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  تمھيد
  

 ؛لماذا يكرھوننا: السؤال الغربيا�ع�م  إلىقفز  2001سبتمبر  11 بعد  
حسب اتجاه  ،وتباينت ا�جابات وتعددت. خصوصا العرب، يقصد المسلمين

تلك المتأثرة بالرؤية وخصوصا ، فروجت الدوائر ا كثر محافظة. صاحب ا�جابة
 يوالتطور التكنولوج ،الديموقراطية الغربية علىتفسير ا مر بالحقد  ؛الصھيونية
الغرب ھو أن  في2قى تأييدا ملموسا  الذي رأيُ وال. عالم الغرب فيوالرفاھية 

ن ا عرض فيأما القلة من المثق. جذريا مع الحداثة الغربية ا�س�م نفسه متناقضٌ 
تاريخ  فيفبحثت ؛ المسلمين - المسألة بشكل أكثر إنصافا للعربفطرحت ، أفقا

وراء تلك الموجة  موضوعيةً  أسباباً  محددةً ، الع�قة بين الشرق والغرب
القضية  :منھا ،وللو2يات المتحدة بالذات ،المتصاعدة من الكراھية للغرب

خاصة أن كراھية الو2يات المتحدة ، إلخ..وتأييد أنظمة ديكتاتورية ،الفلسطينية
بين غير  حتى ،كراھية الغرب عموما فتتزايد ؛ أماا أيضاأوروب فيتنمو 

وجد الكثير من التأييد وسط  رأيٌ وھو . أجزاء من البلدان المتخلفة في ،المسلمين
ويبدو ، افيومع ذلك لم يحدد ھذا ا خير بعد تفسيرا كام� وشا. الغربيالعام  رأيِ ال

  . غامضا بوجه عام ا مر

الحرب ضد “الكثيرون أن  ىرأف؛ وكما تباينت التفسيرات تباينت الحلول  
بينما نادى البعض بإيجاد حل لمشاكل الشعوب  ،اAن الحل المتاح ھيَ  ”ا�رھاب

ولكن يبدو . وحل القضية الفلسطينية بطريقة مرضية للجميع، العربية وا�س�مية
 ،اAن أن قوى ومصالح متباينة داخل الدوائر الغربية مازالت تتصارع حتى

  . لتغليب وجھة نظر كل منھا

ع� ، مازالت تواصل مسيرتھا التي، ”ا�رھاب علىالحرب “سياق  وفي  
دون اتھام ( اتھام ا�س�م بالعدوانيةتم و، الصراخ ضد ا�س�م والمسلمين

ة ا نظمة فيبتص يناديراح البعض و، )الصھيونية واليھودية بنفس التھمة
  . إلخ..الب�د العربية فيوتحديث نظم التعليم  ،العربية الفاسدة

 فيوقد صوحب ذلك بحم�ت كراھية عنصرية ضد العرب والمسلمين   
وقد ظھرت . طويل المدى حضاريوبدا العالم متجھا نحو صراع ، الغربيا�ع�م 

معظم الب�د  في ،وبالذات للعرب، السطح مشاعر كراھية شديدة للمسلمين على
وراحت مظاھر التمييز  ،فأظھرت وسائل ا�ع�م صورة قبيحة لھم؛ الغربية

حيث تعرض كثير من العرب ، الو2يات المتحدة فيخصوصا ، وا2ضطھاد تنمو
 ،بينما راحت الطائرات ا مريكية تدك أفغانستان، للمطاردة وا2عتقال بدون تھم

  . عربيالشرق ال فيوتھدد ب�دا أخرى  ،ثم العراق

 ،وقدمت إجابات مختلفة، لماذا يكرھوننا: الغرب سؤال فيوبينما طرح   
ھذا  ن ؛ رح نفس السؤال ھنا بالجدية نفسھالم يط ؛بعضھا منصف للعرب جزئيا

طمع  وھيَ أ2 ؛ نافيوا غلبية العظمى من مثق، مواطنينا لدىا�جابة محددة سلفا 
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 ينسى أيضا دور اللوبو2 يُ ، ثروات ب�دنا ونزعتھم ا2ستعمارية فيالغربيين 
وتصل . الصليبية المزعومة ضد ا�س�م والعرب - والمؤامرة اليھودية يھوديال

حد  إلى ،والشارع المتأثر بھم كثيرا ،1ا�س�ميين لدىا�جابة الجاھزة سلفا 
ومعھم جمھرة  تھموينظر غ�. ھو مربط الفرس ”ا�س�م علىالحقد “اعتبار 

كامتداد للحروب  ،بين ا�س�م والغرب يالصراع الحال إلىشعبية ليست قليلة 
إذن طرحت ا�جابات . دينيذات محتوى  كانتيرون أنھا  التي، الصليبية

  . حقيقي2 للنقاش ال، للتذكرة باعتبارھا حقائق واضحة فقط

قلب العالم  فيزراعة إسرائيل  علىالكثير من الكتاب المسلمين يلوم الغرب   
وعلى الكثير من مظاھر ، 19القرن ال فيوعلى احت�ل الب�د العربية ، عربيال

تھم الغرب الوقت نفسه يُ  فيولكن  .وھذا مبرر .يةوروبالنزعة المركزية ا 
بل ، إبادته حتىأو  ،بغرض قھره، عموما ا�س�مي – عربيالعالم ال علىبالتآمر 

ا موطرد منھ، إسبانيا والبرتغال ن الغرب استرد  ،البعض شعوره بالمرارة ييبد
  . وحلفاءھم اليھود ،العرب المسلمين

 ل;س�م والعربالغرب  أغلب المفكرين ا�س�ميين العرب أن عداءَ  يتصور  
، اجينيعداء  كانويتصوره الكثيرون كما لو ، غير قابل للمداواة ،مطلق ھو عداءٌ 

  . الشھير ا�س�ميحسب التعبير  ،”فطريا“أو 

حيث الحضارة ، بالفطرة ”دنيوي“النظرة السائدة ھنا للغرب أنه عالم   
 ،كما يزعم معظم ا�س�ميين،  2value – freeالمادية المجردة من القيم

مقابل الحضارة ، الھوية علىوغيرھم من أنصار الحفاظ  ،والقوميون العرب
بما تتضمنه من ا�يمان ، العالمين إلىحاملة رسالة ا�س�م  ،العربية ا�س�مية

 . 3عةفيبالروحانيات والقيم الر

 ؛الغرب حاليا ضد العرب وا�س�م فيالكراھية المتصاعدة  اتإن موج  
 ،لماذا يكرھوننا؟ أو لماذا يكرھون المسلمين: طرح السؤال إلىالدعوة  إلىتقودنا 

أن نقدم إجابات  - دةفينتائج م إلىنصل  حتى -  وعلينا .وخصوصا العرب؟
 . بعيدا عن التفسيرات الغيبية وغير المبررة، واقعية

وأعيد إصداره اAن ، 2006 يونيه فيا2نترنت  علىھذا الكتاب صدر وُنشر 
 بعضو، وتصحيح بعض ا خطاء اللغوية، بعد إجراء بعض التغيير في العرض

بعد أن ، وتحديث روابط المصادر والمراجع، المعلوماتيةالمطبعية وا خطاء 
 . أو غيرت طريقة عرض الكتب ،ا�نترنت علىأغلقت كثير من المواقع 

 
                                                 

العلماء، والفقھاء، والدعاة، والمروجين، ورجال المنظمات : سنقصد با�س�ميين ھنا مفكري ا�س�م 1
  . الخاصة من المسلمين المختصين في الفكر والعمل ا�س�مي العام ؛ أيْ ا�س�مية

  . 2002-4-16صحيفة ا ھرام، نموذج تفسيري جديد،   : العلمانيةعبد الوھاب المسيري،  2
َي ”نحو فكر عربي جديد ”قدم عادل حسين نموذجا نقيا لھذه ا طروحة في كتابه 3 Yوھو يضع أسس ما ُسم ،

  . ا�س�م السياسيبالمشروع الحضاري ا�س�مي، وبعد أن قرر التحول من ا2شتراكية والماركسية إلى 
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 النزعة المركزية: مقدمة
 

 إلىأبسط ما يمكن أن نعرفھا به أنھا نظرة ، ةفيالنزعة المركزية ظاھرة ثقا  
عد فالذات تُ . بآخربشكل أو أدنى بل باعتباره ، مختلفاAخر باعتباره ليس مجرد 

فاAخر ليس مجرد آخر له خصوصية  ؛ل�خرين يالمرجع القيميالمعيار  ھيَ 
المثال  ھيَ فالذات . بل ھو آخر  نه أقل شأنا، مبررة بفضل ظروف نشأته وتكوينه

؛ عتبر دائما أقل شأنافي ،اAخر ؛ أماحتذى من قبل الجميعأن يُ  ”جبي“ الذي
 وفي، وأحيانا 2 قيمة له، لم ينضج بعد، امنحرف، امشوھ، امتخلف، امتأخر، ايبدائ

يكون  يوبالتال. معياريالنمط ال إلىطريقھا للتحول  فيمرحلة  ،أفضل ا حوال
أو ، المفترض مثاليالنموذج ال إلىأو يتحول ، يمطلوبا من اAخر إما أن يختف

نموذجا وباختصار تتضمن النزعة المركزية اعتبار الذات . ا قل يخضع له على
 . واAخر انحرافا عنه ،للعالم

 فيوقد برزت . البشريبل قديمة قدم النوع ، والظاھرة ليست جديدة  
 : نذكر أمثلة لھا، شعوب بعينھا لدىعصور مختلفة 

  : الصين القديمة

القديم نزعة تجاه الشعوب ا خرى تتسم بالشعور بالتفوق  يساد الفكر الصين
  . عنصريولكن ليس ال ،الثقافي

  : ا�غريق القدامى

حول ، خاصة أف�طون وأرسطو، بعض ف�سفة ا�غريق لدىھناك إشارات 
 يھم خلقوا لك تاليوبال، بالنسبة لبقية العالم يللعنصر ا�غريق طبيعيالتفوق ال

وقد اعتبر . البشريباعتبارھم يحملون أفضل سمات الجنس ، يحكموا العالم
وأن ھذا ، بقية البشر فأسماھم برابرة ؛ أماأرسطو أن ا�غريق نب�ء بطبيعتھم

 وإلى سادة ،ذكور وإناث إلىمثلما قسمت الناس  التي، التقسيم من فعل الطبيعة
جعلت من ، )2 يصلحون إ2 للعمل اليدوي( وعبيد) يمارسون العمل الذھني(

حكم العالم  فيمنحت ا�غريق حقا طبيعيا  تاليوبال ؛البرابرة ككل عبيدا
ع�قة  فيولم تؤثر  ،ولكن ھذه ا فكار لم تصر أيديولوجيا سائدة. 4واستعباده

عامل تُ رفض ا خير أن  ،ل;سكندر ا كبر فبعد الفتوحات الكبرى. ا�غريق بالعالم
  . كما أوصى أرسطو ،شعوب الب�د المفتوحة كعبيد طبيعيين

 : المركزية اليھودية

                                                 
 ن القانون الطبيعي لم يميزھم، ومن ثم  ،لكن بين البرابرة لم يحدث تمايز بين ا�ناث والعبيد: قال أرسطو 4

عبيد برجالھم ونسائھم يكون من .. بما أنھم كذلك: فھم شعوب من العبيد ككل رجا2 ونساء ولذا قال الشاعر
 ا2نجليزية، بنيامين جويت، الكتاب ا ول، كتاب السياسة، ترجمه إلى. ”الطبيعي أن يحكم ا�غريق البرابرة

  . 2 ص
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 ؛ أيْ اللـه المختار شعب أنھم علىتصور اليھودية ا ورثوذكسية اليھود   
إنھم أبناء . لق العالم من أجلهخُ  الذيو ،بقية البشر علىيفضله اللـه  الذيالشعب 

أن يستعبد بقية  - تاليبال - من حقه الذينال بركة الرب و الذيالمميز  ”سام“
فا[ ھو رب اليھود . بل  ن الرب قد منحه ھذا الحق ،ليس  نه يريد ذلك، الناس

 ففي. ةيھوديال العقيدة فيوھذه النظرة سائدة  ،وليس رب البشر جميعا ،فقط
إياك قد اختار الرب إلھك لتكون له .  نك أنت شعب مقدس للرب إلھك: التوراه

سفر التثنية ا صحاح ( وجه ا رض علىأخص من جميع الشعوب الذين  اشعب
فتميزون بين البھائم . ميزكم من الشعوب الذيأنا الرب إلھكم . )6 ،السابع

ف� تدنسوا نفوسكم بالبھائم . الطاھرة والنجسة وبين الطيور النجسة والطاھرة
 يوتكونون ل. اا رض مما ميزته لكم ليكون نجس علىوالطيور و2 بكل ما يدب 

سفر ( يوقد ميزتكم من الشعوب لتكونوا ل. قدوس أنا الرب يقديسين  ن
المتدين يحمد ا�له 2ختياره  يھوديالو. )26 - 24، ا صحاح العشرون، ويينال�

قد و. التميز علىولمنحه التوراة ع�مة ، ھذا الشعب دون الشعوب ا خرىضمن 
صورة البشر  فيبعض نصوصه البشر اAخرين حيوانات خلقوا  فياعتبر التلمود 
 ،يھوديغش غير ال في يھودييقر التلمود مث� حق ال لذلك. لخدمة اليھود

اللـه  إلىأحب  يھودين الأوضمن نصوصه . بل وقتله، وسرقته ،وإقراضه بالربا
وھذا يفسر لنا ، ”كمن يصفع الرب يھودييصفع ال الذيف“ :من الم�ئكة

كما يعتبر أموال غير . إذا ضرب يھوديا ،الموت يوغير الوثن يستحقاق الوثنا
اختار و. إلخ..اليھود  موالھمويبرر سرقتھم بأنھا استرداد ، اليھود ملكا لليھود

تفوق  علىويدل ا2ختيار ،  نه أول شعب يعبده وحده يھوديا�له الشعب ال
التلمود  فيوقد جاء .  ن الشعب اختاره ؛أنه اختار الشعب ؛ أيْ خ�قياليھود ا 

  ن ،لماذا اختار الواحد القدوس تبارك اسمه جماعة يسرائيل“: ھذه الكلمات
  . ”يسرائيل اختاروا الواحد القدوس تبارك اسمه وتوراتهأعضاء جماعة 

ھو من ولد  يھوديفال؛ والمركزية اليھودية ا رثوذكسية عنصرية صريحة  
 –حسب ھذا التعريف  –اليھود  تاليوبال. وليس بالثقافة ،بالمولد ؛ أيْ  م يھودية

  . ةدينيوليس جماعة ، يعدون شعبا

 ،كمعيار يھوديال ”الشعب”الثقافة اليھودية وو2 تقدم اليھودية التقليدية   
، فاليھود ھم فقط شعب اللـه؛ بل أكثر من ذلك، حتذىكنموذج يجب أن يُ  أو

بل ليبقوا ، اليھودية إلىليس المطلوب ھو تحويل البشر و، واAخرون عبيد لھم
 تدعو اليھودية التبشيرية ،وعلى النقيض من ذلك. ولكن ليخدموا اليھود ؛كما ھم

وتقرر أن الشعب ، تھويد كل البشر إلى) اليھودية فيليست السائدة  وھيَ (
وھو مكلف بنشر الديانة اليھودية بين ، كل البشرية إلىھو رسول ا�له  يھوديال

يعيش  الذيمقابل الض�ل  ،باعتبارھا الحقيقة المطلقة ودين الھدى، عموم البشر
  . 5ه غير اليھودفي

                                                 
 The theory and practice: تفصي� في كتابه Lawrence J. Epsteinعرض ھذه الفكرة  5

of welcoming converts to judaism: Jewish Universali sm.  
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النزعة المركزية اليھودية ليست خاصية لثقافة كل ومن المھم أن ن�حظ أن   
و2 بالتميز ، فھناك الكثير من اليھود غير المؤمنين با فكار العنصرية ؛اليھود

وجود النزعة  إلىونقصد أن نشير . إلخ..كافة البشر علىالمزعوم  يھوديال
  . ضمن توجھات أخرى داخل الجماعات اليھودية ،المركزية

  : يةوروبالمركزية ا 

ية للكثير من محاو2ت الرصد والتحليل وروبتعرضت النزعة المركزية ا   
 فين لنزعات مركزية أخرى ظھرت فيه القليل من اھتمام المثقولكن ُوج̂ . والنقد

، ا قد أصبحت فعليا مركز العالم الحديثأوروبذلك أن . كما أشرنا ،التاريخ
مما شكل أساسا قويا ، عھد قريب حتى ،أصبحت تقود العالم ب� منافس تاليوبال

إن أحدا 2 يمكنه . يينأوروبن غير فيبين مثق حتى، يةوروب2نتشار المركزية ا 
 ،واقتصاديا ،عسكريا ؛العالم على) أو الغرب عموما( اأوروبتفوق  نفي

صعيد  على 2 أن ا مرإ. وقت ما فيبدليل أنھا استعمرت العالم كله ، وتكنولوجيا
ية أن ھذا التفوق وروبفقد ادعت الثقافة ا . لم يقف عند ھذا الحد ا يديولوجيا

ليس ھكذا . غير قابل ل�ختراق، عنصري، يتكوين، طبيعي، ھو تفوق مطلق
فتحول تاريخ  ،بالفعل أو ،ما بالقوةإ ،قائما دائما كانبل أيضا ھذا التفوق ، فحسب
 نتجتوأ. اأوروببھا  دَ صِ قٌ ا ما بل إن كلمة العالم كثير، اأوروبتاريخ  إلىالعالم 

 -  مث� -  ھيَ ا أوروبف؛ العلوم ا2جتماعية تكرس ھذه المركزية فينظريات 
بل إن شعوبا كثيرة ، للديموقراطية النقي النموذج، طبقيالنقي للصراع ال النموذج

اعتبر أفريقيا خارج ، فھيجل مث� ؛أص� عالميقد أخرجھا البعض من التاريخ ال
 تمسكھمواعتبر كفاح ا فريقيين ضد ا2ستعمار تعبيرا عن عدم ، التاريخ

 ،ومع موجات ا2ستعمار. 7القديم المصريناھيك عن سخريته من الفن  ،6ةلحيابا
 ،فھو مھمة تاريخية تاليوبال، تكونت نظريات تبرره بضرورة نشر الحضارة

لتبرير ، مسيحيومنھم رجال دين ، بل لجأ الكثيرون، وليس نھبا للشعوب
اكتشاف العالم “مثل  ،بسيطا اوإن تعبير. ا2ستعمار تبريرا عنصريا صريحا

 . ية ككلوروبيوضح لنا بج�ء معنى المركزية ا ل ،”الجديد

بل ، ية الحديثة ليس فقط للتقليل من شأن اAخرينوروبلجأت الثقافة ا و  
ا وروب  فادعت. يينوروبراحت كذلك تصادر منجزات شعوب أخرى وتنسبھا ل_

 حسب ،ودونت تاريخ ا2كتشافات العلمية، يء مھماختراع كل ش فيالسبق 
ومن الظواھر . أنكرتھا أو ،وأھملت مساھمات الشعوب ا خرى، ياأوروباكتشافھا 

                                                 
ريقيا بالتاريخ، فقال إن ساس الجغرافي للتاريخ، تناول ھيجل ع�قة سود أفا : فلسفة التاريخ، تحت عنوان 6

مثل ` أو القانون، حيث يتحقق وجود  ،للوعي بعد وجود موضوعيلديه لم يصبح ) على حد تعبيره(الزنجي 
، لذلك فھو يفتقد بعد لم يوجد) كمفھوم(التمييز بين وجوده كفرد معين ووجوده الضروري كما أن . ا�نسان

وھو 2 يميز   . ولھذا السبب 2 يفھم أن الموت قانون موضوعي، بل عمل من أعمال السحر .لمعرفة المطلق
با2Aف  بين ذاته والطبيعة، وھذا ما يفسر شجاعة ھؤ2ء الناس الفائقة في مواجھة ا وروبيين، رغم قتلھم

 .120 – 96ولھذا اعتبر أن أفريقيا السوداء 2 دور لھا في صناعة التاريخ، ص ص . بالرصاص
ن وساكنة،   ،وخرساء ،وبكماء ،عمالھم تظل غامضةألكن : بدى إعجابه بالفنون المصريةأقال بعد أن  7

محاضرات في . ميزة للروحتكلم اللغة الواضحة والم2 تزال 2 ت، والداخليةالروح لم تصبح بينة في حياتھا 
 .علم الجمال، الفصل ا ول، الرمزية ا صيلة
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إن لم  ،ومخترعات شعوب أخرى ،أسماء علماء حتىت أوروبالملفتة للنظر أنھا 
  . يينأوروبتنسبھا لعلماء 

، يةأوروبكاستجابة لمشاكل ، اأوروب فيلقد نشأت العلوم ا2جتماعية فعليا   
2 أنه منذ استق�ل المستعمرات بعد الحرب إ. يةأوروباصطبغت بصبغة  تاليوبال

ل بَ سواء من ِق ، ية تتعرض للنقد الحديثوروببدأت المركزية ا ، العالمية الثانية
لم يعد  يوروبذلك أن التفوق ا ؛ يينأوروبن فيأو مثق ،ن بالعالم الثالثفيمثق

 . النھوض السريع فيوبدأت حضارات جديدة  ،كاسحا

نتاجا  كانتية وروبأن المركزية ا  إلى) سمير أمين مث�( قد ذھب البعضو  
إ2 أنه من السھل أن ن�حظ أن الفكر المناھض . وتعبيرا عنھا ،للرأسمالية

 كانتو - لجأت المدرسة الماركسية مث�فقد  ؛للرأسمالية قد تمثل النزعة نفسھا
 ،التاريخ يمر بمراحل معينة اعتبار إلى -  ا لمدة عقودأوروب فيذات تأثير ھائل 

تحليل  إلىولجأ الكثير من مفكريھا . النموذج؛ يوروبمر بھا التاريخ ا  التي ھيَ 
الشرق  فيوھنا . اأوروببنفس أدوات تحليلھم لمجتمعات  ،المجتمعات الشرقية

: ويمكن أن نرصد شيئا مختلفا. راح الماركسيون يمارسون الطريقة نفسھا
ية وروبالناتجة عن الرأسمالية عموما قد اعتبرتھا المركزية ا  فالكثير من القيم

 في أي̂ فالرأسمالية أنتجت قيما معينة تنتجھا . ةفيبطريقة تعس ”غربية“قيما 
 -  اليابان فيفالرأسمالية . جعلتھا قيما غربيةية قد وروبولكن المركزية ا  ،كانم

اليھودية لم تكونا  أو ،بينما المركزية الصينية، لم تنتج مركزية يابانية -  مث�
 ،ية نتاجا لعوامل متشابكةوروبويمكننا أن نتصور المركزية ا . نتاجا للرأسمالية

ة فيمع موروثات ثقا ،أھمھا التفوق الساحق وا2ستعمار الكامل تقريبا للبشرية
 . اأوروبتفاقمت واتخذت منحى عنصريا صريحا مع تحديث  ،ورومانية ،يونانية

صريحة  أو ،إما مستترة ،بيولوجيةية بعنصرية وروبتميزت المركزية ا   
 يوروبالعام ا  رأيال لدىوتصويرھم ، ولنتذكر عملية استعباد ا فارقة. وفجة
كما لم ، إلخ..ويأكلون لحم بعضھم ،لھم ذيولفھم  ،أنھم ليسوا بشرا تماما على

 . ةفيا الفلسموأسسھ ،والفاشيةالنازية  علىيمر بعد وقت طويل 

   

 : المركزية ا�س�مية

ھو النزعة ؛ تحليل جانب واحد من الثقافة ا�س�مية إلىھذا الكتاب يھدف   
 ،”الدينصحيح ”بـوالموضوع ليس معنيا بما ُيعرف . الثقافة ھذه فيالمركزية 

ى ن تناول ما  :أو2. و2 با�س�م ككل aمتاھات  فيبا�س�م الصحيح يدخلنا  ُيسم
ومدى  ،ومدى صحة ودقة الروايات التاريخية ،تتعلق بمدى صحة النص ،شائعة

 ن ظاھرة النزعة المركزية ا�س�مية ليست  :ثانياو. إلخ..صحة التفسيرات
سواء من ، فمن المسلمين؛ أنھا سائدةرغم ، ا�س�ميالشارع  فيالوحيدة 

ويقدم أطروحات ، ا قل علىمن ھو مخالف للمركزية جزئيا  ،نفيالمثق أو ،العامة
صناعة ا حداث  فيتأخذ دورا مباشرا  التي ھيَ ن الثقافة إ :ثالثاو. أكثر توازنا
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ھو ما  ،فا ھم من الناحية العملية؛ حد ذاته فيوليس النص المقدس  ،الفعلية
 ؛ أماحسب فھمھم له، النص المقدس شاملةً  ،يطرحه الناس فع� من أفكار

قصد منه  الذيأو المعنى  ،من حيث مدى صحة نسبه ،التعامل مع ا خير نفسه
، تدقيق أحداث التاريخ حتىبل و ؛”المعنى الصحيح“بـأو ما ُيعرف  ،وقت ظھوره

ويترتب . ھذا النوع من الدراسات فيمجا2ت تھم ا كاديميين المتخصصين  فھيَ 
 التي ؛2 أكثر ،ذلك أننا نتناول النص المقدس كأحد مكونات الثقافة ا�س�مية على

من قيم وأخ�ق ومثل وفن وفكر  ،للمجتمع الماديتشمل كل ا�نتاج غير 
ھو  واقعيوالشيء ال ،يوھمما نعتقد ھو شيء فيفالمعنى الحقيقي . إلخ..ونظم

وھذا  ،ھذا الوقت أو ذاك في ،وفقا لفھم مختلف الناس ،للنص الفعليالمعنى 
. احتمال تجاوز معناه الظاھر أحيانا حتىشام� ا�ضافة إليه و، أو ذاك كانالم

، لو زعموا أنھا تنتسب للنص المقدس حتى، الفكريإنتاج الناس  ھيَ باختصار 
، ا�س�ميةبالنسبة للثقافة المقدس وقد ظل النص . حسب طريقة تناولھم له

وقد ظلت تلك ، الشرعيھو المرجع  ،وتبدل فھمه ،اختلفت التفسيرات ومھما
 -  ”الصحيح“باحثة عن المعنى ، ذاك النص إلىا غلب ا عم  فيالثقافة تعود 

ف� . العقل علىسلطة مطلقة ، حسب زعم أصحابھا، وجاعلة من النص -  زعما
منذ ا2نتصار  ،الثقافة ا�س�مية فيھذه قاعدة فقھية راسخة ؛ اجتھاد مع النص

الذين اعتبروا ، قديما وحديثا ،وُتستثنى القلة من العق�نيين، ل_شاعرة النھائي
إذا تناقض  ،أفضل الحا2ت وفي، مستق� عن النص، العقل مصدرا أوليا للمعرفة

وھو مذھب العق�نيين المسلمين ، رده أو ،يتم تأويل النص ،العقل مع النص
 . ومن اتبعه وابن رشد ،ومنھم المعتزلة ،عموما

ةثم  ،القرآن على التشريع ويعتمد   aن bرفضه من  الذي، 9ثم ا�جماع ،8الس
نaةا ئمة  bة لدى - ثم، حنبل أحمد بنا ربعة  السaن bويضاف ، القياس يأتي - الس

، وسد الذرائع، والعرف، وا2ستحسان، يوقول الصحاب، المصالح المرسلة
، أھل الكوفة إجماعوغيره أضاف ، أنس عمل أھل المدينة بنف مالك اضأو

ةالكتاب و علىالنھاية  فيھذا كله معتمد لكن و، وا خذ با خص وغيرھا aن bالس .
نaةوھناك من يرفض سوى القرآن و bمن المعاصرين  وربما يدعو قليلٌ ، فقط الس

من بد2 ، ا2جتھاد فيا غلبية  رأيبا خذ ب ؛ أيْ استبدال الشورى با�جماع إلى
ب� أنصار ُتذكر  رأيٌ وھناك . 10حسب ما ذكرت ھبة رءوف عزت، الجمھور يرأ

                                                 
ة ُيقصد أيضا سنة الخلفاء 8 aن bة العملية وا حاديث، ولدى معظم فقھاء الس aن bة النبوية، شاملة الس aن bُيقصد الس 

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المھديين، تمسكوا بھا، وعضوا : الراشدين وفقا لحديث ينص على ذلك
 ،)16817 -مسند احمد( عليھا بالنواجذ، وإياكم وُمْحَدَثات ا مور، فإن كل ُمحدثة بدعٌة، وكل بدعة ض�لة

  . وكثيرا ما ُتضاف سنة الصحابة والتابعين

2 إلى آراء الناس، فيظل تابعا للقرآن  ،ا�جماع في الفقه ا�س�مي السني والشيعي يستند إلى نص مقدس 9 
نaة bمصدرا للتشريع إ2 إذا استند إلى النص  ، أوسلمين ولو اجتمعوا مشروعاو2 ُيعتبر رأُي الم ،والس
ّن حّجيته إا2ِجماع بما ھو إجماع ليس من أدوات التشريع ومصادره و“: جعفر السبحاني يقول. المقدس

، مصادر الفقه ”تكمن في كشفه عن الحكم الواقعي المكتوب على الناس قبل إجماع المجتھدين وبعده
  . 138منابعه عند الفريقين، ص ا�س�مي و

  . العقل السياسي العربيمعضلة .. التعددية 10
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نجم الدين  رأيمثل ، أساس أنھا غرض الشرع على، يضع المصالح فوق النص
ومن المعاصرين مثل ، 11الشيعة إلىوُنسب  ،وھو أص� من الحنابلة، الطوفي

نaةمن يضع العقل قبل منظومة القيم القرآنية ثم ، جمال البنا b12ثم العرف الس .
وكذلك معظم ، 13حزم ابنمثل  ،من الظاھرية ،كذلك ھناك من يرفض مبدأ القياس

نaة - الكتاب: الذين يحددون مصادر التشريع بالترتيب، الشيعة ا�مامية bالس - 
وُيسمون  ،يكتفون بالقرآن فقطوقليلون . 14العقل دون القياس الفقھي - ا�جماع

ومھما اجتھد . منصور صبحي أحمد الحاليالوقت  فيأشھرھم ، بالقرآنيين
أرضية النص  علىيقفون  إ2 أنھم يدعون أنھم ،المجتھدون بكافة تياراتھم

: الوحيأن  أيْ . معظمھم أن اAخرين لم يحسنوا فھمه ييدع الذي ،المقدس
ةالقرآن و aن bھما مصدر التشريع عمليا ،الس . 

 ”الحقيقي“ھذا المقام بالبحث عن المعنى  فيوللتأكيد نحن غير معنيين   
عرف بمناسبات يُ و2 بما ، بمدى صحة النص من عدمه حتىو2  ،دينيللنص ال

يأخذ بھا عموم  التيبل بتحليل المفاھيم ، ھا دائما تقريبافيالمتنازع ، النزول
. زاعمين أنھا مستمدة من النص المقدس، ھمفيمثقوعلى ا خص ، المسلمين

مع  ،الثقافة ا�س�مية فيالمفھوم بھا  المعانيوسوف نستشھد بالنص المقدس ب
ىبغض النظر عن مدى ما ، ا�شارة لھا aأو ،التفسير المعمول به ”بصحة“ ُيسم 

 ،بقدر مدى قبوله ،ھذه الدراسة معتبرا فيسيكون النص  تاليوبال. السائد
، ا�س�ميالعالم  فيا2عتبار  يمن قبل الفقھاء والعلماء ذو ،والمعنى المقبول به

ىما وليس بمدى ، وعامة المسلمين aالمستخدم به  ىالمعن ةصح أو ،صحته ُيسم
 . فع�

                                                 
  . فيھا ونظرة محاولة لبسطھا -علي محمد جريشة، المصلحة المرسلة  11

ن المصلحة ھي المقصد ا سمى للشارع ويجب ا خذ بھا إذا حدث تعارض ما بين إ“: مما قال الطوفي
على النّص، ولكن من باب تأويله، و2 يقال إن الشرع أعلم بمصالحھم  2 من باب ا2فتيات. المصلحة والنصّ 
نا قررنا أن رعاية المصلحة من خصائص الشرع وھي أقواھا وأخّصھا فنقّدمھا في ؛  نفلتؤخذ من أدلّته
  . الفصل السادس ھل يمكن تطبيق الشريعة؟: ، نق� عن جمال البنا في”تحصيل المصالح

وھو رغم كثرة ك�مه عن العقل وأھميته لم يمنحه في الحقيقة . 3الثاني، ص نحو فقه جديد، الجزء  12
الدور الذي يبدو من جعله له ذو أولوية على القرآن، فما ُيفھم منه أنه يريد أن يكون التعامل مع النص 

آن، أقل 2عق�نية؛ بعدم التعامل مع ا حاديث الضعيفة، وبضبط الحديث بالقر ، أوالمقدس أكثر معقولية
إلخ، بل ذھب البنا مذھبا أقل عق�نية من السلف حين نفي أ̂ي دور للعقل .. وتفادي المتناقضات في تناولھما

  . 195الوجدان ھو ا صل ا ول في العقيدة، ص  ، أوفي العقيدة، معتبرا أن القلب
فرطنا في الكتاب من ما “: منھا ،Aيات على أساس أن القرآن به كل شيء، مستندا يَ يرفض القياس والرأ 13

 . 100، يالمحلوغيرھا،  ”تبيانا لكل شيء”،”شيء
، و ھو يصف دور العقل 10- 9جعفر السبحاني، مصادر الفقه ا�س�مي ومنابعه عند الفريقين، ص ص  14

فقه الشيعة قائم على حجية العقل القطعي الذي 2 يشوبه شك، وھو منحصر بباب التحسين والتقبيح “: كاAتي
وأما العمل بالقياس . المصالح والمفاسد النوعيتين الواضحتين ، أوالم�زمات القطعية ، أوالعقليين

وا2ستحسان والمصالح والمفاسد المستنبطة بالعقل، فھو عمل بالعقل الظني، و2 يركن إليه و2 يصح نسبة 
 . 179ص  ،”نتائج ھذه ا2َدلة إلى اللـه سبحانه
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الشعوب  لدىكما تكونت  ،وسوف نتناول ھنا جانبا من الثقافة ا�س�مية  
أكثر أشكالھا  في - كما نظن - ا�س�مية توجدفالنزعة المركزية ؛ أساسا العربية

دم إ2 أنه قُ ، حيث ا�س�م رغم أنه دعوة عالمية؛ العرب لدىوضوحا ونقاء 
مناسبات  فيوجاءت نصوصه ، ب�د العرب فيقد نشأ  هكما أن، باللغة العربية
تعليماته مرتبطة أشد ا2رتباط بظروف وثقافة ذلك  تاليبال كانتو، تخص العرب

تكون جل قد ، والصحابة النبي؛ ذلك فإن حزب ا�س�م ا ول علىع�وة . المجتمع
منذ  كعقيدةذلك أن ب�د العرب ظلت معقل ا�س�م  إلىيضاف . أعضائه من عرب

، معظم المفكرين المسلمين الكبار من أصول غير عربية قد تعربوا حتىو، نشأته
، الشرق علىھا العرب فيسيطر  التي ھيَ أعظم فترات الحضارة ا�س�مية  كانتو
أو  ،قدمت للعالم أكثر بما 2 ُيقارن بما قدمته حقبة السيطرة التركية التيو

  . امبراطورية المغول ا�س�مية

المصادر المقبولة من قطاعات واسعة من عامة  علىوسوف نعتمد   
وكبار ، ومن يقابلھم من الشيعة، مثل الفقھاء ا ربعة ا كبر للسنة، المسلمين

قطاع  لدىأو  ،عامة المسلمين لدى معنويوالكتاب المتمتعين بالنفوذ ال علماءال
  . عريض 2 يمكن إنكاره

ولم تتكون ، شيئا جامداومن المؤكد أن ثقافة الشعوب ا�س�مية ليست   
ونحن ھنا نتناول ما  .بل شھدت تحو2ت وتبد2ت عبر التاريخ ،نھائيبشكل 

رغم تحو2تھا تتضمن عناصر  التي ،ھذه الثقافة فينعتبره بمثابة نزعة مركزية 
 في ا�س�ميالفقه  فيخصوصا منذ إغ�ق باب ا2جتھاد ، حد كبير إلىظلت ثابتة 

ة فيكما أنه رغم مرور العرب بتحو2ت اجتماعية وثقا. الھجريالقرن السابع 
مرحلة  فيشبه علمانية  إنتلجينسياوتكون  ،العصر الحديث فيخصوصا ، عديدة

ولم يتم تجاوزه ، جاھزا ل�ستدعاء وقت اللزوم التقليدي ا�س�ميظل التراث ، ما
العالم رغم ذلك أن ؛ المتتالية ا�س�ميرغم تغيرات الخطاب ، 15أبدا بشكل نھائي
فمازالت ھناك طبقات  ؛كل المجا2ت فيلم يتغير بشكل كامل  ،التغيرات العميقة

. وغيرھا الكثير ،كفارومسلمون و، وحروب ،واستغ�ل ،وكذلك حكومات ،مث�
أطروحات يعتبرونھا  نو2شك أن ھناك من المفكرين المسلمين ممن يقدمو

، سبيل المثال علىنذكر . مركزيةأكثر انفتاحا وأقل ، مستمدة من النص المقدس
الوقت  وفي، وطه حسين، ورشيد رضا، وا�مام محمد عبده، ا فغانيجمال الدين 

وعبد ، العشماويومحمد سعيد ، وجمال البنا، منصور صبحي أحمد ؛الحالي
، نتناول ھنا مركزيته الذيوھناك إس�م آخر غير  .وغيرھم ،ا نصاريالحميد 

ة فيكثير من ا2تجاھات الصو فييتمثل ، النزعة إنسانياAخر و علىأكثر انفتاحا 
وتيارات من الفلسفة ، وقت ما في عربيالعالم ال فيلھا اعتبارھا  كان التي

 - الثقافة العربية فيولكن ل_سف مازال التوجه السائد . وغيرھا، ا�س�مية
 . باعتباره ذو نزعة مركزية ،ھذا الكتاب فيا�س�مية ھو ما نحلله 

                                                 
  . وضع ا2نتليجينسيا في البناء ا2جتماعي المصري الحديث: مقالحللنا ھذه الظاھرة في  15
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، بل بالعكس تماما، ليس قالبا واحدا ا�س�ميومن نافلة القول أن الفكر   
أشياء  فياتفقت واختلفت  ،مختلف العصور فيمن الفرق والتيارات  كثيرٌ  تجدوُ 

ونحن نكشف . بحيث 2 يستطيع المرء أن يزعم أن ا�س�م ھو قالب واحد، كثيرة
نزعم أنھا سائدة  التيو ،الثقافة ا�س�مية بوجه عام فيھنا عن النزعة المركزية 

ونؤكد أخيرا أن كلمة . رغم اخت�فاتھا ،معظم التيارات لدىبدرجات متباينة 
 . الثقافة ا�س�مية السائدةھذا الكتاب ُيقصد بھا  فيس�م �ا

 ،بل لكل من يستخدم المنطق ،بالذات ھذا الكتاب ليس مقدما للشعوب ا�س�مية
 علىفكر  أو ،نص أي̂ ويتعامل مع ، ”المعجزات”وينبذ الخرافات و ،ويفكر بعقله

 ،دون بديھيات، لدينا الذيالعقل الوحيد ؛ يأنه قابل للتحليل والنقد بالعقل البشر
  . 2يرى أن ھناك ما ومن ھو فوق النقد أوالتحليل الذيو، و2 منطلقات مقدسة

  

ناشرھا تحديدا  أو ،المراجع غير المشار لرابطھا :م�حظة حول المراجع  
أقراص  علىأنھا  ، أو)مثل القرآن( إما أنھا 2 تختلف طبعاتھا المختلفة

ومنھا  ،)لبنان –بيروت ( شركة العريس للكمبيوترمن إصدارات  ،مضغوطة
وبعض كتب علوم القرآن وعلوم  ،وبعض كتب الفقه ،ومسلم البخاريصحيح 
وھذه ا قراص متوفرة . أو رابطھا ،والقواميس غير المشار لناشرھا ،الحديث
  . الب�د العربية فيبكثرة 

  

  

******  

  عرب وعجم: الفصل ا ول
    

جنس العرب أفضل من “
وأن حب العرب ، جنس العجم

أو ، من ا�يمان وبغضھم نفاق
   ”كفر

 تيمية ابن

  

    

ى التي، اللغة العربية بين العرب وبقية الشعوبتميز    aوكما . بالعجم تسم
ة كانالعرب م يعطي الذي يھو من قبيل التصنيف القيم“ :ذھب نصر أبو زيد

ما سواھا من  كأنa ، بألف و2م العھد)) اللغة(( ةكانللغتھم م يعطيكما ، التفوق
2  التيمن يتحدثون بلغة غيرھا ھم بمثابة العجماوات  وكأنa ، اللغات ليس كذلك
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وا عجم كل ، نسانالفصيح ھو ا�“: وحسب ما ذھب الجاحظ .16”تبين و2 تنطق
وإن عبر عن ، وا�نسان فصيح... من جنسه كانم إرادته إ2 ما صوت 2 يفھ يذ

مة أسوأ فھما لطمط عربيوليس ال، بالرومية أو ،بالھندية أو ،نفسه بالفارسية
فكل إنسان من ھذا الوجه يقال له ، عربيلبيان لسان ال يمن الروم يالروم
وإذا قالوا ، قولھم أعجم فيفھذا ھو التأويل ، فصيح وأعجم: فإذا قالوا، فصيح

إنما َيعُنون ، فليس ھذا المعنى يريدون، العرب والعجم ولم يلفظوا بفصيح وأعجم
أردنا من ھذا ا2ستشھاد . 17”وأن العرب 2 تفھم عنه، أنه 2 يتكلم بالعربية

حسب ما رصده أحد  ،توضيح ماذا يفھم العرب من الفرق بين الفصيح وا عجم
  . وھو من كبار المعتزلة ،أھم المفكرين العرب المسلمين

وليس  ،اسمفلماذا يطلق العرب على غيرھم  ،كان ا مر نسبيا كما قال ولكن إذا
: يعنيولفظ العجم  .أص�؟ فالكل عجم بالنسبة إلى بعضھم البعضالعجم فقط صفة 

اللغات غير العربية غامضة وغير  وكأنa . 18عدم الفصاحة، عدم التفصيل، ا�بھام
والعرب يدركون نسبية . وليست كذلك فقط بالنسبة للعرب، فصحى بطبيعتھا

 ،عرب وعجم يولكن استخدام لفظ، كما يتضح من ك�م الجاحظ أع�ه ،الفصاحة
؛ يفالنسب .”اللغة“ھا كأنa و، إنما يتضمن اعتزازا خاصا بلغتھم ،أو فصيح وأعجم

ً مطلق كانُيعامل كما لو ، ھذا المقام فيالفصاحة  أيْ  . رغم إدراك نسبيته، ا
مما ، وھو يشرح معاني ا لفاظ الغامضة ،بالمعجمويسمي العرب القاموس 

  . يتضمن أن العجم يساوي الغموض

ويعتبرھا العرب أفصح وأغنى ، لغة الفصاحة ھيَ اللغة العربية ُتعدb اذن   
وھذا . ذلك ھو أن اللـه قد أنزل بھا القرآن علىوأھم دليل يقدمونه ، اللغات

ت تتمتع مازالفاللغة العربية ، ا2عتقاد مازال سائدا للغاية بين العرب عموما
بل ، يعتبرونھا لغة عظيمة فحسبليس  نھم ، وتعد فخرا  صحابھا ،بالقدسية

عرف أھله  فيفلسان العرب  ؛أغنى وأجمل اللغات - عرفھم في –أيضا  نھا 
اللفظ  فيالكثيرة  يبجمع المعان اوفرق اجمع يللمعان اوتمييز، ا لسنة بيانا أُتم“

، ويميز بين كل لفظين مشتبھين بلفظ آخر مختصر. إذا شاء المتكلم الجمع، القليل

                                                 
  . نصر حامد أبو زيد، ضرورة تجديد الخطاب العربي النسوي 16
  . 10 الحيوان، الجزء ا ول، ص 17
خ�ف العرب والعرب، يعتقب ھذان المثا2ن كثيراً، يقال : العجم والعجم: عجم: ”لسان العرب ”حسب 18

جمع ا عجم الذي 2 : وخ�فه عربي وجمعه عرب، ورجل أعجم وقوم أعجم؛ والعجمعجمي وجمعه عجم، 
  . لم يفصح ، أوھؤ2ء العجم والعرب أفصح: يقال. يفصح

: وفي الحديث. كل بھيمة :والعجماء والمستعجم. ا خرس: وا عجم.. ذھبت به إلى العجمة: وأعجمت الكتاب
وكل : د؛ أراد بالعجماء البھيمة، سميت عجماء  نھا 2 تتكلم، قالالعجماء جرحھا جبار أْي 2 دية فيه و2 قو
أراد بعدد كل آدمي : بعدد كل فصيح وأعجم؛ قيل: ومنه الحديث. من 2 يقدر على الك�م فھو أعجم ومستعجم

وبھيمٍة، ومعنى قوله العجماء جرحھا جبار أْي البھيمة تنفلت فتصيب إنساناً في انف�تھا، فذلك ھدر، وھو 
وص�ة . قرأ ف�ن فاستعجم عليه ما يقرؤه إذا التبس عليه فلم يتھيأ له أن يمضي فيه: ويقال. معنى الجبار

وا عجم .. الصخور الص�ب: والعجمات. النھار عجماء �خفاء القراءة فيھا، ومعناه أنه 2 يسمع فيھا قراءة
  . وباب معجم أْي مقفل .2 ينضح الماء و2 يسمع له صوت ؛ أيْ الذي 2 يتنفس ،من الموج
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صار ھذا  ،ولكن بعد ا�س�م .19”غير ذلك من خصائص اللسان العربي إلى
ا باعتبارھا لغة دينيو، ا�س�م علىوھو السابق  ،ب�غيا: ا2عتزاز مزدوجا

 قال رسول: ھريرة قال أبيعن : الحديث حسب ،لغة أھل الجنة وھيَ . مقدسة
 عمر بننسبا لوقيل . 20عربيولسان أھل الجنة ، عربيوالقرآن ، عربياللـه أنا 

  . 21تعلموا العربية فإنھا من دينكم: الخطاب أنه قال

الھدف من  تاليبال وھيَ ، المعنى ھيَ والعرب بوجه عام يعتبرون الب�غة   
لما للشعر ، قبل ا�س�م عربيالمجتمع ال فيللشعراء أھمية كبيرة  كان لذلك. اللغة

، العرب بشعرائھم اھتمولھذا السبب ، ُيقارن بتأثير السيف كان من تأثيرٍ 
ومن ھنا . السلم أو الحرب فيسواء  ،باعتبارھم من حماة القبيلة بلسانھم

إ2 أن أصحاب اللغة ، فرغم أن اللغة من إنتاج البشر. اعتبروا إعجاز القرآن لغويا
وھذا ھو أھم ، أظھروا عجزا عن أن ينتجوا بھا نصا كالقرآن من حيث الب�غة

أن يستمع أحيانا  عربيلل يكفي كانو. يمصدره ا�لھ علىدليل قدمه القرآن نفسه 
ب�غة لغة  علىاعتمادا ، عدد من آيات القرآن ليعلن إيمانه با�س�م كله إلى

مجرد ت�وة  كانتفقد . يسمعه من الشعر كانفاقت ما  التي ،القرآن وموسيقاه
وأما الرافضون ل;س�م ، 22مسلمين إلىة لتحول بعض العرب فيالقرآن وحدھا كا

تحدث تأثيرا ھاما  عموما ت الب�غةمازالو. ه من ب�غةفيه سحرا لما فيفرأوا 
  . 23بحيث قد تصرفھم عن مضمون الحديث نفسه ،للمستمعين العرب

فاللغات غير  ؛بين العرب وغير العرب اللغويوقد أقر القرآن نفس التمييز   
ىالعربية  aأعجميأعجميا لقالوا لو2 فصلت آياته أ اقرآنولو جعلناه : أعجمية تسم 

  : وأھم ما يعد إعجازا للقرآن ھو لغته العربية البليغة) 44: فصلت( عربيو

   .)28: الزمر( عوج لعلھم يتقون يعربيا غير ذ اقرآن  
 وا بسورة من مثله وادعواعبدنا َفأت علىريب مما نزلنا  فيوإن كنتم   

  .)23: البقرة( صادقينشھداءكم من دون اللـه إن كنتم 

                                                 
مرعي الكرمي، مسبوك الذھب في فضل العرب وشرف العلم على  ، أومرعي بن يوسف الحنبلي المقدسي19

  . 40، ص النسب شرف
 . 48نفس المرجع، ص  مرعي الكرمي، 20
  . 63نفسه ص  21
وھو من ھذه المسألة تناولھا الكثيرون من القدامى والمحدثين، وتوسع جمال البنا في وصفھا، 22

نحو فقه جديد، الباب الثاني، الفصل السابع، فھم : انظر. فأبرز أھمية ھذه الظاھرة وحللھا ،المستنيرين
  . 154الخطاب القرآني كما يجب أن يكون، ص 

أحمد بن فارس بن  تعريف الب�غة حسب ما جاء في معجم مقاييس اللغة، الجزء ا ول،  بي الحسين 23
. تقول بلغت المكان، إذا وصلت إليه. م والغين أصل واحد وھو الوصول إلى الشيءالباء وال�) بلغ: (زكريا

ى المشارفة بلوغاً بحق المقاربة aإنه مع حماقته يبلغ  ؛ أيْ ومن ھذا الباب قولھم ھو أحمق بلغ وبلغ.. وقد تسم
ه يراد أنه يبلغ رتبة المكثر إذا رضي وقنع، وكذلك الب�غة التي . ما يريده aوالبلغة ما يتبلغ به من عيٍش، كأن

وقولھم بلغ الفارس، يراد به . ه يبلغ بھا ما يريده، ولي في ھذا ب�غ أْي كفاية؛  نيمدح بھا الفصيح اللسان
وقولھم تبلغت القلة بف�ٍن، إذا اشتدت، ف_نه تناھيھا به، وبلوغھا . في عدوه أنه يمد يده بعنان فرسه، ليزيد

  . ”الغاية
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واضح من اAيات أن المقصود بعربية القرآن ليس فقط جعل فھمه ممكنا   

عربيا لتنذر أم القرى ومن حولھا  اوكذلك أوحينا إليك قرآن: من جانب العرب
، )7: الشورى( السعير فيالجنة وفريق  فيه فريق فيوتنذر يوم الجمع 2 ريب 

وقد خص مكة بالذكر . 24تتحدى العرب أن يقلدوهبل يقصد كذلك أن عربيته بليغة 
أھم مدينة عربية وقت ظھور  وھيَ ، الب�د المعنية بالدعوة المحمدية باقيدون 

 . محمد النبيبلد  وھيَ ، ا�س�م

 : وليس موجھا للعرب فقط ،ھو دعوة عالمية القرآن هكما قدم ،وا�س�م  

 ولكن أكثر الناس 2 يعلمون اونذير وما أرسلناك إ2 كافًة للناس بشيرا  
  .)28: سبأ(

ولن  ،يلن يتبينوا إعجازه اللغو ،أو العجم، النتيجة المنطقية أن غير العرب  
. فكيف يمكن إقناعھم بھا؟ ،الرسالة موجھة للعالمين كانتوإذا . يمثل تحديا لھم

القرآن  ن  ؛تماما أن توصيل الرسالة للعجم 2بد أن يقوم به العرب منطقيا مر ال
 . جاء بلغتھم

وأن يكون ، واختيار اللـه أن تكون رسالته ا خيرة للبشر باللغة العربية  
ذھب كثير من  لذلك .لم ُيعتبر من قبل العرب المسلمين أمرا اعتباطيا ،عربيا النبي

مذھبا ذو  ،رغم اعترافھم بالمساواة بين كل المسلمين ،ن العربفيالفقھاء والمثق
 علماءولنقرأ معا ھذا النص القاطع لواحد من أكبر  .نزعة عنصرية عربية

  : ابن تيمية؛ ا�س�م

نaةعليه أھل  الذيفإن  - جنس العرب أفضل من جنس العجم“   bالس 
، عبرانيھم وسريانيھم، اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم: والجماعة

أفضل : ھاشم بنيوأن ، أفضل العرب: اقريشوأن . وغيرھم، روميھم وفرسيھم
أفضل : فھو، ھاشم بنيوأن رسول اللـه صلى اللـه عليه وسلم أفضل ، قريش

ھاشم لمجرد  بنيثم ، ثم قريش، وليس فضل العرب. اوأفضلھم نسب، االخلق نفس
 فيبل ھم ، ھذا من الفضل كانوإن ، صلى اللـه عليه وسلم منھم النبيكون 

 اأنه أفضل نفس: وبذلك يثبت لرسول اللـه صلى اللـه عليه وسلم، أنفسھم أفضل
 . ”اونسب

 علىوھذا دليل : وحبھم إيمان، ونفاق، بغض العرب كفر أو سبب للكفر“  
أنھم أفضل من : ومقتضاه، ومعاداتھم كفر أو سبب للكفر، أن بغض جنس العرب

تحريم بغضھم كتحريم بغض  كانه لو ؛  نوأن محبتھم سبب قوة ا�يمان، غيرھم
يكون  كانبل ، و2 لبغض الرسول، لفراق الدين الم يكن ذلك سبب - سائر الطوائف

أن بغضھم  علىدل  - لفراق الدين وبغض الرسول افلما جعله سبب، نوع عدوان
الحب والبغض يتبع  ؛  نأنھم أفضل علىوذلك دليل ، أعظم من بغض غيرھم

                                                 
وقد أقر جل المفسرين . واضحاً جلياً بيناً  ؛ أيْ ”أوحينا إليك قرآناً عربياً “: فسر ابن كثير اAية السابقة 24
  . ية وغير العربيةكل الب�د العرب ”ما حولھا”بـالمقصود أن ) وغيرھما.. والبغوي ،ابن كثير(
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أن محبته  علىحينئذ  -  ودل، أنه أفضل علىدل  -  بغضه أعظم فمن كان، الفضل
 ابغضه سبب من كانو، ه من زيادة الفضل و ن ذلك ضد البغضفي جل ما ، دين

 . 25”الفضل علىوذلك دليل ، للثواب احبه سبب كان -  للعذاب بخصوصه

اختيار العرب  علىالمفھوم من ھذا الك�م أن اختيار محمد ليس سابقا   
 فضلية العرب عربيا بل تم اختياره ، تكن عروبة محمد صدفة فلم ؛لحمل الرسالة

 . العجم أص� على

 فيغريزة ، أخ�ق محمودة 2 تنحصر لھم مكارم“التراث أن  فيكر ومما ذ  
.. قبل ا�س�م طبيعًة قابلًة للخير كانوالكن ، وسجية لھم ُجبلوا عليھا، أنفسھم

نفضلكم يا معشر العرب : اللـه عنه رضي -  قال سلمان: البزار بإسناده قال وعن
و2 ، 2 ننكح نساءكم، ياكمإ - صلى اللـه عليه وآله وسلم –لتفضيل رسول اللـه 

 . 26”الص�ة فيم نؤمك

ونعرف للعرب حقھا وفضلھا وسابقتھا “، ابن تيميةحنبل أستاذ  ابنوقال   
  . 27”صلى اللـه عليه وسلم فإن حبھم إيمان وبغضھم نفاق النبيونحبھم لحديث 

  : الحديث ففي، النص المقدس لھذا التمييز للعرب فيويوجد أساس   

إن اللـه حين خلق الخلق بعث جبريل فقسم الناس قسمين قسم العرب  -   
قسمين  إلىالعرب ثم قسم العرب  فيخيرة اللـه  كانتقسما وقسم العجم قسما و

مضر وقسم مضر  فيخيرة اللـه  كانتفقسم اليمن قسما وقسم مضر قسما و
من خيار من  يقريش ثم أخرجن فيخيرة اللـه  كانتقريش قسما و كانتقسمين ف

  . 28أنا منه

 : وفقا ل_حاديث ،وعلى المسلم أن يحب العرب  

الجامع الصحيح ( يولم تنله مودت يشفاعت فيمن غش العرب لم يدخل    
أحبھم ومن أبغض العرب  يلمن أحب العرب فبحب -  )3928 -  سنن الترمذي

 يقال ل: عن سلمان قال..: جاء 23346 -  مسند أحمد وفي .29أبغضھم يفببغض
: قال، فتفارق دينك ي2 تبغضن، يا سلمان: رسول اللـه صلى اللـه عليه وسلم

. يالعرب فتبغضنتبغض : وكيف أبغضك وبك ھدانا `؟ قال، يا رسول اللـه: قلت
  . 3927 - يسنن الترمذ فينفسه وُذكر الحديث 

ن�حظ أن العشرة ف .قريش يا�س�مالتراث  فيوا فضل بين العرب   
رغم ما قدمه ا نصار من مساھمة ، المبشرين بالجنة با2سم جميعھم من قريش

                                                 
  . اقتضاء الصراط المستقيم 25
 . 49، ص مرعي الكرمي، مسبوك الذھب 26
  . كتاب العقيدة 27
 . 42ص  ،1 جزءفي سيرة ا مين المأمون،  السيرة الحلبيةالحلبي،  علي بن برھان الدين: نق� عن 28
  . 118الحاكم النيسابوري، معرفة علوم الحديث،  29



18 
 

وأھل بيعة  ،والحديبية ،بدريليھم أھل ، 30انتصار ا�س�م فيحاسمة وأساسية 
 لن يدخل النار أحد شھد بدرا والحديبية: الذين ُوعدوا بعدم دخول النار، الرضوان

 -  أحمدمسند ( 2 يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، )26637 -  أحمدمسند (
سم فردا حيث ُذكرت با2 ؛والواضح أن المجموعة ا ولى أكثر فض� .)14485

  . فردا

عبد اللـه  بنعثمان مر على ومن التصريحات المشھورة لمحمد أنه حين   
  . 31”يبغض قريشا كان فإنه، اللـهلعنه : ربيعة قال بن

: حديث آخر قال فيفقد جاء : كافة العرب علىكما خص محمد أھله با فضلية 
واختار من ، آدم العرب بنيواختار من ، آدم بنيثم خلق الخلق فاختار من الخلق 

 يواختارن، ھاشم بنيواختار من قريش ، ضر قريشاواختار من م، رب مضرالع
ومن ، مبھأح يفمن أحب العرب فبحب، خيار إلىفأنا من خيار ، ھاشم يمن بن

  . 32مي أبغضھأبغض العرب فببغض

 ،بل بحكمتھم، فليس أمرا يتعلق بعنصرھم، أما سبب تفضيل قريش   
إن : جاء ،16423 – أحمدمسند ا�مام  ففي: قبل ا�س�م حتى، ةدينيھم الكانتوم

نبل : ما عنى بذلك قال: يفقيل للزھر. قوة الرجل من غير قريش يمثل يللقرش
وأھل ، اللـه كانس ويسمون، قبل ا�س�م يسمون أھل اللـه كانواو، 33الرأي

  34... وقطان بيت اللـه، الحرمة

ا�س�م أن ُتفرض أيضا  علماءمن كبار  ممارسة الشعائر أقر كثيرٌ  وفي  
 لدىو، 35الص�ة فيأكره أن يدعو الرجل با عجمية : فقال مالك .اللغة العربية

 في كان سواء ،سواء أحسن العربية أم 2 ،2 تجوز القراءة با عجمية ؛النووي

                                                 
عمر بن  -كعب بن سعد القرشي التميمي  أبو بكر الصديق، ھو عبد ` بن عثمان بن عامر بن عمرو بن 30

عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية  -رياح بن قرط القرشي العدوي  بن نفيل بن عبد العزي بن الخطاب
بن عبد مناف القرشي علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن ھاشم  -شمس بن عبد مناف ا موي  بن عبد

سعد بن مالك بن وھيب بن  - العزى بن قصي بن ك�ب  الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد -الھاشمي 
 أبو عبيدة بن الجراح، ھو عامر بن عبد ` بن الجراح بن ھ�ل بن -القرشي الزھري  عبد مناف بن زھرة

كعب بن سعد القرشي  اللـه بن عثمان بن عمرو بنطلحة بن عبيد  -ضبة بن الحارث بن فھر، من كنانة 
سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي  - إلى ا�س�م  عبد الرحمن بن عوف أحد الثمانية السابقين -التميمي 
 . القرشي

 . 7772ابن حجر العسق�ني، ا�صابة في تمييز الصحابة،  31
بن إسحاق الصاغاني بإسناده إلى ابن عمر عن مروي عن الحافظ بن تيمية من طرٍق معروفة إلى محمد  32

  . 36، ص مرعي الكرمي، مسبوك الذھب. النبي
معتمدا على  ھل القرشية شرط في ا�مامة؟: تناول أبو عبد اللـه الذھبي ھذه القضية بالتفصيل في 33

  . النصوص المقدسة وغيرھا
من ا حاديث النبوية وغيرھا بن أمية بن عمرو، فضائل قريش  استعرض البغدادي، محمد بن حبيب 34

  . 26 ص ،1قريش،  المنمق من أخبار: بالتفصيل في كتاب

 . 161 ص ،1المدونة،  35 



19 
 

الص�ة فلم يقرأ  فيحزم أن من قرأ با عجمية  ابن ىرأو ،36الص�ة أم خارجھا
  . 37القرآن ب� شك

العصر  فيوھذه النزعة العنصرية وجدت تأييدا من كثير من ا�س�ميين   
نaةمن ، الحديث bمع عدم ، ربما 2 تكون مجرد ميراث أيديولوجي، خصوصا الس

ية ضد وروبالعنصرية ا وجود دوافعھا  إلىبل ُيضاف ، إنكار ھذا العنصر
والمواجھات المستمرة ، لتحرر والتوحدفي اوالرغبة العربية الجامحة ، اAخرين

العصر  فيأما قديما فقد بلغت العنصرية قمتھا . عنصريبين العرب والغرب ال
الذين ، العجم فرفضوا إس�م ؛حيث اعتبر ا مويون ا�س�م دين العرب، ا موي

 أيa ورفضوا ، من أسلم منھم الجزية علىوفرضوا ، المواليبُيسمون  اكانو
غير  فييوسف الثق بنبل ومنع الحجاج  ،الحكم لغير العرب ا قحاح فيمشاركة 

 ،عصر الدولة العباسية فيوقد خفت ھذه النزعة كثيرا . العرب من إمامة الص�ة
 يكل خلفائھا من أبناء الجوار وكانبل  ،إقامتھا في ”العجم“شارك  التي

  . عدا اثنين فقط ،”العجم“

 علىتفضيل جنس العرب  إلىومن ا�س�ميين المعاصرين ذھب حسن البنا 
فنحن نعلم أن لكل ، ولسنا مع ھذا ننكر خواص ا مم ومميزاتھا الخلقية“: غيرھم

ھذا تتفاوت  فيونعلم أن الشعوب ، شعب مميزاته وقسطه من الفضيلة والخلق
واعتبر أن ، ”وا وفر وفىونعتقد أن العروبة لھا من ذلك النصيب ا ، وتتفاضل

كما . 38غير العرب إلىمن أسباب تحلل الدولة ا�س�مية انتقال السلطة والرياسة 
: تجاه ا�س�م والعالم عربيبمركزية الدور ال، ھنديوھو ، يأقر أبو الحسن الندو

وأھميته السياسية  يبمواھبه وخصائصه وحسن موقعه الجغراف عربيوالعالم ال“
، ا�س�ميويستطيع أن يتقلد زعامة العالم ، يحسن ا2ضط�ع برسالة ا�س�م

وينتصر عليھا بإيمانه وقوة رسالته ونصر ، ا بعد ا2ستعداد الكاملأوروبويزاحم 
الھدوء  إلىومن النار والدمار ، الخير إلىويحول العالم من الشر ، من اللـه
 شوقيما ذھب محمد  حسب ،فھم، ھم حاملو الرسالةو ن العرب . 39”والس�م
تقدم الطريقة المثلى  التيھم يحملون أعظم الرسا2ت ؛  نأعظم ا مم، يالفنجر

 . 40الحياة في

وھناك ، سائر البشر علىالحساب والعقاب  في ومع ذلك ليس للعرب تميزٌ   
التراث  فيبل وُكتب ، فقط معنويفالتميز  ذلك؛ تنفي التيالكثير من ا حاديث 

وب�ل  ،يوسلمان الفارس ،يكصھيب الروم، عربيد أن غير الفيما ي ا�س�مي
والواضح أن ميزة العرب . قد يكون أفضل من آ2ف من العرب، وغيرھم ،يالحبش

                                                 
 . 165 ص ا�مام محيي الدين النووي، المجموع شرح المھذب، 36
  .87، ص 2، ا�حكام في أصول ا حكام 37
  . رسائل ا�مام حسن البنا، دعوتنا 38
  . ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، الباب الخامس، الفصل الثاني، زعامة العالم العربي 39
 . ، إھداء)با�نجليزية(ا�س�م والنظريات ا2قتصادية المعاصرة  40
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وإذا لم يلتزموا بذلك ، حمل وتوصيل الرسالة ا�لھية علىقدرتھم  فيتتلخص 
فا ولوية تظل للدين . 41غيرھم إلىأن تنتقل المھمة  - وفقا ل_حاديث –فربما 

خ�فة  فيومع ذلك جاء من ا حاديث ما يمنح العرب الحق . ومھمة الدعوة له
عملية نشر ا�س�م  كانتف، بھذه الميزةعدة قرون لوتمسك العرب  ،المسلمين

 –وقد ُكلف العرب بمھمة حمل الرسالة للعالم . لسلطان العرب اأيضا نشر ھيَ 
 نھم قد امتازوا من بين سائر ا مم بصفات أربع لم  - وفقا للتراث ا�س�مي

، وقوة الحوافظ، جودة ا ذھان: ھيَ وتلك ، التاريخ  مة من ا مم فيتجتمع 
كما أنھم .. ببقية أمم العالم والبعد عن ا2خت�ط، وبساطة الحضارة والتشريع

2  ،أصحاب إباء... والوفاء، والشجاعة، والحلم، وأقرب للسخاء، أطوع للخير
 حتى، ومما تميز به العرب الصدق.. وتحمل ا2ستبداد ،يعرفون التزلف والنفاق

  . 42”أمور فييحاربون ا�س�م ظھر صدقھم  اكانوالذين 

دون أن يغير من معنى  ،عرب وعجم إلىھكذا أقر ا�س�م بتميز الناس   
مبررا ذلك بأن رسالته قد جاءت ، ل اللغة العربية مرة أخرىثم فضa ، كلمة عجم

 مذكرا أن مكة، منح العرب شرف حمل وتوصيل الرسالة ل�خرين تاليوبال، بھا
كما يفھم من سورة  ،للعالم دينيال أيضا المركز ھيَ  التي، أم القري ھيَ العربية 

 فيقبلة المسلمين  ھيَ ) البيت الحرام تحديدا( ومكة. سابقة الذكر 7الشورى آية 
، إبراھيمأول بيت وضع للناس من عھد ؛ البيت الحرام يتحو وھيَ ، الص�ة

، ا رض السابعة السفلى إلىوتمتد ھذه القواعد ، وضع قواعده آدم نفسه الذيو
البيت “السماء السابعة  فيويقابله ، وھو يقع تحت عرش اللـه مباشرة

أركان ومن . 43حيث يطوف سبعون ألفا من الم�ئكة يتبدلون يوميا، ”المعمور
آل ( من استطاع إليه سبي� ا�س�م أن يحج المسلم إلى مكة مرة في العمر ل

 ،التي صارت أيضا إس�مية ،إلى ھذا الحد تعد مكة العربية). 97: عمران
ى مع جزيرة العرب ككل إلى اAن با راضي المقدسة ،مقدسة aوقد منع  .وھَي تسم

أو مكة كلھا، وفقا لعديد من  القرآن الكفار من دخول المسجد الحرام بمكة،
يأيھا الذين آمنوا إنما المشركون نجس ف� يقربوا المسجد الحرام بعد : المفسرين

حسب اعتقاد واسع ا2نتشار بين  –كما أوصى محمد ، )28: التوبة(عامھم ھذا 
وقد قرر ا�س�م في البداية . 44بطرد المشركين من جزيرة العرب -المسلمين 

                                                 
وإن تتولوا ”يوما ھذه اAيةَ  -صلى اللـه عليه وسلم - عن أبي ھريرة قال ت� رسول اللـه : ... في الحديث 41

صلى اللـه عليه  -قالوا ومن يستبدل بنا َقال َفضرب رسول اللـه  ”َقوما غيركم ثم 2 يكونوا أَمثاَلكميستبدل 
  .)3260: سنن الترمذي( ”ھذا وقومه ھَذا وقومه« على منكب سلمان ثم قال  -وآله وسلم

، جزيرة العرب بين التشريف والتكليف، ضمن أوراق البعد الرسالي )إشراف(ناصر بن سليمان العمر  42
  . لمجلس التعاون الخليجي

: وُشرحت تفاصيل التفاصيل في. في صحيح البخاري 3137رقم  ذكر في عدد كبير من ا حاديث، منھا 43
  . أخبار مكة وما جاء فيھا من ا ثار، ا زرقي، الجزء ا ول

يوم الخميس وما يوم «: سمع ابن عباس رضي اللـه عنھما يقول ...: 3099 -صحيح البخاري  44
اشتد برسول اللـه صلى : يا بن عباٍس ما يوم الخميس؟ قال: قلت. ثم بكى حتى بل دمعه الحصي. الخميس

و2 ينبغي عند نبي . فتنازعوا. ائتوني بكتف أكتب لكم كتاباً 2 تضلوا بعده أبداً : اللـه عليه وسلم وجعه فقال
فأمرھم بث�ث . ذروني، فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه: فقال. ما له؟ أھجر؟ استفھموه: فقالوا. عتناز
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ولكن بعد عدة سنوات تحولت  ، قصى بالقدس أرضا مقدسةاعتبار المسجد ا
القبلة إلى ما اعتبر أقدس أرض ل;س�م؛ مكة العربية، وفيما بعد مع ظھور فرق 

. مث�” قم“منھا غير عربية، مثل  ،إس�مية عديدة اعُتبرت أراٍض أخرى مقدسة
أنھا  ولكن ظلت أرض جزيرة العرب ھَي أقدس أراضي ا�س�م، وھناك من يزعم

إذ أن أول بيت ُبني في التاريخ ھو المسجد  ؛أفضل ا رض  نھا مھد الحضارة
ورغم تغاضي السلطات حاليا عن وجود بعض . 45الحرام الذي بناه آدم

فإنھا تمنع دخولھم إلى مناطق معينة  ،للعمل في ب�د الجزيرة العربية 46"الكفار"
ويكتب ھذا على 2فتات معلقة على الطرق، وأيb تجاوز لھذا  ،في مكة والمدينة

  . 47ُيعد عم� خطيرا للغاية

 - كما قرر - فإمام المسلمين  ؛وأضاف النص المقدس لقدسية مكة بعدا آخر  
عرف علماء  في ”صحيحة“أحاديث  فيوھذا جاء ، يجب أن يكون من قريش

نaةوأخذ بھا الغالبية العظمى من الفقھاء وا ئمة ، ا�س�م العرب خصوصا bالس 
والمعتزلة  ،ولم يخالفھا إ2 البعض من الخوارج، والشيعة بالطبع، ا ربعة

وإن  ،كما يؤمن بھا الكثير من عامة المسلمين نظريا ،وبعض الزيدية ،وا شاعرة
 - البخاريصحيح  فيوقد جاء . العصر الراھن فيغير مطروقة عمليا  كانت

قريش و2ة ھذا ا مر    -  منھم اثنان يقريش ما بق في2 يزال ھذا ا مر : 6982
يا : 4376 -  أحمدمسند  وفي. 48وفاجرھم تبع لفاجرھم، فبر الناس تبع لبرھم

فإذا عصيتموه بعث إليكم ، فإنكم أھل ھذا ا مر ما لم تعصوا اللـه، معشر قريش
ثم لحا قضيبه فإذا ھو أبيض  يده فيلقضيب ، من يلحاكم كما يلحى ھذا القضيب

  . أن أولويتھم مرھونة بعدم معصيتھم للـه أيْ . يصلد

                                                                                                                                            
أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزھم، والثالثة إما أن سكت عنھا، : قال

 . ھذا من قول سليمان: قال سفيان. »وإما أن قالھا فنسيتھا
  . عرب بين التشريف والتكليفجزيرة ال 45
 .سأستخدم الكلمة بعد ذلك بدون ع�مات تنصيص حتى 2 يمتلء الكتاب بھذه الع�مات 46

الموافق أول محرم  2006يناير  31في عددھا الصادر في  ”الشرق ا وسط”نشرت صحيفة: مثال واقعي 47
قد استقبل  -وھو يقع ضمن نطاق المنطقة المحرمة على غير المسلمين - ھجري أن فندق انتركونتننتال بمكة 

ن قوات ا من قد تدخلت با مر وبدأت أو. 2عبين غير مسلمين 5ضمن أعضائه ) ا نصار(فريقا لكرة القدم 
وتم ) إدارة الفندق ومدير الكرة بالنادي نفسه والشرطة(ھم كل طرف أن ينفي مسئوليته  التحقيقات وكان

إخراج ال�عبين ونقلھم ل;قامة في جدة، وقد شارك أعضاء من الفريق الرياضي نفسه في ا�دانة وإظھار 
  . الغضب

وفي اجتماع  ،د وفاة محمداحتج به أبو بكر ليتولى الخ�فة بع -وفقا لرواية ابن كثير - وھو الحديث الذي 48
  : قال “: قال ابن كثيرمسندا ك�مه إلى ا�مام أحمد.   268  ، ص5ج   سقيفة بني ساعدة، البداية والنھاية، 

أبو بكر فلم يترك شيئاً أنزل في ا نصار، و2 ذكره رسول  فانطلق أبو بكر وعمر يتعادان حتaى أتوھم، فتكلم
لو سلك النaاس وادياً     : قال لقد علمتم أن رسول اللـه صلaى اللـه عليه وسلaم   :إ2 ذكره وقال اللـه من شأنھم

قال  ولقد علمت يا سعد أن رسول اللـه صلaى اللـه عليه وسلaم   وسلكت ا نصار وادياً، سلكت وادي ا نصار
وھو ما أنكرته كافة   . ”   لفاجرھمقريش و2ة ھذا ا مر فبر الناس تبع لبرھم، وفاجرھم تبع  ” : وأنت قاعد

̂نيaة وشيعية bالمراجع ا�س�مية ا خرى الھامة من س .  
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 فيرغم فتحھا عنوة ، 49أرضھا علىت مكة بعدم فرض الخراج صa كذلك خُ   
ر بقية ي̂ مثلما خُ  ،ر أھلھا بين ا�س�م أو السيفخيa ولم يُ . مذھب أغلب الفقھاء

  . 50العرب يمشرك

 علىمن العرب بما يميزھم  الكفار حتىما خص  ا�س�ميالفكر  فيونجد   
، منھم مالك ؛وفقا لقسم مھم من الفقھاء، عربيّ إذ 2 رق ل .نظرائھم من العجم

 وقبلھم، وابن تيمية، ورواية  حمد، القديممذھبه  في الشافعيو، وأبو حنيفة
وھذا . تكريما لھم ؛ا�س�م فيلم يدخلوا  ما ،والبديل ھو القتل، الخطاب عمر بن

، ورواية  حمد ،مذھبه الجديد في الشافعيعدا  ،ما اتفق عليه معظم الفقھاء
  . باعتبار أن القتل أفضل من ا2سترقاق، يشوكانالو

 وخصوصا من، محمد آلو2 نحتاج لكثير من الشرح لتبيان مدى قدسية   
نaة لدىبل وأيضا ، الشيعة لدى ”أھل البيت“بـيعرفون  bومازال الكثير من . الس

أساس أنھم ينتسبون  على ،والسادةأ أنفسھم با شراف ونالعرب المسلمين يسم
 وفي ،روايات في يالتوال على، الحسن والحسين: يعل يولدأحد نسب  إلى

  . مختلف الب�د العربية فيويوجدون  ،روايات أخرى بالعكس

 اعتبروقد ، زعمھملغتھم لفصاحتھا المميزة في قبل ا�س�م اعتز العرب ب  
، بألف 2م التعريف ”اللغة“ ھيَ اللغة العربية مثلما ذھب العرب من قبل ا�س�م 

 أعجميY  على عربيY 2فضل ل: معلنا أن؛ بين العرب والعجم عنصريا للتمييز الفينا
إن أكرمكم عند اللـه ، )15693 - المسند الجامع( إ2 بالتقوى والعمل الصالح

بمعرفة  ؛ أيْ تعريف العروبة بأنھا باللسان علىوأكد . )13: الحجرات( أتقاكم
بطبيعة  – أيْ ؛ العمل الصالح يأفضلية ذ إلىھكذا امتدت أفضلية اللغة . العربية
 .مرحلة أخرى إلىوبذا انتقل ا�س�م بالمركزية العربية . المسلم الحق –الحال 

مع ا2حتفاظ بعناصر من ، مسلمين وغير مسلمين إلىفالبشر ينقسمون اAن 
قريش ؛ أساس أن بعض أقسام البشر على ،عرب وعجم إلىالتقسيم السابق 

 ؛ أيْ أن الحكمة 2 تنفصل عن الفصاحة ي̂ ومن الجل، اعتبرھم ا كثر حكمة، مث�
ومن ا فكار الشائعة . المستمعين فيالواضح والمؤثر ، التعبير البليغ :الب�غة

وُيضاف أن  ،ا كثر ب�غة بين لھجات العرب ھيَ العرب اليوم أن لغة قريش  لدى
رغم أن ، بقية الناس علىمما يتسق مع القول بأفضلية قريش  ؛القرآن جاء بھا

ليس مكتوبا بلغة قريش، بل بلغة القرآن كما أن ، تفوق لغة قريش ليس مؤكدا
كما أن من المؤكد  ،عدة تتضمن أساليب من لغات قبائل وھيَ  ،الخاصة من العرب

وفقا  غلب آراء  ،وحتي غير المعربة ،أن به الكثير من الكلمات المعربة
  . 51لمجالھذا ا فيالمتفقھين 

                                                 
  . 60 ص ابن قيم الجوزية، أحكام أھل الذمة، 49
زاد المعاد في ھدى خير : تناول ابن قيم الجوزية مزايا مكة عن سائر ا رض بالتفصيل في كتابه الكبير 50

  . العباد، الجزء ا ول
كما حللناھا . 133حلل ھذه القضية بالتفصيل جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل ا�س�م، الفصل  51
 . بحث في ا�شكاليات اللغوية في القرآن: في
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، القبائل العربية قبله شرف يحدد كان الذيوقد غير ا�س�م من ا ساس   
السبق ل;س�م  إلى، يمخلوطة بالنفوذ المال خدمة الكعبة إلى ،من القرابة

 ؛مع إعطاء بعض ا ھمية الخاصة للمسلمين من أھل محمد، خدمته في يوالتفان
واُعتبر أھله الذين أسلموا أقربھم  ،الرسول عقائديا إلىفصارت ا ولوية ل_قرب 

ا فيه نفيدون أن ين ،عرب وعجم إلىالتقسيم  ”تجاوز”بـوبذا قام ا�س�م . جميعا
ومنذ اAن تصبح . ھضمه وتجاوزه؛ نفس الوقت فينفاه واحتفظ به  ؛ أيْ مطلقا

ويصبح أساسھا ، مركزية إس�مية ؛المركزية العربية مختلطة تماما با�س�م
وأصبحت ، كان وليس لغويا بالدرجة ا ولى كما ،يتضمن اللغة العربية ،افيثقا

النص المقدس ولغة و ن اللغة العربية أصبحت لغة . جسد ا�س�م ھيَ العروبة 
  . 52و ن العروبة باللسان فقد صارت مقدسة ،فقد صارت لغة مقدسة، أھل الجنة

  

  مؤمنون وكفار: الثانيالفصل 
  

علومھم  كانتولو .... الف�سفة“
، نقية عن التخمين، ا�لھية متقنة البراھين

كما ، ھافيلما اختلفوا ، كعلومھم الحسابية
  ”الحسابية فيلم يختلفوا 

 أبو حامد الغزالي                       

  

  

تبدأ المركزية ا�س�مية بداية تبدو بسيطة للغاية وتشترك مع بقية *   
وھذا ما  ،2 يعترف بغيره أبدا، العالم فيفا[ ھو ا�له الوحيد ؛ ا ديان التوحيدية

، وھمية، فكل اAلھة ا خرى مزورة. إلخ..نص عليه القرآن والحديث والفقه
تقدم ھذه كحقيقة وليس كرؤية أتى بھا . واللـه ھو ا�له الوحيد الموجود بالفعل

. بل كفرا يستحق العقاب، باط� –ا�س�م  في –وكل ما عداھا ُيعد  ،دعاة التوحيد
 في الكفاررغم أن ما عبده ، ا�س�ميالفكر  فيوھذه عقيدة راسخة كالجبال 
مثل بعض  ،موجودة بالفعل وجسمانية غالبا كانت، أحيان كثيرة واعتبروھا آلھة

 حتىو، وا صنام ،وبعض الحيوانات ،والزھرة ،كالقمر، الموجودات الطبيعية
اللـه فليس مجسدا أمام  ؛ أماعقيدة أتباعه حسب ،تأنسن الذي ،المسيح نفسه

البداية المنطقية �قصاء  ھيَ وھذه . ومع ذلك قرر أنصاره إقصاء غيره، الناس
و2 يعترف ا�س�م بأنه يحق للناس أن تعبد ما . عليه يوالتعال ،وازدرائه ،اAخر
2 ُيغفر ، أكبر الكبائر ؛وھو جريمة نكراء ،عبادة غير اللـه شركا يبل ُيسم ،تشاء
 ليكفرء ففمن شاء فليؤمن ومن شا: ا�يمان با[ على ر أحدٌ بَ جْ يُ  2 كان وإن، أبدا

فا[ قد أخذ : العھد علىفھو خروج  ؛ھذا حقا لهولكنه 2 يعتبر . )29: الكھف(
                                                 

 . جذور العنصرية العربية: في بحث بعنوان حللنا المسألة 52



24 
 

 آدم من ظھورھم ذريتھم بنيوإذ أخذ ربك من : عھدا من كل مولود با�يمان به
أنفسھم ألست بربكم قالوا بلى شھدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا  علىوأشھدھم 

أو إنكاره  ،ولذا ُيعد اختيار غير اللـه إلھا .)172: ا عراف( عن ھذا غافلين
. كحق من حقوق ا�نسان ا�س�ميولذا 2 يتمتع باعتراف الفكر ، خيانة للعھد

، كل شيء علىوقادر  ،يعلم كل شيء، واللـه ھو قوة كلية الجبروت والسيطرة
باستثناء ، كما يعتقد معظم خاصة وعامة المسلمين ،وھو خلق العالم من العدم

و2 يعرف  ،ا فعال ال�منطقية علىالذين رأوا أنه غير قادر ، بعض العق�نيين
أنه لم  ،المتھمين بالكفر والزندقة ،بعض الف�سفة المسلمين رأىو، الجزئيات

ھذه البداية المركزية . فحسب إنه علته المنطقيةبل  أو تاريخيا، ،يخلق العالم فعليا
بدون برھان يدفع البشر ، يعتبرھا جل المسلمين حقيقة مطلقة ،بالتوحيد ةالمسما

أن النار تحرق  -  مث� -  مثلما يقتنع كل الناس ب� استثناء، عموما ل�قتناع بھا
وجود  علىمر التاريخ جھودا مضنية للبرھنة  علىوقد بذل ا�س�ميون . الورق

تبت آ2ف كُ و ،وليس مجرد فكرة بشرية ،حقيقيوعلى أنه ا�له ال ،ووحدانية اللـه
لم يحتج إثبات أن النار تحرق  ،وبالمقارنة. ھذا المجال فيالكتب والمقا2ت 

  . ھا فع� حقيقة واضحة؛  نمقال أو ،كتاب ي̂  الورق لكتابة 

سمحت أديان أخرى  كما ،و2 يسمح ا�س�م للمرء أن يغير ا�له المقدس  
بل يجعل  .اللـه أيْ ؛ و2 يسمح له بتقديس شيء غيره وغير ما يقدسه ھو، عديدة

وھذه مجرد مقدمة . المھمة الوحيدة المقبولة ل;نسان أن يخضع ويطيع اللـه فقط
السماوية  التوحيد مع ا ديان فيوھو يشترك . �قصاء العقائد وا فكار ا خرى

إبراز وحدته البسيطة  وفي ،تجريده ل;له في بعضھا ولكنه أكثر من ،ا خرى
، وليس قوميا مثل يھوه ،عالميوا�له ، أقانيم مثل المسيحيةف� توجد  ؛والمطلقة

كما  ).مثل ا حمدية والبھائية( وھو بالطبع 2 يعترف با ديان السماوية ال�حقة
، لھم وليس مجرد معينٍ  ،البشر علىسلطة مطلقة  ا�س�ميالفكر  فيأن اللـه 

و2 يحق للمرء أبدا أن ، الوجود أن يعبدوه بالخضوع له فيومھمتھم الوحيدة 
  . بل عليه فقط أن ينفذھا، أو يناقش أوامره ،علىيعترض 

