية ،الكاملة تقتضي احلرية يف العمل حرية كاملة

ت الرشد وحسن إذا بلغت وظهرت عليها عالما ،اإلسالم حرة التصرف يف حق نفسها
أو الوصي عليها، فيكون هلا التصرف الكامل  ،فتزول عنها والية وليها ،التصرف

 :بشؤوهنا املالية والشخصية
فلها اختيار املكان الذي تقيم فيه ما دامت ذات عقل وعفة مأمونًا عليها قال 

ذا بلغت )واألنثى إ :الشيخ أمحد إبراهيم يف كتابه )األحكام الشرعية لألحوال الشخصية(
مبلغ النساء فإذا كانت ِبكرًا أو شابة أو ثيبًا غري مأمون عليها، فألبيها أو من يقوم مقامه 
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األولياء واحملارم املأمونني عليها أن حيفظها عنده جربًا عنها، وإن كانت بكرًا من 
ودخلت يف السن واجتمع هلا رأي وعفة، أو ثيبًا مأمونة على نفسها، فليس ألحد من 
أوليائها أن جيربها على اإلقامة عنده فإذا تزوجت أوجب الشرع عليها أن تتبع الزوج 

 .العتبارات معلومة عادلة(
األمي أحّق  ":ا حق قبول أو رفض من جاء يطلب يدها بقول الرسول وهل

 .(1)والبكر ُتستأذن يف نفسها وإذهنا صُماهتا " ،بنفسها من وليها
بل هو فريضة عليها يف احلدود الضرورية هلا يف  ،مث هناك حق املرأة يف التعلم

علم فريضة على : " طلب اللقوله  ،فما زاد على ذلك فحق مباح هلا ،شؤون دينها
وكانت الشفاء تعلم  ،وهو هنا يشمل الرحل واملرأة باتفاق علماء اإلسالم2كل مسلم " 

 ،كما أمرها بذلك الرسول  ،أم املؤمنني حفصة رضي اهلل عنها حتسن اخلط وتزيينه
 .ويدخل يف هذا التعليم إعدادهن لتبعات احلياة األساسية

جة هلذا احل  حباجتها إىل العلم حىت روى وقد أحسَّت املرأة يف عصر التنزيل نتي
فقالت: يا رسول  جاءت امرأة إىل رسول اهلل  :أبو سعيد اخلدري رضي اهلل عنه قال

فاجعل لنا من نفسك يومًا نأتيك فيه تعلمنا مما علمك اهلل  ،اهلل ذهب الرجال حبديثك
أتاهن رسول ف ،يف مكان كذا وكذا "  فاجتمعن ،" اجتمعن يف يوم كذا وكذا :فقال
 .(2)فعلمهن مما علمه اهلل  اهلل 

هكذا بلغ حرص املرأة املسلمة على العلم غايته حىت طلنب اجملالس اخلاصة هبّن 
 .للتعليم، مع أهنن كّن يستمعن يف املسجد لتعليمه ومواعظه عليه الصالة والسالم

دون قد سن للنساء سنة مؤكدة هي شهود جمامع اخلري يتزو كذلك جند النيب 
 .منها

أن خنرجهن يف  أمرنا رسول اهلل  :تقول أم عطية األنصارية رضي اهلل عنها
 ،وذوات اخلدور فأما احليض فيعتزلن الصالة ،واحليض ،الفطر واألضحى العواتق

                                                 
 .2121ـ رواه البخاري، عن عائشة، اجلامع الصحيح، رقم  1
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يا رسول اهلل إحدانا ال يكون هلا جلباب قال: "  :ويشهدن اخلري ودعوة املسلمني قلت
 .(1)لتلبْسها أختها من جلباهبا "

وجيب أن نعلم أن اإلسالم مل حيرم على املرأة تعلم أي نوع من أنواع العلم 
فلها أن تتعلم الطب والصيدلة وعلوم الفضاء  ،وهي يف هذا كالرجل سواء بسواء ،النافع

 ..فقد أباح هلا اإلسالم التعلم مبختلف أنواعه ومراحله..والزراعة والصناعة والتجارة
 

  :تصادية والماليةالمرأة والمسؤولية االق

  خئ  ُّٱ :وأول صورها امللكية الفردية الذي قرره اهلل سبحانه وتعاىل يف قوله
(، وذلك أنه إذا كانت 22) النساء/  َّجت هب مب خب حبجب هئ مئ

املرأة يف نظر اإلسالم أهاًل للتكليف اإلهلي بعبادة اهلل تعاىل وفعل اخلري فأوىل أن تكون 
وعلى رأسها امللكية  ،تصادية على اختالف أنواعهاأهاًل ملا دون ذلك من القيم االق

َفَلَأْن  ،وهو أمسى احلقوق وآصلها ،وإذا كانت حرة التصرف يف حق نفسها ،الفردية
 .وهو أهون من باب أوىل ،تكون حرة التصرف يف العمل واملال

واملتتبع ألحكام الفقه اإلسالمي ال جيد فرقًا بني أهلية الرجل واملرأة يف شىت 
ع التصرفات املالية كالبيع واإلقالة واخليارات والسلم والصرف والشفعة واإلجارة أنوا

والرهن والِقسمة والبينات واإلقرار والوكالة والكفالة واحلوالة والصلح والشركة 
وهلا أن متارس ذلك كله بنفسها أو  ،واملضاربة والوديعة واهلبة والوقف والعتق وغريها

كما جعلها صاحبة احلق املطلق على ملكها الذي حصلته  ،مبن توكله عنها باختيارها
 .بكافة أسباب التملك إرثًا أو مهرًا أو جتارة أو هبة

وهذا املستوى يف الكمال يف األهلية االقتصادية مل تصل إليه املرأة يف كثري من 
وبعضها  ،فبعضها جيعل املرياث ألكرب وارث من الذكور ،دول أوروبا إىل عهد قريب

وجيعل إذن الزوج ضروريًا  ،إذن الويل ضروريًا لتوقيع أي تعاقد للمرأة بشأن املالجيعل 
وذلك بعد توارث املرأة وحركاهتا الكثرية  !لكل تصرف مايل من الزوجة يف ماهلا اخلاص

وما نشأ عنها من فساد يف نظام املرأة كله ويف نظام األسرة، ويف اجلو األخالقي العام 
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وبدون  ،وبدون ثورة ،حها هذا احلق ابتداًء وبدون طلب منهافأما اإلسالم فقد من
منحها هذا احلق متشيًا مع نظرته العامة إىل تكرمي  ،مجعيات نسوية وبدون عضوية برملان

 .ذكرًا كان أو انثى ،اإلنسان مجلة
إذ كيف  ،وال نشك أن من لوازم حرية التصرف يف املال حق العمل واحلرية فيه

..وأما .!؟ املال جتارة أو زراعة أو صناعة مث يكون العمل حمرمًا عليهايباح هلا التصرف يف
ما  ،احلجاب املفروض عليها فال يستدعي حترمي مزاولة العلم عليها أو اضطالعها بوظيفة

وما استطاعت التوفيق بينه وبني مسؤوليتها  ،حتلت بآداب اإلسالم ووقفت عند حدوده
 .بصفتها راعية يف بيت زوجها

 

 :عات شرعها اإلسالم للمرأةتشري

ويصلح عليه وجوده  ،)الزوجية( نظام أزيل يلتئم به مشل كّل شيء :الزواج
(، 21) الذاريات/   َّ خم حم  جم هل مل خل حل ُّٱقال تعاىل:  ،وخترج به مثاره
 يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث ُّٱ: وقال جّل وعال
 (.21)الروم/  َّ نن من زن رن مم ام  يلىل مل

ويتبني من جمموع اآليتني أن اإلسالم يعّد الزواج ضرورة فطرية للفرد لَسَكِن 
وسبياًل كذلك إىل حفظ التناسل  ،وسبياًل يدرج فيه احلّب والتراحم يف اجملتمع ،النفس

 حم جم يل ىل مل خل ُّٱ :من أجل هذا كله دعا إليه اهلل سبحانه مبثل قوله
 ،" يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج :( وقال 22)النور/  َّخم

فاإلسالم يعد الزواج إىل جانب ما تقدم  1ومن مل يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " 
 .وسيلة للعفة واالرتفاع اخللقي

على أن اإلسالم مل يكتف بالتشجيع على الزواج ورفع العوائق من الطريق إليه 
 ضمانات التشريعية.بل أتبع ذلك بالتنظيمات وال
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 ُتْنَكُح َوال ُتستأمر، َحىت األيُُِّم ُتْنَكُح " ال :وأوهلا: الرضا واالستئذان لقوله  
والرضا  ،1"أن تسكت"  :قال ؟يا رسول اهلل وكيف إذهنا :الِبْكُر حىت تستأذن" قالوا
 .ولو مرارًا حبضور الويل أو غريه من األهل ،يستوجب الرؤية بال شّك

وال بد من إجياب وقبول صرحيني يشهد عليهما  :لعالنية واإلشهادوثانيها: ا
" أعلنوا هذا  :الشهود حىت ُليستحب دقُّ الطبول هلذه املناسبة زيادة يف اإلعالن لقوله 

 .2النكاح واجعلوه يف املساجد واضربوا عليه بالدفوف "
أن يكون هذا فإذا نوى أحد الزوجني أو صرح ب ،وثالثها: نية التأبيد ال التوقيت

 .ألن هذا االرتباط مقصود به السكن واالستقرار ،الزواج موقوتًا بزمن مل ينعقد
فهو إذن  ،وهو تعبري عن رغبة الرجل فيها ورمز لتكرميها وإعزازها ،رابعها: املهر
ليست مقابل شيء جيب عليها إال الوفاء  ،هو َعِطّيٌة من اهلل للمرأةوإمنا  ،ليس مثنًا للمرأة
 :كما أهنا ال تقبل اإلسقاط ولو رضيت املرأة إال بعد العقد لقوله تعاىل ،حبقوق الزوجية

 .(  2) النساء/  َّ جت هب  مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئيي ىي ني  مي  ُّٱ
اح لألم من وخامسها: النفقة اليت أوجبها على الرجل وجعلها فريضة كي يت

 .اجلهد والوقت ومن هدوء البال ما تشرف به على بيتها وأوالدها
جعل  ،وسادسها: ويف سبيل االستقرار البييت وقطعًا لدابر الفوضى والنزاع فيه

وذلك متشيًا مع سياسة اإلسالم يف تنظيم لقاء الناس  ،اإلسالم الِقوامة فيه للرجل
 .(2)"ن ثالثة يف سفر فليؤمروا أحدهمذا كا" إ :ويف ذلك يقول الرسول  ،واجتماعهم

 ،ومثة إرشادات أرشد إليها اإلسالم حىت يؤيت الزواج مثاره اليت أرادها اهلل منه
كما  ،منها أن تكون الزوجة املختارة أو الزوج املختار ممن يتوقع أن حيققوا هذه الثمار

" تزوجوا الَودود  :" فاظفر بذات الدين تربت يداك " وقوله  :أرشد إليه قوله 
صيانة للقلوب أن" ال خيطب الرجل على  الولود فإين مكاثر بكم األمم " كما أرشد 
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ومن تلك اإلرشادات الُيسر  1أو يأذن له اخلاطب " ،خطبة أخيه حىت يترك اخلاطب قبله
رجاًل مبا معه من القرآن واسنت  يف املهر وتكاليف الزواج حىت لقد زّوج الرسول 

حىت زّوج سعيد بن املسيب ابنته إىل  التابعون رضي اهلل عنهم بسنته الصحابة و
 .وقد خطبها اخلليفة لويل عهده فأىب ،تلميذه ابن أيب وداعة على درمهني

  :أنواع من الزواج يرفضها اإلسالم صيانة لحقوق المرأة

وقد منعت يف اإلسالم  ،هناك أنواع من الزواج استحدثت يف الوقت احلايل
  :من هذه الزجيات ،لكرامة املرأة وحفاظًا على حقوقهاصيانة 

كل منها كان  ،عرف الزواج العريف بتعاريف عديدة :الزواج العريف -1
))   :فمنهم من  يعرف الزواج العريف بأنه ،يعرب عن فهم صاحب التعريف هلذا املصطلح
 ،يكتبان و قد يكتبان ورقة بذلك و قد ال ،اتفاق خاص بني رجل و امرأة بصورة سرية

 .قد ال يستأجرانكما قد يستأجران شاهدين و ،و األقارب لذلك دون علم األهو
د تصحبه قواج الذي ال يكتب بوثيقة رمسية والز :بأنه ]أيضًا[يعرف الزواج العريف و

 ،قد ال تصحبه وصية بالكتمانو ،بذلك يكون زواج السرتوصية للشهود بالكتمان و
إما أن يكتمل األركان والشروط الشرعية إال أنه  :ج له صورتانهذا النوع من الزواو

إال أنه ممنوع ألن  وهذا النوع صحيح شرعًا ،يفقد عنصر التثبيت يف احملكمة الشرعية
والصورة الثانية اليت يفقد  ،املرأة ال متلك إثبات أي نوع من حقوقها الشرعية السابقة

ومرجع  ،وهنا يكون الزواج باطاًل أصاًل ،( فيها أحد األركان الشرعية ) كاإلشهاد مثاًل
   .بطالنه أيضًا ألنه ينقص من كرامة املرأة ويعرضها للحرمان من حقوقها الشرعية كذلك

متفق   ،مقابل أجر ،زواج ألجل)) :عرف زواج املتعة  بأنهو :زواج املتعة  -2
ون هناك حد هلذا بل مبجرد انتهاء األجل دون أن يك ،ينتهي بغري طالق ،عليه بالتراضي

و ليس هلا  ،األجل، يثبت به النسب واملرياث لألبناء ال للزوجة، إال إذا اشترطت ذلك
، خبالف الدائم الذي حدد نفقة إال إذا اشترطت كذلك، وزواج املتعة غري حمدد بعدد

 ،وجيوز عند إخوتنا الشيعة ،، وهذا الزواج حمرم باتفاق أهل السنة واجلماعة(2)بأربع ((
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ه حترميه عند أهل السنة  أن حكم إباحته صدر اإلسالم قد نسخ بالتحرمي بالنص ووج
دومنا احترام لكياهنا وملا أعطاه اهلل  ،الشرعي، ألن فيه استعمااًل للمرأة لغرض اجلنس فقط

  هلا من حقوق احلياة الزوجية املشتركة. 
لزوجني، يتم بعقد شرعي، ومهر متفق عليه بني ا: هو زواج وزواج املسيار  -2

لكنه يعفى من شيئني أساسيني، ال تقوم دعائم البيت إال هبما، ومها إعفاء الرجل من 
حق النفقة على الزوجة، وإعفاؤه من حقها من املبيت عندها أيضا وهذا التنازل يتم 

الزوجة  تسقط حقها من النفقة أىن بالتراضي بني الزوجني عند العقد حي  أهنا ـ أي 
] وهو مرفوض شرعًا من هذه  ،ل إرادهتا وإقرارها ورضاها بذلكواملبيت عندها، بك

أما سائر الشروط املفروضة يف الزواج الشرعي، فإهنا تنطبق على زواج املسيار، ، الناحية[
كالويل، واإلقرار من كال الطرفني، واإلشهاد على الزواج، كالويل، واإلقرار من كال 

اث إن كان من جهة الزوج أو الزوجة، الطرفني، واإلشهاد على الزواج، وحق املري
ونسبة الولد إىل أبيه وأمه، مع مراعاة حق الرعاية والنفقة على األوالد، والقيام على 
   .(1)تربيتهم التربية اإلسالمية املطلوبة، وغري ذلك مما هو معروف بالضرورة من الشرع((

العامل  يف واسعًا أثارت جداًلهذا الزواج فتوى  : friendزواج الفريند: -2
عندما أصدر فتوى باسم  (2)الغريب والعريب واإلسالمي أطلقها الشيخ عبد اجمليد الزنداين

زواج فريند، ومهما اختلفت التسمية إال أن فتوى الزنداين القت ردود فعل متباينة ما 
بني التأييد واملعارضة.. البعض رآها وسيلة للقضاء على املشاكل اليت تواجه األقليات 

ية بالغرب يف ظل ظروف جمتمعية صعبة وحتديات مجة من أجل احلفاظ علي اإلسالم
اهلوية اإلسالمية.. يف ظل جمتمعات ينتشر فيها االحنالل والفساد وتفتقد القيم اإلسالمية؛ 
لذا كان الزواج هو احلل ليخفف من تلك املعاناة مبا يتناسب مع تلك اجملتمعات، خاصة 

متوافرة... أما اجلانب املخالف له، فقد أكد أن الفتوى  أن أركانه من الناحية الشرعية
تعد ستارا وبابا خلفيا للفساد واالحنالل األخالقي، ووصل األمر إىل وصفها بالزنا 
املقنن، وأكدوا أهنا باطلة الفتقادها شروط الزواج وأركانه األساسية وهتديده لسالمة 
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ه يثري مشكلة االحتكاك بني قيمنا البناء العائلي من جهة ثانية.. باإلضافة إىل كون
اإلسالمية والعربية األصيلة والقيم السائدة يف بالد الغرب حول مسألة بالغة الدقة تتعلق 
مبا هو حالل وما هو حرام يف العقود والعهود اليت تنظم عالقة الرجل باملرأة..وما بني 

على أن فتواه تعد الشد واجلذب تباينت الردود حول فتوى الشيخ الزنداين الذي يصر 
زواج الفريند رغم ، و(1)تيسريا للزواج وتصحيحا لوضع يعتربه من وجهة نظره شاذا((

إال أن سلبياته النفسية و االجتماعية  ،ن حي  األركان والشروطصحته الشرعية م
وإن اكتملت  ،بعقد غري  موثق عرفيًا  النهاية ال خيرج عن كونه زواجًاوهو يف ،كثرية

، كما أنه جيتمع مع زواج وجمتمعًا وقانونًا مرغوب به شرعًاغري روطه فهو أركانه و ش
ون عرفيا  لكونه وهنا يك ،املسيار يف تنازل املرأة عن حقوقها يف املسكن الشرعي والنفقة

اجلدير  .ملماثلته يف الشروط اليت يقوم عليها  نفس الوقت مسيارًاببعقد غري موثق و
إمنا  ،ليست جمرد فتوى أطلقها الشيخ الزنداين كما قيل أن فكرة الزواج الفريند :بالذكر

" الذي كان لسنني طويلة مسؤوال   lendzeeهي اقتراح أطلقه ))القاضي ليندزي " 
" يف الواليات املتحدة األمريكية و الذي سنح له مقامه مشاهدة  denorحملكمة دنور" 
فقد لألسف منصبه هذا يف قد و ،يقترح ترتيب إجراء باسم زواج صداقة ،حقائق كثرية

 ،باب قبل أن يوجد حالة اإلحساس بالذنبشحي  شهد أنه يفكر يف سعادة ال ،أمريكا
إن اقتراح   ،إثر ذلك بذل الكاثوليكيون واجملموعات املناهضة للسود مساعيهم لعزله

و يقصد منه إجياد حالة من االستقرار يف   ،زواج الصداقة كان قد عرضه حمافظ ذكي
و قد الحظ ليندزي أن املشكلة األساسية يف الزواج تكمن يف عدم  ،ت اجلنسيةالعالقا

لكن و ،وجود املال وضرورته من أجل األطفال احملتملني فقط وليس ،وجود املال الكايف
بل إن مثل  ،. ليس هذا وحسب(2)يالحظ أن املعيشة من جانب املرأة ليست الئقة((

فتضيع حقوق الوالدين  ،وىل يف اجملتمع وهي األسرةهذا النوع من الزواج يهدم النواة األ
وبالتايل حيرم األطفال من كل أشكال االستقرار األسري  ،وتضيع صلة األرحام

        .واالجتماعي
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  :شبهات تتعلق بحقوق المرأة في اإلسالم

 رث يت ىت ُّٱ :وقد ثبتت مشروعيته يف قوله تعاىل :شبهة تعدد الزجات :أواًل
 زن رن مم ام  يل ىل مل يك ىكمك لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث
 .( 2)النساء/  َّ ري ٰى ين ىن ننمن

إنه  ،ومل يأمر به بل رخص فيه وقيده ،والتعدد نظام مل ينشئه اإلسالم بل حدده
 ،يف اإلسالم رخصة تؤدي وظيفة صمام األمان يف جماهلا كضرورة الطالق عند االقتضاء

أكرب من مزاج األفراد ومن  وهي يف اإلسالم وقاية اجتماعية حبتة يتقي هبا أخطارًا
فهناك حاالت واقعية يف  :رغبات الزوجات واألزواج إنه عالج لواقع قدمي وحدي 

جمتمعات كثرية تارخيية وحاضرة تبدو فيها زيادة عدد النساء الصاحلات للزواج على 
 ،عدد الرجال الصاحلني للزواج كما حصل يف بعض اجملتمعات بعد احلربني العامليتني

ومستجيبًا حلاجة املرأة الفطرية إىل  ،يء حّل اإلسالم للمشكلة متمثاًل بالتعددوهنا جي
سواء يف ذلك مطالب اجلسد ومطالب الروح والعقل من السكن واألنس  ،احلياة الطبيعية

وليست املسألة جمرد حاجة اقتصادية لدى املرأة جتاه الرجل كما يزعم  ،بالعشري
ه اإلسالم هو رخصة مقيدة ملواجهة الواقع اإلنساين فهذا احلّل الذي اختار ،الزاعمون

بفطرته وضروراته متمشيًا مع واقعيته اإلجيابية ومع رعايته للُخُلق النظيف واجملتمع 
املتطهر وهو احلّل الذي تأيت حلول القوانني األرضية مطابقة له حني يهتدي أصحاهبا إىل 

م بطلب إىل  1121ادية سنة رشدهم فقد تقدم أهايل )بون( عاصمة أملانيا االحت
السلطات املختصة يلتمسون فيه أن ينّص يف الدستور األملاين على إباحة تعدد الزوجات 

 .لزيادة عدد النساء على الرجال بسبب احلرب العاملية الثانية
وهناك رغبات الزوج يف اإلْنسال الذي تتوقف فترته لدى الزوجة إذا بلغت 

 .اخلمسني
عن أداء الوظيفة الزوجية ملرض أو تقدم يف السن أو غري أيضًا رغبة الزوجة 

 .مع رغبة الزوجني كليهما يف استدامة العشرة الزوجية وكراهية االنفصال ،ذلك
 .ومثله حالة عقم الزوجة مع رغبة الزوج الفطرية يف النسل
واإلمساك على الزوجة  ،فالتعدد يف هذه األحوال مجيعًا حّل رحيم عادل نظيف

وهذا احلّل أفضل بال  ، هذا احلّل وضمن الظروف اليت عددناها مروءة ونبلاألوىل يف
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أن نكبت الرجل  :شك من كّل حّل حمتمل آخر ُطرح ملواجهة احلاالت السابقة مثل
ونصده عن نشاطه الفطري بقوة القانون حبجة أن هذا ال يتفق مع حق الزوجة وال مع 

 .سافح من يشاء من النساءوأفضل أيضًا من أن ُنطلق الرجل ي ،كرامتها
ومن مث تغدو املساوئ اليت ذكرها الذاكرون للتعدد من أمثال أنه ينشئ بني 

وأن هذا العداء ينتقل إىل  ،ويشغل الزوج بتوافه اخلصام ،الزوجات حتاسدًا وتباغضًا
مما يزرع يف قلب  ،وأن الرجل ال ميكنه العدل مهما حرص يف النفقة واملعاملة ،األوالد
نقول تغدو هذه املساوئ وإن كانت ذات وزن أهون من تلك  ، عذابًا ال ينتهياألوىل

! وأّي شيء يف الدنيا جيري كما حيب ؟الضروريات اليت ذكرنا مث أيُّ نظام ال مساوَئ له
 .! على أن التدين الصحيح خيفف بال شك كثريًا من هذه األضرار؟كل إنسان ويهوى

استخدام هذه الرخصة واختذوها فرصة للّذة  وأما إذا احنرف جيل من األجيال يف
 .وليس هؤالء الذين ميثلون اإلسالم ،احليوانية فليس ذلك شأن اإلسالم

هذا، واإلسالم قد شرط للتعدد العدل بني الزوجات يف املعاملة والنفقة 
ألنه خارج  ،واملعاشرة، أما العدل يف مشاعر القلوب فال يطالب به أحد من بين اإلنسان

 ربيئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ :ادة اإلنسان وذلك مقتضى قوله تعاىلعن إر
(  وهذا ما يكشف الوفاق بني 121) النساء/  َّرت يب  ىب نب مب زب

فإن عرف الرجل من نفسه عدم القدرة على العدل أو خاف من عدم  ،مضمون اآليتني
 .(  2)النساء /   َّ ام  يل ىل مل يك ُّٱ :حتققه فواجبه أن يلزم قوله تعاىل

فقد قصره على أربع وكان  ،كان لإلسالم أثر إصالحي كبري يف التعددهذا وقد 
و رّبى ضمري الزوج املسلم  ،وشدد فيه على العدل بني الزوجات ،يف اجلاهلية بال حدود

وكّل ذلك مما جيعل التعدد حني تقتضيه ظروف اإلنسان  ،على خوف اهلل ومراقبته
 .قليل األضرار ،ئقليل املساو ،الشخصية أو ظروف اجملتمع العامة

 :أضف إىل أن التعدد للرجل وليس للمرأة لألسباب التالية
فيكون اللقاء بذكور آخرين ال معىن له ألنه  ،أن املرأة حتمل من لقاح واحد (1

 .ومن مث مل يرّكب اخلالق يف فطرهتا هذا الطبع ،جمرد عن وظيفة اإلجناب
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يضيع نسبة ولدها إىل فتعدد األزواج بالنسبة للمرأة  ،للحفاظ على األنساب (2
 .شخص معني، وليس األمر كذلك بالنسبة إىل الرجل يف تعدد زوجاته

مّلا كان للرجل رئاسة األسرة على ما قدمنا فلمن تكون هذه الرئاسة إذا  (2
وهذا غري ممكن لتفاوت رغباهتم، أم ختّص  ؟هلم مجيعًا ؟وملن ختضع املرأة ،تعدد األزواج