وفقا للمصادر التاريخية  –الممارسة حرص محمد بعد فتح مكة  وفي  
كما منع ، أو دفعھم ل;س�م ،وقتل سدنتھا ،تدمير أصنام العرب على - ا�س�مية

الم�حظ أن ا�س�م يميز بين ومن . جزيرة العرب فيآلھة غير اللـه  أي̂ عبادة 
المتھمين ، وبين أھل الكتاب ،والملحدين ،قاصدا من يعبد غير اللـه، المشركين

 أو ،فشركھم ؛ا�س�م فيولكن اعترافھم با[ منحھم وضعا خاصا ، أيضا بالشرك
أو  ،بسبب قربھم أكثر من توحيد ا لوھية، الكفاركفرھم بدرجة أقل من بقية 

  . وسنناقش ذلك بعد .ا2عتراف بالسلطة المطلقة للـه

المعتزلة أن  علىمنذ القضاء ، السنيو ا شعري؛ يرى ا�س�م السائد*   
ورغم ا�قرار بأنه ، مثل الرب تماما يبمعنى أنه أزل، غير مخلوق القرآنيالنص 

لوح  فيوكتابه مكتوب  ،فا[ متكلم منذ ا زل؛ ُيعد ھذا الك�م أزليا ،ك�م اللـه
 ،القرآن فيمع فكرة الناسخ والمنسوخ يتناقض ھذا و .2 يتغير و2 يتبدل ،محفوظ
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ليس  ؛ أيْ فھذا النص المقدس غير متعلق بالظروف تاليوبال، ومناسبات النزول
، من وجھة نظر الخاصة والعامة ،وكل من يقول بخ�ف ذلك ُيعد كافرا، تاريخيا

وقليلين للغاية من ا�س�ميين ا عرض ، الذين انقرضوا تقريبا ،بخ�ف المعتزلة
. كل شيء يحويو ،وھذا النص يحمل الحقيقة المطلقة. 53مثل محمد عبده ،أفقا

 ؛يقابل كل ك�م البشر ،البشريالواقع وغير  على يوالمتعال زليھذا الك�م ا 
مواجھة كل من تجرأ وتحدث عن  فيوقد تشدد ا�س�ميون . التاريخيالناقص و

آخر الضحايا ھو نصر حامد أبو  وكان، من المسلمين حتى ،تاريخية ھذا النص
  . ويبرر ھذا الفھم للقرآن اعتباره مناسبا لكل ا زمنة وا ماكن والظروف. زيد

، متعدد الرسم كان بعد أن ،بتوحيد رسم المصحفعفان  عثمان بن قد قامو  
ي فوأخيرا حددھا العلماء ، 54القراءاتسمح باستمرار تعدد  هعدم تنقيط ولكن

وفي النھاية أصبحت رواية حفص ، )14أو  10البعض سمح ب ( قراءات سبع
 قدو. وتكاد تكون سائدة في العالم ا�س�مي ،ا كثر انتشارا ھيَ عن عاصم 

فأصبح ، رفيلتكلمبررا ، وخصوصا عاصم، أصبحت مخالفة ھذه القراءات المحددة
صار الورق بل ، وأصبح المصحف الموحد سيفا ،مرعبة ل_لفاظ نفسھا قدسية

ف� يجب أن يوضع فوقه شيء و2 يجب ؛ والحبر المكتوب به المصحف مقدسين
   .الوقوف عليه ، أوالجلوس

كما قدمه محمد ويؤمن به خاصة وعامة  ،ا�س�م: دين الفطرة*   
فطر  التيا فطرة اللـه للدين حنيفوجھك  فأقم: ”دين الفطرة“ھو  ،المسلمين

القرآن والحديث بمعنى  في ”حنيف“ويستخدم لفظ . )30: الروم( الناس عليھا
، ھو ا2نحراف وا2عوجاج ،حسب أكثر المصادر ،اللغة فيوأصل الكلمة . مسلم

وھو تعبير 2 شك يقلل من شأن ، واستخدمت قديما بمعنى الميل عن الدين السائد
لوصف  ولكن استخدم اللفظ بعد ذلك بواسطة العرب، أديان اAباءالمرتدين عن 

التراث  فياعتبر  الذي، إبراھيمديانة  علىأو من ھم  ،أو الحجاج ،المختونين
ا�س�م صار معنى الكلمة ھو  وفي. أو مفارقا لدين قومه ،القديم خارجا شرقيال

وبذلك صار ، الحق إلىالمائل عن الباطل  أو ،الدين المستقيم إلىالمائل ؛ بالعكس
ويقلل  ،المسلم أو ،يبراھيموھو ا� ،من شأن الموصوف به ياستخدام اللفظ يعل

                                                 
، دار المعارف بالقاھرة، رقم ا�يداع 52رسالة التوحيد، تحقيق محمود أبو رية، الطبعة السادسة، ص  53

 . 2003 / 3961: بدار الكتب المصرية
والمؤكد أنه كانت توجد مصاحف عديدة . القراءات السبع و العشر ُقتلت بحثا على مر تاريخ ا�س�م 54

الحجة  -من المصادر أبو عمرو الداني، ا حرف السبعة . ن بن عفانتختلف فيما بينھا لفظا وقد أحرقھا عثما
محمد بن  - ابن خلف المقرئ، العنوان في القراءات السبع  -في القراءات السبع المنسوب 2بن خالويه 

اءات المتعددة أص�، مرتضى رن لفكرة القيالرافض ،ومن الشيعة. محمود حوا، المدخل إلى علم القراءات
  . القرآن الكريم في رواية المدرستين، الكتاب الثاني، الفصل السادس: العسكري، تناولھا في كتاب

  . بحث في ا�شكاليات اللغوية في القرآن: وقد تناولنا ھذه المسألة بالتحليل في كتابنا
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 ،الملة علىفبد2 من معنى ا2عوجاج والخروج ، المشركين؛ من شأن اAخرين
  . 55صار ھو ا2ستقامة واتباع الملة الصحيحة

إنه جزء من طبيعة  ؛خ�صة معنى اAية السابقة أن ا�نسان يولد مسلما   
وليس نتاجا ، ديانة ، أودعوة حتىو ليس مجرد فكر وأيديولوجيا و2  البشر

صالح  ،كما يؤمن بجزم كل الفقھاء والعامة ،إنه؛ والزمان مكانال فيلواقع محدد 
وقد أكد القرآن أن . حيةلصيق الصلة ببنية البشر ككائنات ، ومكانلكل زمان و

إن كل مولود . ذكرنا منذ قليل كما ،اللـه قد أخذ عھدا من كل مولود با�يمان به
ا2عتراف به ية مكانإيحمل  أيْ ؛ ”بالقوة“يعرفه  ، أوإذن يحمل ضمنا ا�يمان با[

أخرجكم من بطون أمھاتكم 2 تعلمون واللـه : ذكر القرآن أيضا لذلك ؛حين يكبر
فالمرء . )78: النحل( وا فئدة لعلكم تشكرون وا بصار لكم السمع وجعل شيئا

إذ أخذ اللـه العھد عليھم ( ولكنه حين يسأله اللـه قبل أن يتكون ،يولد 2 يعلم شيئا
، ية الوراثية ل;يمانمكانإنه يحمل ھذه ا�. يجيب با�يمان به ،)أص�ب آبائھم في

تأويل  كان وإذا. استخدمه القرآن الذي، ”ظھورھم“تعبير  فيكما ھو واضح 
الحديث  فيفقد جاء الشرح ، ھذه المسألة فيالقرآن قد اختلف من مفسر Aخر 

لمكم ما أن أع ي أمرنيأ2 إن رب :7156 – فذكر صحيح مسلم. لما قاله القرآن
 يخلقت عباد يوإن. ح�ل، كل مال نحلته عبدا. ذاھ ييوم، يجھلتم مما علمن

وحرمت عليھم ما أحللت . أتتھم الشياطين فاجتالتھم عن دينھم وإنھم. حنفاء كلھم
ومن نافلة القول أن معنى . اما لم أنزل به سلطان يوأمرتھم أن يشركوا ب. لھم
 يمذھب معظم مفسر في، ”المسلمون“ا�س�م يقترب من معنى  في ”الحنفاء“

أو التوحيد للـه  ،إبراھيمدين  علىا�س�م  ھيَ ة فيالذين رأوا أن الحني ،القرآن
أن  ،ويمكن ا2ستنتاج من مجمل ما كتبه مفسرو القرآن وا حاديث، ونبذ الشرك

 إبراھيم كان ما: ذلك نص القرآن علىيدل ، ا�س�م قبل نبوة محمد ھيَ ة فيالحني
: آل عمران( من المشركين كان وما امسلم احنيف كان ولكن نصرانيا و2 يھوديا

ما من مولود إ2  )وغيره الكثير، 6452 - البخاريصحيح (: الحديث وفي. )67
كما تنتج البھيمة ، فأبواه يھودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، الفطرة علىيولد 

 -  صحيح مسلم فيوكذلك جاء ، ھا من جدعاءفيھل تحسون ، بھيمًة جمعاء
 أبيبكر عن  أبيرواية  وفي. الملة ىما من مولود يولد إ2 وھو عل: 6710
وقد تم تناول المسألة بنفس . »يبين عنه لسانه حتي، ھذه الملة ىإ2 عل«معاوية 
وتحفة ، الباريفتح  :منھا، كتب شرح ا حاديث في ،بتفاصيل التفاصيل ،المعنى

  . 56وغيرھا، وعون المعبود، ا حوذي
                                                 

حلل المسألة الكلبي في . قرآن وغيرھاالمصادر عديدة من قواميس وكتب الحديث وتفاسيرھا وتفاسير ال 55
: المفصل في تاريخ العرب قبل ا�س�م، الفصل الخامس والسبعون: ، وكذلك جواد علي في”ا صنام”كتاب

  . لحنفاءا
ة، باب في ذراري المشركين”عون المعبود”نورد ھنا كمثال شرح 56 aن bأْي من بني : كل مولود: ، كتاب الس

اختلف السلف في المراد بالفطرة على أقوال كثيرة، وأشھر ا قوال أن المراد بالفطرة : آدم يولد على الفطرة
يھودياً  أْي يعلمانه اليھودية ويجع�نه): يھودانه(وھو المعروف عند عامة السلف : قال ابن عبد البر. ا�س�م

أْي سليمة ): جمعاء(أْي تلد ): كما تناتج ا�بل(أْي يعلمانه النصرانية ويجع�نه نصرانياً ): وينصرانه(
: قال الطيبي. بضم التاء وكسر الحاء وقيل بفتح التاء وضم الحاء أْي ھل تدرك): ھل تحس(ا عضاء كاملتھا 
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، وراثية، ةجينيصفة  أنه ،حديث علميبتعبير  ييساو ”بالقوة“ ھذا ا�س�م
  . فطرة ؛ أيْ طبيعيةخلقة 

 ”ضل“وإذا اتجه اتجاھا آخر يكون إما قد ، فا�نسان يولد مسلما بالضرورة
بمعنى  ”غوي“أو  ،57وھذا ھو المعنى اللغوي، عن خطأ غير مقصود، الطريق

 ،ئطريق غير ا�س�م ھو الطريق الخاط يb فأ. 58أنه ضل عن الحق وھو يعلمه
 يه يغط؛  نبالضرورة كافروكل من ھو غير مسلم ھو . نية الشخص كانتمھما 

ويعتبر بعض الغ�ة أن من الفطرة أن يكون . ضا2 أو سواء عامدا ،ويستر الحق
أن عامة المسلمين  ؛كما يذھبون ،فا صل؛ ا�س�م فيا�نسان من فرقة معينة 

من لم فكل  –من حيث ا صل  –ب� تلقين و2 تعليم ، عقيدة السلف بالفطرة على
فرقة أن تدعيه إ2 أھل  أي̂ فليس من حق ، المبتدعة بدعتھم ويدرسوه كتبھم يلقنه
ة aن bرسالة  علىسابق ؛ ومع أن ا�س�م ھو الدين بوجه عام. 59والجماعة الس
كما أن  ،ذلك أنھا تستكمل الدين، أصبح بعدھا ھو رسالة محمد نفسھا، محمد

ھكذا صار ا�س�م ھو  .ا ديان السابقة ُتعد محرفة من وجھة النظر ا�س�مية
لو عمل  حتى ،يكون المرء مسلما يوُيشترط ا�يمان بمحمد لك، الدعوة المحمدية

 ،وعيسى ،إبراھيممثل ، بالمعنى العام للفظ، ظل مسلما أيْ ؛ وآمن با[ ”الصالح“
  . وفقا للقرآن... وموسى

يلفت النظر أن تعريف المسلم والمؤمن ليس أمرا متفقا عليه بين *   
ولكننا سنأخذ  ،ليس ھنا مجال تحليلھا بالتفصيل ،والخ�فات عديدة، المسلمين

: مراحل ث�ث فيوتتدرج معرفة المرء با�س�م . 60بأكثرھا شيوعا وتجريدا
   .ا�حسان – ا�يمان – ا�س�م

صحيح ( الحديث فيأبسط وأوضح تعريف ل;س�م ما جاء : تعريف ا�س�م   
وأن محمدا ، شھادة أن 2 إله إ2 اللـه. خمس علىا�س�م  بني: )79 - مسلم

وھذا . وصوم رمضان. وحج البيت. وإيتاء الزكاة. وإقام الص�ة. عبده ورسوله
                                                                                                                                            

والمعنى أن البھيمة أول . أْي مقطوعة ا ذن) دعاءفي ج(ھو في موضع الحال أْي سليمة مقو2ً في حقھا ذلك 
غير ذلك من العيوب حتى يحدث فيھا أربابھا النقائص، كذلك الطفل يولد وما تولد تكون سليمة من الجدع 

   .على الفطرة ولو ترك عليھا لسلم من اAفات إ2 أن والديه يزينان له الكفر ويحم�نه عليه

اء في معنى الفطرة في ھذا الحديث أن القدرية كانوا يحتجون به على أن سبب اخت�ف العلم: قال ابن قيم
الكفر والمعصية ليسا بقضاء اللـه بل مما ابتدأ الناس إحداثه، فحاول جماعة من العلماء مخالفتھم بتأويل 

موا من اAثار المنقولة عن السلف تدل على أنھم لم يفھ ؛  نالفطرة على غير معنى ا�س�م، و2 حاجة لذلك
  . لفظ الفطرة إ2 ا�س�م

ما * الضالة * و* ض�2 * الشيء ضاع وھلك يضل بالكسر * ضل * * ض ل ل : حسب مختار الصحاح 57
يضل * ضل * ضد الرشاد وقد * الض�ل * أْي ضال جدا و* مضلل * و* ضليل * ورجل .. ضل من البھيمة 

  . ض�لة* و* ض�2 * بالكسر 
  . ضل، وغواه غيره وأغواه وغواه: وغوى وغيان.. ى ويغوي غيا، وغوى غوايًة غو: القاموس المحيط 58
  . الرحمن الحوالي، منھج ا شاعرة في العقيدة سفر بن عبد 59
: في كتاب، )عبد القاھر بن طاھر بن محمد( يالبغدادطرح ھذه الفروق عدد من الكتاب المسلمين، منھم  60

  . الفرق بين الفرق



28 
 

ومما أجمع عليه فقھاء ، المسلم - الشارع العربي لدىھو التعريف المعتمد 
نaة bأن يكون بالقلب فقط دون  يكفيوشذ البعض من القائلين أن ا�س�م . الس
، ا�س�م أن النطق بالشھادتين شرط ل;س�م علماءأغلب  ىرأبينما  ،الك�م

 ،والحج ،أما ممارسة الص�ة ؛بقية الشروط الخمسة علىالموافقة  إلىبا�ضافة 
رون من 2 يعترف بھا وآخرون يكفa  ،ر من 2 يقوم بھافالبعض يكف̂ ، ودفع الزكاة

  . ا خير ھو السائد رأيُ وال، كمبدأ

تحديده مختلف  علىوقد اختلف ، أما ا�يمان فھو مرحلة تالية ل;س�م  
وتؤمن ، ورسله، وبلقائه، وم�ئكته، أن تؤمن با[: الحديث فيالفقھاء وھو 

وم�ئكته وكتبه ورسله أن تؤمن با[ : حديث آخر وفي. )50 -  البخاري( بالبعث
ةأھل  لدىو ) 190 -  أحمدمسند ا�مام ( واليوم اAخر وبالقدر خيره وشره aن bالس 

، 61وھو درجة أعلى من ا�س�م. ”ا�قرار والتصديق“ حنيفة أبيوبتعبير 
 ،ويمكن. 62”ھو التسليم وا2نقياد  وامر اللـه تعالى“: ه أيضاوحسب تعبير

نaةعموم  رأيِ حسب  bأما ا�يمان  ؛اعتبار ا�س�م ھو إع�ن ا�يمان باللسان ،الس
نaة لدىوا�يمان ، فمحله القلب b؛فھو أيضا عمل ،عموما يتضمن ا�س�م الس 

بل ، من المؤمنين أن يؤمن با[ ما 2عتبار شخٍص  يكفيو2 . ا�يمان قول وعملف
 ،والم�ئكة ،يعترف بكل الرسل السابقين الذي، عليه كذلك أن يؤمن با�س�م

  .والغيبيات عموما

، ك تراهكأنa أن تعبد اللـه : وھو، وھو ركن واحد: ا�حسان بعد ا�يمان يأتيو 
  . )50 - البخاري( فإن لم تكن تراه فإنه يراك

  . 63الثقافة ا�س�مية السائدة فيالمستخدمة بالفعل  المعاني ھيَ ھذه   

وقد استخدم ا�س�م . 64الستر أو ،اللغة العربية ھو التغطية فيالكفر : الكفر* 
فالكفر ھو تغطية ، ا خاصادينيولكنه أضاف إليه بعدا ، بمعناه العام عربياللفظ ال

                                                 
كان النبي صلى اللـه عليه وسلم بارزاً يوماً «: عن أبي ھريرة قال: .. 50 -  جاء في صحيح البخاري 61

. »أن تؤمن با[، وم�ئكته، وبلقائه، ورسله، وتؤمن بالبعث«: ما ا�يمان؟ قال: للناس، فأتاه جبريل فقال
الص�ة، وتؤدي الزكاة المفروضة، أن تعبد اللـه و2 تشرك به، وتقيم : ا�س�م«: ما ا�س�م؟ قال: قال

 . »أن تعبد اللـه كأنaك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك«: ما ا�حسان؟ قال: قال. »وتصوم رمضان
 . 67، 63الفقه ا كبر  بي حنيفة النعمان،  62
في محاولة مضنية لتخفيف عمق التقسيم ا�س�مي للبشر إلى مسلمين وكفار، لجأ محمد سعيد العشماوي  63

إلى البحث عن ما اعتبره المعنى الحقيقي ل;س�م ول;يمان، معتبرا كل  ،ا�س�م دين الس�م: في كتابه
في  - وھي محاولة غير كاملةأصحاب ا ديان السماوية مسلمين، وقاصرا مفھوم ا�يمان على أتباع محمد، 

بينما كان أحمد صبحي . جوھر ا�س�م، الطبعة الثالثة. لجعل ا�س�م أكثر مرونة مع أھل الكتاب -رأينا
تعريف سلوكي يقر بأن المسلم ھو المسالم وتعريف عقيدي يقول  :منصور أكثر جرأة، فقدم تعريفين للمسلم

  . بأن المسلم ھو المنقاد [ وحده
  : لزمخشري كاAتيعرفه ا 64

السماء وكفر المتاع في الوعاء وكفر الليل بظ�مه  كفر السحاب  : غطاه يقال  : ك ف ر كفر الشيء وكفره“
وكفرت الريح الرسم والف�ح الحب ومنه قيل  .  ولبس كافر الدروع وھو ثوب يلبس فوقھا  .  ”وليل كافر

   . بالس�ح وتكفر بهوفارس مكفر ومتكفر وكفر نفسه  .  الكفار  : للزراع
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. ”نعم `”و ”الحق“ھو  ا�س�ميا2ستخدام  فيولكن أصبح المستور ، وستر
يدرك الحق  أو ،أنه يعلم ؛ أيْ يستر شيئا موجودا أمامه ، أويوالمرء يغط

 الجديد للفظ دينيوحسب البعد ال .!فلماذا ينكر ما ھو أمامه؟، ينكره أو ،هفيويخ
 كان وإن. فاسد، منحرف، الرد بأنه ضال يأتي. لماذا ينكر الحق ونعم اللـه عليه؟

فإذا لم ، تكوينه نفسه في متضمنٌ  أيْ  ؛”فطرته“ في فھو موجودٌ  ،2 يعرف الحق
وقد اتھمه القرآن  ،ه الكفايةفيبل 2 يكون عاق� بما ، يكتشفه 2 يكون سويا

إنھم  ء أ2ا آمن السفھاا أنؤمن كمآمن الناس قالو اوإذا قيل لھم آمنوا كم: بالسفه
  . )13: البقرة( كن 2 يعلموناء ولھم السفھ

 ،يعرف اللـه تمام المعرفة الذي، إبليسا�س�م ھو  فيوالمثال الخالص للكفر 
وقرر أمامه أن يحاربه  ،بل وتحداه علنا، وخالف أمره بالسجود Aدم ،وتكلم معه

فھو قطب الكفر  .تضليلھم ؛ أيْ بإغواء البشر وحرفھم عن طريقه ،النھاية حتى
، يحيث العذاب ا بد ،يعرف أن مصيره جھنم كما ،إنه يعرف اللـه ؛ب� منازع

: الخالص للفظ دينيالكفر بالمعنى اليمثل إنه . و2 يخاف ،يومع ذلك 2 يبال
 يكتفيو2 ، والحق ھنا ھو نعم اللـه عليه وعلى العالمين. إنكارهالحق و ةعرفم

أن يكون رئيسا  إبليساستحق  لذلك. بل أيضا يحاربه ،بتجاھلھا وعدم شكر اللـه
 . حزب الشيطان؛ كونه الذيب� منازع للحزب 

 ؛وھو مرض عضال، ھو درجة عليا من ا�س�م ، الذيا�يمان نقيضالكفر   
بل ، ليس فقط  نه صحيح، 2 يكون ا�س�م كفرا بالنسبة للعقائد ا خرى لذلك

وليس فقط ، ولذا فھو 2 ُيعد عقيدة سليمة فحسب ،جيني؛ فطريوبا ساس  نه 
 ،يدرك كل البشر إدراكا فطريا أنھا كذلك التيبل العقيدة ، العقيدة الوحيدة السليمة

 فيوھذا ھو حجر الزاوية . أمرھم يمن قبل أول ”لغسيل مخ“يتعرضوا  ما لم
وليس  ،ليس متباد2 تاليوبال، فالفرق ليس نسبيا، الفرق بين ا�يمان والكفر

عليھا فطرة كل  يبل حقيقة مطلقة تحتو، نسبية ا�س�م حكم قيمة فيُمعتبرا 
إن الذين كفروا سواء عليھم أأنذرتھم أم : بھا أم 2 يوع على كانواسواء  ،الناس

وعلى أبصارھم  وعلى سمعھم قلوبھم علىختم اللـه . 2 يؤمنون لم تنذرھم
فھم  ،كامل يوالبعض منھم يكفر بوع. )7 -  6: البقرة( ولھم عذاب عظيم غشاوة

  . )75: آل عمران( وھم يعلمون اللـه الكذب علىيقولون 

وبغض النظر ، مفسدون بالضرورة - ا�س�ميينجل في نظر  –ھم  الكفارو  
 أ2. ا رض قالوا إنما نحن مصلحون فيوإذا قيل لھم 2 تفسدوا : عن قناعتھم

                                                                                                                                            
وإذا أمر الرجل بعمل فعمله   .  ورجل مكفaر وھو المحسان الذي 2 تشكر نعمته.  مغطى بالريش  : وطائر مكفر

.   ”مكفور يا ف�ن عنيت وآذيت أْي عملك مكفور 2 تحمد عليه �فسادك له  : على خ�ف ما أمر به قالوا
  . 141-140ص ص  ،2أساس الب�غة، 

. كفره وكفره إذا ستره في ا صل الستر يقال  ) الكفر: (للمطرزي ”المغرب في ترتيب المعرب ”وسوفي قام 
وقوله . جحود النعمة، وھو ضد الشكر: والكفر. كفر النعمة، وھو نقيض الشكر: الكفر: لسان العرب وفي

. جحدھا وسترھا: وكفر نعمة اللـه يكفرھا كفوراً وكفراناً وكفر بھا. ؛ أْي جاحدون”إنا بكل كافرون“: تعالى
جاحد  نعم اللـه، مشتق من : ورجل كافر. مجحود النعمة مع إحسانه: ورجل مكفر. جحده: وكافره حقه
  .  نه مغطى على قلبه: الستر، وقيل
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مھما اعتقد  الكافراذن . )12 - 11: البقرة( ولكن 2 يشعرون إنھم ھم المفسدون
لسبب  ،ولكنه غير مقتنع ،و2 يقصد إنكار الحق ،النية نُ سَ وحَ  رأيٍ بأنه صاحب 

بالضرورة  بل عدوٌ ، مجرد مختلفإنه ليس  ؛مريضا أو ،ليس إ2 فاسدا ،أو آخر
  . لو لم يحارب ا�س�م عمليا حتى

من يھد اللـه فھو المھتد ومن يضلل فلن : أما الھدى والض�ل فمن `*    
 فيله ويذرھم  يومن يضلل اللـه ف� ھاد) 17: الكھف( امرشد اتجد له ولي

يضل ولكن  واحدةً  ولو شاء اللـه لجعلكم أمةً . )186: ا عراف( طغيانھم يعمھون
ويفھم . 65)93: النحل( ولتسألن عما كنتم تعملون من يشاء يويھد من يشاء

من يشاء  يھديو، يضلل الكافرين الذيا�س�م من ذلك أن اللـه ھو  علماءمعظم 
العصر  فيوسحق أنصاره بقسوة  ،ُھزم الذي ،المعتزليضد الفكر ، من الناس

ويتم  ،الظل فكر محمد عبده المتأثر به وت�ميذه إلىوحديثا حين تراجع ، العباسي
وليس ، فالكفر ليس محض اختيار حر. حاليا سحق أنصاره الجدد بقسوة مماثلة

، شيء يشبه ا مراض الخلقية ؛أناس بعينھم علىبل قدر مكتوب ، وجھة نظر
 -  كما ذھب سيد قطب -  فقد خلق اللـه، جينيأو  ،فطريبالضبط مثلما أن ا�س�م 

وجعل نواميس للھدى ، نسخا غير مكررة و2 معادة، الناس باستعدادات متفاوتة
ذلك يقول  فيولتأكيد ا�رادة ا�لھية . 66الناس فيبھا مشيئته  يتمض، والض�ل

 القوم الظالمين يھدي2 . )107: النحل( القوم الكافرين يھدي2 : القرآن
إن اللـه 2 . )3: الزمر( من ھو كاذب كفار يھدي2 إن اللـه . )50: القصص(

: الصف( القوم الفاسقين يھدي2 واللـه . )28: غافر( من ھو مسرف كذاب يھدي
2 يريد  الكفارھذه اAيات لھا مناسبات معينة وكل منھا يقصد فئة بعينھا من . )5

قل ھو للذين آمنوا : ”الذين آمنوا“والقرآن يكون مقبو2 من . اللـه أن يھديھا
آذانھم وقر وھو عليھم عمى أولئك ينادون من  فيھدى وشفاء والذين 2 يؤمنون 

: والخ�صة أن اللـه يريد أن يكون ھناك كفار ومؤمنين. )44: فصلت( بعيد كانم
ولو شاء ربك Aمن من  ،)2: التغابن( منكم مؤمنخلقكم فمنكم كافر و الذي ھو
. )99: يونس( يكونوا مؤمنين حتىأفأنت تكره الناس  ا رض كلھم جميعا في

ذكر ) 172: ا عراف( ذريتھم آدم من ظھورھم بنيوإذ أخذ ربك من : وعن اAية
فقال  إن اللـه خلق آدم ثم مسح ظھره بيمينه فاستخرج منه ذرية: ا حاديث في

ذرية خلقت ھؤ2ء للجنة وبعمل أھل الجنة يعملون ثم مسح ظھره فاستخرج منه 
م فييا رسول اللـه ف: فقال رجل. خلقت ھؤ2ء للنار وبعمل أھل النار يعملون: فقال

                                                 
فكانوا مؤمنين، وخذل ھؤ2ء فحرمھم توفيقه وفق ھؤ2ء ل;يمان به والعمل بطاعته “: قال الطبري فيھا 65

: وقال الفخر الرازي في تفسيره ل�ية في مفاتيح الغيب .)جامع البيان عن تأويل آي القرآن( ”فكانوا كافرين
اعلم أنه تعالى لما كلف القوم بالوفاء بالعھد وتحريم نقضه، أتبعه ببيان أنه تعالى قادر على أن يجمعھم “
، ”يمان، ولكنه سبحانه بحكم ا�لھية يضل من يشاء ويھدي من يشاءلى سائر أبواب ا�ى ھذا الوفاء وععل

الشعراوي، الذي فسرھا على أن  فالمشيئة ھنا تتعلق با[ كما فھم أغلب المفسرين ويستثنى القليل جدا، منھم
، ويحكم على ھذا من يحكم على ھذا من خ�ل عمله بالض�ل“: اللـه يھدي العبد الذي يريد الھداية وبتعبيره

اللجنة أنجحت ف�ناً وأرسبت ف�ناً، : ما يحدث عندنا في لجان ا2متحان، ف� نقول خ�ل عمله بالھداية، مثل
  . ”ھذا وإخفاق ذاك فليست ھذه مھمتھا، بل مھمتھا أن تنظر أوراق ا�جابة، ومن خ�لھا تحكم اللجنة بنجاح

 . في ظ�ل القرآن، سورة النحل 66
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يموت  حتىإن اللـه إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أھل الجنة : فقال ؟العمل
وإذا خلق العبد للنار استعمله ، دخل به الجنةفيأعمال أھل الجنة  عمل من على

مسند ( دخل به النارفيعمل من أعمال أھل النار  علىيموت  حتىبعمل أھل النار 
  . )313 - أحمد

ولكن ، العباسيو ا مويالعصرين  فيواسعا  كان ھذه المسألة فيوالجدل   
 ا�س�ميفالفكر  ؛منذ انتصر ا شاعرة لم تعد القضية مطروحة بنفس ا ھمية

القائل بأن اللـه قد منح ا�نسان حرية اختيار  ،ا شعريالسائد يتخذ الموقف 
اختار له منذ البداية  الذيرغم أن اللـه ھو  ،ھو مسئول عنه تاليوبال، قراره

فا�نسان مخير . رأينا كما ،كما قال سيد قطب ،ا2ستعداد لھذا القرار أو ذاك
  . 67وإرادته غير مستقلة عن إرادة `، الوقت نفسه فيومسير 

 .اAخرة فيمنذ البدء مصيره  ئٍ لكل امر ،وفقا للقرآن والحديث ،ددوقد حُ   
 غفر لمن يشاءفيأنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به اللـه  فيوإن تبدوا ما : القرآن ففي

: الحديث فيأما . 68)284: البقرة( كل شيء قدير علىويعذب من يشاء واللـه 
نطفة  ابطن أمه أربعين يوم فيإن أحدكم يجمع خلقه : 3138 - البخاريصحيح 

بأربع  اذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث اللـه إليه ملك ثم يكون علقة مثل
2  الذيفو ه الروحفيأو سعيد ثم ينفخ  يورزقه وشق كتب عمله وأجلهفيكلمات 

ما يكون بينه وبينھا إ2 ذراع  حتىالجنة  إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أھل
دخلھا وإن أحدكم ليعمل بعمل أھل في عمل بعمل أھل النارفيسبق عليه الكتاب في

عمل بعمل أھل فيعليه الكتاب  سبقفيما يكون بينه وبينھا إ2 ذراع  حتىالنار 
النطفة بعد  علىيدخل الملك : 15833 -  أحمدمسند ا�مام  وفي. دخلھافيالجنة 

 أو سعيدٌ  يj قول يارب أشقٮفيالرحم بأربعين أو خمس وأربعين ليلة  فيما تستقر 
كتبان ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه ثم فيأذكر أو أنثى  قول يا ربفي كتبانفي

-  صحيح مسلم وفي. رواه مسلم أيضا و2 ينقص ھافيتطوى الصحف ف� يزاد 
رسول اللـه صلى اللـه عليه  يَ عدُ  اللـه عنھا قالت رضيعن عائشة  :6719
لم  ر الجنةفيمن ا نصار فقلت طوبى له عصفور من عصا يجنازة صب إلىوسلم 

 أو غير ذلك يا عائشة إن اللـه خلق للجنة أھ�: يعمل السوء ولم يدركه فقال
أص�ب  فيأص�ب آبائھم وخلق للنار أھ� خلقھم لھا وھم  فيخلقھم لھا وھم 

  . آبائھم

                                                 
 الع�قة بين ا�رادة البشرية وا�لھية في الفكر ا�س�مي غير محسومة عموما وھناك أقوال كثيرة أشھرھا 67

` ھو الذي يحدد أفعال (والجبرية لدى الجھمية  ،)ا�نسان ھو الذي يختار أفعاله(القدرية لدى المعتزلة 
حرية ا2ختيارغير المستقلة مع ذلك عن ` ھو الذي يمنح ا�نسان (وموقف ا شاعرة الوسطي  ،)�نسانا

ة بمنطق اAخر .)إرادة ` aن bوكثيرا ما تطرح آراء متضاربة من  ،وكثيرا ما يتكلم بعض ا شاعرة وبعض الس
 . جانب الكاتب نفسه

ھنا ھو اللـه،  ”من“ على أن) الخ.. الطبري، السعدي، ابن كثير، القرطبي، البغوي(اتفق جل المفسرين  68
 ”يعذب من يشاء”وقد تكررت. فيعذب بعدله ويغفر برحمته: كيفما شاء ` ؛ أيْ فھو يعذب ويرحم كيفما شاء

  . باللفظ في سور عديدة
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 ،أعماله علىا�س�م يقر أن المسلم ُيحاسب يوم القيامة  فيغالب وا2تجاه ال  
اللھم إ2 لتبيان فساده وزيادة  ،ف� ُيحاسب الكافرأما  ؛لموازنة الحسنات بالسيئات

وكل أعماله ، 69”الكافر 2 حسنات له توزن بسيئاته، ابن تيميةفبتعبير  .عذابه
وھذه العقيدة غالبة . با[ مبدئيا كافره ؛  نسيئات بغض النظر عن مضمونھا

 ؛ذلك فيوالبراھمة  ،والكرامية الخوارج ،ويختلف المعتزلة. وسط المسلمين
، كالكذب، وبعضه مدركا بالعقل، 2عتبارھم الحسن والقبيح وصفا ذاتيا ل_فعال

ن والقبح يجب معرفتھما سْ والحُ . كالطھارة والص�ة ،وبعضه بانضمام الشرع
 الكافرذلك أن  علىويترتب ،  القبيح واجب كذلك واعتناق الحسن واجتناب، بالعقل

تحديد الحسن  فيويقبل الشيعة ا�مامية بدور العقل . قد يقوم بأعمال حسنة
 ،أعم القضايا فيفالعقل يحدد الحسن والقبيح ؛ حدود الحدود فيولكن  ،والقبيح

بينما ذھب . ولم ُيفترض حدوث اخت�ف بينھما ،الشرع أيضامع ھا فييتفق  التي
 علىوجب تأويل النص الدال  ،أنه إذا اختلف العقل مع الشرع إلىالمعتزلة 

    . رده أو ،الشرع

بغض ، الشرعيالمحدد بمحتوى الفعل 2 بأصله  يوالمدرك بالعقل يساو  
وھو ما تجاوزه ، المرجعية ھنا بشرية تاليوتكون بال، النظر عن نية صاحبه

. وحديثا مع انحسار فكر محمد عبده ،قديما مع ھزيمة المعتزلة ا�س�ميالفكر 
لرفض القيم  نظريوھذا ھو ا ساس ال، بالقصد منھا أو ،وصارت ا عمال بالنيات
 في البشريوفقا للعرف  ،نبيلة كانتلو  حتى، ا�س�ميغير المستندة للشرع 

، والقبيح يكون من أجل الدنيا ،أجل عبادة اللـهفالحسن ما يتم من ، وقت أو آخر
حكم ا مر موصوف بالحسن عرف ذلك “ يوبتعبير البزدو ؛فھما ُيحددان بالشرع

فما يقوله اللـه . 70”بكونه مأمورا به 2 بالعقل نفسه إذ العقل غير موجب بحال
الفقھاء الذين أخذوا  كان وإن. والرسول ھو الحق بغض النظر عن محتواه

فلم يكن غرضھم تقييم ، ياس قد اھتموا أشد ا2ھتمام بالكشف عن علل ا حكامبالق
كأساس �صدار أحكام فقھية  ،بل مجرد استخدام تلك العلل المفترضة، النصوص

ومن نافلة القول أن نقد النص المقدس . النص فيغير منصوص عليھا مباشرة 
  . ا�س�ميالفكر  فيمن المحرمات 

وھو أيضا ، صاحب رؤية أخرى أو ،مدان وليس مجرد مختلف الكافر*    
، ريرش، منحرف، ضال: بل ھو بالضبط،  نه مخالف له ،ليس مجرد عدو ل;س�م

  . يتعامل بھا ا�س�م كأحكام مطلقة التي ،آخر مختلف أحكام القيمة إلى

 فيفتسمى  ،جزيرة العرب فيالدعوة المحمدية  علىأما المرحلة السابقة   
 ھيَ وليست مجرد الفترة الزمنية . واللفظ مشتق من الجھل، ا�س�م بالجاھلية

 أو ،نفس ا فكار يتسم لذلك .نفاھا ا�س�م التيبل العادات وا فكار ، المقصودة
لقد حقق ا�س�م من وجھة . ما يشبھھا بعد ا�س�م بالجاھلية أيضا أو ،العادات

                                                 
  . رسالة إلى أھل البحرين في رؤية الكفار ربھم 69
 .269أصول فخر ا�س�م، المجلد ا ول، ص  70
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 تاليوبال، إليھا كسلوك ضال ومفسد وأصبح ينظر، نظره قطيعة مع الجاھلية
 في أو ،اج لعصر وم�بسات موضوعية معينةكانتا مر لم يفسر . مدان تماما

ا�س�م  علىوتصور الفترة السابقة . كجھالة؛ بل كشيء مدنس، ما تاريخيسياق 
 علىأو ، وليس بھا إ2 الفساد والظلم ،أنھا فترة مظلمة علىالثقافة ا�س�مية  في

  . ومعظم خاصتھم ،أذھان عامة المسلمين فيالصورة الراسخة  ھيَ ا قل ھذه 

بل أيضا ، النص المقدس فيكل ھذا منصوص عليه بوضوح ليس فقط   
أعمال  فيسواء  ،القديم والحديث والمعاصر ا�س�ميكتب التراث  فيوبكثافة 

ويلجأ . عربيال يالحكوم يالخطاب الرسم في حتىو، المعتدلين أو ،”نفيالمتطر“
 التيمث� اAيات  :بعكس ذلك يآيات من القرآن توح إلىالبعض من حين Aخر 
متناسيا أنھا آيات 2 ع�قة لھا بتحديد مفھوم الكفر ، إلخ..تمدح المسيح والرھبان

 فيبكثافة  قدمالم ا�س�ميمتناسيا الكم الھائل من التراث  وا ھم، والكافرين
  . 71يعبر عنھا باستمرار التي ،متجاھ� قناعاته ؛أھميةوا كثر ، وسائل ا�ع�م

اذا استعرنا  – ”لحظات“ كانتيجيب بأنھا  .وماذا عن ا ديان السابقة؟*   
، ھم أيضا مسلمين كانوافا نبياء السابقين  .من ا�س�م - التعبير من علم المنطق

 ،ھو ا�س�م ؛ولكن أتباعھم قاموا بتحريف الكتب المقدسة عمدا، فالدين واحد
 يھوديا إبراھيم كان ما: وإن اختلفت الشرائع من مرحلة  خرى بعض ا2خت�ف

  -  )67: آل عمران( من المشركين كان وما امسلم احنيف كان ولكن نصرانيا و2
قالوا نعبد  بعديأم كنتم شھداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من 

 ونحن له مسلمون واحدا وإسحاق إلھا وإسماعيل إبراھيموإله آبائك  إلھك
ھم �ت أمھاتھم شتى ودينوة لعوا نبياء إخ: الحديث فيوجاء ، 72)133: البقرة(

وقد قُتلت مسألة تحريف التوراة وا�نجيل بحثا من  .)3370 -  البخاري( واحد
انحرافا  التأويل يعنيفاعتبر بعضھم أن التحريف  ؛ھافيقبل ا�س�ميين واختلفوا 

                                                 
بينما اAخر  ،محمد عمارة في حديث على إحدى القنوات الفضائية أن ا�س�م يعترف باAخر - مث� –زعم  71

ھل : والسؤال اAن .ن 2 يعترفون بالنبي محمدوبينما ا خر ،وعيسى ،2 يعترف به، فا ول يعترف بموسى
ولم يحرفوا كتبھم وليسوا كفارا وليسوا أعداء ل;س�م لمجرد  ”في قلوبھم مرض”يعترف بأن ا خرين ليس

 ،أنھم ينكرونه؟ وا ھم ھل يعترف بأنھم مجرد أناس يختلفون فكريا مع المسلمين؟ وھل يعترف بالملحدين
فھل يعترف ا�س�م بالكافر كمجرد .. وھم نسبة كبيرة من البشر؟ باختصار اAخر في ا�س�م ھو الكافر

بكافة مدارسه  ،بل كل الفكر ا�س�مي ،و2 نقصد ھنا النص المقدس. عية اخت�فه؟؟ بالطبع 2مختلف وبشر
ولكن اعتاد ا�س�ميون أن يطلقوا على أفكارھم وخطاباتھم المعلنة أسماء 2 ع�قة  ،)عدا أفراد ق�ئل للغاية(

  . حتى عكسه، للتقية والخداع ، أولھا بمحتواھا
 عن أبي ھريرة رواية...: قال الزھري...حدثنا: 5755 - ففي البخاري .م فطرةحتى آداب وعادات ا�س� 72
وفي . »الختان وا2ستحداد ونتف ا�بط وتقليم ا ظفار وقص الشارب أو خمس من الفطرة الفطرة خمس«

قص الشارب، وإعفاء اللحية، : عشر من الفطرة«: قال رسول `: عن عائشة، قالت...: 557 -  مسلم
. »والسواك، واستنشاق الماء، وقص ا ظفار، وغسل البراجم، ونتف ا�بط، وحلق العانة، وانتقاص الماء

انتقاص الماء يعني : قال وكيع: زاد قتيبة. إ2 أن تكون المضمضة. ونسيت العاشرة: قال مصعب: قال زكرياء
قال رسول اللـه صلى اللـه «: البن طھمان عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك ق إبراھيموقال . ستنجاء2ا

نھران ظاھران، ونھران باطنان، فأما الظاھران فالنيل : رفعت إلى السدرة فإذا أربعة أنھار: عليه وسلم
قدح فيه لبن، وقدح فيه عسل، وقدح فيه : فأتيت بث�ثة أقداح. والفرات، وأما الباطنان فنھران في الجنة

  ). 5483 - البخاري. (”أصبت الفطرة أنت وأمتك: يل ليفأخذت الذي فيه اللبن فشربت، فق. خمر
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اتفق  ،ا مر كان وأيا. تحريف النصوص يعنيأنه  إلىوذھب آخرون  ،بالمعنى
وأن كل من 2 يؤمن بھا من أھل  ،الخاتمة ھيَ أن الرسالة المحمدية  علىالجميع 

 على ،العصر الراھن فيوخاصة  ،ويتفق جل المسلمين عامة، الكتاب ُيعد كافرا
  . أن التوراة وا�نجيل محرفان

ف� حجة  حد أنه لم يتلق  لذلك ؛كل ا مم إلىوقد أرسل اللـه الرسل   
 : الرسالة ا�لھية

 وھم 2 يظلمون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولھم قضى بينھم بالقسط  
فأصبح 2 حجة  حد  ؛علمت به أمم ا رضأُ  ،وبعد أن جاء ا�س�م. )47: يونس(

  . ولم يسمع عن الرسالة الحق ،الكفر علىاه أبواه اللھم إ2 من ربa  ،بعدم العلم

والذين  إن الذين آمنوا: وغيرھم ،مسيحيينا�س�م يمدح ال كانالبدء  في  
فلھم أجرھم  اوعمل صالح واليوم اAخر والنصارى والصابئين من آمن با[ ھادوا

  . )62: البقرة( ھم يحزنون و2 خوف عليھم و2 عند ربھم

وقولوا  أحسن إ2 الذين ظلموا منھم ھيَ  التيإ2 بتجادلوا أھل الكتاب  و2  
 ونحن له مسلمون واحد وإلھكم وإلھنا وأنزل إليكم أُنزل إلينا الذيآمنا ب

  . )46: العنكبوت(

 مسيحيينمقررا أن اليھود وال، النھاية حدد موقفه بشكل قاطع فيولكن   
  : نوكفار ومشرك

اللـه ذلك قولھم  ابناللـه وقالت النصارى المسيح  ابنوقالت اليھود عزير   
 aاتخذوا . ى يؤفكونبأفواھھم يضاھئون قول الذين كفروا من قبل قاتلھم اللـه أن

وما أمروا إ2 ليعبدوا  مريم ابنمن دون اللـه والمسيح  اورھبانھم أرباب أحبارھم
لقد كفر الذين ، )31 -  30: التوبة( 2 إله إ2 ھو سبحانه عما يشركون احدا إلھا

لقد كفر الذين قالوا إن اللـه ، )72: المائدة( مريم ابنقالوا إن اللـه ھو المسيح 
 فيوھو  فلن يقبل منه اومن يبتغ غير ا�س�م دين  ، )73: المائدة( ثالث ث�ثة

وما اختلف  إن الدين عند اللـه ا�س�م، )85: آل عمران( اAخرة من الخاسرين
ومن يكفر بآيات اللـه  بينھم االكتاب إ2 من بعد ما جاءھم العلم بغيالذين أوتوا 

  . )19: آل عمران( فإن اللـه سريع الحساب
بل  ،ن با[ بطريق تخالف ا�س�م 2 ُيعدون من المؤمنينوالمؤمن حتىف  
  . بل ومشركين بدرجة من الدرجات، اكفار

اقتضاء “: كتابه فيتيمية تفصي� كفر اليھود والنصارى  ابنقد حلل و  
وكفر ، معتبرا أن كفر اليھود أصله عدم العمل بالعلم، ”الصراط المستقيم

وقد ذھبت ا غلبية الساحقة من الفقھاء . النصارى أصله عملھم ب� علم
 أو ،سواء من المتشددين، ر اليھود والمسيحيينفيتك إلى ،قديما وحديثا ،العلماءو

الذين فسروا القرآن بمرونة  ،ھذا سوى أقل القليل علىولم يخرج ، المعتدلين
وأحمد ، العشماويومحمد سعيد ، مثل محمود شلتوت، تأوي� لمقاصده ؛أكثر

العام  رأيَ إ2 أن ال .العلمانيين المعاصرينالمسلمين ن من ووآخر، منصور صبحي
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. الحاضر في أو ،الماضي فيسواء ، أھل الكتاب إ2 ككفار إلىالمسلم لم ينظر 
مدى  علىالثقافة ا�س�مية  فيوإن ھذه النظرة  ھل الكتاب عميقة تماما 

  . التاريخ

توضح آيات  كما ،ورغم أن ا�س�م قد وصف اليھود والنصارى بالشرك  
أھل  :ومن أسماھم ،إ2 أنه قد ميز بين المشركين، سورة التوبة المذكورة آنفا

إ2 أن ، رغم أنھم مشركون، فا خيرون. المسيحيينو ،قاصدا اليھود، الكتاب
ما في ،فرغم أنه محرa ، يولديھم كتاب سماو ،لديھم بعض القناعة بوحدانية اللـه

كما أن منھم من يلتزم ، إ2 أن ھناك قناعة لديھم أنه من عند اللـه، ذھب القرآن
ويستخدم القرآن والحديث الكفر والشرك بنفس . إلخ..بتعليمات كتابه قبل تحريفه

وأكثر الفقھاء . مواضع أخرى فين فيوبمعنيين مختل ،مواضع فيالمعنى 
ولكن  ،اكفار لمسيحييناعتبار اليھود وا إلىذھب ، أبو حنيفة وت�ميذه ؛اجتھادا

واعتبر . باعتبار الشرك بالتعريف ھو اتخاذ إله آخر مع اللـه، ليسوا مشركين
 ؛ھم أقرب ل;س�م؛  نالكفارمن أھل الكتاب أفضل من غيرھم من  الكفارا�س�م 

 والذين أشركوا للذين آمنوا اليھود لتجدن أشد الناس عداوة: خاصة المسيحيين
 ولتجدن أقربھم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منھم قسيسين

من أسلم من أھل : الحديث وفي، )82: المائدة( وأنھم 2 يستكبرون ورھبانا
ومن أسلم ، علينا الذيوعليه مثل ، لنا الذيوله مثل ، فله أجره مرتين؛ الكتاب

  . 73علينا الذيوعليه مثل ، لنا الذيوله مثل ، فله أجره، من المشركين

أن  إلىإنما يشير  ،عقائديا  صحاب ا ديان ا خرى معاديوالموقف ال  
ذلك  ؛من ا�يمان با[ -  عمليا - ا�س�م السائد يعتبر ا�يمان برسالة محمد أھم

 ،مكة يؤمنون با[ في الكفار كان وقد. االمؤمنين أن يصدقوا محمد علىأن 
ة دينيال؛ سلطته عليھم ؛ أيْ ودارت المعركة الرئيسية مع ا�س�م حول نبوة محمد

وبعد محمد صار التصديق . كل المجا2ت تقريبا فيع ه شرa ؛  نوالدنيوية بالطبع
وھو ، قلبه فيلو لم يدخل ا�يمان  حتى، كافربرسالته شرطا 2عتبار المرء غير 

ولما  ولكن قولوا أسلمنا قالت ا عراب آمنا قل لم تؤمنوا: وصف القرآن ل_عراب
 ،وغيره ،74تيمية ابنونتذكر ھنا ك�م . )14: الحجرات( قلوبكم فييدخل ا�يمان 

 ،والرھبان ،كا حبار، من يتصف بالورع والزھد والعبادة والعلم حتىحول كفر 
عده يُ ، ”ا�نساني“رغم حبه للـه وسلوكه ف. خلقه ووداعته كان مھما، وغيرھم

فا�يمان ُيقصد به . برسالة محمد تاليوبال ،ه 2 يؤمن بنبوة؛  نا�س�م كافرا
 لدى ،فُتعد كفرا ،ا�يمان فيأما الطرق ا خرى  ؛ا�يمان بطريقة ا�س�م بالذات

ما أخبر فيالكفر يكون بتكذيب الرسول “، ابن تيميةوبكلمات . مجمل المسلمين
مثل كفر فرعون واليھود ، أو ا2متناع عن متابعته مع العلم بصدقه، به

  . 75”ونحوھم
                                                 

  . 304محمد ناصر الدين ا لباني، سلسلة ا حاديث الصحيحة،  73
  . الفرقان بين أولياء اللـه وأولياء الشيطان 74
  . درء تعارض العقل والنقل، الجزء ا ول 75
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ھذا ھو  .ا�يمان وا�س�م بالمعنى ال�حق لرسالة محمد مقابل الكفر*   
 ؛والمسلمون ھم فقط أصحاب الدين الحق. للبشر ا�س�ميينملخص تقسيم جل 

مع ، للكفر فظل ھو تعريف اللغة العربية مأما تعريفھ. أما غير المسلمين فكفار
 .باAخر؛ وھو ما يلخص أساس ع�قة ا�س�م بالعالم، للمعنى دينيإضافة البعد ال

بل عدو  ؛ا�س�م ليس مجرد آخر لدىومما يجدر التأكيد عليه أن اAخر ھذا 
 ،سواء بواسطة اللـه نفسه ،المستحق للعذاب، بنعمه الكافرالمتمرد عليه ، اللـه

ويشف  وينصركم عليھم ويخزھم قاتلوھم يعذبھم اللـه بأيديكم: المسلمين أو
 فيُيستخدم كثيرا  ،عدو اللـه :وھذا التعبير. )14: التوبة( صدور قوم مؤمنين

، وبالطبع يكون عدو اللـه عدوا للمسلمين. المتھمين بالكفر أو ،الكفاروصف 
  . فعدو المسلمين ھو عدو اللـه قطعا ؛والعكس بالعكس

وھو  ،فا�س�م ھو خروج من الكفر، ا�يمان ھو نقيض الكفر كان وإذا  
فالمؤمن . الفعليدرجة ا�يمان  إلىلو لم يصل المرء  حتى ،ھدى ؛اعتراف بالحق

ولكنه ، أو ناقص ا�يمان ،ولكن المسلم قد 2 يكون مؤمنا حقا ،مسلم بالضرورة
بل يمكن أن ، والكفر ليس إنكار الخالق بالضرورة. ا�س�م أركانقرر أن يعترف ب

الغالبية العظمى من رأي حسب ، 76ا�س�م أركانيشمل أولئك الذين ينكرون أحد 
  . الفقھاءكبار 

                                                 
قتال المسلم كفر وسبابه فسق ومن : أنه قال صلعموروَي عن النبي : قال القطامي: جاء في لسان العرب 76

كفر إنكار بأن 2 يعرف اللـه أص�ً و2 : الكفر على أربعة أنحاء: رغب عن أبيه فقد كفر؛ قال بعض أھل العلم
يعترف به، وكفر جحود، وكفر معاندة، وكفر نفاق؛ من لقَي ربه بشيء من ذلك لم يغفر له ويغفر ما دون ذلك 

فھو أن يكفر بقلبه ولسانه و2 يعرف ما يذكر له من التوحيد، وكذلك روَي في فأما كفر ا�نكار . لمن يشاء
؛ أْي الذين كفروا بتوحيد اللـه، ”إن الذين كفروا سواء عليھم أأنذرتھم أم لم تنذرھم 2 يؤمنون“: قوله تعالى

وأما كفر الجحود فأن يعترف بقلبه و2 يقر بلسانه فھو كافر جاحد ككفر إبليس كفر أمية بن أبي الصلت، 
؛ يعني كفر الجحود، وأما كفر المعاندة فھو أن يعرف ”به ”فلما جاءھم ما عرفوا كفروا“: ومنه قوله تعالى

يعترف بقلبه ويقر : به حسداً وبغياً ككفر أبي جھل وأضرابه، وفي التھذيب اللـه بقلبه ويقر بلسانه و2 يدين
ولقد علمت بأن دين محمٍد من خير أديان البرية دينا لو2 : بلسانه ويأبى أن يقبل كأبي طالب حيث يقول

  . الم�مة أو حذار مسبٍة، لوجدتني سمحاً بذاك مبينا

سئل ا زھري عمن يقول بخلق : قال الھروي. و2 يعتقد بقلبه وأما كفر النفاق فأن يقر بلسانه ويكفر بقلبه
الذي يقول كفر، فأعيد عليه السؤال ث�ثاً ويقول ما قال ثم قال في اAخر قد يقول : القرآن أنسميه كافراً؟ فقال

خل والكفر أيضاً بمعنى البراءة، كقوله تعالى حكاية عن الشيطان في خطيئته إذا د: قال شمر. المسلم كفراً 
وكتب عبد الملك إلى سعيدبن جبير يسأله عن الكفر . إني كفرت بما أشركتمون من قبل؛ أْي تبرأت: النار
فكفر ھو شرك يتخذ مع اللـه إلھاً آخر، وكفر بكتاب اللـه ورسوله، وكفر بادعاء ولد : الكفر على وجوه: فقال

للـه ويسعى في ا رض فساداً ويقتل نفساً للـه، وكفر مدعي ا�س�م، وھو أن يعمل أعما2ً بغير ما أنزل ا
  . أحدھما كفر نعمة اللـه، واAخر التكذيب با[: محرمة بغير حق، ثم نحو ذلك من ا عمال كفران

؛ معناه أن من زعم أن حكماً من ”ومن لم يحكم بما أنزل اللـه فأولئك ھم الكافرون“: وقوله سبحانه وتعالى 
ومن لم : قيل له: وفي حديث ابن عباس. بياء، عليھم الس�م، باطل فھو كافرأحكام اللـه الذي أتت به ا ن

وقد أجمع الفقھاء أن من : يحكم بما أنزل اللـه فأولئك ھم الكافرون وليسوا كمن كفر با[ واليوم اAخر، قال
أحكام النبي إن المحصنين 2 يجب أن يرجما إذا زنيا وكانا حرين، كافر، وإنما كفر من رد حكماً من : قال

وفي حديث ابن . صلى اللـه عليه وسلم  نه مكذب له، ومن كذب النبي، صلى اللـه عليه وسلم فھو كافر
إذا قال الرجل للرجل أنت لي عدو فقد كفر أحدھما با�س�م، أراد كفر نعمته  نه : مسعود، رضي اللـه عنه

من ترك قتل : وفي الحديث. لم يعرفھا فقد كفرھا اللـه عز وجل ألف بين قلوبھم فأصبحوا بنعمته إخواناً فمن
: من أتى حائضاً فقد كفر، وحديث ا نواء: الحيات خشية النار فقد كفر أْي كفر النعمة، وكذلك الحديث اAخر

كافرين بذلك دون غيره حيث  ؛ أيْ مطرنا بنوء كذا وكذا: إن اللـه ينزل الغيث فيصبح قوم به كافرين؛ يقولون
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ومkkع ذلkkك لkkم يتفkkق ، وقkkد تنkkاول الفقkkه قضkkية الكفkkر بقkkدر كبيkkر مkkن ا2ھتمkkام  
رغkkم ادعائkkه ، فالمسkkلم أيضkkا يمكkkن أن يصkkبح كkkافرا. معنkkاه تحديkkدا علkkىالفقھkkاء 
ويمسkkى  ايصkkبح الرجkل مؤمنkk، كقطkkع الليkل المظلkkم ابkkادروا با عمkال فتنkk: ا�س�kم

. )273 - مسkلم( دينه بعرض من الkدنيايبيع ، اويصبح كافر امؤمن يويمس، اكافر
قليkل جkدا مkن العلمkاء ا وسkع  لkدىُيعتبkر كkافرا  أa2 كما أن منكر الدين يمكن أيضا 

، 77شkلتوتمحمkود وحديثا الشkيخ ، يوالعنبر ،كالجاحظ ،مثل بعض المعتزلة ،أفقا
فkkالكفر لkديھم يتطلkkب لkkيس فقkط إنكkkار ا�س�kkم بkل أن يkkتم ھkkذا بعنkkاد  ؛وجمkال البنkkا

ثkkم ينكرھkkا  ،ويkkدركھا ،الصkkحيحة بعkkد أن ُيبلkkغ الkkدعوة ا�س�kkمية ؛ أيْ واسkkتكبار
يعkرف اللkـه تمامkا ويصkر  ، الkذيإبليسھkذا الخصkوص بk فيوُيضرب المثل  .عندا
 ،صبحي منصور أحمد لدىأما . فھو أبو الكفر ب� منازع، معصيته ومحاربته على

خصوصkا  ،الkدين وا2ضkطھاد فkييعني ا�كراه  ،الكفر السلوكي :إلىفالكفر ينقسم 
وھkو  ،والكفر العقيkدي ؛حد ا�خراج من الديار وا وطان ثم القتال ىعندما يصل إل

`  ىوالحكkم عليkه موكkول إلk ؛ورسkله ،وكتبkه ،وم�ئكتkه ،يعني عدم ا�يمان با[
النkاس فkي اخت�فkاتھم العقيديkة  ىتأجيل الحكم علk ىوالقرآن يؤكد عل، يوم القيامة

. آخkر بkالكفر العقيkدي ىفلkيس لبشkر أن يحكkم علk، الي يوم القيامة والي ` وحده
مkkن البشkkر أن  فلkkيس  حkkدٍ  ؛وعلkkي ذلkkك يkkرفض ا2تھkkام بkkالكفر العقيkkدي إجمkkا2

                                                                                                                                            
: أيكفرن با[؟ قال: فرأيت أكثر أھلھا النساء لكفرھن، قيل: إلى النوء دون `؛ ومنه الحديث ينسبون المطر

سباب المسلم فسوق : 2 ولكن يكفرن ا�حسان ويكفرن العشير أْي يجحدن إحسان أزواجھن؛ والحديث اAخر
كفرھا؛ وا حاديث من  فنعمةٌ ) أْي رمي الجمرات(وقتاله كفر، ومن رغب عن أبيه فقد كفر ومن ترك الرمي 

  . ھذا النوع كثيرة
وعليه؛ فمن لم يؤمن بوجود `؛ أو لم يؤمن بوحدانيته وتنزھه : الحد الفاصل بين ا�س�م والكفر: قال 77

عن المشابھة والحلول وا2تحاد؛ أو لم يؤمن بتفرده بتدبير الكون والتصرف فيه، واستحقاق العبادة 
وق ما من المخلوقات؛ أو لم يؤمن أن [ رسا2ت إلى خلقه، بعث بھا رسله، والتقديس، واستباح عبادة مخل

وأنزل بھا كتبه عن طريق م�ئكته؛ أو لم يؤمن بما تضمنته الكتب من الرسل، أو فرق بين الرسل الذين قص 
جزاء علينا فآمن بالبعض وكفر بالبعض؛ أو لم يؤمن بأن الحياة الدنيا تفنى ويعقبھا دار أخرى ھي دار ال

ودار ا�قامة ا بدية، بل اعتقد أن الحياة الدنيا حياة دائمة 2 تنقطع، أو اعتقد أنھا تفنى فناء دائما 2 بعث 
م وفيما أوجب، ھَي دينه الذي يجب أن  aبعده، و2 حساب و2 جزاء؛ أو لم يؤمن بأن أصول شرع ` فيما حر

م من تلقاء نفسه ما رأى تحريمه، وأوج aمن لم يؤمن بجانب ... ب من تلقاء نفسه ما رأى وجوبهُيتبع، فحر
منه ھذه الجوانب و2 حلقة من ھذه الحلقات 2 يكون مسلما، و2 تجري عليه أحكام المسلمين فيما بينھم 
وبين `، وفيما بينھم بعضھم وبعض، وليس معنى ھذا أن من لم يؤمن بشيء من ذلك يكون كافرا عند `، 

إنما معناه أنه 2 تجري عليه في الدنيا أحكام ا�س�م، ف� يطالب بما فرضه ` على يخلد في النار، و
المسلمين من العبادات، و2 يمنع مما حرمه ا�س�م كشرب الخمر وأكل الخنزير وا2تجار بھما، و2 يغسله 

. قريبه المسلم إذا ماتالمسلمون إذا مات و2 يصلون عليه، و2 يرثه قريبه المسلم في ماله، كما 2 يرث ھو 
بعد أن بلغته على  -لشيء منھا  ، أوأما الحكم بكفره عند ` فھو يتوقف على أن يكون إنكاره لتلك العقائد

وجھھا الصحيح، واقتنع بھا فيما بينه وبين نفسه، ولكنه أبى أن يعتنقھا ويشھد بھا عنادا واستكبارا، أو 
ورة بصورة من لوم فاسد؛ فإذا لم تبلغه تلك العقائد، أو بلغته بص طمعا في مال زائل أو جاه زائف، أو خوفا

ولم يكن من أھل النظر، أو كان من أھل النظر ولكن ) غير صحيحة: خطأ مطبعي(منفرة أو صورة صحيحة 
فإنه 2 يكون كافرا يستحق  - لم يوفaق إليھا، وظل ينظر ويفكر طالبا للحق، حتى أدركه الموت أثناء نظره

 . 19ا�س�م عقيدة وشريعة، ص . في النار عند ` الخلود
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يكkkون ھkkو نفسkkه  ؛ أيْ مkkدعيا ل_لوھيkkة كkkان وإ2 ،يحاسkkب إنسkkانا بشkkأن عقيدتkkه
  . 78كافرا

ةأغلظ بإجماع  الثانيو .وكفر ردة ،أصليكفر  إلىوالكفر نفسه ينقسم  aن bالس 
، يخرج من ملة ا�س�م كفر أكبر إلى ،وھناك تقسيمات أخرى .والشيعة جميعا

 -  فعلي - كفر قولي :الغالبية لدى ،وكفر أصغر 2 يخرج صاحبه من الملة
 -  تكذيب: كفر إلىوقسمه بعض الفقھاء ، رالكب كفر النعمة مقابل كفر، ياعتقاد

. إلخ. بخ�ف كفر الردة، نفاق - شك -  إعراض -  استكبار وإباء مع التصديق
والشرك نفسه ُيقسم ، غير أھل الكتاب لدىوالشرك  وھناك من يميز بين الكفر

 -  شرك الطاعة - شرك النية وا�رادة والقصد - شرك الدعوة - شرك أكبر :إلى
  . الخفيوالشرك ، الرياء أو ،القسم بغير اللـه :مثل ،وشرك أصغر، شرك المحبة

أن من يعلن  على - ىأدنكحد  -  ولكن اتفقت الغالبية العظمى من المسلمين  
وھو ما  ،ھذا الكتاب فيسنأخذ به  الذيوھذا ھو المعنى ، أنه غير مسلم ھو كافر

  . بمعنى غير ا�س�م، ”كفر“وسنستخدم لفظ  ،يحقق الغرض منه

******  

                                                 
 . 3ف  2 ب: أنواع الكفر باليوم اAخر 78
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 ا مة المختارة: الفصل الثالث
  

، طريقة واحدة علىالناس متفقين  لو كان“
لم يكن فرقاًنا ، ومحبة من غير عداوة و2 بغضاء

و2 ، و2 بين المؤمنين والكفار، بين الحق والباطل
  ”بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان

 عبد الوھاب بنسليمان 

  

  

وھو العدل  ،وھو الحقيقة المطلقة والنھائية ،ك�م اللـهم ھو قدa ا�س�م كما يُ   
. وأما الشر فمن وسوسة الشياطين ،من اللـهھذا الخير . والخير المطلق ،المطلق

واليوم اAخر  يؤمنون با[ ا2 تجد قوم: حزب `: الكون فياذن يوجد حزبان 
وحزب  )22: المجادلة( أولئك حزب اللـه…يوادون من حاد اللـه ورسوله

 استحوذ عليھم الشيطان فأنساھم ذكر اللـه أولئك حزب الشيطان: الشيطان
للكفر  النقيوھو النموذج ؛ إبليسوالحزب ا خير ھو حزب . )19: المجادلة(

  .مؤمنين وكفار: قطبين إلىإذن ينقسم العالم . أشرنا كما ،البين

 أو ،يمكن أن تمارس الشر ؛ أيْ ”فجورھا وتقواھا“والنفس البشرية تحمل   
ما خلقت الجن وا�نس إ2 و: وقد خلق اللـه البشر والجن ليعبدوه فحسب. الخير

؛ جل المسلمين طاعته الكاملة لدى تعنيوھذه العبادة  .)56: الذاريات( ليعبدون
أزمنة  فيجاء  ،الدين بألف 2م التعريف ھو ا�س�م كان ولما. اتباع الدين أيْ 

 . أن يتبعوه، وكذلك الجن، البشر علىوجب ، مختلفة وبطبعات مختلفة

 علىوأفضل الكتب ، ا�س�م آخر الكتب السماوية فيعد إن القرآن يُ   
إن : وأفضل البشر ھو من يدرس القرآن ،غيرھا أو ،ةدينيسواء ال، ا�ط�ق

القرآن  يكذلك يحتو. )414 - أحمدمسند ا�مام ( خيركم من علم القرآن أو تعلمه
بل وأقرھا ، عامة المسلمين وفقھائھم لدىھذه عقيدة راسخة  ؛كل شيء على

 فيما فرطنا ، )89: النحل( ونزلنا عليك الكتاب تبياًنا لكل شيء: القرآن نفسه
، يملك المسلمون الحقيقة المطلقة تاليوبال. )38: ا نعام( الكتاب من شيء

 علىھذه فكرة مستقرة . والصح والخطأ ،والشر ودينھم ھو المعيار المطلق للخير
فوسعه  ؛حيز ا2جتھاد المسموح به فيوإن اختلف ا�س�ميون . مدى التاريخ

فالكل يقر بأن النصوص المقدسة قدمت كل شيء  ؛وضيقه البعض أيضا، البعض
ورغم الت�عبات اللغوية بغرض البرھنة . وتضمنت أسس ا2جتھاد نفسه ،أساسي

من  -تقريبا  - 2 يستطيع أحد، أن ا�س�م يدعو للتفكير وا2جتھاد على
أن ا�س�م يقدم الحقيقة المطلقة والنھائية  نفيمدى العصور  علىا�س�ميين 

المنظومة  في يوھذا مفھوم مركز، كانوأنه صالح لكل زمان وم، والكاملة
  . ة ا�س�مية بكافة مدارسھافيالمعر
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أن يميز  منطقيصار من ال ؛كافرينمسلمين و إلىالعالم ينقسم  كان ولما  
الدعوة المحمدية  كانتولما . حزب الشيطان؛ الحزب اAخر علىاللـه المسلمين 

الحق ؛ النھائيھو الدين  ييكون ا�س�م المحمد، ةدينيآخر الدعوات ال ھيَ 
ذلك يكون المسلمون وقت نزول القرآن ھم حملة الحق  علىوبناء . المطلق

بل ، خير البشر –وھذا من نافلة القول  –لذلك ھم ليسوا فقط  ؛نھائيالمطلق وال
  . )110: آل عمران( خير أمة أخرجت للناس: التاريخ فيھم أيضا خير أمة 

فذھب  .تفسير ھذه اAية مختلف المفسرين قديما وحديثا فيوقد اختلف   
 ىرأأما أغلبھم ف .المدينة إلىأن المقصود ھم من ھاجروا مع محمد  إلىبعضھم 

يخبر تعالى عن ھذه “: كثير ابنومن ھؤ2ء ، أمة محمد عموما ھيَ أن المقصود 
 فيعباس ومجاھد وعطية العو ابنوھكذا قال ، ا مة المحمدية بأنھم خير ا مم

: وقيل معناه“: قال الذي ،يوكانالشوكذلك  ،”أنس بنوعكرمة وعطاء والربيع 
أن ھذه ا مة  علىه دليل فيو ،كنتم منذ آمنتم: وقيل، اللوح المحفوظ فيكنتم 

: الظ�ل فيقال ، ومن المحدثين سيد قطب .79”ا�ط�ق علىا مم ا�س�مية خير 
وھو يكاد . تعبير يلفت النظر، لغير الفاعل يالمبن ”أخرجت“التعبير بكلمة  إن“

الظھور دفعا  إلىوتدفعھا  ،تخرج ھذه ا مة إخراجا، المدبرة اللطيفة باليد ييش
.. 2 يعلم ما وراءه إ2 اللـه الذي يومن وراء الستار السرمد، الغيب من ظلمات
مسرح  علىحركة تخرج . لطيفة الدبيب، ة المسرىفيحركة خ تصور إنھا كلمة

كنتم خير (: ولھا حساب خاص، لھا مقام خاص. خاص دور أمة ذات. الوجود أمة
لتعرف حقيقتھا ؛ أن تدركه ا مة المسلمة ينبغيما  وھذا.. )أمة أخرجت للناس

 ھيَ بما أنھا ، ولتكون لھا القيادة، لتكون طليعة أخرجت وتعرف أنھا، وقيمتھا
  . “.. خير أمة

، صناعة أو ،أكثر الشعوب علما لم يكن المسلمون ،وحين قرر القرآن ذلك   
أمة  علىيجب  التيا وامر ا�لھية  ىومن أول. المھم أنھم ا كثر طاعة للـهولكن 

فا مة ا�س�مية ليست خير أمة ، ربوع ا رض فيذھا نشر ا�س�م فيا�س�م تن
 تأمرون بالمعروف: بل  نھا مكلفة بمھمة نشر الحق والعدل، �يمانھا فحسب

 اوسط وكذلك جعلناكم أمةً أمة العدل  فھيَ . )110: آل عمران( تنھون عن المنكر
ومعنى ) 143: البقرة( ويكون الرسول عليكم شھيدا الناس علىلتكونوا شھداء 
معناه متفق  نa أوك، م كمفھوم مجرد ومطلقوالعدل ُيقدa . 80”العدل“الوسط ھنا ھو 

  . عليه بين عموم البشر

، سيد الخلق أجمعينفھو ، )40: ا حزاب( خاتم النبيينأما قائد ھذه ا مة و  
مر  علىفقھاء وعامة ، من المسلمين وھو معصوم من الخطأ بإجماع شبه كامل

                                                 
  . فتح القدير، سورة آل عمران 79
يجاء بنوٍح يوم «: قال رسول اللـه صلى اللـه عليه وسلم... حدثنا : 7185 -جاء في صحيح البخاري  80

: فيقول. ما جاءنا من نذير. فتسأل أمته، ھل بلغكم؟ فيقولون. نعم يا رب: ھل بلغت؟ فيقول: القيامة فيقال له
وكذلك : (ثم قرأ رسول اللـه صلى اللـه عليه وسلم. محمد وأمته، فيجاء بكم فتشھدون: من شھودك فيقول
   .»)يكم شھيداً لتكونوا شھداء على الناس، ويكون الرسول عل عد2ً : قال جعلناكم أمًة وسطاً 
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الخطأ من  أنھا مقصودة لتعليم الناس على غالبا أخطاؤه ُتفسر حتىو، العصور
خاصة أن العرب  ،ا�س�م شخصية محورية فيوشخصية الرسول . الصواب

مع محمد ھو  ساسيالخ�ف ا  وكان ،يؤمنون بوجود اللـه قبل ا�س�م كانوا
إع�ن  علىان عند فتح المسلمين لمكة يوافق فيمث� رأينا أبا س لذلك ؛نبوته

: شاقا عليه فقال كان ولكن إع�ن إيمانه بمحمد، 2 إله إ2 اللـه: إيمانه با[ قائ�
محمد يدعو الناس  وكان. 81”ااAن شيئ حتىالنفس منھا  فيأما ھذه واللـه فإن “

 23مراحل امتدت  علىأعلنه  الذيو ،ل;يمان به قبل أن يقدم لھم ا�س�م كام�
منحه ما يشبه  ؛ أيْ المستقبل فييدعوھم لما يقول وما سيقول ويفعل  ؛ أيْ سنة

2  ،منذ عھود مبكرة بإبراز محورية محمد ا�س�موقد اھتم . ”بياض علىشيكا “
وقد بدأ القرآن نفسه . الوجود كله؛ بالنسبة ل;س�م فحسب بل بالنسبة للعالم ككل

والذين حرفھما اليھود  ؛التوراة وا�نجيل فيبالقول بأن محمدا مذكور 
كتابتھا مئات من  فيتفنن  التي ،وذكرت السيرة النبوية. قوله حسب ،والنصارى
منھا ما ذكرته الجن  ،حدوث معجزات يوم مي�د محمد علىما يدل  ،المسلمين

وغيره أبلغ ، ”2 إله إ2 `“ ومما ُذكر أن أحدھم قال،  صحابھا من البشر
قد  إبليسبل قيل إن . 82”غالب بن يمن لؤ“المنتظر قد ُبعث  النبيصاحبه أن 

 عليه وحين ولد رسول اللـه صلى اللـه، وحين أھبط، حين لعن  :  أربع رنات رن“
كما علم بعض اليھود بخبر مولده كرسول . 83”وحين أنزلت الفاتحة، وسلم

وما حدث من إضاءة  ،يه النجاشآھذا بخ�ف ما ر. 84وأعلنوا ذلك ،المستقبل
كما ، وسقوط أربع عشرة شرفة منه، وارتجاس إيوان كسرى ،قصور الشام

وُذكرت عشرات المعجزات ، 85كما غاضت بحيرة ساوة، خمدت نار فارس

                                                 
  . 116من  91 ملف ابن ھشام، السيرة النبوية، 81
  .   408  ص ،2 ج  ابن كثير، البداية والنھاية، : التفاصيل في 82
  . 239من  32 ملف ،ابن كثير، نفس المرجع 83
وكان   : قال محمد بن إسحاق “ :ومن قصص اليھود المزعومة ھذه فلنقرأ ھذه القصة نق� عن ابن كثير، 84

التي  كان يھودي قد سكن مكة يتجر بھا، فلما كانت الليلة  : ھشام بن عروة يحدث عن أبيه، عن عائشة قالت
معشر قريش ھل ولد فيكم الليلة  يا  : ولد فيھا رسول اللـه صلى اللـه عليه وسلم قال في مجلس من قريش

إذا أخطأكم ف� بأس، انظروا واحفظوا ما أقول  اللـه أكبر أما  : فقال  .  هواللـه ما نعلم  : فقال القوم  ؟ مولود
فرس، 2  ولد ھذه الليلة نبي ھذه ا مة ا خيرة، بين كتفيه ع�مة فيھا شعرات متواترات كأنaھن عرف  : لكم

مجلسھم  الرضاع، فتصدع القوم من يرضع ليلتين، وذلك أن عفريتاً من الجن أدخل أصبعه في فمه فمنعه
قد واللـه ولد   : فلما صاروا إلى منازلھم أخبر كل إنسان منھم أھله، فقالوا  .  وھم يتعجبون من قوله وحديثه

ھل سمعتم حديث اليھودي، وھل بلغكم   : فالتقى القوم، فقالوا  .  لعبد اللـه بن عبد المطلب غ�م سموه محمداً 
فاذھبوا معي حتى انظر إليه، فخرجوا   : ودي فأخبروه الخبر، قالفانطلقوا حتى جاءوا اليھ  ؟ الغ�م مولد ھذا

 أخرجي إلينا ابنك فأخرجته، وكشفوا له عن ظھره، فرأى تلك الشامة فوقع  : به حتى أدخلوه على آمنة فقالوا
يل، فرحتم قد ذھبت واللـه النبوة من بني إسرائ  : قال  ؟ مالك ويلك  : اليھودي مغشياً عليه، فلما أفاق قالوا له

المرجع السابق، نفس . ” يا معشر قريش، واللـه ليسطون بكم سطوة يخرج خبرھا من المشرق والمغرب بھا
    .الموضع

  . نفس الموضع 85
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ذھن ا غلبية  فيو2 شك أن محمدا يحتل . 86ا رضية والكونية ؛ة ا خرىفيالخرا
وصفه محمد قطب مث� ، ة تالية مباشرة للرب نفسهكانم العظمى من المسلمين

 إلىكله من بدائه  البشريالوجود  فيبأنه أكمل شخصية وأعظم شخصية 
لكن ، 88أنه أفضل الخلق عموما المسلمينمن  ىالغالبية العظم وتردد، 87منتھاه

2 يكون المرء  ،ل;س�م اووفق. قليلون اعتبروه أفضل البشر وليس أفضل الخلق
رسول  امحمد“بل 2بد أن يعلن أيضا إيمانه بأن ، مؤمنا بمجرد إع�ن إيمانه با[

`” .  