 .مجيعًاواحدًا دون اآلخرين فتسخطهم 
إن األصل يف الرابطة الزوجية هو االستقرار  :شبهة استئثار الرجل بالطالق :ثانيًا
واإلسالم حييط هذه الرابطة بكل الضمانات اليت تكُفل استقرارها  ،واالستمرار
ويف سبيل هذه الغاية يرفعها إىل مرتبة الطاعة ويعني على قيامها مبال الدولة  ،واستمرارها

ويفرض اآلداب اليت متنع الفتنة كي تستقر العواطف وهتدأ القلوب  ،اتللفقراء والفقري
وجيعل للبيوت حرمتها باالستئذان  ،وهو يفرض حّد الزىن وحّد القذف ،عن التلفت

 ،وينظم االرتباطات الزوجية بشريعة حمددة ،واالستئذان بني أهلها يف داخلها ،عليها
..إىل آخر هذه .للفوضى واالضطراب والنزاع ويقيم نظام البيت على أساس الِقوامة منعًا

فضاًل عن التوجيهات العاطفية وفضاًل عن  ،الضمانات والتنظيمات الواقية من كّل اهتزاز
 .ربط هذه العالقة كلها بتقوى اهلل ورقابته

ولكن هناك حاالت تتعذر فيها احلياة الزوجية بالرغم من مجيع الضمانات 
اك بالزوجية عبثًا ال يقوم على أساس، ولذا كان تشريع ويصبح فيها اإلمس ،والتوجيهات
ويكفي أن نذكر أن يف طياته حفظ  ،وللطالق أحكام كثرية ال حمل هلا يف حبثنا ،الطالق

وإن جعل الطالق بيد الرجل وحده هو  ،لكرامة املرأة وحلقوقها دومنا ظلم أو إجحاف
ة والبيت، فما دام هو الذي يدفع األمر الطبيعي املنسجم مع واجباته املالية حنو الزوج

كان من حقه أن ينهي احلياة الزوجية إذا رضي أن  ،املهر ونفقات العرس والزوجية
 .يتحمل اخلسارتني املالية واملعنوية الناشئتني عن رغبته يف الطالق

أضبط أعصابًا وأكثر تقديرًا للنتائج يف ساعات  ،والرجل يف األعم الغالب
 يقدم على الطالق إال عن يأس من إمكان سعادته الزوجية مع الغضب والثورة وهو ال

وما يقتضيه الزواج اجلديد من  ،ومع علم مبا جيره الطالق عليه من خسارة ،زوجته
 .نفقات
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الرتباطه ارتباطًا مباشرًا  ،لذلك كان إعطاء الرجل حق الطالق طبيعيًا ومنطقيًا
الم وعندما نالحظ ذلك جند أن هذا االرتباط فيما قرره اإلس ،ووثيقًا مبسألة النفقة واملهر

امه مع النسج ،املباشر والوثيق بينهما مصدر ألدّق معاين املساواة بني الرجل واملرأة
جعل اهلل تعاىل من الطالق مغنمًا للرجل وربطه باملهر والنفقة الذين جعلهما  القاعدة اليت

املهر والنفقة مغنمًا للزوجة وربطهما ويف املقابل فقد جعل اهلل من  ،اهلل مغرمًا عليه
  .بالطالق الذي جعله اهلل مغرمًا عليها

بل قد  ،وهنا قد يقول قائل إن الرجل ال يوقع الطالق دائمًا وهو معذور فيه
وكثري ممن ال َخالق هلم يطلقون زوجاهتم جملرد الرغبة يف  ،يفعل ذلك نكاية بالزوجة
ه من األوىل أوالد فتسيء الزوجة اجلديدة وقد يكون ل ،االستمتاع بامرأة جديدة

 .معاملتهم
واجلواب على هذا االعتراض بل على كل اعتراض ميكن وروده على واحد من 

ومع ذلك فال خيطر يف البال  ،ضعيف الوازع الديين ،التشريعات إذا كان سيء األخالق
تعطى ألحد يف أو أن ال  ،أن تلغى األنظمة الصاحلة ألن بعض الناس يسيئون استعماهلا

 .ألن بعض أصحاب الصالحيات جتاوزوا عن حدودها ،الدولة أّية صالحية
ضمري املسلم واستقامته مته األوىل يف أنظمته على يقظة إن اإلسالم أقام دعا

ومراقبته لربه، وقد سلك لذلك سباًل متعددة من مثل ما كنا نقرأ خالل آيات األحكام 
 ىك ُّٱكقوله تعاىل يف الزوجية نفسها  ،أحواله وقضاياه السابقة املتعلقة بالزواج بكّل

(، ويف إحسان 21)الروم /   َّ نن من زن رن مم ام  يلىل مل يك
  َّ جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض  ُّٱ.."العشرة خالل الزوجية 

 ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ُّٱ( ويف حال النشوز وتأديب الناشز 11)النساء/
وخالل  ،ًا(، وكل ذلك خطاب لضمائر الزوجني مع121)النساء/ َّ َّ ٍّ

﴾  َربَُُّكْم اللََُّه ﴿ واتَُُّقوا :آيات الطالق يكثر احلدي  عن التقوى من مثل قوله تعاىل
 جن مم خم حم ُّٱ(، 2)الطالق/  َّ لك خك حك جك مق حق مف خف ُّٱ(، 1)الطالق/

 .(  5)الطالق/   َّ  مه جه هن من خن حن
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إىل يقظة ضمري املسلم  ،هذه السبل وأمثاهلا تؤدي إذا رُوعيت بدقة وصدق
على أن ُكلَّ نظام وكل قانون يف الدنيا ال بد من  ،ساءته ما ُوِكل من صالحيات وعدم إ

ومقياس صالح النظام أو فساده هو  ،أن ينشأ عند تطبيقه بعض األضرار لبعض األفراد
 .نفعه ألكرب قدر من الناس أو إساءته إليهم

 ،ربعةوهناك نقطة مهمة جدًا وهي أن االستفادة من )املذاهب االجتهادية( األ
الذي تلقاه  ،وعدم التشب  مبذهب واحد يف احملاكم الشرعية ختفف كثريًا من اإلعنات

أو طالقها يف حال  ،املرأة من الرجل يف مثل حاالت إيقاع الطالق ثالثًا بلفظ واحد
أو عدم استطاعة الزوجة اخلالص من زوج يسيء معاملتها حىت صارت حياهتا  ،غضب

 .جحيمًا وهو يأىب الطالق
اإلشارة هنا إىل أنه ميكن للزوجة إذا شاءت أن متارس حقها يف الطالق  روجتد

أن تكون  ،من الزوج مباشرة أي دون وساطة القضاء وذلك بأن تشترط يف عقد النكاح
عصمتها بيدها فإذا وافق الزوج على ذلك استوت معه يف التمكني من ممارسة حق 

ملهر جزئيًا أو كاماًل للزوج كما يف حالة الطالق عندما تريد ولكن على أن تتنازل عن ا
 .اخللع

شبهة حرية املرأة و احلجاب: من التشريعات اليت كرم اإلسالم هبا املرأة  :ثالثًا
وصاهنا تشريع )احلجاب( واملقصود به أن حتجب املرأة ما قد يبدوا فيها من مظاهر الفتنة 

اس أو كيفية معينة يتم هبا واإلغراء عن الرجال األجانب عنها بقطع النظر عن أي لب
وحفظًا على السالم واالستقرار  ،وقد شرعه اهلل سبحانه صيانة لألسر أن تنهدم ،ذلك
 .وعلى متاسك العالقة بني ركنيها ،فيها

وما حيق للمرأة أن تبدو فيه أمام غري احملارم من  ،وقد ثبتت مشروعية احلجاب
 يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن ُّٱ :الرجال بقوله تعاىل
( وقوله 51)األحزاب/   َّ خت حت جت  هب مبخب حب جب هئ مئ خئ حئجئ
 زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك ُّٱ سبحانه:
 خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  ميزي ري ٰى ين ىننن من
 حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت  حت جت هب مب
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 حق مف  خفحف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض مص خص
   َّ مم خم حم جم هل مل خل  حل جلمك لك خك حك جك مق
 .(21) النور/ 

العلماء من اآليتني معًا أن حجاب املرأة جيب أن يشملها مجيعًا  وقد استنتج
وأن تغطي رأسها وجيبها وهي فتحة الصدر من الثوب، فال  ،بثوب سابغ ساتر جلسمها

 من زن رن مم  ام يل ُّٱ :وهو معىن قوله سبحانه ،يبدو منها سوى الوجه والكفني
" يا أمساء إن املرأة :عنها يقول خماطبًا أمساء بنت أيب بكر رضي اهلل والرسول  ، َّنن

وليس  ،وأشار إىل وجهه وكفيه 1إذا بلغت احمليض مل تصلح أن يرى منها إال هذا وهذا "
إذ املهم أن يتحقق الستر وتنتفي  ،بتعني يف الشرع بعد ذلك ساتر معني يف شكله أو لونه
 .الفتنة وعلى ذلك اتفاق مجهور علماء املسلمني وأئمتهم

يف حدوده وكيفيته ما كان يومًا عائقًا ضدَّ املرأة عن أداء  على أن هذا احلجاب
واجب أو حتصيل حقَّ كما زعم بعضهم إمنا كان وسيظل خري سبيل ميكنها من أداء 

وهذا تاريخ املرأة بني أيدينا حيدثنا أنَّ آالفًا من أعالم النساء  ،رسالتها على خري وجه
وما كان احلجاب  ،ن احلياة بال استثناءعلى مّر التاريخ برزن يف كل ميدان من ميادي

وال ذكر التاريخ أهنّن اضطررن يف ذلك أن يتخلني عن  ،عائقًا هلّن يف شيء من ذلك
 .احلجاب الذي فرضه اهلل عليهن

وكما أمر اإلسالم املرأة باحلجاب اتقاء الفتنة هناها من أجل ذلك أيضًا عن 
اإلغراء والفتنة البصرية والصوتية التربج واالختالط بغري ضرورة،وعن سائر وسائل 

 ٰى  ٰر ٰذ يي ىيمي خي حي جي يه ىه  مه جه ُّٱ :فقال سبحانه ،كلها
  يب ىبنب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
 ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رثيت ىت نت مت زت رت
 (  وهو خطاب موجه إىل زوجات الرسول 22-22) األحزاب/ َّ اك  يق

 يطمع فيهن طامع؟!. وكيف ال وأمهات املؤمنني ال ،لكنه أمر يشمل كل مسلمة

                                                 
 . 2102ــ رواه أبو داوود، عن عائشة، سنن أيب داوود، رقم  1
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عهد الصفوة املختارة من البشرية  ،واخلطاب على كل حال قد تنزل يف عهد النيب 
 .يف مجيع العصور

ً : شبهة منع املرأة من العمل: إن اإلسالم قد أوجب على الرجل النفقة  رابعا
كي يتاح للزوجة من اجلهد والوقت وهدوء البال ما تشرف به على  ،وجعلها فريضة

فهو ال يرغب للمرأة املتزوجة يف اخلروج للعمل إال عند  ،اهلا وبيتها خري إشرافأطف
ألن األم املرهقة بالعمل للكسب ال  ،كي تتفرغ ألداء رسالتها كزوجة وأّم ،الضرورة

 .ميكن أن متنح أوالدها وأسرهتا حقهم من العناية الواجبة
رجل يف دور تكاملي ال إن اإلسالم أراد للمرأة أن تتحرك يف احلياة شقيقة لل

ويبين احلياة سياسة واقتصادًا،  ،لرجل يتعامل مع األشياءا تفاضلي فلكل منهما دوره:
وليس أحد الدورين بأهم  ،واملرأة تتعامل مع األشخاص ودورها األصيل تربوي حمض

 .عنهغىًن  من اآلخر وال هو يف
الالئق هبا واملناسب  ،على أن اإلسالم فتح أمام املرأة باب العمل النبيل املشروع

وأباح هلا ذلك ما التزمت آداب الشريعة  ،لكرامتها واستعداداهتا الفطرية واألنثوية
وما مل يعوقها العمل عن القيام  ،واجلد يف القول واملسلك ،وأحكامها يف الستر والتصون

 بواجباهتا يف األسرة.
ا ومن مّث صارت وإن منجزات التكنولوجيا احلديثة قد وفرت على املرأة وقته

املرأة قادرة على أن تزاول عماًل ما إن شاءت هي بل هو خري من أن تقضي فراغها فيما 
ومثل ذلك إذا وجدت حاجة لعون اقتصادي لزوجها، ال سيما  ،يضرها وما ال ينفعها

إذا كرب األوالد أو هي مل ترزق ولدًا أصاًل، أو عند حاجتها لكفاية نفسها، إن مل يكن 
يعوهلا من أب أو زوج أو أخ أو قريب، أو إلبائها حتمل منه الغري عليها أو هناك من 

كفاية العاجزين من أسرهتا إن مل يكن هناك من يعوهلم، أو إذا اقتضت مصلحة اجملتمع 
 .أن تعمل يف بعض اجملاالت كالتعليم والتمريض وتطيب النساء وحنو ذلك

ومل  ،وال يف األجر عليه ،العملإن اإلسالم ال يفرق بني الرجل واملرأة يف حق 
تكن جماالت العمل املختلفة يف أي عهد من عهود اإلسالم املزدهرة وقفًا على الرجال 

بل كان للمرأة املسلمة يف ظل عهود االزدهار نصيب يف سائر األعمال  ،دون النساء
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وكانت تشترك يف كثري من  ،واملهارات فكانت تعمل بالتجارة والرعي والزراعة
وعملت يف جمال اإلسعاف والتمريض  ،ناعات واملهن اليدوية أو تشرف عليهاالص

فاإلسالم ال حيرم على املرأة القيام بأي عمل  ،بل يف جمال القضاء كذلك ،والتطيب
وال مينعها من اإلسهام مع الرجل يف بناء احلياة  ،وتستطيع النهوض به على وجهه ،تتقنه

وضمن  ،حاجة إىل عملها وخرباهتا يف تلك اجملاالتما كان هناك  ،يف جماالهتا مجيعًا
 .الشروط اليت ذكرناها آنفًا

فال  ،هكذا نرى أن موقف اإلسالم من عمل املرأة هو املوقف احلكيم واملعتدل
ودفعها  ،وال هو ألزمها به ،كما كان شأن الشرائع قبله ،هو منعها العمل خارج بيتها
 .هو احلال عليه يف أوروبة كما ،إىل ترك أطفاهلا وإمهال رعايتهم

وقد  ،أما غري املتزوجة فمجال العمل أمامها واسع ،هذا بالنسبة للمرأة املتزوجة
وليس من فائدة جمدية للعلم إال العمل  ،علمنا أن العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة

 يف سبيل أن تتمكن املرأة من املشاركة العملية جبهدها لنفع نفسها وأسرهتا وجمتمعها
 .عمومًا

ولكن خري األعمال هلا ما دام دورها األصيل تربويًا حمضًا كما ذكرنا هو عملها 
 .ويف املراحل الدراسية حىت هناية املرحلة اجلامعية ،يف رياض األطفال

يف ظل اإلسالم وهو وضع كرمي حيق للمرأة املسلمة وبعد فذلك هو وضع املرأة 
يسبق تشريعات اإلسالم مجيع شرائع العامل وحضاراته إىل  ،أن تفاخر به مجيع نساء العامل

ال يشوبه غرض وال هوى وال  ،تقرير حقوقها واالعتراف بكرامتها اعترافًا إنسانيًا نبياًل
 .يدفع إليه قسر وال ضرورة

 

 مساواة مع الرجل ) بين العدل والمساواة(: خامسًا: شبهة عدم ال

ليسعى  ،أي شيء من احلقوق بقي للمرأة مل حيققه اإلسالم :حيق هنا التساؤل 
 ؟إىل نسله واحلصول عليه

فقد أعطاها اإلسالم هذه املساواة نظريًا  ؟تريد املساواة اإلنسانية مع الرجل
 .وعمليًا وأمام القانون
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 .بل جعله فريضة عليها ،اإلسالم هذا احلق فقد منحها ؟تريد حق التعليم
فقد أعطاها  ؟وأن تعامل معاملة كرمية بنتًا وزوجًا وأّمًا ،تريد أال تتزوج بغري إذهنا

 .حقًا مفروضًا على الرجال ،اإلسالم كّل ذلك
واملشاركة يف شؤون احلياة املختلفة؟  ،وحق العمل ،تريد االستقالل االقتصادي

 .وفتح هلا تلك األبواب مجيعًا ،ك كلهفقد منحها اإلسالم ذل
ومن  ،فّرق بني الرجل واملرأة يف بعض اجملاالت ،ولكن اإلسالم مع هذا كله

بل مبصاحل وضرورات  ،املؤكد أن هذا التفريق ال عالقة له باملساواة اليت قررها بينهما
   :اقتضت ذلك فلنبح  يف هذه الفروق بشيء من التفصيل من خالل

 ؟وملاذا فضل هبا الرجل عليها ؟ملاذا جعلت القوامة للرجل على املرأة ،الِقوامة -1
 يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ :دليل القوامة قوله تعاىل :اجلواب

ومعناها اإلدارة واإلشراف على شؤون ، (22) النساء/  َّمن خن حن جن
م ال يستقي ،أو شركة قائمة بني الرجل واملرأة ،باعتبارها مؤسسة اجتماعية ،األسرة

 .أمرها دون مدير أعلى توكل إليه إدارهتا وتسيري شؤوهنا ورعاية مصاحلها
وقبل أن نستجلي احلكمة من كوهنا من اختصاص الرجل ونبني أهدافها النفسية 

ال بد من بيان جممل لنظرة اإلسالم إىل مؤسسة األسرة ومنهجه يف بنائها  ،واالجتماعية
يف نظام اجملتمع اإلسالمي هي قيامه على قاعدة  وذلك أن القاعدة األوىل ،واحلفاظ عليها

وقوامة الرجل يف األسرة مظهر من مظاهر تنظيم اإلسالم  ،األسرة وجعلها وحدة اجملتمع
وحتديد الواجبات ملنع  ،وتوزيع االختصاصات املؤسسة األسرة وضبط األمور فيه

واالنفعاالت ال أمر اهلوى  ،نشوب خالف بني أفرادها بردهم مجيعًا إىل أمر اهلل
 .الشخصية

لقد شرع اإلسالم مسألة القوامة متشيًا مع سياسة التنظيم اليت حيرص عليها 
وفيه أنه  ،اإلسالم حرصًا شديدًا واليت تبدو بعض مظاهرها يف احلدي  الذي تقدم ذكره

 حىت لو خرج ثالثة يف أمر فأحدهم  ،كان يأمر الرجال أن يؤمروا عليهم أحدهم
ت كذلك ال بّد من قيادة حتمل التبعة وحتفظ النظام وتضمن السالم ويف البي ،أمري

 .واالستقرار
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إن  ؟أي الزوجني كان املنطق كفياًل بأن يسلمه القيادة :وهنا يثار التساؤل
ويراعي االستعدادات املوهوبة لشطري  ،اإلسالم دين يراعي الفطرة يف كّل ما يشرع
الوظائف املنوطة بكل منهما وفق هذه النفس اإلنسانية )الذكر واألنثى( ألداء 

والعدالة  ،كما يراعي العدالة يف توزيع الواجبات على كل من الشطرين ،االستعدادات
يف اختصاص كل منهما بنوع الواجبات املهيأ هلا واملعاِن عليها من فطرته واستعداداته 

 .املتميزة املتفردة
 :ويذكر من أسباهبا أمرين ،جلوالقرآن الكرمي حيدد أن )القوامة( يف األسرة للر

مث  ،تفضيل اهلل سبحانه للرجل مبقومات القوامة وما تتطلبه من خصائص ودربة واستعداد
 .تكليف الرجل اإلنفاق على األسرة

فوجه التفضيل هو االستعداد  ،فأما السبب األول وهو أفضلية الرجل على املرأة
اهلل جعل من وظائف املرأة احلمَل ذلك أن  ،والتدريب واملرونة فيما خيتص بالقوامة

وليست هينة حبي   ،وهي وظائف ضخمة عظيمة الشأن ،والوضع والرضاع والتربية
فكان عداًل كذلك أن ينوط بالرجل  ،تؤديها املرأة بدون إعداد جسدي ونفسي وعقلي

وتوفري احلماية كذلك لزوجته كي تتفرغ لوظيفتها العظيمة  ،توفري احلاجات الضرورية
مث تعمل وتكد وتسهر حلماية  ،وال ُيحمل عليها أن حتمل وتلد وترضع وتكفل ،نالشأ

وكان عداًل كذلك أن مينح الرجل من اخلصائص يف  ،نفسها وطفلها يف آن واحد
ه على أداء وظائفه هذه وأن متنح نيي والعصيب والعقلي والنفسي ما يعتكوينه العضو

 .املرأة كذلك ما يعينها يف أداء وظيفتها
فقد زوِّدت املرأة بالرقة والعطف وسرعة االنفعال واالستجابة العاجلة  :من مثو

وكذلك  ،غري اإلرادية ملطالب الطفولة لتسُهل تلبيتها فورًا وتكون ُمستحبة رغم املشقة
واستخدام الوعي والتفكري  ،زود الرجل باخلشونة والصالبة وبطء االنفعال واالستجابة

ن وظائفه كلها يف احلياة حتتاج إىل التروي وإعمال الفكر قبل قبل احلركة واالستجابة أل
 .اإلقدام
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أما السبب الثاين وهو تكليفه اإلنفاق فذلك فرع من توزيع االختصاصات جيعله 
 ،ألن تدبري املعاش لألسرة ومن فيها داخل يف هذه القوامة ،بدوره أوىل بالقوامة

 .ه فيهاواإلشراف على تصريف املال فيه أقرب إىل وظيفت
والرفق  ،أوجب اإلسالم على الرجل العدالة واملعاملة باحلسىن ،ويف مقابل القوامة

بل َلِحظ بعض  ،يف معاجلة املشكالت اليت قد تنشب يف األسرة وأخذ األمر بيسر وهوادة
( 22) النساء/  َّ يل ىل مل خل ُّٱعلمائنا أن يف الِقوامة معىن اخلدمة وأن معىن 

والسعي من أجلهن وخدمتهن إىل آخر ما تفرضه القوامة من بأهنم مكلفون برعايتهن 
 .1" خريكم خريكم ألهله "  :تكليفات وكّل ذلك مما يوحيه قوله 

وهي ليست عنوانًا على  ،واخلالصة أّن هذه القوامة هي تكليف ال تشريف
 إمنا هي أفضلية االستعداد الطبيعي للقوامة والنهوض ،أفضلية ذاتية للرجل على املرأة

)النساء/   َّ يم ىم  مم خم حم جم ُّٱٱٱ:وهذا هو املعىن املراد يف قوله تعاىل ،بأعبائها
 ،(، وهذه األفضلية تنتهي يف حقيقتها باملساواة بني احلقوق والواجبات بني اجلنسني22

 ،وهي على كل حال مشروطة بكون الرجل صاحلًا للقوامة ،ألهنا حق مقابل تكليف
فلم يقل جاّل وعال )الذكور(   َّ مل خل ُّٱٱوذلك ما يفهم من قوله تعاىل:

فقد يكون الذكر طفاًل أو  ،إذ ليس كّل ذكر رجاًل وإن يكن العكس صحيحًا ،قوامون
 ،.. وأما الرجولة اليت حددهتا اآلية وربطتها بالقوامة فهي اخللق الرفيع.أمحق أو غري ذلك
نفسية اليت ال تستسلم والقوة ال ،والصفح، والنضج العقلي والعاطفي ،والتقوى واملروءة

 .للنزوات وال تتخاذل يف حق من حقوق اهلل
فإن تصور سقوطها  ،والقوامة لقيامها على السببني معًا )األفضلية واإلنفاق(

وإبطال لتشريع القوامة الذي قررته اآلية ،لقدرة املرأة على اإلنفاق خطأ واضح من جهة
 الكرمية صراحة.

لذكور ضعف نصيب نظائرهم من اإلناث يف جعل اإلسالم نصيب ا :املرياث -2
 َّزن رن مم ام يلىل مل  يك ىك ُّٱ :مرياث األوالد قال تعاىل

وال شك يف أن هذا الفرق يظهر عند أدىن نظر أنه َبَدهيٌّ ُمْنَبٍن على الفرق ، (11)النساء/
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أن   َّزن رن مم ام ُّٱوإن بدا للوهلة األوىل يف مبدأ  ،السابق بصورة عامة
كن هذا النظر ما يلب  أن يتكشف عن التكامل يف أوضاع املرأة ول ،هناك إيثارًا للرجل
 .فالُغنم بالُغرم قاعدة ثابتة يف تشريع اإلسالم ،والرجل وتكاليفهما

فهو ُملزم بأعباء وواجبات مالية ال  ،فالرجل يف تشريع اإلسالم مكلف باإلنفاق
والرجل  ،له صداقًا وال تؤدي هي ،فهو الذي يؤدي للمرأة صداقها ،ُتلزم مبثلها املرأة

 ،وهي معفاة من هذا التكليف ولو كان هلا مال خاص ،ينفق عليها وعلى أوالدها منه
األقرب  ،والرجل مكلف بالنفقة على املعسرين والعاجزين عن الكسب يف األسرة

حىت أجر رضاع طفلها من الرجل وحضانته  ،واملرأة معفاة من هذه الفريضة ،فاألقرب
 يتحمله الرجل ويؤديه هلا. ،طالقعند افتراقهما بال

وتبعات  ،توزيع التبعات فيه هو الذي جيدد توزيع املرياث ،فهو تشريع متكامل
ومنظور التشريع يف هذا إىل طبيعة الرجل  ،الرجل يف اإلنفاق أثقل من تبعات املرأة

والد وقدرته على الكسب وإىل توفري الراحة والطمأنينة الكاملة للمرأة لتتفرغ لرعاية األ
ومن هنا كان العدل أن يكون نصيب الرجل أكثر من نصيب املرأة يف  ،وشؤون البيت

 .املرياث
ُيطبق  ،ليس مبدأ عامًا وحكمًا مطلقًا  َّزن رن مم ام ُّٱعلى أن مبدأ 

يف سائر احلاالت كلما اجتمع ذكر وأنثى يف املرياث كما يظن بعض الناس، إمنا هو 
وللورثة  ،د األبوين دون غريهم كما أشرناُحكم يسري يف مرياث األوالد من أح

ونصيب الذكور واإلناث واحد يف أكثر  ،اآلخرين ذكورًا وإناثًا أحكامهم اخلاصة هبم
 .هذه األحكام

دون  ،ورث كل من أبويه سدس املرياث ،فمثاًل إذا ترك املتوىف أوالدًا وأبًا وأمًا
   َّ جت هب مب خب حب ُّٱ :تفريق بني ذكورة األب وأنوثة األم لقوله تعاىل

 .(11) النساء/ 
ووالدها زوج  ،فإن البنت ترث النصف ،وإذا تركت املرأة املتوفاة زوجًا وبنتًا

املتوفاة يرث الربع أي إن األنثى هنا ترث ضعف ما يرث الذكر،وهناك حاالت أخرى 
 .مشاهبة فصلت فيها كتب الفقه
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ي شرعه احلكيم الدين الذ ،وبذلك نلحظ معامل التوازن الشامل يف اإلسالم
ومل ُيحاب الرجل على  ،العليم، ويتبني لنا أن اإلسالم مل يهضم حق املرأة يف املرياث

وينظر إىل نوع العالقة السارية بني الوارث  ،بل إنه يراعي األعباء والتبعات ،حساهبا
أن  ،ومدى األعباء اليت ُيطالب هبا الوارث ،فإذا اقتضت هذه العالقة بينهما ،ومورثه
ن حصة الذكر أكثر من حصة األنثى كان حكم املرياث كذلك، وإذا اقتضى ذلك تكو

أو أن تفضل األنثى على الذكر كان احلكم كذلك كما اتضح لنا  ،أن تتساوى احلصتان
 .من خالل األمثلة السابقة

جعل اإلسالم الشهادة اليت تثبت احلقوق شهادة رجلني عدلني أو  :الشهادة -2
 لك اك يق ىق يفىف يث  ىث نث ُّٱ :ك قوله تعاىلوذل ،رجٍل وامرأتني
  َّنن من  زن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك
 .(212)البقرة/

وإمنا املسألة  ،وهنا أيضًا ال عالقة هلذا التفاوت باإلنسانية أو الكرامة أو األهلية
وذلك ألن اإلسالم مع إباحته للمرأة التصرفات املالية  ،مسألة ُمالبسة عملية يف احلياة

وهذا ما يقتضيها لزوم بيتها يف  ،جتماعية هي التوفر على شؤون األسرةيعّد رسالتها اال
لذلك فإن شهود املرأة حلق يتعلق  ،وخاصة أوقات البيع والشراء ،غالب األوقات

س من شأهنا أن حترص يوما كان كذلك فل ،باملعامالت املالية بني الناس ال يقع إال نادرًا
فإذا جاءت تشهد كان أمام القاضي احتمال  ،على تذكره حني مشاهدته بل متر به عابرة

فإذا شهدت امرأة أخرى مبثل ما تشهد به زال احتمال اخلطأ  ،نسياهنا أو خطئها
وواجب القاضي بذل غاية اجلهد إلحقاق  ،والنسيان واحلقوق ال بد من التثبت فيها

 .احلق وإبطال الباطل
ية الكرمية وأما اآلخر وهذا أحد سبيب )الضالل( الذي ذكره هلا سبحانه يف اآل

فقد ينشأ من الطبيعة االنفعالية للمرأة فإن وظيفة األمومة البيولوجية تستدعي أن تكون 
بينما الشهادة على التعاقد يف  ،املرأة شديدة االستجابة االنفعالية لتلبية مطالب الطفل
ووقوٍف عند الوقائع بال تأثر وال  ،حاجة إىل جترد كبري من االنفعال لتلبية مطالب الطفل
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ووجود امرأتني فيه ضمانة أنه تذكر إحدامها األخرى إذا احنرفت مع أّي انفعال  ،حياء
 .فتتذكر وتفيء إىل الوقائع اجملردة
يسوي  ) القوامة واملرياث والشهادة ( أن اإلسالم مل :نستنتج من مناقشة مسائل

فمبدأ  املساواة ال  ،وفرق كبري بني املفهومني ،وإمنا عدل بينهما ،بني املرأة والرجل
فلكل منهما تكوينه اخلاص، ولكل منهما ملكاته اليت  ،يصلح للتطبيق بني الرجل واملرأة

وال الرجل يسوى باملرأة فيما هلا  ،فال املرأة تسوى بالرجل فيما له وعليه،هيأه اهلل هلا
ومنحة إهلية  ،فهي ميزة ميز اهلل هبا املرأة ،ا، ولنضرب مثااًل على ذلك يف األمومةوعليه

أن يقوم  –حبكم املساواة  –فهل أستطيع أن أطلب من الرجل  ،أعطاها اهلل هلا خاصة
 ،ألن التكوين الذي فطر اهلل خلق الرجل عليه ال يسمح بذلك ،حتمًا ال ؟بواجبات األم

وإمنا هو العدل،  ،وال جمال للمساواة ،على الرجل بكل املقاييسواملرأة يف هذا متفوقة 
العدل يف توزيع احلقوق والواجبات على الطرفني كل حسب تكوينه وملكاته 

وفشل فيه دعاة  ،هذا ما حققه اإلسالم ،دون أن يكلف اهلل نفسًا إال وسعها ،وإمكانياته
دمروا بكلمة حق  ،عطوها منهااحلرية واملساواة الذي أضاعوا حقوق املرأة أكثر ما أ

  .أريد هبا باطاًل كيان األسرة ونظامها الذي شرعه تشريع  إهلي حنيف
.. وبعد أن عرضنا ما أرساه الشارع احلكيم من أصول االعتقاد، وما أكمله .هذا

.. .وما أمت به من مكارم األخالق ،بالشريعة اإلسالمية الغراء من خالل قواعد العبادة
نَّا أسس العالقات بني املسلمني وأصحاب الشرائع األخرى، وما للطفولة وبعد أن بيَّ

واملرأة من حقوق يف اإلسالم، ال تزال طائفة من أهل الضالل تلقي على اإلسالم 
 ،تارة يتهمون اإلسالم باجلمود الفكري ،وتطعن يف متامه ،تنقص من كماله ،باهتاماهتا

بالتطرف، واحلقيقة أن املتأمل يف تعاليم الدين ويصفون أتباعه  ،وتارة ينعتونه باإلرهاب
إال أن الواجب حيتم علينا أن نناقش هذه التهم اليت ألقيت  ،احلنيف ال جيد شيئًا من هذا

الذي أنزله الباري عز وجل وتكفل حبفظه بقوله  ،دين اهلل العلي احلكيم ،على اإلسالم
(.1) احلجر/  َّ نن من زن رن مم ام يل ُّٱ :عز وجل
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عباء وتكليفه املؤمنني بتكاليف كثرية وأ ،يتهم إسالمنا بتقييده للحريات عمومًا
واإلسالم من  ،يصعب امتثاهلا، فالبعض يرى يف اإلسالم دين مجود و تعصب ومغاالة

ومن أنواع احلريات اليت احترمها  ،فاإلسالم احترم مجيع أنواع احلريات .كل ذلك براء
 ... .واحلرية  الفكرية ،واحلرية املهنية ،واحلرية االجتماعية ،حرية العقيدة :اإلسالم

" ال إكراه يف الدين " وإمنا عاقب على  ،أحدًا على الدخول فيهإسالمنا مل جيرب 
 حسبنا من ذلك ما أقر النيب  .تركه بعد اعتناقه احترامًا ملكانته و هيبته يف النفوس

بل وأوصى هبم  ،أهل الكتاب على ما هم عليه دون أن جيربهم على اعتناق اإلسالم
 معنا يف البح  [. وباحترام كنائسهم وطقوسهم التعبدية ] كما مر 

بل وضع  ،إسالمنا مل يفرض صورة جمتمعية واحدة املالمح للمجتمع اإلسالمي
وترك أبواب االجتهاد مفتوحة ملا يطرأ من تغريات يف  ،اخلطوط العريضة للحالل واحلرام

 األحوال واألزمنة. 
إسالمنا مل يفرض على املؤمنني أنواعًا معينة من كسب املال، بل رفض القعود 

 عن طلب الرزق وشجع على كل أنواعه ما دامت ضمن إطار طلب احلالل.
ً  حرية الفكر بل طلب أول ما طلب من اإلنسان أن  ،إسالمنا مل يقيد يوما

 :.. وكم من آية وردت يف القرآن الكرمي هبذه األلفاظ... ويعقل... ويتفكر.يفكر
 ... ... تعلمون.لمونيع ،تتذكرون ،يتذكرون ،تعقلون ،يعقلون ،تتفكرون ،يتفكرون

وكذلك طلب العلم، طلب  ،و وجه إىل التفكر ،أمر باستعمال العقل  :فاإلسالم
خلق السماوات واألرض والليل والنهار والفلك اليت جتري يف البحر.  ،التفكر يف الكون
... تفكٌر مع إعمال العقل يف بديع الصنع وعظيم .يف الدنيا واآلخرة ،يف املوت واحلياة

  .احلكمة
.. وبعد التَّفكر والتَّدبر وإعمال العقل يأيت التكليف، التكليف بالعبادة .مث

والوقوف على احلالل واحلرام، والسؤال  ،وااللتزام باألحكام املنزلة ،وإخالص التوجه
وهل يتعارض التكليف مع أي  ؟هل تنتهي كل هذه احلريات وتقف عند التكليف :هنا

        :فيما يأيت نوع من أنواع احلريات؟ اجلواب
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  :اإلنسان بين الحرية والتكليف

من خالل  ،: هو تَوجُّه اخلطاب من اهلل تعاىل باألمر والنهي إىل عباده
واالختيار الذي  ،باستعمال القوة اليت بثها فيه اهلل عز وجل ،مطالبته بفعٍل ما أو َتْرِكه

 مل خل حل  جل مك لك خك حك جك مق حق ُّٱ :ويتجسد التكليف يف قوله تعاىلمّتعه به 
على كل من االستجابة  عطيناه القدرة( أي أ2-2/ اإلنسان) َّ حم جم هل

ليستأهل يف احلالة األوىل املثوبة واألجر، وليستحق يف احلالة الثانية الوعيد  ،وعكسها
 .والعقاب

 ،ويكون بإبالغ اإلنسان اخلطاب اإلهلي عن طريق الرسل واألنبياء :اإلعالم -1
 .وال هذا اخلطاب ملا َعِلم اإلنسان بأنه مكلفلف

فإذا حيل بني اإلنسان وبني أداء ما  ،متكن اإلنسان من القيام باملطلوب منه -2
 .َكّلفه اهلل عنه سقط عنه التكليف

ن يستجيب أو ال يستجيب هلل تعاىل يف األمر امتالك اإلنسان للخيار يف أ -2
 الصادر إليه.

 :ومن هنا قرر العلماء سقوط التكليف عن
 .الغافل الذي ال يدري شيئًا عن اخلطاب اإلهلي الذي توجه إليه -1
 .الناسي والساهي وحنومها -2
 ،أي امُلجَبر وهو الذي ال ميلك أي خيار يف الفعل الذي يصدر منه :امُللَجأ -2
 .الذاتية هي املناخ األساسي للتكليف فهذه احلرية

 ،ولذا كان التكليف منطويًا على أعظم مظاهر التشريف من اهلل تعاىل لإلنسان
أو عن طريق الغريزة  ،فاهلل سبحانه وتعاىل مل يدفع اإلنسان إىل تنفيذ أحكامه قسرًا

ني بميز بل جهزه بالعقل امل ،كما هو حال سائر املخلوقات واحليوانات األخرى ،اآللية
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اخلري والشر مث مّتعه بالقدرة على االختيار واختاذ القرار طبق رغبته الذاتية ودون أي قسر 
 .خارجي يفقده اختياره

وهل يعد التكليف عائقًا أمام  ؟هل يتعارض التكليف مع حرية اإلنسان الفكرية
  ؟حتقيق الوحدة اإلنسانية املنشودة

، والقضاء على عوامل التشرذم والتفرق ال نزاع يف أن وحدة األسرة اإلنسانية
 فيها من أهم األهداف اليت جاء اإلسالم لتحقيقها، على صعيد احلياة الدنيوية هذه.

اليت عرب هبا القرآن  ل"احلب"ولعل من أبرز ما جيّسد هذا اهلدف ويؤكده، كلمة 
التفرق مبقدار ما  عن االسالم، مّث أمٌره الناس مجيعًا باالعتصام هبذا احلبل الذي مينعهم من
 ّٰ ِّ ُّ ُّٱ مينعهم يف الوقت ذاته من الضياع واهلالك، وذلك يف قوله عز وجل:

 .(102/آل عمران)   َّمئ زئ رئ
والقرآن مليء بعد ذلك باآليات اليت تنهى عن التفرق والشقاق، وتوصي 
بالوحدة واالتفاق وهتيب بالناس، كل الناس، أن ال يكونوا كاجلماعات واألقوام الذين 

، يوحدهم وجيمع مشلهم ذيالسبيل العريض ال إذ أعرضوا عن خلوا من قبلهم،
واستعاضوا عنها بسبل متعرجة شىت، تفرقوا يف متاهاهتا، حي  أسلمتهم بدورها إىل 

 أودية الضياع.
 خت حت جت  هبمب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي  ُّٱأمل يقل: 

 (.105/ آل عمران)   َّمت
 يت ىت نت  مت زت رت يبىب نب مب زب رب ُّٱأومل يقل أيضًا: 

 .( 152/األنعام)   َّ ىف  يث ىث نث مث زثرث
 ؟ولكن ما هو املعىن احملدد للوحدة اليت جاء اإلسالم لتحقيقها مث حلمايتها

إن من املهم جدًا أن نطرح هذا السؤال، ولعل من أهم ما حيوجنا إىل طرحه، أن 
لون، على الرغم من احلقيقة اإلنسانية الواحدة اجلامعة هلم، خمتلفني الناس كانوا، وال يزا

يف كثري من مشارهبم وعاداهتم، وأساليب تعاملهم مع احلياة ومرافقها، بل كانوا، وال 
 يزالون خمتلفني يف لغاهتم وألواهنم وانتماءاهتم العرقية والقومية.
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املطلوب هلذه الوحدة اليت  من أجل هذا، كان ال ّبد من أن نتبّين احلجم احملدد
جاء اإلسالم إلقامتها، مث حلمايتها وتغذيتها، حبي  تدرك أن اخلطب فيما وراء هذا 
احلجم يسري، وإن الوحدة إذا مت نسيجها داخل حدود هذا احلجم، عاد االختالف فيما 

 وراء ذلك صورًا من التعدد اهلامشي ال ضرر فيها وال خطر منها.
هنا، هي وحدة الرؤية العقلية إىل الكون واإلنسان واحلياة،  إن الوحدة املطلوبة

حبي  يصدر الناس مجيعًا من عقيدة واحدة حبقيقة اإلنسان واحلياة اليت يتمتع هبا، 
وباملكونات اليت من حوله، وليس املعّني حببل اهلل يف اآلية السابق ذكرها إال هذه العقيدة 

اهلل، فألن الذي عّرفنا هبذه احلقائق الثالث على  العقلية الشاملة، أما إضافة احلبل إىل
وجهها الصحيح إمنا هو اهلل عز وجل، بل ال ميلك أحد غري اهلل عز وجل الذي تفرد 

 خبلق كل شيء، أن يعرفنا هبا، ويبصرنا هبويتها.
ومن املعلوم أن الناس إن صدروا عن عقيدة واحدة يف فهم هذه العناصر الثالثة 

كون، ال بد أن يتفقوا على أصول واحدة يف التعامل مع الكون على اجلامعة ملعىن ال
 :هي هذه األصول،أساسها، وهذه هي اليت تشكل بدورها نسيج وحدهتم وتضامنهم

 .األخوة اإلنسانية ـ1 
 .وعبودية اإلنسان هللـ 2 
 .وحدة املبدأ واملصري يف حياة االنسانـ 2 
ظلة هذه األصول، فمن حق أفرادها فإذا اجتمع مشل األسرة اإلنسانية حتت م  

بل من مقتضيات الفطرة يف حياهتم أن تتلّون منهم اخلربات والعادات وأساليب احلياة 
 ،متامًا كما تتفاوت منهم القدرات، وتتعدد األلوان، وتتنوع اللغات

نسان حرية وكلُّ ما سوى األصول الثالثة أعطى اإلسالم لإل ،
يف كل جماالت احلياة  ،إطالق العنان لفكره يف اإلبداع واالبتكار والتطوير واالجتهاد

ما مل تتعارض مع األصول الثالث اليت حتقق الوحدة  ،العلمية والعملية والتطبيقية
إن املطلع على التاريخ ال بد وأن مير على أغلب االختراعات العلمية  ،اإلنسانية

كرية اليت كانت على أيدي علماء ومفكرين مسلمني يف حني كانت واإلبداعات الف
أوروبة غارقة يف ظالم اجلهل والتخلف والتعصب الكنسي، والبد أن يعترف أن عصر 
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التنوير والنهضة األوروبية قامت على أنقاض الدولة اإلسالمية اليت أهلكتها احلروب 
 .االستعمارية بغية هنب تراثها وحضارهتا وقوهتا

ما نشهده اليوم من تقييد للحرية الفكرية و تعصب جتاه اإلبداع واإلنتاج إن 
الفكري والعلمي إمنا هو نتيجة غرس خبي  زرعه أعداء املسلمني يف عقول قدواهتم 

فألبسوها ما ليس من فيها  ،ومربيهم ليوقفوا عن طريقهم املد احلضاري للدعوة اإلسالمية
بل اهتموها يف أصول تشريعها وحدودها اليت  ليس ذلك وحسب ،من التعصب واملغاالة

 ،فرضها اهلل عز وجل يف الكتب السماوية السابقة قبل أن يفرضها يف شريعة املسلمني
وهنا  ،وجعلوا من هذه  احلدود مثااًل فاسدًا على تقييد حرية اإلنسان يف سلوكه وأفعاله

 ،يأيت سؤال جديد
 

لدى دراسة أحكام احلدود يف الفقه اإلسالمي يتبني لنا أنَّ جمال دراستها واسع  
 وكبري ونالحظ من خالل هذه الدراسة أمورًا هامَّة:

ردع عن اإلتيان هبا، ملا أن مدار فرض هذه احلدود هو بالدرجة األوىل ال :أواًل
  .يترتب عليها من مفاسد يف حق املسلم لنفسه،ويف حق أفراد جمتمعه

أن الشروط الكثرية اليت وضعها الشارع احلكيم لتحقيق احلد جتعل تطبيق  :ثانيًا
أن  -1شروط ثبوت حد الزنا:  :احلد إمنا يتم يف أضيق احلاالت، وعلى سبيل املثال

 .بالغًا عاقاًل حرًا خمتارًا عاملًا بالتحرمييكون الزاين  باملرأة 
 .أن تكون عملية اجلماع كاملة بكل أركاهنا -2
  .فال حد فيمن جامع امرأة ظانًا أهنا  زوجته ،انتفاء الشبهة-2
أو بالشهادة ) رجلني اثنني مسلمني عدلني  ،ثبوت واقعة الزنا:إما باإلقرار -2

 .يت الزوج هلاأو حبمل املرأة ال .رأيا الواقعة كاملة (
ولعلها  ،وأمام هذه الشروط جند أن تطبيق حد الزنا لن يتم إال يف أندر احلاالت 

تكون من مجلة حاالت اجملاهرة واخلروج عن اآلداب العامة وخدش احلياء اليت تستلزم 
 .إيقاع عقوبة رادعة
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 ن عقوبات املعاصي اليت فيها هدر حلقوق اهلل كشرب اخلمر، مثاًل الأ :ثالثًا
مما يعين بالضرورة أنه أعلن عن  ،تتقرر إال يف حق من أعلن عن إميانه حبقائق اإلسالم

فكان من حّق القضاء أن ُيالحقه بتطبيقها، أما من مل  ،خضوعه ألحكامها السلوكية
إال فيما يتعلق ُيذعن بعُد ملبادئ اإلسالم وأركانه ال ُيالحق قضائيًا أي يف دار الدنيا 

وضوع الذي أثار جداًل واسعًا يف تعريفه وحتديد عقوبته، والذي امل ،مبوضوع الردة
   .لذا سنفصل فيه فيما سيأيت ،أشكل على كثري من الدارسني املسلمني وغري املسلمني

وأؤكد على  ،بعد اعتناقه: هي َترُك اإلسالم  :
 .سواء استهزاًء أو عنادًا أو اعتقادًا ،فعل بنيٍة أو قوِل كفر أو" بعد اعتناقه "  :شرط

وميسك عن  ،: أن ُيمارس قناعاته اجلديدة بينه وبني نفسه
 إعالهنا بني الناس.

وأن َيَتَباهى بأفكاره املناقضة ِلَما كان عليه من  ،: أن ُيِصرَّ على إعالن ِردَِّته
ويسعى إىل تشكيك الناس بعقائدهم ومبادئهم  ،عتّزًا هبااإلميان باهلل ومالئكته وكتبه م

كما كان  ،فهذا َعــْزُم احِلرابة يف نفسه واضٌح إىل درجة القطع واليقني ،اإلسالمية
فقد أعلنوا من خالل ِرّدهتم احلرَب  ،شأن املرتدين عن اإلسالم بعد وفاة رسول اهلل 

فاملراد هنا مجاعة  ،)املفارق للجماعة(املرتّد بـ:  وهلذا وصف النيب  ،على املسلمني
 .املسلمني بكّل مقّوماهتا الدينية والوطنية والسياسية

: ُيطلق عندما َتظهر وَتتجلى لنا أدّلة واضحة ثابتة على تبييت نية 
وهو املعىن املتداول حىت بني  ،العدوان، أو ثبوت التخطيط للعدوان، أو اْلُمباغتة العدوانية

لدول بعضها مع بعض، لذلك فإن املرتد يف حالته الثانية ُيعترب عازمًا على احِلرابة ا
والسبب يف اعتبار هذه احلالة .ُمستعلنًا هبا؛ نظرًا ِلما َصاَحَب ردَّته من تصرفات معادية

 ،هو أن الدولة اإلسالمية حتيط هبا دائمًا قوًى استعمارية طامعة ،نوعًا من الـِحرابة
اخله عن ُأجراء وعمالء أو خارجني عن جمتمعهم ودين أمَّتهم لتوظِّفهم وتبح  يف د

كأسلحة فّعالة يف متزيق وحدة املسلمني متهيدًا الختراقاهتم االستعمارية وعملياهتم 
 .العسكرية
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: أي اإلنسان الذي ُيعاين من ُشُبهاٍت َزعزعت َيقينه 
وجعلته يعاين بينه وبني نفسه من َتخبٍُّط ِفكريٍّ أو َتبنِّي اعتقاداٍت معاكسٍة أو اإلمياين، 

بل َيظلُّ  ،أخذ ُيعلن عنها ِضمن أسرته فقط ؛ فهذا ال ُيـالَحق بأي ُعقوبٍة أو َحدٍّ
 ،ألن حالته ال َتدلُّ على أّنه يواجه املسلمني باحِلرابة ،َمحمّيًا مببدأ: )ال إكراَه يف الّدين(

 .بالتايل ال يصح مقابلته باحلرابة وإقامة احلد عليهو
: أي الذي أعلن عن ِردَّته وأخذ َينُشُر أفكاره ويسعى   -2 

 ،فإن صاحب هذه احلالة ُيالَحق ،إىل تشكيك الناس بعقائدهم ومبادئهم اإلسالمية
ى خطره مبا َيراه يف أن َينظر يف أمرِه وُسُبِل القضاء عل -وفقط  –وللحاكم فقط 

أو ُيحاوره يف أمِر الشُّبهات اليت اعتمَد  ،َمصلحِة األمة، فله أن َيحبسه أو ُيضيِّق عليه
ال َيِحلُّ َدُم اْمِرٍئ " : قال رسول اهلل  ،وله أن َيقتله إن رأى ذلك ،عليها يف ارتداده

والنَّْفُس  ،ِإالَّ ِبِإْحَدى َثالٍث: الثَّيُِّب الّزاين ،اهلِلَيْشَهُد َأْن ال ِإَلَه ِإالَّ اهلُل وَأنِّي َرسوُل  ،ُمْسِلٍم
وُموجب العقوبة هنا ليس ُمجرد الكفر  .1" والتَّاِرُك ِلديِنِه اْلُمفاِرُق ِلْلَجماَعة ،ِبالنَّْفِس

وإمنا هو عند مجهور الفقهاء بسبب ما تتضمنه ِردَّة املرتد من إعالنه احلرابة  ،بعد اإلسالم
أّيــًا كان مصدرها هي من اختصاص إمام ،ومبا أّن ُمقاومَة الـِحرابة ،منيعلى املسل

فال َيجوُز أَلفراد الناس أيًا كانوا أن  ،وليست من اختصاص األفراد ،املسلمني وحده
بل للحاكم أن ُيعاِقَب  ،وهذا بإمجاع الفقهاء ،َيحكموا على املرتّد أو ُيالحقوه بالعقوبة

ولذلك فقد ذكر بعض الفقهاء .بًة قد تصل إىل القتل فيما يراه املالكيةَقاِتل الـُمرتدِّ ُعقو
واستدّلوا على ذلك  ،أن املرأة ال ُتــقتل بسبب الرِّّدة ؛ لكوهنا ال تتأّتى منها احِلرابة

 .هنى عن قتل النساء يف احلروب بأن رسول اهلل 
كترك ويطرح هنا سؤال آخر: هل يعترب مرتكب  واحد من باقي احلدود ) 

وهل يعد اعتبار احلدود اليت  ؟.. (  مرتدًا أو كافرًا.وأخذ الربا ،وشرب اخلمر ،الصالة
  ؟حرمها اهلل تقييدًا حلرية اإلنسان الفكرية أو السلوكية