ھذه  بل يترتب عليھا أن، بمجرد ا�ع�ن عنھا ھيوقصة خير أمة 2 تنت  
 علىلتحقيق خ�فة اللـه  ،ولھا الحق أن تقود البشرية ،ا مة عليھا واجب

 بل  ن أبناءھا يأمرون بالمعروف، ذاتھا فيليست خير أمة  فھيَ . ا رض
والمعروف ھنا ليس شيئا  .وھذا شرط 2عتبارھا خير ا مم، وينھون عن المنكر

مھمة  فيأمة  فھيَ . ذاتها�س�م ، باختصار ؛ أيْ آخر سوى تعليمات ا�س�م
وإذا . وتحقيق السيادة لشرع ا�س�م ،مقدسة مكلفة بالنضال ضد الكفر وھزيمته

 منطقيفمن ال، أمة فيمن المستحيل تحقيق السيادة ل;س�م دون أن يتمثل  كان
 ،”بالفعل“فأمة محمد 2 توجد . سيادة المسلمين ھيَ أن تكون السيادة المطلوبة 

إ2 أن تقوم بالمھمة المقدسة  -  بتعبير سيد قطب -  ”حقيقيا وجودا“2 توجد  أو
عن  ھيالخير وا مر بالمعروف والن إلى فإما أن تقوم بالدعوة“: المشار إليھا

وأما أن 2 تقوم بشيء . مسلمة وھيَ موجودة  فھيَ  - مع ا�يمان با[ -  المنكر
إذن ا مة . 89”ا�س�م ھا صفةفيوغير متحققة ، غير موجودة فھيَ من ھذا 

تتحقق ؛ ”لذاتھا“فتصبح  ؛تقوم برسالتھا حتى ،”ذاتھا في“ ا�س�مية تظل كذلك
حياد مع  فيالمعنى أن أمة ا�س�م لم توجد لتعيش . كخير أمة أخرجت للناس

 ؛أو ل;س�م كنظام حياة ،بل لتناضل من أجل تحويله إما ل;س�م كعقيدة، اAخر
  . فتفقد شرط اعتبارھا خير أمة ؛أما إذا تقاعست عن مھمتھا

فخير أمة  ؛اليھود لدى ”شعب اللـه المختار“والمعنى يختلف تماما عن   
  . الحديث فيكر ذُ  كما ،الكفاربشرط أن تناضل الكفر وتسلسل 

                                                 
ك في د2ئل وكذل. د2ئل النبوة، إسماعيل ا صبھاني: ذكرت معظم الخرافات المتعلقة بھذا الموضوع في 86

 . بعدد كبير للغاية من ا حداث الخارقة للطبيعة المتعلقة بنبوة محمد يءالنبوة للبيھقي، المل
 . واقعنا المعاصر 87
أن الدكتور قد ادعى أن النبي .. “: شكك ناصر ا لباني في ھذه الفكرة في رده على رمضان البوطي فقال 88

ثبت عنده، إ2 بنص قطعي صلى ` عليه وسلم أفضل الخ�ئق عند ` على ا2ط�ق، وھذه عقيدة، وھي 2 ت
بآية قطعية الد2لة، أو حديث متواتر قطعي الد2لة، فأين ھذا النص الذي يثبت كونه  ؛ أيْ الثبوت قطعي الد2لة

صلى ` عليه وسلم أفضل الخ�ئق عند ` على ا�ط�ق؟ ومن المعلوم أن ھذه القضية مختلف فيھا بين 
نيفة ـ رحمه ` تعالى ـ ومن شاء التفصيل فعليه بشرح عقيدة ا�مام العلماء، وقد توقف فيھا ا�مام أبو ح

التوسل أنواعه وأحكامه، الطبعة الخامسة، الفصل الرابع، : ، كتاب”أبي جعفر الطحاوي الحنفي رحمه `
 .الشبھة السابعة

 . سيد قطب، في ظ�ل القرآن، سورة آل عمران 89
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الحديث  فيجاء الشرح  .عن المنكر؟ ىھولكن كيف تأمر بالمعروف وتن  
 فيالس�سل  فيتأتوَن بھم ، للناسخير الناس : بنفس المعنى وبألفاظ أكثر حزما

 إلخ..فا مر بالمعروف. )4439 - البخاري( ا�س�م فييدخلوا  حتىأعناقھم 
ولكن إذا أتى ، 90سبيل اللـه بأنفسھم وأموالھم فيبالجھاد ، يكون ضد دار الكفر

فقد منحھا ا�س�م وسائل متعددة ل_مر ، ه أمة محمدفييوم استضعفت 
فإن لم . منكم منكرا فليغيره بيده من رأى: مرنا ورحيما بھا كانف ؛بالمعروف

كما . )140 - مسلم( وذلك أضعف ا�يمان. فإن لم يستطع فبقلبه. يستطع فبلسانه
ذكر اليد  لذلك ؛دار ا�س�م وموجھا للمسلمين فيكذلك  يكون ا مر بالمعروف

  . واللسان والقلب 2ختيار ا داة المناسبة لكل حالة

وقبول ا�س�م  ،الدوليوالتعاون  ،السلميأما الك�م المنمق عن التعايش   
لم يتغير بقدر  ا�س�ميخاصة أن الفقه ، ف� يستند  رضية نظرية حقيقية، ل�خر

 .يأخذ بھا عامة المسلمين وخاصتھم التيبل ولم تتغير المفاھيم ، ُيذكر منذ قرون
خير “ا�س�م أن ينكر المعنى السائد والشائع لمفھوم  يمن مفكر أيj و2 يستطيع 

، الكافر ؛اAخر فييرى الشر  الذي، ا�س�م فيفالخير والشر 2 يجتمعان .. ”أمة
حزب اللـه : فالحزبان اللدودان ؛والقيم مبادئبعض ال فيلو اتفق معه  حتىدائما 

  . وحزب الشيطان ھما عدوان

  

  : رللكفاكراھية المسلمين 

دعا المسلمين  ،أوقات سابقة كذلك وفي ،السائد حاليا ا�س�ميالفكر   
، الحنابلة؛ ا�س�م فيخصوصا أصحاب التوجھات ا رثوذكسية ، الكفارلكراھية 
تكن ھناك ضرورة  ما لم ،إظھار ھذه الكراھية إلىبل ودعا بعضھم . وغيرھم

ليست بموا2ة ولكن لما نھاھم  التقيaةومعلوم أن “: الجوزية ابن قيمقال . للتقية
اقتضى ذلك معاداتھم والبراءة منھم ومجاھرتھم بالعدوان  الكفاراللـه عن موا2ة 

 .91”ة بموا2ةاوليست التق، التقيaةكل حال إ2 إذا خافوا من شرھم فأباح لھم  في
الو2ية ضد العداوة وأصل الو2ية المحبة والقرب وأصل “تيمية  ابنوحسب 
  . 92”البغض والبعدالعداوة 

ا ول : مبدأين إلىمقسما العداوة ، معاصر بوضوح حنبليوقد لخصھا شيخ   
قلبه من  فيفوجود عداوة الكفر وأھله ، فھذا 2 بد منه للمسلم: ھو وجود العداوة
فھذا من نواقض  ،افإذا زال وجودھا فلم يبق لھا أثر مطلق، مقتضيات ا�يمان

وشروط ، فھذا من واجبات التوحيد: إظھار العداوة: الثانيوا مر ، ا�يمان
 فيالجوارح مع وجود أصلھا  علىفإذا لم تظھر ھذه العداوة ، استقامة ا�س�م

من ( الصغرى غير المكفرةوقد تكون من الموا2ة ، االقلب فقد تكون كفر
                                                 

 . ابن تيمية، ا مر بالمعروف والنھي عن المنكر 90
  . 69 ، ص3بدائع الفوائد،  91
  . الفرقان بين أولياء اللـه وأولياء الشيطان 92
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وكل ھذا بحسب حال ، بشروطھا التقيaةوقد تكون جائزة من باب ، )المعاصي
ب�  الكفارمعاصر آخر لكراھية  حنبليويدعو شيخ ، 93وعذره، هكانوم، صاحبھا
فالكافر عدو للـه ولرسوله وللمؤمنين ويجب علينا أن نكرھه من كل “: مواربة
قل أطيعوا اللـه : القرآنيالنص  فيونجد أساسا لھذه الكراھية . 94”قلوبنا

يا أيھا الذين  -  )32: آل عمران( حب الكافرينوالرسول فإن تولوا فإن اللـه 2 ي
2  -  )1: الممتحنة( وعدوكم أولياء تلقون إليھم بالمودة يآمنوا 2 تتخذوا عدو

: المجادلة( تجد قوما يؤمنون با[ واليوم اAخر يوادون من حاد اللـه ورسوله
فھم أعداء . فكيف يحبھم العباد المؤمنون؟ الكافريناللـه 2 يحب  كان فإذا. )22

ففساد . حق علىلو ظنوا أنھم  حتى، بالضرورة  نھم منحرفون وفاسدونا�س�م 
أن  وھيَ ، خلقھم يمنعھم من ا2عتراف بالحقيقة البارزة والمؤكدة لكل من يفكر

وإذا أحب المسلم كافرا . الحق من ربھم ھيَ اللـه موجود والرسالة المحمدية 
؛ ف� حب دون كراھية، ”` في“يجب أن يكرھه  - وھذا وارد حتما - لشخصه

 .عدو اللـه؛ فليتذكر دائما أنه كافر، ه 2 يجب أن يحب المسلم كافرا ب� تحفظ ن
، اللـه في يوالياللـه و في يعاديالمؤمن أن  على“، ابن تيميةفعلى حد ما ذكر 

فإن الظلم 2 يقطع الموا2ة  ؛وإن ظلمه –ھناك مؤمن فعليه أن يواليه  كان فإن
يقوم  ، الذيإبليسأنصار  الكفارأن  ،كما أشرنا ،وأصل المسألة ھو. 95”ا�يمانية

 المعتديفھم جميعا الحزب ، سلطان اللـه علىبإغواء البشر بالمعصية والتمرد 
بين  يعلة العداء ا زل ھيَ وھذه ، ا رض فيالمحارب للـه ، حزب المؤمنين على

الو2ء “بعنوان  ا�س�ميالفكر  فيوُتطرح المسألة . 96الكفارالمسلمين و
حزبان  :وأولياء الشيطان ،أولياء الرحمن إلىحيث ُيقسم البشر ، ”والبراء

وعلى المسلمين أن يتبرأوا . العداوة والصراع ھيَ متعاديان وع�قتھما ا ساسية 
وأذان : ما عدا المعاھدين منھم ،سورة براءة فيتبرأ اللـه منھم  كما ،الكفارمن 

الناس يوم الحج ا كبر أن اللـه بريء من المشركين  إلىمن اللـه ورسوله 
وقد سنت سورة براءة دستور الع�قة الدائمة بين . )3: براءة( ورسوله

فقررت فك  ؛القتل أو ،وا�خضاع ،والقتال ،أساس البغض على ،الكفارالمؤمنين و
 ،ونقض العھود الدائمة وا2كتفاء بعھود مؤقتة ،ع�قة الس�م واستبدالھا بالحرب

فك  يعنيالبراء  أو ،فالبراءة. نفيا ساس بين الطر ھيَ لجعل ع�قة الحرب 
 يعنيفالعھد الدائم ، الكفاروبمعنى آخر التخلص من كل مودة مع  ،العھود الدائمة

وھو ما قرر القرآن ، الو2ء أو ،تضمن المودةفي، أن ُيقام س�م دائم بين الحزبين
                                                 

ناصر بن حمد الفھد، التنكيل بما في بيان المثقفين من أباطيل، القسم ا ول، الفصل ا ول، الطبعة ا ولى  93
 . 1423 –ربيع اAخر 

ربما تحت تأثير  ،الوھابية بعد ذلك عن بعض آرائه المتشددة ”علماء”ھو وغيره منوقد تراجع الكاتب 
  . والضغوط لحكومية ،السجن

  . محمد بن صالح العثيمين، الو2ء والبراء 94
  . 28مجموعة الفتاوى، المجلد  95
: الفصل الثانيالو2ء والبراء في ا�س�م، : ناقش المسألة محمد بن سعيد القحطاني، في كتاب بعنوان96

 . 64أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وطبيعة العداوة بينھما، ص 
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دار  فيالمقيمين  الكفارمستثنيا عھد الذمة بين المسلمين و، نقضه ب� مواربة
بل  ،مودة أو ،ف� تكون ع�قة س�م دائم، حالة خضوعھم للمسلمين في ؛ا�س�م

  . مذلة أيْ ؛ استس�م وصغار

، يحب المرء عدوه أa2 من المعتاد والمقبول من عموم البشر  إذا كانو  
 الكفارفلم يتميز ا�س�م بل يطالب أھله بكراھية ، باستثناء بعض أفكار مسيحية

: إنجيل متى في التاليلم نجد نصا إس�ميا يشبه النص . ”` فيالكره “ويسميھا 
. أحبوا أعداءكم: وأما أنا فأقول لكم. تحب قريبك وتبغض عدوك: سمعتم أنه قيل

وا  جل الذين يسيئون إليكم مبغضيكم وصلb  إلىأحسنوا . باركوا 2عنيكم
 علىالسماوات فإنُه ُيشرق شمسه  في الذيتكونوا أبناء أبيكم  يويطردونكم لك

 نه إن أحببتم الذين يحبونكم . ا برار والظالمين علىا شرار والصالحين ويمطر 
إخوتُكم فقط  علىأجر لكم؟ أليس العشارون أيضا يفعلون ذلك؟ وإن سلمتم  يb فأ
يفعلون ھكذا؟ فكونوا أنتم كاملين كما  افضل تصنعون؟ أليس العشارون أيض يb فأ

  . 97السماوات ھو كامل في الذيأن أباكم 

ف مسألة كراھية فيويحاول ا�س�ميون ا كثر اعتدا2 وبراجماتية تخ  
 ،ا�خوة ا�نسانية علىمعلنين أن ا�س�م يحض  ،الدعاية الرسمية في؛ اAخر

ر غير فيبالطبع عن تك التخليدون ، إلخ..والمحبة بين الشعوب ،والس�م
مكررا الك�م ، ھذا الشأن مرارا في - كمثال  – القرضاويوقد أفتى . المسلمين

وا ھم أنه يميز دائما بين أھل  ؛والقسط مع أھل الذمة ،عن الجدال بما ھو أحسن
أن ا�س�م قد سمح للمسلمين بدليل ، مفض� الطرف ا ول، الكتاب والملحدين

ضد كفار آخرين  كما دعا للتحالف مع كفار، والزواج من نسائھم ،بتناول طعامھم
ويشارك ، الماوية يوالثانو الرئيسيمذكرنا بنظرية التناقض ، أكثر عداء
الحد المشترك بين  إلىبغرض التوصل  ،الحوار بين ا ديان في القرضاوي

  . 98تصريحاته حسب ،وليس بغرض توحيد ا ديان ،الجميع

رافضين ، اAخر علىويذھب ا�س�ميون العلمانيون مذھبا أكثر انفتاحا   
بعضھم صفة الكفر عن أھل  ينفيبل  ،للكفارمسألة الكراھية والعداء المطلق 

  . وغيرھم أحيانا ،الكتاب

يسود الثقافة ، الكفارالدعوة لكراھية  يورغم محاو2ت بعض المعتدلين لنف  
وأغلب تفسيراته  ،القرآنيوالمتفق مع ظاھر النص  ،ا�س�مية ا2تجاه المتشدد

الساحة ا�س�مية  فيفمازال الصوت ا على وا كثر تأثيرا . العلماءمن قبل كبار 
  . 99وا كثر تعصبا ،اAخر علىأقل انفتاحا من ھم ھو صوت 

                                                 
  . 48 – 43ا صحاح الخامس  97
  . ، الو2ء والبراء وأخوة غير المسلمين2001نوفمبر  08برنامج الشريعة والحياة، الخميس  98
انظر على سبيل المثال محمد بن ھادي . تعرض قادة ا�س�م المعتدل مرارا لنقد مرير من قبل المتشددين 99

ومصطفى  ،والقرضاوي ،المدخلي، الو2ء والبراء وا�خوان المسلمون، حيث انتقد بشدة كل من حسن البنا
  . والزنداني ،وفتحي يكن ،السباعي
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  والكفر الصراع بين ا�يمان: الفصل الرابع
  

ولو  –إن ا�نسان 2 يستقيم له دين “
إ2 بعداوة  –وحد اللـه وترك الشرك 

والتصريح لھم بالعداوة ، المشركين
  ”والبغض

 عبد الوھاب محمد بن

  

  

بين ؛ الكفر ھو بالضبط الفرق بين الخير والشرا�يمان والفرق بين  إذا كان  
كما ، ا بد إلى بل صراعٌ ، ورحمة ف� يمكن أن يكون بينھما حبٌ ، اللـه والشيطان

 ،حسب ما قدم نفسه للعالم ،كلفامُ  كانبل ، لم يكتف با�يمان بالحق النبيو. أسلفنا
  . راح يدعو ل;س�م لذلك ؛بأن يوصل الرسالة

مثل لم يكن مجرد داعية  ،ومن المعروف جيدا أن محمدا منذ ھجرته للمدينة  
والدعوة المحمدية لم تكن مجرد دعوة . أو2 رجل دولة كانبل ، صاحب فكر أي̂ 
اتخذت  حتى ،ولكن ما أن تمكن محمد من استقطاب أھل يثرب، بدايتھا فيإ2 

وصار نشر الدعوة  ،فقد كون دولة إس�مية تدين له بالو2ء ؛دعوته منحى آخر
  : منھا، 2 مھمته الفردية فحسب ،مھمة الدولة الرئيسية

  . عن طريق سفراء ورسائل رسمية ،مختلف القبائل إلىإب�غ ا�س�م  -   
  . طاعته فيوإدخالھا  ،غزو قبائل -   
وقطع طرق القوافل التابعة  ،بالغزو ،التمويل ال�زم علىالحصول  -   

  .  عدائه
  . عقد ھدنة مع قريش حتىو ،عقد التحالفات مع قبائل مختلفة -   
  . )المؤلفة قلوبھم( ا�س�م إلىاستخدام ا موال والعطايا لجذب العرب  -   
  . وضم ا راضي ،الغزوب ،توسيع رقعة الدولة  -   

 ،ه لنشر الدعوة وتوسيع الدولةمكانإ في كانت التيلقد استخدم كل الوسائل   
مرحلة  فيولم ينضم إليه سوى القليل . العليا ھيَ  ”كلمة `“جعل  تاليوبال

أفواجا بعد إنشاء الدولة واتباع ولكن دخل الناس ا�س�م ، الدعوة السلمية
لنشر ا�س�م  العقليولم يكتف محمد بالحوار . نشر الدعوة فيية تالوسائل الدول

 فيوالطعن  ،الترھيب والترغيب كانبل ، بعد ھجرته للمدينة وتأسيس الدولة
سبيل المثال دعوته لملك  علىولنقرأ . وسائل ھامة وفعالة �قناعھم ،هفيمخال

حسب مصادر التاريخ ا�س�مية وما يظنه عموم ، عصره فيالعالم  فيأكبر دولة 
ھرقل  إلى، من محمد عبد اللـه ورسوله. بسم اللـه الرحمن الرحيم: ا�س�ميين

، أدعوك بدعاية ا�س�م يأما بعد فإن. من اتبع الھدى علىس�م . عظيم الروم
ين وقل فعليك إثم ا ريسيفإن توليت ، وأسلم يؤتك اللـه أجرك مرتين، أسلم تسلم

نعبد إ2 اللـه و2 نشرك به  أa2 ء بيننا وبينكم اكلمة سو أھل الكتاب تعالوا إلىي
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من دون اللـه فإن تولوا فقولوا شھدوا بأنا  اأرباب او2 يتخذ بعضنا بعض اشيئ
  . )4435 - البخاري( مسلمون

بسم اللـه الرحمن الرحيم من محمد رسول اللـه : ھذه أيضا رسالته لكسرى  
من اتبع الھدى وآمن با[ ورسوله وشھد أن  علىكسرى عظيم فارس س�م  إلى

2 إله إ2 اللـه وحده 2 شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أدعوك بدعاية اللـه 
فرين الكا علىحيا ويحق القول  من كانالناس كافة  نذر  إلىأنا رسول اللـه  يفإن

  . 100الذين ھم أتباعك أيْ أسلم تسلم فإن أبيت فعليك إثم المجوس 

من صلى ص�تنا واستقبل قبلتنا وأكل : علىأما رسالته  ھل اليمن فنصت   
    . 101 فعليه الجزية أبيله ذمة اللـه وذمة رسوله ومن  ذبيحتنا فذلكم المسلم

تم الص�ة وآتيتم أقمأما بعد فإنكم إذا : وأرسل بنفس المحتوى  ھل البحرين  
وآتيتم عشر النخل ونصف عشر الحب ولم تمجسوا  [ ورسولهالزكاة ونصحتم 

عليه غير أن بيت النار [ ورسوله وإن أبيتم فعليكم  أو2دكم فلكم ما أسلمتم
    .  102الجزية

الب�د المجاورة للمدينة بإرسال المحاورين  فيالدعوة ل;س�م  لم تسر  
الدعوة السلمية مبطنة  حتى كانتبل ، وا2كتفاء بفتح باب النقاش مع الناس

الملوك  إلىوإذا تأملنا رسائل محمد السابقة . بالوعد والوعيد والغزوات والسرايا
ألة 2 وأن المس ،يعرفون أن ا�س�م ھو الحق الكفارلوجدناھا تتضمن اعتقادا بأن 

ولم يتصور المسلمون أن اAخرين . تعدو ا2عتراف بھذه الحقيقة المفترضة
قبل أن  ،يدرسوا الدين الجديد حتى ،يحتاجون لسنوات من التفكير والمقارنة

  . تكوين ثقافتھم فيوساھمت  ،نشأوا عليھا التي ،تغيير أديانھم فييفكروا 

 مع تقديم العطايا ،والتھديد بالحرب ،وفرض الجزية ،إن قطع الطريق  
من  كانوبينما . نشر ا�س�م فيلعبت دورا ھاما  ،)للمؤلفة قلوبھم مث�(

لم يكن ، ونھب أمواله ،والتنكيل به ،محمد اغتيال من ينتقد دينه لدىالمشروع 
بل لم يمتنع عن ، واتھامھم بالض�لة والجھل ،يتوانى عن سب دين اAخرين

ھشام  بنالحكم  أبيمثلما قام مث� بتسمية ، السخرية من أفراد بعينھم لكفرھم
  . اAن حتىيعرفه به معظم المسلمين  الذيوھو ا2سم  ،جھل يبأب

أمة ا�س�م  علىفإن  ؛بالطبع 2 .الدعوة بوفاه محمد؟ ھيواAن ھل تنت  
؛ كانوالجھاد ضد الكفر أينما ، ربوع ا رض فينشر دعوة الحق ؛ واجبا مقدسا

 ،الدولتيةبكل من الدعوة السلمية و: استخدمھا محمد التيبالوسائل نفسھا  أيْ 

                                                 
  . 346، ص 3، الجزء الحلبية في سيرة ا مين المأمونعلي بن برھان الدين الحلبي، السيرة  100
  . 29من  6 ملف الب�ذري، فتوح البلدان، 101
  . نفسه 102
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، القتال وھيَ  ،دعوة بالبنان :فالدعوة ل;س�م دعوتان، بالمعنى المذكور سابقا
  . 103الكاشانيبكر  يبتعبير أب، وذلك بالتبليغ، وھو اللسان ،ودعوة بالبيان

إن  :العدواة المستحكمة بين المعسكرين إلىوجوده  فيويستند ھذا الصراع   
 تلقائيوھذا العداء يقابله بشكل ، )101: النساء( امبينلكم عدوا  كانواالكافرين 

يؤمنون با[ واليوم اAخر  ا2 تجد قوم :الكافرينعداء من المسلمين تجاه 
  . )22: المجادلة( يوادون من حاد اللـه ورسوله

 فينشر ا�س�م  علىضرورة العمل  علىنصت تعليمات القرآن والحديث   
ويكون الدين كله للـه فإن انتھوا فإن  2 تكون فتنة حتىوقاتلوھم : عموم ا رض

فالع�قة بين معسكر ا�يمان ومعسكر . )39: ا نفال( اللـه بما يعملون بصير
فمن استقراء النصوص . ا بد إلىيمكن أن تكون ع�قة صداقة و2 س�م  الكفر 2

 ھيَ خلق اللـه عليھا الع�قة بين المعسكرين  التيالمقدسة يتضح أن الطبيعة 
وإنما يمتد ، الحرب في2 ينحصر  الذي، معناه الواسع فيالصراع  ؛الصراع

شكل حوار  في كانتسواء ، الكافرينليشمل كل ألوان التدافع بين المؤمنين و
، )37: الكھف( خلقك الذيوھو يحاوره أكفرت بقال له صاحبه : جدال أو ،فكري

شكل عراك وخصام بين  في كانتأو ، )125: النحل( أحسن ھيَ  يوجادلھم بالت
شكل صراع  في كانتأو ، )45: النمل( فإذا ھم فريقان يختصمون :نفيالطر
الذين آمنوا ، )217: البقرة( و2 يزالون يقاتلونكم :بين المعسكرين يحرب

سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء  فيسبيل اللـه والذين كفروا يقاتلون  فييقاتلون 
  .)76: النساء( ضعيفا كانالشيطان إن كيد الشيطان 

، بين المعسكرين المستمرتكتمل صورة ا سباب الحقيقية للصراع  يولك  
فالحق 2بد أن يتحرك �ثبات  ؛2بد من استحضار طبيعة الع�قة بين الحق والباطل

2 يوجد أحدھما إ2  ،فھما شيئان متناقضان، و2 يكون ذلك إ2 بزوال الباطل، ذاته
إذا لم يتحرك  حتىو، )81: ا�سراء( وقل جاء الحق وزھق الباطل :بانتفاء اAخر

وھذه بالذات ،  نه 2 يطيق وجود غريمه بجانبه ؛الحق فإن الباطل سوف يتحرك
ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل  :الكافرينطبيعة الع�قة بين المؤمنين و ھيَ 

 . )3: محمد( وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربھم

 ،والطبيعة الراسخة لع�قة الحق بالباطل ،فالعداوة القائمة بين المعسكرين  
  . للصراع انا ساسي نالمحركا ماھ

، الكفارتعامل المسلمين مع  فيالنصوص المقدسة بطريقة واحدة  لم توِص   
ھو أن يھتم المسلمون  ،حسب ھذه النصوص ،2 مفر منه الذيولكن الشيء 

منكم  من رأى: وحسب الحديث، بنشر ا�س�م بكل الوسائل الناجحة والممكنة
وذلك أضعف . فإن لم يستطع فبقلبه. فإن لم يستطع فبلسانه. منكرا فليغيره بيده

  . )140 -  صحيح مسلم( ا�يمان

                                                 
 . 100بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الجزء السابع، ص  103
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: البقرة( الدين في2 إكراه : ا2عتقاد علىوالقرآن به آيات ترفض ا�كراه   
 لست عليھم بمسيطر ،)40: الرعد( فإنما عليك الب�غ وعلينا الحساب ،)256

  . 104)22: الغاشية(

، لذلك ھو تبليغ الدعوة للكافرين وعرض ا مر عليھم طبيعيوالمدخل ال  
 ،عرفوه من قبل من كتب مقدسةجاء مصدقا لما ، خاصة أنه دين الفطرة

ويحق للكافرين أن يرفضوا . كل ا مم إلىوعرضھا أنبياؤھم الذين أرسلھم اللـه 
قاتلوا الذين 2 يؤمنون : ھذه الحالة يجب أن يخضعوا للمسلمين فيولكن  ،الدعوة

يدينون دين الحق  و2 يحرمون ما حرم اللـه ورسوله و2 باليوم اAخر و2 با[
 -  )29: التوبة( وھم صاغرون يعطوا الجزية عن يد حتىمن الذين أوتوا الكتاب 

ان عن فييوسف عن س محمد بنحدثنا : الحديث وفي. )105أز2ء= صاغرون (
اللـه عنه كنتم خير أمة أخرجت  رضيھريرة  أبيحازم عن  أبيميسرة عن 

يدخلوا  حتىأعناقھم  فيالس�سل  فيتأتون بھم ، خير الناس للناس: قال، للناس
. )2879(، )6773( فيونفس المعنى السابق ) 4439 -  البخاري( ا�س�م في

  عطين ھذه الراية رج� :غزوة خيبر فيومن ا مثلة ذات المغزى ما قاله محمد 
ما أحببت ا�مارة : الخطاب عمر بنقال . يديه علىيفتح اللـه . يحب اللـه ورسوله

 علي بنفدعا رسول اللـه : قال. لھا يفتساورت لھا رجاء أن أدع: قال. إ2 يومئذ
: قال. »يفتح اللـه عليك حتى. و2 تلتفت. امش«: وقال. فأعطاه إياھا. طالب يأب

ماذا أقاتل  علىيا رسول اللـه : فصرخ. ثم وقف ولم يلتفت اشيئ علىفسار 
فإذا . رسول اللـه ايشھدوا أن 2 إله إ2 اللـه وأن محمد حتىقاتلھم : الناس؟ قال

 اللـه علىوحسابھم . إ2 بحقھا. فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءھم وأموالھم
  . )6175 - صحيح مسلم(

عدم إدخال ا�س�م  يعنيوالواضح مما سبق أن نشر ا�س�م بدون إكراه   
،  نه غير ممكن أص� ؛آيات إلىوھذا أمر 2 يحتاج ، بالقوة الكفارقلوب  إلى

يتلوھا ا�جبار  ،البدء فيولكن ا مر 2 يعدو أن محاولة الدعوة السلمية ضرورية 
قد  الكافريكون  ،حالة اختيار دفع الجزية وفي، أو دفع الجزية ،بالتھديد بالقتل

  . هفيدون أن يدخل  ،خضع لدين اللـه

وأن  ،الكفاربين المسلمين وومع ذلك فمن الممكن أن يكون ھناك س�م ما   
كل ھذا  .بل وأن تعقد تحالفات حربية مع بعضھم ،التجارة فييتم التعامل بينھم 

بل يمكن أن يصالح المسلمون ، ومارسھا محمد ،نصت عليه آيات من القرآن
                                                 

في  أْي لست تخلق ا�يمان) لست عليھم بجبار(قال ابن عباس ومجاھد وغيرھما : حسب تفسير ابن كثير 104
حدثنا وكيع عن سفيان عن  3300تكرھھم على ا�يمان قال ا�مام أحمد  يوقال ابن زيد لست بالذقلوبھم 

أبي الزبير عن جابر قال قال قال صلعم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 2إله إ2 اللـه فإذا قالوھا عصموا 
نما انت مذكر لست عليھم فذكر إ(مني دماءھم وأموالھم إ2 بحقھا وحسابھم على اللـه عز وجل ثم قرأ 

ذكر الزمخشري . 2443 - والنسائي 3341 -والترمذي 21 -وھكذا رواه مسلم في كتاب ا�يمان) بمسيطر
 ص ،4بمصيطر، حتى تقسرھم على ا2يمان انما انت داع وباعث، الكشاف، : نفس المعنى في تفسير اAية

393 .  
  . باب صغر –لسان العرب  105
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 كما ،نحو مؤقت علىكل ھذا . 106إذا دعت الضرورة ،الجزيةا لھم ويدفعو ،الكفار
  . سنرى

 ؛الحقيقة فيتبدو متناقضة ليست متناقضة  التيولكن ھذه ا�جراءات   
وبعد ا�ب�غ يمكن فعل كل ما يكون من شأنه إع�ء كلمة ، فالمھم ھو نشر الدعوة

حسب قوة المسلمين وموازين ، العسكرية أو ،سواء بالوسائل السلمية، اللـه
وقد رأينا ذلك ، العھود يمكن فسخھا حتىو. ھذه اللحظة أو تلك فيالقوى عموما 

المعاھدين للمسلمين  الكافرينحيث صدرت ا وامر بمنح ، بعد سورة التوبة
2 يكون لھم  ،محدد المدة إذا كان ،انتھاء أجل العھد حتى أو ،شھور 4فرصة 

  : إ2 إن استجار بھم أحد من المشركين ،المسلمين لدىبعدھا عھد 

) 1 :التوبة( الذين عاھدتم من المشركين إلىبراءة من اللـه ورسوله   
 ياللـه وأن اللـه مخز يواعلموا أنكم غير معجز ا رض أربعة أشھر فيفسيحوا 
ولم  اإ2 الذين عاھدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئ. )2: التوبة( الكافرين

 مدتھم إن اللـه يحب المتقين إلىفأتموا إليھم عھدھم  ايظاھروا عليكم أحد
يسمع ك�م اللـه ثم  حتىمن المشركين استجارك فأجره  وإن أحدٌ ) 4: التوبة(

 قاتلوھم يعذبھم اللـه بأيديكم. )6: التوبة( أبلغه مأمنه ذلك بأنھم قوم 2 يعلمون
الخ�صة أن . )14: التوبة( ويشف صدور قوم مؤمنين وينصركم عليھم ويخزھم

التعامل  أو ،بالجدال ؛العليا ھيَ الدين كله يجب أن يكون للـه وتكون كلمة اللـه 
 يصبح دمه وماله ح�2 إذا، الكافر؛ إن اAخر. إلخ..القتل أو ،القھر أو ،السلمي

، أو بلغته الدعوة بعد أن صارت شائعة ،شخصه علىسواء ، رض عليه ا�س�معُ 
 فھيَ  ،أما فترات الموادعة. للمسلمين بدفع الجزيةورفضه ورفض ا�ذعان 

2 يتخذ المؤمنون الكافرين : رفع كلمة ` علىحالة عدم القدرة  في ،مؤقتة
تقوا شيء إ2 أن ت فيومن يفعل ذلك فليس من اللـه  دون المؤمنين أولياء من
 ،)138: النساء( ابشر المنافقين بأن لھم عذابا أليم، )28: آل عمران( منھم تقاة

يا أيھا الذين ، )139: النساء( الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين
ومن يتولھم منكم  والنصارى أولياء بعضھم أولياء بعض آمنوا 2 تتخذوا اليھود
  . )51: المائدة( القوم الظالمين يھديفإنه منھم إن اللـه 2 

أو  ،سواء بالدعوة السلمية ؛الخ�صة أن ا�س�م يجب أن يسود العالم  
إما ، الخضوع لكلمة اللـه علىبل �جبارھم ، ا�يمان على2 �جبار الناس ، القتال

                                                 
أن يصالح المسلمون الكفار على دفع الجزية لھم إذا دعت إلى ذلك ) ا وزاعيمثل (أجاز بعض ا ئمة 106

جاء (كما أقر الشافعي الشيء نفسه في حالة الخوف من تفوق الكفار أو لمحنة نزلت بالمسلمين . ضرورة
و2 خير في أن يعطيھم المسلمون شيئاً بحاٍل على أن يكفوا عنھم؛  ن القتل ): 199 ص ،4، ”ا م”في
قاتلين ومقتولين،  مسلمين شھادة، وأن ا�س�م أعز من أن يعطي مشرك على أن يكف عن أھله؛  ن أھلهلل

ظاھرون على الحق إ2 في حاٍل واحدٍة، وأخرى أكثر منھا، وذلك أن يلتحم قوم من المسلمين فيخافون أن 
يئاً من أموالھم على أن يصطلحوا لكثرة العدو وقلتھم وخلٍة فيھم، ف� بأس أن يعطوا في تلك الحال ش

ونھاية  بداية المجتھد: وقد ناقش ذلك ابن رشد في). يتخلصوا من المشركين؛  نه من معاني الضرورات
  . المقتصد، كتاب الجھاد، الفصل السادس في جواز المھادنة
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– ؛ أيْ والخضوع لحكم ا�س�م ،107أو بدفع الجزية، رشدھم اقتناعا إلىبالعودة 
حين ، آخر الزمان فا مر سيختلف فيأما . وإ2 يقتلون، حكم المسلمين -  عمليا
، الكافرينب 2 رحمةً ، فإنه لن يقبل الجزية ؛المسيح ليحكم العالم ويقيم العدليعود 

ه لن يسمح ؛  نالسيف أو ،فسوف يقبل فقط ا�س�م؛ بل إحقاقا للحق المطلق
 نبكم عيسى فيلينزلن : الصحيحين فيفقد ثبت  ،ا رض علىبمجرد وجود للكفار 

ويكسر الصليب ويضع الجزية و2  قتل الخنزيرفي، مريم إماما عاد2 وحكما مقسطا
ھو ما يعتبره  الكفارسيفعله المسيح من استئصال  الذيوھذا . يقبل إ2 ا�س�م

أما ما يجب فعله قبل لحظة  ؛لقضية الكفر النھائيوالحل  مثاليا�س�م الوضع ال
الذين يجب ، عدا العرب منھم، الكفارمجرد إخضاع ؛ مجيء المسيح فھو الممكن

ھذا . رأينا كما ،مذھب أغلب الفقھاء فيأواستئصالھم  ،ا�س�م علىإما إجبارھم 
  . 108السيناريو 2 يرفضه سوى قلة القلة من ا�س�ميين

المرحلة  :مرحلتين إلىالدعوة ل;س�م ) وأيده الكثيرون( القرطبيوقد قسم   
، من سورة البقرة 190سياق تفسيره ل�ية  فيوذلك ، ةدينيوالمرحلة الم ،المكية

سبيل اللـه الذين يقاتلونكم و2 تعتدۤوا إن اللـه 2  فيوقاتلوا : قوله تعالى“: فقال
وقاتلُوا ھذه اAية أول آية : قوله تعالى: ا ولى: ه ث�ث مسائلفي يحب المعتدين

: قبل الھجرة بقوله امحظور كانأن القتال  فيو2 خ�ف ؛ ا مر بالقتال فينزلت 
 واھجرھم ھجرا جمي�: وقوله فاعف عنھم واصفح: وقوله أحسن ھيَ  يادفع بالت

المدينة  إلىفلما ھاجر . مثله مما نزل بمكة كانوما  لست عليھم بمسيطر: وقوله
أنس  بنقاله الربيع  ،سبيل اللـه الذين يقاتلونكم فيوا وقاتل: أُمر بالقتال فنزل

ة أيضا دينيقسمون المرحلة المفي، وغيرھما، الطبريو، كثير ابنأما . ”وغيره
ومرحلة  ،من سورة البقرة 190آية  حسب ،مرحلة قتال من يقاتل المسلمين إلى

  . إع�ن سورة براءة لدى ،عموما الكفارقتال 

وأن إزالة  ،أن نشر ا�س�م فريضة علىا�س�م  علماءوقد أجمع جل   
يكون القتال ضد من يعيق  تاليوبال. �ع�ء كلمة اللـه ،معوقات نشره ضرورة

 فيسواء ، الكفار علىفإن . سبيل اللـه فيجھادا ، وھم أئمة الكفر، انتشار الدعوة
  . أو يدفعوا الجزية ،الدين فيإما أن يدخلوا ، الب�د ا خرى أو ،ب�د ا�س�م

المعاھkkدة يجkkوز المتفkkق عليkkه عنkkد جkkل علمkkاء ا�س�kkم أن دار الكفkkر غيkkر   
حkkين خطkkف  ،كمkkا فعkkل محمkkد مkkع المحkkاربين، إضkkرارھا بكافkkة ا ضkkرار الممكنkkة

، )مثkال مkع قkريش( قkوافلھم علkىطريkق وقطkع ال، )عقيkل بنkيمثال مع ( رعاياھم
، )النضkير بنيمثال مع ( وحرق نخلھم، )ا شرف بنمثال كعب ( واغتال رءوسھم
دون قتkل النسkاء وا طفkال وغيkر المحkاربين ، )الطkائف فkيمثال ( وھدم حصونھم

                                                 
اختلف الفقھاء في أنه يمكن أخذ الجزية من الكفار عموما أو من أھل الكتاب فقط، وسوف سنناقشھا بعد  107

  . تفصي�
تناول ابن قيم الجوزية تطور وسائل الدعوة المحمدية التي ذكرناھا أع�ه بالتفصيل في كتابه عن السيرة  108

في ترتيب سياق ھديه مع الكفار والمنافقين، : لفصالجزء الثالث، زاد المعاد في ھدى خير العباد،  :النبوية
  . من حين بعث إلى حين لقَي اللـه عز وجل
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إذا تحصkن بھkم  ؛إ2 اضkطرارا، المقعkد يكالقعيkد والمجنkون والشkيخ الفkان ،عموما
تkتم إعkادة صkياغة لھkا  كانkتوإن  ،ھkذه السkنن مازالkت تسkتعمل كمرجعيkة. الكفار

  . موازين القوى وا ھداف المرحلية حسب ،وتغيير ا ولويات من حين Aخر

ا ولى أنkه ھkو : أن ا�س�م السائد 2 يعترف بالفكر اAخر من زاويتينالخ�صة 
غيkkر  الكkkافروالثانيkkة أن وجkkود اAخkkر ، الحقيقkkة المطلقkkة وماعkkداه باطkkل وزيkkف

أمkkا اعتkkراف ا�س�kkم . بkkل 2بkkد أن يخضkkع ل;س�kkم بشkkكل أو بkkآخر، مشkkروع أيضkkا
حkkن نقصkkد بkkالطبع ون. فھkkو فقkkط اعتkkراف بkkالواقع غيkkر المشkkروع ،بوجkkود تعدديkkة

ويمكkkن . وھkkم نkkدرة ،العلمkkانيون المسkkلمونسkkتثنى يُ  ؛ا�س�kkم فkkيا2تجkkاه الغالkkب 
، شkkموليويبشkkر بمجتمkkع  شkkموليبأنkkه فكkkر  ا�س�kkميببسkkاطة أن نصkkف الفكkkر 

مkع م�حظkة أن معظkم الفkرق المختلفkة ، وربما يسمح بالتعدد داخل ا�س�kم نفسkه
نفسkه 2 ُيسkمح بkه إ2  المذھبيفالتنوع . ا�س�م عن معظم غيرھا من الفرق تنفي

 حتkىمنkذ نشkأت و ،ر الفkرق لبعضkھا الkبعضفيkيسkتمر تك لkذلك ؛أضيق الحدود في
فھkو يسkمح  ،دار ا�س�م فيا�س�م يسمح بوجود كفار  إذا كانو. اللحظة الراھنة

ويقھرھkا بأشkكال  ،وسيادته تحت حكمه، الوضع ا دنى فيحدود أن تكون  فيلھا 
  .ما بعدفيسنحللھا  ،عدة
   

******  
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  الفكرا�س�مي السائد فيمفھوم الجھاد : الفصل الخامس
  

وبينا . صرت بالرعبونُ ، بعثت بجوامع الكلم“
 فيضعت تيت بمفاتيح خزائن ا رض وُ أنا نائم أُ 

  ”يدي

 حديث نبوي                                 

  

  

 يوع في ”الجھاد“وقد ارتبط . استخدمھا ا�س�م يالمفاھيم التمن أھم   
وقد استخدم ، الكفاربالقتال ضد  ،سواء من الخاصة أو العامة، معظم المسلمين

كثير من  وفيبل . 109ا�س�م علماءمن كبار  كثيرٌ  الكفاراللفظ كمرادف لقتال 
  . 110وعدد كبير من ا حاديث أيضا ،آيات القرآن

مجاھدة العدو : تاج العروس فيوالمعنى ا عرض للجھاد ھو ما جاء   
اللـه  فيوجاھدوا : قوله تعالى فيوتدخل الث�ثة . والنفس، والشيطان، الظاھر

وجاھد العدو مجاھدة : التاليلسان العرب فجاء التعريف  فيأما . 111حق جھاده
بعد الفتح ولكن 2 ھجرة : الحديث وفي، سبيل اللـه فيقاتله وجاھد : اوجھاد

الوسع  فيوھو المبالغة واستفراغ ما ، الجھاد محاربة ا عداء؛ جھاد ونية
أنه لم يبق بعد  ؛ أيْ والمراد بالنية إخ�ص العمل للـه، والطاقة من قول أو فعل

الجھاد وقتال  فيوإنما ھو ا�خ�ص ، فتح مكة ھجرة  نھا قد صارت دار إس�م
الحرب أو اللسان أو ما أطاق من  فياستفراغ الوسع المبالغة و: والجھاد. الكفار
  . 112شيء

أنه من الممكن تأجيل بعض العبادات ، أھميته البالغة علىومما يدل   
؛ ى من الحجَل بل إن الجھاد أوْ  .ضروريأو لتحقيق نصر  ،لمواجھة عدوان وشيك

ھريرة أن رسول اللـه صلى اللـه عليه وسلم  أبيعن ... حدثنا: ا�س�م كانأحد أر
: ثم ماذا؟ قال: قيل. »إيمان با[ ورسوله«: العمل أفضل؟ فقال أيb : ئلسُ 
 ،)26 -  البخاري( »حج مبرور«: ثم ماذا؟ قال: قيل. »سبيل ` فيالجھاد «

وليس من الممكن أن يعد جھادا قتال  ،)19: التوبة( القرآن فيوھو نفس ما جاء 
سبيل  فيفالجھاد ھو عمل . يقوم به شخص 2 يعترف بفريضة من الفرائض

 ى من ورائه نفعٌ غَ تَ بْ و2 يُ ، ونشر ا�س�م، وھدفه ھو إع�ء كلمة اللـه ،اللـه
ھذه الحالة يصبح أكثر  وفي، إذا قام به مسلم حق ،لذلك يعد جھادا فقط ؛دنيوي

                                                 
ا م للشافعي، أحكام القرآن للشافعي، مجموعة الفتاوى 2بن تيمية، ا2جتھاد في طلب الجھاد 2بن كثير، 109 

  . لسرخسيلشرح السير الكبير 
  . سبعون حديثاً في الجھاد، 2بن بطة الحنبلي: يمكن قراءة ھذه ا حاديث في كتيب بعنوان 110
  . 1945ص  ،تاج العروس 111
  . جھد –باب الجيم : لسان العرب 112
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سبيل  فيموقف ساعة : الحديث فيجاء  كما ،اللـه من العبادات نفسھاأجرا عند 
، )4513 - حبان ابنصحيح ( اللـه خير من قيام ليلة القدر عند الحجر ا سود

رأس ا مر ا�س�م وعموده الص�ة وذروة : 21639 - أحمدمسند ا�مام  وفي
ا�س�م ا مر بالمعروف  فيومن أعظم الفروض . سبيل اللـه فيسنامه الجھاد 

  . 113تيمية ابنك�م  حسب ،وإتمامه يكون بالجھاد، عن المنكر ھيوالن

نaةويعتبر البعض من أھل    bأساس أنه  على، الجھاد ضمن أعمدة ا�س�م الس
يصبح من  ؛كل مسلم علىوبما أنه فرض ، 114فرض عين وليس فرض كفاية

ونشرات  ،115”الفريضة الغائبة“كتاب  فيونجد ھذا المعنى مث� . الدين أركان
  . أخرى للجھاديين

فالجھاد  ؛أن القتال ليس أعلى درجات الجھاد إلىوقد ذھب قليل من الفقھاء   
واعتبروا الحديث القائل ، ولكن رفض ذلك أغلبھم. 116ا كبر ھو جھاد النفس

تبنى  الذي، وممن رفض ھذا مؤسس ا�خوان حسن البنا. 117بذلك موضوعا
شاع بين كثير من المسلمين أن قتال “: بالسيف الكفارمفھوم الجھاد بمعنى قتال 

وكثير منھم ، أكبر ھو جھاد النفس االعدو ھو الجھاد ا صغر وأن ھناك جھاد
                                                 

  . ا مر بالمعروف والنھي عن المنكر 113
فرض الكفاية فھو تكليف لعموم  ؛ أماالرأُي الغالب أن فرض العين ھو تكليف لكل فرد مسلم، مثل الص�ة 114

أما إذا . مثل الغزو ،باقي المسلمين من القيام به ييعف ،المسلمين، فإذا قام به بعضھم وتمت المھمة بنجاح
 .الكل مذنبا لتقاعسهفشل المسلمون نتيجة عدم كفاية من شارك في العمل وتخاذل البعض فيصبح 

  . محمد عبد الس�م فرج 115
، وتم تناوله أيضا في تھذيب الكمال  بي الحجاج .باب في إسباغ الوضوء ،كتاب الطھارة ،تحفة ا حوذي 116

، 557، ص 1الجزء (على موطأ ا�مام مالك  وفي شرح الزرقاني ،)144، ص 2الجزء (باسم جھاد القلب 
، وفي فتح الباري في عدة )باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره(، وشرح النووي )23، ص 3 الجزء

مراتب “: عاد في ھدى خير العباد، الجزء الثالثزاد المفي كتابه  شار له ابن قيم الجوزيةأوكذلك  مواضع،
. جھاد النفس، وجھاد الشيطان، وجھاد الكفار، وجھاد المنافقين: إَذا عرف ھذا، فالجھاد أربع مراتب: الجھاد

أَن يجاھدھا على تعلم الھدى، ودين الحق الذي 2 ف�ح لھا، و2 : إحداھا: فجھاد النفس أربع مراتب أيضاً 
ارين aأن يجاھدھا على العمل به : الثانية. سعادة في معاشھا ومعادھا إ2 به، ومتى فاتھا علمه، شقيت في الد

ھا لم ينفعْ  aأن يجاھدھا على الدعوة إليه، وتعليمه : الثالثة. ھابعد علمه، وإ2 فمجرد العلم ب� عمل إن لم َيضر
َمْن 2 يعلمه، وإ2 كان من الذين يكتمون ما أنزل اللـه من الھدى والبينات، و2 ينفعه علمه، و2 ينجيه من 

أن يجاھَدھا على الصبر على مشاّق الدعوة إلى اللـه، وأذى الخلق، ويتحمل ذلك كله : الرابعة. عذاب اللـه
فإذا استكمل ھذه المراتب ا ربع، صار من الربانيين، فإن السلف مجمعون على أن العالم 2 يستحق أن . للـه

يسمى ربانيا حتى يعرف الحق، ويعمل به، ويعلمه، فمن علم وعمل وعلم فذاَك يدعى عظيماً في ملكوت 
العبد من الشبھات والشكوك جھاده على دفع ما يلقى إلى : وأما جھاد الشيطان، فمرتبتان، إحداھما. السموات

جھاده على دفع ما يلقى إليه من ا�رادات الفاسدة والشھوات، فالجھاد ا ول : الثانية. القادحة في ا�يمان
وجعلنا منھم أَئمًة يھدون بأَمرنا لما صبروا، “: قال تعالى. يكون بعده اليقين، والثاني يكون بعده الصبر

، فأخبر أن إمامة الدين، إنما تنال بالصبر واليقين، فالصبر يدفع )24: السجدة( ”وكانوا بآياتنا يوقنون
: وأما جھاد الكفار والمنافقين، فأربع مراتب. الشھوات وا�رادات الفاسدة، واليقين يدفع الشكوك والشبھات

جھاد وأما . بالقلب، والّلسان، والمال، والنفس، وجھاد الكفار أخص باليد، وجھاد المنافقين أخص باللسان
باليد إذا قدر، فإن عجز، انتقل إلى اللسان، فإن : ا ولى: أرباب الظلم، والبدع، والمنكرات، فث�ث مراتب

ت من مات ولم يغز، ولم يحدث نفسه بالغزو، ما(عجز، جاھد بقلبه، فھذه ث�ثَة عشر مرتبًة من الجھاد، و 
   .”)على شعبة من النفاق

117  Y2460عتبره ا لباني منكرا، سلسلة ا حاديث الضعيفة، ، وا”الصحاح”من لم يّذكر في أي .  
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وما : قالوا، الجھاد ا كبر إلىرجعنا من الجھاد ا صغر (: روىيُ  يستدل لذلك بما
وبعضھم يحاول بھذا أن . )جھاد النفس أو ،جھاد القلب: قال ؟الجھاد ا كبر

فأما . سبيله فييصرف الناس عن أھمية القتال وا2ستعداد له ونية الجھاد وا خذ 
 بنالحديث الحافظ  فيقال أمير المؤمنين ، الصحيح علىھذا ا ثر فليس بحديث 

 بن إبراھيما لسنة وھو من ك�م  علىھو مشھور : تسديد القوس فيحجر 
فھا أنت ذا ترى من “: مسألة الجھاد قائ� في النھائيويضيف تعليقه . ”عبلة

أن  على، ينفيين وخلفيسل، ذلك كله كيف أجمع أھل العلم مجتھدين ومقلدين
وفرض عين لدفع ھجوم ، لنشر الدعوة، ا مة ا�س�مية علىالجھاد فرض كفاية 

  . 119مصطفى مشھور ؛كذلك ذھب مرشد ا�خوان. 118”عليھا الكفار

 فيمثلما جاء ، فضل الجھاد بالسيف علىوقد نصت عشرات ا حاديث   
أن يسلم : يا رسول اللـه ما ا�س�م؟ قال: قال رجل...: 16702 – أحمدمسند 

ا�س�م  يb فأ: قال، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، قلبك للـه عز وجل
وم�ئكته وكتبه ورسله تؤمن با[ : وما ا�يمان؟ قال: قال، ا�يمان: أفضل؟ قال

: فما الھجرة؟ قال: قال، الھجرة: ا�يمان أفضل؟ قال يb فأ: قال، والبعث بعد الموت
أن : وما الجھاد؟ قال: قال، الجھاد: الھجرة أفضل؟ قال يb فأ: قال، تھجر السوء

من عقر جواده وأھريق : الجھاد أفضل؟ قال يb فأ: قال، تقاتل الكفار إذا لقيتھم
ثم عم�ن ھما أفضل ا عمال إ2 من : رسول اللـه صلى اللـه عليه وسلمقال ، دمه

  . حجة مبرورة أو عمرة، عمل بمثلھما

 رضيعن عائشة أم المؤمنين .. : أما الجھاد بالنسبة للنساء فھو الحج  
جھادكن : الجھاد فقال فيصلى اللـه عليه وسلم  النبياستأذنت : اللـه عنھا قالت

 وفي .120ليس فرضا ولكنه ليس ممنوعا كذلك ؛ أيْ )2810 -  البخاري( الحج
الماء ومداواة  يُ أن جھادھن إذا حضرن مواقف الجھاد سق علىما يدل  البخاري

نaة فيولكن . 121ومناولة السھام ىرضالم bية مكانإ علىالعملية يوجد ما يدل  الس
 فيعھد محمد حاربت بعض النساء  ففي؛ القتال إذا أردن فيأن تشارك النساء 

 التيومن النساء المذكورات با2سم نسيبة أم عمارة ، خيبر وھوازن يمعركت
وشاركت ، الحرب ضد مسيلمة فيأحد وبقية الغزوات وفقدت ذراعھا  فيحاربت 
حاربت غالية البقمية كما ، 122قام بغزو قبرص الذيجيش المسلمين  فيأم سليم 

  . 123محمد عليمع الوھابيين ضد جيش 

                                                 
  . رسائل ا�مام حسن البنا، رسالة الجھاد 118
  . الجھاد ھو السبيل 119
  . 174 ص ،4في فقه ا�مام الشافعي، كتاب الجزية، شھود من 2 فرض عليه القتال،  ”ا م ”راجع 120
  . صحيح البخاري، كتاب السير، باب غزو النساء وقتالھن مع الرجال 121
  . جمال البنا، الحجاب، الفصل الخامس 122
  . حمد الجاسر، المرأة في حياة إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبدالوھاب 123
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إذ حدد القرآن مفھوم الجھاد  ؛ستثنى المرحلة المكية من دعوة محمدوتُ   
كل قرية  فينا لبعثنا شئلو و: جاء 52 - 51: سورة الفرقان ففي: يبمعنى سلم

وقد فسرالمفسرون مفھوم . اكبير اف� تطع الكافرين وجاھدھم به جھاد*  انذير
  . 124الكفارواحتمال أذى ، جھاد النفسأو ، الجھاد ھنا بأنه الجھاد بالقرآن

مرورا ، ا�س�م إلىابتداء من الدعوة السلمية  ؛يشمل الجھاد أعما2 متعددة  
بكثير من  يَ وھذا ا مر ا خير قد حظ. القتال ضد العدو إلى، بإقامة الشعائر

أغلب  يوع في راسخةً  ويعد فضيلةً ، القرآن وا حاديث فيا�ھابة والمديح 
 ،بالمال والنفس ،سبيل اللـه الجھاد فيأو الجھاد  ،ويشمل القتال. المسلمين

يعبد  حتى ،الكفرالمعركة بين ا�س�م و فيالمھم المشاركة  .125بالكلمة حتىو
 إلى النبيالمسلمين منذ ھجرة  علىعد فرضا وھو يُ . اللـه وحده ب� شريك

ينقسم الجھاد ، رشد للفقه ابنوحسب عرض . 126مباحا فقط أن كان بعد، المدينة
وجھاد ، جھاد بالقلب أن يجاھد الشيطان والنفس عن الشھوات المحرمات”ىإل

وجھاد باليد أن يزجر ذوو ا مر  ،عن المنكر يھباللسان أن يأمر بالمعروف وين
ذلك ومن  فيإليه ا2جتھاد  يؤديما  علىأھل المناكر عن المنكر با دب والضرب 

فكل من أتعب . الدين علىوجھاد بالسيف قتال المشركين ، ذلك إقامتھم الحدود
 علىإ2 أن الجھاد إذا أطلق 2 يقع إ2 سبيله  فيذات اللـه فقد جاھد  فينفسه 

 إلىالدين ليدخلوا من الكفر  علىوإنما يقاتل الكفار ، مجاھدة الكفار بالسيف
  . )التشديد من عندنا( 127”الغلبة علىا�س�م 2 

ةكتب الفقھاء  فيوترادف كلمة الجھاد    aن b2 نكاد نميز  ،كلمة القتال الس
مع من امتنع ، والقتال، الدين الحق إلىالدعاء “بـ ويعرف ا حناف الجھاد. بينھما

، كل سنة أھم جھة فيالجھاد “: المالكية لدىو. 128”بالمال والنفس، عن القبول
كل حر  على ،جائر ولو مع والٍ ، فرض كفاية: كزيارة الكعبة ،اوإن خاف محارب
 أو ،إ2 إذا حضره، ھو فرض كفاية“: الحنابلة لدىو. 129”ذكر مكلف قادر

                                                 
نفس المذھب، وكذلك  وذھب ابن كثير. ولكن جاھدھم بھذا القرآن جھادا كبيرا: جاء في تفسير الطبري 124

بالسيف؛ وھذا فيه بعد؛  ن : وقيل. با�س�م: ابن زيد. بالقرآن: قال ابن عباس “: ابن عباس، وذكر القرطبي
والمعنى أنھم يجتھدون في إبطال حقك “: وفي تفسير البيضاوي. ”السورة مكية نزلت قبل ا مر بالقتال

 ن مجاھدة السفھاء بالحجج أكبر من مجاھدة  ”ھادا كبيراً ج”.فقابلھم با2جتھاد في مخالفتھم وإزاحة باطلھم
ا عداء بالسيف، أو  ن مخالفتھم ومعاداتھم فيما بين أظھرھم مع عتوھم وظھورھم، أو  نه جھاد مع كل 

  . ”الكفرة  نه مبعوث إلى كافة القرى
  . 4617-صحيح ابن حبان . إن المؤمن يجاھد بسيفه ولسانه 125

  . جاھدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم 

 ). 2475(رمي اوالد) 3096(والنسائي ) 2504(وأبو داود ) 11992(رواه أحمد 
  . ا م في فقه ا�مام اللشافعي، كتاب الجزية، أصل فرض الجھاد 126
 . نق� عن التاج وا�كليل لمختصر خليل، كتاب الجھاد وأحكام المسابقة، باب الجھاد وأحكامه 127
 . تحفة الفقھاء، كتاب السير 128
  . مختصر خليل، كتاب الجھاد وأحكام المسابقة 129
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و2 يتطوع به من أحد ، ففرض عين ،ر عاًمافيالن كان أو، بلده عدو أو ،حصره
والثغر موضع ، لزوم الثغر �خافة العدو( وسن رباط. أبويه حر مسلم إ2 بإذنه
وتمامه أربعون ، وأقله ساعة) غيره من أطراف الب�دالمخافة من حصن أو 

 130”وعلى الجيش طاعته والصبر معه، ومرجف لذ̂ خَ مُ  وعلى ا�مام منع. يوًما
الذي ينفر عن القتال، : ، وتشديد الذال وكسرھاوفتح الخاءمخذل بضم الميم، (

 الذي يحدث بقوة ا عداء ويمھد للجيش: والمْرِجف بسكون الراء وكسر الجيم
وما ، سبيل اللـه فيالقتال  أيْ : أحكام الجھاد“: فقه الشافعية وفي. )ظفر العدو به

كتب عليكم : ه قبل ا�جماع آيات كقوله تعالىفيوا صل ، يتعلق ببعض أحكامه
واقتلوھم حيث : وقوله تعالى، وقاتلوا المشركين كافةً : القتال وقوله تعالى

يقولوا 2 إله إ2  حتىأمرت أن أقاتل الناس : وجدتموھم وأخبار كخبر الصحيحين
  . 131”ھافيسبيل اللـه خير من الدنيا وما  فيلغدوة أو روحة : وخبر مسلماللـه 

والقول المحيط بأصول ھذا الباب ينحصر : كتاب الجھاد“: رشد ابنوذكر   
أحكام أموال  في: الثانية. الحرب أركانمعرفة  في: الجملة ا ولى: جملتين في

  . 132”المحاربين إذا تملكھا المسلمون

، شيء آخر قبل أي̂ يفترض إس�م الشخص  ا�س�ميالخ�صة أن الجھاد   
وليس لغرض ، العليا ھيَ لجعل كلمة اللـه  ؛ أيْ سبيل اللـه فيثم أن يكون جھاده 

رغم أھمية الجھاد ، بالسيف الكفارجھاد  ھيَ وذروة سنام ا�س�م . دنيوي
الجھاد : بل وفقا للحديث ،والجھاد ليس محكوما بزمن معين. باللسان والمال

قتال  ا�س�ميالفكر  فيالجھاد  يعني - عمليا –إذن . يوم القيامة إلىماض 
 ذويالفقھاء  لدىوھذا ھو المعنى المستخدم به اللفظ ، بالقوة المسلحة الكفار

 دينيو2 يخفى المغزى ال. عموما قديما وحديثا ا�س�ميالشارع  وفيالحيثية 
وليس القتال بمعنى الحرب ذات ا غراض  دينيالقتال ال تعني التي ،لكلمة جھاد

 دون أي̂  ،وبغرض نصرة ا�س�م الكفارفالجھاد 2بد أن يكون ضد . ”الدنيوية“
ُيقدم  الذيھذا ھو المعنى ، إلخ..المال أو ،ا رض علىمن قبيل ا2ستي�ء  ،أھداف

  . ا�س�م فيبه نظريا 

وجھاد ، الدفاع أو ،جھاد الدفع: نوعين إلىم س̂ والجھاد بھذا المعنى قُ   
   .الطلب

أو تجھزوا ، على ب�د المسلمين الكفار استولىإذا  :فھو جھاد الدفعأما   
 ھذاو. ويرد كيدھم، يندفع شرھم حتى ،المسلمين قتالھم علىفإنه يجب  ھم،لقتال

أھل الب�د المعنية أن  علىفوجب ، العلماءالمسلمين بإجماع  علىفرض عين 
من ھو أبعد منھم ممن لديه القدرة  إلىتتسع الدائرة  حتىھم ومن حولھم ، يردوه

                                                 
   .كتاب الجھاد كتاب أخصر المختصرات في الفقه على مذھب ا�مام أحمد بن حنبل، ،عبد القادر بدران 130
  . ا�قناع في حل لفظ أبي شجاع، كتاب أحكام الجھاد ،لخطيب الشربينيا 131
  . بداية المجتھد ونھاية المقتصد 132
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أو الذين يحاولون  ،وھو ما يقول قليل من المعتدلين من دعاة ا�س�م. عليه
نaةمن أھل  تهعصرن bالوحيد ا�س�ميإنه الجھاد  ،الس .  

؛ يسفر الحوال شرحه باختصارفكما : جھاد الطلب أو ،جھاد الدعوةوأما   
وھو أن ندعو وأن ، صلى اللـه عليه وسلم النبيفھو أفضل الجھاد كما جاھد “

ثم نخرج ونغزو ا مم ونفتح ، مجتمعنا فيونقيمه ، أنفسنا فينقيم دين اللـه 
بعد أن نكون قد حققنا .  حكامه الب�د لتدين بدين ا�س�م وتخضع له وتنقاد

أنفسنا ثم ننتصر بإذن اللـه  علىاللـه وانتصرنا  إلىودعونا ، ا�يمان والتوحيد
كل بلد من ب�د المسلمين أن  فيفھذان جھادان يجب علينا اAن ، أعدائنا على

بقتال الكفار وفتح  ھياللـه وننت إلىونبدأ بالدعوة ، جھاد الدعوة إلىنسعى 
ىھذا كله . ب�دھم aصلى اللـه عليه  النبيعليه  كان الذيوھذا ، جھاد الدعوة ُيسم
  . 133”..وسلم

من : الحديث ”صحيح“ يف الغزو جاءت صراحة أو ،وشرعية ھذا الجھاد  
قال : سھم ابنقال . شعبة من نفاق مات على، ولم يحدث به نفسه، يغز مات ولم

 -  صحيح مسلم( عھد رسول اللـه على كان فنري أن ٰذلك: المبارك بنعبد اللـه 
: وأُعطيُت الكنزين. رأيُت مشارقھا ومغاربھا حتىا رض  يُزويت ل ،)4887

 ،)3952 - ماجة ابنسنن ( الذھب والفضة يعنيا صفر أو ا حمر وا بيض 
غزوا و2تغلوا و2 تغدروا ا، قاتلوا من كفر با[، سبيل اللـه فياغزوا بسم اللـه 

وھذا النوع من الجھاد ھو  .)17754 - أحمدمسند ( تقتلوا وليداو2 تمثلوا و2 
  . 134فإذا قام به من قام من المسلمين يسقط عن الباقين، فرض كفاية

ويرى أغلب فقھاء الشيعة ا�مامية أن جھاد الطلب مشروط بحضور ا�مام   
، يالحسن العسكر بن المھديواسمه محمد ، م 932الغائب منذ عام . المعصوم

لم  لذلك. له ص�حية إصدار ا مر بجھاد الطلب الذيفھو الوحيد ، وعندما يظھر
وھو تعبير ، وإنما الحرب المفروضة، ا�يرانيون حربھم ضد العراق بالجھاد سم̂ يُ 

  . جھاد الدفع تقديرنا حسب ،يرادف

ةأما كبار فقھاء    aن bولم  ،الغزوأو ، شرعية جھاد الطلب علىفقد أجمعوا  ،الس
، ويكاد يجمع الفقھاء والعلماء والدعاة من مناضلين. يكتف أحد منھم بالدفاع فقط

 والرأيُ . ا ھمية القصوى للقتال لنشر ا�س�م على ،كل ا لوان علىوغيرھم 
ا كثر اعتدا2 يزعم أن القتال يكون مشروعا فقط بعد بذل كل المحاو2ت لتبليغ 

  : الدعوة سلميا

 غزو أحوال المسلمين علىالقائم  علىيجب  : )عرض مبسط( الشافعييقول   
 بالمسلمين كانتفإن  ؛العدو علىا2نتصار  على حين يكون قادرا ،المشركين ب�د

                                                 
  . واجب المسلمين أمام نعم اللـه: المصدرمن محاضرة. ا سئلة من حكم الجھاد حالياً 133
سواء في النصوص المقدسة أو  ،مسألة الجھاد ودوافعه في ا�س�م ،تناول عثمان بن جمعة ضميرية 134

والمثقفين  ،وآراء الفقھاء ،ومدعما جيدا بالنص المقدس ،الفقه، مقدما عرضا رائعا وشديد الوضوح
  .غاية الجھاد في ا�س�م: في ، ا�س�ميين
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ا قرب ب�د المشركين  في غارة أو ،عليه عام إ2 وله جيش يأتيقوة لم أر أن 
 ذلك  نوإنما قلت .  من يخاف نكايته علىتابع الغزو يوعليه أن ، للمسلمين

عام ال في، غيرهبتكليف أو ، كان يغزو بنفسهفرض عليه الجھاد  منذ أن رسولال
ولكنه ، وأحيانا 2 يفعل ذلك رغم قدرته عليه، سرايا أو، أو غزوتين، غزوة

   . 135 ويمارس الدعوةيستجم 

 الغزاة علىوأما بيان ما يجب : )عرض مبسط( ا حناف فلم يختلف رأيُ أما   
و2 ، ا�س�م باللسان إلىفعليھم ا2فتتاح بالدعوة ، لم تبلغھم كانتإن : تجاه الكفار

فاستحقوا ، بمجرد العقل رغم أنھم مطالبون با�يمان، يجوز لھم القتال قبل الدعوة
وبلوغ الدعوة إياھم النبي لكن اللـه حرم قتالھم قبل بعث ، لعدم إيمانھمالقتل 
 علىالد2ئل العقلية  لوجود ؛الحقيقة في عذر لھم 2 إن كانو، منه ومنة فض�
قولون فيلئ� يبقى لھم شبھة عذر  ؛عليھم بإرسال الرسل` لكن تفضل ، الحق

و ن القتال ما فرض لعينه بل للدعوة ، فنتبع آياتك ربنا لو2 أرسلت إلينا رسو2
وھو ، ودعوة بالبيان ،القتال وھيَ  ،دعوة بالبنان: والدعوة دعوتان، ا�س�م إلى

القتال مخاطرة الروح  في ن  ؛والثانية أھون من ا ولى ،اللسان وذلك بالتبليغ
فإذا احتمل حصول ، دعوة التبليغ شيء من ذلك فيوالنفس والمال وليس 

جاز ، الدعوة قد بلغتھمأما إذا كانت . المقصود بأھون الدعوتين لزم ا2فتتاح بھا
 فيلما بينا أن الحجة 2زمة والعذر  ؛ن غير تجديد الدعوةلھم أن يفتتحوا القتال م

لكن مع ھذا ا فضل أن 2  ،وشبھة العذر انقطعت بالتبليغ مرة ،الحقيقة منقطع
  . 136الجملة فيلرجاء ا�جابة  ،يفتتحوا القتال إ2 بعد تجديد الدعوة

ر سياسي إس�مي؛ فذكر الماوردي أما    aفيوالمشركون “: وھو أھم منظ 
، صنف منھم بلغتھم دعوة ا�س�م فامتنعوا منھا وتابوا عليھا: دار الحرب صنفان

قتالھم بين أمرين يفعل منھما ما علم أنه ا صلح  فيفأمير الجيش مخير 
وأن ينذرھم ، بالقتال والتحريق اونھار من بياتھم لي� ؛للمشركين اللمسلمين وأنك

وقل أن ، لم تبلغھم دعوة ا�س�م: الثانيوالصنف . بالحرب ويصافھم بالقتال
إ2 أن يكون قوم من وراء من ، لما قد أظھر اللـه من دعوة رسوله ؛يكونوا اليوم

حرم في ،المغرب 2 نعرفھم يالمشرق وأقاص يمباد فييقابلنا من الترك والروم 
وأن نبدأھم بالقتل قبل  ،بالقتل والتحريق اقتالھم غرة وبيات علىعلينا ا�قدام 

وإظھار الحجة بما  ،وإع�مھم من معجزات النبوة ،إظھار دعوة ا�س�م لھم
ه فيبعد ظھورھا لھم حاربھم وصاروا  الكفر علىفإن قاموا ، ا�جابة إلىيقودھم 

سبيل ربك بالحكمة والموعظة  إلىادع : قال اللـه تعالى، كمن بلغتھم الدعوة

                                                 
  . 177 ص ،4ا م، كتاب الجھاد، تفريع فرض الجھاد،  135
  . 100 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الجزء السابع، ص 136
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. 138رشد للشيء نفسه ابنعرض  وأشار. 137أحسن ھيَ  التيالحسنة وجادلھم ب
 . 139أمام انتشار ا�س�م الكفاريضعھا  التيوأن الغرض منه إزالة المعوقات 

تقرير دور الجھاد  فيالجوزية شديد الوضوح والصراحة  ابن قيم وكان  
أما الذين 2  ؛ومقنع للعق�ء ضروريمعتبرا أن الجدال بالحجج  ؛بالسيف

وقد أمر اللـه بمجادلة “: قال بالنصف، فالسيف أولى بھم ،يستجيبون للحجج
بعد دعوتھم إقامة للحجة وإزاحة للعذر ليھلك من ھلك عن بينة ويحيا من  الكفار

قال ، وحدا للجاحد، والسيف إنما جاء منفذا للحجة مقوما للمعاند. عن بينة يح
  . ونفذه السيف يفدين ا�س�م قام بالكتاب الھاد.. تعالى

  140”أضاف بيتين من شعر أبي تمامثم   

ْي ُكل َماِئلُتِميلُ ُظباهُ أَخَدعَ              وما ھَو إ2 الوحُي أو حدb مرھفٍ   
 

اِء ِمْن ُكل َجاِھلِ             فھذا دواُء الداِء من كل̂ عالمٍ  aوَھذا َدواُء الد    
 

صار عدم إس�م الكفار  ،غت الدعوة ا�س�مية وأصبحت شائعةّل وبعد أن بُ   
، ومن ھنا وجب الجھاد، للشيطان عليه واتباعٍ  لدين اللـه وتمردٍ  بمثابة رفٍض 

الذين  ،أو قتل الكافرين، أو بالقتال لفرض الجزية، أو ببذل المال، سواء بالدعوة
بعثت بين يدي الساعة : ففي الحديث. الخضوع للمسلمين أو ،يرفضون ا�س�م

وجعل ، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، يعبد اللـه وحده 2 شريك له حتىبالسيف 
وقد دعا ). 5107 -  مسند ا�مام أحمد( من خالف أمري علىالذلة والصغار 

يا أيھا الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم : المسلمين إلىالقرآن لقتال الكفار ا قرب 
وقد ). 123: التوبة( المتقينمن الكفار وليجدوا فيكم غلظًة واعلموا أن اللـه مع 

أو ، 141ا قرب فا بعد دارا ”من يلونكم“أن معنى  علىأجمع معظم المفسرين 
كما كان القرآن واضحا في تحديد ھدف . ذھب البغوي مث� كما ،دارا ونسبا

الدين  علىھو الذي أرسل رسوله بالھدى ودين الحق ليظھره : الدعوة ا�س�مية
القائل بأن الجھاد ا�س�مي ھو  أما الرأيُ ). 9: الصف( كله ولو كره المشركون

ف� ، ما ينفي جھاد الطلب ؛ أيْ فقط للدفاع عن دار ا�س�م ضد عدوان الكفار
 حتى، وقد تصدى كثير من ا�س�ميين. يتمتع بتأييد ُيذكر وسط الفقھاء والدعاة

وعلى سبيل المثال . من المعتدلين لھذا ا2تجاه بالنقد والتجريح في أحيان كثيرة
مدافعا بقوة عن الحق ا صيل ل;س�م في ، ھذا الرأي بقسوة سيد قطبانتقد 

                                                 
  . 72ا حكام السلطانية والو2يات الدينية، الباب الرابع في تقليد ا�مارة على الجھاد، ص  137
  . بداية المجتھد ونھاية المقتصد، كتاب الجھاد، الفصل الرابع في شرط الحرب: ابن رشد في 138
والكتاب ھو أص� جزء (أغراض الحرب في ا�س�م : الس�م في ا�س�م، فصل: انظر في ذلك حسن البنا 139

  ).من الرسائل
  . ھداية الحيارى في أجوبة اليھود والنصارى 140
  . ”أحكام القرآن”ابن كثير، الزمخشري، القرطبي، البغوي، السعدي، كذلك الشافعي في: تفاسير 141
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عن طريق ، مسلمين وغير مسلمين ،ليشمل البشرية كلھا ،إقامة نظامه الخاص
الصليبيين والصھيونيين مث� أن يتعمد بعض “: فقال حرفيا، قاصدا الغزو، الجھاد

يتھم ا�س�م بأنه دين السيف وأنه انتشر بحد السيف فيقوم منا مدافعون عن 
 ”الدفاع“وبينما ھم مشتطون في حماسة  ”ا2تھام“ا�س�م يدفعون عنه ھذا 

يسقطون قيمة الجھاد في ا�س�م ويضيقون نطاقه ويعتذرون عن كل حركة من 
 - بمعناه ا2صط�حي الحاضر الضيق -  ”الدفاع“رد حركاته بأنھا كانت لمج

حقه ا صيل في  - بوصفه المنھج ا�لھي ا خير للبشرية - وينسون أن ل;س�م
، الخاص في ا رض لتستمتع البشرية كلھا بخيرات ھذا النظام ”نظامه“أن يقيم 

2  بحرية العقيدة التي يختارھا حيث -  في داخل ھذا النظام –ويستمتع كل فرد 
أما إقامة النظام ا�س�مي ليظلل البشرية كلھا . إكراه في الدين من ناحية العقيدة

فتقتضي الجھاد �قامة ھذا ، يعتقنونھا ممن يعتنقون عقيدة ا�س�م وممن 2
من مات ولم يغز : بالحديث القائلحسن البنا كما استشھد ، 142”النظام وصيانته

كما  ،معرض تناوله لمفھوم الجھادفي ، ولم ينو الغزو مات ميتة جاھلية
... ليس الجھاد لدفع ا ذى فقط“: وفعل الشيء نفسه مصطفى مشھور. 143يفھمه

ولكن �قامة الدولة المسلمة أيًضا وليكن معلوًما أن الجھاد وا�عداد له ليسا 
، اللذين يتعرض لھما المسلمون من أعداء اللـه لمجرد دفع ا2عتداء وا�يذاء

إقامة دولة ا�س�م  وھيَ ا�عداد له أيًضا �تمام المھمة العظيمة ولكن الجھاد و
وبقدر عظم المھمة يكون ا�عداد ، والتمكين لھذا الدين ونشره في ربوع العالمين

والوقت ھنا 2 يقاس بأعمار ، وما يحتاج إليه ھذا ا�عداد من وقت وجھد، لھا
: الصراع بين الحق والباطلسيظل “... ”ا مم والدعواتا فراد ولكن بأعمار 

عباده المؤمنين  علىويتنزل نصر اللـه ، تتسع ميادينه وترتفع رايات الجھاد
ويمكن لدين اللـه في ا رض بإذن ، يتنزل نصر اللـه حتىويتخذ اللـه شھداء 

والرسول ، اللـه غايتنا: ومن الشعارات ا ساسية ل;خوان المسلمين. 144”`
. والموت في سبيل اللـه أسمى أمانينا، والجھاد سبيلنا، دستورناوالقرآن ، زعيمنا

 ”الثورية“وبالطبع كافة التيارات ، وسيد قطب، ويذھب المذھب نفسه المودودي
  . في ا�س�م

وتدور من حين Aخر معارك فكرية بين المعتدلين والمتشددين حول تفاصيل   
مما 2 يعنينا ، ومدى أھمية موافقة الوالدين ،متى يكون فرض عين :الجھاد؛ منھا

الكفار ھم  كان وسواء. فا مر المتفق عليه ھو فضل قتال الكفار عموما. ھنا
ذلك أن . فا مر في الحالتين ھو دفاع عن الدين، البادئين بالھجوم أم المسلمين

د 2 فالعدوان ق. اللـه علىإقامة الكفر ھو في حد ذاته عدوان من قبل الكافرين 
ويمكن أن يتخذ شكل التشھير بالدين ومھاجمة الشريعة في  ،يكون مسلحا دائما

مما ، وفي النھاية إقامة أنظمة حكم واتباع ملل وتقاليد جاھلية، وسائل ا�ع�م
                                                 

 . 8-7، ص ص مي ومقوماتهخصائص التصور ا�س� 142
  . رسائل ا�مام حسن البنا، رسالة التعاليم، الجھاد 143
  . الجھاد ھو السبيل 144
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حسب تعبير ، واغتصابا للحق ا�لھي في حكم العالم، سلطة اللـه علىُيعد عدوانا 
رار بعيدين عن أيدي المسلمين وخارجين وإن وجود كفار أح. استخدمه سيد قطب

المؤمنين؛ فھم  علىعن حاكمية اللـه يتضمن بالضرورة حالة عدوان من جانبھم 
  ). 101: النساء( إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا: أعداء بالضرورة

2 يتطلب نصوصا  ،الدفاع عن ب�د ا�س�م أو ،ونتصور أن جھاد الدفع  
وإغراءات بالجنة؛ ببساطة  ن الدفاع عن النفس ھو أمر  ،تشجيعا أو ،مقدسة
فا قرب لمنطق ، أما التحفيز وكيل المديح للمجاھدين. ويتم بشكل عفوي ،غريزي

ھو  –عمليا  –الحياة العادي أن يكون تشجيعا للغزو ومھاجمة الكفار؛ فالجھاد 
جھاد الدفع ليس جھادا  نه ليس تكليفا وھو يحدث  أو ،فالحرب الدفاعية. الغزو

وإذا ، أما الغزو فھو التكليف وھو المھمة الدينية �ع�ء كلمة ا�س�م ؛بالغريزة
. كان المسلمون مكلفون بالغزو فمن البديھي أن الغزاة يدافعون عن أنفسھم أيضا

ن الحيوانات إ“: متشدد وھابيوھو داعية  ،وعلى حد تعبير للشيخ سلمان العودة
 . ”تشريع إلىتدافع عن نفسھا فھل يحتاج الدفاع عن النفس 

 فيجاء : نبويوفقا للحديث ال ؛جھاد المشركين علىويعلو جھاد أھل الكتاب 
يقال لھا أم  صلعم النبي إلىجاءت امرأة : قال... حدثنا: )2488( داود أبيسنن 
ابنك له : صلعمفقال رسول اللـه  .. منتقبة تسأل عن ابنھا وھو مقتول وھيَ خ�د 

وقد علق .  نه قتله أھل الكتاب: ولم ذاك يارسول `؟ قال: قالت، أجر شھيدين
وجوب قتال  إلىھذا الحديث إشارة  وفي“: ھذا الحديث بالقول علىحسن البنا 
فليس القتال للمشركين فقط ولكنه ، وأن اللـه يضاعف أجر من قاتلھم، أھل الكتاب
  . 145”يسلم لكل من لم

 أو ،ا راضي علىعموما أشياء مثل ا2ستي�ء  ا�س�ميم الفقه و2 يحر̂   
 في أيْ  ؛الھدف ھو تقوية الدعوة ودفع انتشار دين الحق إذا كان، نھب ا موال

الفقھاء  يُ رأوھو ليس فقط  .دار ا�س�م إلىلضمھا  الكفارسياق غزو أرض 
الشريعة  فيكر أن الجھاد ذُ  ا حناف لدىف .بل ا كثر اعتدا2 أيضا، المتشددين

، ونحوه من ضربھم ونھب أموالھم وھدم معابدھم وكسر أصنامھم الكفارقتل 
، والمرتدين، والذميين، تقوية الدين بنحو قتال الحربيين فيوالمراد ا2جتھاد 

 علىجب في ،وإن لم يقاتلوا المسلمين، ببدئھم بالقتال بعد بلوغ الدعوة، والباغين
وعلى الرعية  ،دار الحرب كل سنة مرة أو مرتين إلىا�مام أن يبعث سرية 

ثم عليه وبين معنى كونه كل ا� كان فإن أخذ فلم يبعث، إ2 إذا أخذ الخراج ،إعانته
  . 146الكفاية بقوله على

واعتبر الدخل  ،عمل آخر أي̂  علىالجھاد مفض�  كان ا�س�ميالتراث  وفي  
وقد ألمح . ء أشرف من الدخل الناجم عن العمل المنتجفيمن الغنائم وال Aتيا

                                                 
  . رسائل ا�مام حسن البنا، رسالة الجھاد 145
الرحمن بن الشيخ محمد بن سليمان، مجمع ا نھر شرح ملتقى ا بحر في الفقه  عن عبد -باختصار - نق� 146

 . الحنفي، كتاب السير
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: الباريفتح  فيوقد ُشرح  )... بعثت بالسيف( ذلك إلىالحديث سابق الذكر 
وإلى حل الغنائم لھذه ا مة وإلى أن رزق ، فضل الرمح إلىالحديث إشارة  وفي“

قال ولھذا ، غيرھا من المكاسب فيھا 2 فيصلى اللـه عليه وسلم جعل  النبي
 فيوجاء . 147”بذل الجزية ..والمراد بالصغار، بعض العلماء أنھا أفضل المكاسب

سبيل  فيوتركتم الجھاد ، وتبايعتم بالعينة، لئن أنتم اتبعتم أذناب البقر: حديث آخر
ما كنتم  إلىترجعوا  حتىثم 2 تنزع منكم ، أعناقكم فيليلزمنكم اللـه مذلًة ، اللـه
 فيولھذا كره الصحابة الدخول . )5553 - أحمدمسند ( اللـه إلىوتتوبوا ، عليه

 عمر بنالتاريخ أن  فيوسجل .  نھا تشغل عن الجھاد ؛أرض الخراج للزراعة
طلب  في2 يتراخوا  حتى ،الزراعة فيالخطاب قد منع أن يعمل الغزاة المسلمون 

  . 148الجھاد

وليست مجرد إبداء للنصح  ،إذن عملية نضالية ھيَ الدعوة ا�س�مية   
إزالة معوقاتھا بكل  إلىبل تتعدى ذلك ، ف� تقف عند حدود الدعوة، وا�رشاد
 علىوفرض الجزية  ،الب�د غير المسلمة علىھا القوة والسيطرة فيبما ، الوسائل

سواء  ،كل من يھاجم ا�س�م علىوالقضاء  ،وإزالة الحكومات الكافرة ،الكفار
وقيم  الكافرفا�س�م 2 يستطيع أن يتعايش مع المجتمع . بالكلمة أو بالقوة

انسجام مع واقع  فيوالمسلم الحق 2 يعيش ، بل عليه أن يغيرھا، الكفار مبادئو
واقع  إلىو2 يتصالح مع الواقع إ2 بعد تغييره  ،نضال ضده فيبل يعيش  ،الكفر

  . قديما وحديثا ا�س�ميھذا ما يقدمه الفكر . إس�مي

؛ وجود اتجاھات حديثة تحاول تجاوز فكرة جھاد الطلب إلىومع ذلك نشير   
ولكن أغلب دعاة ھذا الك�م يعيدون فقط ترتيب . الكفارلصالح التعايش مع ، الغزو

أصدرت  التي ،الجماعة ا�س�مية المصرية حتىو ،القرضاويمنھم ، ا ولويات
تتعلق بما اعتبرته مصالح ،  سباب تكتيكية 1997مبادرة لوقف العنف عام 

أصدرتھا  التيمحتوى المبادرة وبقية كتب المراجعة  فيھو واضح  كما ،مرسلة
أحد أھم قادة الجماعة ا�س�مية المصرية  ،يوقد صرح كرم زھد .149الجماعة

                                                 
  . ابن حجر العسق�ني، فتح الباري، كتاب السير، ما قيل في الرماح 147
إن المسلمين لما قدموا : وقال مكحول“: نق� عن أبي الفرج بن رجب الحنبلي، الحكم الجديرة با�ذاعة 148

الشام ذكر لھم زرع الحولة، فزرعوا فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي اللـه عنه فبعث إلى زرعھم وقد ابيض 
إن اللـه جعل أرزاق ھذه ا مة : فحرقه بالنار، ثم كتب إليھم )المقصود نضج وأصبح جاھزا للحصاد( كوأرد

وروى البيضاوي بإسناد . خرجه أسد بن موسى. في أسنة رماحھا، وتحت أزجتھا، فإذا زرعوا كانوا كالناس
وقيل . عليه الجزية من زرع زرعا واتبع أذناب البقر ورضي بذلك وأقر به جعلت: له عن عمر انه كتب

  . ”واللـه ما جئنا زراعين، ولكن جئنا لنقتل أھل الزرع ونأكل زرعھم: لبعضھم لو اتخذت مزرعة للعيال؟ فقال
 : تم عرض مبادرة وقف العنف باختصار على رابط 149

 com/Books/mobadert_wagf_alonf. dochttp: //www. murajaat.   