                                                 
 ، سكت عنه.2252عبد اهلل بن مسعود، سنن أيب داوود، رقم  رواه أبو داوود، عن -1
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جرت من قبائح هذا الزمان أن نطلق على من ابتلي باملعاصي من  :اجلواب
فال  جيوز  ،حد يعاقب عليه الشارعهذا اإلطالق حبد ذاته  ،املؤمنني باملرتد أو الكافر

حسبما مر معنا من  ،حبال من األحوال أن نطلق على املؤمن العاصي مرتدًا أو كافرًا
فأن أي مرتكب  ،وهذا أصل من أصول العقيدة اإلسالمية ،تعريف الردة وأحكامها

 فإن مل يتب فينظر يف ظروف ،كبرية أو حد من حدود اهلل يستتاب مرة واثنتان وثالثة
فإن مل تكتمل شروطها حسب ما وضع الشارع احلكيم فإنه يعزر  ،ارتكابه للمعصية

وإن اكتملت شروط هذه املعصية فإنه حيد بأمر احلاكم واحلاكم  ،بعقوبة حيددها القاضي
  .وعند موته يعامل معاملة املسلمني الكاملة .فقط

ا هو مسلم تلحق وإمن ،وعلى هذا فال يعترب مرتكب الكبرية أو فاعل احلد مرتدًا
وتطبق عليه  ،وإمنا يطلق عليه عاصٍ  ،به مجيع أحكام املسلمني و ما هلم وما عليهم

و ال حيق ألحد أن يطبق عليه أحد هذه العقوبات  ،احلدود من باب التأديب و االستتابة
  ،إال حاكم املسلمني ومن ويل أمرهم بكامل رضاهم

بل إهنا  ،ييد حلرية اإلنسان السلوكيةأن هذه احلدود ليس فيها تق :أضف إىل هذا
تتعلق مبحرمات شدد التشريع اإلسالمي يف التحذير واالبتعاد عنها صيانة للضروريات 

. واملال.. .. والعقل.. والنفس.احلفاظ على الدين :اإلنسانية اخلمسة األساسية وهي
أحد  فإذا استهان اإلنسان بأحد هذه الضروريات اخلمس وأضر هبا بفعل ،والعرض

الكبائر  وفق شروط جتعل جرمه كاماًل جتاه هذه الضروريات عندها حيق للحاكم إقامة 
وباملقابل فإن العبد ما صان هذه الضروريات اخلمسة فله فيما عداها ممارسة  .احلد عليه

  .حريته الكاملة ) الفكرية واالجتماعية واملذهبية والسلوكية (

إال اهنا مجيعا  ،وتنوعت مفاهيهمه ،تعددت تعريفات مصطلح التطرف :التطرف
فهناك التطرف الديين  ،والتطرف أنواع ،وهو جتاوز حد االعتدال ،تشري إىل معىن واحد
ومرادنا من البح  هو  ،والتطرف الفكري ،والتطرف السياسي ،والتطرف االجتماعي
العدول عن الوسطية واالعتدال اليت نزلت هبا  وهو بالتعريف ،حصرًا التطرف الديين
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الشرائع السماوية مجعاء، وإظهار العداء لآلخر ممن ال ينتمي للجماعة اليت حتمل هذا 
  .الفكر

حي  يعتنق  ،املستوى األول منه هو التطرف الديين العقلي :والتطرف مستويات
سماحة والتوسط والرمحة صاحبه أفكار حتمل التعصب واملغاالة و التشدد مبتعدًا عن ال

 .اليت يتحلى هبا املؤمن احلق
  :وتبدأ أسباب هذا التشدد من

  .قلة العلم -1
  .اخلوف الزائد من فنت اجملتمع -2
 ..الطبع اجلاليل الغالب -2

  :وأما عالماته فهي
 ..رؤية التيسري تسيبًا-1
  .التنافر مع صاحب الرأي املخالف -2
حي  ينتقل صاحبه من الفكر إىل  :وكيالتطرف الديين السل :املستوى الثاين 

  .التطبيق فيظهر التطرف يف سلوكه مع اآلخرين مع نشر هذا الفكر بني أقرانه
وسنتحدث عنه  ،وهو أسوأ مراحل التطرف  :العنف واإلرهاب :املستوى الثال 
  .مفصاًل فيما سيأيت

أن .. يبدأ من شتات العقل قبل .ال شك أن التطرف يبدأ من احنراف الفكر
لذلك كان ال بد يف حماربته من  ،وقبل أن ينتهي بالعنف واإلرهاب ،يترجم بالسلوك

ولكنه احنراف  ،إن التطرف ليس احنراف الدين ،وتقومي العقل ،البدء بتصحيح الفكر
وحىت يتسىن  .ولكنه تشويه الفكر للتشريع ،وليس تشوه يف التشريع ،العقل عن الدين

بد من العودة هبما إىل الدين الصحيح والتشريع القومي  تصحيح الفكر وتقومي العقل ال
     .الوسطية واالعتدال :من خالل أمرين ال ثال  هلما
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الوسطية في االعتقاد والسلوك هي الحل الوحيد لمشكلة 

 : التَّّطرُّّف

إن احلدي  عن الوسطية حدي  عن أبرز مسة وأخص مزية وصف اهلل عز وجل 
 وهي قوله عز وجل:  ،حة صرحية يف آية من حمكم كتابههبا هذه األمة بعبارة واض

  َّزئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱ
وحنن جيل من أجيال  ،فما املراد هبذه الوسطية اليت امنت اهلل هبا علينا ،( 122/البقرة)

وما هي َمظاهرها  ؟هذه األمة اليت أكرمها اهلل بشرف االنتساب إىل خامت األنبياء حممد
ومن أين َبرزت قيمتها حىت أضفت على األمة  ؟تنضبط وتتحدد فيهااليت تربز بل 

اإلسالمية مجعاء هذه القيمة الكربى اليت َنوََّه هبا القرآن، وميزها هبا عن سائر األمم 
 .؟واجلماعات األخرى

: 
ا بني طريف فهو اسم مل ،يقول علماء اللغة العربية: وسط الشيء ما بني طرفيه

وجلست وسط الدار،  ،وكسرت وسط الرمح ،كقوهلم: قبضت وسط احلبل ،الشيء
فقد كان وسط  ،وملا كان أفضل أجزاء الشيء قلبه ولبه البعيدين عن طرفيه وأطرافه

كما ينطبق على األمور  ،وينسحب هذا على األشياء املادية ،الشيء أفضل ما فيه
 .املعنوية

وكلما  ،ن املعلوم أن قيمتها الصافية إمنا تكمن يف لباهباأما األشياء املادية فم
وواجهك منه املزيج  ،ابتعدت عن اللباب ُمقتربًا إىل األطراف ابتعدت عن صفاء جوهره

 اخلارجي املتسلل إليه.
وأي ابتعاد عن هذا  ،وأما األمور املعنوية َفلباهبا ما َيقضي به العقل وُيقرره العلم

والشأن فيها أن  ،يف َفَلِك األوهام الفكرية أو الرعونات النفسية اللباب ُيوقع اإلنسان
وهذا اللُّباب الذي ُتَحدِّه دائمًا دائرة  .َتُزجَّ ِبصاحبها إىل أحد طريف اإلفراط أو التفريط

 .العقل والعلم هو املعين بكلمة "العدل" يف كل األحوال وبالنسبة إىل سائر القضايا
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 ٰر ٰذ يي ُّٱوسط" يف قوله عز وجل: وهذا هو املعين بكلمة "ال

  .(، أي أمة عادلة يف منهجها الفكري وقانوهنا السلوكي122/ البقرة )    َّٰى
 يي ُّٱَعْن َرسوُل اهلِل يف َتْفسرِي  ،َعْن َأِبي َسِعيٍد اخُلْدِريِّ رضي اهلل عنه

 .1 قاَل: َعْداًل  :  َّٰى ٰر ٰذ
وَحصََّن  ،اهلل به عباده مجيعًاوهذا الوصف إمنا هو يف أصله لإلسالم الذي َشرَّف 

ولكن كثريًا  ،به عقوهلم من غلواء اإلفراط والتفريط يف فهم األشياء والتعامل مع احلياة
فكان أن وقعت يف براثن  ،من األمم السابقة َشتَّْت ِبِفكرها وسلوكها عن هذا احلصن

 .اإلفراط أو التفريط
ِمن َتكذيب أو  ،ءة يف حق أنبيائهموقعوا يف ُعْسف التقصري واإلسا ،فاليهود مثاًل

  .كما قد أخرب عنهم اهلل عز وجل ،تقتيل
إذ َألَُّهوا ِعيسى  ،والنصارى وقعوا يف نقيض ذلك من اإلفراط والغلو يف متجيدهم

 .َفَرَفُعوه إىل ُسدَِّة الرُُّبوبية مع اهلل عز وجل ،بن مرمي عليه الصالة والسالم
الغلو  من عز وجل يف َمجموعها ِمن الَتَعسُِّف وفقد محاها اهلل ،أما َهذه األمة

فلم تنحرف حنو  ،إذ وفقها للتشب  بالعدل الذي هو لباب العقل ومثرة العلم ،ولطف هبا
 .شذوذ من اإلفراط أو التفريط

ويأمرنا أن ندعوه يف كل  ،وال يزال البيان اإلهلي يذكرنا هبذا الفضل العظيم
وأال يدعنا  ،لى هذا املنهج العدل الذي ُعِرفَنا به وَحبََّبُه إليناركعة من صالة بأن ُيَثبَِّتنا ع

فهذا هو معىن خطابنا هلل عز وجل يف كل  ،حنيد عنه َحيدَة ِتلك األمم التائهة األخرى
 صالة: 

  َّ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي  ُّٱ
 .(  2/ الفاحتة) 

الذي يتفاعل معه يقني العقل وإذ قد ثبت أن هذا الدين هو املنهج العدل واللُّباب 
فال ُبدَّ أن تتجلى َحقيقة هذا الَعدل  ،وقرار العلم دون ُجنوح إىل أي إفراط أو تفريط

 .الذي َيتَِّسُم ِبه يف كل من أصوله االعتقادية أو أحكامه السلوكية
                                                 

 . 2221رواه البخاري، عن أيب سعيد اخلدري، اجلامع الصحيح، رقم  - 1
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إذ هي املنطلق  ،ولنبدأ بإيضاح هذه احلقيقة يف املبادئ واألصول االعتقادية
 .نها تتفرع سائر األحكام واآلداب السلوكية على اختالفها وتنوعهاوم ،واألساس

ومن املعلوم لنا مجيعًا أن بنيان العقيدة اإلسالمية يتمثل يف اإلميان اجلازم باهلل 
 ،مث اإلميان برسله وأنبياءه وكتبه املنزلة عليهم ومالئكته واليوم اآلخر ،ووحدانية وصفاته

 .يف كتابه املنزل على سيدنا حممد خامت رسله وأنبيائه وبكل ما أخربنا عنه وأمرنا به
وإمنا يتجلى معىن الوسطية يف اإلميان باهلل عز وجل من خالل السبيل الذي َيسره 

وهو يتمثل يف ميزان دقيق يتكون من كفتني متعادلتني مها: العقل  ،اهلل عز وجل لنا إليه
 .والنقل

 ،له ِمصباحًا ُيَبصِّره حبقيقة هذا الكونفلقد َمتََّع اهلل اإلنسان بالعقل ليجعل 
مث أنبأه بقصة نشأته واحلكمة من َخلقه واملهام امللقاة على  ،وَيهديه إىل خالقه ومكونه

وهي  ،واملراحل والتقلبات اليت هو ُمقِبٌل عليها دون ريب بعد حياته الدنيوية هذه ،عاتقه
وإمنا السبيل إىل هذه  ،وصول إليهاحقائق ال يستطيع العقل وحده أن َيستقل مبعرفتها وال

 .املعرفة أن ُيقدم إليه من هذه األنباء ما َيكون َموضوعًا لتأمالته وحمورًا حلركته ونشاطه
َلَوقع يف متاهات  ،ولو ترك اإلنسان َمع العقل وحده يف رحله البح  عن احلقيقة

صريه يف أحسن ولكان َم ،وَلَتخبَّط يف ضالالت وأوهام ال جناة منها ،ال حدود هلا
كمصري أولئك الفالسفة الذين أسلموا مقادهتم يف طريق معرفة اهلل إىل العقل  ،األحوال
وال سند له فيها  ،مث َدفعوه دفعًا يف طريق وعرة ال ِقبل له مبعرفة شيء من معاملها ،وحده

ن فلما عجز العقل أن يأتيهم م ،إال بوارق الفطرة الكامنة يف أغوار النفس اإلنسانية
ومرة يف العقول الكربى  ،ختيلوه مرة يف األفالك العظيمة احمليطة بالكون ،جهده بشيء

أما يف أسوأ  ،...اليت قالوا: إهنا هي اليت ُتدبِّر نظام املوجودات وُتَسيُِّر دفة األكوان
األحوال فمصريهم كمصري أولئك الذين َألَّهوا احلجارة أو األشجار أو دانوا بالعبودية 

 .!أو األبقار للنريان
فإنه لن جيد بينه وبينها أي  ،أما لو ُترك اإلنسان مع أدلة النقل واألخبار وحدها

ولسوف مير من جانب تلك األخبار والنقول  ،ِجسر يبع  يف فكره تفاعاًل أو جتاوبًا
ومن مث فإنه لن َيبتغي باإلحلاد  ،دون أي التفات إليها أو تأثر هبا ،كما ميرُّ السُّكارى
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فذلك  ،فإن رأيته قد حتلى مع ذلك بشعار اإلميان ومظاهر اإلسالم ،حود بدياًلواجل
 ،كما هو شأن كثري من الناس اليوم ،منبع  لديه من عامل العصبية أو التقليد ليس غري

 .مثقال ذرةومثل هذا اإلميان أو اإلسالم ال ُيصلح لصاحبه حااًل وال ُيقربه إىل اهلل 
ده أن وضعهم على منهج يدعمه كل من دليلي فكان من فضل اهلل على عبا

العقل والنقل معًا، ومن مث فقد كان ال ُبدَّ هلذا املنهج أن َيهديهم إىل القصد الذي َيتقبله 
 .وتفريٍط وَيسري َبعيدًا عن كل إفراٍط ،العقل وال ُيخالفه

ذات  وما شَرَد أولئك الذين تاهوا عن جادة القصد حنو أيِّ ُغُلوٍّ ذات اليمني أو
إال مبقدار ما أجحفوا وجاروا يف االحتكام إىل كفيت العقل والنقل من امليزان  ،الشمال

وإمنا تتجلَّى ِنسبة ُغُلوِّهم مبقدار نسبة إمهاهلم  ،املنهجي الذي أكرم اهلل عز وجل به عباده
 .إلحدى هاتني الكفتني وانصرافهم إىل األخرى
ُمعرضني مبقابل ذلك  -العقل واالعتماد عليه  فاملعتزلة َمثاًل ملا َبالغوا يف َتوظيف

وانقذفوا  ،ابتعدوا بقدر ذلك عن جادة العدل وأوسط األمر -عن النقل وضوابطه 
ويف غمار شرودهم هذا استجابوا  ،أشواطًا حنو ُغُلوِّ الفالسفة وتطرفهم الذي أشرنا إليه

وأن ِمن  ،الصادرة منهملا ختيلته عقوهلم الكليلة من أن اإلنسان هو اخلالق ألفعاله 
 .وأن إرادة اهلل تعاىل ال َتتعلق باملعاصي والشرور ،املستحيل أن َيرى ربه يوم القيامة

وصفدوا أذهاهنم يف أغالل من  ،واجلربية واجملسدة ملا َبالغوا يف إمهال العقل
 ،نسبوا إىل اهلل اجلرب وجردوا اإلنسان من أي إرادة واختيار ،ظواهر األلفاظ والنصوص

 .وساووا بني اهلل وخملوقاته يف كثري من املعاين والصفات
ومن الواضح أن ُكاًل من هذين التصورين ميثل ُشرودًا َخطريًا عن الوسطية اليت 

وُيوصي الناس باختاذها ِميزانًا يف َفهم َحقائق الكون  ،َيرمسها كتاب اهلل عز وجل
 يبىب نب مب زب رب ُّٱ أال يرونه يقول: ،والتعامل مع أصول املعايش واحلياة

 .(152/األنعام ) َّ ىف  يث ىث نث مث زثرث يت ىت نت  مت زت رت
غري أن التربية القرآنية جتعل اإلنسان املؤمن يف ِحصن َحصني َيقيه َشرَّ ِتلك 

إذ َيحتمي منها بوسطية عاطفية تنسجها يف أعماق وجدانه تلك التربية القرآنية  ،الغوائل
ان باهلل َيقينًا صافيًا يف العقل وتأثريًا موجهًا يف وتتكفل باحملافظة على َجذوة اإلمي ،املثلى
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كما تضمن له يف الوقت ذاته التعامل مع أسباب احلياة والتعاون مع  ،العاطفة والنفس
إخوانه يف النهوض بعمارة األرض وإقامة احلضارة اإلنسانية املثلى فيها على أساس علمي 

  .سليم
عن التأمل يف ذات اهلل عز وجل والبح   املنهج القرآين َيصرف اإلنسان كما أنَّ

وإىل تنزهه عن النقائص اليت  ،يف ُكنِهه إن صح التعبري إىل بيان صفاته العلية اليت تفرد هبا
مل تزد على تأكيد أنه  ،فإن جتاوزت اآليات القرآنية هذا البيان ،ُيمكن أن يتخيَّلها الذهن

  َّ مه جه ين ىن من ُّٱ(، 11/الشورى) َّمه جه ين ُّٱعز وجل: 
، وذلك حجزًا للفكر أو اخليال اإلنساين عن أن َيشتط يف التأمل أو (2/اإلخالص)

وخيلع على اخلالق ما هو ُمنزه عنه من أحوال  ،فيقع يف املتاهات الباطلة ،التخيل
 .املخلوقني وصفاهتم

 ،اجلنوح حنو اإلفراط أو التفريط يتعرَّض اإلنسان يف سلوكه ألنواٍع كثريٍة من
 وُجلُّ ذلك يتفرع من عاملني اثنني ال ثال  هلما: 

] فيتسلط عليه حب  ،صحيحة عدم معرفة اإلنسان ذاته معرفًة :
األمر الذي ال ُبدَّ أن يزج به على األغلب يف إفراط  ذاوه .والعجب والكرب [ ،النفس

ومن هذا اإلفراط أو  ،ن ُيوقعه يف تفريط من املهانة والضعفأو أ ،من الكرب والطغيان
منذ أقدم العصور إىل يومنا  ،التفريط يتكون أحد شطري الفساد يف اجملتمعات اإلنسانية

  .هذا
ومدى ، : عدم تعرف اإلنسان إىل حقيقة املكونات اليت من حوله

فإن هذا اجلهل ال ُبدَّ هو ،،الدنيا [] األمر بالذي يتجلى يف حب  ،أمهيتها يف حياته
أو يف تفريط من اإلدبار عنها  ،اآلخر أن يزج يف إفراٍط من التعلق هبا والركون إليها

ومن هذا الغلو الثاين يتكون الشطر اآلخر من فساد اجملتمعات  ،ونفض اليدين منها
ئر مظاهر اجلنوح إن سا ،ولعلنا ال نتجاوز احلقيقة إن قلنا .اإلنسانية قدميًا وحديثًا

ولكن تعالوا  ،متفرعة عن هذين العاملني اخلطريين ،السلوكي يف حياة اجملتمعات واألفراد
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امليزان الدقيق أمام  ،كيف وضعت التربية الربانية من خالل التعاليم اإلسالمية ،فلننظر
من  بصدد أّي ،َبصرية اإلنسان ليستعمله فيتقي به مزالق اجلنوح إىل أي إفراط أو تفريط

العاملني املذكورين وليتخذ لنفسه يف ضوء هذا امليزان سبياًل عداًل وسطًا إىل التعامل مع 
  .ذاته وبين جنسه، والتعامل مع الدنيا وكل ما فيها من املكونات

وحسبنا يف هذه الدراسة أن نعتمد  ،ولنبدأ ببيان معاجلة اإلسالم للعامل األول
  .دعامة األساسية واألصل األول لدين اهلل عز وجلالذي هو ال ،على كتاب اهلل عز وجل

داخلتني  ،ُيَنبِّه القرآن اإلنسان إىل ذاته اإلنسانية من ِخالل تبصريه حبقيقتني اثنتني
 :يف قوامه، وتكوينه اإلنساين وإن كان بينهما يف الظاهر ما ُيشبه التناقض أو التضاد

والشأن فيه   ،وساللته من ماء مهني ،: أنَّه َمخلوٌق  َأصُله من تراب
وينسى معظم ما  ،فال يعلم بعد علم شيئًا ،ِإْن طالت به احلياة أْن يعود إىل َأرذل العمر

  .وأن ختور منه القوة والعزمية فينتهي إىل مثل ضعف الطفولة األوىل ،كان يذكره
 ولنصغ إىل بعض من اآليات اليت تبّصر اإلنسان هبذه احلقيقة: 

 ري ٰى  ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك ٱُّ  -
 .(  22-12/ عبس)   َّ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي

   َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه ىه ُّٱ -
 (.2-5/الطارق) 

 .(  22/ يس)   َّ ىق يف ىف  يث ىث نث مث ُّٱ  -
 .(  52/  الروم)  َّ مب زب  رب يئ ىئ نئ ُّٱ  -
اهلوية اإلنسانية فيما ُيبصرنا به  اليت ُتَشكِّل الشطر اآلخر من أما
وأنه ذاك الذي  ،فهي: أن اإلنسان هو ذاك املخلوق املكرم على سائر املخلوقات ،القرآن

ُمتمثاًل يف شخص أبيه آدم عليه الصالة  ،استأهل أن ُيكلَِّف اهلُل املالئكة بالسجود له
الوحيد الذي  ملخلوقاوأنه  ،وأنه الذي شرفه اهلُل باخلالفة فوق هذه األرض ،والسالم

  .جهزه اهلل بالعقل والفكر والقدرة على إدارة األمور وتسخري كثري من املكونات له
ولُنصغ أيضًا إىل بعض من اآليات القرآنية اليت ُتَبصُِّر اإلنسان هبذه احلقيقة الثانية 

 من ذاته:
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 مم ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ُّٱ  -
 .(  20/  اإلسراء)   َّ ىن نن من زن  رن

 .(  21/ احلجر)  َّ مظ حط مض خض  حض جض مص خص حص مس خس حس ُّٱ  -
 ىه مهجه ين ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ  -

 (.20/لقمان)   َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه
 ؟فما وجه تركيز القرآن على كل من هاتني احلقيقتني معًا

 ،َسليمة وجه ذلك أن اإلنسان ال يَتَأتَّى له أن ُيعمر هذه األرض ِعمارة َحضارية
إال إذا َعاش يف  ،وال أن ُيقيم دعائم السلم اإلنساين ُمتوجة بالكرامة اإلنسانية الصافية

ن يظل متذكرًا وذلك بأ ،ظل هذه التربية القرآنية اليت ُتغذيه بكل من هاتني احلقيقتني معًا
 وأن يكون على علم يف ،هنايته ِليمارس بذلك عبوديته هلل عز وجل وحقيقة ،أصل خلقته

ومبا َقد َميزه به من ُسُموٍّ يف  ،الوقت ذاته مبا قد َمتََّعُه اهلل به من صفات وملكات نادرة
 .ِلَيتأتى له أن ينهض بوظائفه يف احلياة ،الرُّتبة واملكانة على كثري من املخلوقات

ذلك ألن َمن عاش ال َيتبصر ِمن ذاته إال َمظاهر ضعفها، َجدير به أن َيركن إىل 
له َضحيًة ِلطغيان اجلبابرة واملتكربين، وُيبعده عن الُقدرة على ِإجناز أيِّ َعمل ضعٍف َيجع

وَمن عاش وهو ال َيعرف  ،أو ِخدمة إنسانية مما قد محله اهلل تعاىل َمسؤولية النهوض به
من ذاته إال أنه اإلنسان املكرم الذي َيملك ِمن املزايا والطاقات ما ُيخوله أن َيبسط 

َجدير به أن َيسكر بنشوة تلك  ،سلطانًا على كل من حوله ودونهلنفسه حكمًا و
وأن َيجعل ِمن َنفسه َحاكمًا من دون اهلل عز وجل َيبسط َقهر ُربوبيته الزائفة  ،الصفات

  .على سائر َمن حوله من املستضعفني
وقد قلنا: إن ُجلَّ عوامل اإلفراط  ،واآلن فلنتأمل يف معاجلة اإلسالم للعامل الثاين

التفريط يف حياة اإلنسان السلوكية ُمتفرعة من عاملني اثنني: أوهلما عدم معرفة اإلنسان و
ثانيهما عدم تعرف اإلنسان إىل حقيقة املكونات اليت من  ،ذاته معرفة صحيحة كاملة
ونقول باختصار يف بيان كيفية معاجلة اإلسالم هلذا العامل  .حوله ومدى أمهيتها يف حياته

 ،ة أن القرآن َيعرف اإلنسان على املكونات اليت من حوله ومدى أمهيتهاالثاين: احلقيق
فإن القرآن يبدأ فينبه اإلنسان إىل أهنا  ،بالطريقة ذاهتا اليت عرفه هبا على ذاته وهويته
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وإننا لننظر فنجده ُيؤكد  .وُيحذره من أن ينخدع هبا أو يركن إليها ،أعراض تافهة زائلة
إن هو إال سراب  ،ق يف األعني َمرآه وَتستهوي النفوس لذتهبأن ُمعظم هذا الذي َيرب

َيظن وهو يف نومه أنه أمام حقائق  ،وأنه أشبه بالرؤى اليت مير هبا النائم ،باطل وظل زائل
 .وما هو إال أن َيستيقظ حىت َيعلم أنه كان يف ُحلم ال حقيقة له ،ُيمارسها ويتقلب فيها

 ولنستعرض طائفة منها:  ،تفنن يف إبراز هذه احلقيقةوإن القرآن َليفيض باآليات اليت َت
  َّ رث يت ىت نت مت زت رت ُّٱ ،(12/ آل عمران)   َّمي زي ري ٰى ُّٱ

(، ولو أنَّا تأملنا هذه 121/طه)  َّ مي زي ري ٰى ين ىن نن  من  ُّٱ ،(112:آل عمرن)
اآليات وحدها ووقفنا عندها يف السعي إىل معرفة املوقف الذي جيب اختاذه من الدنيا 

وملا كان  ،إذن لوجدنا أنفسنا أمام ضرورة نبذها واطراحها ونفض اليدين منها ،وأسباهبا
ذلك هو اخلطأ الذي اجنر إليه بعض  ،حيق لنا أن نأخذ منها إال قدر الضرورة وبلغة احلياة

 ،ومل َيصلوها مبا يتمم بيان املقصود منها ،ممن وقفوا عند حدود هذه اآليات وظاهرها
بصورة مل  طبقوه مث ،سروا الزهد على غري وجهه املطلوبفف ،من آيات كثرية أخرى

 ،إذ هجروا العمران وانساحوا يف القفر من األرض ،َيأت هبا كتاب وال أيدهتا سنة
ومل حيملوا أنفسهم َمؤونة أسرة ُينشئوهنا أو رزق  ،واختذوا من الكهوف مثابة هلم

م حىت أخذوا َيدعون الناس ومل َيكَتُفوا هبذا الذي َفعلوه بأنفسه ،َيكدحون من أجله
زاعمني أن سلوكهم هذا هو املعين بالزهد الذي َأمرت به  ،مجيعًا إىل اتباعهم يف ذلك

ولكن البيان اإلهلي مل َيقف يف شرح حقيقة الدنيا وبيان قيمتها  ،تلك اآليات وأمثاهلا
بل َعاد  ،اعند حدود تلك اآليات اليت َعبَّرت ِفعاًل عن تفاهتها وحذرت من الركون إليه

وأمرنا مبد يد االستفادة  ،اخلطاب اإلهلي َفَنَدَبَنا على الرغم مما وصفها به إىل التعامل معها
  .بل حذرنا من التأمث يف اإلقدام عليها ،إليها

ولنتأمل كيف َتبدو وكأهنا استدراك على ما  ،ولنصغ إىل طائفة من هذه اآليات
 مي  خي حي جي يه ىه ُّٱيقول اهلل عز وجل:  ،ةقد َيفهمه اإلنسان من تلك اآليات السابق

/ األعراف)  َّىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّٰى ٰر ٰذ يي ىي
(، 12/املائدة)  َّ نت مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب ُّٱ (، ويقول:22

، هذه اآلية ُعمدة علماء (21/ البقرة)   َّ خف حف جف مغ جغ مع  جع  ُّٱويقول: 
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 مي  خي حي جي يه ُّٱ يقول:الشريعة اإلسالمية يف أن األصل يف األشياء كلها اإلباحة، و
 (.15/ امللك)  َّ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي

 مل خل حل ُّٱ وتتالقى تفاصيل هذه اآليات وغريها ُمجتمعة يف قوله عز وجل:

بأوسع ما تدل عليه كلمة  ،(، أي كلَّفكم بعمارهتا21/هود)  َّ حم جم  هل
هوان الدنيا  العمارة من معىن، ومن هنا َيتبدى لنا أن ِتلك اآليات اليت أوضح اهلل فيها

ما َينبغي أن ُتفهم مبعزل عن هذه اآليات األخرى اليت َبني اهلل فيها واجب  ،وتفاهتها
 .اإلنسان جتاهها
وكيف السبيل إىل التوفيق بني هاتني  ؟ما احلكمة من هذا املد واجلزر ،ولكن

 أي كيف يتأتى لإلنسان أن يغرس يف نفسه القناعة التامة بأن ؟الطائفتني من اآليات
مث أن ُيقبل  ،ووهم ال جيوز االخنداع به ،الدنيا بكل ما فيها ظل زائل وسراب باطل

َيبين لنفسه من ظلها وسراهبا قصورًا  ،عليها مع ذلك متتبعًا خرياهتا مستفيدًا من ُذخرها
 ؟شاخمة وُينشئ منها جنانًا وارفة

واجلواب: أن احلدي  عن هذه احلكمة حدي  طويل، وهي جبملتها تنطوي 
على احلل الوحيد لتلك العقدة الكربى اليت كانت وما تزال َتقف يف طريق السعي إىل 

 .إنشاء جمتمعات أو حضارات إنسانية ُمثلى حتمل يف داخلها أسباب بقائها
ذلك ألن جمموع هذين البيانني املتقابلني عن قيمة الدنيا واملوقف الذي جيب أن  

ي هام جيب أن َيأخذ اإلنسان نفسه به عند ُيعرب عن شرط أساس ،َيقفه اإلنسان منها
اإلقبال إىل الدنيا والتعامل معها ؛ أال وهو أن ُيمارس الناس ُدنياهم وأسباب معايشهم 
بدافع وظيفي وبروح استشعار للمسؤولية امللقاة على عاتقهم ؛ ال بدافع التعلق هبا 

ثت حمبة الدنيا وُمغرياهتا ولن يتحقق ذلك بطبيعة احلال إال إذا اجت !والتعشق النفسي هلا
وهيهات أن يتم ذلك إال بعد اليقني  ،وأدركوا تفاهتها وخطورة االغترار هبا ،من قلوهبم

 .مث اإلصغاء بثقة ويقني إىل بيانه هذا عن حقيقة الدنيا وقيمتها ،بوجود اخلالق عز وجل
ستتحرر نفوسهم و ،فإذا استيقن الناس ذلك فإن أفئدهتم لن تقع يف أسر الدنيا ومغرياهتا

وال ريب ِمن بالء التعلق هبا والتعشق هلا. فإذا كلفهم اهلل بعد ذلك باستخدامها لعمارة 
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فسيقبلون إىل ذلك كله إقبال من قد  ،األرض وإنشاء اجملتمع اإلنساين السليم فوقها
  .كلف بأمر ؛ فهو ينشط من أجل ذلك يف سبيل حتقيقه وإجنازه

وتغذي  ،ول لتجارب كثرية جتسد هذه احلقيقةوإن يف تاريخ ذلك الرعيل األ
ويف استعراض سريع َنُمرُّ بطائفة من هذه  ،العقول احلرة مبا شاءت من معاين العربة

التجارب عسى أن تنري الفجاج املظلمة اليت يتطوح فيها كثري من احليارى أو التائهون 
  .اليوم

ليه الدنيا ذات يوم أوىل هذه التجارب تبدو يف حياة املصطفى ؛ فقد سيقت إ
ممثلة يف امللك واملال  ،وهو مير بأحلك ظروف الدعوة وأشدها عسرًا والتواء عليه

فماذا لو أنه عليه الصالة  ،على أن يتخلى عن اإلسالم الذي بع  به ،والزعامة والنساء
إذن  ؟والسالم أقبل إىل هذا الذي عرض عليه بسائق الرغبة الغريزية والتعلق النفسي

وملا متتع بامللك واملال إال إىل أمد قصري، أقصاه هناية حياته عليه  ،الدعوة ونتائجهاخلسر 
مث ينتهي كل شيء ويزول املال وامللك، وال تنهض حضارة وال تتحقق  ،الصالة والسالم

ولكنه نظر إىل الدينا اليت عرضت عليه من خالل قرار عقله  ،رسالة وال ينتشر دين
 ،فترفع عليها وأشاح بوجهه عنها ،سؤولية اليت كان يتحملهاومن مستوى امل ،وتفكريه

وهو ُيَعلِّم الناس واألجيال أن خري سبيل إىل االستفادة من الدينا واهليمنة عليها أن حيرر 
  .اإلنسان نفسه من سلطاهنا

فقد شاء اهلل تعاىل أن  ،أما التجربة الثانية فهي جتربة اهلجرة إىل املدينة املنورة
وما وقر يف  ،ارض حاد بني ما ميتلكه أصحاب رسول اهلل من وطن وعقار ومالَيقوم تع

  ؟فماذا يصنعون ،نفوسهم من حقائق اإلسالم وضرورة النهوض بأحكامه ومسؤولياته
بل تقطع  ،وهجروا الوطن والعقار واملال لقد اختذوا قرارهم بقيادة رسول اهلل 

شطر يثرب اليت كانت تعاين آنذاك من واجتهوا  ،كثري منهم حىت عن األهل واألوالد
فماذا كانت نتيجة التجربة؟ لقد أعاد اهلل إليهم الوطن  !سوء املناخ وتفوح بأنواع الوباء

وامتدت هلم منه أوطان كثرية أخرى، وفتح اهلل عليهم بداًل من األموال  ،الذي تركوه
ن هلم أولئك الذين أخرجوهم ودا ،القليلة اليت ختلوا عنها أبوابًا َعريضة من الثروة والغىن

  !من الديار وساموهم ألوان العذاب
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وحياة أصحابه  وبوسعنا أن جند جتارب سلوكية كثرية يف حياة رسول اهلل 
بل مع  ،جاءت تطبيقًا للتعليمات القرآنية لكيفية التعامل مع الدنيا ،والتابعني من بعدهم
ن يتحرر اإلنسان من حبها وذل وهي تتلخص كما علمنا يف أ ،الكون واحلياة عمومًا

مث يقبل  ،التعلق هبا من خالل التأمل الدائم يف الصفات اليت وصفها اهلل عز وجل هبا
 .عليها فيستخدمها أداة ُمسخرة يف بناء اجملتمع اإلنساين الرشيد الذي أمر اهلل تعاىل ببنائه

ألخرى ما ُيجسد وإن يف نشأة احلضارة اإلسالمية اليت آذنت بزوال عهود احلضارات ا
ولعل سياسة عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه أبرزت الوجه  ،هذه احلقيقة أروع جتسيد

الدقيق لتطبيق هذا القانون الرباين الذي َيرسم كيفية التعامل مع احلياة ومكوناهتا، حىت 
كيفية تطبيق هذا   لكأنَّه يف ذلك ُيَعلُِّم أئمة املسلمني وحكامهم بعد رسول اهلل  

قانون، وكيفية استخدام الدنيا من خالهلا إىل أبعد مدى ممكن، فلقد مّصر األمصار، ال
وأشرف بنفسه على هندسة البناء واتساع الشوارع ومدى ارتفاع  ،وبىن الكوفة والبصرة

وشرع يف إنشاء أسطول من السفن، ونظم ألول مرة نظامًا لصادرات الدولة  ،البنيان
ووجه املسلمني إىل  ،وسّد حاجات اجلند ،وى الدخلوسهر على رفع مست ،ووارداهتا

  .أخذ زمام التجارة من األنباط
 ،فلم ير فيه الغالب إال النبط ،أن عمر بن اخلطاب دخل السوق يف خالفته وير
فلما اجتمع الناس عاتبهم على ترك السوق واألعمال التجارية، فقالوا: إن  ،فاغتم لذلك

فقال رضي اهلل عنه: واهلل لئن فعلتم ليحتاجن  ،علينااهلل أغنانا عن السوق مبا فتح 
ولكن عمر ظل على الرغم من اهنماكه يف  .رجالكم إىل رجاهلم ونساؤكم إىل نسائهم

وَبقَي َيسري يف حياته الشخصية على  ،ذلك كله ال ُيْؤِثر على َمْرَقَعِته البالية أي ثوب
يف لباسه وُيرفِّه عن نفسه  وهو لو شاء أن يتجمَّل ،صراط من الزهد واالخشيشان

 .ملا وجد ما مينعه من ذلك ،ويعطيها حقَّها من الدنيا
أال فلنعلم أن أولئك الناس من الرعيل األول الذين نشأت على أيديهم احلضارة 

 ،لو مل َيستهينوا بالدنيا وَيضعوها من املهانة يف املوضع الذي جعلها اهلل فيه ،اإلسالمية
والرتّدوا  ،وإذن ملا ناهلم منها إال سيالن اللعاب وراءها ،اذبيتهاإذن لوقعوا يف نطاق ج

وهي  ،ولكنهم التزموا الوسطّية اليت رباهم اإلسالم عليها ،إىل أوطاهنم خائبني خاسرين
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مث سوقها من زمام التسخري واالستخدام  ،استخراج حب الدنيا وأهوائها من القلب
فأخضع اهلل هلم الدنيا من أقطارها،  ،لصحيحلعمارة األرض وإقامة اجملتمع اإلسالمي ا
  .وسيََّرها وراءهم مبقدار ما تساَموا عليها

عن وسطية اإلسالم ؛ إذ  ًاكون جامعيأرجو أن  وضح مفهومًاوأخريًا: دعونا ن
سعى باإلنسان يف طريق سليم ُمعتدل حنو حتقيق سائر حاجاته وأشواقه اإلنسانية ي

فهو  ،إن اإلنسان كما نعلم ثالثي التركيب .ازن دقيقيف تناسق ُمطرد وتو ،املختلفة
ومن الغرائز احليوانية املبثوثة يف كيانه اليت ُتشكِّل قاِسَمًا  ،ُمؤلف من هذا اهليكل اجلسدي

ومن الروح اليت هي سرٌّ ال َمطمع يف معرفة  ،ُمشتركًا بينه وبني سائر احليوانات األخرى
وُيشرق على القلب  ،لدماغ فيكون إدراكًا وعقاًلهذا السر الذي َينعكس على ا ،حقيقته

 .وَيسري يف خاليا اجلسم فيكون شعورًا وإحساسًا ،َفينعكس عليه َعواطَف ووْجداًنا
 ،كما يتوهم بعض الناس ،وهذه الروح ليست عبارة عن احلياة اليت حيدها املعىن الطيب

وجل وهو حيكي خطابه  أال ترون إىل قوله عز ،إمنا هي سرٌّ هابٌط من املأل األعلى
كيف نسب هذه الروح إىل  ،(21/احلجر) َّ خف  حف جف مغ جغ مع ُّٱللمالئكة: 

ومن  ؟وإجالاًل هلا عن أن حييط بكنهها عقل إنسان ،تنويهًا بشرفها ومسو رتبتها ،ذاته
الثابت يقينًا أن كاًل من هذه العناصر الثالثة اليت ركب منها اإلنسان حيتاج إىل غذائه 

وما اإلسالم يف حقيقته إال مائدة عامرة رصفت فوقها هذه األنواع الثالثة  ،الذي يناسبه
ونوع للغرائز احليوانية  ،من األغذية يف تناسق واعتدال ؛ فنوع منها للجسد ومتطلباته

  .ونوع آخر للروح وأسرارها ،اليت تعيش يف كيانه
ن دعوة فلن جنده أكثر م ،إننا إن عدنا على اإلسالم يف جوهره وتفاصيله

 ،ويتعرَّف على حقيقته ،لإلنسان ذي التركيب الثالثي إىل أن ينظر إىل كيانه هذا فيتبينه
دون أْن ُيهمل واحًدا من األركان الثالثة اليت يتألَّف  ،مث ُيْقِبل على تغذيته تغذيًة كاملة

 ال بل عليه أن ،فال يدع اجلسم ملصلحة الروح وال يهمل الروح ملصلحة الغرائز ،منها
فإمهال الروح  ،ُيدرك أنَّه إن فعل شيًئا من ذلك عاد بالضرر إىل أجزائه اإلنسانية كلها

وتزكيتها يعود بالضرر على مصاحل كل من الغريزة واجلسد، سواء يف كينونته الفردية أم 
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كما أن إمهال اجلسم أو الغرائز ال بدَّ أن يعود بالضرر إىل مصاحل  ،يف تركيبه اجلماعي
  .االروح ذاهت

ودقيق يف هذا الصدد لشاعر باكستان وفيلسوفها حممد  كالم رائع وردولقد 
دون فصل يف األحكام  ،إن اإلسالم ُيقرِّر َأنَّ اإلنسان وحدًة كاملة حي  ذكرإقبال،

واملصائر بني املادة والروح ؛ فالقربات التعبدية واملصاحل الدنيوية ومساجد العبادة 
مل يف املادة والروح إمنا هي أجزاء متعددة لكلٍّ واحد، فإن ومناصب الرئاسة وميادين الع

هذا اإلنسان مل َيسكن عاملًا جنسًا يتحتم عليه أن يتخلص منه باهلجرة إىل عامل روحي 
فاملادة اليت َترقى هبا تعاليم اإلسالم وتنظمها ليست سوى شكل من أشكال الروح  ،نقي

 .وَمظهر آخر هلا يف ُحدود الزمان واملكان
وقد َنجد َبعض الناس قدميًا وحديثًا ُيطلقون على االهتمام بالروح جنبًا إىل جنب 
 ،مع االهتمام باجلسد وغرائزه اسم التصوف وهذا اصطالح ُأطلق على علم تزكية النفس

فِإنَّ امليزان الذي َيضع اإلنسان من حياته الفكرية والسلوكية على صراط  :ومهما يكن
ذلك ألن اهلل عز وجل عندما خاطب  ،ا هو اإلسالم يف جمموعهإمن ،الوسطية واالعتدال

مل تكن يف  ،وأمره بأوامر ،إمنا َنبهه إىل حقائق ،اإلنسان املبجل يف عينه واملكرم لديه
فكأنه يقول له: هذا هو كيانك اإلنساين  ،جمموعها أكثر من لباس فصل على قدر كيانه

واجعله وقايًة لك وِحْرًزا  ،بسه واعتز بهوذلك هو الثوب املفصل على قدرك فال ،فاعرفه
 .يف رحلة هذه احلياة اليت جتتازها فوق هذه األرض
ومتَّ َتْقومُيه وَتْفصيُله ِبهدٍي من كتاب  ،وإمنا َتمَّ َنسيج ُلْحمة هذا الثوب وُسداه
فمن ُغمَّ عليه أمره أو أعوزه أن يعرف  ،اهلل وسنة رسوله عليه أزكى الصالة والسالم

 .فإمنا َمرجعه يف ذلك كتاب اهلل وسنة رسوله  ،ارتدائه واستعماله كيفية
 يي ُّٱنسأل اهلل أن َيجعلنا مبنه وكرمه من أولئك الذين صدق عليهم قوله: 

  .(122/البقرة)  َّزئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ
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  :نيةاإلسالم ودعوة السلم والوحدة اإلنسا

إذ هو املناخ الذي  ،ال ريب أن السِّلم هو َمطمح آمال اجملتمعات اإلنسانية كلها
 .يتحقق فيه األمن وتشيع فيه الطمأنينة

وإمنا هو َرغبة يف  ،أو عماًل ُيمارسه ،ولكن السِّلم ليس شيئًا يصنعه اإلنسان
قيق َرغباته وإمنا َسبيل اإلنسان إىل َتح ،النفس وَمقصٌد من أهم مقاصد اإلنسان

 ،والوصول إىل َمقاصده، أن َيبح  عن األسباب املوصلة إىل تلك الرغبات واملقاصد
 .َفُيمارسها وَيعكف على إجنازها

ما هي الوسيلة اليت ِإْن َتمَّْت ُممارستها َتحقَّقت يف اجملتمع اإلنساين حقيقة 
 ؟السِّلم

إنه ممارسة العدالة يف عالقة  ،وسيلة واحدة لبلوغ هذا املقصد ال توجد إال
إذ هي  ،ومن الواضح أن هذه املمارسة ال تتَأتَّى من شخٍص واحد .اإلنسان مع اإلنسان

 ،تتلخَّص يف عدم العدوان على حقوق اآلخرين ،عالقة سلوكية تسري ما بني األشخاص
ات يوِإنَّما يتمُّ ذلك بسلوك ،اه اآلخرينوعدم التقصري يف النهوض بالواجبات املرعية جت

 .نوعية متبادلة
إذن فالعدل هو الوسيلة السلوكية املتبادلة اليت ُتوصل اجملتمع إىل مناخ السلم، 

وإذا غاب العدل غاب معه الطريق  ،وِمن مث ُتحقِّق يف حياة أفراده األمن والطمأنينة
 .املوصل إىل السِّْلم

َيتضمَّن َدعوًة  ،طاب اهلل املوجه إىل عباده مجيعًاوملا كان القرآن الذي هو خ
ٱوذلك يف ِمثل قول اهلل عز وجل:  ،ُمِلحًَّة إىل سلوك السبيل املؤدي إىل واحة السلم

(، فقد ركَّز يف تعريفه 201/البقرة)  َّ خت حت جت  هب مب خب حب ُّٱ
القات اإلنسانية للسبيل املؤدي إليه تركيزًا كبريًا ُمؤكدًا على ضرورة ممارسة العدل يف الع
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بل إنه َيأمر النَّاس باللجوء إىل هذا امليزان يف كل األحوال ومع اآلخرين أيًا  ،مجعاء
 .وأيًا كان نوع العالقة معهم ،كانوا

 يف هذه التوصيات وتأكيد األمر هبا مبختلف األساليب: لنتأمَّل
 حص مسخس حس جسمخ جخ مح جح مجحج مث  هت مت خت حت جت ُّٱ  

 . ( 2/ املائدة)   َّ خض حض جض مص خص
 ( 152/  األنعام)  ٌَّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ُّٱ. 
 َّخض حض جض مص  خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج ُّٱ  

 .( 51/النساء) 
  (  10/ النحل)   َّ مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب ُّٱ. 
  (.1/احلجرات) َّ  جح مج حج مث هتمت خت حت جت ُّٱ 

إن هذه األوامر املتكرِّرة بأساليبها املتنوعة، واملوجهة إىل الناس مجيعًا لالنضباط 
 مب خب حب ُّٱوازين العدل ليس إال تفسريًا لكلمة )اْدُخُلوا( يف قوله تعاىل: مب

(، إهنا بيان للمدخل الذي ال بدَّ منه وال بديل 201/ البقرة)   َّ خت حت جت  هب
 .عنه سبياًل إىل السلم

وهو باختصار شديد: رعاية احلقوق  ،وإذ قد ذكرنا معىن العدالة قبل قليل
فكأن  ،أن َنعلم أن التَّطرُّف هو اجلنوح عن هذه الرعايةفمن اليسري إذن  ،والواجبات

 ،العدل هو الطريق اآلمن العريض الذي تتالقى على السري فيه األسرة اإلنسانية مجعاء
وال ريب أن هذا اجلنوح  ،والتَّطرُّف هو اجلنوح عنه شاردًا ذات اليمني أو ذات اليسار

إذ مها  ،َيُزجَّه يف لون من ألوان الظلمال بدَّ أن  ،إذ يبتعد بصاحبه عن صراط العدل
وإذا وقع الظلم انقدحت ِمن َجرَّاء ذلك  ،إن َغاب أحدمها حلَّ اآلخر مكانه ،نقيضان

 .وما هو إال أن َتعصف رياحها برواق السلم وتقضي عليه ،شرارة الفنت
هذا  ،نستطيع أن ُنرِبَز َمعىن "اإلرهاب" ،وعلى ضوء ما قد مت بيانه… واآلن 

على الرغم من إحلاح كثري من الدول  ،عىن الذي ظل خمبوءًا عن الكلمة املعربة عنهامل
واختذوا ِمنه َفتياًل إلشعال  ،على الذين َفاَجُئوا العامل هبذا املصطلح ،واجملتمعات اإلنسانية

 أن يكشفوا للعامل املعىن اخلفي الذي يقصدونه به. ،نار احلروب
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  :تعريف اإلرهاب

كل ُجهد َيهدف إىل الَعب  مبيزان العدالة وُيِلحُُّ  هو :مبعناه العام :"اإلرهاب"  
على اغتصاب احلقوق انتصارًا للذَّات واعتمادًا على مربرات القوة اليت ال َيتمتع هبا 

 .اآلخرون
يشمل اإلرهاب عن طريق ممارسة العنف و محل السالح  :وهو هبذا التعريف
 ،استغالل النفوذ واالجتار بلقمة العيش واإلرهاب عن طريق ،واإلفساد يف األرض

 :واإلرهاب الفكري ،واإلرهاب عن طريق استغالل القوة و استعباد النساء واألطفال
وكل  ،الذي حيمل على غسل األدمغة وتسخريها هلدم اجملتمعات واحلضارات اإلنسانية
  .نيةما من  شأنه أن يفضي إىل الفوضى وتزعزع  السلم و استقرار الوحدة اإلنسا

لقد ركزت القوى العظمى على اإلرهاب باملعىن اخلاص واحملدود وهو محل 
السالح واإلفساد يف األرض وادعت حماربته يف حني أهنا دعمت أشكال اإلرهاب 
األخرى وسعت بشكل أو بآخر إىل تدمري احلضارة اإلنسانية و تشويه األديان السماوية 

  .ياهتااليت ارتقت هبذه احلضارة إىل أرقى مستو
  :ولنقسم اإلرهاب وفق ما ذكر إىل قسمني 

اإلرهاب عن طريق غسل األدمغة وتسخريها هلدم اجملتمعات  :القسم األول
 .واحلضارات اإلنسانية
اإلرهاب عن طريق استعمال السالح واإلفساد يف األرض  :القسم الثاين

  .وزعزعت السالم العاملي
البالغة فإن حماربته تكمن يف طريق  أما القسم األول فعلى الرغم من خطورته

هبا إىل أصوهلا والعودة  ،وهو التنوير وإعمال العقل يف فهم الشريعة اإلسالمية :واحد
، لقد شوه أعداء الدين صورة نزلت به على خامت النبيني حممد على الشكل الذي أ

 ،كثري العسل فكان كمن ألقى  قليل اخلل يف ،وخلطوا به ما مل يكن يومًا منه ،اإلسالم
فتناولوه دون إعمال  ،فأفسد العسل كله، وقدموه على هذه الصورة املشوهة ألتباعه

عقوهلم فيما صح منه مما مل يصح فكانت النتيجة أن ضلوا وأضلوا وعثوا يف اإلرض 
وليس اإلرهاب  ،إفسادًا يف العقول أشد مما فعل إرهابيوا السالح من إفساد األرض

ال بد من  ،فحىت نتمكن من حماربة إرهاب السالح ،رهاب العمليالفكري إال مقدمة لإل
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والتشريع  ،حماربة إرهاب الفكر بالعودة إىل الكتاب العزيز والسنة والنبوية املطهرة
 .احلنيف كما نزل من السماء دون تشويه أو تشويب

فكيف السبيل إىل  ،وهو إرهاب السالح  ،فإذا مت ذلك انتقلنا إىل القسم الثاين
فتحجز اجملتمعات اإلنسانية أو  ،ال ُينَسَف بأسلحة اإلرهابلئال اية الطريق إىل السالم مح

إذ َيقوم بينها وبينه َبرزخ من الَقطيعة وَفجوة عميقة مما  ،أكثرها من السالم الذي تنشده
 .أحدثته يد اإلرهاب

 هت مت خت ُّٱ السبيل إىل ذلك اتِّباع القانون الذي أَخَذنا به بياُن اهلل القائل:

 .(  121/ البقرة)   َّ مح جح مج حج  مث
وإمنا  ،وبعبارة أخرى: السبيل إىل ذلك الضَّرُب على أيدي املتربصني بالسالم

وإنه َللسِّياُج الذي ال ُبدَّ منه  ،يكون الضرب على أيديهم بإنزال العقاب املكافئ جلرميتهم
 حلماية السالم.