  : وبقية الكتب ا ربعة الخاصة بالتراجع عن العنف للجماعة ا�س�مية على الروابط التالية

http: //www. murajaat. com/Books/mobadert_wagf_alon f. doc  

www. murajaat. com/Books/hormet_alglo_fi_aldain. do c  

http: //www. murajaat. com/Books/taslet_alathow. do c  
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تحقيق  فيوإذا ثبت فشله  ،حد ذاته فيأن القتال ليس غاية  ،أكثرمن مرة
بينما توجد قلة من المفكرين . غيره من الوسائل إلىا ھداف تعين العدول عنه 

مثل ، تجاوز تلك القصة من حيث المبدأ إلىا كثر استنارة وعلمانية يدعون 
وعلى العموم . العلمانيين وبعض التنويريين ا�س�ميين وھم قلة ب� جمھور كبير

ذكر الوقت الراھن ومنذ عقود عديدة بشعبية تُ  فيمشاريع الغزو نفسھا 2 تتمتع 
وا مر ، رغم دعاية ا�خوان المسلمين وشيوخ الجھاد، ا�س�ميالشارع  في

تواجھھا  التيوالمشك�ت الواقعية ، يتعلق بالحالة الفعلية لموازين القوى الدولية
و2 نتصور أن من يدعو . مشاكل الحياة اليومية فيوا�غراق ، الشعوب ا�س�مية

ومع ذلك . ا�س�ميالشارع  تأييد في بأي̂ اليوم عمليا سيتمتع  الكفارللقيام بغزو 
 ،الثقافة ا�س�مية الفكرة القائلة بأن الغزو عمل من ا عمال العظيمة فيتترسخ 

مازالت الشعوب ا�س�مية تفخر  لذلك ؛مقدس دينيواجب  الكفاروإخضاع 
وماتزال  ،قامت بھا أمة ا�س�م قديما التيالواسعة  ”للفتوحات“السعيد  الماضيب

، الوليد خالد بنمثل  ،الكفارب�د  ”فتحوا“النخاع القادة الغزاة الذين  حتىتجل 
  . اوغيرھم ،وعثمان ،مثل عمر ،وكذلك الخلفاء الذين وسعوا حدود دار ا�س�م

 ،من معنى الغزو ،استخدام مفھوم الجھاد حديثا فيون�حظ التحول الكبير   
 ؛فقد تغيرت أولوية الجھاد. معنى الدفاع عن ديار ا�س�م البعيدة والقريبة إلى
توجد  كانتو ،جھاد الغزو ھو موضوع الساعة كان ،عصر ازدھار ا�س�م ففي

ولكن مع تفتت الدولة وتعرض ديار ا�س�م للغزو  ،دولة إس�مية واحدة أو أكثر
مختلف  فيصار الدفاع عن أرض ا�س�م  ،قديما وا2ستعمارالحديث بعد ذلك

 ،والشيشان ،فلسطين فيكالجھاد  ،الدول ا�س�مية جھادا يتمتع با ولوية
  . وأفغانستان

كما صارت حديثا فكرة الجھاد ضد الحكام المسلمين الذين 2 يلتزمون   
ھذا أسوة  فيولھم . وكذلك المعتدلين، بالشريعة تثير اھتمام الجھاديين خصوصا

 فيوالذين شكك  ،تيمية حول الجھاد ضد التتار المسلمين ابنبسابقة فتاوى 
 ،رغم نطقھم بالشھادتين ،لعدم التزامھم بالفرائض و2 بتطبيق الشريعة ؛إس�مھم

تحتل مسألة  لذلك. 150ودعا للقتال ضدھم بعد أن احتلوا الكثير من أرض ا�س�م
 ،فكر المتشددين فير الحكومات وأحيانا مجتمعات إس�مية بالكامل أھمية فيتك

مما برر  ،مرتكب الكبيرة على الكفريحكم ب الذي ،وھو ما يذكرنا بفكر الخوارج
  . ُيتھم الجھاديون حاليا با2نتماء لفكر الخوارج لذلك ؛قتالھم الحكام المسلمين

فكرة الغزو من قبل ة مع فيورغم ھذا التحول لم تحدث قطيعة معر  
المعتدلين الذين يعلنون كثيرا أنھم إنما يعيدون ترتيب  حتى ،ا�س�ميين
أن الجھاد إنما ھو  نالذين يعتبرو، وُيستثنى ا�س�ميون العلمانيون، ا ولويات

  . للدفاع فقط

                                                                                                                                            
http: //www. murajaat. com/Books/alnosh_w_altbain. doc  

 . وما بعدھا 534، ص 3، والفتاوى الكبرى، 28مجموعة الفتاوى، المجلد  150
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  من أجل سيادة ا�س�م: الفصل السادس
  

 فيالوطنية  فيأننا متفقون مع أشد الناس غلوا .. “
سبيل تخليصھا وخيرھا  فيحب الخير للب�د والجھاد 

، ذلك بإخ�ص فيونعمل ونؤيد كل من يسعى ، وارتقائھا
بتحرير  ھيتنت كانتبل أحب أن تعلم أن مھمتھم إن 

الوطن واسترداد مجده فإن ذلك عند ا�خوان المسلمين 
بعض الطريق فقط أو مرحلة منه واحدة ويبقى بعد ذلك 

كل بقاع  على ا�س�ميملوا لترفع راية الوطن أن يع
  ”مكانكل  فيا رض ويخفق لواء المصحف 

 حسن البنا

  

  

  

، النص المقدس فيما جاء  حسب ،ليس فقط، ل;س�م محتم النھائيالنصر   
وبالوعد ، بل يوقن كل المسلمين قديما وحديثا بصحة وحتمية ھذه النبوءة

أرسل رسوله بالھدى ودين  الذيھو : فحسبالمسألة مسألة وقت أن و ،ا�لھي
  . )9: الصف( الدين كله ولو كره المشركون علىالحق ليظھره 

ا رض مشارقھا  يإن اللـه زوى ل: 7207- صحيح مسلم فيكما ثبت   
وأعطيت الكنزين ا حمر ، منھا يما زوى ل يومغاربھا وسيبلغ ملك أمت

ا أنا نائم أتيت بمفاتيح نَ يْ وبَ . ونصرت بالرعب، بعثت بجوامع الكلم، وا بيض
. )6254 - حبان ابنصحيح ، 6861 - البخاري( ييد فيخزائن ا رض وضعت 

إنه ستفتح لكم مشارق ا رض ومغاربھا وإن : 22726 - أحمدمسند ا�مام  وفي
 - أحمدمسند ا�مام  وفي. النار إ2 من اتقى اللـه وأدى ا مانة فيعمالھا 
ا مر ما بلغ الليل والنھار و2 يترك اللـه بيت مدر و2 وبر ليبلغن ھذا : 16632

إ2 أدخله ھذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز اللـه به ا�س�م وذ2 يذل اللـه 
وجه ا رض بيت مدر و2  على2 يبقى : )23429( نفس المسند وفي. به الكفر

جعلھم من فيوبر إ2 دخلته كلمة ا�س�م بعز عزيز أو بذل ذليل إما يعزھم اللـه 
-  حبان ابنصحيح  فيوتواتر نفس الحديث . دينون لھافيأھلھا وإما يذلھم 

  . و غيره ،6585

قريش  على -  حسب اعتقاد المسلمين –بدء دعوته  فيا�س�م  نبيطرح   
كلمة واحدة تدين  علىإنما أريدھم  يإن ..: واعدا إياھم بمكاسب ھائلة، أن تتبعه

، انعم وأبيك عشر ؟ھيَ وما : إليھم بھا العجم الجزية قالوا يلھم بھا العرب وتؤد
أجعل اAلھة : فقاموا وھم ينفضون ثيابھم وھم يقولون: 2 إله إ2 اللـه قال: قال
مسند ( بلغ لما يذوقوا عذاب حتىثم قرأ : إن ھذا لشيء عجاب قال اواحد اإلھ

  . )3417 - أحمد
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بإغراء قريش  كانت - حسب اعتقاد العامة والخاصة –البداية اذن   
بعد تأسيس دولة المدينة ف. ھيمنة المسلمين إلىوتطورت  ،العالم علىبالسيطرة 

بغض النظر عن ، تم تجاوز فكرة ھيمنة قريش وبدأ ا�غراء يوجه للمسلمين
 إلىبل ، عرب وعجم إلىظل ا�س�م لم يعد ينقسم  فيفالعالم . يأصلھم العرق

2 بغرض ، العالم علىوقد قرر ا�س�م أن يسيطر المسلمون . مسلمين وكفار
من  يجبتُ  التيا موال  حتىو. العليا ھيَ لتكون كلمة اللـه  -  زعما –بل ، دنيوي

يقدمھا  التيالغاية  ھيَ ھذه . سبيل اللـه ووفقا لشريعته فياAخرين يجب أن تنفق 
ليست ھدفا  ،الكفارا موال والممتلكات وقھر  علىا2ستي�ء ؛ فالوسيلة، ا�س�م

 فيب� شك  - عمليا -  متمثلة؛ تحقيق سيادة ا�س�م ھيَ بل لغاية نبيلة ، ذاته في
  . سيادة المسلمين

. )35: محمد، 139: آل عمران( ا علونھم  ،وفقا للقرآن ،المسلمون  
 ،فمن واجبھم ومن حقھم أيضا أن يكونوا ا عز ؛و نھم خير أمة أخرجت للناس

. مستوى العالم علىب�د ا�س�م أم  فيسواء ، اليد الطولى تاليوأن تكون لھم بال
  . بل 2 تتحقق إ2 بھا، فسيادة ا�س�م 2 تنفصل عن سيادة المسلمين

  : Aتيكا الكفاريمكن تلخيص الع�قة الشرعية بين المسلمين و  

  : عالميالصعيد ال على

  : نشر ا�س�م*   

 ،ھجوم أي̂ تتضمن فكرة الجھاد سابقة الذكر الدفاع عن أرض ا�س�م ضد    
بمختلف  الكفرأرض  فينشر ا�س�م  علىوكذلك العمل بھمة ، خارجيتھديد  أو

إزالة المعوقات أمام انتشار  يكفيو .ا�يمان علىدون إكراه الناس ، الوسائل
الثقافة  فية ھامة مكان الكفرلذلك تحتل فكرة غزو ب�د . لو بالقوةو، الدعوة

وكتب ، تضج النصوص المقدسة، إنكار ذلك المعتدلونومھما حاول . ا�س�مية
بمدح فكرة غزو ، وخطب المشايخ، بل والكتب المدرسية، الفقه القديم والحديث

امتدت من  التي، السعيد ل�مبراطورية ا�س�مية الماضيوالفخر ب الكفارب�د 
 فيوأخذت الجزية من معظم دول العالم المعروفة للمسلمين ، الصين حتىا أوروب

ولكن ، وترتفع نبرة ھذه الدعوة حين يشتد عود ا�س�ميين. عصر ازدھارھا
سوى ما ندر  لم نسمع. الكفاريجنح البعض للبس ثوب الحمائم حين يشتد ھجوم 

، الكفرالمتھم معظمھم من العموم بالزندقة و المجددين؛من النقد من قبل بعض 
نقد بصدد الغزوات  قبل أي̂ لت ا�س�ميالعالم  فيالعام  رأيُ و2 يميل أبدا ال

بالغزو حاليا كمشروع  ىنادَ يُ رغم أنه 2 ، المذكورة للدولة ا�س�مية أيام عزھا
  . للعمل اAن

ولنقرأ مع ا2ختصار ما قرره حسن البنا مؤسس تنظيم ا�خوان المسلمين   
 : 151ا�س�م فيومفكرھم ا ول حول أھداف الحرب 

   
                                                 

  . رسائل ا�مام حسن البنا، رسالة الجھاد 151
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 . رد العدوان والدفاع عن ا ھل والنفس والمال والوطن والدين - أ  

تأمين حرية الدين وا2عتقاد للمؤمنين الذين يحاول الكافرون أن  - ب  
  . يفتنوھم عن دينھم

تبلغ الناس جميعا ويتحدد موقفھم منھا تحديدا  حتىحماية الدعوة  - ج  
أفضل  على يوذلك أن ا�س�م رسالة اجتماعية إص�حية شاملة تنطو، واضحا

ف�بد أن تزول من طريقھا كل . الناس إلىمبادئ الحق والخير والعدل وتوجه 
، أمة بعد ھذا الب�غو2بد أن يعرف موقف كل فرد وكل ، عقبة تمنع من إب�غھا

، فالمؤمنون إخوانھم، وعلى ضوء ھذا التحديد تكون معاملة ا�س�م وأھله للناس
وا عداء المحاربون ، لھم بذمتھم وفيوأھل الذمة ي، والمعاھدون لھم عھدھم

ھا وإ2 حوربوا فيفإن عدلوا عن خصومتھم ، ومن تخشى خيانتھم ينبذ إليھم
أو مصدر تھديد  ،طريق دعوة الحق في2 يكونوا عقبة  حتىجزاء اعتدائھم 

و2 محاولة لكسب إيمانھم  ،قبول الدعوة على2 إكراھا لھم ، وخيانة  ھلھا
  . بالقوة

 ،جماعة المؤمنين علىأو الفئة الباغية  ،العھد من المعاھدين يتأديب ناكث - د
  . أمر اللـه وتأبى حكم العدل وا�ص�ح علىتتمرد  التي

  . وا2نتصار لھم من الظالمين كانواإغاثة المظلومين من المؤمنين أينما  - ـھ

يريدون  كانواوإن “: واحت�لھا الكفاركما أيد بشكل مباشر فكرة غزو ب�د 
 إلىبالوطنية فتح الب�د وسيادة ا رض فقد فرض ذلك ا�س�م ووجه الفاتحين 

2 تكون فتنة ويكون  حتىوقاتلوھم : فذلك قوله تعالى، أفضل استعمار وأبرك فتح
رسائله الشھيرة أن الھدف  فيوقد حدد . 152”)193: سورة البقرة( الدين للـه

ودعا ، ا�س�م بالطبع مبادئأساس  على ،لدعوته ھو الوحدة العالمية النھائي
بل والمستعمرات ، 153بوضوح لغزو العالم واستعادة المستعمرات ا�س�مية

  . 154إريتريا وزيلع وھرر ومصوع فيالمصرية 

 سوريا ا�خوان المسلمين فيمن كبار ( السباعيوذھب نفس المذھب مصطفى 
معركة يخوضھا ا�س�م لتحرير ا مة من العدوان فالحرب  :؛ قال)ىوفت -
  . 155ة والعدالة ا2جتماعية لجميع الشعوبدينيولتأمين الحرية ال، خارجيال

                                                 
 . رسائل ا�مام حسن البنا، دعوتنا 152
  . دعوة للشباب، ضمن رسائل ا�مام حسن البنا 153
سبتمبر سنة  8نفس المصدر، في اجتماع رؤوساء المناطق ومراكز الجھاد المنعقد بالقاھرة في  154

ونريد بعد ذلك أن تؤمن حدودنا الجنوبية بأن تحفظ حقوقنا في إريتريا ثم زيلع وھرر  “: وبكلماته. م1945
ي اختلط بتربتھا دم الفاتح المصري وعمرتھا اليد المصرية ورفرف في تلك المناطق الت.. وأعالي النيل

ثم اغتصب من جسم الوطن ظلماً وعدواناً، وليس ھناك اتفاق دولي أو وضع . سمائھا العلم المصري الخفاق
علينا ذلك الناس، ومن واجبنا أ2 نتلقى حدود بلدنا عن غيرنا  ىقانوني يجعل الحق فيھا لغير مصر وإن أب

ثمن غال دفعناه من الدماء وا رواح في سبيل تأمين حدودنا 2  ن نرجع في ذلك إلى تاريخنا ولنر أيa وأ
  . ”لمطامع استعمارية و2 لمغانم جغرافية ولكن لضرورات حيوية 2 محيص منھا و2 معدى عنھا

  . نظام السلم والحرب في ا�س�م 155
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وأن آياتھا  ،آخر سور القرآن ھيَ أن سورة التوبة  علىيجمع علماء ا�س�م و
ممن يرفضون  آخر رأيٍ  حسب ،أو استكملت أحكامھا، سابقة قد نسخت آياتٍ 

سورة  فيية آمن سورة البقرة وآخر  281يضاف إليھا آية . 156فكرة النسخ
فھذه الفكرة راسخة تماما ، وبغض النظر عن مدى صحة ذلك تاريخيا. 157النساء

ىفالتوبة  ا سورةمأ .الثقافة ا�س�مية في aالمقشقشة -براءة : أيضا تسم  - 
 -  المنكلة –الحافرة  -  المثيرة – الفاضحة – المخزية – المشردة – المبعثرة
وكل من ھذه ا سماء يحمل معنى قھر ا�س�م للكفار . سورة العذاب - المدمدمة

طالبت  التيالسورة  وھيَ . العلماءأقوال مختلف  حسب ،بطريقة أو بأخرى
 فيالدخول  على�جبارھم  ،مكانكل  في الكفارالمسلمين بفسخ العھود ومقاتلة 

المعاصرين  المعتدلينون�حظ أن معظم . بدفع الجزية أو ،إما با�يمان ،طاعتھم
، إلخ..من يتھمون ا�س�م بالعدوانية وكراھية اAخر علىللرد في محاو2تھم 

 فيعد تُ  التيالسور وا حاديث  إلىويلجأون  ،بسورة براءةيتفادون ا2ستشھاد 
أو جزئية ا حكام استكملتھا  ،أو منسوخة ،إما سابقة تاريخيا ا�س�ميالتراث 

 أو ،نالمتحفظي تصور حسب ،أو تناسب ظروف ا2ستضعاف ،سورة التوبة
للسلم تدعو وأحاديَث  آياتٍ كما أنھم يستعينون ب .الرافضين لفكرة نسخ ا حكام

، وتمنح البشر حرية ا2عتقاد، أحسن ھيَ  التيوالجدال ب، والتعايش مع اAخرين
 وھيَ . المسلمين علىالذين لم يعتدوا  الكفارببقية  حتىو، ھل الكتاببأ يوتوص

يكون الجھاديون  تاليوبال. بالطبع محاولة للتأقلم مع الظروف الدولية المعاصرة
 إلىومن ا مثلة ذات الد2لة أن ھناك اليوم من يدعو . 158أكثر صدقا وأكثر اتساقا

كما ، بسبب ضعف المسلمين، جھاد الدفع وتأجيل جھاد الطلب علىقصر الجھاد 
ىتم إنتاج ما  aالحاليللمواءمة بين ضعف المسلمين ، بفقه ا ولويات ُيسم 

  . 159العالم فيجعل ا�س�م الكلمة العليا  فيوأھدافھم 

فإذا انسلخ ا شھر الحرم : تفسير آية السيف فيولقد ذھب أغلب المفسرين 
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموھم وخذوھم واحصروھم واقعدوا لھم كل مرصد 

: التوبة( فإن تابوا وأقاموا الص�ة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلھم إن اللـه غفور رحيم
: قال الذيكثير  ابنمنھم  .الكفارأنھا نسخت كل موادعة بين المسلمين و إلى ،)5

إنھا نسخت : مزاحم بنھا الضحاك فيقال  التيآية السيف  ھيَ وھذه اAية الكريمة 
                                                 

في النص المقدس، بمعنى نسخ ا حكام، منھم ابن  يرفض البعض من المفكرين المسلمين فكرة النسخ 156
ومن المحدثين رشيد رضا، ومحمد الغزالي، ومحمود شلتوت، وأحمد صبحي ) أبو مسلم ا صفھاني(بحر 

  . منصور، ومحمد الخضري، ومحمد أبو زھرة، وسيد قطب
  . القول في آخر ما نزل من القرآن أسباب النزول للنيسابوري، 157
يعد كتاب الجھاد الفريضة الغائبة لمحمد عبد الس�م فرج الذي أعدم مع ا ربعة الذين اغتالوا السادات  158

  . المعتدلين من ا�س�ميين ”تقية”م اللف ودستورا واضحا وصريحا للجھاديين الذين 2 يستھويھ
ولكنه يجمده على أساس أنه 2 ) الغزو(يتحدث القرضاوي مث� عن الجھاد ف� يستنكر فكرة جھاد الطلب  159

توجد اAن عوائق أمام نشر ا�س�م في العالم بالدعوة السلمية، فالحكومات تسمح بالتعددية ووسائل ا2تصال 
ح ھناك مبرر للغزو، كما 2 يستنكر فكرة ويتضمن ك�مه بالتأكيد أنه إذا عرقلت الدعوة السلمية يصب. متوفرة

، على طريقة فإن عدتم )في الواقع ھي لم تعد ممكنة أص�(الغزو ولكنه يركز على أنھا لم تعد ضرورية اAن 
  . 61فقه ا ولويات، ص : انظر. عدنا
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صلى اللـه عليه وسلم وبين أحد من المشركين وكل عھد وكل  النبيبين  كل عھدٍ 
 ھذه اAية لم يبق  حد من المشركين عھدٌ  في، عباس ابنعن : وفيوقال الع، مدة

كل آية “أن  من رأىن لفكرة النسخ فمنھم وأما الرافض. و2 ذمة منذ نزلت براءة
ھا فييمكن أن تعمل  التييعرف الظروف  الذييمكن أن تعمل ولكن الحكيم ھو 

 ،الطبريو ،القرطبيمنھم ، كثير معظم المفسرين ابنوذھب مثل . 160”اAية
 ابنمثل ، مكة مشركي علىإ2 أن البعض قصر ا مر ، لوسيوا  ،يوالبيضاو

فھم  ؛أن الجزية 2 تقبل من المشركين علىھذه اAية ما يدل  وفي. 161العربي
التاريخ لم يمارس المسلمون الفاتحون  وفي. مخيرون بين ا�س�م أو القتل

بل مورست أساسا ضد من ، ضد المشركين روتينيأعمال إبادة جماعية بشكل 
 علىأنھم اعتبروا أن آية السيف تنطبق  علىمما يدل ، قاوموا الغزو بقوة

وأخذت ، أما بقية المشركين فعوملوا معاملة أھل الكتاب ؛العرب فقط مشركي
؛ ةفيدين الحني علىا صل  فيالعرب ھم  مشركيأن بذلك  لَ ِل وعُ . منھم الجزية

أنھم مرتدين وليسوا  علىعاملون في، 162ولكنھم ارتدوا وعبدوا ا صنام، ا�س�م
 تؤخذ منھم أa2 البعض  ىرأولنفس السبب . طبق عليھم حد الردةفي، فقط مشركين

 ما لموھو ، بل يخيرون بين ا�س�م أو السيف، الجزية )العرب غيرمشركي  أيْ (
 . ا غلبية رأييحظ ب

التعامل مع  في ا�س�ميوقد تناول سيد قطب بكل وضوح وجرأة التكتيك   
في  بھا إن تلك ا حكام المرحلية ليست منسوخة بحيث 2 يجوز العمل“: الكفار

. سورة التوبة فيظرف من ظروف ا مة المسلمة بعد نزول ا حكام ا خيرة  أي̂ 
 ھيَ شتى الظروف وا مكنة وا زمنة  فيتواجھه  الذيأن الحركة والواقع  ذلك
 فيا حكام ھو أنسب ل_خذ به  أيa  -  طريق ا2جتھاد المطلق عن -  تحدد التي

مع عدم نسيان  من ا مكنة مكان في. ا زمنة من زمان في، ظرف من الظروف
الحال  فيمتى أصبحت ا مة المسلمة ، إليھا يجب أن يصار التيا حكام ا خيرة 

وما ، حالھا عند نزول سورة التوبة ما كانك؛ ذ ھذه ا حكامفيتمكنھا من تن التي
أساس من ھذه ا حكام ا خيرة  على قامت التيبعد ذلك أيام الفتوحات ا�س�مية 

  .163 ”معاملة المشركين أو أھل الكتاب فيسواء . النھائية
                                                 

  . 75كيف نتعامل مع القرآن، ص : حسب قول محمد الغزالي في كتابه 160
ھذا اللفظ وإن كان مختصا بكل كافر با[، عابٍد للوثن في : ”قتلوا المشركينفا“: قوله تعالى “: قال 161

أنه بحكم قوة اللفظ يرجع تناوله إلى مشركي العرب  ؛ أماالعرف، ولكنه عام في الحقيقة لكل من كفر با[
  . ، أحكام القرآن، سورة التوبة”الذين كان العھد لھم وفي جنسھم

وأول من أدخل عبادتھا حسب ذكر المصادر ا�س�مية شخص يسمى لحي بن حارثة بن عمرو بن عامر  162
 . للكلبي ”ا صنام”كتاب. ا زدي، وھو أبو خزاعة

 إن: ويضيف سيد في نفس الموضع، وھو يرد على ا�س�ميين المعتدلين. في ظ�ل القرآن، سورة التوبة 163
 -من ا�س�م إ2 العنوان  لھم الذين لم يبق -واقع البائس لذراري المسلمين المھزومين في ھذا الزمان أمام ال

يحاولون أن يجدوا في النصوص المرحلية  ؛وأمام الھجوم ا2ستشراقي الماكر على أصل الجھاد في ا�س�م
العباد، ا�س�مي في ا رض لتحرير الناس كافة من عبادة  ا2نط�ق مھربا من الحقيقة التي يقوم عليھا

وحده؛ وتحطيم الطواغيت وا نظمة والقوى التي تقھرھم على عبادة غير اللـه، اللـه  وردھم جميعا إلى عبادة
  . والخضوع لسلطان غير سلطانه، والتحاكم إلى شرع غير شرعه
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 يوع فيمازالت فكرة الفتح تتمتع با2حترام  ،إذن رغم التغيرات التاريخية  
جھاد الدفع وليس  على الحالي الوقت فيولكن ينصب ا2ھتمام ، المسلمين عموما

 ،ا�س�م حالياعاَلم منھا  يعاني التيوھو ما يناسب حالة الضعف ، جھاد الطلب
ومع . يسياق دفاع فيأفكار الغزو ُتطرح  حتىو، الكفاروحالة العدوان من جانب 

وُتعلن ، ا�س�ميالفكر  فيالشعوب  ة فكرة الغزو وتحريرفيالخل فيذلك تظل 
كل حسب ، كتابات ا�س�ميين في ،استحياء علىوغالبا  ،الفكرة من حين Aخر

وا2عتراف بالطابع  ،العام إدانة تاريخ الغزو رأيوا ھم ھو رفضھم مع ال، جرأته
 . للفتوحات ا�س�مية يا2ستغ�ل ستعماريا2

******  

  

  : دار ا�س�م ودار الكفر*   

وإلى حزب اللـه وحزب  ،مؤمنين وكفار إلىمثلما يقسم ا�س�م البشر   
  . وحا2ت أخرى بين بين، دار ا�س�م ودار الكفر إلىيقسم ا رض ، الشيطان

كذلك . محدد لدار ا�س�م ودار الكفر النصوص المقدسة تعريفٌ  في2 يوجد   
وقد تعددت . لم يحدد الفقه بشكل قاطع ومتفق عليه بين الفقھاء معنى كل منھما

يھمنا ھنا أن ، وبعيدا عن ا2خت�فات المعتادة. فاتالتقسيمات واختلفت التعري
الثقافة ا�س�مية منذ  فيوالراسخ  ا�س�ميالفقه  فيأنه من الثابت  إلىنشير 

والمعنى الظاھر لھذا ، أرض إس�م وأرض كفر إلىأساسا قرون أن العالم ينقسم 

                                                                                                                                            
: يقولو).. على ` وتوكل وإن جنحوا للسلم فاجنح لھا: (إن اللـه سبحانه يقول: ثم نراھم يقولون مث� ومن

).. من دياركم أن تبروھم وتقسطوا إليھم يخرجوكم 2 ينھاكم اللـه عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم(
ويقول عن أھل ).. و2 تعتدوا إن اللـه 2 يحب المعتدين يقاتلونكم وقاتلوا في سبيل اللـه الذين: (ويقول
يتخذ  و2 ينكم أ2 نعبد إ2 اللـه و2 نشرك به شيئاالكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وب أھل يا: قل: (الكتاب

 ). اشھدوا بأنا مسلمون: فإن تولوا فقولوا. بعضنا بعضا أربابا من دون اللـه

أو الذين يھددونھا من  الدار إذن 2 يقاتل إ2 الذين يقاتلون أھل دار ا�س�م في داخل حدود ھذه فا�س�م 
ومعنى  عقد معاھدة مع يھود المدينة ومشركيھا قد وأنه. مع المشركينوأنه قد عقد صلح الحديبية  الخارج

و2 عليه أن يعبدوا ما . ل;س�م إذن بسائر البشر في أنحاء ا رض ع�قة أن 2 -في تصورھم المھزوم  -ذلك 
ھو  امد و2 عليه أن يتخذ الناس بعضھم بعضا أربابا من دون اللـه في ا رض كلھا ما. اللـه دون يعبدون من

تمليه الھزيمة أمام الواقع  - سبحانه -وھو سوء ظن با�س�م وسوء ظن با[  آمنا داخل حدوده ا2قليمية
  . التي 2 طاقة لھم بھا في اللحظة الحاضرة المعادية البائس النكد الذي يواجھھم؛ وأمام القوى العالمية

ذاته؛ و2 يحملونه  يحيلون ھزيمتھم إلى ا�س�ما مر لو أنھم حين يھزمون روحيا أمام ھذه القوى 2  وھان 
يأبون إ2 أن يحملوا ضعفھم ھم  ولكنھم على ضعف واقعھم الذي جاءھم من بعدھم عن ا�س�م أص�،

  . المتين ي̂ وھزيمتھم على دين اللـه القو

قد يتكرر  المعين وھذا الواقع. ھذه النصوص التي يلتجئون إليھا نصوص مرحلية تواجه واقعا معينا إن 
 ن واقعھا يقرر أنھا في مثل  المرحلية وفي ھذه الحالة تطبق ھذه النصوص. وقوعه في حياة ا مة المسلمة

ولكن ھذا ليس معناه أن ھذه ھي غاية المنى؛ وأن . ا حكام تلك المرحلة التي واجھتھا تلك النصوص بتلك
المسلمة أن تمضي قدما في تحسين ظروفھا؛  إنما معناه أن على ا مة.. الدين ھذه ھي نھاية خطوات ھذا

في السورة  العوائق من طريقھا، حتى تتمكن في النھاية من تطبيق ا حكام النھائية الواردة وفي إزالة
  . المرحلية ا خيرة، والتي كانت تواجه واقعا غير الواقع الذي واجھته النصوص
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مقابل التقسيم ( ا�س�م في الرئيسيا ھو التميز دينيالتقسيم ھو أن انقسام البشر 
فالدين ھو المحدد ا ول لھوية الناس  تاليوبال. )الفكر الماركسي فيمث�  طبقيال

دول  إلىورغم انقسام دار ا�س�م نفسھا منذ قيام الدولة العباسية . و2نتمائھم
ظل ا2عتقاد بأن الدين ، عديدة ووجود قوميات شتى بين المسلمين منذ عھد مبكر

نشأت بين المسلمين دو2  التيرغم الحروب  حتىو. سائدا، ھو الھوية ا ساسية
لم يتغير ، وجماعات وظھور معسكرات دولية يضم كل منھا مسلمين أفرادا ودو2

أن يجاھد  –من وجھة النظر ا�س�مية  –ھذا ا ساس يجب  على. ھذا ا2عتقاد
 الذيولو ضد البلد  ،دار ا�س�م فيدار الحرب بجانب المسلمين  فيالمسلمون 

2  وھذا. بلدھم لصالح دار ا�س�م فيوالمعنى أنھم طابور خامس  ،هفييقيمون 
حيث ، بل تعد عم� جھاديا، خيانة وطنية ،السائد ا�س�ميوفقا للفكر  ،ُيعتبر

ويصر ا�س�ميون . الجنسية ا�س�مية ھيَ ا�س�م  فيالجنسية ا ھم 
معاداة  على، خصوصا من غير العرب، أيضا المعتدلينوبعض ، المتشددون

ويعتبرھا أغلبھم من ضمن المؤامرة الغربية ، العربية وغيرھا؛ الفكرة القومية
  . ا�س�م على

 أو ،ھا أحكام ا�س�م ظاھرةفيكل بقعة تكون  :أعرض تعريف لدار ا�س�م  
حيث أن ، وبالرغم من أن ا مر يبدو نسبيا. ھا أحكام ا�س�مفيكل أرض تظھر 

دوما من أسھل ما يمكن واُستخدم من قبل مسلمين ضد بعضھم وضد  كان رفيالتك
إ2 أن ھذا التعريف ھو ما اتفق عليه مجمل فقھاء ا�س�م  .دولھم أيضا
ن دار ا�س�م إالذين قالوا ، وأكثرھم تساھ� بوجه عام ھم ا حناف. المشھورين

 ،كالزنا مثل عدم معاقبة جرائم :ا�س�ميعند سيطرة التشريع الغير  ھيتنت
، بين بلدين إس�ميين حائ� إس�ميوكذلك تواجد بلد غير ، وشرب الخمر ،والربا

  . فض ا مان لھمرُ  أو ،نع المسلمون من ا�قامةأو إذا مُ 

ه المسلمون إقامة شعائرھم فيإذا استطاع  كما يعتبر أقلھم البلد دار إس�م  
إ2 أن بعض الفقھاء اشترط . ككل بشرع ا�س�محكم إن لم يُ و ،وتطبيق شريعتھم

أو انتخبه  ،مسلما القاضيوآخرون اشترطوا أن يكون ، اأن يكون الحاكم مسلم
2عتبار الدار دار إس�م أن  يكتفيأكثر تفتحا ھم ن موالنادر جدا م. 164المسلمون

وبناء ، والدعوة ل;س�م دون إعاقة ،ھا ممارسة عباداتھمفييستطيع المسلمون 
  . ذلك اعتبروا الب�د الغربية حاليا من ديار ا�س�م على

بل ، ليست ثابتة بالضرورة ؛وفقا لھذه التعريفات جميعا ،ودار ا�س�م  
وبذا تتحدد ، المفتوحة ا راضيھا فيبما ، تشمل كل أرض تنطبق عليھا الشروط

  . 165ھا ا�س�مفيدار ا�س�م بآخر نقطة يطبق 

                                                 
  . تامر باجن أوغلو، حقوق أھل الذمة في الفقه ا�س�مي 164
ن حدود إسرائيل ھي آخر نقطة يقف عندھا إتذكرنا ھذه ا طروحة بعبارة منسوبة لبن جوريون تقول  165

  . جندي إسرائيلي
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تقوم  التيتلك  ھيَ “الجھاديون والمتشددون عموما دار ا�س�م  ويعتبر  
ويتولى ، ھا حدودهفيوتقام ، فتھيمن عليھا شريعة اللـه، ھا الدولة المسلمةفي

ع�قة المسلم بھا إما ، وما عداھا فھو دار حرب، ھا بعضھم بعضافيالمسلمون 
  . 166”إس�مولكنھا ليست دار ، عھد أمان علىوإما المھادنة ، القتال

 الكفرھا أحكام فيكل بقعة تكون  فھيَ  :أما التعريف ا وسع قبو2 لدار الكفر   
ونظرا لتباين التحديدات لمفھوم دار . لو بھا مسلمين كثير أو قليل حتى ،ظاھرة
 . 2167 يعد دار إس�م كل ما ھيَ تكون دار الكفر ، ا�س�م

أص� من ديار المسلمين  وھيَ  ،يبدار البغويضيف الفقھاء ما ُيسمونه   
 فيدار إس�م  وھيَ  ،بدار الردة يكما ُذكر ما ُسم. ا�مام علىالذين تمرد أھلھا 
  . 168ا صل ارتد أھلھا

وھذا مقبول من ( ابن قيموحسب ، أقسام متعددة إلى مر بدورھانقسم الكفيو  
 -  1: وأھل العھد ث�ثة أصناف .وإما أھل عھد ،إما أھل حرب: )جمھور الفقھاء

  . أھل أمان -  3 أھل ھدنة -  2 أھل ذمة

باب  - باب ا مان -  باب الھدنة: فقالوا .وقد عقد الفقھاء لكل صنف بابا  
وكذلك لفظ الصلح . ا صل فيولفظ الذمة والعھد يتناول ھؤ2ء كلھم . عقد الذمة

عھده  في ف�ن ذمة فيوقولھم ھذا . فإن الذمة من جنس لفظ العھد والعقد
كل ما يمكن أخذ الحق  فيثم صار يستعمل ، فألزمه بالعقد والميثاق ؛ أيْ وعقده

 . 169بغير عقده أو ،سواء وجب بعقده، من جھته

  : تاليكال ،أكثر تفصيلب الكفارويمكن تلخيص أصناف   

  : أھل الحرب: القسم ا ول  

، و2 يتمتعون بأمان المسلمين، عقد الذمة فيالذين لم يدخلوا  الكفاروھم   
 الكافرجوز ويشرع للمسلم قتل في، وھذا القسم ح�ل الدم والمال، عھدھمو2 

نaةوقد دلت ، المحارب وأخذ ماله bوقد مارس ھذا ، ھذا الحكم علىالنبوية  الس
، يقاتل بالفعل الذي يعنيولفظ المحارب ھنا 2 . غزواته مع المشركين فيمحمد 

. لو لم يبدأوا مھاجمة المسلمين حتى، القتال من أھل دار الحرب علىبل القادر 
  .س�م فيلو أرادوا العيش  حتى ،غير المعاھدين للمسلمين أھل حرب الكفارف

   

  أھل عھد: الثانيالقسم 

                                                 
  . سيد قطب، معالم في الطريق 166
ات النظر ا�س�مية المختلفة قدم عباس علي العميد الزنجاني دراسة تفصيلية حول تقسيم العالم من وجھ 167

  . دار ا�س�م: التي لخصھا في ست نظريات، بعنوان
 . عباس علي العميد الزنجاني، دار الردة168
  . 167 ص كتاب أحكام أھل الذمة، 169
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  أھل الذمة -  1

ذ ابالتزام الجزية ونف، كفرھم علىدار ا�س�م  فيالذين أُقروا  الكفاروھم   
ف� يجوز  حد من ، والمالوھذا القسم معصوم الدم ، ھمفيأحكام ا�س�م 

  . ذمة المسلمين وحمايتھم فيھم ؛  نالمسلمين ا2عتداء عليھم

  : كفار ھدنة -  2

إنھاء الحرب مدة محددة  علىالذين صالحھم المسلمون  الكفاروھم   
 ھذا تعطي� في ن  ؛ا بد إلىو2 يجوز أن يكون الصلح ، لمصلحة يراھا ا�مام

وھذا القسم . حالة ا2ستضعاف فيوإنما يعاھدھم المسلمون ،  صل الجھاد
 علىفإنه يحرم  افما دام الصلح قائم، وقت العھد والصلح فيمعصوم الدم والمال 

يا : وذلك محرم، للعھد والمواثيق اذلك نقض في ن ؛ المسلمين ا2عتداء عليھم
حكمھم يكون الصلح  ھيوإذا انت، )1: المائدة( أيھا الذين آمنوا أوفوا بالعقود

 ؛فالھدنة خدعة من خدع الحرب. فتحل دماؤھم وأموالھم، حينئذ حكم المحاربين
  . الغزاليحامد  يبتعبير منسوب  ب

  : أھل ا مان -  3

كرجال ا عمال والتجار  ،دار ا�س�م بأمان فيالذين يدخلون  الكفاروھم 
ن يوكذلك الرسل المبعوث، يحتاج إليھا المسلمون التيوأصحاب الصناعة والمھن 
معصوم الدم  الكفاروھذا القسم من . ا مان ين طالبيمن الدول ا خرى وال�جئ

ومع ذلك يمنح . والمال ما داموا ملتزمين بالشروط المبرمة بينھم وبين المسلمين
ولكن ھذا ، الكفارلكل من الدولة ا�س�مية وأفرادھا حق استجارة  ا�س�ميالفقه 
 علىأھل الذمة ويقصر ؛ من أتباع الدولة ا�س�مية الكفارستثنى منه يُ  الحق

حامل الجنسية  الكافرة وحقوق مكانانتقاصا من  يعنيمما ، 170المسلمين فقط
حيث 2 ، وليس صاحب البلد ،بلده فيمباشرة أنه مجرد ضيف  يوتعن، ا�س�مية

  . يستطيع استضافة كفار مثله بينما يملك المسلم ھذا الحق

  

ر الكفر ايمكن أن نميز الع�قة بين دار ا�س�م ودھذا التقسيم  علىبناء   
  : إلى

  .ع�قة حرب حيث 2 توجد معاھدات و2 اتفاقيات -  1   

  .ع�قة عھد -  2   

                                                 
ون ا�س�مية القاھرة عضو المجلس التأسيسي ئا مين العام للمجلس ا على للش(عبد الصبور مرزوق  170

، رسائل إلى العقل الغربي ا مريكي وا وروبي عن ا�س�م وحقوق )لرابطة العالم ا�س�مي مكة المكرمة
  . ا�نسان
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 ،حيث توجد دار بين ا2ثنين ؛تيمية مث� ابنكما ذھب  ،ع�قة مركبة - 3   
الحالة ا خيرة لجأ إليھا بعض وھذه . 171بدار الحرب و2 بدار ا�س�م ھيَ 2 

2 تلتزم حكوماتھا بتطبيق  التيلوصف الب�د ا�س�مية  ،المتشددين المعاصرين
  . 172بأنھا 2 دار إس�م و2 دار كفر ،الشريعة

    

  : ع�قة الحرب

تكن  ما لمبالضرورة دار حرب  ھيَ ا�س�م أن دار الكفر  فيالسائد  رأيُ ال*   
فا صل بين ا�س�م . تكن تربطھا بدار ا�س�م معاھدة ما ما لم ؛ أيْ غير ذلك

لم تكن  فما. 173العليا ھيَ ھو الحرب لنشر دين اللـه وجعل كلمة اللـه  الكفرو
. تكون دار الكفر دار حرب مستباحة من قبل المسلمين ،ھناك معاھدة س�م

دم “ كما أن. 174يشوكانحسب تعريف ال، ”2 ذمة له و2 عھد الذي الحربي”ف
والمعنى أن ، غياب العھد يحل دمه تلقائيا ففي، 175”الكافر 2 يتقوم إ2 با مان

  . ا صل و2 يمنعه إ2 وجود عھد مع المسلمين فيدمه ح�ل 

الع�قة  فيبأن ا صل   مذھب القول اوحديث اوقد ذھب جمھور الفقھاء قديم  
 تاليوبال ،إ2 مؤقتايكون الس�م  و2، بين دار ا�س�م ودار الحرب ھو الحرب

أن  ھيَ  ،ا�س�ميالفكر  فيقاعدة راسخة  علىويقوم ھذا المذھب . استثنائيا
وما دام ھناك من يكفر بھذا الحق  ،ل;س�م وحده طبيعيالعالم حق  علىالسيادة 
، سلطان اللـه على بل ومعتدٍ ، شرعيغير  عتبر كائناأن يُ  طبيعيفمن ال، الشرعي

وھناك من  .يحكم ا�س�م ا رض ومن عليھا حتى ،فتكون الحرب بينھما
  . مما يدعم ھذه الفكرة ا حاديث كثيرٌ 

                                                 
ھل ھي بلد حرب أم   ) ماردين ( عن بلد  رحمه اللـه وسئل: فصل بعنوان ،28المجلد  ،مجموعة الفتاوى 171

  .  ؟ بلد سلم
  . عبد العزيز الجربوع، ا�ع�م بوجوب الھجرة من دار الكفر إلى دار ا�س�م مثل 172
 2 يجوز ابتداء  : عن مالك أنه قال يَ ورُ : تم استثناء الحبشة والترك لدى بعض الفقھاء: حسب ابن رشد 173

وقد ُسئل مالك   ” وذرتكمالحبشة ما  ذروا ” أنه عليه الص�ة والس�م قال  يَ والحبشة بالحرب و2 الترك، لما رُ 
بداية المجتھد ونھاية (  لم يزل الناس يتحامون غزوھم  : قال عن صحة ھذا ا ثر فلم يعترف بذلك لكن

ولكن ذكر الطبري نق� عن أبي جعفر أن عمر بن الخطاب حاول ). المقتصد، باب الجھاد، الفصل الثاني
دون  -أعني سنة عشرين  - وفي ھذه السنة : يقال الواقد “: غزوھا سنة عشرين ھجرية وفشلت الحملة

وفيھا بعث عمر رضي اللـه عنه . قد ذكرنا قول من خالفه: قال أبو جعفر. عمر رضي اللـه عنه الدواوين
طرفاً من  -فيما ذكر  -علقمة بن مجزز المدلجي إلى الحبشة في البحر؛ وذلك أن الحبشة كانت تطرفت 

فيما  - وأما أبو معشر فإنه قال . على نفسه أ2 يحمل في البحر أحداً أبداً  أطراف ا�س�م؛ فأصيبوا، فجعل عمر
كانت غزوة ا ساودة في البحر سنة إحدى : حدثني أحمد بن ثابت، عمن ذكره، عن إسحاق بن عيسى، عنه

 . 517- 516، ص ص 2، تاريخ الرسل والملوك، الجزء ”وث�ثين
 . 904ص  السيل الجرار المتدفق على حدائق ا زھار، 174
، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، كتاب السير، )من ا حناف(ع�ء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني 175

 . 101الجزء السابع، ص 
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 فيأن ا صل  ؛ أيْ ا�س�م أقلية ترى العكس مفكريومع ذلك ھناك من   
، 176منھم محمد رشيد رضا، الع�قة بين دار ا�س�م ودار الحرب ھو السلم

، 179منصور صبحي أحمدو، 178ومحمود شلتوت، 177وعباس محمود العقاد
ىمما  أن الجھاد نوعٌ  إلى الزحيليوذھب . وغيرھم، 180الزحيليھبة وو aن  ُيسمAا

 ،ا مر لحماية نشر الدعوة ي̂ يد ول فيوأنه وسيلة  ،”الدفاع الوقائي“بمقتضيات 
وأن الفتح أجيز بشرط أن تكون الدولة  ،)125ص ( أو للدفاع عن المسلمين

المسلمين أنھا تأخذ ا ھبة  لدىأو ثبت  ،ا�س�م علىالمفتوحة قد اعتدت 
ا2تساع والسيادة يمارسه ا�س�م كلما  في اطبيعي افليست المسألة حق ؛ل�عتداء

يرى فقھاء “القول  إلىثم يصل . يوإنما مسألة دفاع وقائ، امؤاتي امس ظرف
 bأن  الھجري الثانيالقرن  في ھيعصر ا2جتھاد الفق فيية والشيعية ن̂ المذاھب الس

 إلىأساس تقسيم الدنيا  علىجريا  ،ع�قة المسلمين بغيرھم ھو الحرب فيا صل 
دون محاولة  ،ظاھرھا وإط�قھا علىما فھموه من آيات القرآن  علىوبناء ، دارين

 فيمعتبرا أن علة القتال  ،هفيوھو ما ين. )130ص ( ق بينھافيالجمع والتو
 يَ رأالنھاية أن  فيويقرر  ،)132 -  131ص ص( ا�س�م ھو الحرابة 2 الكفر

ورغم ھذا . يحكم زمان فھيَ ، أحد علىأن ا صل ھو الحرب ليس حجة  فيالفقھاء 
فنراه ؛ منصور صبحيمحمود شلتوت ومثل  ،أن يصل للنھاية الزحيليلم يستطع 

بمصادرة حرية .. الدعاة علىحالة ا2عتداء “يتضمن  الوقائييعتبر أن الدفاع 
يشترط للس�م حرية  ؛ أيْ )93ص ( ”الدين فيأو وقوع الفتنة  ،ا�يجابيةالتبليغ 

 علىكما نراه 2 يعترض . للكفارالتبشير ولم يناد بحق مماثل  فيالمسلمين 
أن الس�م  يا بنففيمكت ،)98ص ( السيف أو ،الجزية أو ،ا�س�م :الخصال الث�ث

وھو ھنا يتفق ضمنا مع الفقھاء الذين ، )97ص ( يسود حين تتبع شريعة محمد
بخضوع  ؛ أيْ أن الس�م يسود حين يسود ا�س�م كمنھاج وليس كدين فيينتقدھم 

، أنھا عقد الذمة علىخاصة أنه يتحدث عن العھود الدائمة ، للمسلمين الكفار
 لم يقل العقادكذلك . ا�س�ميمجمل الفقه  فيوليست العھود ا خرى المؤقتة 

 في الناس بين الع�قةأن  وقد بدأ ك�مه بادعاء ؛ولكن باستحياء، خ�ف ذلك
 اتقاءً  أو، أنفسھم دفاًعا عن الحرب إلى ُيضَطروا حتى ِسلم ع�قة ا�س�م دستور
ومع ذلك راح يبرر إخضاع وفرض ، الدفاع من فيه ضرًبا المبادرة تكون لھجوم

ھم حلفاؤھم ، المشركينلتحالفھم مع ، أھل الكتاب كإجراء وقائي علىالجزية  aوكأن
                                                 

م، مطبعة المنار  1928ه،  1346تفسير القرآن الحكيم المشتھر باسم تفسيرالمنار، الطبعة ا ولى  176
  . 306ص ، 10ج  ،بمصر

حقوق الحرب في ا�س�م، إعداد وشرح عبد الستار علي السطوحي، مكتبة الثقافة، قطر، الدوحة، رقم  177
  . حقائق ا�س�م وأباطيل خصومه: والمقال جزء من كتاب. 2003 /10247: ا�يداع بدار الكتب المصرية

 .وما بعدھا 453ا�س�م عقيدة وشريعة، ص  178
  . التأويل: و بحث -المسكوت عنه من سيرة عمر: بحث 179
، دار الفكر، دمشق، مودع بمكتبة 1992دراسة مقارنة، الطبعة الرابعة  -آثار الحرب في الفقه ا�س�مي 180

، 105، 84، 37، 34 فحاتصفي كرر ھذا الطرح . 4458، تسجيل 0002947ا�سكندرية تحت رقم 
  . ، وغيرھا106
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كما اعتبر البلدان غير ا�س�مية التي 2 يربطھا بالمسلمين معاھدة دار . الطبيعيين
 .181للس�م في الدعوة كشرطالمسلمين حق  إلىوفي النھاية أشار بسرعة  .حرب

ىونحن 2 نھتم بما    aكما ھو موضوع الحوار بين  ،حقيقة ا�س�م ُيسم
أن جل ) من خ�ل ك�م الزحيلي حتى( وإنما نھتم بكشف ،الذكر ين سابقفيالطر

 . الكفرا صل بين ا�س�م و ھيَ الفقھاء رأوا أن الحرب 

الع�قة بين دار ا�س�م ودار  فيويستند القائلون بأن السلم ھو ا صل   
السلم مع غير المعتدين من  إلىتدعو  التيبعض اAيات وا حاديث  إلى، الكفر
وقع منھم ما يدل  أو ،إ2 إذا بدأ اAخرون، وإلى عدم البدء بشن الحرب، الكفار
، ومع ذلك لم ينكر أحد أن نشر ا�س�م ھدف ثابت للمسلمين. ھاشن فينيتھم  على

ضمن أھداف إعداد  وعلى أنه من ،أن ذلك 2 يكون بالسيف إلىوذھبت ا غلبية 
وإن . البشر بنيكل  إلىتأمين وصول الدعوة ا2لھية  ”من رباط الخيل”القوة و
 فيطياته سوى الرغبة  فييلتزمه بعضھم بعد ھذه العبارة 2 يحمل  الذيالصمت 

 ”البشر بنيكل  إلىتأمين وصول الدعوة ا2لھية ”ف. طمس القضية إع�ميا
ھذا  .يتم غزوھا وإ2 ،فتح أبوابھا لدعاة ا�س�م على الكافرةيتضمن إجبار الدول 

أن ُتفتح حدود الدول ا�س�مية  تقريباه الجميع فييأبى  الذيالوقت  فيطبعا 
، مضاد ل;س�م ينشاط محل أيb بل ُيمنع بالقوة  ،للدعاة من ا ديان والملل ا خرى

ھذا  فيالعام المسلم ككل  رأيال حتىيقبلھا  التي ،وفقا لكافة أحكام الشريعة
، ا�س�م فيللحرب  يا�س�ميين الك�م عن الطابع الدفاعويعزز معظم . الصدد

 إلىبل للدعوة ، تحقيق منافع دنيوية إلىبالزعم بأن الفتوحات لم تكن تھدف 
 . الھجوم لفرض نظام ا�س�م وتوصيل دعوته ليس ھجوما وكأنa ، الدين

فالبدء بالدعوة السلمية 2 يكون ھو  ؛ا�ط�ق علىة فيإ2 أن الحجة غير كا  
أو  ،عن قبول الدعوة الكفارذلك الحرب إذا امتنع  يبل يل، ا�س�م لدىآخر ما 

طريق  فيبعدم الوقوف  الكفارأفضل الحا2ت ُيطالب المسلمون  وفي. دفع الجزية
دار الكفر  فيبمنع المسلمين من الدعوة لدينھم ، و2 سياسيا ،2 عسكريا ،الدعوة
فالقول . فإذا أبوا ذلك حل القتال، دار الكفر لشعائرھم يوممارسة مسلم ،بحرية

 علىھو مجرد ادعاء 2 يقوم ل ،مع وضع ھذا الشرط ،بأن السلم ھو ا صل
أن  يعنيالسيف  أو ،الجزية أو ،بين ا�س�م الكفار ن مجرد تخيير  ؛أساس

وھو ، أو قتا2 ؛ا�س�مفقه  فيوھو الخيار ا فضل ، عليھم أن يخضعوا سلما
ھذا 2 يختلف القائلون من الفقھاء  وفي. القرار المحتم إذا رفضوا الخضوع سلميا

ا غلبية العظمى من  لدى ،فا�س�م 2 يبدأ بالحرب، أن أصل الع�قة ھو الحرب
 علىبينما ترى القلة أن مجرد إع�ن الرسالة ، دون إنذار بقبول ا�س�م ،علماءال

 ھيَ أن الحرب  ينفي2  وھو ما. العالم بعد أن انتشر ا�س�م ُيعد إنذارا للجميع
 إلىوإذا عدنا . حيث أن التھديد بالخضوع ھو عمل من أعمال الحرب، ا صل

سبق ذكر نصھما لوجدنا التھديد  التيو ،كسرى وقيصر إلىمحمد  التيرس
. نقاش عام أو ،دون عرض لحوار ،ھما مع الدعوة ل;س�مفيبالحرب مبطن 

                                                 
 .23حقوق الحرب في ا�س�م، ص  181



79 
 

ب�د العالم للدعوة  إلىالسلم ھو ا صل أن ُيرسل الدعاة  إذا كان من الممكن وكان
 . ولكن فضل المسلمون التھديد، تلك ا يام فيحرية ا2نتقال متوفرة  كانتو

، الكفرا�س�م أن يعترف بعقائد عاَلم  على يكون ،السلم ھو ا صل إذا كانو  
القتال لمن  أو ،وأن يمتنع عن التھديد بالجزية، كتوجھات مشروعة  صحابھا

برد  يكتفيوأن ، عليه أن يمتنع عن غزو الب�د ا خرىو، امتنع عن ا�س�م
ولكن ما يأخذ به كل عامة وخاصة المسلمين تقريبا أن سيادة ا�س�م . العدوان

 الذيوقد لخص سيد قطب مفھوم الس�م . للمسلمين ھيالعالم ھو تكليف إل على
2 ، السلم إلىفا�س�م حين يسعى “: رأيه بطريقة واضحة فييريده ا�س�م 

يعتنق  التيمجرد أن يؤمن الرقعة الخاصة  وھيَ ، يقصد تلك السلم الرخيصة
 أيْ . ھا الدين كله للـهفييكون  التيإنما ھو يريد السلم . أھلھا العقيدة ا�س�مية

ھا الناس بعضھم بعضا في2 يتخذ  التيو، ھا للـهفيتكون عبودية الناس كلھم 
ب أغلبل  ،2 يخص المتشددين فحسب رأيٌ وھو . 182”أربابا من دون `

  . عموما ا�س�ميين

وإن الخ�ف الدائم بين الفقھاء عن أصل الع�قة بين دار ا�س�م ودار الكفر   
ةتحليل  وفي ،قراءة النصوص فيوجود توجھات شتى  يعنيل aن bالنبوية  الس

وغالب ا مر أن جل القائلين بالسلم كأصل للع�قة يقصدون أن الحرب . العملية
كما  -  وھو قول، مباشرةً  وأن ھذا أفضل من الحرب، يسبقھا ا�نذار والدعوة

وجدير بالم�حظة أن القائلين . 2يعتبر التھديد مرحلة من مراحل الحرب -أسلفنا
ن بالسلم بشرط عدم اعتداء وأما القائل ؛المعسكر ا�س�مي فيبالسلم ھم القلة 

  . 183العلمانيين الق�ئل للغاية لمسلمينا إلىبا�ضافة  ،فقلة القة الكفار

دار حرب  أو ،دار إس�م ودار كفر إلى التقليديوھناك من يقر أن التقسيم   
 فيبل  ن المسلمين حاليا ، ليس  نه 2 يتفق مع ا�س�م ،يستحق ا�ھمال حاليا

 ىرأوقد . صريح يوھو نھج براجمات، حالة من الضعف تتطلب منھم المھادنة
، لمعاصر ھو دار دعوة وليس دار حربسبيل المثال أن الغرب ا علىأحد الدعاة 

، ممارسة الحرب علىفلسنا قادرين  دارحرب في ننا إن قلنا إننا “، إس�م دار أو
تحكم ھذه  التيبكل القوانين  ىرضدار إس�م فمعنى ذلك أننا ن فيوإن قلنا إننا 

  . 184”ھافينحن  التي: الب�د

أو  ،تغيير الفكر يعني2  ،صعيد الدعاية والشعارات علىإن التراجع   
ولذا . ا كثر قوة ؛الكفارالصدام مع  يوتفاد ،بل إعادة ترتيب ا ولويات، القناعات

 فيأو الخطابة الديماجوجية  ،والدعاية ا2نتخابية ،يجب أن نميز بين الثقافة
أن نفس ا�س�ميين أصحاب  ،وجود ھذه الفجوة علىا يدل موم .المحافل الدولية

                                                 
   .معالم في الطريق 182
: انظر. وھو شيعي المذھب ،عباس الذھبي، وھو من القائلين بالسلمحلل الرأيين بشيء من التفصيل  183

 . الع�قات الدولية للحكومة ا2س�مية
  . 12/4/1997 ، حوار مع مجلة الب�د الصادرة في لبنان)داعية إس�مي سوري بارز(محمد عكام  184
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وما تؤمن به قواعدھم ، يكشفون عن قناعاتھم ،ذات المظھر ا�نسانيالدعاية 
  . وعلنا ،من وقت Aخر ،وأنصارھم

تمثل فترات  فھيَ  ؛ا�س�ميوفقا للفقه  ،أما معاھدات الس�م فمؤقتة دائما  
ا�س�م كثيرة كما  فيوإن فضائل الغزو . الكفارھدنة من الحرب الدائمة ضد 

حالة  فيفمن غير المقبول عموما أن تبقى دار ا�س�م ودار الكفر . سبق أن رأينا
ولكن الھدف الثابت للمسلمين يجب أن يكون ، وللضرورة أحكام، يس�م أبد

. مفھوم جھاد الطلب فيسبق وتحدثنا  كما ،سلما أو قتا2، تحقيق السيادة ل;س�م
 ؛ أيْ س�م وب� خضوع ل;س�م بشكل أو بآخر كمبدأ في الكفارأما قبول وجود 

 10 الماورديوقد حدد . السائد تماما ا�س�مناقض في، أجل غير مسمى إلى
 أو ،يسلم حتىد ا�س�م بعد الدعوة نجھاد من عا“منھا ، مھمات لخليفة ا�س�م

التحالف مع بعضھم ضد اAخر  حتىو الكفاروإن موادعة . 185”الذمة فييدخل 
ذلك . نحو مؤقت وتحت وطأة الظروف غير المواتية علىولكن ، أحيانا أمر مقبول

. أوقات ا زمات وفترات الضعف فيأن مصلحة ا�س�م قد تتطلب بعض المرونة 
 ع�قات الس�م كمبدأ؛وليس  يوالك�م ھنا بوضوح عن الس�م بالمفھوم العسكر

ھو ا صل من وجھة النظر ا�س�مية  الكفربين ا�س�م و يفالصراع العسكر
، مكن للمسلمين استدعاء أحكام المرحلة المكيةفي ،فترات الضعف فيأما . السائدة

فلجأ  ؛مكة فيمستضعفا  انكونقصد بھا استدعاء وسائل الدعوة المحمدية حين 
 علىويمكن أن نضرب مثا2 . الدعوة ل;س�م فيالحوار والتسامح واللين  إلى

 : ا�س�م فيوجود ھذا التوجه 

أن يقام  ا�س�ميالفقه  فييقصد بھا ، فالقول بأن ا�س�م ھو دين الس�م  
 علىجب في، الكفار علىظل سيادة ا�س�م  فيوإنما ، 2 بين أكفاء، الس�م

 علىأو يفرضوا الجزية  ،أو يحتلونھا ،وأن يھزمونھا ،المسلمين غزو دار الكفر
  . 2 فرق من الناحية العملية ؛أو ل;س�م، لتكون الھيمنة للمسلمين ،أھلھا

                                                 
حفظ الدين على أصوله المستقرة، وما أجمع عليه : أحدھا: أشياءوالذي يلزمه من ا مور العامة عشرة  185

سلف ا مة، فإن نجم مبتدع أو زاغ ذو شبھة عنه، أوضح له الحجة، وبين له الصواب، وأخذه بما يلزمه من 
تنفيذ ا حكام بين : الثاني. الحقوق والحدود؛ ليكون الدين محروسا من خلل، وا مة ممنوعة من زلل

: الثالث. وقطع الخصام بين المتنازعين حتى تعم النصفة، ف� يتعدى ظالم، و2 يضعف مظلومالمتشاجرين، 
حماية البيضة والذب عن الحريم؛ ليتصرف الناس في المعايش، وينتشروا في ا سفار آمنين من تغرير بنفس 

عباده من إت�ف إقامة الحدود؛ لتصان محارم ` تعالى عن ا2نتھاك، وتحفظ حقوق : والرابع. أو مال
تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة حتى 2 تظفر ا عداء بغرة ينتھكون فيھا : والخامس. واستھ�ك

جھاد من عاند ا�س�م بعد الدعوة حتى يسلم أو : والسادس. محرما، أو يسفكون فيھا لمسلم أو معاھد دما
جباية الفيء والصدقات على ما : والسابع. على الدين كلهيدخل في الذمة؛ ليقام بحق ` تعالى في إظھاره 

تقدير العطايا وما يستحق في بيت المال من : والثامن. أوجبه الشرع نصا واجتھادا من غير خوف و2 عسف
استكفاء ا مناء وتقليد النصحاء فيما : التاسع. غير سرف و2 تقتير، ودفعه في وقت 2 تقديم فيه و2 تأخير

من ا عمال ويكله إليھم من ا موال؛ لتكون ا عمال بالكفاءة مضبوطة، وا موال با مناء  يفوض إليھم
أن يباشر بنفسه مشارفة ا مور، وتصفح ا حوال؛ لينھض بسياسة ا مة وحراسة الملة، : العاشر. محفوظة

كام السلطانية ا ح. ”و2 يعول على التفويض تشاغ� بلذة أو عبادة، فقد يخون ا مين ويغش الناصح
 .41-40والو2يات الدينية، ص ص 
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 إلkkىف�kk تھنkkوا وتkkدعوا : )35: آيkkة( سkkورة محمkkد فkkيولنقkkرأ اAيkkة التاليkkة   
: بمعنىكثير  ابنوقد فسرھا . السلم وأنتم ا علون واللـه معكم ولن يتركم أعمالكم

المھادنkة والمسkالمة ووضkع القتkال  ؛ أيْ السلم إلى2 تضعفوا عن ا عداء وتدعوا 
 في أيْ ؛ وأنتم ا علون: ولھذا قال، حال قوتكم وكثرة عددكم في الكفاربينكم وبين 
جميkع  إلkىھم قkوة وكثkرة بالنسkبة فkي الكفkار إذا كان فأما. عدوكم علىحال علوكم 

  . 186فله أن يفعل ذلك، والمعاھدة مصلحة المھادنة فيا�مام  ىرأو، المسلمين

ن إفقال  ظاھريا؛فتناول أيضا ع�قة اAية باAية المناقضة لھا  القرطبيأما   
 وإن جنحوا للسلم فاجنح لھالقوله  ناسخةإنھا : فقيل؛ حكمھا فياختلفوا العلماء 

الصلح إذا لم يكن بالمسلمين  إلى ن اللـه تعالى منع من الميل ؛ )61: ا نفال(
 فيواAيتان نزلتا . محكمة ھيَ : وقيل. بھا منسوخة: وقيل. الصلح إلىحاجة 

وا خرى ، قوم بأعيانھم فيمخصوص : إن قوله: وقيل. الحال يوقتين مختلف
وذلك إذا عجزنا عن مقاومتھم ؛ إ2 عند الضرورة الكفارجوز مھادنة تف� . عامة

فقد  يشوكانالأما . ذھب معظم المفسرين نفس المذھبوقد . لضعف المسلمين
 ،عدم البدء بالدعوة للسلم إلىمن بينھا أن اAية تدعو  :احتما2توضع عدة 

 غير ناسخة و2 منسوخةوبھذا تكون ، الكفارولكنھا 2 تمنع قبوله إذا دعا إليه 
وا مر ا كثر قبو2 . )التشديد من عندنا( 187من ا نفال سابقة الذكر 61باAية 

وكثير من ا�س�ميين يعلن صراحة ھذا . ھو القول ا ول ا�س�ميالفكر  في
ھذا  يعني و2“: حالة القوة فيحالة الضعف والھجوم  فيالمھادنة  أيْ ؛ المنطق

ضعفھم مفروض  حال فيمن دين اللـه عز وجل أن المسلمين  اعند من يفھم شيئ
السياسة  ولكن، من أول وھلة االناس جميع علىعليھم أن يعلنوا الحرب 

دون  الشرعية تقتضيھم أن يعملوا بكل نص حسب ظروفه ومقتضياته وأحواله
  . وھذا من ضمن قواعد فقه ا ولويات، 188”إلغاء لما سواه من النصوص

: Aتيكا الكفارالحرب ا�س�مية ضد منطق  علىوقد نص الحديث بوضوح   
اغزوا و2 تغدروا و2 . قاتلوا من كفر با[. سبيل اللـه وفي، اغزوا باسم اللـه

 إلىمشركين فادعھم وإذا أنت لقيت عدوك من ال. اتغلوا و2 تمثلوا و2 تقتلوا وليد
. فاقبل منھم وكف عنھم، فأيتھن أجابوك إليھا. أو خصال، ث�ث خ�ل إحدى

التحول من  إلىثم ادعھم . فإن أجابوك فاقبل منھم وكف عنھم. ا�س�م إلىادعھم 
وأن ، أن لھم ما للمھاجرين، إن فعلوا ٰذلك، وأخبرھم. دار المھاجرين إلىدارھم 

، وإن أبوا فأخبرھم أنھم يكونون كأعراب المسلمين، المھاجرين علىعليھم ما 
ء فيال فيو2 يكون لھم . المؤمنين على ييجر الذيعليھم حكم اللـه  ييجر

، ا�س�م فيفإن ھم أبوا أن يدخلوا . يجاھدوا مع المسلمينإ2 أن . والغنيمة شيء

                                                 
  . تفسير القرآن العظيم 186
  . 35سورة محمد  –فتح القدير  187
نظام الحكم ا�س�مي، ملف  عبد الرحمن عبد الخالق في تعليق على اAيتين المذكورتين، الشورى في ظل 188
  . 5من  3



82 
 

فاستعن ، فإن ھم أبوا. فإن فعلوا فاقبل منھم وكف عنھم. فسلھم إعطاء الجزية
  . 2958 -  ماجة ابنسنن  - با[ عليھم وقاتلھم

وإن أبوا ، بھا انكفإن رضوا ، ا�س�م إلى الكفارفعلى المسلمين دعوة    
إذا و. منھا دفع الجزية مث� ،شروط على ،وإما الصلح ،القتالأصبح لزاما إما 

وسمع بھا كافة  ،من نافلة القول أن الدعوة ا�س�مية قد صارت شائعة كان
نaة وفي. أصبح القتال واجبا دون إنذار، البشر تقريبا bد ذلكفيالنبوية ما ي الس ،

 نھم ربما 2 يقوون  اا�نذار قد تنفع وإن تركوا ذلك فحسن أيض فيالمبالغة ”ف
بغير  اأو نھار عليھم إذا قدموا ا�نذار والدعاء و2 بأس أن يغيروا عليھم لي�

ويعمھم وھم غارون غافلون ، المصطلق بني علىأغار  النبيa أن  يَ ورُ “دعوة لما 
و2 بأس بأن يحرقوا حصونھم ويغرقوھا ويخربوا البنيان “، ”الماء بسقي على

  . 189”ويقطعوا ا شجار

 الكفاريستسلم  ما لمفھو إنذار بالقتال ، لو وجه إنذار با�س�م حتىو  
 تاليويخضعوا بال، يدفعوا الزكاة بد2 من الجزية أو ،ويتخلوا عن عقيدتھم

أما الوصول . الس�م بھذا المعنى ھو ا2ستس�م بشكل أو بآخر. للخليفة المسلم
وفقا للسنة  ،مرفوضافليس ، حلول وسط وشروط غير منصفة للمسلمين إلى

ولكن ليس ھذا ھو الخيار ، )ديبية المجحف للمسلمينمثال صلح الح( النبوية
 ،ويصبح من الواجب حين تصبح الظروف مواتية، بل يكون اتفاقا مؤقتا، النھائي

  . ودعت للقتال والقتل ،الكفارألغت العھود مع  التي، تطبيق سورة التوبة

ضد  ستراتيجيالصعيد ا2 علىمبرر الحرب ا�س�مية المستھدفة  كان لماو  
كمبرر  ،ا�س�مر طوال تاريخ فيفقد استخدم التك ؛حد ذاته في الكفرھو  الكفر

ر كل من فيواستخدم التك. منھا من يعلنون أنھم مسلمون، للقتال ضد فئات مختلفة
 يقاض ،الحنفيموسى  محمد بنومن أمثلة ذلك ما نقل عن . الدولة والمعارضة

من ا مر شيء  خذت  يَ ل لو كان“: قوله ،ھجرية 556سنة  وفيدمشق المت
ه  567سنة  وفيالمت يحامد الطوس أبيكما ينقل عن . ”الشافعية الجزية على
دمشق  في يَ كما نود، ”الحنابلة الجزية علىلوضعت  أمرٌ  يَ ل لو كان“: قوله

من لم “: الحنبليوقال حاتم . حل ماله ودمه ةتيمي ابندين  على من كان: وغيرھا
 ،جوامع بغداد فيالواعظ  ،يبينما ذھب أبو بكر المقر. ”فليس بمسلم ايكن حنبلي

ه أخذ  469عندما ورد بغداد سنة  ،الشافعي يوابن القشير. ر الحنابلةفيتك إلى
قتال ووقع ، عيسى بنزعيم الحنابلة عبد الخالق  علىيذم الحنابلة وھجم أصحابه 

ولكنه ، واستفك الخليفة الواثق من الروم أربعة آ2ف من ا سرى. نفيبين الطر
ومن امتنع ، دينارين ىعطيُ و، خلى من ا سراشترط أن من قال القرآن مخلوق يُ 

من لم يقل  علىبمعنى انه رتب آثار الكفر ، ا سر و2 يفك فيترك فيعن ذلك 
  . 190لقوله بعدم خلق القرآن ،نصر بنأحمد كما قتل نفس الخليفة ، بخلق القرآن

                                                 
  . السرخسي، المبسوط، كتاب السير، باب معاملة الجيش مع الكفار 189
بحث حول حرية المعتقد  -محمد مھدي شمس الدين، التعددية والحرية في ا�س�م آية اللـه: نق� عن 190

  . وتعدد المذاھب
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: حديث - كمثال –من ذلك ، ھذه المعارك فيوقد استخدم النص المقدس   
الجنة  فيواحدة . ث�ث وسبعين فرقة على ينفس محمد بيده لتفترقن أمت الذيو

سنن ( »الجماعة«: يا رسول اللـه من ھم؟ قال: قيل -  النار فيوثنتان وسبعون 
  . )3992 - ماجة ابن

من يزعم أن كل  -  العصر الحالي في –ن ا�س�ميين فيوھناك من المثق  
تدعو لنبذ  التيويستشھد باAيات  ،للدفاع عن النفس كانتمعارك ا�س�م 

نقضت العھود  التيأو  ،نسخت ما قبلھا التي ،مما سبق سورة التوبة، العدوان
ا�س�م 2 يعترف با ديان أو2 أن : وھؤ2ء يتناسون. فالنتيجة واحدة، الكفارمع 

، كتب سماوية سابقة فيجاء  الذيإ2 باعتبارھا تزويرا ل;س�م ، ا خرى
كما . العالم علىالسيادة  إلىا�س�م  يَ سع ينفيوثانيا ، الكفارأديان  ھيَ  تاليوبال
ه وقائع التاريخ فيغزو اAخرين تن إلىمدى التاريخ  علىالمسلمين  يَ سع نفيَ أن 

 ،أن الشعوب ا�س�مية تفخر بتوسع الدولة ا�س�مية قديما ا ھمو. المدونة
كما لم . ة ا يام الخواليوتحلم بإعاد ،انحسارا�س�م وضعف دوله علىوتتحسر 

شاملة  ،الماضي فيا�س�مية  غزواتال علىيقدم سوى القليلين اعتذارا 
شبھة  أيb 2 توجد  التيو ،لم تخل من البشاعة والقسوة التيالفتوحات العثمانية 

وإن . ھا شعوب مسلمةفيبما  ،الدول والشعوب ا خرى علىتحقيقھا بالعدوان  في
ونحن 2 ، ھو لمجرد إرضاء الغرب المعتدلينإنكار جھاد الطلب من قبل بعض 

بل إنكار لوجود ھذه الفكرة ، ھذا ا�نكار ھو إنكار للشريعة ما كاننقصد ھنا إذا 
أما . الثقافة ا�س�مية بقوة فيورسوخھا  ،منذ قرون طويلة ا�س�ميالفقه  في

 علىبحيث 2 يتضمن فكرة العدوان  ،إذا أراد البعض إعادة تفسير النص المقدس
محاولة جيدة لتطوير ؛ فھذا شيء آخر ،وعدم ضرورة سيادة ا�س�م ،اAخرين

والرغبة  ،بتخليصھا من النزعة التوسعية والعدوانية ،الثقافة ا�س�مية
وھو  .191مناھضة نزعتھا المركزية تاليوبال، العالم علىالسيطرة  فيالمحمومة 

الذين ، 192العلماني - التوجه ا�س�مي يأمر يحاول القيام به بعض المفكرين ذو
محاولة إيجاد مبررات دفاعية  أما“: مثل سيد قطب ،أدانھم وأھانھم المتشددون

ومحاولة ؛ الدفاعية للحرب يبالمعنى الضيق للمفھوم العصر ا�س�ميللجھاد 
صد العدوان من  لمجرد كانت ا�س�ميالبحث عن أسانيد �ثبات أن وقائع الجھاد 

 - العرب جزيرة عرف بعضھم فيوھو  ”ا�س�ميالوطن “ علىالقوى المجاورة 
ليقوم  جاء الذيولطبيعة الدور ، محاولة تنم عن قلة إدراك لطبيعة ھذا الدين فھيَ 
 الھجوم وأمام؛ بالھزيمة أمام ضغط الواقع الحاضر يكما أنھا تش. ا رض فيبه 

  . 193”ا�س�ميالجھاد  علىالماكر  يا2ستشراق

    

                                                 
  . كتاب ا2جتھاد في طلب الجھاد: لخص مسألة الجھاد في ا�س�م جيدا وبوضوح تام ابن كثير في 191
 . ضمن ھؤ2ء أحمد صبحي منصور وحسن حنفي ونصر أبو زيد وغيرھم 192

 . في ظ�ل القرآن، سورة ا نفال 193
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  : من جزيرة العرب الكفارطرد * 

وأخذ  ،جزيرة العرب فيمن أھل الكتاب  كفارالبداية وجود  فيقبل ا�س�م   
 ”تطھير“ثم قرر ا خير ، ذلك أبو بكر وعمر فيوتبعه  ،محمد الجزية منھم

لم  التيو، ھذا الشأن فيمستندا  قوال منسوبة لمحمد ، الجزيرة العربية منھم
وقد . حد كبير إلىالعام المسلم  رأيُ ويتقبلھا ال، ينكرھا أحد يذكر من كبار الفقھاء

 إلىنجران  مسيحيو يَ جلثم أُ  ،195ھجرية 20وخيبر سنة  ،194تم طرد يھود فدك
  .دون أن ينقضوا عھد الذمة، 196النجرانية 

وأوصى عند .. : 2986 - صحيح البخاري فيومن ھذه ا حاديث ما ذكر   
وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت ، أخرجوا المشركين من جزيرة العرب: موته بث�ث

 خرجن اليھود والنصارى : 4548 -  صحيح مسلم وفي. ونسيت الثالثة، أجيزھم
 - صحيح الجامع الصغير ل_لباني وفي . ا2 أدع إ2 مسلم حتى، من جزيرة العرب

أخرجوا يھود الحجاز ، أخرجوا اليھود والنصارى من جزيرة العرب :233، 232
   وأھل نجران من جزيرة العرب

منھم ، الحجاز للتجارة إلى الكفارسمح بعض الفقھاء بدخول  ،وكاستثناء  
قبل دخول الذميين الحرم ھو أبو  الذيوالوحيد .  يام معدودة، 197حنبل ابن

  . حنيفة

 الكفارف� تسمح السعودية بدخول  ؛وما تزال الفكرة حية رغم تغير الظروف  
 بل للعمل ،ليس للحياة الدائمة ،دخولھم فيبينما تتساھل ، أماكن بعينھا

أو ممارسة  ،دون السماح لھم بإقامة أماكن للعبادة، )وُيعتبرون من أھل ا مان(
من  الكافرةطرد الجيوش  :”القاعدة“وضمن شعارات تنظيم . عباداتھم علنا

  . المقدسة ا راضي

  

******  

  : ا�س�م فيقواعد الحرب * 

كما سبق وأوضحنا ونؤكد مرة أخرى أن ھذه : الدعوة ل;س�م قبل الغزو -   
لم تتمسك بھا إ2  ولكن، الغزوات المبكرة للدولة ا�س�مية فيالقاعدة قد اتبعت 

عرض إحدى  أو ،ثم راحت تشن الغارات وأعمال الغزو دون إنذار، لفترة محدودة
اُعد لھا بعناية لمدة  التي ،ومثال ذلك عملية احت�ل ا ندلس، الث�ثة خيارات

 على ،ية القيام بالغزو دون إنذارمكانأقر الفقه إ، وكما أشرنا من قبل. 198سنوات
                                                 

  . 85، ص 3الحلبي، السيرة الحلبية في سيرة ا مين المأمون، الجزء  علي بن برھان الدين 194
  . 516 ص ،2تاريخ الطبري، الجزء  195
  .والنجرانية منطقة بالعراق. 29من  5الب�ذري، فتوح البلدان، الجزء ا ول، ملف  196
  . 62 ص كتاب أحكام أھل الذمة، 197
  . محمد أبو زيد طنطاوي، فتح العرب ل_ندلس: ارجع إلى 198
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توجيه ا�نذار  الضروريولم يعد من  ،ا�س�مية صارت شائعةأساس أن الدعوة 
  . الجزية أو ،با�س�م

  : العھود -   

يا أيھا : أكثر من آية فيأمر القرآن المسلمين بالوفاء بالعقود وبالعھود   
وأوفوا بعھد اللـه إذا عاھدتم و2 تنقضوا ، )1: المائدة( الذين آمنوا اوفوا بالعقود

، )15: حزابا2( عھد اللـه مسؤو2 وكان، )91: النحل( توكيدھاا يمان بعد 
 فيولكنه . أخرى آياتٍ في و) 34: ا2سراء( مسؤو2 كان ن العھدإوأوفوا بالعھد 

فسخ العھود غير  حيث أحلرأينا من قبل؛  كما ،سورة براءة أخذ منحى آخر
يأمر بفسخ وبذلك لم . شھور واستكمال العھود المؤقتة 4المحددة المدة بعد 

بل أعطى إنذارا لمدة أربعة أشھر  صحاب العھود غير المحددة ، العھود غدرا
براءة محمد من العھود مع  علىإنما يدل ) براءة( وأحد أسماء السورة. المدة
أن القرآن  إلىذھبت  ،أن لجنة مفسرين با زھر إلىد أن نشير فيومن الم. الكفار

، 199الذين لم يلتزموا بعھودھم ،الخائنين الكفارھذه اAية يقصد فسخ عھود  في
حيث أن الخيانة تستلزم الفسخ ، وليس من السھل تبريره ،غير منتشر رأيٌ وھو 
وھو ما يتسق مع آراء جل ، وليس منح الخائنين أربعة أشھر ،للعھد يالفور

 ا�س�مف حدة فيومع ذلك نعتقد أنھا محاولة رائعة من ا زھريين لتخ. المفسرين
قوٍم خيانة فانِبذ  تخاَفن من وإِما: قال 58وفي سورة ا نفال آية . الكفارتجاه 
إن خشيت من خيانة معاھدين أن تبلغھم بأنك قد  :والمعنى،  سواء علىإِليِھم 

  .2 يكون الفسخ غدرا حتى ،فسخت عھدھم

إن رسول ` صلى ` : ، فقد ذكر ابن حزمأكثر مرونة كانأما الحديث ف  
إذا نزلتم بأھل حصن أو مدينة أرادوا أن تنزلوھم  وسلم قال  مراء سراياه عليه
ھم أم في ىفإنكم 2 تدرون أتوافقون حكم اللـه تعال، حكم اللـه تعالى ف� تفعلوا على

فإذا سألوكم أن تعطوھم ، تمشئھم ما فيثم اقضوا ، حكمكم علىولكن أنزلوھم ، 2
تعطوھم ذمة اللـه و2 ذمة رسوله ولكن ذمة اللـه عز وجل وذمة رسوله ف� 

فإن تخفروا ذمتكم أھون من أن تخفروا ذمة اللـه وذمة ، أعطوھم ذمتكم
 -، وسنن أبي داود 1731 –وجاء بنفس المعنى في صحيح مسلم ( 200رسوله
من ( السرخسيوقد شرح . ھو تنقضوا العھد ”تخفروا“ومعنى . )2612
أمراء الجيوش  ىرأية نقض العھد إذا مكانمقرا إ ؛بالتفصيل ھذا ا مر) ا حناف

إذا تمت  ،الحرب فيوعلى ذلك يلتزم المسلمون بالعھود . 201ذلك فيمصلحة 

                                                 
  . لجنة من علماء ا زھر: تفسير المنتخب، المؤلف: الكتاب 199

 .108، ص 8ا�حكام في أصول ا حكام،  200 
 وقد بينا فوائد الحديث ھناك ثم بينا معنا قوله عليه“: ا مراء، قال باب وصاياشرح السير الكبير،  201

كره ذلك 2 على وجه  أنه إنما  ” تعطوھم وإن أرادوكم أن تعطوھم ذمة اللـه ف� ”   : الس�م في آخر ھذا الحديث
2 يجوز إعطاء ذمة اللـه   : فكان ا وزاعي يقول ،عند الحاجة إلى ذلك بل للتحرز عن ا�خفار ،التحريم
رضي اللـه عنه بطريق أھل البيت  يj ھذا اللفظ في حديث يرويه عل وذكر .ويتمسك بظاھر ھذا الحديث ،للكفار

في غير المنھي عنه  متي ذمة اللـه وإنما كره لھم عندنا لمعنى2 تعطوھم ذمة اللـه و2 ذمتي فذ  : أنه قال
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وفقا ، حسب المصلحة ،مكن لھم نقضھافي ،غير ذلك ؛ أمارسوله أو ،باسم اللـه
نaة حسب ،الحرب خدعةف. رأينا كما ،ل_حناف bوذكر  ،4494 -  صحيح مسلم( الس

  . )مواضع أخرى عديدة فيذلك 

نaة فيأما    bجزيرة  فيساريا  كان عھدا الرسولفقد نقض  ،العملية الس
لغزوة بدر ا ولى  التاليرجب  ففي .ا شھر الحرام فيوھو عدم القتال ، العرب
وأمره  اوكتب له كتاب، جحش مع ثمانية من المھاجرين بنعبد اللـه  النبيb أرسل 

 a2اذا “: هفيفلما فتح الكتاب وجد  ،هفيثم ينظر ، يسير يومين حتىه فيينظر  أ
 اتنزل نخلًة بين مكة والطائف فترصد بھا قريش حتىفامض  يكتاب فينظرت 

فمرت عير ، نزلوا نخلة حتىوساروا ، ولم يأمرھم بقتال. ”وتعلم لنا من أخبارھم
الليلة ليدخلن و` لئن تركتموھم ھذه “: لقريش وتشاور أصحاب محمد فقالوا

 علىفاجمعوا ، الشھر الحرام فيولئن قتلتموھم لتقتلنھم ، الحرم فليمتنعن به منكم
ليطمئن القرشيون  ،حدھمأفحلقوا رأس ، خذ ما معھمأقتل من قدروا عليه منھم و

القرشيون  اطمأنوعندما . ”أصحاب العير أنھم من عمار بيت اللـه الحرام
وقد رفض محمد . بعضھم وأسروا اثنينقتل المسلمون ، ووضعوا س�حھم

كما ، جحش من انتھاك لحرمة ا شھر الحرام بنوالصحابة ما فعله عبد اللـه 
 النبيجحش ضد  ابنولكن اللـه أيد ، المسلمين لغدرھم علىشنعت قريش 

وصد ، ه كبيرفيقل قتال ، هفييسئلونك عن الشھر الحرام قتال : والصحابة باAية
 عند اللـه وإخراج أھله منه أكبر، والمسجد الحرام، به عن سبيل اللـه وكفر

  . 202)217: البقرة(

متعل� بنشوب  ؛”قينقاع بني“كما نقض محمد العھد مع القبيلة اليھودية   
وقرر  ،وأسرھم ،فحاصرھم، اشتباك بين بعض أفرادھا وبين أحد المسلمين

. سلول أبي بنبعد ضغط من عبد اللـه  ،إ2 أنه اضطر ل�كتفاء بطردھم، قتلھم
كما رواھا  ،ولكن القصة ،المصادر ا�س�مية أنھم ھم الذين نقضوا العھد يوتدع

وقد رواھا ، قينقاع أول من نقض عھد محمد بنيتدحض زعمه بأن  ،ھشام ابن
فباعته ، قدمت بجلب لھا قينقاع أن امرأة من العرب بنيمن أمر  كان “: Aتيكا

، كشف وجھھا علىيريدونھا  فجعلوا، صائغ بھا إلىوجلست ، قينقاع بنيبسوق 
فلما قامت انكشفت ، ھاظھر إلىطرف ثوبھا فعقده  إلىفعمد الصائغ ، فأبت

، الصائغ فقتله علىمن المسلمين  فوثب رجل   ؛  فصاحت، فضحكوا بھا، سوءتھا
فاستصرخ أھل المسلم ، فقتلوه المسلم علىوشدت اليھود ، يھوديا وكان

 بنيفوقع الشر بينھم وبين ، فغضب المسلمون، اليھود علىالمسلمين 
 . 203”قينقاع

                                                                                                                                            
ن ينقضوا وأن ينقضوا عھودھم فھو أھون من أ وھو أنھم قد يحتاجون إلى النقض لمصلحة يرونھا في ذلك

  ). ا�خفارھو نقض العھد معنى( .عھد اللـه وعھد رسوله
  .  الحرام يسألونك عن الشھر  : سرية عبد` بن جحش ونزول: سيرة ابن ھشام، تحت عنوان 202
  . سيرة ابن ھشام 203
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ا2كتفاء بطردھم من  ثم ،وقرار قتل رجالھم ،ثم شرح تفاصيل حصارھم  
 علىعقابا جماعيا  كانف ؛ومصادرة بقية ممتلكاتھم ،المدينة بما تحمله ا�بل

طيش أفراد  علىردا  ،ونقض لعھد قبيلة بأكملھا، تصرف أفراد قليلين من القبيلة
  . 2 ضد عموم المسلمين ،منھا ضد فرد مسلم واحد

يا أيھا الذين آمنوا : من القرآن الشھير بآيةٍ  كما نقض محمد عھد الحديبية  
ءكم المؤمنات مھاجرات فامتحنوھن اللـه أعلم بإيمانھن فإن علمتموھن إذا جا

: الممتحنة( الكفار 2 ھن حل لھم و2 ھم يحلون لھن إلىمؤمنات ف� ترجعوھن 
لھم  يأتِ أن يعيد المسلمون من  علىحيث نصت المعاھدة ضمن نصوصھا  .)10

ولكن حين حضرت ، ما يخص الرجالفيوقد التزموا بھذا ، قومه إلىمن المكيين 
وھذا ما ذكره المفسرون بصريح . د نقض العھدفيأمر القرآن بما ي ،لھم امرأة

بينه وبين  فنقض اللـه العھد: افيقال حر الذيكثير  ابنمثل ، العبارة أحيانا
المشركين وأنزل اللـه آيات  إلىفمنعھم أن يردوھن ، النساء خاصة فيالمشركين 

 فيأن اAية نسخت ما ورد  القرطبيوأقر  .)لتشديد من عندناا( ”ا2متحان
اAية  فيفذكر أن ا2متحان المقصود  الطبريأما . 204المعاھدة من رد النساء

وأن ، ردا�س�م أتى بھا ف� تُ  إن كانو، ردالغضب أتى بھا فتُ  إذا كان لتبين ما
ربما شعورا  –التقديم  فيومع ا�طالة . 205اAية نسخت رد النساء وفق للمعاھدة

دون أن ينسى وصف ھذا التصرف ، أقر سيد قطب نفس الشيء -  بالورطة
ھذه  فيون�حظ أن نقض العھد . 206ذاته فيأعدل قاعدة تتحرى العدل بتضمنه 

ولكن  ،مكة كفار إلىالمسلمة  عادف� تُ ، الواقعة قد ميز بين المسلمات و الكافرات
بل  ،ف� التزام بالعھد و2 مساواة بين النساء. فُتعاد ؛يلتزم بالعھد مع الكافرات

  . صريح دينيتمييز 

  : اغتصاب نساء أھل الحرب -   

                                                 
  . ، تفسير القرآن”أنزل اللـه تعالى في المؤمنات ما أنزل؛ يوميء إلى أن الشرط في رد النساء نسخ بذلك“204
 ن العھد كان جرى بين رسول اللـه صلى اللـه عليه وسلم وبين مشركي “: ھذا نص الطبري في تفسيره 205

أن يرد المسلمون إلى المشركين من جاءھم مسلما، فأبطل ذلك الشرط في النساء  قريش في صلح الحديبية
إذا جئن مؤمنات مھاجرات فامتحن، فوجدھن المسلمون مؤمنات، وصح ذلك عندھم مما قد ذكرنا قبل، 

  . ”وأمروا أن 2 يردوھن إلى المشركين إذا علم أنھن مؤمنات
 صلح ورد في سبب نزول ھذه ا حكام أنه كان بعد وقد: في ظ�ل القرآن، سورة الممتحنة، وھاك ما قاله 206

) ص(فلما كان الرسول .. ”إلينا على أ2 يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إ2 رددته“: الحديبية الذي جاء فيه
وا2نضمام إلى دار ا�س�م في المدينة؛ الھجرة  يطلبن والمسلمون معه بأسفل الحديبية جاءته نساء مؤمنات

ويظھر أن النص لم يكن قاطعا في موضوع النساء، فنزلت ھاتان . للمعاھدة وجاءت قريش تطلب ردھن تنفيذا
أحكام ھذه الحالة  ونزلت. رد المھاجرات المؤمنات إلى الكفار، يفتن في دينھن وھن ضعاف تمنعان اAيتان

في ذاته دون تأثر بسلوك الفريق اAخر، وما  يھا على أعدل قاعدة تتحرى العدلالدولية معھا، تنظم التعامل ف
إجراء ھو امتحان ھؤ2ء  وأول. في كل معام�ته الداخلية والدولية ا�س�م على طريقة. فيھا من شطط وجور

ء حب مكروه، و2 طلبا لمنفعة، و2 جريا ورا زواج المھاجرات لتحري سبب الھجرة، ف� يكون تخلصا من
با[ ما خرجت من بغض زوج، وبا[ ما خرجت رغبة : كان يمتحنھن: ابن عباس قال. فردي في دار ا�س�م

  . إلى أرض، وبا[ ما خرجت التماس دنيا، وبا[ ما خرجت إ2 حبا للـه ورسوله أرض عن
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مثل العبرانيين وشعوب سامية أخرى منذ قديم  ،درج العرب وقبائل أخرى  
وحين جاء ا�س�م لم يوقف . الحرب فينساء وأطفال العدو  يسب علىالزمان 

نaةھذه  bومن تبعه من الخلفاء من العرب وغير  ،ا�س�م نبيبل مارسھا ، الس
مقاتليه حق  ،مثلما الحال قبله، ويمنح ا�س�م. )العثمانيون وغيرھم( العرب

بل تحت ، وبطبيعة الحال 2 يتم ذلك بالرضا والقبول. من النساء السبيمضاجعة 
ومن  .ذلك فيو2سبيل للجدل  ،فھو بالتأكيد اغتصاب، وقوة الس�ح ذل ا سر

، المصطلق سبوا نساء كثيرات يغزوة بن فيالوقائع شائعة الصيت أن المسلمين 
 coitus ما يعرف بالعزلفي ،وأرادوا مضاجعتھن بدون أن يحملن

interuptus،  ولكن aذكرت ھذا. منحھم حق مضاجعتھن بالطريقة العادية النبي 
خرجنا .. :4049 - البخاريفذكر . ومسلم ،البخاري :وا ھم منھا، كتب السيرة

من  افأصبنا سبي، المصطلق بنيغزوة  فيمع رسول اللـه صلى اللـه عليه وسلم 
فأردنا أن ، فاشتھينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل، العرب يسب

وسلم بين أظھرنا قبل أن نسأله؟  وقلنا نعزل ورسول اللـه صلى اللـه عليه، نعزل
يوم القيامة  إلىما من نسمة كائنة ، ما عليكم أن 2تفعلوا: فسألناه عن ذلك فقال

غزونا مع .. : 3499 - صحيح مسلم فيوتكرر المعنى نفسه . كائنة وھيَ إ2 
فطالت علينا العزبة ورغبنا ، فسبينا كرائم العرب، رسول اللـه غزوة بالمصطلق

نفعل ورسول اللـه بين أظھرنا 2 : فقلنا. فأردنا أن نستمتع ونعزل، الفداء في
 ما كتب اللـه خلق نسمة،  تفعلوا2 عليكم أن 2: نسأله فسألنا رسول اللـه فقال

  . إ2 ستكون، يوم القيامة إلىكائنة  ھيَ 

نaةإذن    bأقر ذلك كبار  كما .النبوية أقرت اغتصاب نساء أھل الحرب الس
 فيرجل  إلىدار الحرب ودفع  في يءالف ا�ماموإذا قسم : الشافعيمثل ، الفقھاء

 الجوزية أن ابن قيمكما ذكر . 207ف� بأس أن يطأھا، فاستبرأھا، سھمه جاريةً 
 aبعد انقضاء  مضاجعتھنز لساداتھن ويجو̂  ،يسترق سبايا عبدة ا وثان كان النبي

الحرب أيام  فيوقد درج المسلمون  .208سعيد الخدري أبيحديث  فيكما  ،عدتھن
؛ ء لھمفيواسترقاق النساء وا طفال ك ،قتل الرجال المقاتلين علىعز ا�س�م 

بنو قريظة ( عصر محمد فيحدث ھذا . ا سيرات واغتصاب ،يمكن بيعھم، كأموال
 مكتظة بنساء وأطفال مصر والشام جزيرة العرب كانتوقد . وبعده كثيرا ،)مثال

وغيرھما في عھود الخلفاء، ومنھم الراشدين، وتحفل كتب التراث ا�س�مي بھذه 
  .ا خبار، متناولة إياھا في غرور وفخر

 التي ا راضي فيالفتوحات ا�س�مية  فينطاق واسع  علىق ذلك ب̂ طُ  وقد  
بل ومارس . معظم مناطق مصر والشام وآسيا الوسطى فيفتحت عنوة 

 بنمثال ذلك اجتياح جيش يزيد ؛ المسلمون نفس الجريمة تجاه بعضھم أحيانا
 . 209فقتل الرجال واغتصب النساء ؛معاوية المدينة

                                                 
  . 371 ص ،7ا م، كتاب سير ا وزاعي، وطأ السبايا بالملك،  207
  . 1أحكام أھل الذمة، ص  208
  . 158 ص ،1السيوطي، تاريخ الخلفاء،  209
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أن النص  فيإباحة اغتصاب نساء الحربيين  فيوتكمن حكمة ا�س�م   
تامى فانكحوا ما الي فيتقسطوا  أa2 وإن خفتم : جواريال مضاجعةالمقدس يبيح 

تعدلوا فواحدة أو ما ملكت  أa2 ء مثنى وث�ث ورباع فإن خفتم طاب لكم من النسا
ملكت إ2 ما  … حرمت عليكم أمھاتكم) 3: النساء( تعولوا أa2 أيمانكم ذلك أدنى 

تفسير معنى ما ملكت  فيمفسر  أيb ولم يشذ . )24 - 23: النساء( أيمانكم
ولم . تفسيره ل�ية فيكثير  ابنبتعبير  ،يالسرار جواريالفھن  ؛أيمانكم

من  إبراھيموقد أنجب محمد ولده . بألفاظ مختلفة وإنْ  ،يستخدمھا أحد بمعنى آخر
 بنعمرو  بنتريحانة  ھيَ  ،عنده جارية أخرى كانتو، 210جاريته مارية القبطية

  . 211لم ينجب منھا ،حذافة

واسترقاق  يكما أباح سب، جواريال اغتصابا�س�م يبيح امت�ك و إذا كانف  
أن يسمح  منطقييكون من ال ؛جواريجاع� منھن  ؛ أيْ نساء المحاربين

معارك  فيطول التاريخ  علىوھو ما حدث ، المحاربين الكفاراغتصاب نساء ب
وقد اتفق . يستطيعون تحقيق ا2نتصارات كانواحين ، الكفارالمسلمين ضد 

دار  إلىإما بعد العودة ، جواز تقسيم الغنائم على ،وفقا للسنة النبوية ،الفقھاء
بعد  الكفارذلك يمكن اغتصاب نساء  علىوبناء ، دار الحرب فيأو ، ا�س�م

 فيللتبادل  قابلةٌ  ھن سلعٌ ؛  ندار الحرب في ،باعتبارھن أموا2 ،تقسيمھن
ومن الممكن للمسلم كذلك أن يحسن معاملة . أموال مثل أي̂ يتم تقسيمھن ، السوق
كما يجب عليه حسن ، أو ا�ثنين معا ،أو يتزوجھا ،ذلك أن يعتقھا فيبما ، السبية

 :مسألة ا2غتصاب نضيف م�حظة وفي. عبيد يمتلكھم مثل أي̂ ، معاملتھا عموما
 ؛الجارية عنصر ا�كراه مواقعةتضمن ت ،حسن المعاملة اليومية كانأنه مھما 

أقر ا�س�م أنھا 2 تستطيع رفض مواقعة  التيليست بأفضل من الزوجة  فھيَ 
لعنتھا ، فأبت أن تجيء، فراشه إلىإذا دعا الرجل امرأته ... : للسنة وفقا ،زوجھا

تكرر كثيرا  الذيوھذا الحديث . )5072 - صحيح البخاري( تصبح حتىالم�ئكة 
وا2غتصاب . عموم دور ا�س�م فيكتب الحديث يعرفه أغلب النساء والرجال  في
عصر سيادة  فيا مر مقبو2  كان وقد، ھذه الحالة يبدو كمفھوم معاصر في

 فيفا�س�م لم يغير ھذه العادة  ؛ولكن ھذا 2 يغير شيئا، ما يبدوفيا�س�م 
عموم دور ا�س�م يظن أنه صالح لكل  في يوالدان يالقاص كانإذا و، الحروب
الحرب حقا أقره  فييكون اغتصاب النساء ، كما يصر رجال الدين ،مكانزمان و

كتب التراث  فيأن ھناك إشارات قليلة  إلىونرى أنه من الواجب أن نشير . الدين
قد اشترط ، من الھجرة 7غزوة خيبر عام  في؛ مرحلة متأخرة فيأن محمدا  إلى

با[ واليوم اAخر ف� يطأ  يؤمن من كان.. : أو2 تحيضأن  سبيةلمضاجعة ال
صلى  - النبيكذلك روى أبو سعيد أن ،   يستبرئھا بحيضة حتى السبيجارية من 

                                                 
انظر السيرة النبوية 2بن ھشام، . ُذكر ذلك مرارا في كتب السيرة ولم يشذ أحد في إقرار ذلك كحقيقة 210

  . السيرة الحلبية، السيرة النبوية 2بن إسحق، الروض ا نف، وغيرھا
وكان عند رسول اللـه صلى اللـه عليه وسلم صلى اللـه عليه  :قال نصا(ابن إسحق، السيرة النبوية  211

 إبراھيمعمرو بن حذافة، فلم يصب منھا ولداً حتى مات، ومارية أم  بنتريحانة : وسلم في ملك يمينه
  . 133ص ، )إبراھيمالقبطية، ولدت له 
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و2 غير حامل ،  تضع حتىعام أوطاس أن توطأ حامل  ھين   -  اللـه عليه وسلم
د عدم تقيد فيولكن ھناك من القرائن ما ي. 212المسند في أحمدرواه   . تحيض حتى

  . حروبھم ا ھلية فيمع سبايا المسلمين  حتى ،المسلمين بھذه القاعدة دوما

المرأة  كانتفإذا  ؛نساء أھل الحرب واقعمن حق المسلم أن ي إذا كانو  
من  مضاجعتھاعتبر تف� ، دار الحرب انفصم عقد زواجھا فيمتزوجة وزوجھا 

ه فيبيت وأُسر زوجھا معھا فقد اختلف أما إذا سُ  ؛قبل المسلم بمثابة الزنا
  . 213الفقھاء

تحرم بعض النصوص المقدسة وغيرھا قتل النساء والشيوخ وا طفال  -   
الرھبان المعزولين  إلىبا�ضافة ، الكفار أو ،سواء من المسلمين ،الحرب في

والعميان والمعوقين عموما إذا ، ضد المسلمين الكفاروالذين 2 يساعدون بقية 
ذلك يعرفھا عامة  علىتنص  التيوھناك كثير من ا حاديث . 2 يقاتلون كانوا

. فمصلحة الدولة تقف فوق كل اعتبار ؛ولكن ھذا المنع ليس مطلقا. المسلمين
بخصوص قتل  2945 - البخاريصحيح  فيفجاء : مضادة لذلك نجد أحاديثَ 

أو  صلى اللـه عليه وسلم با بواء النبي يمر ب: قال... حدثنا: وا طفالالنساء 
، صاب من نسائھم وذراريھمفيفسئل عن أھل الدار يبيتون من المشركين  بودان

. 2 حمى إ2 للـه ولرسوله صلى اللـه عليه وسلم: وسمعته يقول. ھم منھم: قال
أن عدم قتل النساء وا طفال  إلى السرخسيذھب  ،شرح المسألة بالتفصيل وفي

ليس  أيْ  ؛وليس لوجود ما يعصمھم من القتل ،القتل مبررإنما يعلل بانعدام 
م قتلھم ر̂ وإنما حُ ، عليه و2 دية ف� كفارة ھممن امن قتل أحدف .لحرمة قتلھم

 .المحاربة وھيَ  ،أو 2نعدام العلة الموجبة للقتل ،المسلمين علىر المنفعة فيلتو
المشركين  ذراريأن  يعني ،ھم منھم  :  حديث بقولهفي رسول ال وإلى ھذا أشار

2 تقتلن ذرية : النبيوفقا له ذكر و .  أنه 2 عصمة لھم و2 قيمة لذمتھم فيمنھم 
الجنايات فھو بين العبد وبين ربه جل  من أعظم إن كانو الكفرو ن  او2 عسيف

الدنيا فھو  فيدار الجزاء فأما ما عجل  إلى وع� وجزاء مثل ھذه الجناية يؤخر
حق من 2  فيالعباد وذلك دفع فتنة القتال وينعدم ذلك  إلىمشروع لمنفعة تعود 

ھذا  علىوبناء . 214إبقائھم ليكونوا أرقاء للمسلمين فيالمسلمين  يقاتل بل منفعة
، 215للمسلمين أموال نھم عدم قتل النساء وا طفال  إلىالبعض  الحديث ذھب

ليس من المعقول أن  تاليوبال، سبايا تقدر قيمتھم بالمال ويمكن بيعھم كعبيد فھم
والشيوخ  أھل الصوامع والعميان فيواختلف الفقھاء . يدمر المرء أمواله بنفسه

وأبو   مالك فقال ؛أو العبد ،ا جيرو ،والمزارعين ،والمعتوه ،الذين 2 يقاتلون
و2 الشيخ  المعتوه و2 أصحاب الصوامع2 يقتل ا عمى و2   :حنيفة وأصحابه

                                                 
  . ولم يقبلھا حتى يستبرئھالم يصبھا   ، ومن ملك أمة :، الجزء الثاني وا ربعون، فصلابن قدامة، المغني 212
 . 31ابن تيمية، مجموعة الفتاوى، المجلد  213
  . باب من يكره قتله من أھل الحرب من النساء وغيرھمشرح السير الكبير،  214
 . نوعن ابن تيمية، مجموعة الفتاوى، المجلد الثامن والعشر 215
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2 : ا وزاعيو الثوريوقال .  أموالھم بقدر ما يعيشون به ويترك لھم من، الفاني
في مذھب  الشافعيوقال  ، المزارعونقتل ي2   :ا وزاعيوقال  ، تقتل الشيوخ فقط

أنه يجوز ضرب العدو  وغيره تيمية ابن ىرأو ، 216جميع ھذه ا صناف تقتل :له
وھذه اAراء استند لھا . 217وإن أدى ذلك لقتل النساء وا طفال ؛بالمنجنيق

  . وغيرھا 218سبتمبر 11تأييدھم لعملية  فيالجھاديون 

  . والمتفق عليه أنه 2 يجوز قتل رسل ا عداء  

ةفمن  ،أما حرق ا شجار وتدمير اقتصاد العدو -    aن bالحرب  فيالنبوية  الس
محمد  وقد أمر. ه مصلحة المسلمين لكسب الحرب جازفي كانتفإذا ، الكفارضد 

عن الفساد  يھيا أبا القاسم قد كنت تن“:  فنادوه ؛فقُِطَعت النضير بنيبقطع نخيل 
رواية ما ھذا  وفي ؛ أيْ من صنعه فما بال قطع النخل وتحريقھا علىوتعيبه 
أفمن الص�ح قطع  ،يا محمد زعمت أنك تريد الص�ح :قالوا لفظ وفي ،الفساد

وقالوا  ،ا رض فيما زعمت أنه أنزل عليك بالفساد فيالنخل وھل وجدت 
نفوس بعض  فيوحينئذ وقع  .للمؤمنين إنكم تكرھون الفساد وأنتم تفسدون

 نادى اليھود من فوق” : أخرى  رواية وفي، 219”المسلمين من ذلك شيء
أمر  أنكم مسلمون 2 تفسدون وأنتم تعقرون النخل واللـه ماتزعمون   :  الحصون

وقال  صدقوا  : فقال بعض المسلمين ،فاتركوھا لمن يغلب من الفريقين ،بھذا
وجاء القرآن مؤيدا لك� الفريقين . 220”لھم اوغيظ ابل نعقرھا كبت  :  بعضھم

أصولھا فبإذن اللـه  علىما قطعتم من لينة أو تركتموھا قائمًة   : المسلمين
ألست ، يا محمد“: ل�ية القرطبيتفسير  وفي .   ) 5 :  الحشر (   الفاسقين يوليخز

أفمن الص�ح قطع النخل وحرق الشجر؟ وھل ، تريد الص�ح نبيj تزعم أنك 
صلى  النبي علىفشق ذلك  .ا رض؟ فيما أنزل اللـه عليك إباحة الفساد فيوجدت 

2 : فقال بعضھم؛ اختلفوا حتىأنفسھم  فيووجد المؤمنون . اللـه عليه وسلم
فنزلت اAية . اقطعوا لنغيظھم بذلك: وقال بعضھم. تقطعوا مما أفاء اللـه علينا

وأخبر أن قطعه وتركه ، عن القطع وتحليل من قطع من ا�ثم ىھبتصديق من ن
: النضير بنيواقعة حرق نخل  2954 - وقد ذكر صحيح البخاري .   ”بإذن `

كما ذكرھا أيضا صحيح ، النضير بنيصلى اللـه عليه وسلم نخل  النبيحرق 
  . 4508  -مسلم

                                                 
 في معرفة ما يجوز من النكاية ابن رشد، بداية المجتھد ونھاية المقتصد، كتاب الجھاد، الفصل الثالث 216

 . 28من  13 ملف بالعدو،
  .244، ص 10النووي الدمشقي، روضة الطالبين، . 7ص  ،3 الفتاوى الكبرى، 217
مجموعة من  -متكاملة تصدر كل أربعة أشھر عن مجلة ا نصارموضوعية سبتمبر، دراسة  11غزوة  218

  . م 2002 -سبتمبر / ه  1423رجب / العدد ا ول الكتاب، 
  . 361، ص 2 السيرة الحلبية، ج 219
 .53شرح السير الكبير، ص  220
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رسول اللـه صلى اللـه عليه  يبعثن«: قال عروة .وأمر بحرق زرع قرية  
أمر من (: أغر ثم حرق افقال ائت أبنى صباح، ”بنىأُ “قرية يقال لھا  إلىوسلم 
وعدم أھبتھم ، وفجاءة نبھتھم، حال غفلتھم ؛ أيْ اى صباحبنأ على) ا�غارة

 . 221”زروعھم وأشجارھم وديارھم ؛ أيْ بصيغة ا مر، قوحر̂ 

بكرومھم  ثم أمر، يعوف النصر بنالطائف أمر أن يحرق قصر مالك  وفي  
الخطاب بالذين يقطعون فھم  عمر بنمر  حتىكما أمر بقطع نخيل خيبر . أن تقطع

أنت أمرت   :  فأتاه عمر فقال، اللـه عليه الس�م فقالوا أمر به رسول، أن يمنعھم
إذا تقطع  :  بلى فقال عمر :  أليس وعدك اللـه خيبر قال:  قال، نعم:  بقطع النخيل قال

إذا و  . 222 عن قطع النخيل ھيھم بالنفي ينادي امر منادياؤونخيل أصحابك ف نخيلك
ما فإن، بعدم قطع النخيل أمر الجيش المتجه لفتح الشامقد كر ما ذُ فيأبو بكر  كان
يعتقد  كان ذلك أنه ؛لحكمة وليس لحرمته -  حسب ما ذكر السرخسي -  ذلك كان

بالضبط ، 223فلم يحب أن يخرب ما سيكون ملكه ،أن الشام سيكون ملكا للمسلمين
جواز قطع  على العلماءوقد اتفق    . أشرنا من قبل كما ،خيبر فيمثلما حدث 

ليس ذلك “تيمية بأنه  ابنوقد علل ذلك   الحاجةوتخريب العامر عند ، الشجر
  .  224”بأولى من قتل النفوس

  : طرق القتل -     

2 تغلوا و2 تغدروا و2 : لقول محمد ،المسلمين التمثيل بالقتلى علىيمتنع   
إذا ضرب : والتمثيل يكذلك منع التشويه البدن، )22648 - أحمدمسند ( تمثلوا

إن اللـه كتب : اويقول أيض، )7392 -  أحمدمسند ( أحدكم فليتجنب الوجه
 وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة يءكل ش فيا�حسان 

ولكن ، للحديث وفقا ،وقيل إن القتل بالتحريق محرم. )16812 -  أحمدمسند (
 يبكر أمر بحرق المرتدين ومانع اأن أب ا�س�ميكتب التاريخ  فيالمعروف جيدا 

أقر البعض فكرة و. 225طالب بحرق الزنادقة أبي علي بنوكذلك أمر ، الزكاة
ان فيوس، عن مالك ىروَ ويُ ، عمروھو قول ، بالنار ورميھم بھا الكفارتحريق 

                                                 
اسم موضع من فلسطين وھَي . 172عون المعبود، كتاب الجھاد، باب في الحرق في ب�د العدو، ص  221

 .بين عسق�ن والرملة
  . 55شرح السير الكبير، ص  222
  . 46شرح السير الكبير، ص  223
  . مجموعة الفتاوى، المجلد الثامن والعشرون 224
: لـه عنه حرق قوماً، فبلغ ابَن عباٍس فقالأن علياً رضي ال«عن عكرمَة  : ..2950 - جاء في البخاري 225

وذكرت الواقعة في مراجع . ”2 تعّذبوا بعذاب `: النبي صلى اللـه عليه وسلم قال ؛  نلو كنت أنا لم أحرقھم
 ، 329   ص، 8 ج ، ، البداية والنھاية 2بن كثير361الجزء الثاني، ص ، تاريخ ا�س�م للذھبي :منھا ،عدة

ومع ھذا فيجوز أن يكون . إ2 أن ا خبار وردت بالنھي عن المثلة“: تفسيره Aية السيفالقرطبي في 
الصّديق رضي اللـه عنه حين قتل أھل الردة با�حراق بالنار، وبالحجارة وبالرمي من رؤوس الجبال، 

دة يجوز أن وكذلك إحراق علي رضي اللـه عنه قوماً من أھل الر. والتنكيس في اAبار، تعلّق بعموم اAية
  . من المراجع وغيرھا. ”واللـه أعلم. يكون مي�ً إلى ھذا المذھب، واعتماداً على عموم اللفظ
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 ،أما قتل الجرحى.  226بذلك جاز وإ2 ف� إن ابتدأ العدو  :  وقال بعضھم، الثوري
 علىأجھز المسلمون  ،وقعة بدر وفي. 227حروب البغاة فيفأجازه معظم الفقھاء 

قامت بين ث�ثة منھم وث�ثة من  التيالمبارزة  في ،ربيعة بنعتبة الجريح 
وقتل ، 228الحراك علىھشام وھو جريح 2 يقدر  بن عمروتل كما ق، الكفار

  . 229حروبھم ا ھلية في حتى، الحروب التالية فيالمسلمون الجرحى 

فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب : القرآنيحسب النص : القتل فيا�سراف  - 
. )4: محمد( إذا أثخنتموھم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى، الرقاب

إذا ظھر  حتى، يراد به إثخان العدو أوإضعافه الذي ،فالحرب تبدأ بالقتل المسرف
لسورة  وفقا ،ف� أسر إذن قبل ا�ثخان ،)شد الوثاق( ضعف العدو يبدأ ا سر

ا رض تريدون عرض  فييثخن  حتىأن يكون له أسرى  يلنب ما كانو :ا نفال
وا�ثخان ھو ا�سراف . )67: ا نفال( الدنيا واللـه يريد اAخرة واللـه عزيز حكيم

 على نه وافق  ،محمدا بعد وقعة بدر `وقد عاتب . �230ضعاف العدو، القتل في
دعوة واضحة للقتل  وھيَ . فداء ا سرى باAية سابقة الذكر من سورة ا نفال

  . المسرف

 نرغم أنھم قد يتساوو، الكفاريميز ا�س�م بين قتلى المسلمين وقتلى  -   
فقتلى المسلمين  .”عرضھم“أو  ،أو أموالھم ،من حيث دفاعھم عن ب�دھم

 فيبغض النظر عن موقفھم  ،فأدنى مرتبة الكفارقتلى  ؛ أماالجنة فيشھداء 
  . المعتدي أيْ  ؛يرغم أنه قد يكون الغاز ،المقتول ا فضل ھو المسلمإذن . الحرب

  : حكم ا سرى -   

إما ، مصير ا سرى) من سورة محمد سابقة الذكر 4آية ( حدد القرآن  
أو أسير  ،ا�فراج عنھم لقاء الدية أيْ  ؛أو الفداء، ا�فراج عنھم مجانا أيْ  ؛منبال

فاقتلوا المشركين : 5: وھناك كذلك آية سورة التوبة. أو تابع للمسلمين ،مسلم
أو أنھما  ،أيھما نسخت ا خرى علىوقد اختلف الفقھاء . حيث وجدتموھم

  . محكمتان
                                                 

  . 28من  13ملف ابن رشد، بداية المجتھد، كتاب الجھاد، الفصل الثالث،  226
نaة 227 bون بكفر والبغاة ھم الخارجون على الحاكم المسلم، وھم الخوارج القائل. ھذا مذھب معظم فقھاء الس

نaة bمرتكب الكبيرة وبالتالي يكفرون الحاكم الذي يرتكب الكبائر مبررين التمرد عليه، خ�فا لفكر أھل الس .  
  . السيرة النبوية 2بن ھشام 228
و ذاك أنه “ أن أحد رجال علي بن أبي طالب في صفين، اسمه محرز، كان يدعى مخضخضامثا2 لذلك  229

جريحا سقاه من الماء وإذا وجد  يإداوة من ماء فإذا وجد رج� من أصحاب علأخذ عنزة بصفين وأخذ معه 
واقعة صفين، الجزء الثامن، ص ، نصر بن مزاحم. ”رج� من أصحاب معاوية خضخضة بالعنزة حتى يقتله

519 . 
ولدى . أْي أھلكتموھم قت�ً : وابن كثير. أْي أكثرتم القتل ”حتى إذا أثخنتموھم“: في الجامع  حكام القرآن 230

إذا أثخنتموھم فشدوا حتى : كذلك رأى سيد قطب في الظ�ل. أْي أوقعتم القتل بھم بشدة وكثرة: ا لوسي
. أو دفاع شدة التقتيل، حتى تتحطم قوة العدو وتتھاوى، ف� تعود به قدرة على ھجوم وا�ثخان.. الوثاق

قويا فا�ثخان والتقتيل يكون الھدف  يزال فأما والعدو ما. يؤسر من استأسر ويشد وثاقه -قبله  2 - وعندئذ 
  . لتحطيم ذلك الخطر
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 فياستقر الحكم  :)67تفسير سورة ا نفال آية ( كثير ابنونق� عن   
 يكما فعل ببن ،إن شاء قتل، ھمفير مخيa أن ا�مام ، العلماءا سرى عند جمھور 

 ،أو بمن أسر من المسلمين، كما فعل بأسرى بدر ،وإن شاء فادى بمال، قريظة
 فيحيث ردھما وأخذ ، ا كوع بنسلمة  يسب فيا كانتامرأة وابنتھا  فيكما فعل 

. وإن شاء استرق من أسر، عند المشركين كانواالذين  ،مقابلھما من المسلمين
المسألة خ�ف آخر بين  وفي .العلماءوطائفة من  ،الشافعيھذا مذھب ا�مام 

أو ، أن ل;مام أن يقتلھم إن شاء إن لم يسلموا إلىفذھب أكثرھم  ؛ا ئمة
أو أن ، ذمة المسلمين فيأو يتركھم أحرارا ، إذا تطلبت مصلحة ا�س�م ،يسترقھم

أو بالمال إذا ، ذھبت الغالبية العظمى من الفقھاء كما ،يفديھم بأسرى مسلمين
بينما رفض ذلك ، الشافعيمذھب  فييمن عليھم  وقد. للمسلمين إليه حاجة كانت

اقتلوا المشركين حيث : بحجة نسخ ذلك بآية سورة التوبة، بقية كبار الفقھاء
ا�س�م  ىأبكل مشرك بالغ إذا “أيضا أنه يجوز قتل  الشافعيوذكر . وجدتموھم
ف� ، وقتله وإن لم يدعه، فحسن، ا�س�م إلىوإذا دعا ا�مام ا سير ، أو الجزية

أن : واحد من أربعة أشياء في االحنابلة يكون ا�مام مخير لدىو. 231”بأس
أن  أو ،عتق أو ،من بيع عليھم أحكام الرق ويجري أن يسترقھمأو ، ايقتلھم صبر

فإن أسلموا سقط ، عليھم بالعفو عنھم يمنّ أن أو ، أسرى أو ،بھم بمال ييفاد
وسقط التخيير بين الرق والمن ، )أْي صاروا رقيقا( ورقوا في الحال، القتل عنھم

  . 232والفداء

أنه لو أسر الطفل مع  :منھا :أما ا سرى من ا طفال فلھم أحكام خاصة  
 إلىلو أسر وحده وأخرج  ؛ أماتبع أبويه ويمكن مبادلته دينه  نه علىرك أبويه تُ 

 اله با�س�م تبع ايجوز المفاداة به بعد ذلك  نه صار محكوم 2“دار ا�س�م فإنه 
أما إذا قسم المسلمون   . أن تتم أسلمته: والمعنى واضح من النص، 233” لداره

فقد ، ومن ضمنھا ا سرى من ا طفال، وھو أمر مشروع، دار الحرب فيالغنائم 
آخرون  ىرأو، بالغا إذا كان فذكر البعض أنه تجوز المفاداة به :اختلف الفقھاء

 ن حكم صيرورته من أھل دارا�س�م قد استقر بالقسمة  ؛أنه 2 يجوز ذلك
 له يالساب إذا كانو، له مسلما حكم بإس�م الطفل يالساب إذا كانو. 234والبيع 

وأو2ده ، بإس�مهلم يحكم ، أو لم تقم حجة بأحدھما، جيش المسلمين وفي اكافر
    . 235 ك� الوجھين فيتبع له 

نaة وفي   bفقد أوصى محمد بحسن معاملة : النبوية يمكن كل شيء الس
 أبي بنعقبة : في بدر كما قتل بعضھم، 236استوصوا با سارى خيرا: ا سرى

                                                 
  . 305ص ، 4ا م، كتاب الحكم في قتال المشركين، في السبي،  231
  . 141 ص أبو يعلي الفراء، ا حكام السلطانية، 232
  .1588شرح السير الكبير،  233
  . نفس الموضع 234
  . 28ابن تيمية، مجموعة الفتاوى، المجلد  235
  . 10252ا�صابة في تمييز الصحابة، العسق�ني، ابن حجر  236
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قريظة بعد  بنيوقتل أعمى من ، 237الحارث بنوالنضر ، يعد بنوطعيمة ، معيط
وا مر المقبول من عامة  ،المدون ا�س�ميالتاريخ  فيالمشھور و. ا سر

 أيْ ( ممن أنبت ،قريظة ذبحا بنيأن محمدا قد قتل كل أسرى  ،المسلمين
خيانة  يومدبر ،ولم يكتف مث� بالقادة، مقاتلين أم 2 كانواسواء ، )البالغين

ما فيوھذا يدل  .238النساء وا طفال يكما تم أيضا سب، الس�ح يوحامل، عھده
 أو ،ا�س�م ىأبقتل من 2 يقاتل من الرجال البالغين إذا  علىقال الشافعية 

ا�فراج عنھم ب�  :منھا، سلك محمد مسالك أخرى شتى مع ا سرىو. 239الجزية
بعض المسلمين القراءة  أو تعليم ،أو مال ،أو مقابل أسرى مسلمين ،مقابل

، له كان 2نتزاع اعترافه بمكان كنز ؛كما أمر بتعذيب أحد يھود خيبر .والكتابة
 على�جباره  ؛وھَي سنة استند إليھا بعض الفقھاء في تحليل تعذيب غير المسلم

 ،مصالح الدولة ھَي إذن التي تحكم. مخالفة العھد علىأو لعقابه  ،ا2عتراف
  .وليس مبدأ معينا

عدا الشافعية  ،الغالب بين الفقھاء رأيحسب ال، وحين فتح مكة عنوة  
دون  ،حسب رواية يوقن بھا عامة المسلمين ،ھاسكانأمر بالعفو عن كل ، أساسا

فاعل بكم؟ قالوا  ييا معشر قريش ما ترون أن: رواية وھيَ ، خاصة خاصتھم
ماعدا تسعة أمر  ،اذھبوا فأنتم الطلقاء: فقال، كريم وابن أخٍ ، كريمٌ  أخٌ  ؛اخير

 -  سرح أبي بنسعد  بنعبد اللـه  :وھم ”الكعبةوإن وجدوا تحت أستار “بقتلھم 
 -  وھب بنل فين بنوالحارث  - خطل بنوعبد العزى  - جھل أبي بنوعكرمة 
ا تغنيان كانت - وجاريتان 2بن خطل -  ا سود بنوھبار  -  صبابة بنومقيس 

يجوز قتل ا سرى إذن . 240عبد المطلب بنيوسارة مو2ة لبعض  - بھجاء محمد
لقاء  في( القرضاويذھب  كما ،الحرب فقط يليس مجرمو، الصحابةبإجماع 
حسب مصلحة الدولة ا�س�مية  أو ،بل أيضا من سب الرسول، للتبرير) تلفزيوني

، الكفارمسلك قتل بعض ا سرى من  وقد سلك الصحابة، ھذا الوقت أو ذاك في
وقعة  فيمنھا مذبحة  ،كافة حروبه فيالوليد ا سرى مرارا  خالد بنفقد قتل 

منھم قائده وتحصن  المسيحيين العرب،فقد أخذ أسرى من جيش  ؛ عين التمر
إ2 أن  ىأبلح سألوه الص ولما، حاصرھمف، حصن واحتموا به فيالمقاتلين  باقي

ثم أمر بقتلھم جميعا ، وتسلم الحصن، الس�سل فيفُربطھم ، حكمه علىينزلوا 
كما قتل آ2ف ا سرى من الفرس وأنصارھم .  241أسرھم من قبلمن ھم فيبمن 

                                                 
  .31، ص 1الط�عي، أقضية رسول ` صلعم، . 257، ص 2السيرة الحلبية، الجزء  237
رقم النمري، فذكر  يوسف بن عبد البر ؛ أما900-600عددھم بين ) السيرة النبوية(قدر ابن ھشام  238

، كتاب 750- 600وقدر العدد برھان الحلبي ب ). 181الدرر في اختصارالمغازي والسير، ص( 600-700
  .447، ص 2السيرة الحلبية، الجزء 

  . 305ص ، 4ا م، كتاب الحكم في قتال المشركين، في السبي،  239
تناولھا ابن قيم . إس�م بعضھم، وشفاعة بعض المسلمين للبعض :منھا ،لم يقتل الجميع  سباب مختلفة 240

، الجزء الثالث، فصل في حكمه صل ` عليه وسلم في عاد في ھدى خير العبادزاد الم: في الجوزية تفصي�
  .فتح مكة

  .  637  ، ص6 ج ابن كثير، البداية والنھاية،  241
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ذبحوا  ألفا 18فأمر بذبحھم ومنھم  ؛”أليس“موقعة  في المسيحيين العربمن 
خراسان  فيواقعة تمرد كبرى  وفي .242ألفا 70وبلغ مجموع قت�ھم ، النھر في

 العباسيالخليفة  ،قتلھم جيش المنصور، ألف أسير 14تل قُ  ھجرية 150سنة 
  . 243الثاني

 ،المصلحة ، حسبيحدده ا�مام الكفارالخ�صة أن مصير أسرى الحرب من   
  : يأتيويشمل واحدا مما 

  . معظم ا حناف لدىجمھور الفقھاء وواجب  لدىجائز ؛ قتلھم -   
 . وھو ما يقبله كل الفقھاء عدا ا حناف ؛ھمفيقبول الدية  -   
  . حنافأغلب ا ا�فراج عنھم مقابل أسرى مسلمين وھو ما يرفضه  -   
  . ا�فراج عنھم مقابل عمل يؤدونه -   
  . ا�فراج عنھم ب� مقابل -   
ولكن لم يحب معظم ، ا2سترقاق وبيع أسرى من النساء وا طفال -   

  . 244جواز ذلك الشافعي ىرأبينما  ،الفقھاء بيع أسرى الرجال
  . 245إط�قھم كذمة للمسلمين -   
متمسكا بنص القرآن الخاص  ؛ا سرىومن المعاصرين من يرفض قتل   
  . 246الفداء أو ،بالمن

الفقه  حسب ختلف حكمھمفي ،المسلمين لدىأما ا سرى المسلمين   
و2  ،النساء وا طفال يو2 يجوز سب ،و2 استرقاقھم ،ف� يجوز قتلھم :ا�س�مي

و2 بيع أحد  ،ن إذا أسلموا 2يجوز استرقاقھموالمشرك حتىو، اغتصاب النساء
التاريخ  فيولكن ھذا حدث مرارا . و2 يجوز اغتصاب النساء إذا أسلمن ،منھم

 ،247نساء المسلمين المعارضين لخ�فته يُ بكر تم سب أبيعھد  فيف :ا�س�مي
                                                 

  . 314 ص تاريخ الطبري، الجزء الثاني، 242
  . 195 ص ،1تاريخ الخلفاء،  السيوطي، 243
  . 268ص ، 4ا م، كتاب الحكم في قتال المشركين ومسألة مال الحربي، باب الفداء با سارى،  244
. ناقش الفقھاء بالتفصيل حكم ا�س�م في ا سرى في كتبھم العديدة عادة تحت عنوان كتاب السير 245

الطالبين، كتاب السير، من وجھة نظر  استعرض الموضوع مث� محي الدين النووي الدمشقي في روضة
  . الفقه الشافعي

  . كذلك اسُتعرض من وجھة نظر الفقه الحنفي في المبسوط للسرخسي
  . وأحمد صبحي منصور، كتابات مختلفة. منھم وھبة الزحيلي، آثار الحرب في الفقه ا�س�مي 246
مع كل قائد منھم رسالة إلى القبيلة حين أرسل أبو بكر جيوشه لمحاربة المرتدين ومانعي الزكاة أرسل  247

إني بعثت إليكم ف�نا في جيش من المھاجرين وا نصار والتابعين بإحسان : ھذا نصھا ،التي توجه إليھا
وأمرته أن 2 يقاتل أحداً و2 يقتله حتى يدعوه إلى داعية اللـه فمن استجاب له وأقر وكف وعمل صالحاً قبل 

يحرقھم بالنار أن يقاتله على ذلك ثم 2 يبقي على أحد منھم قدر عليه وأن  منه وأعانه عليه ومن أبي أمرت
فمن اتبعه . و2 يقبل من أحد إ2 ا�س�م) التشديد من عندنا(يسبي النساء والذراري وأن  ويقتلھم كل قتله

. والداعية اAذانوقد أمرت رسولي أن يقرأ كتابي في كل مجمع لكم . فھو خير له ومن تركه فلن يعجز اللـه
تاريخ الرسل والملوك . ”فإذا أذن المسلمون فأذنوا كف عنھم وأن أقروا قبل منھم وحملھم على ما ينبغي

  . 258 ص ،2للطبري، الجزء 
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 يوسب، بعد مقتل الحسين نبوينساء أھل البيت ال يم سبت ومن جانب ا مويين
  . 248واغتصاب نساء المدينة بعد موقعة الحرة

السائد ھو ما قال به جل الفقھاء  رأيُ فال. العرب مشركيوھناك حكم خاص ب  
ولكن ، العرب الصلح والذمة مشركييقبل من  أa2  ،حسب ا حناف ،وملخصه

و2 ، وتسترق نساؤھم وذراريھم، فإن أسلموا وإ2 قوتلوا، ا�س�م إلىن وْ عَ دْ يُ 
 علىحكم ا�جبار  فيإ2 ، ذلك بمنزلة المرتدين فيوھم ، ا�س�م علىيجبرون 

 علىجبرون في، ا صل فيمسلمين  كانوافإن نساء المرتدين وذراريھم  ،ا�س�م
ولكنھم ، ا�س�م علىالعرب ف� يجبرون  مشركيوأما النساء وا طفال من ، العود

 وقد سبى أبو، وقسمھم، بأوطاس يسبى النساء والذرار النبي ن ؛ يسترقون
 مشركي ففيالمرتدين  فيفإذا جاز ذلك ، حنيفة بنيمن  يبكر النساء والذرار

مذھبه  في الشافعيوقد شذ ، 249وأما الرجال منھم 2 يسترقون، العرب أولى
، قياسا على استرقاق أسرى بني فقال بجواز استرقاق العرب ؛الجديد

  . 250المصطلق

تحرير عبد ككفارة عن ذنوب  ؛ أيْ فك الرقبة إلىوقد دعا القرآن المسلمين   
؛ الرقبة المؤمنة علىولكنه قصر عملية التحرير ھذه ، منھا القتل الخطأ، معينة

ومن قتل مؤمنا خطئا : بعض اAيات دون بعضھا في، الكافرالعبد المسلم دون  أيْ 
 من قوم عدو إن كانأھله إ2 أن يصدقوا ف إلىودية مسلمة  مؤمنة فتحرير رقبة

وبينھم ميثاق فدية  من قوم بينكم إن كانو فتحرير رقبة مؤمنةوھو مؤمن  ملك
دون أن  ودعا لتحرير رقبة) 92: النساء( وتحرير رقبة مؤمنة أھله إلىمسلمة 

وقد . 13والبلد آية ، 3والمجادلة آية  89سورة المائدة آية  فييحدد دينھا 
 في عربيال ابنمثل ( بعضھم ىرأف ،المقصود بالرقبة ھنا فياختلف المفسرون 

من أعتق رقبة : أن المقصود الرقبة المؤمنة استنادا للحديث) أحكام القرآن
 -  حبان ابنصحيح ( أعتق اللـه بكل عضو منھا عضوا منه من النار، مؤمنة
4226( .  

من  الكفاروما غنمه  الكفارالغنائم يختلف حكم ما غنم المسلمون من  في -   
 ؛ أمايجوز رده إ2 بطيب نفس الغانمين أنفسھمفا ول يصير تملكا 2  :المسلمين

، أصحابھا إلىعليھم أن يردوا الغنائم  الكفارفإذا أسلم ، ف� يصير كذلك الثاني
يد المسلمين كغنيمة يحق  صحابھا استردادھا كعين  فيوإذا وقعت تلك الغنائم 

                                                 
عبد اللـه بن حنظلة كخليفة  ھجرية وبايعوا 63المدينة يزيد بن معاوية من الخ�فة سنة  ”علماء”خلع 248

من  61 ملف الطبقات الكبرى 2بن سعد، الجزء الخامس،. فھاجم جيشه المدينة وقتل وسبى الكثير من أھلھا
. 159 ص ،1رج�، تاريخ الخلفاء،  306وذكر السيوطي أن عدد القتلى من قريش وا نصار بلغ  .118

الذھبي أنه قد اغتصبت ألف فتاة عذراء في الواقعة، تاريخ ا�س�م ووَفيات المشاِھير وُذكر شمس الدين 
ه قتل في  “: وجاء في البداية والنھاية 2بن كثير .585 ص ،2وا َع�م،  aلف أن aوزعم بعض علماء الس

ة سبعمائة رجل من  عن ا�مام مالك، قتل يوم  : وقال عبد اللـه بن وھب  .  غضون ذلك ألف بكر فا[ أعلم aالحر
  . 262ص ، 6ج . ”حملة القرآن

  . المبسوط للسرخسي، كتاب السير، باب المرتدين 249
  . 379، ص 2السيرة الحلبية، الجزء  250
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. قد قسمت كانتاستردادھا كقيمة إذا  فيأحقيتھم  فيوھناك خ�ف ، قبل القسمة
أن ھناك ؛ ا ھم ھو جوھر المسألةف، كتب الفقه فيتھمنا التفاصيل المذكورة  و2

، وغنائم المسلمين الكفاربين غنائم  ،تفرقة حقوقية من جانب أغلب الفقھاء
  . حد ما ا حناف إلىھا فيشذ ، لصالح المسلمين بالطبع

  : اغتيال الخصوم -   

نaةحسب  ،يجوز   bالذين ، الكفاراغتيال خصوم الفكر من  ،النبوية العملية الس
 اAراءن أصحاب فيبلغة عصرنا المفكرين والمثق ؛ أيْ ينتقدون الرسول ورسالته

حسب ما يوقن عامة  –وقد قام المسلمون . الكفاروالفكر والمحرضين ضده من 
بأمر مباشر من محمد باغتيال الكثيرين ممن  - المسلمين وغالبية خاصتھم

، من المحرضين ضده كانوا أو ،ا شعار في حتىوممن ھاجموه انتقدوا دعوته 
العصماء  –ا شرف  بنكعب : وا مثلة كثيرة. منھم من 2 يستطيع حمل الس�ح

أھمية الشعر  إلىوقد أشرنا من قبل . تل بطريقة بشعةقُ  وبعضھم، إلخ..أم قرفة –
وھذا ما يفسر لماذا اھتم المسلمون باغتيال شعراء  ،والب�غة عموما عند العرب

له  كان الذي ،مثلما يفسر مدى تأثر العرب بالقرآن، صدر ا�س�م فيالخصوم 
  . تأثير الشعر عليھم

نaةھذه  علىبعض الضوء  يسوف نلقو   bا�س�م نظرا لما 2غتيال  في الس
في خصوصا ، الجھاديين لدىالخصوم من المفكرين ورجال ا�ع�م من أھمية 

 aامنا الحاليةأي :  

  أم قرفة -  1  

بيتھا  فيق علa يُ  وكان ،شرف من قومھا في كانتو، السن فيطاعنة  كانت  
ومن ثم ، لھا اثنا عشر ولدا وكان، من محارمھا لخمسين رجلخمسون سيفا 

فأمر  .فتقول لو كنت أعز من أم قرفة ؛العزة فيالعرب تضرب بھا المثل  كانت
أنھا جھزت ث�ثين راكبا من  أشيعو، هتسب كانت نھا  بقتلھاحارثة  بنزيد النبي 

لكن قال بعضھم إنه ( وقالت لھم اغزوا المدينة واقتلوا محمدا، ولدھا وولد ولدھا
 ،وقيل فرسين ،بعيرين إلىبطا رُ  فربط برجليھا حبلين ثم ؛)غير صحيحخبر 

  . 251نفيفركضا فشقاھا نص ؛وزجرھما

 بنقرفة وبعبد اللـه  رسول بابنة أمال علىثم قدموا : كتاب السيرةوأضاف   
    . 252سرھاأ الذي ھو  نها كوع  بنبنت أمر قرفة لسلمة  لمتسb ف، مسعدة

   ا شرف بنكعب  -   2  

                                                 
ذكرت أيضا أحيانا بالتفصيل وأحيانا باختصار فيما يتعلق بطريقة . 253، ص 3السيرة الحلبية، الجزء  251

المغازي والسير 2بن  –السيرة الحلبية  –الروض ا نف  –سيرة ابن ھشام : منھا ،القتل في كتب السيرة
  . سيد الناس

   .47من  30الناس، عيون ا ثر في المغازي والسير، ملف  ابن سيد 252
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 ،بالتفصيل مقتلهقصة  ا�س�ميتناولت مختلف كتب السيرة والتاريخ    
أحق : نتيجة موقعة بدر قال وحين بلغه خبر، ئمن طي̂  رج� كان: باختصار وھيَ 
 واللـه لئن، فھؤ2ء أشراف العرب وملوك الناس، محمدا قتل ھؤ2ء أترون ؟  ھذا
، مكة إلىثم توجه     .   لبطن ا رض خير من ظھرھا، القوم ھؤ2ء محمد أصاب كان

، وينشد ا شعار، محمد علىيحرض  راحو، وداعة أبي بنالمطلب  علىفنزل 
فقال    .   تغزل بنساء المسلمين في شعرهف، المدينة إلىثم رجع ، قتلى قريش يبكيو

، أنا لك به يا رسول اللـه، مسلمة محمد بنفقال له  ؟  بابن ا شرف يَ محمد من ل
     .   ذلك  علىفافعل إن قدرت    :   قال ؛ أنا أقتله

أبو ( وقش بنس�مة  بن كانوسل، مسلمة محمد بنقتله  على تفقفا     
فقابله ، كعب إلىا توجھوثم    .وث�ثة آخرون، كعب من الرضاعةل أخاً  كانو ،)نائلة
     ،بن ا شرف ويحك يا:   ثم قال، وتناشدوا شعرا، فتحدث معه، البداية أبو نائلة في
يقصد ( قدوم ھذا الرجل كان .يفاكتم عن، قد جئتك لحاجة أريد ذكرھا لك يإن

وقلعت ، ورمتنا عن قوس واحدة، عادتنا به العرب، علينا ب�ء من الب�ء) امحمد
؛ وأصبحنا قد جھدنا وجھد عيالنا، وجھدت ا نفس، ضاع العيال حتىعنا السبل 

 إلى كانفرجع سل .ذلك إلىن ا مر سيصير أ بن س�مة أخبرك يا نتك  :   قال كعب
، جتمعوا إليهفيثم ينطلقوا ، يأخذوا الس�ح وأمرھم أن، بما تمأصحابه فأخبرھم 

انطلقوا    :  فقال، ثم وجھھم، بقيع الغرقد إلى النبيb مشى معھم . النبيفاجتمعوا عند 
، أبو نائلة فناداه، حصنه إلىانتھوا  حتىوأقبلوا . بيته إلى ثم رجع ،اسم ` على

إنك امرؤ :   وقالت، أتهامر فشدته، ملحفته في فوثب ؛قد تزوج حديثا كانو
لو ، إنه أبو نائلة  :   قال، ھذه الساعة فيوإن أصحاب الحرب 2 ينزلون ، محارب

لو    :   لھا كعب  فقال  صوته الشر في عرف  يإن:   فقالت، ينائما لما أيقظن يوجدن
ا شرف أن  بنلك يا  ھل   :   ثم قال، فنزل فتحادثوا معا  .   الفتى لطعنة  جاب  دعييُ 

فخرجوا   .   تمشئإن   : قال   ؟فنتحدث به بقية ليلتنا ھذه، الشعب العجور إلىتتماشى 
وھو جانب ( فود رأسه فيأبا نائلة شام يده  ثم إن، فمشوا ساعة، يتماشون

ثم ، طيبا أعطر قط ما رأيت كالليلة:   يده فقالثم شم ، )الرأس مما يلي ا ذن
فضربوه ، اضربوا عدو اللـه   :   ثم قال، أمسك برأسه ثم، كعب اطمأن حتى كررھا

 يسيف فيفذكرت مغو2    :   مسلمة محمد بن وحكى .  تفلح ضربات سيوفھمفلم 
غمده والمفھوم أنه تذكر أن في ، يشبه الخنجر الِمْغَول ھو سيف رفيع وحاد(

وقد صاح عدو اللـه صيحة لم ، فأخذته، شيئا يرأيت أسيافنا 2 تغن حين، )اخنجر
تحاملت  ثنته ثم فيفوضعته    :   قال ؛حولنا حصن إ2 وقد أوقدت عليه نار يبق

 بنأمية  بني علىسلكنا  حتىفخرجنا .. فوقع عدو اللـه، بلغت عانته حتىعليه 
فأصبحنا وقد خافت يھود لوقعتنا بعدو    ... بعاث علىثم ، قريظة بني علىثم ، زيد
    .   253نفسه علىيخاف  إ2 وھو يھوديفليس بھا ، اللـه

   رزام بناليسير  -   3  

                                                 
جاءت القصة بتفاصيل التفاصيل وبمختلف الروايات في فتح الباري، كتاب المغازي، باب قتل كعب بن  253

  . ا شرف
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 : ھشام ابنرواھا  كما ،باختصار، ھذه قصة قتله غدرا  

 بن عبد `النبي بعث إليه فبَ ، لغزو المسلمين بخيبر يجمع غطفان كان   
إنك إن قدمت :  وقالوا له، فلما قدموا عليه كلموه، من أصحابه نفرٍ  فيرواحة 

نفر من  فيخرج معھم  حتىيزالوا به  فلم، رسول اللـه استعملك وأكرمك على
ستة أميال من  على إذا كان حتى  .  بعيره علىأنيس  بن عبد `فحمله ، يھود

أنيس وھو يريد  بن عبد ` ففطن به ؛مسيره علىرزام  بناليسير  خيبر ندم
 فيوضربه اليسير بمخرش ، رجله فقطع، ثم ضربه بالسيف، فاقتحم به، السيف

   .  )المخرش ھو عصا ذات نھاية معوجة( 254يده

 : عصماء بنت مروان -  4  

بعث إليھا عمير . وتحرض عليه ،شعر لھا في النبيa تنتقد ا�س�م و كانت  
وحولھا بعض أو2دھا  ،فدخل عليھا بيتھا ،فجاءھا لي� ؛لقتلھا يالخطم يعد بن

 ،ى الرضيع عن صدرھاونحa  ،فمسھا بيده ،وعلى صدرھا طفل ترضعه ،نيام
 . 255أنفذه من ظھرھا حتى ،صدرھا علىوضغط بسيفه 

 : الحقيق أبي بنس�م  -  5  
 بنتل كعب قُ  وقد. محمد وا�س�م علىيحرض  وكان ،يھوديا من خيبر كان  

 فيفأراد الخزرج أن يتساووا بھم  ؛مسلمين من ا وس أيدي علىا شرف 
 أبي ابنفذكروا ، العداوة ل;س�م فيقتل كفء له  فياستأذنوا محمدا ف، الشرف
  .فأذن لھم، فاستأذنوا محمد قتله؛ وھو بخيبر، الحقيق

عبد عليھم  محمدر وأمa . سلمة خمسة نفر بنيفخرج إليه من الخزرج من     
إذا قدموا  حتىفخرجوا ، ونھاھم عن أن يقتلوا وليدا أو امرأة، عتيك بن `

 حتى، من فيھا علىفأغلقوا حجرات البيت ، الحقيق لي� أبي ابنأتوا دار ، خيبر
ناس :  قالوا  ؟ من أنتم:  فقالت، امرأته فخرجت إليھم، فاستأذنوا عليه، بلغوا غرفته

وا أغلق، دخلوافلما ؛ فادخلوا عليه، ذاكم صاحبكم:  قالت.  من العرب نلتمس الميرة
 فراشه علىوھو  لكنھم ضربوه، فصاحت امرأته، وعليھا الحجرة عليھم
 .وخرجوا، أنفذه حتىبطنه  فيأنيس بسيفه  بن عبد `تحامل عليه  ثم . ھمبأسياف

فقال ، كلٌ يدعي أنه القاتل، قتله في عنده وااختلف وحين بلغوا الرسول    
أرى ، ھذا قتله  :  أنيس عبد ` بن فقال لسيف ،فنظر إليھا، أسيافكمھاتوا  :  محمد

    .   256”ه أثر الطعامفي

 : أبو عفك -  6  
 يمحمد ويلق علىيحرض الناس  وكان .مسنا بلغ مائة وعشرين سنة كان   

فكمن  ؛غرة علىفأخذه  ،عمير بنفتطوع سالم  ؛فطالب ا خير بقتله ،الشعر ضده
                                                 

  . اليسير بن رزام غزوة عبد` بن رواحة لقتلبن ھشام، سيرة ا 254
 . 222، ص 3كتاب السيرة الحلبية، الجزء  255
  .ابن ھشام، نفسه 256
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 علىفأقبل نحوه فوضع السيف “ ،ليلة صيف حارة وھو نائم بفناء بيته فيله 
 . 257”فراشه فيخش السيف  حتىكبده ثم تحامل 

 : يان الھذلفيس خالد بن -  7  
يقيم  يان الھذلفيس خالد بنأن  السنة الرابعة من الھجرة سمع محمدٌ  في  
 عبد ` بنفأمر ، وأنه يجمع الجموع لحرب المسلمين، )قرية قرب دمشق( بعرنة

الناس  يَ يجمع ل ينبيح الھذل بنان فيس خالد بنأن  يإنه بلغن: قال. أنيس بقتله
 ييا رسول ` انعته ل: قلت: قال، فاقتله فائته -  بعرنة أو ،وھو بنخلة - يليغزون

إنه آية ما بينك وبينه أنك إذا رأيته  إذا رأيته أذكرك الشيطان: قال، أعرفه حتى
ظعن  فيدفعت إليه وھو  حتى يسيف افخرجت متوشح: قال. قشعريرةوجدت له 

رسول  يفلما رأيته وجدت ما وصف ل، وقت العصر كان حيث يرتاد لھن منز2
 يوخشيت أن تكون بين، فأقبلت نحوه، اللـه صلى اللـه عليه وسلم من القشعريرة

 يبرأس يأوم، نحوه يفصليت وأنا أمش، عن الص�ة يوبينه مجاولة تشغلن
رجل من العرب سمع بك وبجمعك : قلت ؟من الرجل: فلما انتھيت إليه قال، إيماء

إذا  حتى افمشيت معه شيئ، ذلك فيأنا ، أجل: قال، فجاءك لذلك؛ لھذا الرجل
 )نساؤه أيْ ( ثم خرجت وتركت ظعائنه، قتلته حتىحملت عليه بالسيف  يأمكنن

، أفلح الوجه: قال، يرسول اللـه وسلمت عليه ورآن علىفلما قدمت . مكبات عليه
  . 258”صدقت: قال. قد قتلته: قلت: قال

  : ھبيرة بن أبي وھب المخزومي -  8

فأھدر  ؛ومحمد ون ا�س�مدممن ينتق وكان، من فرسان قريش وشعرائھا وھو
  . 259مات بھا حتىنجران  ىفھرب إل ؛دمه

 .فاركعنھا بين مسلمين وتختلف قواعد الحرب بين مسلمين ومسلمين  -   
 : ثمانية فروق بينھما 260وقد أورد الماوردي

بينما يجوز أن يعتمد قتل  ،أن يقصد بالقتال ردعھم وليس قتلھم - 1  
  . المشركين والمرتدين

بينما يجوز قتال أھل الردة  ،ويكف عنھم مدبرين م مقبلينھأن يقاتل -  2  
  . والحرب مقبلين مدبرين

  . جرحى المشركين والمرتدين علىوإن جاز ا�جھاز  ،جريحھم2 ُيقتل  -  3  
وُيطلق سراح  ،وإن قتل أسرى المشركين والمرتدين ،2 يقتل أسراھم - 4  

 حتىالقتال من أسراھم ومن لم تؤمن منه الرجعة حبس  إلىمن أمنت رجعته 
  . نھاية الحرب ثم يطلق بعدھا
                                                 

  . 223، ص 3السيرة الحلبية، الجزء  257
البداية والنھاية : ذكرت أيضا في مراجع أخرى. 208 ص ،2تاريخ الرسل والملوك للطبري، الجزء  258

   .إلخ..2بن كثير

 . 163جواد علي، المفصل، الفصل 259 
  . يفي قتال أھل البغ: ا حكام السلطانية، الباب الخامس، الفصل الثاني 260
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: بالحديث الماورديوقد استشھد  .ذراريھم ىسبو2 يُ ، 2 ُتغنم أموالھم -  5  
  . ھافيھا وأباحت دار الشرك ما فيمنعت دار ا�س�م ما 

  . الكفارمحاربة  فيويجوز ذلك ، 2 يستعان لقتالھم بكافر -  6  
 . مال علىمدة و2 يوادعوا  إلى2 يھادنوا  -  7  
و2 ، )261تشبه المنجنيقللقصف العرادة آلة ( ينصب عليھم العرادات - 8  
  .شجارھمأو2 يقطع نخيلھم و، عليھم المساكن يحرق

  

****** 

 : ع�قة العھد

 : عھد ا مان

ى سمa ويُ ، أو بعضھم ،الحربيين الكفارھو عھد مؤقت يعقد بين المسلمين و  
وإذا انتھت مدة العھد الممنوح ، ا مان باسم المستأمنين علىھؤ2ء بعد حصولھم 

وھَي ، من الفقھاء الشرعية تفصي� كثيرٌ وقد شرح شروطه . لھم عادوا حربيين
 : اختصارب

أو أھل ، عموما الكفارمھادنة  فيھذا ، نائبه أو ،أن يتو2ه ا�مام: ا ول  
 ،إقليمه فيبلدة  أو ،ا�قليم المھادنة مع أھل قرية يويجوز لوال، بعينه إقليم

دار فدخل قوم ممن ھادنھم ، لو عقد الھدنة واحد من الرعيةلكن . للمصلحة
 علىھم دخلوا ؛  نو2 يقتلون يعادون  رضھملكن ، ُيقبل وجودھملم ، ا�س�م
 . ا ماناعتقاد 
 حالة في وابأن يكون :إليه مصلحة أو ،أن يكون للمسلمين حاجة: الثاني  

إس�مھم لمخالطتھم  في واطمعإذا أو ، عد العدوأو بُ ، مال أو ،ضعف لقلة عدد
 الكفاروإذا طلب  .قتال غيرھم على مأن يعينوھ فيأو ، قبولھم الجزية فيأو ، لھم

فالرأي الغالب أن ترفض، وھناك  ،المسلمين علىھا ضرر في إن كانف، الھدنة
  . أن ُتقبل :رأٌي آخر

أسرى المسلمين يحتفظوا ب مثل أن :أن يخلو عن الشروط الفاسدة: الثالث  
في أو شرط ترك مال مسلم ، وأفلت منھم أسروه الذيأو يرد إليھم المسلم ، لديھم

أن يقيموا  علىأو  ؛أقل من دينار علىالذمة عقد أن يعقد لھم  أو، ھمأيدي
رد أو شرط أن يُ ، ا�س�م دار فيأو يظھروا الخمور ، أو يدخلوا الحرم، بالحجاز

وا أن يؤدي لھم المسلمون رطتشا إنوكذا ، فررن من عندھم مسلمات إليھم
  .أو حاصروھم ،المسلمينيعذبون أسرى  كانواإذا ، وإ2 للضرورة المال،

بالمسلمين  ُيستأنف إذا كانثم ، المدة المشروعة علىأن يقتصر : الرابع  
ھادن أربعة أشھر ، الھدنة فيا�مام المصلحة  ىرأفإن لم يكن و، ضعٌف أو حاجة

                                                 
 . لسان العرب، باب العين 261
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عشر  على زيادة المدة الكليةو2 تجوز ، و2 يجوز أكثر من سنة، فأقل
  . 262سنوات

من المشركين  أحدٌ  وإنْ : ھو القرآنيوسنده . عد ا مان أحد أبواب الجھادويُ   
: التوبة( بلغه مأمنه ذلك بأنھم 2 يعلمونأيسمع ك�م ` ثم  حتىاستجارك فأجره 

وليس  ،وليس لتحقيق أمانه ،ك�م اللـه الكافرإذن الغرض منه أن يسمع . )6
أن يكون فأما شرط ا مان . تأمين شخص يطلب ا مان فيرغبة إنسانية 
 يوتبينما يح ،اوذلك لكون قتال ا عداء فرض ،وا عداء أقوياء االمسلمون ضعاف

كتاب  فيمما يفسر سبب معالجة ھذا البحث عادة وھذا . تحريم القتال علىا مان 
  . السير عند الفقھاء أو ،الجھاد

زيادة المدة، أو ظھور خيانة منھم، مثل  :أما عن شروط نقض ھذا العھد فتشمل
إيواء عيٍن على المسلمين، أو إذا كاتبوا أھل الحرب، أو قتلوا مسلما، أو أخذوا 

2 يجوز اغتيالھم، بل يجب إنذارھم  ھذه الحالة في. ما2، أو سبوا الرسول
أو مغادرة دار  ،انقضاء مھلته لدىإما  ،يرفع ا مانكما . وإع�مھم قبل محاربتھم

إذا تبين من نوايا سيئة  ؛وقت في أي̂ ا مان  يھخليفته أن ين أو ،ول;مام. ا�س�م
مصالح  على ادار ا�س�م تشكل خطر فيأن إقامته  ىرأأو إذا ، عند المستأمن

فإذا غادر  :فقھية ففيھا تفاصيلانقضاء مھلة ا مان وبخصوص . المسلمين
. ف� يحق لورثته ا2نتفاع بھا ،اأو عقار ھا أموا2في االمستأمن دار ا�س�م تارك

إذا مات المستأمن  اوحق التوارث يبقى قائم.  ن التركة تصادرھا الدولة ا�س�مية
   ..اأمواله أيض علىإضفاء الضمان  يعنيمما ، دار ا�س�م في

 ؛ايدخل دار ا�س�م بدون أمان ف� يتمتع بحماية القانون أبد الذيأما   
، يقول الفقھاء مباح كما ،فھو، أو يغتصب أمواله ،أو يستعبده ،للمسلم أن يقتله

 على ايجعل نفسه وأمواله حرام الذي ،و2 يمكن أن تزول إباحته إ2 با مان
. ءفيوملكه ، استعباده أو ،المسافر بدون أمان الكافربينما يجوز قتل . المسلمين

سقوط  أو ،نةفيمثل غرق س ،ضرورة أو ،ادار ا�س�م سھو الكافروإن دخل 
 أو ،إن أراد يطلق سراحه ؛أن يقرر بحقه ما يشاءالمسلم فللحاكم ، طائرة

  . يقتله أو ،يستعبده

ھذه  في. عھد أمان مع المسلمين علىممن ھم  ،وقد يقوم مسلم بقتل كافر  
  . أغلب الفقھاءحسب رأيِ  ،الحالة يدفع المسلمون ديته

  . 263حتما و2 يمنح عقد أمانقتل فيلكن المرتد   

  : عھد الصلح  

. معاھدة تتم بين دار ا�س�م من جھة وبين دار الحرب من جھة ثانية   
تفق عليھا بين ذات مدة يُ  ؛مؤقتةوالصلح يكون عبارة عن معاھدة س�م 

                                                 
روضة الطالبين وعمدة المفتين، كتاب عقد الجزية ، يحيى بن شرف النوويأبو زكريا محيي الدين  262

  . والھدنة، الباب الثاني في عقد الذمة
  . وھو من كتب الشافعية. المجموع شرح المھذب، كتاب الديات، فصل الديات 263
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بعض الفقھاء أن تكون  لدىويجوز . بعدھا تعود دار الصلح دارا للحرب، نفيالطر
والمقصود أن تكون المدة غير  .ا بد إلىولكن ليس ، مطلقة؛ ب� مدة محددة

القرآن  وفي. 264المصلحة حسب ،وقت في أي̂ فسخ المعاھدة مع إمكانية  محددة
سورة  فيكما رأينا  ،مھلة محددة الكفارية فسخ العھود مع منح مكانإ علىسابقة 
 . التوبة

 : عھد الذمة  

 سكانيتم عقده بين قادة جيوش المسلمين وبين  كان ھو نوع من العھود   
ديانتھم ا صلية مع دفع  علىالذين اختاروا البقاء ، الب�د المعرضة لغزوھم

المعاھدين الذميين قواعد القانون  علىتطبق ، وبمجرد توقيع ھذا العھد. الجزية
ذمة المسلمين  فيويصبحون ، يسميه ا�س�ميون بالشريعة ، الذيا�س�مي

  . وھو عقد دائم .تصبح ضمن دار ا�س�م التيو ،الذين يحكمون ھذه الب�د

   
  : عقد الذمة –دار ا�س�م  في الكفارع�قة المسلمين ب

 ھيَ و ،”الشروط العمرية”بـد أن نعرض ھنا ما تعرف فينرى أنه من الم  
 فالعھدة العمرية ھيَ  ؛لكن النص مختلف تماما. العھدة العمريةب ُتسمى أحيانا

وأول من ، وقد جاءت بصيغ متعددة، تعھbد عمر بن الخطاب  ھل القدس بالحماية
 علىالمصادر ا�س�مية إليھا أشارت  فقد أما الشروط. 265أشار إليھا اليعقوبي

وقد أوردھا ، الذمة عموماالخطاب أھل  عمر بنصالح عليھا  التيأنھا الشروط 
حسب العصر  ،ا�س�مية ا ساسية بصيغ ومحتويات مختلفةالكثير من المراجع 

ما بعد فيكل محتوياتھا المتغيرة معظم الخلفاء  أو ،وتعامل ببعض، هفيطبقت  الذي
  : 266الخلفاء العثمانيون حتى، مختلف الب�د المفتوحة فيمع أھل الذمة 

مع وھي ، الشروط العمرية وأحكامھا وموجباتھاالجوزية  ابن قيمذكر   
  : التبسيط

إنا حين قدمت ب�دنا طلبنا إليك  :غنم بنالرحمن  عبد إلىكتب أھل الجزيرة   
مدينتنا  فينحدث  أa2 أنفسنا  علىأنا شرطنا لك  على ،ا مان  نفسنا وأھل ملتنا

                                                 
 . 168 ص ابن قيم، أحكام أھل الذمة، 264
العھدة العمرية ھَي ما عاھد عليه عمر بن الخطاب أھل القدس وقد أشير إليھا بصيغ عديدة، أولھا صيغة  265

إنكم آمنون على : بسم ` الرحمن الرحيم، ھذا ما كتبه عمر بن الخطاب  ھل بيت المقدسِ “: اليعقوبي
شفيق جاسر . ”ماً، وأشھد شھودادمائكم وأموالكم وكنائسكم، 2 تسكن و2 تخّرب، إ2 أن تحدثوا حدثاً عا

 . أحمد محمود، العھدة العمرية
قد تغيرت من عصر لعصر و2 ُيعرف بالدقة ماذا اشترط عمر بن الخطاب فع�  ”الشروط العمرية”ھذه 266

و ا�س�م المعاصر لم . وبالتالي للفكر ا�س�مي، ولكن ما يھمنا ھنا ليس نسبھا لعمر بالذات بل للفقه
كمبدأ وإن كان قد غير وبدل فيھا حسب الظروف، والبعض مازال مع ذلك يتكلم كما تكلم ابن يستھجنھا 

ه 1426صفر  26ا�لكترونية، ا ربعاء  ”البيان ”مجلة: انظر على سبيل المثال. عساكر أو ابن قيم الجوزية
ل الطويل يتكلم والمقا. ، الموقف من الرأي اAخر نظرة شرعية، محمد بن شاكر الشريف2005أبريل  6 -

   .بالضبط مثلما تكلم ابن قيم ووفقا للشروط العمرية



105 
 

و2 نجدد ما خرب من  ،ما حولھا ديرا و2 ق�ية و2 صومعة راھبفيو2  ،كنيسة
وأ2 نمنع كنائسنا من المسلمين أن  ،خطط المسلمين فيمنھا  ما كانكنائسنا و2 

ھا في يو2 نؤو ،وأن نوسع أبوابھا للمارة وابن السبيل ،الليل والنھار فيينزلوھا 
وأ2 نضرب بنواقيسنا إ2  ،وأ2 نكتم غشا للمسلمين ،منازلنا جاسوسا فيو2 

 فيو2 ترفع أصواتنا  ،و2 نظھر عليھا صليبا ،جوف كنائسنا فيا فيضربا خ
وأ2 نخرج صليبا و2  ،ما يحضره المسلمونفيكنائسنا  فيالص�ة و2 القراءة 

و2 نرفع  ،و2 شعانين نظھر احتفا2 بعيد الفصحوأ2  ،سوق المسلمين فيكتابا 
وأ2 نجاورھم  ،أسواق المسلمين فيأصواتنا مع موتانا و2 نظھر النيران معھم 

ديننا و2 ندعو إليه  فيو2 نرغب  ،و2 نظھر شركا ،الخموربالخنازير و2 ببيع 
وأ2 نمنع أحدا  ،جرت عليه سھام المسلمين الذيو2 نتخذ شيئا من الرقيق  ،أحدا

وأ2 نتشبه  ،وأن نلزم زينا حيثما كنا ،ا�س�م فيمن أقربائنا أرادوا الدخول 
 ؛مراكبھم فيعر و2 لبس قلنسوة و2 عمامة و2 نعلين و2 فرق ش فيبالمسلمين 

و2 نفرق  ،وأن نجز مقادم رؤوسنا ،بكناھم يو2 نكتن ،و2 نتكلم بك�مھم
و2 نركب  ،و2 ننقش خواتمنا بالعربية ،أوساطنا علىونشد الزنانير  ،نواصينا
 ، مجالسھم فيوأن نوقر المسلمين  ،الس�ح نحوز و2 نحملو2  ،السروج

و2 نطلع عليھم  ،ونقوم لھم عن المجالس إن أرادوا الجلوس ،ونرشدھم الطريق
تجارة إ2 أن  فيو2 يشارك أحد منا مسلما  ،و2 نعلم أو2دنا القرآن ،منازلھم في

ف كل مسلم عابر سبيل ث�ثة أيام وأن نضي̂  ،المسلم أمر التجارة إلىيكون 
أنفسنا وذرارينا وأزواجنا  علىضمنا لك ذلك  .ونطعمه من أوسط ما نجد

أنفسنا وقبلنا ا مان عليه  علىخالفنا عما شرطنا  أو ،وإن نحن غيرنا ،ومساكيننا
 . وقد حل لك منا ما يحل  ھل المعاندة والشقاق ،ف� ذمة لنا

ومن  ،يشتروا من سبايانا شيئا أa2 : وقد أضاف عمر بن الخطاب شرطين  
  . 267ضرب مسلما عمدا فقد خلع عھده

اللـه عنه ھذا جم� من  رضيوقد تضمن كتاب عمر “: ابن قيميضيف و  
  : ستة فصول علىالعلم تدور 

 . أحكام البيع والكنائس والصوامع وما يتعلق بذلك في الفصل ا ول  

 . أحكام ضيافتھم للمارة بھم وما يتعلق بھا في الثانيالفصل  

 . ما يتعلق بضرر المسلمين وا�س�مفي الفصل الثالث  

 فيما يتعلق بتغيير لباسھم وتمييزھم عن المسلمين في الفصل الرابع  
 . المركب واللباس وغيره

ما يتعلق بإظھار المنكر من أفعالھم وأقوالھم مما نھوا في الفصل الخامس  
  . عنه

 . 268”أمر معاملتھم للمسلمين بالشركة ونحوھا في الفصل السادس  
                                                 

  . 205 ص كتاب أحكام أھل الذمة، 267
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وتمثل تلك . كتابه المذكور فيالفصول الستة بالتفصيل  ابن قيموتناول   
  .دار ا�س�م فيمن أھل الذمة  الكفارالشروط مبدئيا الع�قة بين المسلمين و

أھل “ما طلبه  ھيَ أع�ه أن الشروط العمرية  ابن قيمنص  فيويلفت النظر   
تصور أن شعبا ما لمفليس من ا ؛وھو شيء تأباه العقول، بأنفسھم ”الجزيرة

ولكن المھم ھنا ھو ، ينفسه شروطا مھينة بدون ضغط شديد من الغاز علىيضع 
 . إس�مياالمحتوى المقبول 

عقد  فيويشترط عليھم “: الشروط بتفصيل أكثر دقة الماورديوقد حدد   
  : ومستحب، مستحق: الجزية شرطان

  : أما المستحق فستة شروط -   

  . ه و2 تحريف لهفيأحدھا أن 2 يذكروا كتاب اللـه تعالى بطعن    

  . أن 2 يذكروا رسول اللـه صلى اللـه عليه وسلم بتكذيب و2 إزدراء الثانيو  

  . هفيوالثالث أن 2 يذكروا دين ا�س�م بذم له و2 قدح   

  . والرابع أن 2 يصيبوا مسلمة بزنا و2 باسم نكاح  

  . عن دينه و2 يتعرضوا لماله و2 دينه ايفتنوا مسلموالخامس أن 2   

  . والسادس أن 2 يعينوا أھل الحرب و2 يودوا أغنيائھم  

لھم  اوإنما تشترط إشعار، فھذه الستة حقوق ملتزمة فتلزمھم بغير شرط   
  . لعھدھم التغليظ العھد عليھم ويكون ارتكابھا بعد الشرط نقض اوتأكيد

  : ياءوأما المستحب فستة أش  

  . أحدھا تغيير ھيئاتھم بلبس الغيار وشد الزنار -   

ا بنية ويكونوا إن لم ينقصوا  فيالمسلمين  علىأن 2 يعلوا  الثانيو -   
  . مساوين لھم

 فيوالثالث أن 2 يسمعوھم أصوات نواقيسھم و2 ت�وة كتبھم و2 قولھم  -   
  . عزيز والمسيح

خمورھم و2 بإظھار صلبانھم أن 2 يجاھروھم بشرب  والرابع -   
  . وخنازيرھم

  . والخامس أن يخفوا دفن موتاھم و2 يجاھروا بندب عليھم و2 نياحة -   

و2 يمنعوا من  اوھجان اوالسادس أن يمنعوا من ركوب الخيل عناق -   
  . ركوب البغال والحمير

                                                                                                                                            
 . 205 ص كتاب أحكام أھل الذمة، 268
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فتصير بالشرط  ؛تشترط حتىوھذه الستة المستحبة 2 تلزم بعقد الذمة   
 الكن يؤخذون بھا إجبار، لعھدھم املتزمة و2 يكون ارتكابھا بعد الشرط نقض

  . 269”ذلك عليھم و2 يؤدبون إن لم يشترط، اويؤبون عليھا زجر

مثل أن يتخذوا  :وأضاف آخرون شروطا أخرى تتعلق بلباس أھل الذمة  
وبأن يجعلوا شراك  ،مثل الرمانة من خشب موضع القرابيس فيسروجھم  على

والشراك ھو سير النعل ، القربوس ھو الھيكل المعدني للسرج( 270نعالھم مثنية
  ).الذي يربطه بالقدم

 علي بنالخطاب كثير من الخلفاء ومنھم  عمر بنما ُنسب ل علىوقد سار   
جمھور  لدىالمعتبرين من المثل العليا ، عبد العزيز عمر بنو 271طالب أبي

مثل المنصور والرشيد ، وغيرھم كثيرون، السواء علىوفقھاء المسلمين 
  . 272والمأمون والمتوكل والمقتدر المھديو

، حسب إشارات المصادر ا�س�مية، المتغيرة مع الوقت والشروط العمرية  
 .قد ُبدء نشر صيغھا المختلفة تباعا بعد موت عمر بأكثر من قرنين ونصف

قد أقر تلك الصيغ القاسية من تلك الشروط ونسبھا  ا�س�ميوالمھم لنا أن الفقه 
مازال له أثر واضح  ،جزءا من ثقافة المسلمين تاليوصارت بال، للخليفة عمر

لبناء الكنائس  وكيل وزارة الداخليةباشا  يمن أمثلتھا شروط العزب ؛273ل�ن
  . مصر في 1934 الصادرة عام

  : يما يلفيونتناول بعض التفاصيل   

  ا2عتقاد حرية –أو2   

  : حكم المرتد عن ا�س�م -   

ھذه  .قراره فيأن يرجع  ،ه العقيدةوفقا لھذ ،يدخل ا�س�م 2 يحق لهمن 
 أو ،المحدثين أو ،سواء بين الفقھاء القدامى، ليست مسألة قابلة للنقاش

القائل بعدم قتل  رأيَ ويمكن بسھولة أن نعتبر ال. و2 بين العامة أيضا، المعاصرين
. 274العام المسلم رأيِ وسط ال 2 يجد صدى يذكر، ا�س�م فيالمرتد رأيا نشازا 

                                                 
  . ا حكام السلطانية، الباب الثالث عشر، في وضع الجزية والخراج 269
، كتاب الخراج، الطبعة ا ولى، المطبعة الميرية ببو2ق مصر المحمية، إبراھيمأبو يوسف يعقوب بن  270

  . 72، ص 81284، مسجل تحت رقم 0420034مكتبة ا�سكندرية برقم 
ذكر ابن المبارك عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن عليا رضي اللـه عنه قال  ھل نجران إن “ 271

وقال الشعبي قال علّي حين قدم الكوفة ما جئت  حل عقدة . عمرعمر كان رشيد ا مر ولن أغير شيئا صنعه 
 . 206كتاب أحكام أھل الذمة، ص . ”شدھا عمر

والفصل كبير  .87ابن قيم الجوزية، نفس المرجع، فصل في حال خلفاء المسلمين مع أھل الذمة، ص 272
  . يشرح فيه ابن قيم وضع أھل الذمة في عصور عدد من الخلفاء

   .شفيق جاسر أحمد محمود، العھدة العمرية ھا بشكل مفيد للغاية للباحثينحللھا وناقش 273
ذھب جمال البنا نفس المذھب، وعدد آخر من ا�س�ميين لك أحمد صبحي منصور، كذ مثال ذلك رأيُ  274

  . المجتھدين
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 علىولم يخرج ، عقوبة قتل المرتد علىوالحقيقة أن ھناك إجماعا بين الفقھاء 
، ذلك المعتدلين من ا حناف فيبما ، من الفقھاءھذا ا�جماع من له حيثية تذكر 

أنه قد  ھيوا د. مدى التاريخ على ا�س�ميالشارع  فيوا�جماع شبه مطلق 
مصر  يّ كبار كتاب ومحام أن، المتھم بالردة، قضية نصر حامد أبو زيد فياتضح 

مبدأ قتل  أيْ ؛ ا قل علىضمنا ، أواخر القرن العشرين يقرون المبدأ نفسه في
عدم ارتداده وليس  علىمحاولة إنقاذه بالبرھنة  علىذلك أنھم أجمعوا ، المرتد

  . اختيار عقيدته والتعبير عنھا فيحقه  على

يولد ويشب غير  الذيا ول ھو . فطريومرتد ، يمرتد مل إلىيقُسم المرتد   
يولد من  الذيھو  يوالمرتد الفطر. ثم أسلم عند البلوغ وارتد بعد إس�مه ،مسلم

معنى الردة نفسه أما . ثم يرتد) الفطرة على أيْ ( من أم مسلمة أو ،أب مسلم
خصوصا  ؛يأخذ به أغلب ا�س�ميين الذيوالتعريف  ،فليس متفقا عليه بوضوح

ھو معلوم من  ما ؛ أماما ھو معلوم من الدين بالضرورةھو من أنكر  ،المعاصرين
ولكن حده ا دنى ، حسب قناعات الفقيه ،ه من الخ�ف الكثيرفيالدين بالضرورة ف

  . غير اللـه إلىوا2حتكام ، ا�س�م فيالشرائع  أو ،ھو إنكار أحد الفرائض

عرف ا�س�م قد ترك الدين  فيه ؛  نالمرتد علىق عھد الذمة بa طَ و2 يُ   
ية مكاناليأس من إ علىمما يدعو ، وذلك لفساد فطرته ؛الحق بعد أن عرفه