إال تعبريًا عن هذا  ،ُظ اجِلَهاد والقتالَتِرد يف القرآن ألفا واجلدير بالذكر أنه مل
إال ِضدَّ َمن ُيِصرُّون على إبعاد موازين  ،وليس فيه آية تدعو إىل اجلهاد أو القتال ،املبدأ

فإذا أقلع  ،العدالة عن الطريق إىل حتقيق رعوناهتم وإىل بسط سلطان َبغيهم على اآلخرين
ف عنهم ومّد يد التعاون معهم على وجب الك ،الُبَغاُة عن َبغيهم وجنحوا إىل السلم
 .حراسة السالم وتعبيد الطريق إليه

 خكحك جك  مق حق مف خف حف جف ُّٱٱيبدو هذا جليًا يف قوله تعاىل:

 .(  110/ البقرة)   َّ خل حل جل مك لك
 مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ُّٱ وَنَتَبيَُّنُه َجليًا أيضًا يف قوله عز وجل:

 .(1/املمتحنة)  َّ  ىق يف ىف يث ىثنث مث زث رث يت ىت  نت
وأن حيصي أعدادها،  ،ومن كان َدأبه أن َيَتَتبََّع َكلمات القتال واجلهاد يف القرآن

ليتأتى له أن َيزعم أن القرآن َقاموٌس  ،مث َيقطعها عن املناسبات واجلمل اليت ُأحيطت هبا
َفُمشكلته أنه ُيعمي َعينيه عن ألفاظ  ،ِإرهايب ُيصدر إىل الناس أوامر القتل والبغي واجلهاد

فو والصفح واللطف والعدل والقسط اليت َيفيض هبا القرآن الكرمي، وهي لو أحصاها الع
على أن األلفاظ أيًا كانت عندما  ،لبلغت أضعاف ما َيَتَتبَُّعُه ِمن ألفاظ القتال واجلهاد
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فهي كاملادة  ،مل ُتستعمل َبعُد للتعبري هبا عن حكم أو قرار ،َتكون ُمفردات يف القاموس
ة ألن ُتَوجَّه إىل أي َغرض أو استصناع، وما مل َيِتمَّ إدخاهلا يف طور االستصناع اخَلام َقابل

 .واالستعمال فهي إذن َليست أكثر ِمن ُمَجرَِّد َقابليات ألي توجيه أو صنع
فإن ِمن املمكن أن َتهتاج َلَواعج  ،على أن الَعدالة إن َغابت وَحلَّ َمحلها الظلم

ولكن َمَردَّ  ،ى على بعض الُبَرآء يف طريق انتقامه من الظاملَفيقض ،الظلم يف نفس املظلوم
 ،وقد هنى القرآن عن ذلك ،َهذا التصرف إىل الثورة اليت ُيحِدُثَها الظلم يف نفس املظلوم

ِبحي  ُيزهق مع حياة اجملرم الذي  ،وأمر املظلوم أن ال ُيسرف يف الثأر أو االنتقام لنفسه
 ىن  نن منزن رن مم ام يل ىل مل يك ُّٱأمل يقل:  ،آءظلمه أرواح َحاشيته ِمن الُبَر

 (.22/اإلسراء)   َّ هئ مئ خئ حئجئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين
ويعتد  ،ولواعج الثأر من شأن الطبيعة اإلنسانية عندما َيستشري الظلم يف اجملتمع
وهذه  ،القوي فيه بقوته إىل درجة أن جيعل منها َبدياًل عن القانون وتفسريًا للحق

وأيًا  ،اجملتمعات الغربية أكثر مما هي موجودة يف جمتمعاتنا اإلسالمية اللواعج َتجتاح اليوم
كان األمر فإن الشريعة اإلسالمية ُتلجمها ِبلجام التربية الدينية اليت تتلقى غذاءها من 

وإنا لنعلم أن يف قوى الشر ما  ،عوامل اخلوف من اهلل واالستسالم حلكمه وسلطانه
ِلتدفعهم إىل جتاوزات َتتخطى حدود الشرائع  ،ملظلومنيَيستثري هذه اللواعج يف نفوس ا

فيعثر املخططون الستالب احلقوق واستالب  ،كي ُتلصق هبم هتمة اإلرهاب ،والقوانني
وإنَّ يف أرشيف الذاكرة لنماذج ومستمسكات  ،األوطان على املربرات الشكلية لذلك

 .كثرية لذلك

1-  
َبذُل اجُلهِد يف سبيل إعالء كلمة  :يعرف اجلهاد يف اإلسالم بأنه

والّدعوِة إىل الّتمسك هبذا  اهلُل به الرُُّسَل واألنبياء، تبعثوالتعريِف باحلق الذي  ،اهلل
.احلق
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 :أنواع الجهاد

واألمر باملعروف والنهي عن املنكر،  ،: هي ساحة الدعوة إىل اهلل
وإزالة الشبهات اليت قد تتسلل  ،ويتمُّ هذا الواجب من خالل التعريف باإلسالم ومبادئه

والّثباُت على الصَّدِع بكلمة احلّق مهما جّر ذلك من أنواع  ،إىل طريق فهمه واالقتناع به
فهذا هو األساس األول يف شرائع اجلهاد وأحكامه،وهو الركن الركني  ،الشِّدَّة واإليذاء

 .فيه
إىل  وقد استقّر يف أذهان الناس أن اجلهاد إمنا ُشِرع بعد هجرة رسول اهلل 

َحَفَل  فالعهد املكِّيُّ من حياة رسول اهلل  ،غري أن احلقيقة ليست كذلك ،املدينة
والقرآن املكِّيُّ حتّدث عن اجلهاد وأمر به كالقرآن  ،باجلهاد كما َحَفَل به العهد املديّن

 .املديّن متامًا
  خت حت جت ُّٱ :قوله عّز وجل -وهي مّكّية كلُّها-إننا نقرأ يف سورة الفرقان 

  .(أي: جاهدهم بالقرآن وُحَجِجه 52/الفرقان)   َّ حج مث هت مت
معناه وسبب هذا الذي استقّر يف أذهان كثري من الناس أهنم حصروا اجلهاد يف 

ولقد أّدى هذا التصّور إىل إزالة ِسَمة اجلهاد عن أهم  ،القتايل الذي ُشِرَع بعد اهلجرة
 .وهو اجلهاد باللسان والفكر واملال ،أنواعه

واحلقيقة هي أّن اجلهاد القتايل يف الشريعة اإلسالمية ليس أكثر من العني الساهرة 
ثالثة  وا يف مكة مع رسول اهلل وآية ذلك أن املسلمني عاش ،اليت حترس حقوق األمة

فلم  ،دون أن ُيؤَذن هلم باجلهاد ،عشر عامًا َيتعرَّضون ألصناف من االستهانة واإليذاء
 بل كان جهاده  ،إيذاء املشركني له وألصحابه بأي مقاومٍة قتالية ُيقابل رسول اهلل 

يف مكة بعد  فحياُة املصطفى  ،حمصورًا يف الثبات على الدعوة والصرب على األذى
البعثة واليت دامت ثالثة عشر عامًا كانت مقرونًة هبذا النوع الذي هو أساُس اجلهاد يف 

 .حياة املسلمني ويف الشريعة اإلسالمية
فهو مبثابِة  ،مّث ُشِرع بعد ذلك اجلهاُد القتايل نتيجًة لعوارض الظروف واألحوال

 .مراضالّدواء الذي ُيلَجأ إليه فرارًا من األوجاع واأل
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ُيفتتح باب اجلهاد يف كتب الفقه عادة ببيان هذا الركن 
حىت يتبني لكلِّ دارٍس وُمسَتْبِصٍر أن الدعوة إىل اهلل هي الساحة اجلهادية  ،األساس منه

وهذا  ،لكونه فرعًا عنها وحصنًا هلا ،األوىل ؛ مث يأيت دور اجلهاد القتايل بأنواعه املختلفة
 .عليه فقهاء املسلمني يف كتبهم ما نص

منذ البعثة وحىت اهلجرة كان بدعوته للمشركني  وإن جهاد النيب  •    
 .احلجج والرباهني ورد الشبهات وإقامة باللسان،

هو اجلهاد  جهاد الدعوة فعدم وجود نوع ثاٍن يف ذلك الوقت دليٌل على أن
ون على تلك الدعوة بالصّد وهتديد والنوع الثاين ُوِجَد َبعد أن ثار الكافر ،األساس

 .القائمني هبا
 زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب ُّٱيقول اهلل تعاىل: 

استفهاٌم َتَعجُِّبيٌّ لبيان  ﴾َوَمْن َأْحَسُن َقْواًل﴿فقوله تعاىل  ،(22/ فصلت)  َّ مث
أي وهل ُيوجد من هو أحسن شأنًا وفعاًل وقواًل ممن دعا إىل اهلل  ،أمهية هذا اجلهاد

 .فهذا هو أفضل أنواع اجلهاد ؟ل صاحلًا وقال إنين من املسلمنيوعم
 

 ،إن اهلل تعاىل شّرَفنا مبعرفته ومن مّث فقد َعرََّفنا على أنفسنا عبيدًا مملوكني له
وجََّه إىل إخواننا يف هذه املعرفة اليت هي ِمن َأَجلِّ النَِّعم اليت أكرمنا اهلل هبا أن نت غنيمةو

فنحاوَل جاهدين أن َينَعموا مبثل هذه الـَمكُرَمة اليت أكرمنا اهلل سبحانه  ،اإلنسانية
 .وتعاىل هبا

 ،ُة حمّبة اهلل عّز وجلَّ لنا ِإْذ َفَتح ُعقوَلنا ملعرفة ذاِته وفتح أفئدَتنا حملبَّته وتعظيِمهغنيم
 .هم إىل مثل ما ُهِدينا إليهفنهدَي ،أن نغاَر على إخواننا يف اإلنسانية

وأول بنٍد فيها هو  ،والسبيل إىل ذلك يتمثَّل يف قائمة من الوظائف هي اجلهاد
الدعوة إىل اهلل مُبحاورة اآلخرين ابتغاَء َشدِّهم عن طريق العلم إىل معرفة اهلل واإلميان به، 

 .وفتح أفئدهتم حملّبته وَمهابته
نواع العبادة اليت ُيَتقّرُب هبا إىل اهلل سبحانه فالّدعوة إىل اهلل هي نوع من أهم أ

 مع فارٍق واحٍد هو أن حممدًا  ،وتعاىل، وهي من نوع املهمة اليت ُبِع  هبا رسول اهلل 
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أما أصحاُبه  ،ُكلِّف أن َينهض هبذه املهمة طبقًا للوحي الذي ُيواِكُبه يف دعوته باستمرار
أن َيسُلكوا السبيَل ذاَته باالنضباط باآلداب اليت  والذين سيأتون من بعدهم ؛ َفُمِهمَُّتهم

 حق مف خف حف جف ُّٱ ،هنجهوحنن ُكلِّْفنا أن نسري على  ،ُأرِسل ُمبلِّغًا فهو  ،سيتركها هلم
وهي السُّـلَّم  ،َفالدَّعوة إىل اهلل هي أساس اجلهاد ،(21/ األحزاب)  َّ حك  جك مق

 .إلقامة الدَّولة اإلسالمية
حىت إذا  ،إمنا تتحقق بكلِّ أركاِنها عن طريق الدَّعوة املستمّرةفالدَّولة اإلسالمية 

نضجت الّدعوة يف رؤوس الناس وآَتت ِثَماَرها ؛ َسَنِجد أن اجملتمع َيتحوَُّل بشكل آيلٍّ 
 .إىل دولة إسالمية

 

 حكم الجهاد بالدعوة إلى اهلل:

ىل به ِعَباَدُه خاطب اهلل تعا ،اجلهاد بالدعوة ُحكم تبليغي َيشمل املسلمني عامة
لكنه َيِقُف ِعنَد  ،وأمر ُكاًل ِمنهم بالنهوض ِبه ُدوَن ِوَساَطِة األئمة واحلكام ،َفردًا َفردًا

 من زن رن مم ام يل ىل ُّٱقال تعاىل:  ،ُحدود الوجوب أو الفرض الكفائي

 (.102/آل عمران)  َّ ني مي زي ريٰى ين ىن  نن
أو بإزالة االهتامات  ،اهللوقد َيكون ِبَبذِل املال أو بالسفر لتعريف الناس بدين 

 .والشُُّبهات اليت ُتلَصق باإلسالم والّرّد عليها بالطرق املوضوعية السليمة
فعليه أن َيدعَوهم  ،وأقلُّ َمَساَحاِت َحَرَكِة املسلم ِضمَن َهِذِه الدَّعَوة هي أسرته

 .قْدَر ثقافته وإمكاناتهفإن َتَأتَّى له املزيُد َيزيُد املساحة شيئًا فشيئًا  ،إىل اهلل عزَّ وجّل
 آداب الجهاد الّدعوي وشروطه:

: فالشريعة اإلسالمية ال ُتجيُز إلنساٍن أن َيِعَظ الناَس َموعظًة عاطفيًة •    
بل َيكفيه  ،وال ُيشَتَرُط أن يكون ُمطَِّلعًا على كّل علوم اإلسالم ،وجدانيًة فارغًة من الِعلم

وال بد أن يقترن العلم بالصلة  ،ُيريد أن ُيحاور الناس فيه أن يكوَن َخبريًا يف األمر الذي
  .باهلل عز وجل ومراقبته يف كل األحوال مع طلب اإلخالص والقبول من اهلل عز وجل
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: َفَلُربََّما أراد أن َينهى عن ُمنكٍر •    
فيعلم أن عليه السكوت عن هذا املنكر ابتعادًا  ،خطر منهَفَتَسبََّب َنهُيه يف ُوقوِع ُمنكٍر َأ

 .عما هو أخطر منه

: فعلى ُكلِّ َمن َجنََّد َنفسُه داعيًا إىل اهلل أن َيجعَل ِمن َقلِبِه ِوَعاًء 
 .على اختالِف ِنَحِلِهم َوِمَلِلِهم َوَمَشاِرِبِهم واجتاهاهتم ،الرمحِة ِلعباِد اهلِل ُكلهمَيفيُض ِب

وال يتحقق ذلك إال بأن ُيَضحِّي الداعي حبظوظه الشخصية ومصاحله الدنيوية يف 
وهيهات أن َتكون الدعوة هي املنطلق اجلهادي األول لو مل  ،سبيل حتقيق اخلري هلم مجيعًا

 اك ُّٱ :أوليَس هو القائل عن رسوله حممَّد  ،على هذا الشرط واألساس َتكن قائمة
الرَّاِحموَن َيْرَحُمُهُم ": مسع قوَله وا ،(102/األنبياء)  َّ  يك ىك مك لك
 أنَّ بعَض أصحابه وروي. (1)"اْرَحموا َمْن ِفي اأَلْرِض َيْرَحْمُكْم َمْن ِفي السَّماء ،الرَّْحَمن
: َفقاَل  ،اْدُع َعلى اْلُمْشِركني ،هللقاَل لُه: يا َرسوَل ا :"َوِإنََّما  ،ِإنِّي َلْم ُأْبَعْ  َلعَّاًنا

أنُه مل ُيطَلب ِمنُه الدعاء على أحٍد من الناس، مسلمًا  وقد صحَّ عنُه  .(2)"ُبِعْثُت َرْحَمة
 إال وعَدل عن الدعاء عليه إىل الدعاء له بالرمحة ،كاَن أو كافرًا، عمومًا أو خصوصًا

 واملغفرة واهلداية.
وهذا ال يتعارض  ،فهيهات أن يكون اإلنسان ناصحًا إذا كان ُمبغضًا ملن َينصح

ألنه ال َيعين أن َتكون يف َنفس املسلم أّي  ،مع ما هو ُمَقرٌَّر من ضرورة الُبغض يف اهلل
ذي أصّر بل يّتجه الُبغض إىل املعصية اليت َتلبَّس هبا أو الكفر ال ،كراهية للشخص بالّذات

وهذا ما  ،وهذا يف حقيقته ليس إال معىًن من معاين الشفقة على شخص العاصي ،عليه
عندما قال لقومه فيما رواه ربُّه  -على نبّينا وعليه الصالة والسالم-َعـَناُه سيدنا لوط 

 ،فالداعي طبيب واْلَمدعّو مريض (121/ الشعراء) َّ ىك مك لك اك يق ُّٱعنه: 
ناجحًا إال إذا اندفع إىل تطبيب مريضه بدافع من الشفقة والطبيب ال يكون طبيبًا 

 .والرمحة
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حبي  ال  ،إن معىن البغض يف اهلل أن يبغَض املسلم من الشخص تلبسه باملعاصي
وال ريب أن مبع  هذا البغض إمنا هو  ،تكون يف نفسه أي كراهية لشخصه بالذات

 .الغرية عليه واملبالغة يف حب اخلري له
واألحقاد  كراهيةصول إىل هذه الدرجة إال ملن طهر قلبه من الوال يتأّتى الو

أن يأخذه من نفسه وجيعله ال يرى إال  ،بَكثرة الذكر وااللتجاِء إىل اهلل يف جوف الليل
عندئٍذ يأتيه التجلي الرباين ويزول َغَبش الكراهية مما بينه وبني الناس، فَينفذ  ،اْلُمكوِّن

 .كالمه إىل قلوهبم
يتجه هبا الداعي  ،ل أن الدعوة إىل اهلل عبادة بل عبودية ضارعة هللوصفوة القو

وإمنا  ،وتطهري الثانية من األدران واآلفات ،إلقناع األوىل باحلق ،إىل عقول الناس وقلوهبم
وقلوب اجتهت إىل اهلل باخلوف  ،عقول ُتؤمن باحلق وتذعن لهبَينهض اجملتمع اإلسالمي 

 منه واحلب له.
األمر بالمعروف دون إكراه أو  تقوم على الدعوة إلى اهلل

 :إجبار

فال جيوز للداعي أن  ،فيجب أن تقف عند حدود التعريف والتذكري والنصح
وكم أكََّد البيان اإلهلي هذه احلقيقة لرسول اهلل  ،يتجاوز هبا إىل درجة اإلكراه واإللزام

، خل حل جل مك لك ُّٱمن ذلك قوُل اهلل عزَّ وجّل:   ،وكررها بأساليب شىت 

-21/الغاشية)   َّ ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل حم جم  هل مل
   َّزي ري ٰى ين ىننن من زن رن  مم ام ُّٱ ومن ذلَك قوله تعاىل:(   22
 مض خض حض جض مص خص حص مس خس ُّٱ(  ومن ذلك قوله تعاىل:  21/الشورى) 
 ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّٱ ومن ذلك قوله تعاىل:،(20/الرعد) َّ مع جع مظ  حط
 .( 11/ يونس)   َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ  ٌّ ٰى

أي نزل بعد مشروعية اجلهاد القتايل،  ،الحظ أن يف هذه اآليات ما هو مدينو
من نصٍح اختياري إىل أمٍر قسرّي.  -يف عهٍد ما-ومعىن هذا أن الدعوة مل تتحول 

مث هو ُحبٌّ َيسري إىل الفؤاد تعظيمًا  ،فاإلسالم ُمعتقد َيسري إىل العقل عن طريق العلم
 ،والداعي إىل اهلل يستطيع أن ُيرغم اللسان ،مهابة منهحلرمات اهلل وحبًا له وخمافة و
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ولو أنه خوَّفه  ،ولكنه ال يستطيع أن يدخل إىل قلب الـَمدعّو فُيرغمه على اإلميان
ِإنَّ اهلَل ال " : يقول رسول اهلل  ،بالسالح فنطق بالشهادة فاهلل تعاىل ال يقبل منه ذلك

 .(1)"َوَلِكْن َيْنُظُر ِإَلى ُقلوِبُكْم ،ِرُكْمَيْنُظُر ِإىل َأْجساِدُكْم َوال ِإىل صَو
فـ)ال( هنا ليست  ،(252/البقرة)   َّمم خم حم جم ُّٱٱوهذا هو معىن قوله تعاىل:

أي حىت ولو أردمت إكراه الناس على الدِّين ال يَتأّتى  ،بل هي نافية جلنس اإلكراه ،ناهية
 .ت إنشائيةواجلملة هنا َخربّيٌة وليس ،لكم ذلك ألن قلوهبم بيد اهلل

ويف عهد الصحابة واخلالفة  ،وقد سارِت الدعوة إىل اهلل يف عهد رسول اهلل 
وُنِسَج من ذلك تاريخ  ،واتسمت هبذه الطبيعة ،الراشدة من بعده على هذا املنوال

 .مشهود ومقروء ليس فيه أي غموض أو َلبس
 ،لى اإلسالممكة يوم الفتح مل ُيجرب أيًا من أهلها ع فعندما دخل رسول اهلل 

 ،أٌخ كرمي وابُن أٍخ كرمي ،قالوا: خريًا "ما ترون أين صانع بكم" بل خطب فيهم قائاًل: 
ومل يستقبل من املبايعني له إال من َساَقـْته إليه قدماه  .(2)"اذهبوا فأنتم الطلقاء" قال: 
 .مكة وفيها عدد كبري من املشركني وغادر رسول اهلل  ،…طوعًا 

دخل  فرسول اهلل  ،لكان هذا َخرُي َوقٍت له باإلجبارة إىل اهلل فلو كانت الدعو
بل تركهم وفيهم  ،ومع ذلك مل حيمل أهلها على اإلسالم ،مكة من أعلى ِقَمِم النصر

 .ُمشركون
 ،وقد ُروي َعْن ُغالٍم ِلُعَمَر بِن اخَلطاِب رضي اهلل عنه امسُه َوْسٍق كاَن َنْصرانّيًا

َفِإنََّك ِإْن َأْسَلْمَت  ،َفكاَن َيقوُل يل: )َأْسِلْم ،ِلُعَمَر ْبِن اْلَخّطاب قاَل: ُكْنُت َمْملوكًا
َفِإنَُّه ال َيْنَبغي يل َأْن َأْسَتعنَي َعَلى َأماِنِتِهْم ِبَمْن َلْيَس  ،اْسَتَعْنُت ِبَك َعَلى َأماَنِة اْلُمْسِلمني

َفقاَل:  ،، َفَلمَّا َحَضَرْتُه اْلَوفاُة َأْعَتَقين﴾ينال ِإْكراَه يف الّد﴿َفقاَل:  ،ِمْنُهم( قاَل: َفَأَبْيُت
 .)اْذَهْب َحْيُ  ِشْئت(
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 أين تظهر ثمرة الجهاد الّدعَّوي:

من املعلوم أن اإلسالم أعطى احلرية لكل صاحب مذهب أو رأي أو اجتهاد أن 
ن كان فإ ،عنه مبا يرى أنه احلق من األدلة واحلجج دافعوأن ي ،ُيعلن عن رأيه واجتهاده

فإن على أئمة  ،ذلك الرأي يف حقيقته باطاًل خمالفًا لنصوص القرآن والسنة الصحيحة
وهذا  .باحلوار والنقاش طأويكشفوا عن اخل ،الدِّين وعلمائه أن َيدحضوا الباطل باحلق

ويف عصر السلف  ،هو النهج الذي سار عليه املسلمون يف العصور الذهبية لإلسالم
كاملعتزلة واملرجئة واحلشوية  ،فقد تكاثرت فيه الفرق اجلاحنة ،يهمالصاحل رضوان اهلل عل
فلم ُتغلق يف وجه أي منهم أبواب حرية البح  والنقاش  ،…واخلوارج وغريهم 

بل كان مسجد البصرة والكوفة َيعج كل منهما حبلقات علمية  ،وإعالن املذهب والرأي
 .تنتمي إىل كل هذه املذاهب وغريها

وانطوت يف تيار السواد األعظم  ،املذاهب والفرق اجلاحنة وعندما ذابت تلك
مل َيكن ذلك نتيجة أي َقمع أو َخنق ألصوات تلك  ،الذي ُيمثله أهل السنة واجلماعة

وإمنا كان نتيجة التالقي املستمر يف  ،املذاهب أن ُتعرب عن رأيها أو أن ُتديل حبجتها
ن تلك املناقشات باٍق ومتداول إىل وها هو ذا سجل كثري م ،حلقات املناقشة واحلوار

 .هذا اليوم
ملا تأتى األمر مبجادلة أصحابه يف  ،ولو جاز يف اإلسالم َقمُع املذهب املخالف

إذ كيف تتم جمادلة من ال  ،(125/النحل)  َّجت هب مب خب ُّٱقوله عزَّ وجّل: 
 .َيملك أن ُيَعرب آمنًا مطمئنًا عن رأيه

 

 الدعوة إلى اهلل: الفرق بين الحركة اإلسالمية وجهاد

 إن كلمة "الدعوة"تدلُّ على معىًن ال َيتحقَُّق إال من خالل طرفني اثنني:
 .داٍع ُيرشد ويبّين ويدعو –
ويأخذ بيده ِلُينِهَضُه  ،َمدعّو َينطق واقعه باحلاجة إىل َمن ُيرشده وُيبني له احلق –

 .اموُيحرره مما َعِلَق ِبه ِمن ُشبهات وأوه ،ِمن عثراته الفكرية
ليست أكثر  ،إن الدعوة اليت َيفهمها وُيمارسها أكثر اجلماعات اإلسالمية اليوم

 -كما هو معروف-وتتمثل هذه األنشطة  !من أنشطة تدوُر حصرًا بني أفرادها أنفسهم
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واملشكالت اليت تطوف  ،يف مناقشات تدور بينهم حول املستجد من أوضاع املسلمني
وتقومي واقع احلكومات واألنظمة القائمة يف بالدهم ويف حتليل  ،هبم أو يعانون منها

أو يف البالد اإلسالمية عامة، مث يف رسم اخلطط اليت تتكفَّل بترسيخ وجود أفضل  ،خاّصة
مث يف التحرك  ،على طريق السعي للوصول إىل مناطق احلكم والنفوذ ،وأكثر قوة هلم

 .مكنةالتعاوين املنظم لتنفيذ هذه اخلطط بالسبل املتنوعة امل
 خئ حئ جئ يي ُّٱفهل هذه هي الدعوة اليت أمر اهلل عزَّ وجّل هبا يف قوله: 

، إنك لتنظر، (125/ النحل)  َّجت هب مب خب حبجب هئ  مئ
فترى أن برزخًا كبريًا يفصل بني تلك اجلماعات اليت تنَشط نشاطها احلركي الذي 

 .وهذا اخلليط من التائهني واجلاحنني واجلاهلني ،أوضحناه
حني أن اإلسالميني أو اجلماعات اإلسالمية منصرفون إىل أنشطتهم  يف ،كلُّ هذا

ومع ذلك فهم عند أنفسهم وقناعاهتم ُيمثلون  ،احلركية اخلاصة هبم والدائرة فيما بينهم
من خالل هذا العمل احلركي!.فمجتمعاتنا العربية واإلسالمية  ،طليعَة الدعاِة إىل اهلل

سالمية املتكاثرة، تعاين من الفقِر الشديد والركود مبقدار ما تفور بأنشطة اجلماعات اإل
 اهلل!. اخلطري يف جمال أعمال الدعوة إىل

يف ضرام احلقيقة الربانية  ،جييُش وقوُد الدعوة بني جواحنه ،الداعي إىل اهلل حبق
، فهو (1)َعم "أَلْن َيْهِدَي اهلُل ِبَك َرُجاًل َخْيٌر َلَك ِمْن َأْن َيُكوَن َلَك ُحْمُر النَّ" القائلة: 

 ،ويتعلق منُه الطمع بعد ذلك برضا عالم الغيوب ،يتجه بأمل اهلداية إىل األفئدة والعقول
واستقامًة على اخُلُلق السليم  ،وينتظر من حصاد دعوته تربيًة قوميًة َتشيُع بنَي األفراد
 .والسلوك الرشيد يف عالقة ما بينهم على كل املستويات

فهو إمنا يتجه هبم يف حركة  ،إىل نصرة مجاعته أو حزبه أما اْلُمتحرِّك سعيًا
ومن مثَّ فهو أبعد ما يكون عن االهتمام بإصالح القلوب  ،تكتيكية إىل مقاليد احلكم

وإمنا مّهه بل كلُّ مّهه حمصوٌر يف أن َيقتنع الناس بضرورة  ،وإقناع العقول وهتذيب النفوس
كيف ُيفّجر هلم من نظامه الذي ينادي به جنة لُيرَيهم  ،إبالغه إىل سدة احلكم والقيادة
 .تزخر بأمواج السعادة للجميع
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 ما السبيل إذن إلقامة الحكم اإلسالمي؟

 ،فكّلفنا بقائمٍة من األمور ،اجلواب هو أن اهلل عّز وجّل قسَّم املهمة بيننا وبينه
 .وَضِمِن لنا قائمًة أخرى

 ٌّ ٰى ٰر ُّٱ وقال لنا: ،دينهكّلفنا أن نقوم بواجب الدعوة إليه والتعريف ب
 زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ
 (.55/النور)  َّيت ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مب

والنهوض احلقيقي  ،كّلفنا أن نقيم اجملتمع اإلسالمي بإجياد أفراده الصاحلني أواًل
فالسبيل إىل سيادة احلكم اإلسالمي واخلضوِع  ،وتكفل اهلل لنا ببقّية األمر ،هبذا الواجب

وأخذهم بالتربية  ،ه هو بّ  القناعة باإلسالم وعقائده يف عقول الناس وأفكارهملسلطان
والثبات على ذلك يف صرٍب ال  ،اإلميانية عن طريق بّ  جذورها وعوامِلها يف نفوسهم

ولسوف ميتّد من  ،فإّن مآَل ذلك أن تنتشر اهلدايُة يف العقول والتزكية يف النفوس ،َيكّل
 ورجاله وأجهزته. ذلك إشراٌق إىل احُلكم

 

  :الجهاد القتالي

مل يكن للمسلمني يف مكة وراء العقيدة اليت يدعون إليها وُيحاورون يف سبيلها 
ومن مث مل يكن  ،أي حق ثابت ينهضون حلراسته ويقاتلون يف سبيله إن اقتضى األمر

ما  بل لقد علمنا أن النيب  ،يكن له أي وجود آنذاك ملو ،للجهاد القتايل أي موجب
فما َحرَّك  !كان َيستقبل عدوان املشركني له إال مبزيد من الشفقة عليهم والرمحة هلم

حىت يف أحَلِك الساعات وأقسى الظروف اليت  ،ِلسانه بكالم قاٍس هلم أو بدعاٍء عليهم
 .ضوها يف مكةمرت به وباملسلمني يف تلك السنوات الطوال اليت أم

نشأت أول دولة  ،إىل املدينة وقد أسلم أكثر أهلها فلما هاجر رسول اهلل 
 إسالمية بعد أن توفرت هلا العناصر الثالثة الالزمة لقيام أي دولة:

ويقدرون فيها  ،األرض: حي  أصبح للمسلمني أرض حتميهم من أعدائهم -1
 .(وهي ما ُيسّمى بـ )دار اإلسالم ،على إظهار دينهم
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 .األمة الواحدة -2
وينظم العالقة بني أفرادها ؛  ،النظام السُّْلَطوّي: الذي َيجمع األمة الواحدة -2

 .ُمكّونًا من أحكام الدين وتعاليمه
فكان على املسلمني أن َيتحّملوا مسؤولية حفظ هذه الـَمكرمة اليت أكرمهم 

كون خوفًا من اتساع سلطة الدولة اهلل هبا، ويدفعوا غائلَة اْلُمعتدين الذين َبدؤوا يتحرَّ
ونزلت أول  ،فَشَرَع اهلُل تعاىل هلم القتال ِحفاَظًا على هذه الدولة ودفاعًا عنها ،اإلسالمية

   َّ جن  يم ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل ُّٱ﴿آية بشأنه وهي قوله عز وجّل: 
 (.21/ احلج) 

يه ظلمًا واملالحظ باآلية أن إذن القتال ملن قوتل، اإلذن ملن قوتل من قبل غ
مل ُيقاتل يف سبيل احلصول على دار اإلسالم، ومل ُيقاتل  فرسول اهلل وجورًا وهبتانًا، 

يف سبيل بناء دولة إسالمية، أو إجياد حشد من املسلمني تتألف منهم تلك الدولة 
 .وإمنا قاتل بعد أن منحه اهلل ذلك كلَّه، ِحراسًة له ودفاعًا عنه ،ويتحقق هبم نظامها

 .القتايل إمنا شرعه اهلل تعاىل ِحمايًة ملوجود ال يف سبيل إجياد شيء معدومفاجلهاد 
وليس السبب  ،وهذا هو سبب ارتباط مشروعية اجلهاد القتايل باهلجرة إىل املدينة

إذ إن املسلمني كانوا يف  ،كما يتوهم البعض أّن املسلمني كانوا يف مكة قلة ضعفاء-
وقد غرس البيان  ،ّل من أعدائهم عددًا وأضعف ُعدةالكثري من املعارك اليت خاضوها أق

قال  ،اإلهلي يف قلوب املسلمني وعقوهلم أن ِقلََّتهم لن تكون سببًا ِلتغلُِّب األعداء عليهم
   َّ اك يق ىق يفىف يث ىث نث مث  زث رث يت ىت ُّٱتعاىل: 
 .(221/ البقرة) 
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 هل الجهاد القتالي لدرء الحرابة أم للقضاء على الكفر؟

: ُيطلق عندما َتظهر وَتتجلى لنا أدّلة واضحة ثابتة على َتبييت نية 
وهو املعىن املتداول حىت بني  .أو اْلُمباغتة العدوانية ،أو ثبوت التخطيط للعدوان ،العدوان

 .الدول بعضها مع بعض
وتدّل اآليات الصرحية يف كتاب اهلل تعاىل على أّن ُموجب قتال املسلمني لغريهم 

ومنها ما نزل  ،وهي آيات كثرية نزلت يف سور متفرقة ،هو العدوان الصادر منهمإمنا 
 .بأشهر قبل وفاة رسول اهلل 

 ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ُّٱمنها قول اهلل سبحانه وتعاىل: 

 (.1/ املمتحنة)  َّ  ىق يف ىف يث ىثنث مث زث رث يت
ُيواجه  على النَّهي عن ُمقاتلة غري الذي كما َتدلُّ أحادي  رسول اهلل 
فلو كان الباع  على القتال كفرًا الستوى  ،املسلمني بالقتال والعدوان وإن كانوا كفارًا

 .يف موجب القتل هؤالء وغريهم
كما يدل على ذلك وصية سيدنا أيب بكر جليش أسامة رضي اهلل عنهم أمجعني، 

َفَذْرُهْم َوما َزَعموا  ،ْنُفَسُهْم ِللَِّهسوا َأَبَزَعموا َأنَُّهْم ح َقْومًا ِإنََّك َسَتِجُد"فقد جاء فيها: 
َواَل َصبيًا، َواَل َكبريًا  ،َوِإّني موصيَك ِبَعْشٍر: اَل َتْقُتَلنَّ اْمَرَأًة…  ،َأنَُّهْم َحبَّسوا َأْنُفَسُهْم َلُه

شاًة َواَل َبعريًا، ِإالَّ َواَل َتْعِقَرنَّ  ،َواَل ُتَخرَِّبنَّ عاِمرًا ،َواَل َتْقَطَعنَّ َشَجرًا ُمْثِمرًا ،َهِرمًا
 ."َواَل َتْجُبْن ،َواَل َتْغُلْل ،َواَل ُتَفرَِّقنَُّه ،َواَل َتْحِرَقنَّ َنْحاًل ،ِلَمْأُكَلٍة

 ،وغريها كثري، أن الكفر ُيعاجل بالدعوة والتبليغ واحلوار ،تفيدنا األدلة السابقة
ة نزلت يف اجلهاد القتايل إال وما من آي ،ُتعاجل بالقتال هي اليت ”العدوان“وأن احلرابة 

أو نية العدوان  ،ونرى فيها أو يف اآليات اليت حتيط هبا ما ُيربز أنَّ علَّة القتال هي احلرابة
 .سواء يف ذلك ما نزل مباشرة بعد اهلجرة أو يف آخر حياة النيب  ،والقتال

ملفتئتني من فاجلهاد القتايل مل ُيشَرع لـَجرب الناس على اإلسالم كما حيلو لبعض ا
حمتريف الغزو الفكري أن يقولوا ومىت كان اإلسالم الذي ُيساق اإلنسان إليه كرهًا 

! إذن الْسَتوى املنافق واملؤمن يف ميزان اهلل عز وجل، وأىن يكون ؟إسالمًا مقبواًل عند اهلل
د ! وإمنا ُشِرع حلالٍة طارئٍة وهي العداوة اليت استْشَرت لدى القبائل العربية ض؟ذلك
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وكذلك العداوة اليت ظهرت من احلضارة الرومانية والساسانية  ،الدولة اإلسالمية
والدليل على ذلك ما ذكرنا من القرآن والسُّنَّة وعمل الصحابة وَمن  ،والُفرس وغريهم

 .بعَدهم
يتبني مما سبق عرضه أن مفهوم اجلهاد يف اإلسالم خيتلف كليًا عن مفهوم 

اإلرهاب خروج  ،واجلهاد دفاع عن احلقوق ،على احلقوقفاإلرهاب اعتداء  ،اإلرهاب
 .واجلهاد إرساء للنظام ،اإلرهاب قضاء على النظام ،واجلهاد عني التشريع ،عن التشريع

  .واجلهاد قضاء على الفوضى ،اإلرهاب انتشار للفوضى
اجلهاد يف اإلسالم قتال  .وشتَّان مابني أحكام االثنني ،فشتَّان ما بني املفهومني

الدين والنفس و العقل والعرض  :وحفاظ على الضروريات اخلمسة ،إلعالء كلمة اهلل
  .بينما اإلرهاب إفساد يف األرض و إزهاق هلذه الضروريات اخلمس ،واملال

لقد تبني لنا مما سبق أن اجلهاد يف اإلسالم إمنا شرع دفاعًا وليس ابتداءًا ضد 
نما نرى يف أفعال اإلرهاب اعتداء سافرًا وابتداء بي ،املعتدين احملاربني لآلمنني الغافلني
وإن  ،فاإلرهاب واجلهاد ضدان ال ميكن حبال أن جيتمعا .على املساملني اآلمنني الغافلني
فإن أسباهبما متضادة وأهدافهما متضادة ونتائجهما  ،تشاهبا يف صورة محل السالح

 كذلك متضادة.  
هاب" مبعناه الذي نراه ونلمسه اليوم فرٌق بني "اجلهاد" مبعناه اإلسالمي و"اإلرإن 

شاسع وواضح جدًا ملن يريد أن حيكم على هذين اللفظني مبا يرمزان إليه، وإن كان 
البعض مّمن سخَّر نفسه وقلمه خلدمة املستكربين واجلبابرة وخضع لقّوهتم وظلمهم أو 

كيف جيعل من جيعل  ،إلغراءاهتم حياول التالعب مبعىن "اجلهاد" ليجعله مرادفًا لإلرهاب
  ؟ثقافة القتل ملتصقة بتعاليم الدين احلنيف

اجلهاد من منظور اإلسالم هو التهّيؤ واإلستعداد للدفاع عن الدين أو األّمة يف 
وإذالهلم  مواجهة هجمات األعداء الذين يريدون السيطرة على بالد املسلمني

 .وإخضاعهم وسلب خرياهتم ومواردهم
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يف سبيلها هي "الدين، األرض، العرض، النفس، واملال"، واألمور اليت جناهد  
وهي املقاصد املطلوب رعايتها ومحايتها ويكون اجلهاد يف سبيل املشروع مباحًا، بل 

 .حىت واجبًا إذا كان اخلطر حمدقًا هبذه املقاصد
أّما اإلرهاب فهو كما قال عنه الباحثون: )الرعب الدموي والعدوان املادي  

سُّ باألبرياء، والقيام بأعماٍل من شأهنا التأثري سياسّيًا وإجتماعيًا ونفسيًا على واملعنوي وامل
 اجلهة املقصودة إلرغامها على اختاذ قرار أو تعديله وفق ما يريد اإلرهابيون(.

اجلهاد هو أمٌر مشروٌع هلدٍف مشروع، لنا أنَّ من هذا الفارق بني املعنيني يتبنّي 
مشروٍع سواء أكان اهلدف املنشود مشروعًا أو غري مشروع، بينما اإلرهاب أمٌر غري 

فمجرد مشروعية اهلدف ال جتيز مشروعية الوسيلة إذا كانت تتضمن إعتداًء على األنفس 
 واألموال واألعراض وزعزعة أمن اجملتمع واإلخالل به.

وإذا كان الفارق واضحًا إىل هذا احلد الصريح بني املفهومني، فمن أين جاء 
بينهما وحماولة جعلهما شيئًاواحدًا، إذ ال بّد أن وراء هذا اخللط جهٌة أو جهات  اخللط

تريد تشويه صورة اجلهاد املشرق يف سبيل أهداف شريفة ومشروعة وبوسائل مشروعة 
 أيضًا.

وال شّك يف أّن اجلهة أو اجلهات اليت تعمل على تشويه صورة اجلهاد وجعله 
اجلهاد املشروع دفاعًا عن األرض والنفس وحرية القرار إرهابًا هي اجلهة املتضّررة من 

مع القوى الدولية املتضّررة إىل ضرب هذا  كما تسعى هذه اجلهاتواستعادة الكرامة، 
 .اجلهاد ومنعه من حتقيق أهدافه لكي تنعم خبريات األّمة

واخللط بني مفهومي اجلهاد واإلرهاب وجعلهما مترادفني قد ينطلي على بعض 
ن يرون تشاهبًا ما بني نتائج املفهومني، ألّن اجلهاد املشروع ضّد العدو ينتج عنه الناس مّم

ضرر يف األنفس اليت تستشهد ويف األموال واملمتلكات اليت تدّمر، وانتفاء األمن والسالم 
من حياة اجملتمع احملتّلة أرضه، واإلرهاب تنتج عنه نفس النتائج أيضًا لكن من دون 

أو قد يكون مشروعًا لكن الوسائل املّتبعة للوصول إليها  وجود هدٍف مشروع
فيها الكثري من عدم املشروعية من الناحية الشرعية واإلنسانية، ومّما يزيد يف اخللط  يرفض

بني املفهومني يف عصرنا احلاضر قّوة اإلعالم الغريب ووسائله املتنوعة اليت تسّلط الضوء 
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ع وتظهرها للناس يف العامل كّله على أّنها حركاٌت على حركات املقاومة واجلهاد املشرو
 إرهابية مدانة بينما هي يف الواقع ليست كذلك.

يف العامل هو أّن العظمى والذي يؤّكد اخللط بني املفهومني وأّنه من فعل القوى 
القوى املهيمنة على السلطة والقرار الدوليني ترفض حّتى اآلن حتديد معىن لإلرهاب 

زه عن اجلهاد الشريف واملشروع حىت يبقى الفارق بينهما غامضًا، ولكي املدان ومتيي
يتسّنى للقوى الكربى يف العامل واملتضّررة من احلركات اجلهادية يف عاملنا اإلسالمي 
وغريه أن حتارب وتقاتل تلك احلركات حبّجة أّنها إرهاب تنشر الفوضى والذعر 

ارهبا للتخّلص منها.ومّما ال نقاش فيه يف واخلوف يف العامل، وعلى العامل كّله أن حي
الشرائع السماوية والقوانني الوضعية وشرعة حقوق اإلنسان والقانون الدويل أّن الدفاع 
عن النفس والوطن هو أمٌر مشروٌع ومقدَّس طاملا أّنه ال خيرج عن الضوابط واملوازين 

اليت تفرض هيمنتها  العظمىالدولية أو الشرعية وفق مفهومنا اإلسالمي، إاّل أّن القوى 
على العامل تعمل على حتريف هذا احلّق املشروع لتحّوله إىل إرهاٍب ألّنه يضّر مبصاحلها 

 وسيطرهتا وببسط نفوذها على مستوى العامل.
ولذا نرى أّن كّل دولٍة من الدول حتاول تفسري اإلرهاب مبا يتناسب مع 

مضّرًا هبا جتعله إرهابًا، وإن كان موافقا مصاحلها ومنافعها، فإذا كان اجلهاد املشروع 
ملصاحلها تدعوه نضااًل مشروعًا، خصوصًا يف ظّل تضارب مصاحل القوى الكربى مع 

 القوى اإلقليمية ومع الدول والشعوب على امتداد العامل.
يف العامل اليت تريد مصادرة حرية الشعوب  عظمىمصدر اخللط هو القوى ال إنَّ

هتا، وكّلما أراد شعٌب ما أو جمموعٌة ما يف العامل أن متارس عملها وهنب ثرواهتا وخريا
حبرية وبعيدًا عن سطوة املستكربين فإّن هؤالء يّتهمون ذلك الشعب أو تلك اجملموعة 

 باإلرهاب ومبمارسة العنف وغري ذلك.
من كّل ما سبق يّتضح أّن اإلرهاب هو صناعٌة إستعمارية بامتياز، ومتارسه 

مه إىل حمور اخلري وهو الداخل سِّقى اليت نّصبت نفسها حاكمًا للعامل، وتالقوى الكرب
والدائر يف فلكها أو املخالف معها وهو حمور الشر وهي الدول أو احلركات اجلهادية 
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اليت جتاهد ملواجهة هذا الطغيان األمريكي على مستوى العامل وعاملنا اإلسالمي 
 بالتحديد.

نسانية وعلى األمن والسلم الدوليني هو احلروب وأخطر أنواع اإلرهاب على اإل
اليت تشّنها القوى الكربى ذات القدرات التسليحية واملالية واإلقتصادية لب ِّ الذعر يف 
أرجاء العامل والرضوخ إلرادهتا والسري وفق خمّططها وأهدافها، كما حدث يف أفغانستان 

 ذلك من األمثلة احلاضرة يف والعراق ولبنان وحصار الشعب الفلسطيين يف غّزة وغري
، وكما حيصل يف سورية من حرب بالوكالة ختوضها وعينا وذاكرتنا يف هذا الوقت

  .الدول االستعمارية الكربى بغية تقسيمها وهنب خرياهتا
أهداٌف مقّدسة ووسائل شريفة للوصل إليها يرفضه  واإلسالم كديٍن وعقيدة له
فصياًل واليقرُّه وال يشجِّع عليه، بل ميعنه وُيحرِّم على اإلرهاب الذي حتّدثنا عنه مجلًة وت

أتباعه ومعتنقيه ممارسته بأّي شكٍل من األشكال العنيفة أو غريها، وذلك لوجود البديل 
 الذي حيّقق األغراض املنشودة واألهداف احملدَّدة وهو "اجلهاد".

فاجلهاد فعٌل  ومن احلدي  املختصر عن اجلهاد يتضح الفرق بينه وبني اإلرهاب،
هادف وله غاية شريفة، بينما اإلرهاب فعل عنٍف ال فائدة منه سوى اإلخالل حبياة 

 الناس وجعلهم خائفني على أرواحهم وممتلكاهتم من دون وجود غايٍة مشروعة.
وال شّك أّن العصر الذي نعيش فيه اآلن شهد موجة من أكرب موجات اإلرهاب 

ري، وميارسه األفراد واجلماعات وكذلك الدول الكربى والعنف على امتداد التاريخ البش
اليت تسعى للسيطرة على العامل، وتعترب أّن كّل ما تفعله مشروعًا وُمباحًا بينما هو يف 
احلقيقة إرهاٌب بكّل ما للكلمة من معىن، وما فعل القتل والتدمري والتهجري واحلصار 

سرائيل وغريمها من الشعوب الكربى يف للشعوب املمانعة الذي متارسه أمريكا وربيبتها إ
 العامل من أجل إخضاع الشعوب وإذالهلا إالَّ عنف غري مربَّر وُمدان وُمستنكر.

إّن اجلهاد سيبقى صفحة ناصعة وطريقًا شريفًا ونبياًل  :ومن كّل ما سبق نقول
لتحرير األرض واإلنسان مهما حاول املستكربون والطغاة أن يشّوهوا صورته كما هو 

 حاصل اليوم.
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وسيبقى اجلهاد مستمرًا طاملا هناك صراٌع بني اخلري والشر، أو بني الكفر 
 ،واإلميان، ولن تتوقف حركة اجلهاد وقتال اجملاهدين إاّل عندما ينتصر احلّق على الباطل
ولن يستطيع إرهاب املستكربين وأتباعهم من منع السنن اإلهلية القائلة بانتصار احلّق على 

 ني. واحلمد هلل رّب العامل ، هناية الصراعالباطل يف
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فقد تعرضنا فيما سبق من حبثنا  ،بعد محد اهلل والصالة والسالم على رسول اهلل

مع  ،وأركانه وأدلته من القرآن الكرمي والسنة املطهرة  ،لتعريف اإلسالم ديننا احلنيف
 وتعرضنا لعالقةفهوم اإلسالم يف ضوء الكتاب والسنة ) ال إكراه يف الدين ( دراسة مل
موقف اإلسالم من أصحاب الشرائع الدينية داخل بالد والشرائع األخرى باإلسالم 

اإلسالم والتعدد املذهيب مث  حتدثنا عن  ،اإلسالم واحلوار الديينواملسلمني وخارجها 
 .اإلسالم وحقوق املرأةو ،لةالطفوباإلسالم  ، عن رمحةوالطائفي

اإلسالم وحرية ك :وقف اإلسالم من بعض املسائل املستحدثةمل وتعرضنا أيضًا
 .من العنف يف العاملو ،موقف اإلسالم من التطرف والسلوك،الفكر 

ولدى استقراء ما مرَّ من البح  نلمس أن اإلسالم ال يواجه حربًا واحدة تشتعل 
تدمري هذه الرسالة السماوية السمحاء اليت أنزهلا  ،حدهدفها وا .بل إهنا حروب ،ضده

إال أن أعداء البشرية أبوا إال أن يعكروا هذه السعادة مبا  ،اهلل عز وجل لسعادة البشرية
  .أشعلوه من فنت يف اجملتمعات اإلسالمية

نستطيع أن منيز من هذه احلروب اليت خاضها أعداء اإلنسانية ضد اإلسالم ثالثة 
  :حروب

 رب االستعماريةاحل.  
 احلرب االجتماعية.  
 احلرب النفسية.  