وقلة منھم رأت أنھا ، معظم الفقھاء لدىمنح  ھل الكتاب ذلك أن الذمة تُ . ھدايته
ليتعرفوا ، دار ا�س�م فييعيشوا  يلك، عدا المرتدين منھم الكفارلكل عموم ُتمنح 

  . عليه لعلھم يھتدون

 :قليلون فقط فسروا اAية( ھذه العقوبة بشكل صريح علىولم ينص القرآن   
ا رض فسادا أن يقتلوا أو  فيإنما جزاء الذين يحاربون اللـه ورسوله ويسعون 

) 33: المائدة( وأَرجلھم من خ�ف أَو ينفوا من ا رض يصلبوا أَو تقطع أَيديھم
بينما نص ، )الجرمي أبو ق�بة منھم ؛أنھا خاصة بأناس ارتدوا بعد إس�مھم على

 فيذكر أيضا ، 4389 -  حبان ابنصحيح ( من بدل دينه فاقتلوه: عليھا الحديث
 امرئ2 يحل دم : 4424 - أحمدمسند ا�مام  وفي. )4059 - يسنن النسائ

أو ، والتارك دينه المفارق، يوالثيب الزان، النفس بالنفس: مسلم إ2 بإحدى ث�ث
   .275الفارق الجماعة

فھذا ليس ، تقرير صحة الحديث من عدمه فيمعرض الدخول  فيولسنا   
يعنينا أن الثقافة ا�س�مية تتضمن ھذه المسألة وتتبناھا بشكل  فما، موضوعنا

واعتبار جل المسلمين ھذه ا حاديث صحيحة يھمنا أكثر من صحة ، حاسم
  .  ن ھذا ھو موضوعنا بالذات ؛ا حاديث نفسھا

                                                 
إلى يا أبا موسى اذھب الرسول  قال: عن أبي موسى: ، باختصار وتوضيح6772-وفي صحيح البخاري  275

ما ھذا؟ : انزل، فإذا رجل عنده موثق، قال: معاذ بن جبل، فلما قدم عليه ألقى له وسادًة قاله بتبعأثم  ،اليمن
ثم تذاكرا قيام . فأمر به فقتل. 2 أجلس حتى يقتل: معاذ قال. اجلس: قال. كان يھودياً فأسلم ثم تھود: قال

 . تي ما أرجو في قومتيأما أنا فأقوم وأنام، وأرجو في نوم: الليل، فقال أحدھما



109 
 

بخصوص قتل المرتد حول ضرورة  العلماءوتكمن نقطة الخ�ف ا ھم بين   
أو ، أن يقتل دون استتابة رأيٌ وھناك . منحه فرصة التوبة والمدة المناسبة لذلك

منحه  إلىوقد ذھبت ا غلبية  ،276يشوكانال لدى كما ،الحال وإ2 قتل فييستتاب 
استتابته مدى  إلى النخعيوذھب ، تلوإ2 قُ  ،أيام فرصة للرجوع عن كفره 3

. 277مخالف للسنة وا�جماع -  وفقا 2بن قدامة -  وھذا ،فُتطلب منه التوبة ،الحياة
، اأو ث�ث، ايستتاب شھر: وقال آخرون. 278حتما السجن والضغط تعنيوا2ستتابة 
حنيفة أن المرتد ُيعرض عليه ا�س�م فإن  أبيوذكر أبو يوسف عن ، أو مائة مرة

. 279فإن طلب ذلك أُجل ث�ثة أيام، إ2 أن يطلب أن ُيؤجل، همكانأسلم وإ2 قُتل 
مثل من سب : الردة فيومما أجمع عليه الفقھاء أن ُيقتل دون استتابة من أغلظ 

  . ومن تكررت منه الردة، والزنادقة، بالدين أاللـه ورسوله واستھز

يتوب خ�ل المدة  حتىفقيل أن ُيسجن  ؛ة ا2ستتابةفيواخُتلف عن كي  
وخ�ل مدة حبسه تتم استتابته . 280أغلب الفقھاء بث�ثة أيام لدىالمحددة 

 ساوييما  وھو، وطلب توبته مشفوعة بالتھديد بالقتل، كفره فيبمناقشته 
  . ا العصور الوسطىأوروب في محاكم التفتيشبالضبط 

 ن  ؛قتلتُ  أنھا إلىذھب الجمھور ، يفوفقا للصنعان :المرتدة فيواختلفوا   
حسب  ،و نه ،تعم الذكر وا نثى ”من بدل دينه فاقتلوه“: الحديث في ”من“كلمة 

. 281”تقتل المرأة المرتدة“: الحديث أنه قال يعباس راو ابنالمنذر عن  ابن
ُيقتل المرتد  كما ،ُتقتل: سعد بنوالليث  ،الشافعيو ،ا وزاعيو ،وقال مالك

                                                 
   .869 ص السيل الجرار، 276
  .، الفصل الثالثدالمغني 2بن قدامة، كتاب المرت 277
 قدم على عمر بن (  : وعن محمد بن عبد ` بن عبد القاري قال “: ُينسب لعمر بن الخطاب ما يفيد ذلك 278

نعم كفر رجل بعد   : قال مغربة خبرھل من  : الخطاب رجل من قبل أبي موسى فسأله عن الناس فأخبره ثم قال
ھ� حبستموه ث�ثا وأطعمتموه كل يوم   : عمر قربناه فضربنا عنقه فقال  : فما فعلتم به قال  : إس�مه قال

أثر عمر   . واه الشافعير .   )رغيفا واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر اللـه الّلھم لم أحضر ولم أرض إذ بلغني
ي الموطأ عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد ` بن عبد القاري عن أبيه قال الشافعي من أخرجه أيًضا مالك ف

ورواه البيھقي من حديث أنس قال لما نزلنا على  .عن عمر ليس بمتصل 2 يتأنى بالمرتد زعموا أن ھذا ا ثر
 ھط من بكر بن وائلوفيه فقدمت على عمر رضي اللـه عنه فقال يا أنس ما فعل الستة الر تستر فذكر الحديث

فاسترجع عمر قلت وھل  الذين ارتدوا عن ا�س�م فلحقوا بالمشركين قال يا أمير المؤمنين قتلوا بالمعركة
نق� عن الشوكاني،  .”أبوا أودعتھم السجن كان سبيلھم إ2 القتل قال نعم قال كنت أعرض عليھم ا�س�م فإن

  .باب قتل المرتد، أبواب أحكام الردة وا�س�م ،الردة ،نيل ا وطار شرح منتقى ا خبار، الجزء الثامن
 . 218- 217الجامع  حكام القرآن، سورة البقرة، آية  279
 . ع�ء الدين السمرقندي، تحفة الفقھاء، كتاب السير، باب أخذ الجزية وحكم المرتدين280

أبيه أّنه  الرحمن بن محمد بن عبد ` بن عبد القاري عن أخبرنا مالك عن عبد: ”ا م“افعي في وذكر الش
ھل كان   : أبي موسى ا شعري فسأله عن الّناس فأخبره ثّم قال قدم على عمر بن الخّطاب رجل من قبل  : قال

فضربنا عنقه، فقال  قّربناه  : قال  ؟ فعلتم بهفما   : بعد إس�مه قال نعم رجل كفر  : فقال  ؟ فيكم من مغربة خبرٍ 
وأطعمتموه كل يوٍم رغيًفا، واستتبتموه لعله يتوب، ويراجع أمر اللـه اللھم إني  فھّ� حبستموه ث�ًثا  ”   : عمر

  .295 ص ،1،   ” أرض إذ بلغني لم أحضر، ولم آمر، ولم
  . 383، ص 2باب قتل الجاني وقتل المرتد،  - باب الجنايات - شرح بلوغ المرام للصنعاني -سبل الس�م 281
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يصلح  ”من“ولفظ  ،»من بدل دينه فاقتلوه«: وحجتھم ظاھر الحديث، سواءً 
2 : وأبو حنيفة وأصحابه ،الثوري – خ�فا لھذا الرأي –وقال . للذكر وا ُنثى
 إلىكل ث�ثة أيام  فيوتضرب  ،ا�س�م علىولكنھا تحبس وتجبر ، تقتل المرتدة

أيما : اليمن إلىجبل أن محمدا قال له حين بعث  بنعن معاذ  يَ وِ فرُ . 282أن تسلم
، وإن لم يتب فاضرب عنقه، فإن تاب فاقبل منه، رجل ارتد عن ا�س�م فادعه

 .وإن أبت فاستتبھا، وأيما امرأة ارتدت عن ا�س�م فادعھا فإن تابت فاقبل منھا
طالب أنه  أبي علي بنصحيحه عن  في يأخرج الدار قطن رجعلنفس الم اووفق
ولكن 2 عقوبة  ،أنھا 2 تقتل ىوالبعض رأ. 283المرتدة تستتاب و2 تقتل: قال

  . 285ل;س�م وقررت قلة من الفقھاء أنھا تقتل ولو رجعت. 284من يقتلھا على

وأصرت  حام� كانت إذاف :في المرتدة الحامل وابنھا أيضا ىوامتدت الفتاو 
، فإذا وجدت مرضع لطفلھا وقبلھا الطفل قتلت، تلد حتىيؤجل قتلھا ، الردة على

إ2 بردة الولد  و2 يحكم .تمام رضاعتھا له إلىوإ2 وجب تأخير تنفيذ القتل فيھا 
يعد أحد أبويه مسلما  إن كانو، مرتدا بنفسه فيعتبر ،هكفرعن عرب يبلغ وحين ي

أم  امسلم يكونن فھل امرتد اهأبو إن كاناختلف الفقھاء  وقد .مسلما منذ الو2دة
  . والموضوع ممتد والفتاوى 2 تنتھي .ا؟أصلي اأم كافر امرتد

 ،مرارا – وفقا لكتب التراث المعترف بھا إس�ميا - وقد مورس قتل المرتد  
 ،287بكر أبييد  علىه قتل المرأة فيبما . 286الخلفاء أو ،عھد محمد فيسواء 

وأشارت . أشرنا من قبل كما ،طالب أبي علي بنيد  علىوحرق بعض الزنادقة 
ويبدو أن ھذا حدث  ،أن محمدا لم يقتل بعضا من المرتدين إلىالمراجع ا�س�مية 

أو 2عتبارات سياسية  ،مرحلة مبكرة من إقامة الدولة ا�س�مية فيإما  ؛فع�
عھد  فيإ2 من امتنعوا عن دفع الزكاة ، قتل مرتدون أص�يُ  وربما أنه لم. أخرى

ولكنھا حجة ، 288وُيقال إنھم قتلوا 2 لردتھم بل لعداوتھم للدولة، بكر أبي
وعلى العموم وبغض . فمعظمھم لم يحارب الدولة إ2 دفاعا عن نفسه ؛متھافتة

فإن فكرة حد  ،تاريخ ا�س�م فيالنظر عن صحة الوقائع المختلف عليھا دائما 
 . طوال التاريخ هفيالردة عميقة الجذور 

                                                 
  . تحفة الفقھاء، كتاب السير، باب أخذ الجزية وحكم المرتدين 282
 . الفقه على المذاھب ا ربعة، كتاب القصاص، باب التعزيز: عبد الرحمن الحزيري 283
 . المبسوط للسرخسي، كتاب السير 284
 . ، باب في حكم المرتد28ابن رشد، بداية المجتھد، ملف  285
ا م، في فقه ا�مام الشافعي، باب ا2ستسقاء، المرتد عن ا�س�م، : المصادر ھنا 2حصر لھا، منھا 286

  . منھا قتل المرأة المرتدة ،والخ�ف في المرتد، حيث يناقش مسائل
  . 298 ص ،1ا م،  287
بأن ا صل في الع�قة بين المسلمين والكفار ھي الس�م، مثال ذلك ما  وھي حجة قدمھا بعض القائلين 288

  . حقوق الحرب في ا�س�م: ذكره عباس محمود العقاد في مقاله
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أنه يقتل “ :وضمن ما قيل .ھا أيضافيفقد اُختلف  ،ة قتل المرتدفيأما عن كي  
نخس يُ و، ضرب بالخشبيُ  لكن، قصد قتلهيُ  2: وقال أبو العباس. بالسيف اضرب

   .289”أو يموت ييصل حتىبالسيف 

إنما يكون لمحارب  الكفار ن قتل  ؛الكافرةومن الثابت عدم قتل المرأة   
 ُتغتصب النساءويمكن أن  ،النساء وا طفال فتسبى كغنيمة للمسلمين ؛ أمافقط

عن  الكافرةالشريعة تختلف المرأة  فيولكن . كفرھا بلكن 2 تقتل بسب، وتباع
مثلما يختلف ا مر أيضا بين رجل كافر غير محارب ومرتد غير ، المرتدة
فالمرتد “ :ووفقا 2بن تيمية. يقتلوالثاني  ،العموم علىيقتل 2 ، فا ول ؛محارب

المأمور به فثبت أن الكفر والقتل لترك   ، وإن لم يكن محاربا   إيمانه يقتل لكفره بعد
، مالك :  مذھب الث�ثة على يالوجه قو وھذا  ، عنه ھيلفعل المن أعظم منه

  . 290”وجمھور السلف، وأحمد، الشافعيو

 :فقد اختلف الفقھاء ،غير ا�س�م إلىأما إذا قام غير المسلم بتغيير دينه   
 فيعليه  لو كانما  إلىه انتقل ؛  ن2 ُيتعرض له أنه مالك وجمھور الفقھاء ىرأف

 نه “ يقر أa2 بعض الحنابلة  ىرأو ،الشافعية أنه يقتل ىرأو، ا2بتداء  قر عليه
دين باطل قد أقر ببط�نه أشبه المرتد ولم يقبل منه إ2 ا�س�م أو دينه  إلىانتقل 
. 291”2 :قال ؟أنقتله :وقيل ل;مام ،فإن أباھما ھدد وحبس وضرب ،ا ول

ه فيترك ما انتقل إليه و علىصفة إجباره  في“: قدامة ا مر ھكذا ابنويتناول 
لعموم قوله عليه  ،أو امرأة كان رج�،  إن لم يرجع إحداھما أنه يقتل :روايتان
نقض العھد فأشبه ما لو نقضه بترك  ذميj و نه   ،)   فاقتلوه من بدل دينه(:  الس�م

ستتاب  نه يسترجع عن أحدھما يُ  :يحتمل وجھين  ؟ يستتاب وھل .التزام الذمة
أبيح  أصلي2 يستتاب  نه كافر ، الثانيو، ستتاب كالمرتدفي،  دين باطل انتقل إليه

ما يقر عليه عصم  إلىأو رجع  فعلى ھذا إن بادر وأسلم ،الحربيفأشبه  ،قتله
،  النصرانية في يھوديإذا دخل ال:  قال أحمد والرواية الثانية عن ،دمه وإ2 قتل

ولكن ،  2 :  قال  ؟ أتقتله:  فقيل له ،انتقل إليه مافياليھودية ولم أدعه  إلىرددته 
 ،أغلظ كان المجوسية فينصرانيا أو يھوديا فدخل  إن كانو:  يضرب ويحبس قال
تقتله   :  فقيل له ؛يرد إليھا حتىامرأة و2 يترك  و2 تنكح له،   نه 2 تؤكل ذبيحته

دين آخر  إلىالمنتقل  يأن الكتاب فيوھذا نص  ،إنه  ھل ذلك :  قال  ؟ إذا لم يرجع
  . 292” بالضرب والحبس بل يكره ،من دين أھل الكتاب 2 يقتل

 ”ىھد“فتنة بل  العلماءف� يعده  ،ا�س�م إلىأما دخول المرء من دين ما   
أن ا�س�م ھو  علىأن كل البشر متفقون  - ضمنيا -  مفترضين، ومعرفة بالحق

                                                 
بن علي بن يوسف الفيروزآبادي، المھذب، كتاب الص�ة، فصل في حكم تارك  إبراھيمأبو إسحاق  289

 . الص�ة
  . عدل القولي والصدق، الوجه السادس، فصل في ال18مجموعة الفتاوى، المجلد  290
  .البھوتي، الروض المربع، كتاب الجھاد، باب عقد الذمة وأحكامھا 291
  . 48ابن قدامة، المغني، الجزء  292
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وبذا يفترض ا�س�م أن المرتد عنه ھو . بالجينات البشرية؛ بالفطرة طبعا، الحق
فھو  ؛تعبير الردة نفسه يتضمن ھذا المعنى حتىو .هفييدخل  الذيأدنى من 

يترك  الذيكما يفترض ا�س�م مقدما أن الشخص . ارتداد؛ الوراء إلىتراجع 
وھذا . للمجتمع حتما للفتنة وعدوٌ  فھو مصدرٌ ، ا�س�م ھو شرير بالضرورة

 ويشھد الواقع أن الكثير من المرتدين .عاقل شخٍص  أيb التصور 2 يمكن أن يقبله 
بل قدم الكثير منھم ، والزنادقة قدموا للحضارة الكثير من التضحيات وا�نجازات

مما دفع ا�س�ميين المعاصرين ل�فتخار ، 2 يحصى لدولة الخ�فة ا�س�مية ما
  . لحظات ا2فتخار فقط في ؛مسلمين 2 كفارا بھم واعتبارھم

وفرض الجزية  ،حكم بقتل المرتدا�س�م أنه بينما يُ  فيومن ا مور الفريدة   
تاركا أمره للـه يوم ، الدنيا مثل المسلم تماما في المنافق يعامل ،الكفار على

بينما ھو والمنافق ھو من يظھر ا�س�م . إذا لم تثبت عليه تھمة النفاق ،القيامة
ويكون من  ،خوفا من القتل وغيره من العقوبات ؛وذلك تقية، 2 يؤمن به حقا

سمح ا�س�م للمنافق بالعيش مع في. الممكن معرفته من سياق تصرفاته
ذلك أن المنافق يعلن  فيوالعلة . إلخ..وأن يوارثھم ،والزواج منھم ،المسلمين

ر فيوإ2 سيكون من الممكن تك ،قلبه فيإس�مه وليس من الممكن التأكد مما 
 علىولم ينص القرآن و2 ا حاديث . الناس بسھولة من قبل بعضھم البعض

 الكافرالصادق و الكافروبھذا يميز ا�س�م بين . للمنافق شرعيةعقوبة  أي̂ فرض 
والمشكلة أن الناس 2 تستطيع أن تعرف المنافق بشكل . لصالح ا خير، المنافق

تمييز المنافق ؛ ھذه المعضلة. الصريح الكافرقاطع ولكنھا تستطيع أن تعرف 
 فيا�س�م بحرية المرء فقه الصادق تنتج من عدم سماح  الكافر علىالكذاب 

ھكذا . وا2ختيار يتضمن بالضرورة إعادة ا2ختيار كيفما شاء، اختيار دينه بحرية
إذ يسمح ا�س�م ، ا مر فيوليس ھناك غريب . الصراحة علىيفضل النفاق 

 التقيaةحسب مبدأ ، ظروف معينة فيللمسلم نفسه أن يكذب ويكون منافقا للكفار 
نaة لدىالشھير  bوالشيعة الس .  

محكمة طبعا  وھيَ ( أما إذا استطاع المسلمون إثبات نفاق شخص ما  
نaةكل مذاھب  لدىوھو ُيقتل ب� جدال ، زنديقا بل، منافقا2 يصبح ، )تفتيش bالس ،

أنه يجب قتله بعد ا2ط�ع عليه ب� طلب توبة  إلىبل ذھب المالكية والحنابلة 
أْي 2 ُيعامل ( 2 كفرا، ن تاب قتل حداإلكن ، ن تابإو2 بد من قتله و، منه

مقابر  فيى عليه ويدفن يصلa ويكفن وُ ، حكم له با�س�م ويغسلفي، )ككافر
  . 293` إلىويترك أمره ، المسلمين

وھو من الفقھاء  - قدامة ابنوبخصوص الفرق بين المرتد والزنديق ذكر 
فاستتابه ، قد تنصر عربيتى برجل أنه أُ  ،طالب أبي علي بنعن  - المتشددين

تم إثبات ذلك يصلون وھم زنادقة وقد  بجماعةوأتى  ،فقتله ؛فأبى أن يتوب
 اباستت إنهثم قال ، فقتلھم ولم يستتبھم ؛إنھم مسلمونوقالوا  أنكرواف، عليھم

ثبت قد ف ،نادقة الذين قامت عليھم البينةفأما الز ،اعترف بردتهالنصراني  نه 
                                                 

  . عبد الرحمن الجزيري، الفقه على المذاھب ا ربعة، كتاب القصاص، حكم التعزيز، حكم الزنديق 293
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من الممكن أن يرجع  كان فا ول و نه اعترف ؛ولم يعترفوا بردتھم كفرھم
. 294 المتوقع أن يراجعوا أنفسھمفليس من  أما من أنكروا ردتھم ؛ل;س�م

 .يثبت كفره وھو منكر ُيقتل دون استتابة الذي الكافروالمفھوم من ھذا التعليل أن  
ولكنه ُيقتل لثبات  أص�؟ الكفرفعما ُيستتاب وھو ينكر  ؛وا مر يبدو منطقيا تماما

 فيوإ2 كيف يتم الكشف عما  ،محكمة تفتيش ھيَ والوسيلة بالطبع . كفره بالبينة
  . سريرته؟

 .تغيير دينه علىالمكره  الكافربين المسلم و ا�س�ميويفرق عموم الفقه   
ا�س�م و2  علىإذا أكره  الكافريحكم بإس�م ، ”ا�س�م يعلو و2 يعلى عليه“ف_ن 

َ  ،الكفرإجراء كلمة  علىيحكم بكفر المسلم إذا أكره   كان أن قلبهى وأْخَبر رَ جْ فأ
  . 295”با�يمان امطمئن

فترات معينة اضطھاد وأقيمت محاكم  في ا�س�ميالتاريخ  فيوقد حدث   
 ،وھم المتھمون بأنھم يعلنون إس�مھم ويمارسون ضد ا�س�م، تفتيش للزنادقة

الكثيرون  ، وقد قتل)عادة السني( الرسميأو يدعون  شياء مناقضة ل;س�م 
  : مثل ،منھم

 ، يعبد اللـه القسر خالد بنقتله  الذي: من المعتزلة ،درھم بنالجعد  -   
  . 742عبد الملك عام  بنھشام  ،ا مويبأمر الخليفة  ،والى الكوفة

بعد أن  ،تل صلباقٌ  الذي: من الصوفة ،)الح�ج( منصور بنحسين  -   
  . ساحة القتل �ھانات بشعة فيتعرض 

 علىمن المتكلمين ا وائل القائل بقدرة ا�نسان  ،الدمشقيوغي�ن  -   
باب  علىوتعليقه  ،عبد الملك بقطع يديه ورجليه بنأمر الخليفة ھشام  :الفعل

  . بتھمة القول بك�م المعتزلة ؛ثم أمر بقطع لسانه ،دمشق

أقام له فقھاء حلب بموافقة ص�ح الدين  الذي: المقتول يالسھرورد -   
 . م1191وحكموا بقتله عام  ،محكمة تفتيش يا يوب

وھو يتفق مع المعتزلة  ،اسمه علىسميت الجھمية ( صفوان بنالجھم  -   
وقد قتله سالم  :)منھا اعتقاده بالجبرية ،مسائل فيويختلف  ،أشياء جوھرية في
  . ھجرية128مرو عام  فيأحوز  بن

  . ينتقد ا�س�م كان الذي: المقفع ابن -   

  . العوجاء أبي ابن -   

 . م 784عام قتل  :برد بنالشاعر بشار  -   

 . م 783عام  قتل: عبد القدوس بنصالح  -   

                                                 
  . ، كتاب المرتد48الجزء  ،المغني 294
أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاشاني ع�ء الدين، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الجزء الثالث، ص  295
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ا ھواز ومات بھا عام  إلى يَ ِف نُ : ھارون الوراق محمد بنأبو عيسى  -   
 . م 909

صاحب “ُيعرف باسم  كان ،عھد الخليفة المنصور تم تعيين مفتش عام وفي  
عصر  فيھجرية  671 -  661الفترة من  فيوقد بلغ القمع أوجه . ”الزنادقة
غ له ذلك شرعيا بنصوص من القرآن من يسو̂  العلماءووجد من  ،المھديالخليفة 

نaةو bاستساغة ھذا النوع من  إلىالعامة  حتىو العام للعلماء رأيُ بل يميل ال. الس
 . الحاليالعصر  فيا2ضطھاد للزنادقة 

نaةجمع فقھاء أ :وھناك عقوبات أخرى للمرتد عن ا�س�م   bعلىا ربعة  الس 
انفسخ  ؛قبل الدخول الردة كانتفإن    ، انفساخ عقد الزواج بردة أحد الزوجين

 فيأنه ُيفسخ  إلى فذھب مالك وأبو حنيفة ،بعد الدخول كانتوإن  ،الحال فيالعقد 
حنبل فله روايتان  ابنأما  .  انقضاء العدة إلىا2نتظار  الشافعي رأىو، الحال

ويرث عامة ، 296.وتفقد المرتدة المتزوجة بعض حقوقھا . السابقين  كالمذھبين
 . م  ھلهلa المسلمين أموال المرتد و2 ُتسَ 

الثقافة ا�س�مية  فيومسألة قتل المرتد تتمتع بقيمة ھامة وراسخة   
، العامة من المسلمين أو ،الخاصة لدىسواء ، اليوم حتىالقديمة والمعاصرة 

2 يختلف المعتدلون مع  ؛الشخص المعترض على الكفرللحكم ب يومعارضتھا تكف
ولم ن�حظ أن ا�س�م . ھذا الصدد فيباستثناء ق�ئل ب� جمھور  ،المتشددين

رغم  ،تبدو بالغة ا ھمية ل;س�ميين التي ،المعاصر قد تراجع تجاه ھذه القضية
ورغم الشكوك الكثيرة حول تطبيق ، للمرتد عقوبة دنيوية علىأن القرآن لم ينص 

نaة فيھذه العقوبة  bة دينيورغم سھولة تبرير الحرية ال، النبوبة العملية الس
 . إس�ميا

أن يخفف من وطأة مسألة  297يوسف القرضاوي ”المعتدل“وحين حاول   
ممن لم  العلماءأقر بأن ھناك بعض ، قتل المرتد بغرض الدعاية 2عتدال ا�س�م

وعلل القتل بأنه ليس ، ا�س�م في نشازٌ  رأيٌ ھو  ،كما أشرنا ،لكنه، يقروا القتل
وھو تبرير يقدمه . يحدثھا التي ”الفتنة“بل بسبب  ،حد ذاته فيبسبب ا2رتداد 

؛ عجيبوھو عذر ، الزحيليمنھم عبد الصبور شاھين ووھبة ، عموما المعتدلون
حين ألحد  ”فتنة“؟؟ ماذا حدث من مث� مسيحي إلىتحول المسلم  فيفتنة  يb فأ

أن يفكر ويغير أفكاره  فيالغرب؟ وأين حق ا�نسان  يالم�يين من مسيحي
 فين فيالدين وقمع المخال فيا�كراه  ھيَ بحرية؟؟ ثم أ2 يمكننا أن نعتبر الفتنة 

الردة الفكرية ولكنه لم  القرضاويوقد قبل . حرية ا2عتقاد؟ علىوا2عتداء  رأيال
فلماذا يكون للمسلم فقط ھذا الحق؟ . المجتمع علىإع�ن رأيه  علىيوافق المرتد 

مجرد تحول الناس واضح؟ ثم ما ھو مفھوم الفتنة؟ أھو  دينيأليس ھذا تمييز 
نظام  أيb ومن الواضح أن ھذه الحجة يمكن أن يستعملھا . عن ا�س�م؟

                                                 
  . ابن قدامة، المغني، كتاب النكاح 296
  . 2005يناير  31لقاء في قناة الجزيرة القطرية يوم  297
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بل من . واستخدمتھا بالفعل كل ا نظمة الشمولية لقمع المعارضين، يديكتاتور
ةالثابت أن فقھاء  aن bعلىيستخدمونھا حجة لتبرير دعوتھم لعدم الخروج  الس 

 حتىمعاقبة العلمانيين  إلىنفسه قد دعا  القرضاويو. الحاكم المسلم مھما فعل
يرفض مبدأ  الذي العلماني“ معتبرا أن ،متھما إياھم بالردة ،غير الملحدين منھم

وھو مرتد عن ، ليس له من ا�س�م إ2 اسمه، تحكيم الشريعة من ا ساس
وإ2 ، وتقام عليه الحجة، وتزاح عنه الشبھة، يجب أن يستتاب، ا�س�م بيقين

أو سحبت منه الجنسية ، ا�س�م إلىوجرد من انتمائه ، حكم القضاء عليه بالردة
، وجرت عليه أحكام المرتدين المارقين، ا�س�مية وفرق بينه وبين زوجه وولده

أفتى بضرورة ، 1993كتاب أصدره عام  وفي. 298”الحياة وبعد الوفاة في
أمر المرتدين بين الداعية وغير  وفي، فةفيالتفرقة بين الردة الغليظة والخ

 إلىالمرتد داعية  وكان - يكردة سلمان رشد -  امن الردة مغلظ ما كانف، الداعية
وا خذ بقول جمھور ، العقوبة فيالتغليظ  فيفا ولى ، بقلمه أو ،بدعته بلسانه

 . 299لباب الفتنة اوسد، للشر استئصا2، وظاھر ا حاديث، ا مة

قتل المرتد  رفضت، مكفر بعضھا، ضعيفة للغاية وتوجد أصوات إس�مية  
يرفض ا حاديث عموما مثل بقية  ، الذيمنصور صبحيمنھم ، عن ا�س�م

وھذه ، وغيرھم، شكك في ا مر ، الذيومحمود شلتوت، وجمال البنا، القرآنيين
 . ا�س�ميالشارع  فيا صوات 2 تجد استجابة تذكر 

ا�س�ميين من تفكك القاعدة الشعبية  رأينا خوفَ  فيويعكس ھذا التشدد   
ففتح باب  ؛بتحول المسلمين عن دينھم، يستمدون منھا قوتھم التيالعريضة 

يجعل من المقبول أن ُيناقش ا�س�م علنا وُينتقد ويفتح أمام جمھور  ”الردة“
، ويفجر القضايا المكبوتة حول ا�س�م ،دينھم ب� خوف فيالمسلمين باب التفكير 

 الذي ھذا العصر فيخصوصا ، عن الدين التخليحاجز الرعب من  تاليبالويكسر 
 علىالسلطات تخشى من فقدانھا ھيمنتھا ا يديولوجية  حتىو. ه العلمفيتطور 

 ومن نافلة القول أن رجال الدين يھمھم استمرار وظائفھم ومداخيلھم .الجماھير
ية تقلص مكانإ فيويرون ، )خصوصا الشيعة، بعضھم يحصل مداخيل ھائلة(

والواضح أن قضية قتل المرتد . مصالحھم علىقاعدتھم الشعبية خطرا مباشرا 
بقدر يكشف زندقته ويقوده  الكفرتصدر عنه ع�مات  ما لم، للمنافق ترتبط بقبولٍ 

 منأكثر  مبسلطتھ يونمعن ا�س�ميينبالضبط أن  يعنيوھذا ا مر ، حتفه إلى
ه يخضع لسلطة ؛  نالكافر علىل ُيفضa  المنافقف .ه الحقيقةوننشر ما يعتبر

وھو  ،تخلص من ھذه السلطةفيالمرتد  ؛ أماا�س�م ا يديولوجية وا2جتماعية
رغم أن ترك المرتد يتيح الفرصة للتطھر من  ،أخشى ما يخشاه ا�س�ميون

ھو فكر  ا�س�ميوھذا الموقف يكشف أن الفكر . ة البحتةدينيوجھة النظر ال
يزعم  كما ،الحقيقةطريق لتقديم 2  ،آلية للتسلط؛ شيء آخر قبل أي̂  يسلطو

  . أنصاره
                                                 

   .وا�لحاد ا�س�م والعلمانية وجھا لوجه، الباب الثاني، تحديد المفاھيم، العلمانية 298
  .م�مح المجتمع ا�س�مي الذي ننشده، الباب ا ول، الفصل ا ول، المجتمع المسلم ومواجھة الردة 299
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  : عقوبة منتقد ا�س�م والرسول والصحابة -   

 أي̂ و2 ، غيره نقد ا�س�م و2 رسوله أبدا أو ،ذميشخص  ي̂ 2 يحق     
بعض  في، و2 أحد من آل البيت وزوجات محمد، صحابيو2 ، رسول آخر

 ،دينه إلىدعوة المسلمين  فيويتضمن ذلك عدم حقه . 300المذاھب مثل المالكية
بأنه الدين  يأو عدم إقرار علن ،ه يتضمن بالضرورة نقدا ل;س�م؛  ن2 دينه أو

 علىفھذا خروج . إظھار إلحادھم أو ،الكفاركما أنه يتطلب إظھار دين ، الحق
وقد أقر القرآن ذلك . العليا ھيَ وبمثابة إھدار لفكرة أن كلمة اللـه ، الذمة

 الكفردينكم فقاتلوا أئمة  فيوإن نكثوا أيمانھم من بعد عھدھم وطعنوا : بوضوح
ولكن رغم الخ�ف اتفق ، تفسير اAية اختلف المفسرون وفي. )12: التوبة(

يقول تعالى وإن “: كثير ابن رأيُ فھذا : المعنية ھنا ھيَ مفاھيم معينة  علىجلھم 
عھودھم  ؛ أيْ مدة معينة أيمانھم علىنكث المشركون الذين عاھدتموھم 

ومن ھھنا أخذ قتل من سب ، عابوه وانتقصوه أيْ دينكم  فيومواثيقھم وطعنوا 
دين ا�س�م أو ذكره  فيمن طعن  أو ،الرسول صلوات اللـه وس�مه عليه

دين ا�س�م  في الذميإذا طعن  :  وقالوا“: )معتزلي( يوذكر الزمخشر. ”بنقص
 فإذا طعن فقد نكث، أن 2 يطعن على ن العھد معقود معه  ؛جاز قتله اظاھر اطعن

) منھم الحسن البصري( وقد أقر الجميع عدا القلة. 301”عھده وخرج من الذمة
 لدىواتفق كبار الفقھاء المعتمدين . 2302 عھد لھم: أن معنى نكثوا أيمانھم على

 ،سواء بالفعل أو بالقول، ا�س�م فيقتل من يطعن  علىالعام المسلم  رأيال
مع إجازة قتل من  ،303اشترط استتابته أو2 ، الذيواستثنى من ذلك أبو حنيفة

  . 304تكرر منه ذلك

 إلىقتل الداعية  ،  وغيرھما ،وأحمد ،الشافعيوجوز طائفة من أصحاب   
ةالمخالفة للكتاب و ”البدع“ aن bإنما   :  وقالوا  ، وكذلك كثير من أصحاب مالك، الس

2  جل ، ا رض في جل الفساد ، المعتزلة أيْ ؛ مالك وغيره قتل القدرية جوز
، مثل الص�ة، ا�س�م فيقتل من ينكر أحد الفروض ا ساسية يُ  كذلك. 305الردة

سواء جاحدا  ،وقد أفتى البعض بقتل تارك الص�ة بعد استتابته .ستتاببعد أن يُ 
 ؛من الملة امخرج اكافر كفر تارك الص�ة   أن  حنبل أحمد بن ىرأو. 306لھا أم 2

 فاسق و2 ”   : الشافعيو ،ومالك ،بينما اعتبره أبو حنيفة. يقتل إذا لم يتب ويصل

                                                 
 . الردة، التاج وا�كليل لمختصر خليل، كتاب دعوى الدم، باب في )محمد بن يوسف(منھم المواق  300
 .251 ص ،2الكشاف،  301
  . 12913جعفر محمد بن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن،  وأب 302
 . المبسوط للسرخسي، كتاب السير، باب المرتدين 303
 .265ص  ابن قيم الجوزية، أحكام أھل الذمة، 304
 . 28مجموعة فتاوى ابن تيمية، المجلد  305
  . ابن قدامة، المغني، كتاب المرتد 306
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يعزز  ”  :  وقال أبو حنيفة،    ”  احد يقتل ”  : الشافعيو ،ثم اختلفوا فقال مالك .  ” يكفر
    . 307”  .   . يقتلو2 

  .308ن الخمر ح�لإقتل من قال  إلىحنبل  ابنبل ذھب   

 أن يأمر بالصلوات -  تيمية ابنحسب  –ا مر  ي̂ ول علىالواجب كما أن من 
 إن كانف، ويعاقب التارك بإجماع المسلمين، أمره علىالمكتوبات جميع من يقدر 

وكذلك يقاتلون ، بإجماع المسلمين ،تركھا علىقوتلوا ، التاركون طائفة ممتنعة
وعلى استح�ل المحرمات الظاھرة المجمع ، وغيرھما، والصيام، الزكاة ترك على

تارك وبخصوص .  ونحو ذلك، ا رض فيوالفساد ، المحارم كنكاح ذوات، عليھا
أنه  إلىجمھور العلماء ذھب و، ييصل حتىيعاقب بالضرب والحبس ، لص�ةا

ا أو مسلما وھل يقتل كافر  .  بعد أن يستتاب ،ن الص�ةعإذا امتنع  ؛يجب قتله
 ؛ أمابوجوبھا إذا كان يقرا أنه يقتل كافر على وأكثر السلف  .  ه قو2نفي  ؟ فاسقا
وكذلك من جحد سائر الواجبات ، بإجماع المسلمين فھو كافر، وجوبھاأنكر إذا 

  . 309 عليھا يجب القتال التيالمذكورات والمحرمات 

الدول المطبقة  فيومورس  ،الكثير مما ھو مدون بكتب الفقه ومن ذلك  
ا�س�م السائد يرتبط  ففي. 310ون بتطبيقهفيالسل يناديو ،للشريعة ا�س�مية

أن يؤمن المرء بعقيدة  يكفي2  لذلك ؛السلوك ارتباطا شديدا بالعقيدة نفسھا
ورغم أن القرآن لم يفرض ، بل عليه أيضا أن يسلك بطريقة معينة، ا�س�م

كثير من  فيإ2 أن الفقه ، معظم السلوكيات الجاھلية على دنيويةعقوبات 
أقر عقوبات قاسية للغاية لمن يسلك سلوكا 2 يعد  ،أكثر الفقھاء لدىو، ا حيان
تعريف  فيمع ا2خت�ف ، )والصغيرة أحيانا( مثل مرتكب الكبيرة، إس�ميا
  . عدم كفر صاحبھا أو ،وا2خت�ف حول كفر ،الكبيرة

 يعني ،من أھل الذمة بالدعوة لمعتقداتھم المخالفة ل;س�م الكفارإذن فقيام   
 - وقد تضمنت الشروط العمرية. 311حل دمھمفي ؛عقد الذمة علىفورا خروجھم 

                                                 
  . الص�ة، الفصل ا ول محمد الصالح العثيمين، حكم تارك: نق� عن 307

  . إلخ.. والتعزيز يعني حفز سلوك معين بوسيلة ما سواء العقاب أو المكافأة أو النصح
 . نفس الموضع 308
  . مجموعة الفتاوى، المجلد الثامن والعشرون 309
، كتاب الص�ة، للفيروزآبادي نقدم ھنا نصا كام� في حكم تارك الص�ة لدى الشافعية، من كتاب المھذب 310

ومن : فصل في حكم تارك الص�ة“: كنموذج للتعامل بشراسة مع امرئ غير رأيه أو غير في طقوس دينه
ب قتله بالردة؛  نه كذب فإن كان جاحداً لوجوبھا، فھو كافر، ويج: وجبت عليه الص�ة، وامتنع من فعلھا

يضرب، و2 يقتل؛ : وقال المزني. وإن تركھا، وھو معتقد لوجوبھا، وجب عليه القتل. اللـه تعالى في خبره
و نھا إحدى دعائم ا�س�م 2 » نھيت عن قتل المصلين«: والدليل على أنه يقتل قوله صلى اللـه عليه وسلم

: ركھا؛ كالشھادتين ومتى يقتل؟ فيه وجھان قال أبو سعيٍد ا2صطخريتدخلھا النيابة بنفٍس و2 ماٍل، فقتل بت
إن صليت وإ2 قتلناك؛  نه يجوز أن يكون ما دون ذلك : يقتل بترك الص�ة الرابعة إذا ضاق وقتھا فيقال له

ناك؛ إن صليت، وإ2 قتل: يقتل بترك الص�ة الثانية إذا ضاق وقتھا، فيقال له: وقال أبو إسحاق. تركه لعذرٍ 
  . ”ويستتاب كما يستتاب المرتد؛  نه ليس بأعظم من المرتد

  . 232 ص كتاب أحكام أھل الذمة، 311
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 فيو2 نظھر شركا و2 نرغب “: دينھم إلىالتزام الذميين بعدم الدعوة  - كما رأينا
  . 312”ديننا و2 ندعو إليه أحدا

بل يجب عليه أن يعرض  ،فالمسلم 2 يحق له، والعكس ليس صحيحا  
تكن  ما لم، وأن يظھر شعائر دينه ،وأن يدعوھم إليه ،الكفار علىا�س�م 

  . دار الكفر فيالظروف غير مواتية للمسلمين 

مسألة سب  فيدار ا�س�م  فيالمسلم  على الكافرومع ذلك يتميز   
بينما اختلف ، يقتل من يسب الرسول من المسلمين ؛فبا�جماع. 313الرسول
فرأت ، أو يستخف بقدره ،أو يعرض ،أھل الذمة حكم من يسبه من علىالفقھاء 

وا اكتف فقد ؛وأتباعھما من أھل الكوفة ،الثوريو ،إ2 أبا حنيفة، يقتل ا غلبية أن
ولكن ، أعظم ما ھو عليه من الشرك، 2 يقتل :  قالوا؛ بضرورة عقابه فحسب

  . 314يؤدب ويعزر

 بأي̂ وا مر البين أن النقد ، للسب يولم يتم إعطاء تعريف دقيق وقطع  
. عد سبايُ  ،أو اتھامه بارتكاب أعمال 2 أخ�قية ،نياته فيأو التشكيك  ،شكل

. 2 أكثر ،الثوريو ،حنيفة أبيفتوى  ھيَ ھنا  الكفاريتمتع بھا  التيوالميزة 
نaةو bولھذا عفا محمد عام الفتح عن الذين ھموا  ؛أن يقتل من ينتقد الرسول الس

 . ولم يعف عمن سبه ،بإخراجه

 .عديد من الفقھاء لدى ،يوجب القتل ،سبه أو ،كذلك نقد ا�س�م بوجه عام  
، اللـهاستھزأ ب أو ،سبومن ، أو سخر به ،حزم بكفر من سب الدين ابنوقد أفتى 

، الشرائع كلھاأو ب، من القرآن آيةٍ أو ب، من ا نبياء أو بنبيY ، من الم�ئكة بملكأو 
 قدامة فقرر أن من سبa  ابنأما . ويستحق لذلك القتل ؛315مرتد ھو بذلك كافرٌ 

مازحا  كان سواء“، كفر ، فقدأو كتبه، أو برسله، أو بآياته، استھزأ به أو ،اللـه
  . 316”أو جادا

ولكن من سب أحد الرسل يقتل  ،أقر الحنفاء أن من سب اللـه ُيستتاب وقد  
 . 317 ن حق البشر 2 يقبل التوبة بخ�ف حق ` ؛دون استتابة

2 يقبل أبدا حق  ،أو المعاصر ،سواء القديم ،الخ�صة أن ا�س�م السائد  
 يعنيوھو ما ، 2 يسمح لھم بحرية التفكير المعلن تاليوبال، علنا هنقد فيالناس 

                                                 
  . 205 ص ابن قيم الجوزية، أحكام أھل الذمة، 312
تناول ھذه القضية في الفقه ا�س�مي ككل مستعرضا بالتفصيل اAراء المختلفة وا سس الفقھية للعقاب  313

   .الصارم المسلول على شاتم الرسول: المقرر ابن تيمية في كتابه
  . 12الجامع  حكام القرآن للقرطبي، سورة التوبة، آية رقم  314

  . أت بشأنھا نص مقدس على عقوبة أو كفارة أو قصاصعقوبة غير مقدرة على معاص لم ي: التعزير يعني
  . 2308المحلي،  315
 . كتاب المرتد –المغني، الجزء الثامن وا ربعون  316
 . السرخسي، المبسوط، كتاب المرتد 317
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فالحوار بطبيعته يتضمن إع�ن ا فكار المختلفة ، قضية الدين فيالحوار الصريح 
، الكفارولكن المقصود بالناس ھنا . ا�س�ميالمناھضة للفكر  تاليوبال

تمتعون فيأما المسلمون . أصحاب ا ديان غير ا�س�م، الدين فيالمتشككون 
2 يجد  لذلك. نقد ا ديان ا خرى تاليوبال، بل وعليھم واجب نشر دينھم، بحق

، نشر دينھم على الكفارب�د  فيحرج من القيام بالعمل بحرية  أيa دعاة ا�س�م 
ويطالبون بقطع رأس  ،المبشرين غير المسلمين علىبينما يطالبون بالقضاء 

أو التفسيرات المعتمدة من قبل ، سواء النص المقدس ؛ا�س�م يمنتقد
 فيوحق ا�نسان ، دينيويتنكرون لحق نقد النص ال، ة السائدةدينيالمؤسسات ال

ويقرون بحرية  ،نفس الوقت أن ا�س�م دين تسامح فيمدعين ، تغيير دينه
 في2 إكراه ”ف ؛وا�س�م أقر نظريا حرية ا2عتقاد. متناسين مضمونھا، ا2عتقاد

 ؛أقرته الطبيعة نفسھاولكن ما يتم تناسيه ھنا أن حرية ا2عتقاد أمر ، ”الدين
اللھم ، إع�ن غير ذلك علىلو تم إكراھه  حتى ،فا2نسان يعتقد بما يعتبره صحيحا

ھذا  وفي. إ2 إذا راح يقنع نفسه بأفكار مفروضة بسبب الضغوط المفروضة عليه
وھو ، إع�ن رأيه فيحق ا�نسان  من حدوبالعكس . لم يقرر ا�س�م شيئا فريدا

 . بحرية ا2عتقادما يقصده الناس 

 نقدٍ  أي̂ فتوجيه  ؛تجاه موقف المرء من الدين ا�س�ميويختلف رد الفعل   
 حتىأو ، من كتب الفقه وا حاديث معلوماتٍ  علىيرتكز  ولو كان، ل;س�م

بالحقد والغل  يءتوصف عادة بأنھا ك�م مل، ”المجاھدين”و العلماءتصريحات 
السموم ضد ا�س�م كرھا وحقدا بغير مبرر ويوصف الناقد بأنه يبث ، من ا�س�م

، بينما إذا امتدح أحد المستشرقين أحد جوانب ا�س�م يعامل كبطل، واضح
كون ا�س�م  نa أوك.  نه أنصف الحق يويوصف بأنه منصف وعادل وموضوع

  . يدركھا كل البشر أو ،حقيقة مطلقة يعلمھا ھيَ ھو الحق 

ر وھناك من يكف̂ . من ينتقد الصحابة وأقر مجمل الفقھاء بضرورة معاقبة  
دون واكتفى آخرون باعتباره فاسقا ضا2 ، معاقبته بالقتل من سب الصحابة وأقر

وإن لم  ،يرجع عن ھذا الفعل حتىبضرورة معاقبته تعزيزا  مع ا2كتفاء، تكفيره
وترفض معظم حكومات الدول . 318يظھر التوبة حتىيرجع تكرر عليه العقوبة 

وقد قدم مجمع ، ا عمال الفنية فيا�س�مية تصوير ا نبياء وكبار الصحابة 
 فيينتقل  صحابيال أو ،النبيأن “ :البحوث ا�س�مية بالقاھرة حجة غريبة للغاية

والصحابة  النبيإذن صار  .319”المحدود إلىمن المطلق  البشريتصور الذھن 
  . !ضمن المطلق

    

                                                 
   .أبو عبد اللـه الذھبي، رد البھتان عن معاوية بن أبي سفيان 318
نق� عن مجلة  عضو المجمع عبد المعطي بيوميلم نستطع ا2ط�ع على الفتوى نفسھا ولكم ھذه أقوال  319

إن ھناك فتاوى أصدرھا المجمع في السابق ترفض تصوير ا نبياء أو كبار “: 2006مارس،  24البيان، 
التشديد من ( ”ينتقل في تصور الذھن البشري من المطلق للمحدود يتصوير النبي أو الصحاب  نالصحابة 

  ).عندنا
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  : الجزية: ثانيا
 باليوم اAخر و2 قاتلوا الذين 2 يؤمنون با[: أمر القرآن المسلمين ھكذا*   

يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب  و2 يحرمون ما حرم اللـه ورسوله و2
   .)29: التوبة( وھم صاغرون يعطوا الجزية عن يد حتى

من يده : يعنيفإنه  عن يدٍ : وأما قوله“: لھذه اAية الطبريتفسير  فيجاء   
 أو ،وكذلك تقول العرب لكل معط قاھرا له شيئا طائعا له، يد من يدفعه إليه إلى

، كلمته فما لفم ولقيته كفة لكفة: أعطاه عن يده وعن يد وذلك نظير قولھم: كارھا
وھم أذ2ء : وھم صاغرون فإن معناه: وأما قوله. وكذلك أعطيته عن يد ليد

ة إذ2ل فيتصوير كي فيوقد تفنن البعض . ”صاغر: للذليل الحقير يقال، مقھورون
وا كثر قبو2 من   . 320القرآن فيلتحقيق ما جاء  ،وھم يدفعون الجزية ،الكفار

تشمل كل ما نتناوله  وھيَ ، الصغار بالتزام أحكام ا�س�م عليھم تفسير ،الفقھاء
  . من الشروط العمرية وغيرھا ،ھنا

فالجزية “: ابن قيم الجوزيةويؤكد المعنى . 321مختلفا ل�يةولم نجد تفسيرا   
قالوا وإذا جاز إقرارھم بالرق . بمنزلة ضرب الرق كانتولھذا  ،صغار وإذ2ل

 ن عقوبة الجزية أعظم من  ؛كفرھم جاز إقرارھم عليه بالجزية با ولى على
                                                 

بأن يكون الذمي قائماً والمسلم الذي “: 315 ، ص10ذكر النووي الدمشقي في روضة الطالبين،  320
ويأمره بأن يخرج يده من جيبه ويحني ظھره ويطأطئ رأسه ويصب ما معه في كفة الميزان  يأخذھا جالساً 

المقصود ( بين الماضغ وا ذن من اللحيّ  المستوفي بلحيته ويضرب في لھزمته، وھي مجتمع اللحمويأخذ 
واجبة أم مستحبة وجھان أصحھما مستحبة وُيبنى  ، وھذا معنى الصغار عند بعضھم وھل ھذه الھيئة)شدقه

 ن يحيل ذمي بھاالذمي مسلماً بأداء الجزية وأن يضمنھا مسلم عن ذمي وأ عليھما أنه ھل يجوز أن يوكل
المقصود تحصيل ذلك المال ويحصل  على مسلم فإن أوجبنا إقامة الصغار عند أداء الجزية لم يجز وإن قلنا

جاز والضمان أولى بالصحة  نه 2 يمنع مطالبة الذمي وإقامة الصغار  الصغار بالتزامه المال وا حكام كرھاً 
في عقد الذمة له جاز  ن  جه طرد الخ�ف ولو وكل مسلماً ولو وكل ذمي ذمياً با داء قال ا�مام الو عليه

الوجه أص�ً معتمداً،  قلت ھذه الھيئة المذكورة أو2ً 2 نعلم لھا على ھذا  .  الصغار يرعى عند ا داء دون العقد
جمھور ا صحاب تؤخذ الجزية برفق كأخذ الديون  وإنما ذكرھا طائفة من أصحابنا الخراسانيين وقال

وسلم  الھيئة باطلة مردودة على من اخترعھا، ولم ينقل أن النبي صلى اللـه عليه ب الجزم بأن ھذهفالصوا
قال الرافعي رحمه اللـه في أول كتاب  و2 أحد من الخلفاء الراشدين فعل شيئاً منھا مع أخذھم الجزية، وقد

ھا عليھم وقالوا أشد الصغار على الصغار بالتزام أحكام ا�س�م وجريان ا صح عند ا صحاب تفسير :الجزية
كتاب عقد الجزية والھدنة، فصل تؤخذ   . ” المرء أن يحكم عليه بما 2 يعتقده ويضطر إلى احتماله واللـه أعلم

  .الجزية على سبيل الصغار وا�ھانة

وھو أن يأتي بھا بنفسه ماشياً  ، الصغار والذل أْي تؤخذ منھم على“: وفسرھا الزمخشري تفسيرا مشابھا
الجزية وإن كان  أد  : قائم والمتسلم جالس وأن يتلتل تلتلة ويؤخذ بتلبيبه ويقال له غير راكب ويسلمھا وھو

   .263 ص ،2، الكشاف، ”يؤديھا ويزخ في قفاه

. أما البھوتي فرأى أن يمتھنون عند أخذ الجزية ويطال وقوفھم وتجر أيديھم وجوبا لقوله وھم صاغرون
  . الروض المربع، كتاب الجھاد، باب عقد الذمة وأحكامھا

قال الماوردي على سبيل . ذھب نفس المذھب ابن كثير والقرطبي والبيضاوي، وغيرھم من العلماء 321
حقان أوصل اللـه سبحانه وتعالى المسلمين إليھما من المشركين يجتمعان من والجزية والخراج “: المثال

ث�ثة أوجه، ويفترقان من ث�ثة أوجه، ثم تتفرع أحاكمھما؛ فأما ا وجه التي يجتمعان فيھا، فأحدھا أن كل 
الجزية في وضع  -، ا حكام السلطانية، الباب الثالث عشر”..واحد منھما مأخوذ عن مشرك صغاراً له وذمة

 ،خاضعين طائعين غير متمردين “: وفي تفسير لجنة ا زھر جاء عن معنى صاغرون. 221والخراج، ص 
  . ، تفسير المنتخب”ليسھموا في بناء الميزانية ا�س�مية
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 ،والصبيان ،ولھذا يسترق من 2 تجب عليه الجزية من النساء، عقوبة الرق
كنتم  أحمدإحدى الروايتين عن  ھيَ كما  يفإن قلتم 2 يسترق عين الكتاب. وغيرھم

نaةمحجوجين ب bفإن  ؛واتفاق الصحابة الس aيسترق سبايا عبدة ا وثان  كان النبي
سعيد  أبيحديث  فيكما  ويجوز لساداتھن وطأھن بعد انقضاء عدتھن

  . 322”يالخدر

: منھا، أن ھذه اAية قد نسخت آيات سابقةويؤكد كثير من المفسرين   
ظاھر والمفھوم من . 323)109: البقرة( اللـه بأمره ييأت حتىفاعفوا واصفحوا 

وھو ما حاول بعض ا�س�ميين استخدامه ( اAية أنھا 2 تخص كل أھل الكتاب
 2 ؛ أيْ ولكن من لم يصبح منھم مسلما، )ا�س�م فيف من حدود الجزية فيللتخ

 أيْ  ؛نصت اAية بصراحة كما ،يدين دين الحق و2 حرم اللـه ورسولهيحرم ما 
 آخر غير ذلك؟ فھم شيءٌ يُ  ھل يمكن أن. كل المسيحيين واليھود تقريبا ،عمليا

  . واعتبره كل الخلفاء ،وھو فع� ما جاء به كل المفسرين والفقھاء

كما ھو ظاھر من  ،وقد أفتى البعض بأن الجزية تؤخذ من أھل الكتاب فقط  
  . 324حسب سنة النبي ،وكذلك من المجوس ،اAية

وأضاف البعض الصابئة ، 325عفان من البربر عثمان بنوقد أخذھا   
 كانواسواء ، بل تؤخذ من جميع كفار ا عاجم :بينما قال أبو حنيفة. 326والسامرة

. 327و2 تؤخذ من العرب إ2 من أھل الكتاب ،من المشركين أو ،من أھل الكتاب
 مجوسيو يمن كتاب الكفارجميع  علىيجوز أن تضرب الجزية : وقال مالك

إ2  ،تقبل الجزية من كل من دان بغير ا�س�م: الجھم ابنوقال . وغير ذلك وثنيو
تعليل ذلك أنه إكرام لھم عن الذلة  فيوذكر . ما أجمع عليه من كفار قريش

 أبيوھذا ھو قول ، ھم من رسول اللـه صلى اللـه عليه وسلممكانل، والصغار
  . 329إنما ذلك  ن جميعھم أسلم يوم فتح مكة: القرطبيوقال . 328حنيفة أيضا

فقرر ، ومن غير أھل الكتاب ،العرب مشركيأما من قال بأنھا 2 تؤخذ من   
أنھا  علىع�وة  ،ففكرة الجزية. ا�س�م في واما لم يدخل ؛أن البديل ھو القتل

للسماح للكفار  شرطٌ  وھيَ . فداء للنفس ؛بديل عن القتل ھيَ  ،رمز للخضوع
                                                 

 . 1أحكام أھل الذمة، ص  322
  .كمثال انظر تفسير الطبري ل�ية ا خيرة 323
 81أحكام أھل الذمة، ص  324
  . 184 ص ،4ا م، كتاب الجزية، من يلحق بأھل الكتاب،  325
 . 69أبو يوسف، كتاب الخراج، ص 326
في الفقه الحنفي، كتاب  شرح ملتقى ا بحر الرحمن بن الشيخ محمد بن سليمان، مجمع ا نھر عبد 327

  . السير
 “: ذكر. لجزية والخراجفي وضع ا -الماوردي، ا حكام السلطانية والو2يات الدينية، الباب الثالث عشر  328

 . 223، ص ”وأخذھا أبو حنيفة من عبدة ا وثان إذا كانوا عجماً ولم يأخذھا منھم إذا كانوا عربا
 . الجامع  حكام القرآن، تفسيره ل�ية المذكورة 329
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ھذا  ابن قيم الجوزيةوقد علل . ولكنھا ليست مقابل ذلك ،دار ا�س�م فيبالعيش 
قد تبين بما ذكرنا أن الجزية وضعت صغارا “: ا مر تعلي� دقيقا للغاية بالقول
 علىأجرة لوجبت  كانتالدار وذكرنا أنھا لو  ىوإذ22 للكفار 2 أجرة عن سكن

أجرة لما  كانتولو ، والعميان )330صاحب العاھة أيْ ( يالنساء والصبيان والزمن
تغلب وغيرھم والتزموا ضعف ما يؤخذ من  بنيأنفت منھا العرب من نصارى 

، مقدرة المدة كسائر ا�جارات كانتأجرة ل كانتولو ، المسلمين من زكاة أموالھم
مقدرة  كانتأجرة ل كانتا�ذ2ل والصغار ولو ، أجرة لما وجبت بوصف كانتولو 

، السنة أضعاف الجزية المقدرة في يفإن سكنى الدار قد تساو ؛بحسب المنفعة
أجرة دار أو أرض يسكنھا إذا استأجرھا  الذمي علىأجرة لما وجبت  كانت ولو

ھا ما يتفق عليه المؤجر فيالواجب  كانأجرة ل كانتولو ، من بيت المال
 . 331”وبالجملة ففساد ھذا القول يعلم من وجوه كثيرة. والمستأجر

صبح من واجبھم في ؛الكفارالمسلمون يأخذونھا ل�متناع عن قتل  إذا كانو  
 علىولكن لم ُيتفق ، غيرھم أو ،المسلمين أيديسواء ب، حمايتھم من القتل عموما

سبعة  علىصالح المسلمون أھلھا  ،فتح قبرص مث� لدىف ؛كل ا حوال فيذلك 
 و2 منعة لھم عن المسلمين ممن أرادھم من“ ،ومثلھا للروم  ،سنة آ2ف دينار كل

 ويكون طريق الغزو ،عدوھم علىللمسلمين  اوعلى أن يكونوا عين ،سواھم
لدولة  موالي إلىفا صل ھو الجزية مقابل التحول . 332”للمسلمين عليھم

 ،وليست مقابل الحماية، دار ا�س�م في مواليالحياة الذليلة ك تاليوبال، المسلمين
وذلك  ن آية  ؛فإنه يحرم قتالھم ؛فإذا أعطوا الجزية. يزعم بعض ا�س�ميين كما

أما . 333فمتى بذلوھا لم يجز قتالھم، الجزية جعلت إعطاء الجزية غاية لقتالھم
 ولو كان، فھو مجرد محاولة لتجميل ا�س�م ،القول بأن الجزية مقابل الحماية

يفرضه  ،يبھذا ا2دعاء يتناسون أن عقد الذمة إجبار ؛ا مر كذلك فالقائلون
 أو ،فتوة أيb يفرضھا  التيوبذلك تشبه الجزية ا�تاوة ، الضعيف على يالقو

ى ما كانوھو  ،من الفتوات اAخرين ”حمايتھم“مقابل  ،الناس على يبلطج aُيسم 
ممتلكات  على، مدفوعا با�كراه، المال مقابل الحماية أيْ  ؛”الحمايات”بـأحيانا 

فعل نفس  علىوقد درجت قبائل عربية بدوية قبل ا�س�م . 334منقولة أو ،ثابتة
 ،فإن استطاعت، تھاجر لترعى ھناك كانتف، الشيء مع مدن الشام القريبة

من اعتداء ا عراب اAخرين  ”حمايتھا“مقابل  ،تلك المدن علىفرضت جزية 

                                                 
 .لسان العرب 330
 . 4أحكام أھل الذمة، ص  331
 . 576تاريخ ابن خلدون، الجزء الثاني، ص  332
  . كتاب الجزية –ابن قدامة، المغني، الجزء الثالث والخمسون  333
وجمعھا حمايات، وھي مكس يفرضه ا مير أو السلطان على بعض ا راضي والمتاجر : الحماية 334

معجم الوراق ل_لفاظ . والمراكب وا رزاق، ويقوم ا مير بحماية الشخص الذي يدفع ذلك المكس المقرر
  .المحققة
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مثال قبرص أن الحماية من الغير لم تكن ملزمة  فيوقد رأينا . 335عليھم
غيرھم  ما كانالمسلمين أقل م ”حمايات“ كانتوربما . كل الحا2ت فيللمسلمين 

ولكن ھذا  ،ا�س�ميبداية ا2حت�ل  فيا قل  على ،يأخذه من بعض الشعوب
  . الفرق 2 يغير من طبيعة ومفھوم الجزية

وإنما “، دينھم علىمن المسلمين لھم  افليس إقرار ،الذميينأما حقن دماء   
، حيث يرجى بذلك إس�مھم ،ا�س�م ومجتمع ا�س�م علىھو فرصة لھم ليطلعوا 

ه نوع إذ2ل وصغار لينبھوا بالصغار فيوجه  علىقبول الجزية منھم  كان ولھذا
إذا ما ھم ماتوا  ،اAخرة فيما ينتظرھم من ذل وصغار وعقوبة  علىالدنيا  في

 . 336”كفرھم وض�لتھم على

ا2متناع  ؛ أيْ المسلمين الكف عنھم علىوجب  ؛وإذا التزموا بدفع الجزية  
 مواليأو  ،ھم يصبحون من رعايا الدولة ا�س�مية؛  نعن قتالھم بل وحمايتھم

وإذا عقد الذمة فعليه حمايتھم من المسلمين وأھل “: ووفقا 2بن قدامة. المسلمين
: اللـه عنه رضيَ  يj ولھذا قال عل، الحرب وأھل الذمة  نه التزم بالعھد بحفظھم

اللـه  رضيَ وقال عمر ، إنما بذلوا الجزية لتكون أموالھم كأموالنا ودماؤھم كدمائنا
لھم  ىوفأن ي اوأوصيه بأھل ذمة المسلمين خير: وصيته للخليفة بعده فيعنه 

  . )تتم حمايتھم أيْ ( 337”بعھدھم ويحاط من ورائھم

حين  ،وقد سجل تاريخ ا�س�م أن المسلمين قد أعادوا الجزية  صحابھا  
أساس أنھم  على ،تحت ضغط جيوش العدو ،اضطروا ل�نسحاب من ب�دھم

مقابل بأنھا بعض الجزية برر ال ،وعلى أساس ھذا. صاروا عاجزين عن حمايتھم
تطبيقا لعھد الذمة  كانت ،الحمايةوالواقع أن إعادة الجزية للعجز عن . الحماية

ن يالمسلم؛ نفيوبقية التزامات الطر ،ه الشروط العمرية المذلةفيبما  ،ككل
ظروف الكر والفر بين العرب والروم ُسيعد خطأ  فيعدم إعادتھا  وكان .الكفارو

 ، نه سيفقدھم مصداقيتھم أمام الشعوب ا خرى ؛استراتيجيا من جانب العرب
  . تحالفھا مع الروم إلى يوقد يؤد

 ھا إنجازٌ كأنa ا�س�م و فييبذل بعض ا�س�ميين جھودا لتصوير الجزية *   
وأنھا تحقق ميزة رائعة ، تاريخ البشرية فيلم يسبق له مثيل  ،حضاري

أن يدفع  يعنيبما ، فلم لم يقر ا�س�م بالمساواة ،ا مر كذلك إذا كانف .338للكفار
الواقع أدى المسلمون الجزية  وفي. أو العكس مقابل الحماية؟ ،المسلمون للكفار

ا2دعاء  إلى القرضاويبل لقد ذھب . ظروف ا2نكسار والھزيمة فحسب فيقھرا 
قام  التيھكذا متجاھ� الثورات العديدة ، 339مسرورين بھا كانوابأن أھل الذمة 

                                                 
 . إمارات عربية شمالية ،جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل ا�س�م، الفصل الثاني والث�ثون 335
  . وسيم محمود فتح اللـه، الوجيز في أحكام أھل الذمة 336
  . نفسه 337
   .منقذ بن محمود السقار، الجزية في ا�س�م: انظر على سبيل المثال 338
 . منشور بموقع الجزيرة على النت. م1997/10/12لقاء على قناة الجزيرة في  339
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ا خرى والضرائب ) شاملة الخراج( بسبب ضخامة الجزية يبھا ا ھال
تبرير الجزية بأنھا مقابل عدم انضمام الكفار  341كما حاول حسن البنا. 340العديدة

من ليس  دينيعمل  فيلعدم إحراجھم بتوريطھم  ،ا�س�ميلصفوف الجيش 
بل وقد ، مھمة إس�مية مقدسة وھيَ  ،ھذا الجيش يقوم بمھمة الجھاد ؛  ندينھم

ً أناس ا�س�مييحارب الجيش  صورة  فيامتيازا “بل اعتبرھا ، من ملتھم ا
. للجزية وليس العكس دينيطابع التمييز والقھر ال علىوھو ك�م يؤكد . ”ضريبة

؛ ن المسلمين مقابل الجزية يضحون بحياتھم من أجل الذميينإ 342وكتب أحدھم
سبيل  فيلغة إس�مية نجد أن المسلمين يجاھدون  إلىإذا ترجمنا ك�مه  أيْ 

ومن أجل بضعة دنانير عوضا ، سبيل اللـه في2  ،سبيل الشيطان في ؛ أيْ الكفار
لمشكلة  يوقد اجتھد آخر �يجاد حل لغو. فھل ھذا مما يقبله العقل؟ .عن الجنة

سيسعدون بمجرد القول بأن  الكفار نa أوك، 343الع�قة بين الذمة والمواطنة
رغم مغزاھا وكميتھا  ،التاريخ فيأجمل شيء  ھيَ الصغار والشروط العمرية 

أنه  في التراث كرذُ  وقد. بطريقة مذلةكل مكوناتھا وطريقة أخذھا  شاملةً ، الكبيرة
ثم  ،تختم رقاب أھل الذمة وقت جباية جزية الرؤوس كانت ،أزمنة معينة في

د2لة  ،يقدمھا عامل الجزية ،وتستبدل بشارة تعلق حول الرقبة ،تكسر الخواتيم
رقاب  فيأن تختم “ :الخطاب عمر بنأمر  علىھذا بناء ، 344دفع الجزية على

فوق  اعريض احزام يرتدون أيْ (ويظھروا مناطقھم  ،أھل الذمة بالرصاص
 . 345”ا كف عرضا علىويركبوا  ،ويجزوا نواصيھم ،)م�بسھم

ولكن ا مر ، المغلوبين علىلم يبتدع ا�س�م شيئا فريدا بفرض الجزية   
أضفى  ؛ أيْ ةدينيبصفتھم ال الكفار يوضد مقاتل ،باسم اللـهالفريد ھو أنه فعل ذلك 

معتبرا أنه ، العقيدة فين فيأخذ الجزية صغارا وإذ22 للمخال علىا مقدسا دينيبعدا 
ويذل اAخرين  ،ويفرض الجزية ،فھو يحقق العدالة ا�لھية؛ يفعل شيئا غير معتاد

فاعتبر فرض الجزية  ،وقد أتى فع� بشيء فريد. سبيل إع�ء كلمة اللـه في
                                                 

ه، بعد أن قرر والي الخراج فيھا زيادة الخراج بما يساوي خمسة  107ثار القبط ثورتھم ا ولى في علم  340
ه في  169إلى عام  167وكانت ثورة مصر الكبرى الثانية في عھد المھدي، واستمرت من عام . بالمائة منه

وتعددت ثورات العرب الذين استوطنوا . شدد الوالي في اعتصار الخراج وزيادتهالصعيد والدلتا، بسبب ت
ه، بسبب  178كانت أولى ثوراتھم في عام . منطقة الحوف الشرقي، فثاروا ث�ث مرات في عھد الرشيد

ه  191ووصل بھم ا مر في عام . ه بسبب الت�عب بمسح ا رض 186زيادة قيمة الخراج، والثانية في عام 
ثم ثار عرب الحوف ثورتھم الكبرى في . ى حد ا2متناع عن أداء الخراج، وقمعت كل ھذه الثورات سريعاإل

ه، واشترك  216ه وقمعت، ولكن الثورة ما لبثت أن اشتعلت مرة أخرى في عام  214عھد المأمون في عام 
. ه 217أمون بنفسه في عام ولم تھدأ الثورة إ2 بعد حضور الم. فيھا القبط والعرب ك�ھما بالوجه البحري

   .عادل العمري وشريف يونس، نشأة الخراج في العصر ا�س�مي
 . الرسائل، رسالة الجھاد 341
  . منقذ بن محمود السقار، الجزية في ا�س�م 342
 . تحرير المعنى وتحرير ا�نسان: والمواطنة ”الذمة”ھاني فحص، بين 343
  .، نق� عن اليعقوبيتامر باجن أوغلو، حقوق أھل الذمة في الفقه ا�س�مي 344
المقصود أن . جذوعھم: مناطقھم. 151ابن عبد الحكم القرشي المصري، فتوح مصر والمغرب، ص 345

  . لتصغير شأنه ؛رجلي الراكب في ناحية واحدة تكون
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 –وتحقيقا للعدالة ا�لھية وصارت ، حين تكون من طرفه ،صغارا قيمة عظيمة
و2 يلتفت دعاة الثقافة . الثقافة ا�س�مية قيمة محترمة فيتعتبر  - كفكرة

درجة وشكل ا2ستغ�ل 2  فيووجود اخت�ف ، أن ا2ستعمار سواء إلىا�س�مية 
أفضل من  ،ا�س�مي ”الفتح“ أو ،ولم يكن ا2ستعمار. عنه صفة ا2ستعمار ينفي

 فيبل أسوا من الجميع  ،أسوا من حا2ت استعمار عدة وكانبل  ،غيره كثيرا
 . ومسخ ھوية الشعوب المستعمرة ،له يمنھا الطابع ا2ستيطان ،معينة نواحٍ 

كل رجل بالغ عاقل  علىتفرض  -  حسب ما ذھب معظم الفقھاء –والجزية   
وجه الصغار كل  علىمال يؤخذ منھم  وھيَ ، بالشھور القمرية ،العام فيمرة 
 ،و2 امرأة ،صبيY  علىو2 ُتفرض  ،بد2 عن قتلھم وإقامتھم بدارا�س�م ،عام

وخنثى  ،وشيخ فانٍ  ،وأعمى ،)أْي ضعيف من المرض أو الِكَبر( وزمن ،ومجنون
أو من ، القتال علىتؤخذ القادرين  فھيَ . 346و2 فقير يعجز عنھا ،و2 عبد ،مشكل

وھو أنھا مقابل حقن دم  ،لتأكيد معناھا ،فقط سن وحالة تسمح لھم بالقتال فيھم 
، الحر منھم والعبد علىفرضھا  من رأىومن الفقھاء . 347الكفارالمقاتلة من 

من  ؛الراھب سواءً  ينوالغ، )الفقرشديد  أيْ ( والفقير البات، ىوا نث، والذكر
ھو أن بعض  ،مسألة الجزية فيومما أتى به ا�س�م جديدا . 348البالغين خاصةً 

من ھؤ2ء  ؛عامالموتى أثناء ال علىأقر فرضھا  ،وبعض كبار الفقھاء ،الخلفاء
كتب التراث  فيكر ذُ  مافي ،وأمر بذلك، حنبل ابنوربما ، الشافعي: الفقھاء

ُنسب إليه  الذيو، الموصوف بالراشد ،عبد العزيز عمر بنالخليفة  ،ا�س�مي
 أa2 وأضاف الفقھاء . 349الرأس علىن يالرھبان بواقع دينار علىكذلك أنه فرضھا 

 . ادينيلحرمة ذلك  ؛350أو خنزير ،أو خمر ،ةتَ يْ صورة مَ  فيُتؤخذ الجزية 

 علىفا رض تعامل أيضا . بخ�ف جزية الرأس ھناك أيضا جزية ا رض*   
يكون قيمة  ،ويفرض عليھا خراج ،أساس انتماء أصحابھا وقت فتحھا المسلمون

 ابن قيموقد وصف . ا2عتبار فيمع أخذ مدى خصوبتھا  ،المساحة علىمعينة 
وقد اعتمدت دولة . 351والخراج بأنه جزية ا رض ،الجوزية بأنھا خراج الرقاب

وھنا ُتفرض جزية ا رض . كأھم مصدر لدخل بيت المال ،الخراج علىالخ�فة 

                                                 
 . البھوتي، نفس الموضع –الروض المربع  346
وھذا إجماع من .. الذي دل عليه القرآن أن الجزية تؤخذ من المقاتلين: قال علماؤنا“: قال القرطبي 347

العلماء على أن الجزية إنما توضع على جماجم الرجال ا حرار البالغين، وھم الذين يقاتلون دون النساء 
وھب عن  ي ابنوالذرية والعبيد والمجانين المغلوبين على عقولھم والشيخ الفاني واختلف في الرھبان، فرو

لم يترھب بعد فرضھا فإن فرضت ثم ترھب  ھذا إذا  : قال مطرف وابن الماجشون  .  مالك أنھا 2 تؤخذ منھم
 . 29الجامع  حكام القرآن، سورة التوبة، آية . ” لم يسقطھا ترھبه

 . 960ابن حزم، المحلي،  348
 . ابن حزم، نفس الموضع 349
  . 69أبو يوسف، كتاب الخراج، ص  350
  . 245أحكام أھل الذمة، ص  351
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وبذا يتم ، إلخ..امرأة أو مسنا لو كان حتى ،بغض النظر عن المالك ،الرقبة على
  . مما يتغنى به ا�س�ميون، المقاتلين دون غيرھم علىتجاوز اقتصار الجزية 

 -فھما  :للفرق بين الجزية والخراج الماورديولم نجد أوضح من شرح   
ثم تتفرع ، ويفترقان من ث�ثة أوجه، ث�ثة أوجهيجتمعان من  -  حسب تعبيره

  : فيجتمعان في، امھماكأح

  . له وذمة اأن كل واحد منھما مأخوذ عن مشرك صغار -  1   

 . ءفيأھل ال فييصرفان ، )أْي ك�ھما مال( ءٍ في 2أنھما ما -  2   

  . جبان كل عامأنھما يُ  -  3   

  : فيويفترقان   

  . 352وأن الخراج اجتھاد ،أن الجزية نص -  1  

والخراج أقله ، وأكثرھا مقدر با2جتھاد ،أن أقل الجزية مقدر بالشرع - 2  
  . وأكثره مقدر با2جتھاد

والخراج يؤخذ مع ، وتسقط بإس�مھم ،أن الجزية تؤخذ من الكفار -  3  
  . الكفر وا�س�م

إما ، واسمھا مشتق من الجزاء ،الرؤوس علىموضوعة  فھيَ فأما الجزية    
 . 353أو جزاء للمسلمين لمنحه ا مان، ا خذھا منھم صغار ؛كفرھم علىجزاء 

مما ليس ھنا مجال  ،وتوجد خ�فات عديدة بين الفقھاء حول أحكام الخراج  
 الكفاروما يھمنا ھنا الكشف عن وجود تمييز واضح بين المسلمين و. تناولھا

  . لصالح المسلمين، ما يخص ضريبة ا رضفي

  : نوعين إلىوينقسم الخراج   

. وھو ما اتفق عليه المسلمون مع الكفار بدون قتال :خراج الصلح – 1  
  . أو باعوھا لمسلمين ،إذا أسلم أصحاب ا رض ،ھذه الحالة يسقط الخراج وفي

أرض بالقتال تصبح  علىحالة استي�ء المسلمين  في: خراج العنوة – 2  
 ،و2 يحق  صحابھا بيعھا ،ملكا لعموم المسلمين ويفرض عليھا خراج دائم

 ،الفاتحين علىتوزع ا رض  ما لمھذا . 354إذا أسلموا يدفعون خراجھا حتىو
حالة إس�م صاحب  فيويضاف للخراج . 355وھو ماحدث لنصف أرض خيبر

                                                 
نaة العملية حيث فرضه محمد على أھل خيبر 352  bالكاتب -ولكنه من الس . 
 . ا حكام السلطانية، الباب الثالث عشر، في وضع الجزية والخراج 353
ووفقا له أن رج� أسلم في عھد عمر بن الخطاب فقال ضعوا . ابن عبد الحكم، فتوح مصر وأخبارھا 354

  . ذكر الجزية: الجزية عن أرضي، فقال عمر 2 إن أرضك ُفتحت عنوة، فصل
، فأما الصلح فھو كل أرض صالح  صلح وعنوة  : ا رض قسمان: )باختصار( حسب وصف ابن قدامة  355

وھذا الخراج في حكم الجزية متى أسلموا سقط  ،معلوما ويؤدون خراجا لتظل ملكا لھمن أھلھا عليھا لتكو
وكذلك كل  ،على ا رض ، وكذلك إن صالحوا على أداء شيء غير موظف ولھم بيعھا وھبتھا ورھنھا عنھم
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جمھور  رأيُ كما ھو ، المسلمين علىكضريبة تفرض  ،ا رض العشر أيضا
نaةومذھب ا ئمة ، الفقھاء bولكن تسقط عنه الجزية، 356حنيفة أبي باستثناء ،الس .  