فهي تلك احلروب اليت قادهتا وتقودها القوى العاملية  :أما احلرب االستعمارية
وتفرض عليها قوانينها  ،حتتلها بالقوة العسكرية ،الكربى ضد الشعوب املستضعفة

لعربية وانتفضت ضد ولقد تيقظت بعض الشعوب ا .وتنهب خرياهتا وثرواهتا ،وأحكامها
 .هذا النوع من االستعمار فأعادت أراضيها وحصلت على استقالهلا
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فهو نوع جلأت إليه تلك القوى بعد فشلها يف احلرب  :وأما احلرب االجتماعية
االستعمارية، خططت من خالهلا لضرب احلياة االجتماعي اإلسالمية، وتدمريها من 

املرأة، وتشويه املنظومة التعليمية، وتغييب  الداخل، هتدمي اجملتمع من خالل  إفساد
فإذا فسدت املرأة اهنارت األسرة نواة اجملتمع، وإذا شوهت املنظومة التعليمية  ،القدوة

جمتمع بال  :والنتيجة ،االجتماعيةساد اجلهل والتخلف،  وإذا ُغيِّبت القدوة غابت التربية 
  .نأسرة وال معلم وال قدوة وبالتايل بال دي
لقد هومجنا منذ عقود باحلرب االجتماعية ومل نعيها  ،وهذه يف احلقيقة حالنا اآلن

فمن خالل خلط املصطلحات واملفاهيم اليت فرضت علينا دمرت املرأة  ،فوقعنا يف الفخ
ومن خالل دعاوى احلرية والدميقراطية  ،فاهنارت األسرة ،حتت مسمى )حترير املرأة (

فغدونا جمتمعًا فيه  ،حتت مسمى العلمانية فسدت منظومة التعليمو ،املزيفة غابت القدوة
بل ال تفكر  ،وال جتاه جمتمعها ،وأختًا ( ال تعي مسؤولياهتا جتاه أسرهتا ،وابنة ،املرأة ) أمًا

ويف هذا اجملتمع القدوة مهمشة و معتم عليها حىت فقدت أدىن  .إال يف أنانيتها املفرطة
دهتا، و فيه املعلم الذي يدعو بدعوى العلمانية دون أن يدرس تأثري هلا أبناء دينها وجل

        .سلبياهتا على جمتمعنا وتركيبته الدينية والطائفية واملذهبية
وأقصد هبا غسل األدمغة  ،وأما احلرب النفسية فهي أشد هذه احلروب وأعتاها

دها دومنا عقل وال وحتويلها إىل آالت هبيمية ال تعي ما تفعل إال ماتنفذ من أوامر أسيا
 وهي متارس من قبل القوى العظمى متوازية مع احلرب االجتماعية والعسكرية.  ،تفكري

فجعل بأسهم  ،لقد جنح أعداء اإلسالم من تدمري اجملتمعات اإلسالمية من الداخل
حبجة احلصول  ،يكفر بعضهم بعضًا ويقتل بعضهم بعضًا وحيارب بعضهم بعضاً  ،بينهم

وألبسوا  .والثورات ضد الظلم تارة أخرى ،والتغيري السياسي تارة  ،ارةعلى احلريات ت
لقد مر معنا يف طيات البح  مبادئ  ،مجيع الفنت لباسًا دينيًا وطائفيًا والدين منها براء

الدين اإلسالمي احلنيف وكيف يدعو إىل األخالق واحملبة والتعاون و يدعو إىل الوحدة 
ويؤيد التنوع واالختالف دومنا أن يفضي إىل اخلالف.  ،كان اإلنسانية وحيترم اآلخر أيًا

إهنا  :اجلواب بسيط وواضح ؟فإذًا ما هو اهلدف من كل ما حيصل على أرض الواقع
 حرب لتشويه اإلسالم وإبادة املسلمني.
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أما اهلدف األول وهو تشويه اإلسالم فقد تكفل اهلل عز وجل حبفظ هذا الدين 
فال يزال املوىل عز وجل يرسل   َّ نن من زن رن مم ام يل ُّٱبقوله عز وجل: 

تبليغه إىل  الدعاة املخلصني أصحاب الفكر والتنوير يدعون هذا الدين القومي وحيسنوا 
 .الناس

بل  ،وأما إبادة املسلمني فهذا ما قصر املسلمون أنفسهم يف تفاديه واحليلولة دونه
   .ورة ما حياك هلمسعوا فيه حتقيقًا ألهداف أعدائه دومنا وعي أو إدراك خلط

ملاذا جعل  ؟ملاذا وقع املسلمون يف هذا الفخ :والسؤال الذي يطرح نفسه هنا
السبب أننا فرقنا بني   ؟ملاذا مسحنا ألعداء اإلسالم أن يبيدونا بأيدينا ؟بأسنا بيننا

.. عندما فارق املسلمون تعاليم .اإلسالم واملسلمون :املتالزمتني ال يصح أن يفترقا
 .لتأكلها الذئاب املخلصني أصبحوا كالشاة بال راٍع و فارقوا دعاته ،احلقيقية اإلسالم

كل ذلك مبا  ،إننا لنجد كثريا من شبابنا يعاين انفصال عن واقعه وجمتمعه دينه وأخالقه
فإذا كان هذا حال شبابنا قدموا إليهم دعاة  ،حيك لنا من دمار األسرة والتعليم والقدوة

تعاليم قائمة  ،ون يعلموهنم تعاليم حمرفة ليست من اإلسالم يف شيءمزيفون ضالُّون مضلُّ
يف وقت كان دينهم دين التسامح والوسطية  ،على التشدد والتطرف والعنف واإلرهاب

وهنا حيقق أعداء اإلسالم مرادهم من تشويه اإلسالم من  ،واالعتدال والسلم والسالم
 جهة وإبادة املسلمني من جهة أخرى.  

  :جه المسلمون الحرب ضد اإلسالمكيف يوا

إمنا ليس األمر جبديد على أمة  ،ال شك أن ما يواجهه املسلمون خطر عظيم
ولقد صدقها اهلل عز وجل  ،فلقد مرت بفنت كثرية عصفت هبا عرب التاريخ .اإلسالم
   َّ ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱوعده 
عزة اهلل وجالله ال تتحقق إال بالسعي  (، إال أن هذا النصر املوعود من22)التوبة/ 
واجلهد الكبري لنصرة دين اهلل وإعالء كلمة احلق مهما كان للباطل من  ،احلثي 
  :ونستطيع أن نفصل ذلك من خالل نقاط ،جوالت
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 أوالً :على الصعيد الشخصي:

 على كل مسلم أن يبدأ يف مواجهة هذه احلرب من نفسه:
عماًل كما أنزهلا اهلل على سيدنا وقواًل بأن يصحح عقيدته فيؤمن هبا  -1
 .ودون إفراط أو تفريط ،دون حتريف ،حممد 

وتصوب  ،اليت تسدد خطاه على دين اهلل ،أن يرتبط بالقدوة الصاحلة -2
 .وحتميه من أي زلل أو احنراف عن الشريعة السمحاء ،أخطاءه
اك ضد وأن يعي متامًا  ما حي ،أن يتسلح بالعلم واملعرفة والتنوير الفكري -2

 اإلسالم وأهله. 
وأن يتبىن قضايا  ،أن حيقق انتماءه إىل أمة اإلسالم فيعتز هبذا اإلنتماء -2

فيسعى بكل ما أويت من وسائل أن يكون فردًا فاعاًل وبناءًا  .األمة  ومشاكلها ومهومها
 ألمته. 

  :على الصعيد األسري :ثانيًا    

 عز وجل يف زوجها وان تتقي اهلل –املرأة  –أن تصلح نواة األسرة  -1
ها ودورها األسري  اهلام يف بناء اجملتمع فتكون قدوهتا يف ذلك أمهات املؤمنني ئوأبنا

  .وصحابيات رسول اهلل 
أن يتم البناء األسري على قواعد التشريع احلنيف بدءًا من اختيار   -2

على مث تطبيق القواعد التربوية اإلسالمية  ،الزوجني لبعضهما على األسس الشرعية
مع العناية التامة باجلانب األخالقي واالجتماعي لكي يتهيَّأ األبناء للخروج  ،األبناء

 مواطنني صاحلني يف جمتمعاهتم. 
  :على الصعيد االجتماعي :ثالثًا
أن تسعى املنظمات األهلية واهليئات االجتماعية إىل توعية أفراد اجملتمع  -1

 .وتثقيفهم وفق  الشريعة اإلسالمية الغراء
أن تقوم هذه املنظمات بدور فاعل يف إجياد احللول ومدُّ يد العون   -2

حسب اإلمكانيات املتاحة ملنكويب احلروب وقاية هلم من االحنراف والوقوع يف اجلرمية 
  .نتيجة الفقر والتشرد
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فإن دور املسلمني يف مواجهة احلرب ضد اإلسالم تبدأ من  :أخريًا وليس آخرًا
ومتسكهم بكتاب اهلل عز وجل وفهمه  ،م إىل دينهم احلنيفمواجهة أنفسهم وعودهت

وأن يقوم  .وتطبيقها دومنا تعطيل أو حتريف الفهم الصحيح، وبسنة نبيه حممد 
بواجب الدعوة إىل اهلل عز وجل بعيدًا عن التعصب والغلو والتطرف، وهذا الواجب ال 

أن يكون داعيًا إىل اهلل  يقتصر على من لبس جبة العلم، ألن دين اإلسالم أمر كل مسلم
 .بأخالقه وسلوكه أيًا كان عمله وأيًا كانت وظيفته يف اجملتمع

وهذه تشريعاته يف مستجدات  ،هذه تعاليمه ،هذا هو اإلسالم وهذه هي دعوته
أسأل اهلل العلي العظيم أن جيد كل باح  عن احلقيقة يف  ،العصر من الفنت واألهوال

وأستغفر اهلل العلي العظيم مما وقع  ،إنه مسيع قريب جميب طيات البح  ما يطلبه ويبتغيه
 .وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني ،فيه من خطأ أو تقصري
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 رقم الصفحة رقم اآلية السورة طرف اآلية

 121 2-2 الفاحتةٱَّ...........  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي  ُّٱ
 122 21 البقرةٱَّ خف حف جف مغ جغ مع  جع  ُّٱ
 12 22 البقرةٱَّمغ جغ مع جع مظ حط مض ُّٱ
 12 25 البقرةٱَّ  مج حج مث هت مت ختحت جت هب ُّٱ
 22 22 البقرة ٱَّ..ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 22 112-111 البقرةٱَّ....حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ُّٱ
 22 121-120 البقرةٱَّ...اك يقىق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث ُّٱ
 12 122 البقرةٱَّ.... حمجم هل مل خل حل  جل مكلك خك حك جك ُّٱ
 25 122 البقرة ٱَّ....ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه ُّٱ
 120 122 البقرةٱَّ.... ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱ
 15 122 البقرةٱَّ....مب خب حب جبهئ  مئ خئ حئ جئ ُّٱ
 122 121 البقرةٱَّ مح جح مج حج  مث هت مت خت ُّٱ
 15 112 البقرةٱَّ.... يي ىي مي خي  حي جي يه ىه ُّٱ
 122 110 البقرةٱَّ....حك جك  مق حق مف خف حف جف ُّٱ
 51 115 البقرةٱَّ خب حب جب هئ مئ خئ ُّٱ
 12 221 البقرةٱَّ مم  خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 122 221 البقرةٱَّ.. يفىف يث ىث نث مث  زث رث يت ىت ُّٱ
 52 252 البقرةٱَّ....حن جن يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 21 252 البقرة ٱَّ.... جي ٰه مهجه هن  من خن حن جنمم خم حم جم ُّٱ
 22 211 البقرةٱَّ.... خم حم جم هل ملخل  حل جل مك لك خك ُّٱ
 101 212 البقرةٱَّ.... اك يق ىق يفىف يث  ىث نث ُّٱ
 122 12 آل عمرانٱَّ مي زي ري ٰى ُّٱ
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 رقم الصفحة رقم اآلية السورة طرف اآلية

 20 11 آل عمران ٱَّ....ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه  ُّٱ
 20 11 آل عمران ٱَّ.... زت رت يب ىب نبمب زب  رب يئ ىئ ُّٱ
 25 20 آل عمران ٱَّ....ىن ننمن زن رن مم  ام يل ىل مل ُّٱ
 12 21 آل عمرانٱَّ....مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ
 51 25 آل عمرانٱَّ.... هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ُّٱ
 51 22 آل عمرانٱَّ.... جس مخ جخ مح جح مج حج مث  هت  ُّٱ
 52 22 آل عمرانٱَّ.... جغ مع جع  مظ حط مض خض حض جض ُّٱ
 11 22 آل عمرانٱَّ.... خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ُّٱ
 50 25-22 آل عمرانٱَّ.... حك جك مق حق مف خف حف  جف مغ ُّٱ
 52 22 آل عمرانٱَّ.... ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱ
 21 12 آل عمران ٱَّ .... ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 20 15 آل عمران ٱَّ.... يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱ
 15 12 آل عمرانٱَّ.... مج حج مثهت مت خت حت  جت هب مب خب حب ُّٱ
 112 102 آل عمرانٱَّمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱ
 120 102 آل عمرانٱَّ....  نن من زن رن مم ام يل ىل ُّٱ
 112 105 آل عمرانٱَّ....  هبمب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي  ُّٱ
 10 112 آل عمرانٱَّحص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج ُّٱ
 22 1 النساء ٱَّ....  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 15 2 النساءٱَّ.... ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت ُّٱ
 10 2 النساءٱَّ.... حب جب هئ مئ خئ حئ جئيي ىي ني  مي  ُّٱ
 102 11 النساءٱَّزن رن مم ام يلىل مل  يك ىك ُّٱ
 11 11 النساءٱَّ جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض  ُّٱ
 12 22 النساءٱَّ.... رث يت ىت نت مت زت رت  يب  ُّٱ
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 10 22 النساءٱَّجت هب مب خب حبجب هئ مئ  خئ  ُّٱ
 102 22 النساءٱَّ....  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 22 51 النساء ٱَّخض حض جض مص  خص حص مس ُّٱ
 11 121 النساءٱَّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ُّٱ
 12 121 النساءٱَّ....مب زب ربيئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ
 52 121 النساءٱَّ.... جي يه  ىه مه جه ين ىن من ُّٱ
 20 2 املائدةٱَّحك جك مق  حق مف خفحف جف مغ جغ ُّٱ
 122 2 املائدةٱَّ ....جح مجحج مث  هت مت خت حت جت ُّٱ
 22 2 املائدةٱَّ.... مت زت رت  يب ىب نب مب زب ُّٱ
 21 5 املائدةٱَّ....حص  مس خس حس جس مخ جخمح جح مج حج ُّٱ
 22 22 املائدةٱَّ.... زي ري ٰى  ينىن نن من زن رن ُّٱ
 22 22 املائدة ٱَّ.... نث مث زثرث يت  ىت نت مت زت ُّٱ
 52 22 املائدةٱَّ.... ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 22 22 املائدةٱَّ.... نئ مئ زئ رئّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى  ُّٱ
 12 21 املائدة ٱَّىن نن من زن رن ُّٱ
 22 21 املائدة ٱَّ.... ىن نن من زن رن مم ام  يل ىل ُّٱ
 25 12 املائدةٱَّ....  من زن رن مم ام يل ىل ُّٱ
 122 12 دةاملائٱَّ نت مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب ُّٱ
 10 12 األنعامٱَّحت جت هب مب خب حب جب هئ ُّٱ
 12 15 األنعامٱَّ.... مح جح مجحج مث هت مت خت حت  جت هب ُّٱ
 10 125 األنعامٱَّمم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 12 120 األنعامٱَّ ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث ُّٱ
 122 152 األنعامٱٌَّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ُّٱ
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 112 152 األنعام ٱَّ....  مت زت رت يبىب نب مب زب رب ُّٱ
 12 22 األعرافٱَّ.... ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 122 22 األعرافٱَّ.... ٌّٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه ُّٱ
 5 22 التوبة َّ.... يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 12 21 التوبةٱَّ .... حص مس خس حس جس  مخ جخ ُّٱ
 12 102 التوبةٱَّ.... مي  زيري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ُّٱ
 22 10 يونسٱَّ....يه ىه مه  جه ين ىن من خن ُّٱ
 122 11 يونسٱَّ....ِّ ُّ ٍَّّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّٱ
 122 21 هودٱَّ حم جم  هل مل خل حل ُّٱ
 122 20 الرعد َّ ....  حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس ُّٱ
 101 1 احلجرٱَّ نن من زن رن مم ام يل ُّٱ
 122 21 احلجرٱَّ مظ حط مض خض  حض جض مص خص حص مس خس حس ُّٱ
 12 51-51 النحلٱَّ.... ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱ
 22 12 النحل ٱَّ يث ىث  نث مث زث رث ُّٱ
 122 10 النحلٱَّ مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب ُّٱ
 20 125 النحلٱَّ.... حبجب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ُّٱ
 11 121 النحلٱَّ خن حن جن مم خم حم جم هل ُّٱ
 12 22-22 اإلسراءٱَّ.... ري  ٰى ينىن نن من زن رن مم ام يل ىل ُّٱ
 12 21 اإلسراءٱَّمت زت رت يبىب نب مب  زب رب ُّٱ
 51 22 اإلسراءٱَّ مك  لك اك يق ىق يفىف يث ىث ُّٱ
 122 22 اإلسراءٱَّ.......ىن  نن منزن رن مم ام يل ىل مل يك ُّٱ
 51 52 اإلسراءٱَّيت  ىت نت مت زت رت ُّٱ
 21 20 اإلسراء ٱَّ.... ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ُّٱ
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 52 12-12 مرميٱَّ.... زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱ
 52 11 مرميٱَّ لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث ُّٱ
 52 21-11 مرميٱَّ....نن من زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىك ُّٱ
 52 22-22 مرميٱَّ.... مظ حط مض  خض حض جض مص خص ُّٱ
 52 20-21 مرميٱَّ.... زث رث  يت ىت نت مت زت رت يبىب نب ُّٱ
 52 22-21 مرميٱَّ ....  ام يل ىل مل يك ىك مك ُّٱ
 122 121 طهٱَّ مي زي ري ٰى ين ىن نن  من  ُّٱ
 52 25 األنبياءٱَّ خن حن جنمم خم حم جم ُّٱ
 51 102 األنبياءٱَّ  يك ىك مك لك اك ُّٱ
 22 12 احلجٱَّ....  جه ين ىن من خن حن جن ُّٱ
 122 21 احلجٱَّ جن  يم ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل ُّٱ
 21 20 احلجٱَّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّٱ
 12 21 احلجٱَّ.... مئ خئ حئجئ يي ىي ني مي ُّٱ
 51 2 املؤمنونٱَّ مت زت رت  يب ىب ُّٱ
 12 2 النورٱَّ....  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف ُّٱ
 100 21 النورٱَّ.... مل يك ىك مك  لك اك ُّٱ
 10 22 النورٱَّخم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 12 22 نورالٱَّ زث رث يت ىت  نت  ُّٱ
 125 55 النورٱَّ.... ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱ
 121 52 الفرقان ٱَّ حج مث هت مت  خت حت جت ُّٱ
 121 121 الشعراءٱَّ ىك مك لك اك يق ُّٱ
 11 2 القصصٱَّ.... خي حي جي يهىه مه  جه ين ىن من ُّٱ
 12 25 العنكبوتٱَّمض  خض حض جض مص خص ُّٱ
 50 22 العنكبوتٱَّ ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
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 15 21 الرومٱَّ....لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث ُّٱ
 22 22 الرومٱَّ....ني مي زي  ري ٰى ين ُّٱ
 125 52 الرومٱَّ مب زب  رب يئ ىئ نئ ُّٱ
 12 12 لقمانٱَّ.... نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ ُّٱ
 122 20 لقمانٱَّ.... حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 22 21 لقمانٱَّ.... نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱ
 21 21 زاباألحٱَّ.......جل مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف ُّٱ
 101 22-22 األحزابٱَّ........ يي ىيمي خي حي جي يه ىه  مه جه ُّٱ
 10 25 األحزابٱَّ  يي ىي ني مي زي ُّٱ
 100 51 األحزابٱَّ...... مي زي ري ٰى ين ىن نن ُّٱ
 22 22 فاطر ٱَّ....جس مخ جخ مح  جح مج حج مث ُّٱ
 125 22 يسٱَّ ىق يف ىف  يث ىث نث مث ُّٱ
 51 112-111 الصافاتٱَّ.... رث يت ىت نت  مت زت رت يب ُّٱ
 121 22 فصلتٱَّ....  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب ُّٱ
 51 22 فصلتٱَّ...مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك ُّٱ
 121 11 الشورىٱَّمه جه ين ُّٱ
 22 12 الشورىٱَّ ....  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ ُّٱ
 122 21 الشورىٱَّزي ري ٰى ين ىننن من زن رن  مم ام ُّٱ
 12 21 الشورىٱَّ مض خض حض جض  مص خص حص مس ُّٱ
 21 2 جراتاحلٱَّ....مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن ُّٱ
 122 1 احلجراتٱَّ  جح مج حج مث هتمت خت حت جت ُّٱ
 22 12 احلجرات ٱَّ....ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱ
 10 12 احلجرات ٱَّ.... ىل مل  يك ىك مك لك اكيق ىق يف ىف ُّٱ
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 10 21 الذارياتٱَّ خم حم  جم هل مل خل حل ُّٱ
 52 22 احلديدٱَّ ىك مك لك اك يق ىق يف ُّٱ
 12 1 اجملادلةٱَّ.... يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 21 1 املمتحنةٱَّ.... ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ٱُّ
 22 2 الصف ٱَّ...من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 22 2 الصفٱَّمب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ
 12 12 الصفٱَّ....جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 52 12 الصفٱَّ.... من خن حن جن مم خم حم  جم هل مل خل ُّٱ
 11 2 الطالقٱَّ لك خك حك جك مق حق مف خف ُّٱ
 11 5 الطالقٱَّ  مه جه هن من خن حن جن مم خم حم ٱُّ
 12 10 التحرميٱَّ.... اميل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ُّٱ
 121 15 امللكٱَّ... ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ُّٱ
 112 2-2 اإلنسانٱَّ...هل مل خل حل  جل مك لك خك حك جك مق حق ُّٱ
 125 22-12 عبسٱَّ....زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك ُّٱ
 12 1-1 التكويرٱَّ زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ  ُّٱ
 125 2-5 الطارقٱَّ.... ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه ىه ُّٱ
 122 22-21 الغاشيةٱَّ..مل خل حم جم  هل مل خل حل جل مك لك ُّٱ
 22 2 الكافرونٱَّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱ
 121 2 اإلخالصٱَّ مه جه ين ىن من ُّٱ

 
  



 
 166 

 
 رقم الصفحة الراوي طرف الحديث

 12 أبو هريرة ...(منه كل يوم أرأيتم لو أن هنراً بباب أحدكم يغتسل )

 21 مسلم .....(أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا:  ال إله إال اهلل)

 22 أبو هريرة ..(جتيء األعمال يوم القيامة، فتجيء الصالة، فتقول: يا رب)

 22 واثلة بن األسقع )املسلم على املسلم حرام دمه وماله وعرضه....(

 22 أبو هريرة )... إن اإلسالم ال يقال(.

 22 أبو سعيد اخلدري )ال ختريوني على موسى، فإن الناس يصعقون....(

 25 أنس بن مالك )اخللق كلهم عيال اهلل، وأحب اخللق إىل اهلل....(

 22 النعمان بن بشري )املؤمنون يف توادهم وترامحهم كاجلسد الواحد...(

 21 أيب النضرة )إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد،....(

 20  )من آذى ذمياً فأنا خصمه ومن كنت خصمه...(

 20 عبد اهلل بن عمر )كلكم راعٍ وكلكم مسؤولٌ عن رعيته....(

 22 أبو هريرة )إن مثلي ومثل األنبياء من قبلي كمثل رجلٍ...(

 51 أنس بن مالك )ال يؤمن أحدكم حتى حيبّ ألخيه ما حيب لنفسه(

 51 عبد اهلل بن عمرو وا من يف األر....()الرامحون يرمحهم الرمحن، ارمح

 22 أبو سعيد اخلدري )إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم...(

 21 أبو هريرة )من ال يرحم ال يُرحم(

 12 السيدة عائشة )إمنا النساء شقائق الرجال(
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 12 واثلة بن األسقع )من مين املرأة تبكريها باألنثى(

 15 أبو هريرة ألوائهن وضرائهن..()من كان له ثالث بنات فصرب على 

 15 عبد اهلل بن عباس )من كانت له أنثى فلم يئدها ومل يهنها ومل يؤثر ولده...(

 15 السيدة عائشة )خريكم خريكم ألهله وأنا خريكم ألهلي(

 15 عبد اهلل بن عمرو )الدنيا متاع، وخري متاع الدنيا املرأة الصاحلة(

 12 عبد اهلل بن عباس املرء؟ املرأة الصاحلة...()أال أخربكم خبري ما يكنز 

 12 إياس بن عبد اهلل )لقد طاف بآل حممد نساء كثري يشكون أزواجهن...(

 12 انس بن مالك )حُبّب إيل من الدنيا النساء والطيب وجعل قرة عيين يف الصالة(

 12 أبو هريرة )أال واستوصوا بالنساء خرياً( 

 11 السيدة عائشة وليها....( )األيّم أحقّ بنفسها من

 11 أنس بن مالك )طلب العلم فريضة على كل مسلم(

 11 أبو سعيد اخلدري )اجتمعن يف يوم كذا وكذا، يف مكان...(

 11 عبد اهلل بن مسعود )يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج...(

 12 معقل بن يسار )إذا كان ثالثة يف سفر فليؤمروا أحدهم(

 12 السيدة عائشة )أعلنوا هذا النكاح واجعلوه يف املساجد...(

 12 عبد اهلل بن عمر )ال خيطب الرجل على خطبة أخيه...(

 101 السيدة عائشة )يا أمساء إن املرأة إذا بلغت احمليض مل تصلح أن يرى...(
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 112 عبد اهلل بن مسعود )ال حيل دم امرئ مسلم، يشهد أن ال إله إال اهلل....(

  :  َّٰى ٰر ٰذ يي ُّٱ عَنْ رَسولُ اهللِ يف تَفْسريِ)

 (قالَ: عَداْلً
 121 أبو سعيد اخلدري

 121 أبو هريرة )إني مل أبعث لعاناً، وإمنا بُعثت رمحة(

 122 أبو هريرة )إن اهلل ال ينظر إىل أجسادكم وال إىل صوركم...(

 122  )ما ترون أني صانع بكم....(

 125 سهل بن سعد رجالً خري لك ...()ألن يهدي اهلل بك 
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