 ؛من نوع العنوة وأرض المسلمين الكفاروتختلف بذلك ضريبة أرض   
% 10 أو ،%5دفع عنھا في ،فأما أرض المسلمين. رقبة ا رض علىفالخراج 

أرض الخراج فتفرض  ؛ أماينظام الرحسب ، بغض النظر عن كميته ،من ا�نتاج
أو نسبة من ا�نتاج تحدد حسب إنتاجية ، عليھا إما كم من الضريبة محدد سلفا

 علىبحيث تحصل الدولة ، أو نوع المحصول ،وإنتاجھا المتحقق فعليا ،ا رض
بقاء العاملين با رض عند مستوى  علىمع الحفاظ ، أكبر قدر ممكن من الخراج

  . 357يحفظ لھم حياتھم

 ،مال التجار علىالخطاب  عمر بنيضاف للخراج ضريبة تجارية فرضھا     
  : Aتيكا ،بلد آخر إلىانتقلوا به من بلد  إذا

  ، السنة فيمرة  فيأھل الذمة بمقدار نصف العشر  على -   
  ، العشر وعلى التجار المسلمين ربع -   
  . 358أھل الحرب العشر وعلى تجار -   

فذھب ا حناف مث�  :الضريبة بطرق مختلفة فيوقد برر الفقھاء التمييز   
 ؛  نالحماية أكثر من المسلم إلى الذميوحاجة التاجر ، بالحماية الجباية“أن  إلى

 كما ،المنطق إلىيفتقد وھو قول ، 359”أھل الذمة أوفر أموال فيطمع اللصوص 
ا على  ي ب القرضاويا كثر منطقية ھو ما نسبه  رأيُ وال. ھو واضح
منتظمين بالدفاع عن  كانواذلك الزمان  فيمعظم المسلمين  رى أنفي: المودودي

                                                                                                                                            
 .شاءوا 2 خراج عليھا ولھم التصرف فيھا كيف ، فھذه ملك  ربابھا أرض أسلم عليھا أھلھا كأرض المدينة

، فھذه تصير للمسلمين يضرب  أجلى عنھا أھلھا بالسيف ولم تقسم بين الغانمين فھَي ما ،وأما ما فتح عنوة
، سواء كانوا مسلمين أو من  يؤدون خراجھا ، وتقر في أيدي أربابھا ما داموا خراج معلوم في كل عام عليھا

ه بمنزلة أجرتھا ولم نعلم أن شيئا ؛  نمسلم إلىو2 بانتقالھا  و2 يسقط خراجھا بإس�م أربابھا ،أھل الذمة
وسائر ما فتح عنوة كأرض  .  ھله 2 خراج عليه فصار ذلك ،المسلمين إ2 خيبر مما فتح عنوة قسم بين

 رضي اللـه عنه أن عمر  ”  موالا ” فروى أبو عبيد في  . الشام والعراق ومصر وغيرھا لم يقسم منه شيء
واللـه إذا ليكونن ما تكره إنك إن قسمتھا اليوم   : ، فقال له معاذ ابية فأراد قسمة ا رض بين المسلمينقدم الج

 ، ثم يأتي بعدھم قوم أخر الرجل الواحد والمرأة إلىصار الريع العظيم في أيدي القوم ثم يبيدون فيصير ذلك 
  و .قول معاذ إلىفصار عمر  ،ولھم وآخرھمفانظر أمرا يسع أ ،يسدون من ا�س�م مسدا وھم 2 يجدون شيئا

،  اقسمھا بيننا  : في القرى التي افتتحوھا عنوة رضي اللـه عنه قال ب�ل لعمر بن الخطاب  : قال الماجشون
لما افتتح و .عليھم وعلى المسلمين يعين المال ولكني أحبسه فيئا يجر 2 ھذا  : وخذ خمسھا فقال عمر
 ،حتى أكتب إلى أمير المؤمنين 2 أقسمھا  : ابن الزبير اقسمھا فقال عمرو ل لهقا عمرو بن العاص مصر

. مغني، الجزء الرابع، كتاب الزكاةال  .دعھا حتى يعروا منھا حبل الحبلة  : ، فكتب إليه عمر فكتب إلى عمر
  ).المؤلف - 2 تقسمھا : حبل الحبلة ھو الجنين في بطن الناقة الحامل، والمراد(

  . يوسف القرضاوي، غير المسلمين في المجتمع ا�س�مي 356
  . 39 – 32تفاصيل ضريبة أرض الخراج وأرض العشر مذكورة في كتاب الخراج  بي يوسف، ص ص  357
يوسف القرضاوي، غير المسلمين في المجتمع ا�س�مي، نق� عن ا موال ل;مام أبي عبيد القاسم بن  358

  . 712-710دار الشروق بالقاھرة، ص  ط. محمد خليل ھراس س�م بتحقيق
  . 532 ص، 1 ، جلمحمد محمود البابرتي القرضاوي، نفس المرجع، نق� عن شرح العناية على الھداية، 359
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الفقھاء أن ينقصوا  ىرأف، الذميين أيديالتجارة كلھا ب فأصبحت، ا�س�ميالوطن 
وحفًظا لمصالحھم ، التجارة علىحفًزا لھم ، المسلمين التجار علىمن الضريبة 

أيضا  القرضاويأما المبرر ا كثر تجمي� ل;س�م فھو ما أورده . 360التجارية
ضوعفت  لذلك ؛أقل من مقدار الزكاة كان وھو أن مقدار الجزية، وأخذ به

. 361لتحقيق المساواة بينه وبين التاجر المسلم ،الذمي علىالضريبة التجارية 
 ،الحاكمبل يحددھا  ، ن الجزية لم تكن قدرا ثابتا ؛تفسير متعسف تماماوھو 

 فينفسه  القرضاوي حتىكما ذھب جل الفقھاء و ،ية والمصلحةمكانحسب ا�
 فييقبل مبدأ المساواة  القرضاويھنا أن  يولكن الشيء ا�يجاب. نفس كتابه

أقرھا  التي ،ولكن لم يستكمله برفض ال�مساواة، وھو شيء جيد ،ا عباء
وبذلك تظل فكرة ، ككل ا�س�ميوالتراث  ،الخطاب عمر بنو ،الفقھاء القدامى

 ،منھا المساواة ،تحت مسميات ،جاھزة ل�ستدعاء وقت اللزوم الكفارالتمييز ضد 
  . إلخ..والمودة ،والتسامح

حدد يا غلب أنه  رأيُ وال ،تحديد مقدار الجزية فيقد اختلف الفقھاء *   
ووفقا لھذا  .المدى البعيد علىومصلحة الدولة  ،حسب الظروف، بواسطة ا�مام

من لم يطق : فقال ،ف عن الفقراء من أھل الجزيةفيالخطاب بالتخ عمر بنأمر 
التشديد ( فإنا 2 نريدھم لعام أو عامين ،الجزية فخففوا عنه ومن عجز فأعينوه

بينما رفض  .362حسب نوع المحصول ،وقد فرض الخراج متفاوتا ،)من عندنا
رقية  أبي بنقال ھشام “: المصريين علىالعاص تحديد سقف للجزية  عمرو بن

أخبرنا   :  اللـه عنه فقال له رضيالعاص  عمرو بن علىقدم صاحب أخنا  : ياللخم
لو :  ركن كنيسة إلىفقال عمرو وھو يشير   .  فنصير لھا أحدنا من الجزية علىما 

إن كثر  ،أنتم خزانة لناإنما  .السقف ما أخبرتك ما عليك إلىا رض  من يأعطيتن
  . )التشديد من عندنا( 363”وإن خفف عنا خففنا عنكم ،كثرنا عليكم علينا

حسب  ،فقھاء أن تتفاوت الجزية ىرأ، الخطاب عمر بنواستنادا لسنة   
سألت مجاھدا لم : نجيح قال أبي ابننة عن يعي بنان فيعن س يَ وِ فرُ  :ا2حتمال

: فقال، أھل اليمن علىأھل الشام من الجزية أكثر مما وضعه  علىوضع عمر 
  . 364قدر ا2حتمال علىالخراج  فيأن يزيد وينقص  علىفدل ذلك  ؛لليسار

 ،درھما 48فقد بلغت جزية الرأس أحيانا  ؛صغيرا يولم يكن مقدارھا الكل  
ذلك كمية من الزيت  إلىولكن ُتضاف  ،وھذا ليس كثيرا ،أو أربعة دنانير

                                                 
  . 25نفس الموضع، نق� عن المودودي، حقوق أھل الذمة في الدولة ا�س�مية، نشر دار الفكر، ص  360
  . نفسه 361
 . 22 – 20أبو يوسف، كتاب الخراج، ص ص  362
وذكرھا ابن عبد الحكم، فتوح مصر . 146 ص ،1المقريزي، المواعظ وا2عتبار بذكر الخطب واAثار، 363

  . وأخبارھا، ذكر الجزية
قدامة بن جعفر، الخراج وصناعة الكتابة، شرح وتعليق الكتور محمد حسين الزبيدي، دار الرشيد للنشر،  364

  . 226، الجمھورية العراقية، وزارة الثقافة وا�ع�م، ص 110-ة كتب التراث، سلسل1981
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أمراء  إلىالخطاب كتب  عمر بنأن   أسلم بنعن يزيد  مقريزيفوفقا لل .والحبوب
 ،)البالغين أيْ ( يساالمو من جرت عليه علىإ2  ،أن 2 يضربوا الجزية  : ا جناد

، 365الذھب أھل علىوأربعة دنانير  ،أھل الورق علىوجزيتھم أربعون درھًما 
كل شھر لكل إنسان من أھل  فيأقساط من زيت  وث�ثة ،وعليھم مدان من حنطة

من  من كانو، )لم يحدد كميته( وعسل) الدھن الحيواني( وودك ،الشام والجزيرة
يكسوھا  التيوعليھم من البز الكسوة  ،كل شھر لكل إنسان فيفأردب  ،أھل مصر

وعلى أھل ، فون من نزل بھم من المسلمين ث�ثة أيامويضي̂  ،الخليفة للناس
2 يضرب الجزية  وكان، بخ�ف الودك ،صاًعا لكل إنسانعشر  العراق خمسة

ويبة  كانتو ،أعناق رجال أھل الجزية فييختم  وكان ،النساء والصبيان على
، سدس أردب أو ،الويبة كيلتان(  366ستة أمداد العاص عمرو بنو2ية  فيعمر 

إذ بلغ الثلث ، ما يعادل أضعاف العشر إلىفقد يصل  ،أما الخراج . )ُمد 24 - 22و
عھد محمد  فيكما حدث مع أھل خيبر  ،والنصف أحيانا، بعض المحاصيل على

  . 368 ،367نفسه

                                                 
أھل الورق، من يملكون الدراھم وكانت مصنوعة من الفضة، وأھل الذھب ھم من يملكون الدنانير وكانت  365

 . مصنوعة من الذھب والدينار يساوي عشرة دراھم
  . المقريزي، نفس الموضع 366

جراما، ا موال في  17= جراما من الذھب، فأربعة دنانير  4. 52= الدينار : حسب ما ذكر عبد القديم زلوم 
 .68دولة الخ�فة، ص 

  . 29 - 28 أبو يوسف، كتاب الخراج، ص ص 367
غ�ت السواد سبع “: ابن خلدون في مقدمته مقدار الخراج المتحصل في خ�فة المأمون كاAتي ذكر 368

طين الختم مائتان  مرتين وثمانمائة ألف درھم ومن الحلل النجرانية مائتا حلة و من ألف درھم وعشرون ألف
عشرون ألف ألف  : كوردجلة  .  درھم مرتين وستمائة ألف درھم أحد عشر ألف ألف : كنكر. و أربعون رط�ً 

خمسة وعشرون  : ا ھواز.  درھم أربعة آ2ف ألف درھم مرتين وثمانمائة ألف: حلوان.  وثمانمائة درھم درھم
سبعة وعشرون ألف   : فارس .  رطل ومن السكر ث�ثون ألف) يقصد مرة واحدة في السنة(ألف درھم مرة 

أربعة أ2ف : كرمان.  قارورة ومن الزيت ا سود عشرون ألف رطل ألف درھم ومن ماء الورد ث�ثون ألف
  .  عشرون ألف رطل الخمسمائة ثوب ومن التمر مرتين ومائتا ألف درھم ومن المتاع اليماني ألف درھم

أحد عشر ألف ألف درھم مرتين وخمسمائة ألف درھم : السند وما يليه .  أربعمائة ألف درھم مرة  : مكران
المعينة ث�ثمائة  أربعة أ2ف ألف درھم مرتين ومن الثياب: سجستان.  وخمسون رط�ً  ومن العود الھندي مائة
وعشرون ألف ألف درھم مرتين ومن نقر الفضة ألفا نقرة  ثمانية: خراسان .  ون رط�ً ثوب ومن الفانيد عشر

ألف ألف   : قومس  .  اثنا عشر ألف ألف درھم مرتين ومن ا بريسم ألف شقة  : جرجان .ومن البراذين أربعة
تين وث�ثمائة ستة أ2ف ألف مر : ونھاوند طبرستان والربان .  درھم مرتين وخمسمائة ألف من نقر الفضة

قطعة ومن ا كسية مائتان ومن الثياب خمسمائة ثوب ومن المناديل  ألف ومن الفرش الطبري ستمائة
  .  العسل عشرون ألف رطل اثنا عشر ألف ألف درھم مرتين ومن  : الريّ  .  ومن الجامات ث�ثمائة ث�ثمائة
الرمان ألف رطل ومن العسل اثنا عشر  ألف ومن رب أحد عشر ألف ألف درھم مرتين وث�ثمائة  : ھمدان

  : ماسبذان والدينار  .  عشرة ألف ألف درھم مرتين وسبعمائة ألف درھم : البصرة والكوفة ما بين  .  ألف رطل
الموصل وما   .  ألف درھم مرتين وسبعمائة ألف درھم ستة أ2ف : شھرزور .  أربعة أ2ف ألف درھم مرتين

  : أذربيجان  .  ف ألف درھم مرتين ومن العسل ا بيض عشرون ألف ألف رطلأل أربعة وعشرون  : إليھا
أربعة وث�ثون ألف ألف درھم مرتين   : الجزيرة وما يليھا من أعمال الفرات  .  أربعة أ2ف ألف درھم مرتين

  : يةأرمين  .  عشر ألف زق ومن البزاة عشرة ومن ا كسية عشرون ومن الرقيق ألف رأس ومن العسل اثنا
رط�ً ومن  ألف ألف درھم مرتين ومن القسط المحفور عشرون ومن الزقم خمسمائة وث�ثون ث�ثة عشر

ومن البغال مائتان ومن المھرة  المسايج السور ماھي عشرة أ2ف رطل ومن الصونج عشرة آ2ف رطل
ة ألف دينار وعشرون ألف أربعمائ : دمشق.  ومن الزيت ألف حمل أربعمائة ألف دينار  : قنسرين  .  ث�ثون
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، 369تيمية ابنحسب ذكر ، الطبريجرير  محمد بنك، وقد ذھب قليلون*   
المسلمون  إذا كان إ2 ،ب�د المسلمين بالجزية في2 يقرون  الكفارأن  إلى

وإذا أقاموا فعليھم إما  ،كأھل خيبر ،أجلوھماستغنوا عنھم  فإذا، محتاجين إليھم
 . أو يقتلون، كما قال القرآن ،الجزية وھم صاغرون اأو يدفعو ،أن يسلموا

حل في ،متعمدا وأصر عليه أھل الذمة إذا كان أما التوقف عن دفع الجزية  
حق  إلىفذھب البعض  :حكمھم فيوقد اختلف الفقھاء . المسلمين من عقد الذمة

رفض  أبي حنيفةك ،وآخرون، 370ا�س�م فييدخلوا  ما لم ،قتلھم فيالمسلمين 
، ا بإلحاقھم بدار الحربفيمكت ،ذراريھم ما لم يقاتلوا يقتلھم وغنم أموالھم وسب
 . 371اأخرجوا كرھ افإن لم يخرجوا طوع ،كالديون امع أخذ الجزية منھم جبر

فالفرق ليس  ،يدفعون الجزية الكفارالمسلمون يدفعون الزكاة و إذا كانو* 
، ا�س�م أركانأحد ؛ دينيفالزكاة واجب ؛ المحتوى والمغزى فيبل  ،اسميا فقط

حسب أنواع ، من أصل المال ،أو ربع العشر ،أونصف العشر ،العشرنسبة  وھيَ 
 علىوجود حد أدنى معين من الفائض عن الحاجة مر عليه عام  وفي، ا موال

أحد  فھيَ  ،أما الجزية. الفقراء منھم علىو2 تفرض ، القادرين من المسلمين
مقابل السماح لھم بالبقاء أحياء بدار  الكفارحيث يدفعھا ، عقد الذمة يطرف

يعلن ا�س�م أنه حين يعود المسيح سيضع الجزية وسيقتل  لذلك ؛ا�س�م بكفرھم
 ،دار إس�م إلىيحولونھا  الكفارفبعد غزو المسلمين لب�د . يسلموا ما لم الكفار

 ،ويحكمھم المسلمون، أصحاب البلد اوأن كانبعد  ،ذمتھم في الكفارويصبح 
 فيليس كمساھمة ، ويأخذون منھم الجزية، مطبقين ما يعتبرونه الشريعة

خضوعھم  علىبل كع�مة ، وليس �عانة الفقراء ،المصروفات العامة
ا فراد ليست نسبة  علىكما أن الجزية . ولتقوية شوكة المسلمين ،واستس�مھم

إذن ھناك اخت�ف . القتال علىالقادرين  علىتفرض ، بل ضريبة رأس، من الدخل
وقد . نفس الدولة فيالمقيمين  الكافرع�قة الدولة ا�س�مية بالمسلم و فيكبير 

 ھيَ أن الجزية  –استنادا أحيانا لك�م بعض الكتاب الغربيين  –زعم بعض الكتاب 
 ،تبريرھا بھذا المنطق القرضاويوقد حاول مث� . لعسكريةمقابل عدم الخدمة ا

                                                                                                                                            
وعشرة أ2ف دينار ومن الزيت  ث�ثمائة ألف دينار: فلسطين .  سبعة وتسعون ألف دينار  : ا ردن  .  دينار

ألف ألف   : برقة  .  وتسعمائة ألف دينار وعشرون ألف دينار ألف ألف دينار  : مصر  .  ث�ثمائة ألف رطل
ث�ثمائة ألف   : اليمن  .  ألف ألف درھم مرتين ومن البسط مائة وعشرونث�ثة عشر   : إفريقية  .  درھم مرتين

وأما ا ندلس فالذي ذكره   . انتھى  .  ث�ثمائة ألف دينار  : الحجاز  .  دينار وسبعون ألف دينار سوى المتاع
رة ث�ث دينار مكر مؤرخيھا أن عبد الرحمن الناصر خلف في بيوت أمواله خمسة أ2ف ألف ألف الثقات من

ورأيت في بعض تواريخ الرشيد أن المحمول إلى بيت   .  مرات يكون جملتھا بالقناطير خمسمائة ألف قنطار
  . ”أ2ف قنطار وخمسمائة قنطار في كل سنة المال في أيامه سبعة

 ملف عمر بن الخطاب كان مئة مليون درھم، فتوح البلدان، كما أورد الب�ذري أن خراج السواد على عھد
  . 29من  18
  . 28مجموعة الفتاوى، المجلد  369
  . 263و 262 ص ابن قيم الجوزية، أحكام أھل الذمة، مواضع عديدة، منھا 370
  . 227-226الماوردي، ا حكام السلطانية، ص ص  371
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بعض الب�د مقابل عدم الخدمة  فييدفع  الذي يالبدل النقد تساوي امعتبرا أنھ
  : ويتناسى الشيخ أن، 372العسكرية

البديل ھو ا�س�م أو  ؛  نھا مجال ل�ختيارفيوليس  ،الجزية إجبارية - 1  
فعقابه عند أكثر الفقھاء  ،ا2متناع عن دفعھا بعد قبول عقد الذمة ؛ أماالقتل

فليس ا صل ھو التجنيد . دار ا�س�ممع الطرد من  ،ھو تحصيلھا بالقوة ،اعتدا2
من الدفاع عن  الكفاربل إن ا�س�م قد حرم  ؛وتدفع الجزية مقابل ا�عفاء منه

ولم يشذ ، إ2 بشروط معينة،  ن المسلمين احتلوھا ؛وعن حمل الس�ح ،ب�دھم
ب�  ا�س�ميإذ أقر أبو حنيفة بشرعية انضمام أھل الذمة للجيش ؛ إ2 ا حناف

ولكنه . الدولة علىقتال المسلمين الخارجين  فيذلك اشتراكھم  فيبما ، قيد
وحديثا . 373”ا2ستعانة عليھم بأھل الشرك كا2ستعانة بالك�ب“وصف ذلك بأنه 

 1997 في ،مصطفى مشھور ؛مصر فيطالب المرشد العام ل;خوان المسلمين 
وھو من مطالب ، وإخضاعھم للجزية من جديد ،المصريبطردھم من الجيش 

إزاء ما أثاره تصريحه من انتقادات  ،ثم عاد فنفى ما قاله، الجھاديين بالطبع
  . عنيفة من قبل العلمانيين

و2 يمكن ، نتاج ع�قة بين حاكم مسلم ومحكوم كافر ھيَ ا�س�م  فيالجزية   
توقيع عقد الذمة  إلىالتاريخ أشار  فيولم نقرأ نصا و2 حدثا  ،أن تدفع إ2 بالقھر
  . أو دولتين متكافئتين ،اختيارا بين شعبين

 ؛ه تلقائيا من دفع الجزيةفيجيش المسلمين 2 يع إلى الكافرانضمام  – 2  
كما  - وإن حضر بإذن ا�مام استحق .374خدمته العسكريةفھو يتقاضى مقابل 

أما إذا استأجره ف�  ،عموم الفقھاء لدى، 375القليل من العطاء ؛ أيْ الرضخ - كرذُ 
أنه 2  ،كالشافعية ،رأى البعضوإن تطوع من تلقاء نفسه ف .يستحق غير ا جرة

ويتراوح حكمھم بين أن يأخد كل ما  ،وللمالكية آراء معقدة .376يستحق شيئا
إذا قاتل ضمن جيش  ؛وأ2 يأخذ شيئا ،إذا قاتل مستق� عن المسلمين ؛يغنم

بل مما اتفق  . 377المسلمين مثل أو ،أغلب الجيش الكفارإ2 إذا شكل  ،المسلمين
وإن شاركوا  حتى ،تقسيم الغنيمة فيأنه 2 يحق للذميين المشاركة  ،عليه الفقھاء

رغم أنه ُذكر أن ، دينيوھذا مجال آخر للتمييز ال، جيش المسلمين فيالقتال  في
 ىرأوبناء عليه ، 378الغنائم فيصفه  فيالمقاتلين  الكفارمحمدا قد أشرك من 

                                                 
  . منشور بموقع الجزيرة على النت. م1997/10/12لقاء على قناة الجزيرة في  372
  . المبسوط للسرخسي، كتاب السير، باب آخر في الغنيمة 373
  . 67ص  ،عبد القديم زلوم، ا موال في دولة الخ�فة 374
 . حسب تعريف كل من لسان العرب والقاموس المحيط 375
 . 239، ص 10محيي الدين بن شرف النووي الدمشقي، روضة الطالبين،  376
 . التاج وا�كليل لمختصر خليل، كتاب الجھاد وأحكام المسابقة، باب الجھاد وأحكامه 377
أن رسول اللـه استعان بناس من اليھود في حربه فأسھم «ما روى الزھري : ولنا “: ذكر ابن قدامة 378
أن صفوان بن أمية خرج مع النبي يوم خيبر وھو على شركه فأسھم له «رواه سعيد في سننه، وروى » لھم

  .المغني، كتاب الجھاد ،”وأعطاه من سھم المؤلفة
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وعدم مشاركة . الغنيمة فيأنه يستحق المشاركة  ،له رأيٍ  في ،أحمدا�مام 
ويمكن للحاكم المسلم أن يضع . الجھاد 2 تجعله مطالبا بدفع الجزية فيالمسلم 

بالقتال مع  الكفارمقابل قيام ، وليس من ناحية المبدأ ،الجزية  جل محدد
مثلما أنه يمكن أن يدفع  ؛حسب الظروف ومصلحة المسلمين، المسلمين

غير  في ،ولكن كمبدأ مرفوض بالمطلق ،فترات الضعف فيالمسلمون الجزية 
كما  ،نجد أن المسلمين قد دفعوا الجزية للبيزنطيين لفترات لذلك ؛ظروف الضعف

أثناء انشغاله  احين دفع لھم جزية قدرھا مائة ألف دينار سنوي ،حدث مع معاوية
. حين ضعفت دولتھم ،كما دفعھا لھم العباسيون، طالب أبي علي بنبالحرب مع 

لمن يتم  ،وضع الجزية لمدة سنة علىاتفق المسلمون مع أھل أذربيجان وقد 
  . عقود الذمة فيولكن لم تكن ھذه قاعدة عامة ، 379تجنيده لنفس المدة

 تاليوبال، سكانكل ال علىوليس  ،فقط الكفار علىالجزية تفرض  - 3  
 علىبينما الزكاة ضريبة  .الرأس علىضريبة  وھيَ  ،380الكافرتسقط بإس�م 

  . الدخل يدفعھا القادرون فقط

بل  ،يلم يكن ھناك تجنيد إجبار، قبل التحديث، ا�س�ميالتاريخ  في - 4  
أو نصيب من  ،مقابل إما عطاء من بيت المال ،اتطوع أو ،االجندية احتراف كانت

  . 381الغنائم

ى من الزكاة فَ عْ وليس من حقه أن يُ  ،المسلم المقاتل يدفع الزكاة أيضا - 5  
  . مقابل التجنيد

مكن في، دار ا�س�م فقط فيالمقيمين  الكفار على2 تفرض الجزية  -  6  
وھذا ضمن الشروط المحتملة للع�قة  ،دول ومدن وقبائل مستقلة علىفرضھا 

  . بين دار ا�س�م ودار العھد

فلھم إذا ، ب�دھم فيالذين ينتسبون ويقيمون ، أما بخصوص أھل العھد  
ھا أربعة فيولھم أن يقيموا ، نفوسھم وأموالھم علىدخلوا دار ا�س�م ا مان 

ويلزم ، وفيما بين الزمنين خ�ف، و2 يقيموا سنة إ2 بجزية، أشھر بغير جزية
  . 2382 يلزم الدفع عنھم بخ�ف أھل الذمةلكن ، الكف عنھم كأھل الذمة

  

                                                 
من حشر منھم في سنة وضع عنه جزاء تلك و: من شروط الصلح. 540 ص ،2تاريخ الطبري، الجزء  379

  . السنة
الكفر  و ن الجزية عقوبة تجب بسبب  ،  الجزية صغار ف� تؤخذ منه كما لو أسلم قبل الحول و ن“380

  . ، ابن قدامة، المغني”فيسقطھا ا�س�م كالقتل وبھذا فارق سائر الديون
المسترزقة فھم أصحاب الديوان من أھل الفيء مسترزقة ومتطوعة، فأما “: يقسم الماوردي الجند إلى 381

وأما المتطوعة فھم الخارجون . والجھاد، يفرض لھم العطاء من بيت المال من الفيء بحسب الغنى والحاجة
ا حكام السلطانية، ص . ”عن الديوان من البوادي وا عراب وسكان القرى وا مصار الذين خرجوا في النفير

70. 
  .ضعنفس الموالماوردي،  382



133 
 

 
  : الع�قات الحقوقية: ثالثا

2  الذميأن  إلى ،حنبل أحمد بنو ،الشافعيو ،ذھب مالك: القصاص*   
اجًرا ت أو ،رسو2 الكفارب�د  يقدم من الذيالمستأمن  وكذلك، لمسلميتساوى مع ا

أو  ،اإ2 أن المسلم إذا قتل ذمي. 383بل ھو كفء له  :  ومنھم من قال  .  ونحو ذلك
 اذمي امع ذميأما إذا قتل مسلم و. الشافعيو ،قتل به عند مالكيُ  ؛بخدعة امستأمن

والم�حظ ھنا أن التفريق . وابن حنبل ،ومالك ،الشافعيفقط عند  الذميقتل يُ  ؛آخر
وھم  ،الكافرقتل المسلم ب إلىفھناك من ذھب ، ليس متفقا عليه بين الفقھاء

  . 384الكافرعدم قتل المسلم ب إلىبينما ذھبت ا غلبية ، ا حناف

صلى اللـه عليه وسلم قضى أن 2 يقتل  النبيأن ... حدثنا: ووفقا للحديث  
  . )6644 - أحمدمسند ا�مام ( مسلم بكافر

دية عقل الكافر نصف دية عقل ..: فجاء ،1412 - يسنن الترمز فيأما   
ما  إلىھم فذھب بعض :مسيحيوال يھوديدية ال في العلماءواختلف  ..المؤمن

الخطاب أنه  عمر بنعن  يَ وورُ  ،حنبل أحمد بنوبھذا يقول  ..النبيعن  يَ ورُ 
، ثمانمائة درھم يأربعة آ2ف درھم ودية المجوس ينصرانوال يھوديدية ال: قال

دية : العلماءوقال بعض  ،وإسحاق ،الشافعيو ،أنس بنوبھذا يقول مالك 
  . وأھل الكوفة ،الثوريان فيوھو قول س. مثل دية المسلم نصرانيوال يھوديال

أن رسول اللـه صلى اللـه عليه ... حدثنا: 6993 -  أحمدكما روى ا�مام   
يد المسلمين  ..: ما قالفي كاندرجة الكعبة ف علىوسلم خطب الناس عام الفتح 

ودية الكافر ، و2 يقتل مؤمن بكافر، تتكافأ دماؤھم، من سواھم علىواحدة 
  . كنصف دية المسلم

 اأنه 2 يقتل المسلم ولو عبد إلىوعلى ھذا ا ساس ذھب كثير من الفقھاء   
 احر عبد ذميٌ تل وإن قَ  ؛ابالعبد ولو مسلم الحر ولو ذميو2 ا، ابالكافر ولو حر

  . 385ويقتل بنقضه العھد، فعليه قيمته امسلم

 :تحديد الدية فياختلف الفقھاء قد و .وقيل لو قتل مسلم كافرا فعليه ديته  
وأقر  ،عفان عثمان بنكما فعل  ،وقيل مثلھا ،وقيل ثلثھا ،فقيل نصف دية المسلم

  . 386يضاف إليھا تحرير رقبة، ذلك أبو حنيفة

                                                 
  . حد القتل: ، فصل28ابن تيمية، مجموعة الفتاوى، المجلد  383
ة،  سيد سابق، 384 aن bتي. 528ص  ،2ج فقه السAوأما قتل المؤمن بالكافر الذمي، : وقد لخصھا ابن رشد كا

 ،والثوري ،2 يقتل مؤمن بكافر، وممن قال به الشافعي  : فقال قوم  : العلماء في ذلك على ث�ثة أقوال فاختلف
وقال   . به، وممن قال بذلك أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى يقتل  : وقال قوم  .  وجماعة ،وداود ،وأحمد
بداية المجتھد  .  وبخاصة على ماله 2 يقتل به إ2 أن يقتله غيلة، وقتل الغيلة أن يضجعه فيذبحه  : والليث مالك

  . صونھاية المقتصد، الجزء الثاني، كتاب القصا
بن محمد بن سالم بن ضويان، منار السبيل في شرح الدليل، كتاب الجنايات، باب شروط  إبراھيم 385

  . القصاص في النفس
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 ن ديته مثل دية المسلمإ: حنيفة أبي عند: AتياAراء كا النوويويلخص   
، النخعيو، الشعبيو، الحسن محمد بنو، يوسف يوأب، مسعود ابنوھو قول 

  . الثوريان فيوس

عمر و، الزبير بنوھو قول عروة . أن ديته نصف دية المسلم: مالكوعند   
  . أول الفصل فيالحديث المتقدم : ودليله. وابن شبرمة، عبد العزيز بن

القتل  إذا كانو، فديته مثل دية المسلم اإذا قتل عمد: حنبل أحمد بنوعند   
  . ومالك ،حنيفة أبيفجمع بين ، فعلى النصف من دية المسلم، خطأ

العمد  فيثلث دية المسلم  نصرانيوال يھوديأن دية ال«: الشافعيوعند   
، وعكرمة، والحسن، يبالمس بنوسعيد ، وعثمان، عمر: وھو مذھب، والخطأ

 بنعن سعيد  الشافعيبما رواه  استد22 ،راھويه بنوإسحاق ، ثور يوأب
أربعة آ2ف  نصرانيوال يھودياللـه عنه جعل دية ال رضيأن عمر : المسيب

أن دية : يسار ومالك بنوبه قال سليمان » ثمانمائة درھم مجوسيودية ال، درھم
نصف دية : ودية المجوسية، ثلثا عشر دية المسلم أيْ ثمانمائة درھم  مجوسيال
  . مثله: وقيل، مجوسيال

دماء  ئفأن دماء الكفار 2 تكا: )أصحاب أئمة الفقه أيْ ( ودليل ا صحاب  
ثم انه من ناحية . و2 تكتمل بعدمه، كمال الدية فيفا�يمان شرط  ؛المسلمين

وجب أن تنقص دية ، الدية عن دية الرجل فيلما نقصت المرأة با نوثة : القياس
 علىالدية موضوعة  ؛  نلنقصه بالكفر ،الكافر عن دية المرأة المسلمة

  . 387التفاضل

 ،تم تطبيقه الذيو ،ا�س�ميالشارع  فيوالحقيقة أن ا مر ا كثر قبو2   
و2يقتل  ،الكافرھو أن يقتل المسلم ب ،ا�س�ميمصادر التاريخ  فيحسب ما جاء 

إنما  ،”2 يقتل مسلم بكافر“حديث  فيباعتبار أن المقصود ( الحربي الكافرب
وغموضه يفتح الباب أمام  ،رغم أن الحديث لم يقل ذلك ،الحربي الكافريقصد 

 ،لف عليه بين الفقھاءأن ا مر قد اختُ  ،أردنا إثارته ھنا الذيوا مر . )التأوي�ت
كما لم ، ولكن لم يلتزم معظم الخلفاء بذلك، وأرادت ا غلبية منھم الكيل بمكيالين

 ،ولكن تظل المرجعية الفكرية موجودة، يتقبل عموم المسلمين ھذه ال�مساواة
 .وھو حادث فع� ،دينيمع صعود موجات التطرف ال ،وقابلة ل�ستخدام من جديد

بل وينتقدون من ، ُيقتل مسلم بكافر a2 أفالمتشددون ا�س�ميون المعاصرون يرون 
للنقد العنيف  القرضاويعرضت يوسف  التيوھذا من المسائل  ،يقول بعكس ذلك

واقعة أن بدويا قتل  الغزاليوقد ذكر محمد  .388من جانب الحنابلة المعاصرين
 ؛وقال أھل الحديث 2 يجوز القصاص، إحدى دول الخليج فيمھندسا أمريكيا 

                                                                                                                                            
  . ، كتاب الجنايات34ابن تيمية، مجموعة الفتاوى، المجلد  386
 . المجموع شرح المھذب، كتاب الديات، باب الديات 387
  .منھم ناصر بن حمد الفھد، خ�صة بعض أفكار الشيخ يوسف القرضاوي 388
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من باب  ،ولكن تم الخروج من المأزق بقتل المجرم، بالحرجشعرت الحكومة ف
  . 389السياسة الشرعية

 على2 تقبل شھادة غير المسلم  ا�س�ميالفقه  في: المحاكم فيالشھادة *   
 ،والشافعية ،من المالكيةبل لقد قال جمھور الفقھاء ، أغلب الفقھاء لدىالمسلم 

 غير على حتىبعدم جواز شھادة غير المسلم  ،والشيعة ا�مامية ،والحنابلة
: الط�ق( عدل منكم ذويواشھدوا : الشھادة فيالقرآن اشترط العدل  ؛  نالمسلم

 فقهال فييعد  الكافرو. )282: البقرة( ممن ترضون من الشھداء: كما قال. )2
فقالوا  ،ا حناف من ذلك يثنواستُ . عدل يليس بذ اا�س�مي السائد قديما وحديث

. بعضھم فلم تنسخ علىأما شھادتھم  ؛سختالمسلمين قد نُ  علىإن شھادتھم 
 علىمأمورون بتقريرھم “علل ذلك بأن المسلمين  الذي، يشوكانالوكذلك 

بعض ولو لم تقبل  علىشرعھم قبول شھادة بعضھم  علىشرعھم ومن التقرير 
2 توجد  التيذلك مقتضيا �ھدار كثير من القضايا  كانبعض ل علىشھادة بعضھم 

ما بينھم في ھيَ ھا شاھد يشھد بينھم من المسلمين  ن المتاخمة والمداخلة إنما في
أما شھادة المسلمين  .390”والمسلمون متنزھون عنھم مسكنا ومخالطة

  . بإجماع الفقھاء كل الملل علىفمشروعة 

 ،بعض علىليلى أنه إذا اتفقت مللھم تقبل شھادة بعضھم  أبي ابن ىرأو  
إ2 المسلمين ، ملة أخرى على2 شھادة  ھل ملة “: وإن اختلفت 2 تقبل

بعضھم  يعاديو ن عند اخت�ف الملة “، ”أھل الملل كلھا علىفشھادتھم مقبولة 
المسلمين وعلى  علىوذلك يمنع من قبول الشھادة كما 2 تقبل شھادتھم  ابعض
تركنا ذلك لعلو حال  اأن 2 تقبل شھادة المسلمين عليھم إ2 أنa  ينبغي كان ھذا

إذا سافر المسلم فحضره الموت ) من ا حناف( السرخسي لدىو. 391“»ا�س�م
 أبي ابنولكن قال ، وصيته رجلين من أھل الكتاب لم تجز شھادتھما علىوأشھد 

 كان فإنه ،بن الحارث وھو قول شريح، تجوز شھادتھما )أيضا من ا حناف( ليلى
و2  ،الوصية فيشيء إ2  فيالمسلمين  على2 تقبل شھادة أھل الكتاب : يقول
استنادا  ،النخعي إبراھيموقد نقل ذلك عن  ،حالة السفر فيالوصية إ2  فيتقبل 

  . 392)106: المائدة( اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم: قول القرآن إلى

،  نھم ليسوا بأھل كتاب نبذوه“؛ جيز شھادة أھل ا وثانفي الشافعيأما   
ويرفض شھادة أھل ، فلزموه، شيء علىوبدلوه إنما ضلوا بأنھم وجدوا آباءھم 

  . 393حسب قول القرآن ، نھم بدلوا كتبھم ؛الكتاب

                                                 
ة النبوية بين أھل الفقه وأھل الحديث 389 aن bالس.  
  . 775 ، ص1السيل الجرار، 390
  . المبسوط للسرخسي، كتاب الشھادات، باب من 2 تجوز شھادته 391
 . المبسوط للسرخسي، كتاب اخت�ف أبي حنيفة وابن أبي ليلى 392
 . 154 ص ،6، باب حد الذميين إذا زنوا، كتاب الحدود وصفة النفي ،ا م 393
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 ثم، بينما قبلھا آخرون، قبلبعضھم 2 تُ  علىوھناك من يرى أن شھادتھم   
، يھوديال على مسيحيوال مسيحيال على يھوديفمنھم من قبل شھادة ال :اختلفوا

 يھوديبعض و2 تقبل شھادة  علىومنھم من قال تقبل شھادة كل ملة بعضھا 
  . 394يھودي على مسيحيو2  مسيحيال على

ليس  الكافرأساس أن  على، تقبل شھادة كافر بحال أa2 حنبل  ابن ىرأو  
  . 395إذا لم يوجد مسلمون ؛السفر فيحالة الوصية  فيإ2 ، رٍض و2 مُ ، بعدل

كتحريم  ،المعام�ت والعقوبات الجنائية في إجراء أحكام ا�س�م عليھم *  
النفس والمال والعرض وإقامة  فيلزم ا�مام أخذھم بحكم ا�س�م في ؛396الزنا

 ومثال ا ول، 397ما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حلهفي ،الحدود عليھم
 إلى فإن توجھوا، يتقاضواوذلك ما لم ، شرب الخمر الثانيومثال ، 398الزنا

 فيأو حرمته  ،بغض النظر عن حل الفعل ،المسلم حكم بحكم ا�س�م القاضي
  . دينھم

وقد تباينت آراء . والعكس صحيح الكافريرث المسلم  أa2 القاعدة العامة *   
حيث رأيا أن يرث المسلمون  ،الشافعيو ،الفقھاء وأكثرھم اعتدا2 ھنا أبو حنيفة

 رأى البعضو، مالك أن كل ملة ترث بعضھا ىرأو. بعضھم الكفارويرث  ،بعضھم
 أحمدربما  –آخرون  ىرأو، واAخرون ،والنصارى ،اليھود: ث�ثة الكفارأن ملل 

وعباد  ،كالمجوس، من غير أھل الكتاب ترث بعضھا الكفارأن كل ملة من ملل  -
ومنھا  ،نصوص ا حاديث إلىويستند الفقھاء . 399إلخ..وعباد الشمس ،ا وثان

، 2 يرث المسلم الكافر: قال النبيa أن .. حدثنا  4094: صحيح مسلم فيما جاء 
  . و2 يرث الكافر المسلم

: ھافيفاختلفوا  ؛وأما وراثة المسلم للمرتد. والمرتد 2 يرث المسلم با�جماع  
بل يكون ماله  ،وغيرھم ،ليلى أبيوابن  ،وربيعة ،ومالك ،الشافعيف� يرثه عند 

أن يرثه ورثته من  ،وآخرين ،وابن مسعود ،يّ عن عل يَ وِ ورُ . للمسلمين ائفي
، وإسحاق ھذا المذھب ،ا وزاعيو ،ونفيوالكو ،وذھب أبو حنيفة، المسلمين

                                                 
  . ابن قدامة، المغني، كتاب الشھادات 394
 ،4ابن قدامة المقدسي، الكافي في فقه ا�مام أحمد، كتاب الشھادات، باب من تقبل شھادته ومن ترد،  395
  . 271 ص
  .5890، 1وھبة الزحيلي، الفقه ا�س�مي وأدلته،  396
  .300 ص ،1البھوتي، الروض المربع،  397
في حكم الزنا للمتزوجين اختلف الفقھاء في حكم أھل الذمة، فرأى أبو حنيفة أن عقوبة الذمي والذمية  398

 - الموجب التغليظ في العقوبة- ه يشترط في توافر ا�حصان ؛  نالرجم الجلد أبًدا، 2: في جريمة الزنا ھي
  . ي، غير المسلمين في المجتمع ا�س�مينق� عن يوسف القرضاو. ا�س�م

 . ، فصل توارث أھل ملتين163ابن قيم الجوزية، أحكام أھل الذمة، ص  399
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: وقال اAخرون، ردته فھو للمسلمين فيما كسبه : وأبو حنيفة ،الثوريوقال 
  . 400الجميع لورثته من المسلمين

 فيأنه يحق للكافر الشفعة  رأى البعضف :هفياختلف الفقھاء : الشفعة*   
 رأيَ ال ابن قيم الجوزيةوعزز . غيرھم أن ليس له الحق ىرأو، أم�ك المسلم

الطريق المشترك  في احق ذميلم يجعل لل ا�س�ميعلى أساس أن الشرع ، ا خير
 إلىطريق فاضطروھم  فيإذا لقيتموھم  :وفقا للحديث القائل ،عند المزاحمة

وھذه ، انتزاع الملك المختص به عند التزاحم في افكيف يجعل له حق، أضيقه
فاحتج به بعض  ،”نصراني2 شفعة ل“وأما حديث . نفسه أحمدحجة ا�مام 

  . 401فإنه من ك�م بعض التابعين، وھو أعلم من أن يحتج به ،أصحابه

ما يخص ع�قة الزواج فييميز ا�س�م بكل مدارسه بشكل قاطع : الزواج *  
  : Aتيوأھل الكتاب والمسلمين كا ،المشركين الكفاربين 

 أو ،ثنيبغض النظر عن ا2نتماء ا� ،المسلمون يتزاوجون من بعضھم - 1  
قديم  رأيٍ مقابل ، السائد حاليا ومنذ مئات السنين رأيُ وھذا ھو ال .إلخ..اللغوي

من امرأة عربية بحجة عدم  أعجمييتزوج مسلم  أa2 أخذ به معظم الفقھاء يرى 
ورغم أنه 2 يوجد . 402بعض كبار الفقھاء ومنھم ا حناف رأيُ وھو ، الكفاءة
تزويج ب�ل  -  التاريخ فيكما قيل  –ُرفض ، بل العكس، د ذلكفيي نبويحديث 

  . لعدم التكافؤ النبيحياة  وفيمن نسوة عرب  الفارسيوسلمان 

2 : من غير أھل الكتاب الكفار2 يجوز أن يتزوج المسلمون من  - 2  
: البقرة( يؤمنوا حتىو2 تنكحوا المشركين ... يؤمن حتىتنكحوا المشركات 

  . أو مشركين من نوع خاص ،غير مشركين اباعتبار أھل الكتاب كفار) 221

ھذه المسألة  وفي. الكتابيةيجوز للرجل المسلم أن يتزوج من المرأة  - 3  
ةوقد ذھب جمھور الفقھاء . المسيحيين واليھود علىيقتصر مفھوم الكتابية  aن bالس 

والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من : القرآن فيھذا المذھب عم� بما جاء 
نتزوج نساء أھل الكتاب : الحديث وفي) 5: المائدة( الذين أوتوا الكتاب من قبلكم

 المسلمة يالمسلم يتزوج النصرانية و2 يتزوج النصران - يتزوجون نساءناو2 
 ،قال الذي، عمر عبد ` بنھذه القاعدة  علىوقد شذ . )276 - عون المعبود(

و2 ، المؤمنين علىإن اللـه حرم المشركات “: 5164-  البخاريحسب ما ذكر 
وھو عبد من عباد ، أكبر من أن تقول المرأة ربھا عيسى اأعلم من ا�شراك شيئ

 علىواتفق الفقھاء ، 403كذلك كره مالك ذلك أيضا ولكن لم يحرمه صراحة. »`
                                                 

  .شرح النووي، كتاب الفرائض، شروح الحديث 400
   .2، ص 1بدائع الفوائد،  401
وكتاب حاشية ابن عابدين لمحمد  - كتاب المبسوط للسرخسي، كتاب النكاح، باب ا كفاء: من المصادر 402

  . أمين بن عابدين، كتاب النكاح، باب الكفاءة
نكاح المشركين وأھل الكتاب وإس�م أحد الزوجين والسبي : المدونة الكبرى، كتاب النكاح الثالث، فصل 403

 . وا2رتداد
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و2 تنكحوا : بقوله اتمسك 404مته ا�ماميةوحرa  ،جواريتحريمه بالنسبة لل
: الممتحنة( و2 تمسكوا بعصم الكوافر، )221: البقرة( يؤمنa  حتىالمشركات 

أيضا استنادا لحديث عنھم  ، ھل الكتاب المجوس يشوكانالكما أضاف ، )10
  . 405ھل الكتابأسنوا بھم سنة : علىينص  ،ذكره

: وأھل الكتاب ”المشركات“أن القرآن قد ميز بين  العلماءوقد أقر جمھور  
إن الذين ، )1: ينةالب( لم يكن الذين كفروا من أھل الكتاب والمشركين منفكين

 تاليوبال. )6: البينة( ھافينار جھنم خالدين  فيكفروا من أھل الكتاب والمشركين 
وبينما اعتبر . الزواج من الكافرات من غير أھل الكتاب علىيقتصر التحريم 

لم ، أھل الكتاب علىفرض الجزية  علىالك�م  لدى ،المجوس من أھل الكتاب
 فيولم يشذ أحد من الفقھاء ممن لھم كبير اعتبار  ،حالة الزواج فييعتبروا كذلك 

، ا حكام فيولم يميز ا�س�م بين المشرك والملحد . يشوكانالسوى  ،406ا�س�م
التمييز بين  ؛أخذت جھودا كبيرة من الفقھاء التيومن ا مور . معتبرا الكل كفارا

مدى كون اليھود والنصارى من  فيحيث تكمن المشكلة ، اتأھل الكتاب والمشرك
 ،حيث القناعة ا�س�مية أن الكتاب قد تم تزويره، أھل الكتاب أم من المشركين

. ھذا المجال 2 ينتھي فيوالك�م ، عناه القرآن الذيفليس ھو الكتاب  تاليوبال
ذھب  ،تفاصيل وضع أھل الكتاب فيوبغض النظر عن اAراء الفقھية العديدة 

  . تحليل زواج الرجل المسلم من الكتابيات المحصنات إلىجمھور الفقھاء 

بل فقط ممن ليسوا من أھل ، كتابية من أي̂ ولم يحل الفقھاء زواج المسلم   
وحرم  ،ممن أعطى الجزية ،عباس مث� نساء أھل الكتاب ابنوقد أحل . الحرب

 دون أن ،بينما كره مالك الزواج من كتابيات عموما، الزواج من غير ھؤ2ء
  .الحرب أو ،سواء من أھل الذمة ه،يح̂رم

دار  فيالمقيمة  من المسلمة حتىو ،الزواج من أھل الكتاب الشافعيوكره  
  . 407أھل الكتاب عموما زواجكما كره بدرجة أقل ، الحرب

وعنه أخذوا جواز أن ، طالب كره ذلك أبي بن اعليوقد ذكر الحنفاء أن   
بما يختار فر نه إذا تزوجھا  ،مكروهولكنه  دار الحرب فييتزوج المسلم كتابية 

 ،الزواج من الحربيات ،الشافعيو2  ،ولم يحرم أبو حنيفة. 408العيش معھم
  . هاكرھ اولكنھم

                                                 
  . غني، كتاب النكاح، باب ما يحرم نكاحه والجمع بينه وغير ذلكابن قدامة، الم 404
  . 354السيل الجرار، كتاب النكاح، ص  405
فصل  - 158 ص انظر أحكام أھل الذمة،. ھذا التناقض واضح ولم يستطع ابن قيم الجوزية أن يبرره 406

، أشار إليه ابن ”أبو ثور”من الذين أباحوا أكل ذبائح المجوس والزواج منھم. نكاح المجوس وأكل ذبائحھم
  . قيم، نفس المرجع، باب الجزية

  . 282 ص ،4ا م،  407
  . المبسوط للسرخسي، كتاب النكاح، باب نكاح أھل الحرب 408
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المعتدل كثيرا من الشروط الغريبة والتحذيرات  القرضاويورغم ھذا أضاف   
اعتبر كما . 409بلغة قاسية أخ�قھن فيوالتشكيك  الكفارالمعجونة بازدراء نساء 

أن سماح ا�س�م بزواج الرجل المسلم من المرأة الكتابية تسامحا كبيرا من 
 ؛وبنفس المنطق يكون الملحدون والعلمانيون عموما أكثر تسامحا، 410جانبه

  . لكل الناس، بغض النظر عن الدين، حيث يسمحون بالزواج

أنه 2 يجوز أن تتزوج  إلىذھب عموم الفقھاء والعامة من المسلمين  - 4  
ياأيھا الذين آمنوا إذا جاءكم : استنادا للقرآن؛ حال بأي̂ مسلمة من غير مسلم 

المؤمنات مھاجرات فامتحنوھن اللـه أعلم بإيمانھن فإن علمتموھن مؤمنات ف� 
وعلة . )10: الممتحنة( الكفار 2 ھن حل لھم و2 ھم يحلون لھن إلىترجعوھن 

المرأة و2 يصح أن يتولى كافر أمر امرأة  علىأن الو2ية للرجل الفقه  فيذلك 
وقد ُتضاف علل . السائد رأيُ وھو ال؛ 411فالمسلمون ھم ا علون شأنا؛ مسلمة

؛ ورأفة بھم امنھا أن منع زواجھم من نساء المسلمين اُتخذ بر، أخرى أقل أھمية
به ورأفة ورحمة ُيمنع  فبراً ، عبادتھا مكان إلى ن زوج المرأة واجبه أن يأخذھا 

  . من زواجھا

وحسن ، 412منصور صبحي أحمدمنھم  ،ھذا ا2تجاه علىوقد خرج القليلون   
  . 413الترابي

 أa2 أصبح عليھا  ،إذا أسلمت الزوجة قبل زوجھا ؛الكفارحالة زواج  وفي  
ةاستنادا للقرآن و ،ه إجماعفيوھذا  ،تعاشره aن bفھو  ،ه الفقھاءفيأما ما اختلف . الس

ينفسخ  أa2 السائد  رأيُ وال. إذا لم يسلم زوجھا ،ة وتوقيت فسخ عقد الزواجفيكي
 ،زوجته تظل ؛فإن أسلم زوجھا قبل انقضاء عدتھا ،ولكن يوقف ،العقد بإس�مھا

 ،زوجته كانت ؛فإن أسلم، وإن أحبت انتظرته ،انفسخ العقد ؛وإن انقضت عدتھا
  . 414تجديد عقد الزواج إلىمن غير حاجة 

مملة لشروط زواج وط�ق  شرح تفاصيلَ  فيوقد تفننت كتب الفقه  -  5  
والع�قات ، أو بينھم وبين مسلمين ،ما بينھمفيسواء ، من أھل الذمة الكفار

وإظھارھا  ،مما يتعلق بممارسة العبادة من قبل الزوجة، ھذه الحا2ت فيالزوجية 
  . مما 2 نحتاج ا�شارة إليه ھنا، إلخ..لدينھا

                                                 
   .حقائق وضوابط.. الكتابيات زواج المسلم من 409
   .المسلميندستور الع�قة مع غير تحديد المفاھيم، : ا�س�م والعلمانية وجھا لوجه، الباب الثاني 410
 ، أحكام أھل الذمة،”حرم عليھم نكاح المسلمات إذ كان فيه نوع استع�ء عليھن”وفقا 2بن قيم الجوزية 411
فالمسلمات محرمات على المشركين منھم بالقرآن على كل حاٍل، وعلي مشركي  ”ووفقا للشافعية. 110 ص

  . ، ا م، كتاب النكاح”أھل الكتاب لقطع الو2ية بين المشركين والمسلمين
  . الو2ء والبراء في ا2س�م قراءة تحليلية لسورة الممتحنة 412
التخرصات وا باطيل التي تمنع “: ، قال حرفيا2006أبريل  9حديث لصحيفة الشرق ا وسط يوم ا حد  413

  . ”نيفزواج المرأة المسلمة من الكتابي، 2 أساس لھا من الدين، و2 تقوم على ساق من الشرع الح
 الشوكاني، نيل ا وطار شرح منتقى ا خبار، الجزء السادس، باب الزوجين الكافرين يسلم أحدھما قبل 414

  . ا خر، نقل الرأَي عن ابن قيم الجوزية واصفا إياه بأنه في غاية الحسن
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 ،ا�س�ميون بما يسمونه سماحة ا�س�م يفخر ،رغم كل ھذه التعقيداتو  
 فيالبعض مث� أن ا�س�م أكثر انفتاحا  يدعفي .ما يخص ھذه القضية بالذاتفي

 إلىبينما 2 يشير أحد ، 415مسألة الزواج من غير المسلمات من ا ديان ا خري
ب�د  فيوقد أصبح الزواج . وا ديان غير السماوية ،يندينيالكاملة لل� السماحة

وھو ، هفية ديني2 دور للدين و2 المؤسسة ال ،مدنيا منذ سنوات طويلة الكفار
ويسرعون بإھدار دم  ،به ھنا يشمر الفقھاء عن سواعدھم ىنادَ يُ حين  الذيا مر 
مناقشة الموضوع من ناحية  في حتى، مزعومة سماحة أي̂ ب� ، بذلك يالمناد

  . حقوق ا�نسان

  : حد القذف*

إذا قذف أحدھما  الذميھناك خ�فات بين الفقھاء حول عقوبة المسلم و  
 ،المسلم إذا قذف رج� علىأنه 2 حد  :والقول ا ول قال به معظم الفقھاء، اAخر

 بنوسعيد  ،يمثل الزھر ،بعضھم هقال :الثانيو .أھل الكتاب منامرأة  أو
 :القول الثالثو ، لھا ولد من مسلم إذا كان ؛عليه الحد :ليلى أبيوابن  ،المسيب

 ،يللقرطب اووفق .لد المسلمجُ  ؛إذا قذف مسلم امرأة مسيحية متزوجة من مسلم
 علىواتفق الجميع  .أي 2 حد ؛قالوا با ول العلماء أن جل  ،المنذر ابننق� عن 

. 416جلدة ثمانون :المسلم علىفعليه ما  ؛المسلم الحر المسيحيأنه إذا قذف 
:  فقال مالك، أمة أو ،كافرة كانتواختلفوا إن “: رشد حول قذف المرأة ابنوذكر  

  : النخعي إبراھيموقال .  كافرة يجب الحد أو ،مسلمة أو ،ةأم أو ،حرة كانتسواء 
 يوأب ،الشافعيوھو قياس قول ، كتابية أو ،أم المقذوف أمة كانت2 حد عليه إذا 

  . 417”حنيفة

  : ديانة ا طفال* 

، ف_فضلھما ديانة ؛ا من ديانتين مختلفتينإن كانف ؛يتبع الطفل ديانة والديه  
ثم  ،للمسلم ؛ أيْ 418وا قرب إليه أفضل من ا بعد ،أن ا�س�م ھو ا فضل اعتبارب
فالطفل يعتبر  ؛أما إذا أسلم أحد ا بوين. دون المشرك ،يھوديدون ال ،مسيحيلل

ھذا الحال  فيتبع الولد في، ا�س�م إلىحر اھتدت  ذميباستثناء ا مة ل ،مسلما
  . لشرف المسلمة احفظ ،لغىيُ  غير أن الزواج، دين أبيه

                                                 
ولكن المسيحية 2 تعترف . ترفض الكنيسة في بعض الب�د الزواج بين ملل مسيحية أو أديان مختلفة 415

وا ھم أن وجود تعصبات مسيحية أو . أص� بوجود ملل مختلفة والكتاب المقدس 2 يبيح الط�ق إ2 لعلة الزنا
بالنص المقدس قيودا قوية على  يھودية 2 يقودنا آليا 2ستنتاج ما يسمى بسماحة ا�س�م الذي يضع حتى

و عموما 2يبدو لنا أن ھناك من ا ديان ما يعرف السماحة في أمور العقيدة كما يعرفھا . حرية التزاوج
  . ال�دينيون والعلمانيون

  . 5- 4الجامع  حكام القرآن، سورة النور، آية  416
  .  28من  28 ملف بداية المجتھد ونھاية المقتصد، كتاب القذف، 417
وأما حكم الولد ھل يتبع أباه أو أمه فالولد يتبع خير أبويه دينا فإن نكح الكتابي “: قال ابن قيم الجوزية 418

مجوسية فالولد كتابي وإن وطئ مجوسي كتابية بشبھة فالولد كتابي أيضا وإن كان أحدھما يھوديا واAخر 
ة فإن النصارى تؤمن بموسى والمسيح نصرانيا فالظاھر أن الولد يكون نصرانيا وصرح به أصحاب أبي حنيف

  . 140 ص ، أحكام أھل الذمة،”...واليھود تكفر بالمسيح فالنصارى أقرب إلى المسلمين
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  . عود الولد للمسلمفي ؛نسب اللقيط في ذميوإذا اختلف مسلم مع   

 ولم يسمع منه ا�قرار، اثم بلغ كافر،  بويه اإذا حكم بإس�مه تبع يb والصب  
ولكن 2 يقتل ، ا�س�م علىيجبر  -عند ا حناف  – فإنه ،با�س�م بعد البلوغ

  . 419يقتل إذا ارتدف ،فأما إذا سمع منه ا�قرار بعد البلوغ، اأيض

 التيالفكرة  علىوكلھا تعتمد ، ھيوالتفاصيل بخصوص ديانة ا طفال 2 تنت  
، كما تناولناھا تفصي� أع�ه ،والقائلة بأن ا�س�م دين الفطرة ،القرآن فيجاءت 

ا�قرار بھذه الفكرة  الكفاروينتظر الفقھاء من ، ھو الدين الصحيح تاليوبال
تحديد ديانة  في ا�س�ميوبناء عليھا يتقبلون أحكام الفقه  ،كحقيقة مطلقة

إذا أسلم أحُدھما فالولد مع : ھذه النقطة فيالحديث أكثر صراحة  وكان. ا طفال
ولم يكن مع ، نفياللـه عنھما مع أُمه من المستضع رضيعباس  ابن وكانالمسلم 

والحكمة من  ،)78 - البخاري( ا�س�م يعلو و2 ُيعلى: دين قومه وقال علىأبيه 
  . اعتبار ا�س�م ھو ا على أنه الحق المطلق

الفقھاء أن ينادوا  علىمن الواجب  كان ،استقامته علىوإذا تم مد الك�م   
رھم فيإنقاذا لھم من عملية تك ،من أھل الذمة ليربيھم المسلمون الكفاربأخذ أبناء 

. ذهفيھذا 2ستحالة تن فيولكن ليس من السھل مجرد التفكير ، !!من قبل أبويھم
نصارى  علىالخطاب  عمر بنما اشترطه ؛ ا�س�م فيومع ذلك حدثت سابقة 

أن يأخذ منھم  علىفوافق  ؛وھم الذين رفضوا دفع الجزية ،تغلب من العرب بني
كما اشترط عليھم عدم تنصير  ،ضعف ما يدفعه المسلمون تساويصدقة 
 ؛روا أو2دھمفنصa ، وقت 2حق فيولكن يبدو أنھم لم يلتزموا . 420أو2دھم

ھم في يتغلب ليكونن ل يقال لئن تفرغت لبن“: طالب أبي علي بنفتعھدھم الخليفة 
 قتلن مقاتلتھم و سبين ذراريھم فقد نقضوا العھد وبرئت منھم الذمة حين  رأيٌ 
 a421”روا أو2دھمنص .  

إذا أسلم كافر : ويمكن أن نضرب مثا2 عمليا لتوضيح قضية ديانة ا طفال  
 أو ،وإذا أسلمت الزوجة ،ا ب المسلم إلىوطلق زوجته الكافرة يذھب ا طفال 

منذ فترة ليست  مصر فيوھو ما حدث فع� ، المطلقة استحقت حضانة ا طفال
ولديه عندما  على مسيحيقضية تم إلغاء وصاية أب  في( طويلة بحكم المحكمة

، يتعين أن يتبع ا و2د الدين ا صلح“: قول المحكمة فيوجاء  ،أسلمت ا م
  . 422)”وا�س�م ھو أصلح ا ديان

 : حرية العبادة: رابعا  

                                                 
  . تحفة الفقھاء، كتاب السير، باب أخذ الجزية وحكم المرتدينالسمرقندي،  419
  . 26 ص ابن قيم الجوزية، أحكام أھل الذمة، 420
  .نفس الموضع 421
، دار مصر 2004، الطبعة ا ولى، 138نق� عن سيد القمني، شكرا بن 2دن، الجزء الثاني، ص  422

 . 2006وقد أكدت السيدة ذلك في لقاء تلفزيوني في أبريل . المحروسة، القاھرة
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تضمنت ما يخص دور العبادة  التيو ،الشروط العمرية إلىسبقت ا�شارة   
ما يتعلق بھذه فيويمكننا تلخيص ما اتفق عليه مجمل الفقھاء المسلمين . للكفار

  : بن قيم الجوزيةنق� عن كتاب أحكام أھل الذمة 2 ،المسألة

أو المحيط  ،المواضع ا�س�مية فيللذميين  2 يجوز بناء معابد -  1  
الرخصة . فصارت لھم ؛فتحھا المسلمون عنوة التيشاملة ا رض ، المجاور لھا

إذا تأكد ا�مام أن بناء الكنائس  ،فقط كحالة استثنائية ھذا المجال تمنح في
  . المسلمين والمعابد تخدم مصلحة

وإعادة بناء الكنائس والمعابد  ،المعابد المتضررة يجوز تعمير وتعديل - 2  
غير أنه يشترط أن تتواجد تلك ، أبي حنيفةو ،الشافعيو ،المتھدمة عند مالك

  . ؤخذ عنوةلم تُ  ؛ أيْ الصلح موضع عقد معه عھد فيالمعابد 

 ،أنه 2 يجوز بناء المعابد إلىذھبون في ،الشافعية وبعض ،أما الحنابلة - 3  
فإن أحدثوھا ھدمت “ ،ب�د المسلمين فيانھدم منھا  يجوز ترميم ما و2

  . 423”عليھم

مستندا لمجمل  ،تيمية ابنأفتى ، من ھدم كنائسھم المسيحيون وحين تظلم   
 إغ�قھا فھذا كذب مخالف فيأما دعواھم أن المسلمين ظلموھم “: Aتيالعلماء كا

، حنيفة أبيمذھب : فإن علماء المسلمين من أھل المذاھب ا ربعة.  ھل العلم
، ا وزاعيو، الثوريان فيكس، وغيرھم من ا ئمة، وأحمد، الشافعيو، ومالك

أن  علىمتفقون ، ومن قبلھم من الصحابة والتابعين، وغيرھم، سعد بنوالليث 
وبر الشام ، بالعراق ا�مام لو ھدم كل كنيسة بأرض العنوة كأرض مصر والسواد

، منه اظلم لم يكن ذلك، ذلك لمن يرى ذلك فيومتبعا ، ذلك فيمجتھدا ، ونحو ذلك
ناقضين  كانوا، وإن امتنعوا عن حكم المسلمين لھم. ذلك فيبل تجب طاعته 

وخ�صة ك�مه أن المسلمين لم . 424”وحلت بذلك دماؤھم وأموالھم، العھد
  . فقھاؤھمھذا ما رآه أن لمجرد  ،يظلموھم

ف حدة ھذا فيالمحدثين بمحاو2ت عديدة لتخ العلماءوقد قام كثير من    
كتب  فيوما كثرة ما كتبه ھؤ2ء إ2 نتيجة وضوح التمييز . التمييز الواضح

دائما ممث� نقيا  القرضاوييبرز  ،المشار إليھم العلماءوضمن . الفقھاء الكبار
بذل أقصى جھده للف والدوران حول القضية دون في، ”ا�خوان المسلمين“لفكر 

: يستدركراح  ،يذكر ما أشرنا إليه أع�ه ؛ فبعد أنيقدم رأيه الخاص بصراحةأن 
أن من فقھاء المسلمين من أجاز  ھل الذمة إنشاء الكنائس والبيع وغيرھا  على“

القاسم من  ابنالزيدية وا�مام “ إلىمشيرا ، ”ا مصار ا�س�مية فيمن المعابد 
 ،الثقافة ا�س�مية فيمتناسيا ضعف تأثير وجھة النظر ھذه  ،”أصحاب مالك

بل ومتناسيا أن ، والمناداة بإط�ق حرية العبادة ،آرائھم علىومتجنبا الموافقة 
ت شروط بناء مازالو، ا�س�ميمعظم أنحاء العالم  فيبقت الشروط العمرية طُ 

                                                 
  . 256 صالماوردي، ا حكام السلطانية،  423
   .بلمسألة في الكنائس، تحقيق وتعليق علي بن عبدالعزيز بن علي الش 424
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بل . وغيرھا ،السعودية فيومن الممنوعات  ،معقدة جدا، مصر مث� في ؛الكنائس
 ،حين برر قبوله شخصيا للشروط العمرية لبناء الكنائس ،حرج بأي̂ ولم يشعر 

وكل ما يطلبه ا�س�م من غير المسلمين أن يراعوا مشاعر “: قائ� بالحرف
ا مصار  فيف� يظھروا شعائرھم وصلبانھم ، وحرمة دينھم، المسلمين
، ھا كنيسة من قبلفيمدينة إس�مية لم يكن لھم  فيو2 يحدثوا كنيسة ، ا�س�مية

 إلى يؤديمما قد  ا�س�ميالشعور  يا�ظھار وا�حداث من تحد فيوذلك لما 
ليس  الذيبالتسامح “وصف ھذا ا2ضطھاد  فيومستمرا ، 425”فتنة واضطراب

 لمسلمينوتختلف أقلية محدودة للغاية من ا. ”التاريخ البشري فيله نظير 
ب�د  فية دينيفتقبل حرية العبادة ل_قليات ال، العلمانيين بالذات مع ھذا التوجه

  . المسلمين

تسود بين ولكن  ،يجوز للمسلم أن يدخل معابد الكفار ويصلي بھا -   
رغم إقرار بعض كبار  .يسمح للكافر بدخول المساجد المسلمين فكرة أنه 2

أبي حنيفة جواز دخول أھل  إلىكما ُنسب  .426مثل السرخسي، بجواز ذلك علماءال
كما رأى ، وُنسب إليه أيضا جواز دخول المشركين كذلك، المساجد إلىالكتاب 

أْي بخ�ف المساجد ( المشركين مساجد الحل جواز دخولوابن حزم  ،عيفالشا
أنه ليس لھم ا ول : رأيانحمد بن حنبل   بينما، دون المسجد الحرام) الحرم

فأنزلھم ، النبي قدم عليه وفد الطائف ؛  نبغير إذن مسلم الحلدخول مساجد 
قدم ا شعري أن أبا موسى  يَ ولما رُ ، 2 يجوز: والثاني، المسجد قبل إس�مھم

قل لكاتبك ھذا يقرأ علينا : وقال، فأعجب عمر خطه، عمر ومعه نصراني على
نصراني فانتھره ھو : لم؟ أجنب ھو؟ قال: قال. إنه 2 يدخل المسجد: قال. كتابه
  . 427ىفالمشرك أول، و ن الجنب يمنع المسجد، عمر

 إلىا�س�مي أن يدخل الكفار  –لم يكن مقبو2 في التاريخ العربي وبوجه عام 
وا مر مرفوض من قبل الرأي . ونادرة للغاية ،إ2 في ظروف استثنائية ،المساجد

المشركون نجس ف� يقربوا  إنما: ل�ية وفقا ،فالكفار أنجاس ؛العام المسلم تماما
إقرار  علىوقد أجمع المفسرون  .)28: التوبة( المسجد الحرام بعد عامھم ھذا

انطباق ذلك  إلىبينما ذھب بعضھم  ،اAية بعدم اقتراب الكفار من الحرم المكي
ولوجوب صيانة المسجد عن كل ، تعلي� بالنجاسة ؛المساجد عموما على

  . و2 ا راضي ا�س�مية المقدسة ،المساجدف� ينبغي لھم دخول . 428نجس

رغم أنھا  ،الكعبة إلىوقد حرم المسلمون بعد فتح مكة الكفار من الحج   
: وأعلن محمد بعد صدور سورة التوبة ،مشركي العرب لدىكانت تعد بيتا مقدسا 

). 367 - البخاري( 2 يحججن بعد عامنا ھذا مشرك و2 يطوف بالبيت عريان

                                                 
  . غير المسلمين في المجتمع ا�س�مي 425
  . شرح السير الكبير، باب دخول المشركين المسجد 426
 . 180 ص ،4 ابن قدامة، كتاب الكافي في فقه ا�مام أحمد، 427
  . ابن العربي في تفسيره ل�ية، في أحكام القرآن 428
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وھم الذين كانوا ، يروا بين ا�س�م أو القتلخُ  مشركي العرب قدولنتذكر أن 
باعتبارھا  ،كعبة العرب علىھكذا استولى ا�س�م . الكعبة أص� إلىيحجون 

شيء يذكرنا بما يفعله اAن متدينو  ؛إبراھيمثم النبي  ،بناه آدم ،مقدس إس�مي
باعتباره مكان ھيكل  ،المسجد ا قصى علىمن محاولة ا2ستي�ء  ،اليھود

، مع فارق أن ا2حتمال ا خير قد تكون عليه بعض القرائن التاريخية، سليمان
وبغض النظر عن . أثر تاريخي كأشخاص لم يتبين لھما أيb  إبراھيمبينما آدم و

ولم يمنعوا  ،مشركو العرب يقدسون الكعبة بطريقتھم كان ،حقائق التاريخ
ولكن لم يفعل ، ج إليھا إ2 في عام الحديبية فقطالمسلمين من الص�ة فيھا والح

غير دين ا�س�م 2 حق له في  علىأساس أن من  على، المسلمون الشيء نفسه
  . الدين الحق على نه ليس  ؛لو كان يقدسھا حتى ،الكعبة

  : شروط لخروج نساء أھل الذمة من منازلھن - خامسا  

بن  أن عمر، نساء أھل الكتابفساد ذمم : الجوزية تحت عنوان ابن قيمذكر   
 ،أن يدخلن مع نسائھم الحمامات الكفارأھل الشام ليمنعوا نساء  إلىالخطاب كتب 

، عورات المسلمين علىأكره أن تطلع أھل الذمة : حنبل أحمد بنكما أشار لقول 
لسن بثقات “أن نساء أھل الذمة  ىرأ الذيالقاسم  يھذا استنادا  ب ابن قيموبرر 

حسب  –محمد  النبي ىھوقد ن. ”شيء من أمور المسلمين ف� يؤمن الفساد على
 يعني. ه ينظر إليھاكأنa  حتىفتنعتھا لزوجھا  ،أن تباشر المرأة المرأة - ك�مه

  . 429ه يشاھدھا كأنa  حتى ،الذميوصف الذمية المسلمة لزوجھا  إلىذلك  يفضفي

 علىولم يشذ أحد بقدر ملموس  ،ھذه المسألة فيقد خاض الفقھاء كثيرا و  
  . 430قبول القواعد السابقة

 الدولة فيعدم تقلد وظائف سيادية : سادسا  

والنصارى أولياء  يا أيھا الذين آمنوا 2 تتخذوا اليھود: علىنص القرآن 
. )141: النساء( المؤمنين سبي� علىلن يجعل اللـه للكافرين و، )51: المائدة(

بمن ، العموم فيالمسلم  على الكافروبناء عليه يرفض كل ا ئمة با�جماع و2ية 
. 432كافر على حتىأنه 2 و2ية لكافر  :الشافعيويضيف . 431ذلك ا حناف في

                                                 
  . 249 ص أحكام أھل الذمة، 429
نaة 430 bوإن استأجر الذمي داراً سنة : ھاك على سبيل المثال ك�م أبي حنيفة؛ ا كثر اعتدا2 في فقھاء الس

بالكوفة بكذا درھماً من مسلم فإن اتخذ فيھا مصلى لنفسه دون الجماعة لم يكن لرب الدار أن يمنعه من ذلك؛ 
  . ى نه استحق سكناھا وھذا من توابع السكن

فيھا مصلى للعامة ويضرب فيھا بالناقوس فلرب الدار أن يمنعه من ذلك وليس ذلك من قبل وإن أراد أن يتخذ 
أنه يملك الدار ولكن على سبيل النھي عن المنكر فإنھم يمنعون من أحداث الكنائس في أمصار المسلمين 

والمراد نفي » سة2 خصاء في ا�س�م و2 كني«فلكل مسلم أن يمنعه من ذلك كما يمنعه رب الدار وھذا لقوله 
  . )المبسوط للسرخسي، كتاب ا�يجارات، باب إجارة الدور والبيوت. (أحداث الكنائس في أمصار المسلمين

 ن الشرع قطع : ، قال272الكاشاني مث� في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الجزء الثاني، ص  431
  . لكافرين على المؤمنين سبي�و2ية الكافرين عن المؤمنين بقوله تعالى ولن يجعل اللـه ل

  . ا م، كتاب بقتال أھل البغيْ  432
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حيث يجوز لديھم ، باستثناء ا حناف ،منصب القضاء يرفضه الجميع يتو̂ل  حتى
أن يحكم  علىويوافق الشافعية . 433دينهالقضاء للحكم بين أھل  الذميتقليد 

القضاء إ2  ي2 يصح أن يل ،فوفقا لھم ؛ولكن ليس بصفة قاٍض  ،الكافر بين كفار
 علىف� تصح و2ية كافر ولو ، أولھا ا�س�م ،ه خمس عشرة خصلةفيمن اجتمع 

2 تقليد  ،فھو تقليد رئاسة وزعامة ،تنصيب شخص منھم للحكم بينھم ؛ أماكافر
 . 434حكم وقضاء

جواز تولية  إلى، الماورديمثل ، ذھب البعض ،ما يخص منصب الوزارةفيو  
حيث أنھا 2 تتعلق بسلطة ، دون وزارات التفويض ،ذفيأھل الذمة وزارات التن

وھو ما يقبله معظم ا�س�ميين ، 435ذ ا وامرفياتخاذ القرار بل بمجرد تن
 . المعاصرين

د بأن فيالخلفاء الراشدين ما يوھناك من نصوص القرآن وا حاديث وسنة   
أو ، وظائف عليا بالدولة في2 يجب استخدامھم  تاليوبال ؛ھم موضع شك الكفار

  : مواقع حساسة في

 تھم بالسوءوأَلسن ويبسطوا إليكم أيديھم كم أَعداءإن يثَقفوكم يكونوا ل  
ما يود الذين كفروا من أھل الكتاب و2  - )2: الممتحنة( وودوا لو تكفرون

ود كثير من أھل ، )105: البقرة( المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم
، )109: البقرة( الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسھم

يا أيھا ، )120: البقرة( تتبع ملتھم حتىعنك اليھود و2 النصارى  ىرضولن ت
يألونكم خبا2 ودوا ما عنتم قد بدت الذين آمنوا 2 تتخذوا بطانة من دونكم 2 

، الحديث وفي. )118: آل عمران( صدورھم يالبغضاء من أفواھھم وما تخف
2 تستضيئوا بنار : 5209 - سن النسائيو 11698 - أحمدمنھا ما ذكره مسند 

الحديث  السيوطيوقد شرح  .اخواتيمكم عربيعلى و2 تنقشوا ، المشركين
مثل الضوء عند  رأيَ فجعل ال ،2 تشاوروھم أيْ  ؛رأيَ الأراد بالنار ھنا : تاليكال

جھدا كبيرا للكشف  ابن قيم الجوزيةبذل ، أحكام أھل الذمة: كتابه وفي. 436الحيرة
، للخيانة طبيعيواستعدادھم ال ،عن عدم و2ء أھل الذمة للدولة ا�س�مية

 .437إلخ..مستشھدا بالقرآن وا مثلة

له  ُنسبوقد ، وھو حجة للمسلمين ،ذلك فيالخطاب متشددا  عمر بن وكان  
2 تدنھم وقد : ومما قال، مناصب الدولة فيرفضه الشديد 2ستعمال أھل الذمة 

2  -  و2 تأمنھم وقد خونھم اللـه، و2 تكرمھم وقد أھانھم اللـه، أقصاھم اللـه
أموركم وعلى  علىواستعينوا ، الرشا تستعملوا أھل الكتاب فإنھم يستحلون

                                                 
 . الماوردي، ا حكام السلطانية، الباب السادس، و2ية القضاء 433
 . ا�قناع في حل ألفاظ بني شجاع، كتاب ا قضية والشھادات: كتاب 434
 . ا حكام السلطانية، الباب الثاني 435
  .شرح السيوطي لسنن النسائي، كتاب الزينة، شروح الحديث 436
  .98- 97ص ص  437
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ف� يجوز ،  المؤمنين 2 آخذ بطانة من دون - بالذين يخشون اللـه تعالىرعيتكم 
البيع والشراء وا2ستنابة  فيو2 غير ذلك من تصرفاتھم ، استكتاب أھل الذمة

    . 438 إليھم

ھذه  علىوالو2ة  ،”الراشدين“ومع ذلك خرج كثير من الخلفاء غير   
ضد ، وغيرھا ،وأعمال التدوين ،الضرائب يجب في الكفاراستعملوا ف ؛التعليمات

بعزل أھل الذمة ، العزيزعبد  عمر بنوقد أمر . ابتداء من ا مويين، رغبة الفقھاء
 .439ما بعد ذلك إلىمناصبھم  فيوبقوا  ،ولكن أمره لم ينفذ بدقة، من مناصبھم

وقد انقلبت “: ھكذا ضياع ا�س�م علىتحسر  الذي ،القرطبيوھاك تعليق 
وتسودوا بذلك عند ، ھذه ا زمان باتخاذ أھل الكتاب كتبة وأمناء فيا حوال 

 العلماءھذه المخالفات يعتبرھا بعض . 440”الجھلة ا غبياء من الو2ة وا مراء
بالضبط ، مخالفات لفقه ا�س�م ھيَ بينما  ،سماحة ا�س�م علىالمحدثون دلي� 

كما وصفھم مؤرخو  ،”الفجور“ويمارسون  يسكرونكثير من الخلفاء  ما كانمثل
أن  علىأم يدل  ؟؟السكر تبيحأن الثقافة ا�س�مية  علىفھل ھذا دليل . ا�س�م

  . 441ثقافة بعض الخلفاء لم تكن إس�مية تماما؟

الب�د  فيومازالت ا فكار ا�س�مية المتعلقة بو2ية أھل الذمة سائدة   
، الفقھاء أو العامة لدىسواء  ،اليوم سيادة تامة حتىالعربية وا�س�مية عموما 

مثل  ،ومما له د2لة أن مفكرا إس�ميا ُيعد مستنيرا. رجال الدولة لدى حتىبل و
موضوع  فيف من عدم المساواة الواضح فيقد حاول التخ ،البشريطارق 
برر  فأو2 :تناولناه ھنا الذي التقليديولكنه عالج المسألة بنفس المذھب  ،الو2ية

منطق  في ثانياولم يغير ، كل ما قرره ا�س�م من الشروط العمرية وغيرھا
أساس أن  على ،منحھم بعض المناصب إلىولكنه دعا  ،التعامل مع أھل الذمة

، فلم يعد ُيخشى من سيطرتھم ،الب�د ا�س�مية فيالمسلمين اليوم ھم أغلبية 
بل و2ية  ،ھذا العصر لم تعد و2ية ل_شخاص فيأن الو2ية  ثالثاقال و

                                                 
  . 118القرطبي، الجامع ل_حكام القرآن، تفسير سورة آل عمران آية  438
بواكير التصنيف : عبد الكريم محمد مطيع الحمداوي، فقه ا حكام السلطانية، الباب الرابع، الفصل الثاني 439

  . السياسي
  . المرجع السابق، نفس الموضع 440
حنيفة  أباح أبو “: ابن حزم لفقھاء الحنفية التساھل في موضوع شرب الخمر؛ من ذلك ما قالهُنسب  441

شرب نقيع الزبيب إذا ُطِبخ، وشرب نقيع التمر إذا ُطِبخ، وشرب عصير العنب إذا ُطِبخ حتى يذھب ثلثاه وإن 
أسكر كل ذلك فھو عنده ح�ل، و2 حد فيه ما لم يشرب منه القدر الذي يسكر وإن سكر من شيٍء من ذلك 

قمٍح، أو عصير تفاٍح مسكٍر، أو شراب  وإن شرب نبيذ تيٍن مسكٍر، أو نقيع عسٍل مسكر، أو. فعليه الحد
كذلك أشار . 2296المحلي، . ”فسكر من كل ذلك، أو لم يسكر، ف� حد في ذلك أص�ً : مسكرشعيٍر، أو ذرٍة 

النخعي من التابعين وسفيان الثوري وابن أبي ليلى وشريك  إبراھيموقال العراقيون  “: لشبه ذلك ابن رشد
إن المحرم من سائر ا نبذة المسكرة : قھاء الكوفيين وأكثر علماء البصرينوابن شبرمة وأبو حنيفة وسائر ف

في شروط القانص، كتاب ا طعمة : بداية المجتھد، الجزء ا ول، الباب الرابع. ”ھو السكر نفسه 2 العين
المطبوخ  وأما“: ما قال الكاساني في بدائع الصنائع كما جاء مثل ھذا في كتب الفقه الحنفي، منھا. وا شربة

من نبيذ التمر ونقيع الزبيب أدنى طبخة، والمنصف منھما فيحل شربه و2 يحرم إ2 السكر منه وھو طاھر 
 .116، ص 5، الجزء ”رضي ` عنھما -يجوز بيعه ويضمن متلفه، وھذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
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 رابعاو ،لم يعد من الخطر أن ينضم إليھا بعض أھل الذمة تاليوبال ،لمؤسسات
 إلىانضمام الذميين  في البشرياشترط  ؛السائد ا�س�ميلتأكيد نفس المنطق 

  : يالھيئات القضائية ما يل

الشريعة  ھيَ أن تكون مرجعيتھا  يعنيوھذا ، أن تكون الھيئة مسلمة -
  . حسب قوله ،ا�س�مية

  . المسلمين الھيئة من أن تكون غالبية أعضاء -

وفقا  - صالح الجماعة ا�س�مية أيْ  - العام ا�س�مي أن تحقق الصالح -
  .  442ا صوليين لدى ”المصلحة“لكلمة  للضوابط المحددة

 رفضفقد ، القرضاوييوسف ؛ المعاصرا�س�م معسكر فيأما ممثل ا2عتدال 
الدولة إ2 لو  فيالعمل  فيولھم الحق “: ا�س�مية رئاسة الدولة الكفارأن يتولى 

 ؛ة ودنيويةدينيحيث لھا طبيعة  ،مثل رئاسة الدولة ،لھا متطلبات خاصة كانت
إقامة الدين  فيا�مامة والخ�فة نيابة عن رسول اللـه صلى اللـه عليه وسلم 

  . 443”وسياسة الدنيا به

  : وفقا ل;س�م الكافرالع�قات الشخصية بين المسلم و: سابعا

ن فيكما يراه أغلب الفقھاء والمثق ،ھذا القسم موقف ا�س�م فيسنتناول   
 : ا�س�ميين

للمسلم بأن يتخذ  ،العلماءحسب ما فسره  ،2 يسمح النص المقدس -   
ھذه  ).الفصل الثالث( وقد رأينا ذلك في موضوع الو2ء والبراء .صديقا الكافر

، معظم الوقت في ،عموم الب�د ا�س�مية فيحد كبير  إلىمقبولة  كانتالفكرة 
ا�س�مية  ”الصحوة“مع ، وعادت لتتجذر بعد أن ت�شت خ�ل عصر ا2ستعمار

محاولة  إلىالمعاصرين  العلماءوقد لجأ أحد أھم . د كمصربل في حتى، المعاصرة
دون  الكفاراعتبار مصادقة  إلىفانزلق  ؛السامعين علىف وطأتھا فيوتخ ،تبريرھا

 حد من أتباعه أن  وضعيو2  دينينظام  ىرضو2 ي“: المسلمين خيانة وطنية
ليجعل و2ءه لجماعة أخرى من ، ويعيش بھا، ينتسب إليھا التييدع جماعته 

 ية إقامةمكانوبعد إقراره بإ. ”بلغة الوطنية بالخيانةوھذا ما يعبر عنه . دونھا
إن “: ذاته ليقول إلىكثيرة عاد  ،ع�قة ودية مع الذميين معطيا أمثلة وشروحات

كل رابطة  علىة دينيھا أن ا�س�م يؤكد إع�ء الرابطة الفي2 شك  التيالحقيقة 
فالمسلم أخو ، رابطة نسبية أم إقليمية أم عنصرية أم طبقية كانتسواء أ، سواھا
وھم يد ، يسعى بذمتھم أدناھم، والمسلمون أمة واحدة، والمؤمنون إخوة، المسلم

 ،ابنه أو ،أباه ولو كان، كافر من أي̂ المسلم  إلىوالمسلم أقرب . من سواھم على

                                                 
  . المسلمين في المجتمع ا�س�مي الو2ية العامة لغير 442
  . م1997/10/12حوار في قناة الجزيرة في 443
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ومن ، وكل عقيدة، طبيعة كل دين ھيَ بل ، ا�س�م وحده فيوھذا ليس . أخاه أو
 . 444”أكثر من موقف فيقرأ ا�نجيل وجده يؤكد ھذا المعنى 

 والمنافقين جاھد الكفار النبييا أيھا : الكفار علىكما أمر القرآن بالغلظة   
 القرطبيوأقر . )73: التوبة( وبئس المصير ومأواھم جھنم واغلظ عليھم

  . ”العفو والصلح والصفح ھذه اAية نسخت كل شيء من“أن ) وغيره(

بأشياء من قبيل  الكافرالمسلم  لك أقر عموم الفقھاء جواز أن يھنئومع ذ  
 ،الكفار علىكما يمكن التصدق . وما شابه ،والعودة من السفر ،وا�نجاب ،الزواج

كذلك يمكن السير . الكافرينوزيارة واحترام ا بوين  ،ا قارب منھم علىوا�نفاق 
   .أو تجارة ونحوھا ،عمل واحد فيوا2شتراك معه ، كافرجنازة  في

من سورة آل عمران السابق ذكرھا نجدھا تضع  28إذا عدنا ل�ية و  
ومعنى ھذا أنه يمكن . إ2 أن تتقوا منھم تقاة :وھو ،الكفاراستثناء لموا2ة 

  . 445وھذا ھو تفسير أغلب كبار المفسرين، خاف المسلم منھم إذا ،موا2تھم

كافرا أن  يَ أن من واجب المسلم إذا لق على ”الصحيح“نص الحديث  -   
 فيفإذا لقيتم أحدھم . بالس�م 2 تبدؤا اليھود و2 النصاري: يضيق عليه الطريق
 فيذكر الحديث نفسه وُ ، )5615صحيح مسلم ( أضيقه ىطريق فاضطروه إل

 فيو2يتقبل عامة المسلمين مثل ھذه الفكرة  .)500، 499( حبان ابنصحيح 
  . س�مية ا كثر تحضراالبلدان ا�

لحديث ، الذميوكذا إن عطس . أجابه يھديك اللـه امسلم كافروإن شمت  -   
يرحمكم : رجاء أن يقول لھم، النبييتعاطسون عند  كانواأن اليھود : موسى أبي
 نھا شعار  ؛كره مصافحتهوتُ . بالكميھديكم اللـه ويصلح : يقول لھم كانف. اللـه

كل  فيما يكون بينه وبين المسلم فيأَن ي�زَم الصغار  ينبغيو“. 446للمسلمين
و2 يبدأ ، ويحرم تعظيمه... لم عندهمنع من القعود حال قيام المسفيوعليه ، شيء

، المرور فيويضيق عليه » وعليك« علىالجواب  فيبس�م إ2 لحاجة و2 يزاد 
  . 447”داره ع�مة علىويجعل 

حسب ، كفرا علماءعد من قبل بعض الدار واحدة فتُ  فيأما ا�قامة معھم  -   
 -  صحيح الجامع( ديارھم فيبرئت الذمة ممن أقام مع المشركين : الحديث
  . )6062 - صحيح الجامع( من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله - )2815

أن يقوم المسلم بعيادة المريض قبل كل الفقھاء الكبار : زيارة المريض -   
. ا�س�م إلىودعاه  ،المريض يھوديزار جاره ال الذي، النبيعم� بسنة  ؛الكافر

بل ، نسانيالقيام بذلك تعبيرا عن المحبة والتضامن ا� إلى أحدٌ  دعَ ولكن لم يُ 
                                                 

  . يوسف القرضاوي، غير المسلمين في المجتمع ا�س�مي، الباب الخامس 444
  . القرطبي، الطبري، ابن كثير، البغوي، الثعالبي، البغوي، ا لوسي 445
 . ، منار السبيل، كتاب الجھاد)فقيه حنبلي(بن محمد بن سالم بن ضويان  إبراھيم 446
  . رد المحتار على الدر المختار أو حاشية ابن عابدين، كتاب الجھاد، باب العشر والخراج والجزية 447
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مھمة  فيالمسلم  نa أوك، الكافر المريض علىبر ا مر فرصة لعرض ا�س�م اعتُ 
مرض  في2 سيما ، لتدعيم أواصر المحبة بين البشر يو2 يقوم بعمل ود ،مقدسة
نaةوذلك أسوة ب ،الموت bكان: قال... حدثنا :1332- البخاريفقد ذكر  ؛النبوية الس 
صلى اللـه  النبيفأتاه ، صلى اللـه عليه وسلم فمرض النبييخدم  يھوديغ�م 

فقال ، أبيه وھو عنده إلىفنظر . أسلم: فقعد عند رأسه فقال له، عليه وسلم يعوده
صلى اللـه عليه  النبيفخرج . فأسلم. أطع أبا القاسم صلى اللـه عليه وسلم: له

  . أنقذه من النار الذيالحمد للـه : وسلم وھو يقول

2 تكشف  حتى ،المرأة المسلمة أن تختار طبيبا مسلما ليعالجھا على -   
 ،”الضرورات تبيح المحظورات“و2 ُيغفل ھنا مبدأ . كافرعوراتھا أمام طبيب 

  . ولكن يظل الكشف عند الطبيب الكافر من المحظورات

بعض ما  إلىأن تنظر المرأة الكافرة  - الفقھاء المتشددين لدى –و2 يجوز   
2يحل لھا أن تكشف رأسھا عند : فوفقا 2بن حنبل ؛ُيعد عورة المرأة المسلمة

، اليھودية والنصرانية 2تقب�ن المسلمة، أھل الكتاب نساء ..نساء أھل الذمة
شعور  إلى: يعنيشعورھن  إلىنساء أھل الكتاب 2ينظرن .. و2ينظران إليھا

أنھا 2تضع خمارھا عند اليھودية  إلىالناس  قد ذھب بعض... المسلمات
 تنظر اليھودية أنه 2 إلىأنا فأذھب  وأما، ھا ليست من نسائھن؛  نوالنصرانية

، فأما الشعر، و2تقبلھا حين تلد، الفرج إلىومن ليس من نسائھا  ،النصرانية و2
  . 448أن 2يكون به بأس أرجو: قال أو، ف� بأس

لبسھم  في الكفارالمسلمين لمخالفة وعدم التشبه ب ا�س�مييدعو الفقه  -   
ومن : جاء ،5106 – أحمدمسند  وفي. إلخ..يالمش فيوعاداتھم وطريقتھم 

وتعلم ، عن السكن معھم ھيالخطاب الن عمر بنوورد عن ، بقوم فھو منھم تشبه
ومن صور . 450ولبس زيھم، 449أعيادھم فيوا2حتفال معھم ، لغاتھم وكتابتھم

  : 451المشھورة ما لخصة أحد ا�س�ميين المعاصرين الكفارموا2ة 

   . والك�م اللباس فيالتشبه بھم  -  1 

    .ب�دھم فيا�قامة  -  2

   . ب�دھم لغرض النزھة ومتعة النفس إلىالسفر  -  3

   . اتخاذھم بطانة ومستشارين - 4

                                                 
  .36 – 34أحكام النساء، رواية أبي بكر الخ�ل،  448
  . ابن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم 449
صم ا حول حدثنا عا. حدثنا زھير. حدثنا أحمد بن عبد ` بن يونس“: 5366 - جاء في صحيح مسلم 450

وإياكم والتنعم، وزّي أھل الشرك، ولبوس : .. كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان: عن أبي عثمان، قال
رأَى : قال. أَن عبد ` بن عمِرو بن العاص، أَخبره ...:5389 - أيضا وجاء في صحيح مسلم، ”..الحرير

 . »إِن ھذه من ثياب الكفار، َف� تلبسھا«فقال . رسول اللـه علّي ثوبيِن معصفرينِ 
   .عبدالملك القاسم، الو2ء والبراء 451
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، طقوسھم وأعيادھم يعبر عن الذيخصوًصا التاريخ ، التأريخ بتاريخھم - 5
   . يكالتاريخ المي�د

  . بأسمائھم يالتسم - 6 

 ،أو تھنئتھم بمناسبتھا ،إقامتھا فيأو مساعدتھم  ،أعيادھم فيمشاركتھم  -  7
  . أو حضور إقامتھا

وا�عجاب بأخ�قھم ، والحضارة مدحھم وا�شادة بما ھم عليه من المدنية -  8
  . الفاسد عقائدھم الباطلة ودينھم إلىدون النظر  ،ومھاراتھم

  . ا2ستغفار لھم والترحم عليھم -  9

الموا2ة  إلىالظاھر ذريعة  في الكفارأن مشاركة  452تيمية ابنويرى   
 إلىھا تدعو ؛  نالمقاطعة المباينة فيكما  ،ھا مصلحةفيوليست ، والمودة إليھم

السلف  كان ولھذا .وتدل عليه العادة، نوع ما من المواصلة توجبه الطبيعة
 ،ومثال عدم التشبه. الو2يات فيترك ا2ستعانة بھم  علىيستدلون بھذه اAيات 

 . إن اليھود والنصارى 2 يصبغون فخالفوھم: الحديث فيھو ما جاء  ،كما قدمه

محبة لھم  ؛مكفرا من تشبه بھم، والبعض يطالب من تشبه بھم بالتوبة  
 – نه  ؛بالتوبة ،غاف� عن ھذا القصد ،مطالبا من يفعل ذلك، بكفرھم ىرضو

ويقدم . 453ه خصلة من خصالھمفيو ،أمورھم الجاھلية فيشابھھم  - حسب قوله
 : الكفارمما يسميه التشبه ب ،أكثر لموقف محمد رجب تفصي�تٍ  بنالفرج  وأب

حينئذ “: وعلل بأنه، عن الص�ة عند طلوع الشمس وعند غروبھا ىھن -   
 . ”الصورة الظاھرة فيذلك الوقت تشبھا  فيصير السجود في ،الكفاريسجد لھا 

: رواية وفي ”ىاعفوا الشوارب واحفوا اللح، خالفوا المشركين“: وقال -   
 . ”خالفوا المجوس، ىجزوا الشوارب وأرخوا اللح“

 “: عنه انه قال وُرويَ . النعال مخالفة  ھل الكتاب فيوأمر بالص�ة  -   
فإن تسليم اليھود ، 2 تشبھوا باليھود والنصارى، ليس منا من تشبه بغيرنا

 . الترمذيأخرجه  ”ا�شارة بالكف

 . أعيادھم فيعن التشبه بھم  ىھون -   

من أقام بأرض المشركين يصنع نيروزھم “: عمر عبد ` بنوقال   
: أحمدوقال ا�مام . ”يموت حشر يوم القيامة معھم حتىومھرجانھم وتشبه بھم 

 . 454”ومن تشبه بھم فھو منھم، وھو من فعل المجوس، أكره حلق القفا “

                                                 
  . اقتضاء الصراط المستقيم، النھي عن اتخاذ اليھود والنصارى أولياء 452
عبد` بن عبد الباري ا ھدل، السيف البتارعلى من يوالي الكفار ويتخذھم من دون اللـه ورسوله  453

   .والمؤمنين أنصار

   .الفرج بن رجب الحنبلي، الحكم الجديرة با�ذاعة وأب 454 
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وھو ، النصوص المذكورة فيموضح  الكفاروالمبرر المقدم لعدم التشبه ب  
إذا استخدمنا ، ة ا�س�ميةفي2 تفقد الھوية الثقا حتى ،عدم خلق أرضية للمودة

 تاليوبال، تميزھم وتفردھم علىجب أن يحافظ المسلمون في ؛التعبيرات المعاصرة
 علىوالواضح أن ھذا إنما يعبر عن الخوف البالغ . ھويتھم الخالصة نقية

 الكفارويضاف أن . الثقافات ا خرىمن تأثير ا2خت�ط والتقارب مع  ،ا�س�م
 .ن لنشر دينھمين متفرغوھم ھم اAخركأنa و ،يمكرون للمسلمين �يقاع ا ذى بھم

2    :فقال ،عن المواصلة ىھ جله ن الذيبين تعالى المعنى “: القرطبييقول 
أنھم وإن لم  يعني، فسادكم في2 يتركون الجھد  يعني  .  يقول فسادا   يألونكم خبا2

وتتضمن . 455”المكر والخديعة فيالظاھر فإنھم 2 يتركون الجھد  فييقاتلوكم 
وأنھم  ،بأنھم يبيتون الشر للمسلمين للكفارتلك النزعة للتمايز اتھاما مطلقا 

  . خطر عليھم تاليبال

 ،أن المسلمين ھم ا على ،الكفاروالمبرر ا خير لعدم تشبه المسلمين ب  
رغم أن التمايزات المطلوبة 2 يمكن و. حسب النص المقدس ،ھم ا دنى الكفارو

 ،شيء آخر قبل أي̂ حد ذاته  فيفالمطلوب ھو التميز ، عكسه أو ،وصفھا بالسمو
  . ويضيع تفرد ا�س�م ،2 تختلط الھويات حتى

ولكن ، 2 يمنعھا كلية الفقهف ،مناسبات معينة في الكفارأما تھنئة  -   
يجب و. عيادة المريضالتعزية و فيھا كالك�م فيالك�م المتفق عليه أن و .بشروط

مثل قول  ،رضا المسلم بدين الكافر علىتدل  التيالحذر من استخدام ا لفاظ 
: لكن يمكن القول ،ه أو أعزك اللـه أو أكرمكفيمتعك اللـه بدينك أو نيحك  :أحدھم

، با2تفاقفمرفوضة  ،الكفروأما التھنئة بشعائر . إلخ..أكرمك اللـه با�س�م وأعزك 
فھذا ، عيد مبارك عليك ونحو ذلك :قولفي ،وصومھم ،مثل أن يھنئھم بأعيادھم
فمنھم من أقر بتھنئة  ،أما العلماء المحدثون. 456الكفر إلىحرام وإن لم يصل قائله 

 ؛457مثل القرضاوي ،اعتبارا لتغيرات العصر، الكفار بأعيادھم بدون تلك الشروط
لكن  ،كما وافقت دار ا�فتاء المصرية بتھنئتھم. 458مما عرضه لمھاجمة السلفيين

  .بألفاظ 2 تتعارض مع العقيدة ا�س�مية
وإذا حييتم بتحية : القرآن يجب أن يرد المسلمون التحية في: التحية -   

الكتاب ينطبق ما يتعلق بأھل فيو. )86: النساء( فحيوا بأحسن منھا أو ردوھا
نaةوقد فصلت ، ولكن القرآن لم يتحدث عن البدء بالتحية، ذلك bالنبوية ذلك  الس

فإذا لقيتم ، 2 تبدأوا اليھود والنصارى بالس�م: الحديث ففي. الفقه إلىبا�ضافة 
وقد أجمع . )5615 - صحيح مسلم( أضيقه إلىطريق فاضطروه  فيأحدھم 

عباس  ابنفذھب ، باستثناء قليل، يبدأ المسلم بتحية الكافر أa2  علىمعظم الفقھاء 
                                                 

  . 118الجامع  حكام القرآن، تفسير سورة آل عمران آية  455
  . 84 ص أحكام أھل الذمة، 456
 . النصاري بأعيادھم من البرتھنئة  457
أعيادھم من ب ماھر بن ظافر القحطاني، الرد الكاوي على يوسف القرضاوي في قوله أن تھنئة النصارى 458
 .البر
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 الذي، الصنعانيما ذكر في ،وكذلك بعض الشافعية، جواز ا2بتداء لھم بالس�م إلى
 aالس�م عليكم: و2 يقال، با�فراد الس�م عليك: يإ2 أنه قال المازر“: ر قائ�فس .

حسنا وأحاديث ا مر بإفشاء وقولوا للناس : واحتج لھم بعموم قوله تعالى
نaة إلىاستنادا  ،وذھب البعض. 459”الس�م bأن للمسلم  إلى ،ما يبدوفيالنبوية  الس

وعلى حد تعبير ، أن يسترد س�مه منهسبيل الخطأ  علىإذا ابتدأ الكافر بالتحية 
من لم  علىفلو سلم  و2 يجوز ابتداء أھل الذمة بالس�م“: قال ؛الدمشقي النووي

له  اتحقير ياسترجعت س�م استحب أن يسترد س�مه بأن يقول ايعرفه فبان ذمي
بغير الس�م بأن يقول ھداك اللـه أو أنعم اللـه صباحك ولو  الذمي وله أن يحي̂ 
ولكن ھذا ليس مقبو2 . 460”وعليك قوله علىالرد  فيلم يزد  ذميسلم عليه 

حسب ما ذكر  ،فمشروط ھو اAخرأما رد التحية . العام المسلم رأيوسط ال
 علىأھل الكتاب ولكنه يقتصر  علىأنه يرد  علىواتفق العلماء “: الصنعاني

عامة : يقال الخطاب، روايات فيوھو ھكذا بالواو عند مسلم ، وعليكم: قوله
. عيينة يرويه بغير الواو ابن وكان: قالوا، المحدثين يروون ھذا الحرف بالواو

عليھم  اھو الصواب  نه إذا حذف صار ك�مه بعينه مردودھذا : يوقال الخطاب
إثبات : النوويقال . ما قالوهفيوإذا أثبت الواو اقتضى المشاركة معھم ، خاصة

فإن الواو وإن اقتضت المشاركة ، الواو وحذفھا جائزان صحت به الروايات
  . 461“فالموت ھو علينا وعليھم و2 امتناع 

2 يصح نداء وخطاب وعنده . ابن قيم الجوزيةتكلم في ھذا : بةالمخاط -   
أو يا ، ييا سيد: مثل، الخضوع لھم بتعظيمھم أو يلفظ أو لقب يوح بأي̂  الكفار
وأما تلقيبھم بمعز الدولة وعضد الدولة ونحو ذلك ف� “ ؛أو نحو ذلك، مو2نا
ىكما أنه 2 يجوز أن ، يجوز aسديدا و2 رشيدا و2 مؤيدا و2 صالحا ونحو  ُيسم

ىومن  ،ذلك aإن كان بل ،بشيء من ھذه ا سماء لم يجز للمسلم أن يدعوه به تسم 
ثم . ”يا يھودي ييا إسرائيل يھوديويقال لل ييا صليب مسيحينصرانيا قال يا 

زمان  إلىوأما اليوم فقد وفقنا “: عصره فيما صار إليه ا مر  علىراح يتحسر 
أرزاق الجند  فيھم ويتحكمون أيديقبل المجالس ويقام لھم وت فييصدرون 

الطيب ويسمون حسنا  يالفضل وأب يالع�ء وأب يوا موال السلطانية ويكنون بأب
أسماؤھم من قبل يوحنا ومتى وحنينا وجرجس  كانتوحسينا وعثمان وعليا وقد 

عزرا وأشعيا ويوشع  وبطرس ومار جرجس ومارقس ونحو ذلك وأسماء اليھود
ل ونحو ذلك ولكل زمان أومشكم ومرقس وسمو يوحزقيل وإسرائيل وسعيج وحي

  . 462”دولة ورجال

                                                 
  . 499 ص ،2سبل الس�م شرح بلوغ المرام، باب الجزية والھدنة،  459
  . 230، ص 10روضة الطالبين،  الدين بن شرف النووي الدمشقي،  محيي 460
 . 499 ص ،2سبل الس�م شرح بلوغ المرام،  461
 . 252 ، صأحكام أھل الذمة 462
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: متبعين القرآن، أھل الكتابقاصدين ذبائح ، حلل الفقھاء تناول طعام -   
ويشترطون أن ، )5: المائدة( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لھم

، ”ميتة“وحديثا حرم أغلبھم ما ُتقتل بوسائل أخرى  نھا ُتعتبر  .تكون مذبوحة
ذا فيتن ؛أو لعيد ،ةدينيكذلك 2 يجوزون أكل ما ذبح لمناسبة . أحلھا البعضلكن 

 إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أھل به لغير اللـه: لحكم القرآن
، ھذا الخصوص فيوھناك من اAراء ما ھو شاذ بين الفقھاء . )173: البقرة(

وذھب ، ه تناول طعام نصارى العربفييحرم  ،طالب أبي علي بنل رأيٌ منھا 
  . 463نفس المذھب الشافعي

ومنھم  ،من غير أھل الكتاب فحرم أكلھا جمھور الفقھاء الكفارأما ذبائح   
 ،طالب أبي بن عليj و ،ذلك حرم ا خير علىوقياسا ، 465وأبو حنيفة ،464الشافعي

باعتبار أن العرب  ؛بل مرتدين ، نھم ليسوا أص� بنصارى ،ذبائح نصارى العرب
 يعني، دين غير ا�س�م إلىوتحول بعضھم  إبراھيمدين  علىجميعا أصلھم حنفاء 

بل يخيرون مثل ، تؤخذ منھم الجزية أa2  رأى البعضولنفس السبب . أنھم مرتدين
 فقد ذھب جمھور الفقھاء ،وأما المرتد. المشركين بين ا�س�م أو السيف باقي
، سحاق ذبيحته جائزة وقال الثوري مكروھةإوقال ، أن ذبيحته 2 تؤكل إلى

  . 466؟ھل المرتد يعتبر من أھل الكتاب أم 2 ؛وسبب الخ�ف

استند شيخ مھم التمييز بين أھل الكتاب وبقية الكفار  اوعلى ھذ  
ضوء ما ذكرناه نعرف الحكم  على“: استيراد اللحوم علىحكمه  في القرضاويك

مما ، اللحوم المستوردة من عند أھل الكتاب كالدجاج ولحوم البقر المحفوظة في
التذكية ھي قتل الحيوان بغرض ( ونحوه يقد تكون تذكيته بالصعق الكھربائ

أما . وفق عموم اAية، فما داموا يعتبرون ھذا ح�2 مذكى فھو حل لنا. )أكله
ھم ليسوا أھل ؛  نف� يجوز تناولھا بحال: اللحوم المستوردة من ب�د شيوعية

وتنطبق . 467 ”ويجحدون با[ ورسا2ته جميعا، كتاب وھم يكفرون با ديان كلھا
شترط فيأما الصائد لصيد البر “: ما يأكله المسلم من الصيد علىالقاعدة نفسھا 

 فيأو من ھو ، أو من أھل الكتاب، بأن يكون مسلما: الذابح فيه ما يشترط في
 . 468”حكم أھل الكتاب كالمجوس والصابئين

ه تكلم الفقھاء غير فيف، من قبل المسلمين الكفار يأما استخدام أوان -   
إن وجدتم غير آنيتھم ف� : الحديث ما يبيح استعمالھا للضرورة فقط وفي. قليل

  .)1560 - سنن الترمذي( ھافيفإن لم تجدوا فاغسلوھا وكلوا ، ھافيتأكلوا 
                                                 

  . 31 أحكام أھل الذمة، ص 463
  . 784، ص 7ا م، كتاب سير ا وزاعي، ذبيحة المرتد،  464
  . للسرخسي، كتاب ا شربة المبسوط 465
 . ابن رشد، بداية المجتھد، الجزء ا ول، الباب الخامس 466
  . الح�ل والحرام في ا�س�م، الباب الثاني 467
 . نفسه 468
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  : أخرىشخصية  ذلك شروطٌ  إلىيضاف 

ف� يمشي إ2 ، 469مما يميز المسلمين ،وغيرھا ،منعھم من لبس العمامة -   
غليظ سير ( و2 يلبس سراويل ذات خدمة ،و2 يلبس طيلسانا ،بزنار من جلد

و2 يوجد في بيته  ،)لسان النعل( و2 يلبس نع� ذات عذبة ،)محكم مثل الحلقة
  . 470الجمعة ىُتصل حتىو2 يدخل الحمام يوم الجمعة  ،س�ح إ2 ُنھب

   -  a2يفرقوا شعرھم مثل المسلمين أ .  

  . ولھم الحق في ركب الحمير 2 الفرسان ،منعھم من ركوب السروج -   

وھو  ،وھو ما يعني حلق مقدم شعر الرأس ،عليھم أن يجزوا نواصيھم -   
  . ما ھو منسوب إليه ، حسبوھو ما أمر به عمر بن الخطاب. ربعھا ا مامي

لتختلف  ؛والھدف من ھذا التمييز في الشكل أن ُيعرف الذمي من المسلم  
كما رأينا في  ،الذمي القيام بواجبات معينة تجاه المسلم علىحيث يتعين ، المعاملة

إن الشروط المضروبة “: ابن تيمية واضحا في ذلك كان وقد. الشروط العمرية
أھل الذمة تضمنت تمييزھم عن المسلمين في اللباس والشعور والمراكب  على

  . 471”امل الكافر معاملة المسلمأن يع إلىوغيرھا لئ� ُتفضي مشابھتھم 

 حتى ،العصر الحديث حتىوقد استمر التمييز في اللبس ضد أھل الذمة   
و2 شك أن أھل الذمة قد تجاوزوا . ألغاه محمد علي في مصر والب�د التي ضمھا

، بعض الحكام عن تطبيقھا حتىوتغاضى  ،وقاوموا ھذه الشروط من حين Aخر
ولم يعد ھذا . 472حين Aخر با2لتزام من جديدولكن كانت تصدر ا وامر من 

، وتم تجاوزه بالفعل ،و2 يطالب به أحد ،التمييز الفج معمو2 به في الوقت الراھن
مبررين ذلك ، كما حدث في التاريخ ،ولكن مازال الفقھاء يدافعون عنه مبدئيا

                                                 
ووفقا لسنة أحد . العمامة ھَي قماش يلف حول الرأس بطريقة معينة اتخذه المسلمون قديما ع�مة لھم 469

أنه دخل ناس من بني تغلب عليه  ،أكثر الخلفاء مصداقية لدى عموم وفقھاء المسلمين؛ عمر بن عبد العزيز
نحن بنو تغلب، قال : فمن أنتم؟ قالوا: يئة العرب، فقالوا يا أمير المؤمنين ألحقنا بالعرب قالعليھم العمائم كھ
، فأخذ من نواصيھم، وألقى العمائم )أْي مقص(بجلم  يa العرب؟ قالوا نحن نصارى، قال عل أولستم من أوسط

ويقصد أن  ،البردعة(=كف 2 تركبوا السروج، واركبوا على ا : وشق رداء كل واحد شبرا يحتزم به، وقال
كما أمر نفس الخليفة بأ2 يلبس مسيحي . ”، ودلوا رجليكم من شق واحد)يركبوا الحمير والبغال دون الخيل

ابن تيمية، اقتضاء الصراط . )أْي عمامة(، و2 عصب )أْي حرير(، و2 ثوب خز )شيء يشبه البالطو(قباء 
 . المستقيم

  . 237 ص مة،أحكام أھل الذ ،ابن قيم الجوزية 470
  .180، ص 6الفتاوى الكبرى،  471
فيه نودَي على طائفة المخالفين  1233واستھل شھر جمادي ا ولى بيوم ا حد سنة  “: ذكر الجبرتي 472

ا زرق وا سود و2 يلبسوا العمائم البيض  نھم خرجوا عن  للملة من ا قباط وا روام بأن يلزموا زيھم من
الرھوانات والبغال  بالشي�ن الكشميري الملونة والغالية في الثمن ويركبونشيء ويتعممون  الحد في كل

الناس عن طريقھم و2 يظن الرائي لھم إ2 أنھم من  والخيول وأمامھم وخلفھم الخدم بأديدھم العصي يطردون
بالبنادق  ا سلحة وتخرج الطائفة منھم إلى الخ�ء ويعملون لھم نشنبا يضربون عليه أعيان الدولة ويلبسون

عجائب اAثار في التراجم وا خبار، الجزء الثالث، ملف . ” الرصاص وغير ذلك فما أحسن ھذا النھي لو دام
    . 131من  127
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وھذا . لكل ملة ،ونظام المواريث ،نظرا 2خت�ف مراسم الدفن ؛بضرورة التمييز
وھو ، ما يبرر رفض ا�س�ميين المعاصرين إلغاء بند الدين في بطاقات الھوية

  . بديل من وجھة نظرھم  شكال التمييز السابقة

  . 2 يظھروا شركا -   
 نه  ؛والعكس غير صحيح، 2 يمنعوا أقاربھم من ا�س�م إن أرادوا -   

  . يكون ردة تستوجب القتل
إذا أرادوا  ،وأن يقوموا لھم من مجالسھم ،المسلمينأن يوقروا  -   

  . الجلوس
  . في طرق المسلمين ،و2 شيئا من كتبھم ،2 يظھروا صليبا -   
و2 يرفعوا أصواتھم بالقراءة في  ،2 يضربوا بالناقوس إ2 ضربا خفيا -   

  . في وجود المسلمين ،كنائسھم

  

******  

دار ا�س�م 2  في الكفارا�س�م بما استعرضناه آنفا من جوانب ع�قة   
مما ناقشه الفقه  ،الكفارفھناك الكثير من أشكال التمييز ضد . يشمل كل شيء
ن بتناول نماذج أساسية من ھذه فيمكت ،ولم نھتم بإبرازه ،بالتفصيل الممل

 جواريمنھا ما يتعلق بتملك ال ،فقد تناول الفقھاء موضوعات أخرى. الع�قة
وھناك ما يتعلق أيضا  .أو إنجاب الجارية لطفل أسلم ،حالة إس�مھم فيوالعبيد 

ومدى ، تداءات الجسدية بين مسلمين وكفارحا2ت السب وا2ع فيبالعقوبات 
 فيومدى أحقيتھا  ،الكنيسة أو المعبد إلىالذھاب  فيأحقية زوجة المسلم الكتابية 

، مجال الدين فيا بناء وعن نوع ع�قتھا ب ،قراءة كتابھا المقدس علنا أو سرا
 التيلن تضيف مفاھيم أساسية للقضية  التي ،وعشرات الموضوعات ا خرى

 . نتناولھا

فشھدت بعض  ؛بقت القواعد السابقة بدرجات مختلفةالتاريخ طُ  وفي  
 فيالسلطة ا�س�مية  أيديبينما تراخت  ،الفترات تشددا واضطھادا شديدين

وقد تمتع أھل الذمة ، وتركيبة النخبة الحاكمةحسب مصلحة الدولة ، أحيان أخرى
ومن الفترات ، ةدينيالناحية ال فيعصور الخلفاء ا قل تزمتا  فيبحقوق أكثر 

وطوال ، يفترة حكم ص�ح الدين ا يوب ،وغيرھم ،الذھبية  ھل الذمة من اليھود
شھدت بعض  ا�س�مي – عربيبداية ا2حت�ل ال وفي. عھد دولة ا ندلس

 فيكما تخلص ھؤ2ء ، سكانكسبا لتعاطف ال ،المناطق تھاونا معينا من الفاتحين
 ،ا�س�مي – ا2حت�ل العربي علىبعض الحا2ت من أشكال من ا2ضطھاد سابقة 

مثل اضطھاد الرومان الشديد  ،ظل حكومة إس�مية فيعد لھا ضرورة تلم 
. بعض الجوانب فيالشروط العمرية أھون  كانتف ؛مصر فيللكنيسة ا رثوذكسية 

من وضعھم أيام  ا�س�ميوبوجه عام صار وضع اليھود أفضل تحت الحكم 
 . الرومان
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مثل ھذه  فيويتفاوت موقف ا�س�ميين المعاصرين بين التشدد والتساھل   
كما يميل البعض �عادة ترتيب  ،الظروف حسب ،وتتغير المواقف ،القواعد

ولكن  ،قوة الحركة ا�س�مية فيبحيث يتم تجاھل ا مور غير المؤثرة  ،ا ولويات
وليس من  ،ذھب القليلون للغاية �نتاج فقه جديد أكثر انفتاحا من الناحية المبدئية

  . ناحية ا ولويات التكتيكية

 : شروط نقض عھد الذمة: ثامنا  

، 473تيمية ابننق� عن ، الطبريجرير  محمد بن ما قاله إلىأشرنا من قبل   
تكن للمسلمين  ما لم ،دار ا�س�م فيأن ا�مام غير ملزم بقبول أھل الذمة  إلى

، للكفار يوإجبار ،للمسلمين يومعنى ذلك أن عقد الذمة اختيار. ذلك فيمصلحة 
إ2  ،فجل الفقھاء يرفضون نقض عھد الذمة ؛ا�س�م في يٌ ھامش رأيٌ وھذا 

نaةوقد اختلف الفقھاء . عليه الذمي سباب تتعلق بخروج  bھذا  فيا ربعة  الس
 : Aتيا مر ويمكن تلخيصه مبدئيا كا

    

  : وفقا ل_حناف  

 .دار الحرب يھدر دمه وماله إلىأو انتمى ، إذا تسلح ضد المسلمين - 1  
دون إنھاء ، عقوبة تناسب ما ارتكبه، المخالفة لعقد الذمة علىبخ�ف ذلك ُيعاقب 

بإلحاقه  حالة رفضه دفع الجزية في -  كما أشرنا من قبل - ىفكتويُ ، العقد نفسه
 ،بھا عقد الذمة يوھناك جرائم 2 ينتف. امع أخذ الجزية منه جبر، بدار الحرب

 ،مثل التجسس لحساب العدو ،للمصلحة أو ،ولكن قد تصل عقوبتھا للقتل تعزيرا
  . سب الرسول أو

  وفقا للشافعية   

  . أو تحالف مع دار الحرب ،المسلمين إذا حمل الكافر الس�ح ضد -  1  

  . عن الخضوع لقوانين وأحكام الدولة ا�س�مية الكافرامتناع  -  2  

  . الخراج أو ،امتناعه عن دفع الجزية -  3  

  : شروط الشافعية إلىوفقا للمالكية يضاف   

  . محاولة نشر دينه بين المسلمين -  4  

  . أو يتجسس لصالحھم ،ا عداء الكفارجواسيس  يأن يؤو -  5  

  . أو الرسول ،أو للـه ،أن يوجه نقدا ل;س�م -  6  

كتاب المسائل  فيرحت شُ وقد ، ا كثر تشددا تزداد الشروطوفقا للحنابلة   
ھَي ، لمخالفة الشروط الذميانتقاض عھد “: Aتيكا الفراء يي يعل بالفقھية 
للشروط و2 يكون ضارا  وفقا ،ارتكبوا فع� ممنوعا عليھمإذا : بالمعنى

                                                 
  . 28مجموعة الفتاوى، مجلد  473
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عكسما إذا كان الفعل ، أن ھذا 2 ينقض العھد علىاتفقت ا غلبية ، بالمسلمين
  . 474ضارا بالمسلمين

وفقا  ،تيمية كثيرا من المبررات الفقھية لنقض عھد الذمة ابنوقدم   
  .475العمرية لشروطل

  : 476كاAتي ابن قيم الجوزيةقد فصلھا وبسطھا تلميذه و  

صار ناقضا  ،ومن جريان أحكامنا عليھم ،من بذل الجزية الذميإذا امتنع   
 علىه ضرر فيوكذلك إذا فعل ما يجب عليه تركه والكف عنه مما  .للعھد

  : ثمانية أشياء وھيَ ، مال أو نفس فيالمسلمين وآحادھم 

  . قتال المسلمين علىا2جتماع  –1  
  . بمسلمة يوأ2 يزن -  2  
  . و2 يصيبھا باسم نكاح -  3  
 . و2 يفتن مسلما عن دينه -  4  
  . و2 يقطع عليه الطريق -  5  
 . )جاسوسا أيْ ( للمشركين عينا يو2 يؤو -  6  

2 يكاتب المشركين بأخبار  ؛ أيْ المسلمين بد2لة علىو2 يعاون  - 7 
  . المسلمين

  . و2 يقتل مسلما -  8  

أربعة  وھيَ  ،ا�س�م علىه إدخال غضاضة ونقص فيوكذلك إذا فعل ما   
  : أشياء

  ذكر ` -  1   
  وكتابه -  2   
  ودينه -  3   
  ورسوله  -  4   

 ،نقضا لعھدھم كان سواء شرط عليھم ا�مام أنھم متى فعلوا ذلك، ينبغيبما 2 
  .أصح الروايتين فيأو لم يشرط 

  

*********  

                                                 
-385 ص ص ،2أبو يعلي الفراء، المسائل الفقھية، كتاب السير، انتقاض عھدالذمي المخالفة للشروط،  474

386 .  
 .المسلول على شاتم الرسولالصارم  475
  . 263 ص أحكام أھل الذمة، 476
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بين الع�قات رؤية ا�س�م لحركة التاريخ ولطبيعة : الفصل السابع
  البشر

  
يشنھا اليھود  التيإن حقيقة المعركة “

كل وقت ضد  وفيكل أرض  فيوالنصارى 
وھم قد . من أجل العقيدة ھيَ الجماعة المسلمة 

 في اما بينھم ولكنھم يلتقون دائمفييختصمون 
  ”المعركة ضد ا�س�م والمسلمين

 سيد قطب

  

بدفع أو للخضوع ، أو للقتل، ھو مجرد موضوع إما ل_سلمة، الكافر؛ اAخر  
من قبيل توقيع  ،تتخللھا تكتيكات ،ما يتعلق بالع�قة ا2ستراتيجيةفيھذا . الجزية

  . واتفاقيات أخرى مختلفة مؤقتة ،معاھدات س�م

ا2عتبار سنجد أن كل  في التقيaةأما إذا أخذنا مبدأ . ھذا من الناحية المبدئية  
متى  ،والدين ذاته من قبل المسلمين النبيھا سب فيبما ، أشكال الدعاية ممكنة

. فيما سبقكما رأينا ، ذلك علىاعتبروا أنفسھم مكرھين بشكل أو بآخر 
الدعاية ا�س�مية من قبل التيارات ا�س�مية  فيو2نستغرب التراجعات الحالية 

فمن المحتمل أن تكون ، تبدو لھذا السبب أكثر اعتدا2 التيو، ا بعد نظرا
 ،موقفھا من التراث القديم علىوھذا سيتوقف ، مبدئية أو تكتيكيةتراجعاتھا 

الساحة ا�س�مية من قبل بعض  فيويطرح اAن . ومدى رفضھا أو تبريرھا له
ويستشھد ، كمبدأ بين المسلمين وبقية العالم ،السلميالمعتدلين فكرة التعايش 

: مثل ،وبأمثلة 2ع�قة لھا بالمبدأ نفسه ،ھؤ2ء بآيات من القرآن وا حاديث
 يبنلقد كرمنا ، سواسية كأسنان المشط الناس، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا

 . ولنتابع. إلخ..آدم

أما ا سس ا خرى . مسلمين وكفار إلى –حسب ا�س�م  –ينقسم الناس   
المسلمين ھو التميز  لدىيبدو  دينيأساس  علىفا2نقسام . 2نقسامھم فُتعد ثانوية

بينما تشكل  ،الرئيسيالتناقض : الشھير الماركسيأو بالتعبير ، ساسيا 
وكما قال . الطبقية والقومية وا�ثنية تناقضات ثانوية؛ التناقضات ا خرى

ة دينيھا أن ا�س�م يؤكد إع�ء الرابطة الفي2 شك  التيإن الحقيقة “: القرضاوي
أباه أو  ولو كان، كافر من أي̂ المسلم  إلىوالمسلم أقرب  .كل رابطة سواھا على

، وكل عقيدة، طبيعة كل دين ھيَ بل ، ا�س�م وحده فيوھذا ليس . ابنه أو أخاه
وتشير عبارة . 477”أكثر من موقف فيومن قرأ ا�نجيل وجده يؤكد ھذا المعنى 

أن كافة المعتقدات ا خرى  ھيَ ، ا�س�ميالفكر  فيفرضية ھامة  إلى القرضاوي
عيد ا�س�م بناء الفكر في، فالدين ھو محور الحياة. البشر بنفس الطريقة إلىتنظر 

                                                 
  . غير المسلمين في المجتمع ا�س�مي، الباب الخامس 477
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، ا�س�م الصراعات العالمية علماءومن ھذا المنطلق يفسر . شاكلته علىاAخر 
فمحرك التاريخ . كله البشريأغلب ا حوال بل ومسار التاريخ  فيبل والمحلية 
برخصة من اللـه  إبليسيقوده  الذي ،بين حزب اللـه وحزب الشيطانھو الصراع 

عبادة  وھيَ  ،يخطط �بعاد البشر عن مھمتھم المقدسة الذيو، منذ بدء الخليقة
تحليل كثير من ا�س�ميين للمجتمعات  لدىاستقامته  علىويمتد ھذا النھج . اللـه

أو  ،ا مسيحيةأوروبو ،التوراة علىفإسرائيل قامت ، والتيارات غير ا�س�مية
ىكما  ،صليبية aوجوھر ، والدول الشيوعية مجرد دول ملحدة ،أحيانا تسم

  . رغم أن الواقع أوسع كثيرا من ذلك، الكفرالماركسية ھو 

بل  –المجتمعات ا�س�مية  فيومن ھنا يتم رد كل أزمة من أزمات الواقع    
  . ”البعد عن منھج `“ إلى –وكل أزمات البشرية 

ولكن . ھا المعاصرةفيبما ، تميز الثقافة ا�س�مية التفكير فيوھذه الطريقة   
تتجه المجتمعات ا�س�مية حثيثا نحو العلمنة منذ عقود  واقعيالصعيد ال على

فلم يعد الكثيرون يفكرون ، و2 يفكر كل عامة المسلمين بالطريقة المذكورة، كثيرة
، ھذه المجتمعات في طبقيفكرة الصراع الوتوجد ، إقامة دولة إس�مية عالمية في
ولم يعد ، أن ا2نتماءات القومية صارت عميقة كما ،دينيالمنفصل عن الخ�ف الو

كثير من المؤيدين بعد أن تغلبت المصالح المحلية  ”الجامعة ا�س�مية“لفكرة 
 لدىومع ذلك قد يوجد بعض الحنين للوحدة ا�س�مية ، والمشاعر الوطنية
  . وليس كمشروع ،كمجرد أمنية نظرية ،الشعوب ا�س�مية

رأينا من قبل أن ا�س�م قد نبذ : نقصد القبلية والقومية، ”العصبية“نبذ *   
، )وغيره، 4785 - البخاري( دعوھا فإنھا منتنة: وفقا للحديث، يا2نتماء القبل

وليس من مات ، عصبية علىوليس منا من قاتل ، عصبية إلىمنا من دعا ليس 
 ؛ أيْ ”العصبية“ورغم نقده الشديد لھذه . )5121 -  داود أبيسنن ( عصبية على

وقبل  ،ھاشم يانتمائه لبن علىبداية دعوته  فياعتمد محمد  ،القبليا2نتماء 
عقد له  الذيھو  ،بنبوتهالكافر  ؛عمه العباس كان بل، دعمھم المطلق تقريبا

تحالفات قبلية بعد  علىكما اعتمد ، تعاطف واضح فيالعھد مع أھل المدينة 
 ؛ينبذ القبلية الذي ،سياق الدعوة ل;س�م في كان ولكن كل ھذا، ھجرته للمدينة

ولم يتجاوز فكرة  ،ة خاصة Aل محمد ولقريش عمومامكانورغم ذلك احتفظ ب
ذلك أن آل محمد والعرب عموما ھم حاملو . بقية الشعوب علىتفوق العرب 

اختار اللـه محمدا من  لذلك ؛واعتبروا ا كفأ لذلك من البداية ،الرسالة المقدسة
شديد  يبل أيضا ثقاف ،عنصريأساس  علىإذن ا ولوية ليست قائمة . بين العرب

  . ثم المحافظة عليه ونشره ،تلقيه بدايةً  علىمن حيث القدرة  ،با�س�م ا2رتباط

 - العربية بالذات - ا�س�م المعاصرويفسر ذلك لماذا قبلت بعض مدارس   
ولم يكن ا�س�م  .كمجرد محطة �قامة دولة ا�س�م، أحيانا فكرة القومية العربية
كثير  فيحد ما مرادفة ل;س�م  إلى كانتفالعروبة  ؛يالقديم مختلفا بشكل جوھر
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قاصدين  ،ما أسموه بالشعوبيةومفكروه  علماء ا�س�مانتقد  لذلك. من ا حيان
  . 478بھا التوجھات غير الموالية للعرب

دخلت ا�س�م من غير العرب قد احتفظت ببعض  التيو2شك أن الشعوب   
، بدرجات متباينة ،قوميوال القبليأو ، ثنيشاملة ا2نتماء ا�، من ثقافتھا القديمة
سقوط الخ�فة  حتى، مدى التاريخ علىا�س�م ھو ا عمق  إلىولكن ظل ا2نتماء 

تلك  في عربيمعادية للحكم ال ،ميت بالشعوبيةومع ذلك قامت حركات سُ . العثمانية
ھذه الب�د  علىاستعادة السيطرة  إلىتھدف  كانتو، خصوصا ايران ،الب�د
، نقدھا بشدة إلى ونبوولجأ المفكرون العر ،وقد تصدى لھا الخلفاء بعنف.  ھلھا

ولم ينظر المسلمون العرب ، وغير ذلك من التھم ،ل;س�ممتھمين إياھا بالعداء 
لم يتقبل ، فرغم ا2عتراف بتميز الشعوب واخت�فھا. إليھا كحركات استق�لية

أن الھيمنة العربية مرادفة تقريبا لحكم  واواعتبر ،أبدا ”الشعوبية“ علماء ا�س�م
 عربيالشعوبية ُتوجه للحركات ا2ستق�لية عن الحكم ال ”تھمة“ت مازالو .ا�س�م

العرب وفقھاؤھم وإس�ميوھم  العلماءومازال  ،مثل العراق ،بعض المناطق في
  . ينظرون للشعوبية القديمة والحديثة تلك نظرة كراھية

أو ، سواء القومية العربية، العصر الحديث ظھرت الحركة القومية وفي   
وقد تحول مفھوم . أو الب�د ا�س�مية ا خرى، العربية المختلفةالخاصة بالب�د 

، ا�س�ميوحدة الدين  علىتدريجيا من مفھوم معتمد  ا�س�ميالعالم  فيا مة 
وغيرھا  ،اللغة الواحدة إلىالمستندة  ،بوصفھا الجماعة القومية ،مفھوم ا مة إلى

ومن الجدير بالم�حظة أن . وغيرھم ،حددھا القوميون العرب التيمن العوامل 
 جذريطرح بشكل لم تُ  التي، صعود القومية العربية قد ترافق مع صعود العلمانية

ورغم ذلك ظل للمرجعية . وتعزز بسقوط الخ�فة العثمانية، عربيالعالم ال فيأبدا 
 فيبحيث يتم استدعاؤھا متى ما ضعفت العلمانية  ؛العمق في ا�س�مية وجودٌ 

الحركة  لدىتحت الجلد  ةا�س�م كامن ت أفكارذلك ظل إلىبا�ضافة ، عربيالعالم ال
ر المنظ̂ ؛ وقد قدم ميشيل عفلق .السواء علىالقومية العربية والحركات القطرية 

 ما يؤكد ھذا المعنى تفصي� وبأسلوبٍ  ،الديانة مسيحيورغم أنه  ،ا ول للبعث
  . 479خ�ب يعاطف

                                                 
وقد غلبت الشعوب بلفظ الجمع على جيل العجم حتى قيل لمحتقر : قال ابن منظور: جاء في تاج العروس478

أنصاري، وھم الشعوبية؛ وھم فرقة : أمر العرب شعوبي، أضافوا إلى الجمع لغلبته على الجيل الواحد كقولھم
ث مسروق أن رج� من وأما الذي في حدي. 2 تفضل العرب على العجم، و2 ترى لھم فض� على غيرھم

  . الشعوب ھاھنا العجم: قال ابن ا ثير. الشعوب أسلم، فكانت تؤخذ منه الجزية، فأمر عمر أن 2 تؤخذ منه
أما اAن، فلقد أصبح .. إنه كان يحب ا�س�م كثمرة لحبه للعرب: أعلن ميشيل عفلق في خطاب مذاع 479

  . لعروبة إ2 ضرورة لنصرة ا�س�موما ا.. وما العرب إ2 أمة ا�س�م.. الحب ل;س�م

أن ا�س�م ھو الذي يكون أولى مقومات الشخصية العربية وبالنسبة للثورة العربية، فقد  ”لقد رأى عفلق
.. إنه جوھر العروبة، وملھم ثورتھا الحديثة.. رأى ا�س�م روحھا، وقيمھا ا�نسانية، وأفقھا الحضاري

س�م، كثورة عربية فكرية أخ�قية اجتماعية ذات أبعاد إنسانية، أن يحتل ولذلك، فإن من الطبيعي أن يحتل ا�
مركز المحور والروح في ھذا المشروع الحضاري الجديد  مة واحدة ذات تاريخ عريق ورسالة حضارية 

: ا�س�م أيضا، 2، بل ا�س�م أو2: عروبة، تعرفون بأنني أقول. وعندما أقول.. “: نصا قال. إنسانية
روبة وجدت قبل ا�س�م، ولكنه ھو الذي أنضج عروبتنا، وھو الذي أوصلھا إلى الكمال، وھو الذي الع
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 شتراكيوا2 الغربيومما له مغزى أن جل ا�س�ميين اعتبر المعسكرين   
: Aتيا كاأوروبوعلى سبيل المثال عرف محمد قطب . جبھة واحدة ضد ا�س�م

كله بامتداده  ”الغرب“ة إنما المقصود فيليس المقصود بأوروبا حدودھا الجغرا“
عادل  ”التنويري“وكمثال آخر ذھب . 480”السواء على روسيوال ا مريكي
بمعسكريه وحدة واحدة معادية ل;س�م  ”الغرب“معتبرا  ،المعنى نفسه إلىحسين 

ويبدو التاريخ أمام . 481وتتبنى ثقافة دنيوية مقابل الثقافة ا�س�مية ،بالضرورة
كل اAخرين ؛ من ا�س�ميين كصراع بين ا�س�م وأعدائه المفترضين كثيرٍ 

الحرب الباردة بين الغرب والكتلة  حتىشاملة ، ىالصراعات ا خر ؛ أماتقريبا
خصوصا  –برت ثانوية بالنسبة للصراع المُتخيل بين العالم عتُ اف ،ا2شتراكية

 -  له اعتبار إس�ميوھو  - البشرييرى مث� طارق . وا�س�م - الغرب بجناحيه
 علىلم تكن انتصار ا�نجليز  ،أن النتيجة الرئيسية للحرب العالمية ا ولى

أنھا أنھت آخر ما تبقى من مؤسسات “بل ، يتفيو2 ظھور ا2تحاد السو ،ا لمان
... احت�ل العالم كله في الغربي ستعماريوجه التوغل ا2 فيتقف  كانتتقليدية 

. 482”والتحول أھم ما مسه ھذا التغير ھيَ المنطقة ا�س�مية العربية  كانتو
مع  البشريطارق  لدى تساوىا2شتراكية 2 يفا2نقسام الحاد للعالم بظھور 

  . مثل استكمال استعمار الب�د العربية ،تحصيل حاصل تقريبا

                                                                                                                                            
ھو الذي جعل من القبائل العربية أمة عربية عظيمة، أمة عربية .. أوصلھا إلى العظمة، وإلى الخلود

ة وا خ�قية فا�س�م كان، وھو اAن، وسيبقي، روح العروبة، وسيبقى ھو قيمھا ا�نساني -حضارية
  . ”وا2جتماعية

ھا ابتداء من ا�س�م ؛  نلقد ولد ا�س�م في أرض العروبة، وضمن تاريخھا وأھلھا، لكنه أصبح ھو أباھا “
ولدت و2دة جديدة، وأضحت أمة عظيمة تاريخية، لھا دور أساسي في تاريخ ا�نسانية، وفي صنع مستقبل 

مسئولية الدور ا�نساني العظيم، وأعطى العرب مذاق الخلود وطعم  ا�س�م أعطى ل_مة العربية. ا�نسانية
الحياة الحقيقية، التي ھي جھاد قبل كل شيء، وفكرة ومبدأ وعقيدة، و2 خوف على العروبة مادامت مقترنة 

لى إ.. إلى ا فق الكوني.. إلى الخلود.. ه كفيل بأن يجددھا ويوقظ فيھا ھذه النزعة إلى السماء؛  نبا�س�م
 . ”..البطولة وحمل الرسالة

إن ا�س�م ھو الذي حفظ العروبة وشخصية ا مة في وقت التمزق والضياع وتشتت الدولة العربية إلى “
طوائف وإلى ممالك ودوي�ت عدة متناحرة، وكان مرادفا للوطنية وللدفاع عن ا رض والسيادة والداعي إلى 

وھو الذي . وسيبقى دوما قوة أساسية محركة للنضال الوطني والقوميالجھاد أمام العدوان والغزو ا جنبي، 
خرجت من صلبه، ومن حركة التطور التاريخي فكرة القومية العربية، بمفھومھا ا�نساني السمح، وھو الذي 

فالوطنية ھي العروبة بعينھا والعروبة ھي ا�س�م ”..يحيط ا مة العربية بسياج من الشعوب المتعاطفة معھا
  ..”ي جوھرهف

العروبة كثورة، فجرھا ا�س�م، فأصبحت ثورة إنسانية عالمية، وأعظم ثورة في تاريخ البشرية، والعروبة  “
ا�س�م، وھو دين ھداية للعالمين، كان العرب أول من حمل مسئولية نشره، وسيظلون  ؛  نكرسالة خالدة

ا2قتباسات من أعمال . ”نھضتھم الحديثة مسئولين قبل غيرھم عن حمايته ورفع لوائه وتجسيد قيمه في
  .ميشيل عفلق

  . 1مذاھب فكرية معاصرة، ھامش  480
 . نحو فكر عربي جديد 481
  .22- 21الحوار ا�س�مي العلماني، ص ص  482
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 نھا  ؛دائما العداء للفكرة القومية عموما كان ل;س�م المبدئيوالموقف    
وقد تناول كثير . مسلمين وكفار إلىتسحب البساط من تحت فكرة انقسام العالم 

 على ،بوجه عام قوميالفكر ال ،بل والتجريح الشديد ،ا�س�ميين بالنقدمن الكتاب 
مما يجعل أھمية  ،العقيدة فيأساس أن القومية توحد بين أناس قد يختلفون 

ُتعد ، ا�س�م ھيَ العقيدة بألف 2م التعريف  كانتولما . مرتبة تالية فيالعقيدة 
يا أيھا : المعنى نفسه علىوقد نص القرآن . 483القومية بوجه عام فكرة شريرة

وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند  االناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب
 إلىانقسام الناس  علىتعلو  ”التقوى“أن  ؛ أيْ )13: الحجرات( اللـه أتقاكم

إن أكرمكم عند اللـه أتقاكم يقول “: Aتيكا الطبريوقد فسرھا  .شعوب وقبائل
بأداء فرائضه أشدكم اتقاء له ، أكرمكم أيھا الناس عند ربكم إن: تعالى ذكره

ومن . )التشديد من عندنا( ”2 أعظمكم بيتا و2 أكثركم عشيرة، واجتناب معاصيه
فالتعارف يكون  ؛تنفصل عن ا�س�م 2 ،حسب ھذا المعنى ،الواضح أن التقوى

المعنى يقصد أن وبھذا ، المستخدم كثيرا ا�س�ميحسب التعبير ، ”` في“
  . ا�س�م؛ يشترط ا�يمان بالدين الحق ”` في“ نسانيالتعارف والحب ا�

وجود النزعة القومية  حتىإنكار  إلىوبلغ الحال بكثير من ا�س�ميين   
وخصوصا صراع ، الحديثة؛ فيظل في نظرھم صراع ا ديان ھو محرك التاريخ

القوميات وتحول الغرب عن فكرة الدين رغم رصده لنشوء ف. المسلمين والكفار
وقد راح يحلل ، احتفظ محمد قطب بفكرة صراع ا ديان كمحرك للتاريخ، نفسھا

ھذا  فيولكنه لم يصل ، إلخ..القومية ناعتا إياھا بالنزعة ال�إنسانية وبالعدوانية
الغرب لم ينه فكرة الحروب  فيفاستدرك بسرعة أن ظھور القومية ، بعيدا

 فيتتلخص  التي، تحقيق ا ھداف الصليبية فيا أوروببل استمرت  ،الصليبية
أو  ،الغربيين عن الدين بل وتخلي ،رغم نشوء القوميات ،س�ما� علىالقضاء 

 إلىا�س�م  علىفھدفھم تحول من نصرة النصرانية ، فصلة عن الدولة والمجتمع
رغم  ،حقيقته فيلم يصبح قوميا  عالميفالصراع ال. إلحاق الھزيمة با�س�م

شاكلة  علىذھنه الخاص  في يوروبإنه يعيد بناء الفكر ا . 484نشوء القوميات
ھو عادل  ؛ماركسيا يوما ما كان إس�ميوھو نفس منحى كاتب  .ا�س�ميفكره 

                                                 
  . تناول ھذا المفھوم بالتفصيل محمد قطب، المرجع السابق 483
با تلبست بالروح الصليبية تجاه المسلمين، فأصبح التنافس وولما برزت القوميات في أور“: ذكر تحديدا 484

في التنافس على استعمار العالم ا�س�مي، ومحاولة تنصير أھله عن طريق  –من بين ما يتمثل  –يتمثل 
الحم�ت التبشيرية التي صاحبت ا2ستعمار الصليبي دائما، ممھدة له أحيانا، ومستندة إلى وجوده أحيانا، 

تماما لم يؤثر ذلك في صليبية  ”علمانية”ة له على الدوام، وحتى حين أصبحت تلك القومياتولكنھا مصاحب
  . الحم�ت ا2ستعمارية و2 قللت مقدار ذرة نم النشاط التبشيري المصاحب ل�ستعمار الصليبي

في حياتھا الخاصة، ثم تتذكره في الھجوم على  ”الدين”فكيف تھمل أوروبا.. وقد يبدو ذلك تناقضا  ول وھلة
تجاه العالم ا�س�مي  –و2 تزال إلى ھذه اللحظة تتذكره  –العالم ا�س�مي؟ الواقع أن الذي تذكرته أوروبا 

التي كانت ذات  ”الروح الصليبية”إنما ھو.. با من دينھا تماماوفقد انسلخت أور ”الروح الدينية”ليس ھو
ن، ولكنھا ظلت على ضراوتھا حتى بعد أن فقدت منبعھا ا صلي، وصارت شيئا قائما بذلته، يوم متلبسة بالدي

إنما ھي كراھية وحقد ومقت ل;س�م والمسلمين، 2 لحساب النصرانية كدين، .. 2 ع�قة له بتدين أصحابه
  . ، المرجع السابق”ولكن لحساب ا وروبيين بوصفھم أعداء للمسلمين
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الغرب وكل طبقاته ا2جتماعية  مفكريبين كل  ،كما أشرنا ،ساوى الذي، حسين
كنقيض للحضارة  - دنيويةمعتبرا الجميع كأصحاب حضارة ، وكل قومياته

ا أوروببل يعتبر عملية تحديث ، متحدين لمنازلة الشعوب ا خرى -  ا�س�مية
، 485من أجل الھدف ا سمى وھو الغزو ،بمثابة ترتيب للبيت من الداخل كانت

من أھم أقطابه الحضارة ا�س�مية  ،حضاريھو صراع  الدوليفالصراع 
؛ وقد احتفظ عادل حسين بنفس منطق محمد قطب. والحضارة الدنيوية الغربية

ا تتحدث وتتقوى من أوروبف؛ شاكلة ا�س�م على يوروبإعادة تفسير الفكر ا 
مثلما يكرس ا�س�م كل شيء من أجل  ،ضد الحضارات ا خرى أجل الجھاد

كافة  لدىوھذه ا فكار سائدة . أنصارهحسب ما يدعيه  ،الجھاد لتسييد كلمة اللـه
  . التوجھات الفكرية ا�س�مية المھمة

فقد تراوح من النبذ  ،من القومية العربية بالذات ا�س�ميينأما موقف   
إذ اعتبر أنصار الدولة  ؛وغيرھم ،الدولة العثمانية يوا�دانة من قبل بعض مؤيد

رحيلھا نشوء القومية العربية جزءا من المؤامرة  علىن فيالعثمانية واAس
تحقيق انتصار ا�س�م  فيمحطة  أو ،تقبلھا كمرحلة إلى، 486ا�س�م علىالغربية 

محمد ؛ مفكر مھمك�م  فينجده محددا تماما  وھذا المعنى ا خير، الغرب على
 ويقدس العرب شتى يحترم أجناس من المركب ا�س�مي العالم فإن“: الغزالي

 من إس�م وجود يستحيل وأنه، وقلبه ا�س�م دماغ ھم العرب أن ويعلم، لغتھم
، التراث عربي النبي دام وما، اAيات عربيّ  القرآن دام ما سيدة عربية أمة يرغ

 واحترموا ذاتھم اكتشفوا إن فالعرب، أرض اللـه من ھامكان في مكة بقيت وما
 على يفتات أو مؤمن بوضعھم يتبرم ولن، الخاتمة الرسالة من جزء ھم ھمكانتم

  . إبراز ھذا المعنى فيوقد أسھب الكثيرون . 487”منصف حقھم

موقف ا�خوان  ،حسن البنا ؛ا�خوان المسلمينجماعة وقد حدد مؤسس   
أسماه قومية المجد فأقر ما . رسائله الشھيرة فيمن المسألة القومية باختصار 

تقلل من  التي ،ورفض ما أسماه قومية الجاھلية وقومية العدوان، وقومية ا مة
النھوض “سبيل  في كانتإ2 إذا ، ومنھا القومية العربية، شأن القوميات ا خرى

التاريخ من أدرك ھذا  فيولعلك لست واجدا “: قاصدا نشر ا�س�م ،”با�نسانية
المعنى من شعوب ا رض كما أدركته تلك الكتيبة العربية من صحابة رسول اللـه 

فھو يعتبر ، معتبرا رابطة العقيدة أقدس الروابط، 488”صلى اللـه عليه وسلم
 :ةفيحدود الوطنية بالعقيدة وليس كالقوميين بالتخوم ا رضية والحدود الجغرا

ل 2 إله إ2 اللـه محمد رسول اللـه وطن عندنا له ھا مسلم يقوفيفكل بقعة “
                                                 

  . يدنحو فكر عربي جد 485
: كتابا بعنوان) في لندن 1980ليبي قتله رجال القذافي عام إس�مي (محمد مصطفى رمضان كتب  486

فصول في التاريخ والسياسة، منتقدا بشدة لفكرة القومية العربية وغيرھا ومصورا .. الشعوبية الجديدة
  . والكتاب ليس متاحا اAن. صعودھا كمؤامرة غربية على ا�س�م

   .قذائف الحق، الباب الرابع، القومية العربية ومعناھا 487
 . رسائل ا�مام حسن البنا، دعوتنا 488
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 فيوكل المسلمين ، سبيل خيره فيحرمته وقداسته وحبه وا�خ�ص له والجھاد 
ة أھلنا وإخواننا نھتم لھم ونشعر بشعورھم ونحس فيھذه ا قطار الجغرا

  . 489` إلىقومية يصفھا با2نتساب  إلىويدعو ، ”بإحساسھم

داعيا  ،وت�ميذه فكرة القومية العربية مبدئيا المودوديومقابل ذلك يرفض   
كإطار للحركة ، 490البعض ھذا بالقومية ا�س�مية يويسم. الوحدة ا�س�مية إلى

وقد  .ة غير ا�س�مفيمكونات ثقا علىا�س�مية العالمية وكبديل للقومية القائمة 
فحدد أن الوطنية  ؛أشار حسن البنا للقومية ا�س�مية بالمعنى دون اللفظ

وإقامة دولة . 491العقيدة علىتقوم حدودھا  التي ھيَ  ا�س�مي السياسيبالمفھوم 
 يمؤيد حتى ،معلن ل;س�ميين بوجه عام استراتيجيإس�مية عالمية ھو ھدف 

 فيومدى التدرج ، ولكن يختلفون حول التكتيك، كحسن البنا ،القومية العربية
  . الشعار اھذ طبيقت

  ا�س�م فية للحكومة دينيالالصفة  -  

 ،من حيث ع�قتھا بالدين ،ا�س�ميالفكر  فيسنتكلم ھنا عن الحكومة   
  . الكافر؛ من اAخر ھاوموقف

، 1925عام  ”ا�س�م وأصول الحكم“عبد الرازق كتابه  يحين أصدر عل  
 ،العام المسلم رأيُ انتفض ضده ال، ه أن ا�س�م لم يقرر نظاما للحكمفيمعلنا 

ضرورة  فيولم يشكك . مما اضطره للتراجع، والدولة علماء الدين،و ،والفقھاء
أتباع نجدة  ؛”النجدات“منھم ، ا�س�م قديما سوى القليلين للغاية فيالحكومة 

الذين رأوا أنه إذا أمكن إقامة العدل 2 تكون ، زعيم فرقة من الخوارج، الحنفي
منھم أبو بكر  ؛وبعض المعتزلة، مھمتھا ھيَ  ن ھذه  ؛ھناك ضرورة للدولة

الذين رأوا أيضا أنه إذا ، سليمان بنوعباد  ،يالفوط عمر بنوھشام  ،ا صم
واعتبر أھل . أصبحت الخ�فة غير ضرورية، راعى جميع الناس أحكام الشريعة

نaة b؛ أن ذلك للضرورة ىرأبعضھم  :ا�س�م فيعموما ا�مامة من الضرورات  الس
 إلىبينما ذھب الشيعة ، بالشرع أيْ ؛ والغالبية رأت أنه بالنص، بالعقل أيْ 

  . باعتبارھا تكليفا إلھيا بتولية أھل البيت بالذات ،هأركاناعتبارھا أحد 

ولكن يختلفون ، ضرورة الدولة فيوحديثا 2 يشكك أحد من ا�س�ميين   
السائد حديثا أن ا�س�م قد قرر نظاما  رأيُ وال. ا�س�م فينظام الحكم طبيعة  على

نظام ما ُكتب عن  ا�س�ميالتراث  وفي. للحكم طالما أنه أقر الدولة ا�س�مية
 يوأب ،الماورديلكل من  ،ا حكام السلطانية مثل كتابي، الحكم بشكل فضفاض

ولم يقدم ا�س�م الحديث والمعاصر نظاما للحكم واضحا  .الحنبليالفراء  ييعل
ولكن يركز ، انإيرفي ُطبقت  التيعدا نظرية و2ية الفقيه ، ومحددا يميز ا�س�م

واتخاذ المثل ا على من  ،ا سس ا خ�قية لنظام الحكم علىا�س�ميون عادة 
                                                 

  . نفسه 489
  . محمد فيليبوفيتش أستاذ الفلسفة وعلم ا2جتماع في جامعة سراييفو 490
  . المصدر السابق، نفس الموضع 491
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وخ�صة ما نستطيع استنتاجه من كتاباتھم ، الراشدينالخلفاء و ،دولة الرسول
. ھم لذلكفين رغم، ھو حكمھم ھم مثاليال ا�س�ميھذا الشأن أن نظام الحكم  في

تصوره للنظام  فيسابق الذكر  الماورديكتاب  إلىوقد استند حسن البنا 
  . 492ا�س�مي السياسي

فالدولة  ؛الشارع المسلم بالمطلق فيوتسيطر فكرة أن ا�س�م دين ودولة   
 أو ،ي2 تصل فھيَ ، يرغم أنھا شخص اعتبار ،دولة مسلمة ھيَ ا�س�م  في

ىتُ والمعنى المقصود أنھا تطبق ما ، إلخ..تصوم aكل المجا2ت فيبالشريعة  سم .
بالغ  ”علم“وھو ، من ھنا جاء ا2ھتمام البالغ ل;س�ميين منذ القدم بالفقه

 فيالوحيدة  المرجعيةيتناول كيف يجب أن يكون ا�س�م ھو ، ا2تساع والتعقيد
  . حياة المسلم

لحساب ا2نتماء  ثنيا2نتماء ا� أو ،الفكرة القوميةومثلما ينبذ ا�س�م   
 طبقينقصد ا2نقسام ال. جتماعييتخذ الموقف نفسه من ا2نتماء ا2، دينيال

 ،كما أوضحنا ،فالھدف ا سمى للبشر. إلخ..حكام ومحكومين إلىوانقسام الناس 
 -  ولتكن، وليفعل المرء كل ما من شأنه تحقيق ھذه الغاية، ھو عبادة اللـه الواحد

مواقفه من النظم ا2جتماعية والطبقات المختلفة متعلقة بتحقيقه لھذه  -  بالتالي
والنضال من أجل تطبيق . بغض النظر عن مصالحه ا2جتماعية الفعلية ،الغاية

ويمكن تلخيص . العدل والحرية والسعادة لكل البشر إلىالشريعة يقود حتما 
  : تاليالسائد من الحكومة كال ا�س�ميالموقف العام للفكر 

من و2ية  الكفارويمنع ، الدولة ا�س�مية 2بد أن يكون مسلما فيالحاكم   
ذلك أن منصب  فيوالحكمة . رأينا من قبل كما ،الحكم ومن المناصب السيادية

ووصف الحاكم بأنه خليفة يتضمن ، ة ودنيويةديني؛ الحاكم ذو صفة مزدوجة
 ؛خ�فة الرسول ھيَ ذلك أن الخ�فة  ؛دنيويبجانب أنه  دينيبوضوح أنه منصب 

حراسة الدين وسياسة  فيموضوعة لخ�فة النبوة  - حسب الماوردي - فا�مامة
أنه قائد المسلمين وليس  علىتسمية أمير المؤمنين التالية تدل  حتىو. 493”الدنيا

 في السنيا�س�م  وفي. من كل ا ديان والملل سكانرئيس دولة تضم كل ال
لصعوبة تحقيقه ، للتطبيق الفوريالوقت الراھن لم تعد الخ�فة شعارا مطروحا 

 ھمومقابل ذلك يطالب أغلب. ا�س�ميين لدىولوجود قضايا أكثر إلحاحا  ،من جھة
بعضھم بتطبيق الشريعة  يناديو ،أعلى إلىمن أسفل  جتماعيبأسلمة النظام ا2

ھذه الحالة أن تأتمر  فيعليھا  التي ،بواسطة الحكومات القائمة حتى ،ا�س�مية
ون منھم بإقامة حكومات إس�مية فورا بطريق ثوريبينما يطالب ال، بأوامرھم
 . حكومات بقيادتھم ھم ؛ أيْ ا2نق�ب

أن يكون الحاكم رجل  ،وھو السائد، السنيا�س�م  في الضروريوليس من   
مدار تاريخ  علىولم يحدث ھذا ، أن يحكم رجال الدين السلطة السياسية أو ،دين

                                                 
 . ائلمشك�تنا الداخلية في ضوء النظام ا�س�مي، من مجموعة الرس: انظر 492
  . 15ا حكام السلطانية، الباب ا ول، في عقد ا�مامة، ص  493
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ويشكلون المرجعية ، الشورى النصيحة فحسب علىويقتصر دورھم ، ا�س�م
دولة  فيولكن . يستمد ما يتخذه من قرارات من الشريعة الذي، ة للحاكمدينيال

شديد التعقيد والصعوبة 2بد أن يكون للمختصين  يتزعم أنھا تحكم بشرع سماو
. الجماھير البسيطة فعال علىأن تأثيرھم  خاصةً ، مھم معنويٌ  ھذا الشرع دورٌ  في

عن  يبقدر من النفوذ وا2ستق�ل النسب ا�س�ميالتاريخ  فيلذا تمتع رجال الدين 
مثل  ،والتعذيبرغم تعرض أكبرھم للسجن ، فترات كثيرة فيالسلطة السياسية 

قيل  ؛مات بعد أيام من سجنه الذي ،حنيفة يوأب ،أنس بنومالك  ،حنبل أحمد بن
نaةا�س�ميون  ينفيو. مسموما bة دينيبشدة أن الدولة ا�س�مية دولة  الس

أْي يحكمھا غير رجال  ؛”مدنية“ينعتونھا أنھا دولة  علىمصرين ، بالضرورة
الشيعة  لدىنظرية و2ية الفقيه  فيأما . التاريخ فع� فيوھو ما رأيناه  ،الدين

عالما با�س�م وضوابطه ومقرراته وھو ُيختار من قبل جب أن يكون الفقيه في
تكون الدولة  تاليوبال، يعود حتىوُيعد نائبا ل;مام الغائب ، مجلس الفقھاء

وغير  ،البعض لدىوالفقيه ُيعتبر معصوما ، 494ا�س�مية دولة ثيوقراطية
 . آخرين لدى معصومٍ 

  : مسألة أصل الخليفة فيوقد ذھبت طوئف من المسلمين مذاھب مختلفة   

من ذرية أھل  ؛الشيعة يجب أن يكون ا�مام من أھل بيت الرسول لدىف  
حسب  ،فا�مام. وفقا لنصوص من القرآن والحديث يستندون إليھا، نبويالبيت ال

وھو معصوم ، و2 يتعلق اختياره بإرادة البشر، ليس إ2 تعيينا إلھيا ،ھذا المفھوم
غاب  التيالفترة  وھيَ  ،يسمونھا كما ،”الغيبة الكبري“فترة  وفي .495من الخطأ

أن تكون له  على ،يجوز ل_مة أن تختار من يحكمھا ،ھا ا�مام من أھل البيتفي
فھو يكون معينا من قبل اللـه ، النص المقدس فيصفات وخصائص محددة ثابتة 

، وبذا 2 يشترط الشيعة. من قبل ا مة كشخص ومعينا  ،بالصفات والخصائص
 في، عربيا الفعليأن يكون إمامھم ، وأكثرھم من الفرس وقبائل غير حجازية

 كان منذ البداية شيعيويبدو أن ھذا الموقف ال، انتظار ا�مام الغائب المفترض
  . طالب عنوة أبي علي بنالعرب الذين اغتصبوا الخ�فة من ؛ أمية يتحديا لبن

نaة يكتفيھذا بينما    bكبار وھذا ما ذھب إليه، بأن يكون ا�مام من قريش الس 
والتزم ، 496تعلن ذلك صراحة ”صحيحة“الفقھاء با�جماع لورود أحاديث 

                                                 
  دراسات في و2ية الفقيه وفقه الدولة: آية اللـه العظمى المنتظري النظرية بالتفصيل في كتابهتناول  494

 :لجنة تحقيق المسائل ا2س�مية، تحت عنوان ، وقد تسنى لنا ا2ط�ع على الملخص الذي قدمته ا2س�مية 
  . ويبدو أن ھذا الموقع لم يعد يعمل اAن .نظام الحكم في ا�س�م

نaة، ع�ء : نكتفي با�شارة إلى بعضھا ،المراجع الشيعية ھنا عديدة للغاية 495 bا�مامة في مصادر أھل الس
ا�مامة، الشورى في . عقائد ا�مامية، محمد رضا المظفر، الفصل الثالث .الدين السيد أمير محمد القزويني

   .الحسيني الطھراني  ، سيد محمد حسين ا�مام  معرفة .علي المي�ني
العدالة : وأما أھل ا�مامة فالشروط المعتبرة فيھم سبعة أحدھا“: يحدد الماوردي شروط ا�مامة كالتالي 496

مة الحواس من س�: العلم ليؤدي إلى ا2جتھاد في النوازل وا حكام والثالث: والثاني. على شروطھا الجامعة
س�مة ا عضاء من نقص يمنع عن : والرابع. السمع والبصر واللسان ليصبح معھا مباشرة ما يدرك بھا

: والسادس. الرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح: استيفاء الحركة وسرعة النھوض والخامس
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وھم ، عربيا خالصا ا مويأن يكون ا�مام  علىفأصروا  ؛بذلك ا مويون
مستبعدين العناصر ، مثلھم تماما، خالص عربيمن نسب  ؛ أيْ قرشيون بالطبع

، ھاشميا عموما حتى أو ،وغير مشترطين أن يكون من أھل البيت، 497المختلطة
عدا  ،من غير العرب جواريكل خلفائھم من أبناء ال كان الذين ،عكس العباسيين
أن يكون ا�مام قرشيا من ناحية بن فيمكت ،فتجاوزوا ھذه النقطة، السفاح وا مين

  . منھم أيْ ؛ ا ب

ثم ، عربيان بأن يكون فيمكت ؛أما الخوراج فرفضوا شرط قرشية ا�مام  
 ،الدولة أص�ضرورة فكرة  قليل منھمبينما رفض  فقط في أواخر عھدھم؛ مسلما

  . أشرنا كما

وكذلك . ھمفيغير أنھم جعلوھا وراثية ، ولم يھتم العثمانيون بأصل الخليفة  
حين أراد ، بعد سقوط الخ�فة العثمانية كان لھذه الموضوعة وآخر تج̂لي. المغول

وراح بعض رجال الدين يحاولون إثبات ، ملك مصر أن يكون خليفة للمسلمين
 لبانيلشرط من شروط ا�مامة رغم أن أصله ا  اتحقيق، لقريش أيْ ؛ نسبه لمحمد

  . أحد علىليس سرا 

شرط قرشية  إلى ونالعصر الراھن 2 يلتفت فيون�حظ أن عامة المسلمين    
بل وإلى اعتبار ، شرط القرشية نفي إلىوذھب كثير من الكتاب المحدثين ، الحاكم

 ،ومحمد أبو زھرة ،مثل عباس محمود العقاد، ا حاديث الواردة بشأنھا موضوعة
�لغاء ھذا  ھيكما حاول بعض المفكرين إيجاد مبرر فق، يالخربوطل يحسن يوعل

بحيث لم تعد ھذه ، 498وتجاوز ا حاديث الناصة عليه بطريقة شرعية ،الشرط
مبررات  أيb فلم تعد للقرشية  ؛ا�س�ميالشارع  فيالمسألة مطروحة أص� 

 . وجود فعلي حتىأو  ،ولم يعد لقريش مصالح معينة ،واقعية

  . طريقتھا وبما يناسبھا علىلقد قرأت كل طائفة ا�س�م   

                                                                                                                                            
النسب وھو أن يكون من قريش لورود : عالشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة وجھاد العدو، والساب

  . التشديد من عندنا. 20-19، المرجع السابق، ص ص ”النص فيه وانعقاد ا�جماع عليه

َثنا : 6984-البخاري: ويوجد حديث يمكن أن يفھم منه أن ا�مام يمكن أ2 يكون من قريش aد حد aثنا مسد aحد ...
. ا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأنa رأسه َزبيبةاسمعو: قال رسول اللـه صلى اللـه عليه وسلم

شرحا للحديث وردا على  ؛العسق�ني في فتح الباري ما قالهولكن لم يفھم من قبل العموم فھما حرفيا، وھاك 
اسمعوا  ”قوله: ونقل ابن بطال عن المھلب قال“: الق�ئل القائلين بعدم ضرورة ا�مامة من قريش

أن يكون المستعمل للعبد إ2 إمام قرشي، لما تقدم أن ا�مامة 2 تكون إ2 في قريش،  2 يوجب”وأطيعوا
ويحتمل أن يسمى عبدا باعتبار ما كان قبل العتق، وھذا : وأجمعت ا مة على أنھا 2 تكون في العبيد، قلت

اعته تجب إخمادا كله إنما ھو فيما يكون بطريق ا2ختيار، وأما لو تغلب عبد حقيقة بطريق الشوكة فإن ط
للفتنة ما لم يأمر بمعصية كما تقدم تقريره، وقيل المراد أن ا�مام ا عظم إذا استعمل العبد الحبشي على 

كتاب ا حكام، باب السمع (إمارة بلد مث� وجبت طاعته، وليس فيه أن العبد الحبشي يكون ھو ا�مام ا عظم 
لجوزي بأن المراد بالعامل ھنا من يستعمله ا�مام 2 من يلي بن ااورده ). والطاعة ل;مام مالم تكن معصية

  ). باب طاعة العبد والمولى - كتاب ا ذان( ”ا�مامة العظمى
    .علي أحمد، مظاھر التعريب في العصر ا موي 497
   .القرآن والسلطان، ھموم إس�مية معاصرة، الفصل ا ول: مثال فھمي ھويدي في كتابه 498
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  : أما من يختار ا�مام  

نaة لدىفالمبدأ  -    bأو ، أن يختاره من أسماھم الفقھاء أھل الحل والعقد الس
لمجمل آراء  وفقا ،ويشملون، 499أو أھل ا2ختيار بتعبير الماوردي، أھل الشورى

، الفتيا واستنباط ا حكام فيأقوالھم  علىن الذين يعتمد يالفقھاء المجتھد: الفقھاء
، الناس فيرئاسة  أو ،ومن لھم نوع قيادة، العامة شئونال فيوأھل الخبرة 

من وھناك . 500كزعماء البيوت وا سر وشيوخ القبائل ورؤوساء المجموعات
ا مر سيتعلق بأمور  إذا كان ؛فھم عموم الناس :أنھم مستويات مختلفة رأى

ا مور  فيوھم أھل العلم والدراية ، وإع�ن الحرب ،مثل اختيار الحاكم ،عامة
إذا  ؛من المسلمين رأيمن أھل العلم وال وھم مجلس شورى، الفنية والخاصة

أن  رأى البعضوبينما . 501ونھا بوجه عامشئوإدارة  ،تعلق ا مر بسياسة ا مة
 ،502حزم ابنمثل  ،آخرون ىرأ، اختيار الحاكم فييشترك كافة أھل الحل والعقد 

  . ومن ثم رفضوه ؛ذلكذ فياستحالة تن

بن الخطاب  أسوة بطريقة اختيار عمر ،يسبقه الذيأو يستخلفه ا�مام  -   
  . بكر أبيل بَ من ِق 

الخطاب  عمر بنحين أوصى  ،اختير بھا عثمان التيختار بالطريقة يُ أو  -   
  . 503باختيار واحد من ستة من الصحابة

، بالقوة السلطةاغتصاب  ھيَ ، ذلك وسيلة رابعة إلىويضيف آخرون  -   
وفقا لرواية عبدوب  ،حنبل ابنوذھب نفس المذھب ، 504القرطبيكثير و ابنمنھم 

                                                 
  . 17، الباب ا ول، في عقد ا�مامة، ص ا حكام السلطانية 499
  . رسائل ا�مام حسن البنا، نظام الحكم: نق� عن حسن البنا 500
  . 5من  4 ملف عبد الرحمن عبد الخالق، الشورى في ظل نظام الحكم ا�س�مي، 501
   .وبعدھا 3الفصل في الملل والنحل، الجزء الثالث، ص  502
والثاني بعھد ا�مام . أحدھما باختيار أھل العقد والحل: تنعقد من جھتينوا�مامة “: وفقا للماوردي أيضا 503

  . 22-21ص ص . ”من قبل
فإن تغلب من له أھلية ا�مامة وأخذھا بالقھر والغلبة فقد قيل إن ذلك يكون طريقاً رابعاً؛ ”ذكرالقرطبي أن 504

تجيبه وتؤدي إليه : وھو إمام؟ قال ما يجب علينا لمن غلب على ب�دنا: وقد سئل سھل بن عبد اللـه التستري
وقال ابن خويز . ما يطالبك من حقه، و2 تنكر فعاله و2 تفر منه، وإذا ائتمنك على سر من أمر الدين لم تفشه

ولو وثب على ا مر من يصلح له من غير مشورة و2 اختيار وبايع له الناس تمت له البيعة، واللـه : منداد
   .30 ن، سورة البقرة، آيةالجامع  حكام القرآ. أعلم

نaة في أبي : أما ابن كثير فنص في تفسره لنفس اAية على bوا�مامة تنال بالنص كما يقوله طائفة من أھل الس
بكر، أو با�يماء إليه كما يقول آخرون منھم، أو باستخ�ف الخليفة آخر بعده كما فعل الصديق بعمر بن 

ين كذلك كما فعله عمر، أو باجتماع أھل الحل والعقد على مبايعته الخطاب أو بتركه شورى في جماعة صالح
أو . واللـه أعلم. أو بمبايعة واحد منھم له فيجب التزامھا عند الجمھور وحكى على ذلك إمام الحرمين ا�جماع

 . بقھر واحد الناس على طاعته فتجب لئ� يؤدي ذلك إلى الشقاق وا2خت�ف
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المعنى نفسه  إلىوذھب ، 505الحنبلي يما ذكر أبو يعل حسب ،مالك القطان بن
  . انفيس أبي بنى بھا معاوية تولa  التيالوسيلة  وھيَ ، 506حزم ابنبلغة أقل حدة 

نaةوُتضاف وسيلة أخرى أيدھا عموم فقھاء  -    bھيَ  ؛ا قل علىعمليا  ،الس 
من أمويين  ،ثم بقية خلفاء المسلمين ،معاوية بنأسوة بفعل يزيد ، وراثة الحكم

  . ومغول ،وعثمانيين ،وعباسيين

 لدىو، بكر أبيتعيين  علىوجود نص  إلىمن ذھب  العلماءوالقليل من   
 ،بينما رفض جمھور مھم من الفقھاء فكرة النص أص�، 507طائفة أخرى العباس

 ،الماورديو ،البغداديو ،يمنھم أبو بكر الباق�ن، ا2ختيار علىويقصرون ا مر 
  . الغزاليو

ا دبيات ا�س�مية التقليدية أنه يحق للكفار من أھل الذمة أن  فيولم يرد   
أھل الذمة ليسوا ذلك أن . المسلم بالضرورة؛ اختيار الحاكم فييشتركوا 
بل ھم رعايا للدولة ، ا�س�ميالفكر  فيحيث 2يوجد ھذا المفھوم  ،مواطنين
دار ا�س�م بما ؛ أرضھم في؛ كنف المسلمين فييعيشون ، أھل ذمة؛ ا�س�مية

دار ا�س�م يستمر بشرط أن  فيھم ءوإن بقا، ذلك ا رض المفتوحة صلحا في
بل أھل  ،والذي 2 يعتبرھم أصحاب ا رض، يلتزموا بعقد الذمة المفروض عليھم

وكما أشرنا قال قليل من الفقھاء أنه يحق . موالي ؛ أيْ حماية المسلمين في؛ ذمة
لو التزموا بأحكام العقد وأحكام  حتىللحاكم المسلم أن يطردھم متى ما شاء 

 ،وليسوا أصحاب ا رض ،الدولة ا�س�مية فيالحالتين ضيوف  فيوھم . الدولة
 فيفمبدأ المساواة بين أبناء البلد الواحد مرفوض بتاتا . الدولة فيمواطنين  أو

لھم ما لنا وعليھم ما “ ورغم أن ا�خوان المسلمين رفعوا شعار. السائد ا�س�م
 فيولم يخلصوا له أبدا  ،عينية مبادئ إلىلم يترجموا ھذا الشعار أبدا ، ”علينا

أھل  الكفارمعتبرين  ،التمييز علىكافة كتاباتھم وأدبياتھم  فيفأصروا  ؛دعايتھم
 اديني االحكم باعتباره منصب يمنھا تول، اءھم من حقوق معينةنوعلى استث، ذمة

، مثل حق بناء الكنائس كيفما شاءوا، ولم يتبنوا أبدا قضاياھم المشھورة. اإس�مي
 كان وقد. عقد الذمة علىمعتبرين ھذا خروجا  ،إلخ..الدعوة لدينھم فيأو حقھم 

حيث تماھت شعاراتھم مع  ؛ون دائما أكثر صدقا مع أنفسھمفيالمتشددون السل
يفعل ا�خوان المسلمون ومن  ، مثلماالمراوغة والخداع إلىمبادئھم ولم يلجأوا 

بل  ،ومما يؤكد ذلك أن من يختار الحاكم المسلم ليس عامة المسلمين. لف لفھم
ميل 2ختيار الخليفة من  أيa أبدا  ا�س�ميالتاريخ  فيولم نجد  ،أھل الحل والعقد

                                                 
بالسيف حتى صار خليفة وسمَي أمير المؤمنين 2 يحل  حد يؤمن با[  ومن غلبھم“: قال ابن حنبل 505

أبو يعلي : ، نق� من”واليوم اAخر أن يبيت و2 يراه إماماً عليه، براً كان أو فاجراً، فھو أمير المؤمنين
  . 20ص الفراء، ا حكام السلطانية، 

ل;مامة فبايعه واحد فأكثر ثم قام آخر  بعينه فوثب رجل يصلح فإن مات ا�مام ولم يعھد إلى إنسان“ 506
، الفصل في ”دونه بطرفة عين بعده فالحق حق ا ول وسواء كان الثاني أفضل منه أو مثله أو ينازعه ولو

  . الملل والنحل، الموضع السابق
  .30 القرطبي، الجامع  حكام القرآن، سورة البقرة، آية 507



170 
 

 المسلمونولم يطرح  .508طالب أبي علي بنبل رفض ذلك صراحة ، قبل العامة
ليس  –ر الخليفة و̂ صُ بل ، بعيدمن من قريب و2 2 ديموقراطية فكرة ال قديما

و2  ،مشورة بأي̂ م وغير ملز ،كحاكم متسلط مطلق السلطات -  كواقع بل كحق
ولكن حاليا تطرح التيارات ا�س�مية المعتدلة أن أھل . 509دستور مع الشعب

أن  أصر معظمھم علىولكن ، الحل والعقد يمكن أن يختارھم الشعب با2نتخاب
، ھذا المذھبذھب ا�مام محمد عبده  حتىو. يكونوا من المسلمين المشھود لھم

حين أوجب طاعتھم اشترط ، ا�س�م المعاصر فيورغم أنه من أكبر المجددين 
نaةوأ2 يخالفوا نصوص القرآن و، أن يكونوا مسلمين bن يكونوا مختارين أو، الس

بينما ذھب رشيد رضا صراحة ، ”ا مر منكم يأول“أساس أنھم  على، آرائھم في
مبررا ذلك 2 بنزعة ، مجلس النواب فيضرورة مشاركة غير المسلمين  إلى

كما تمسك . 510ھا مصلحة المسلمينفيبل بأن مشاركتھم ، ديموقراطية أو إنسانية
 ،وھو شيخ ا زھر ا سبق وممن أصدر كثيرا من اAراء المعتدلة ،محمود شلتوت

والخبرة  رأيال ذويمن أھل العلم والبصر بأمور الدين والدنيا ومن “بأن يكونوا 
ورأت قلة . ا�س�م: يقصد ھنا بالدينو2 شك أنه  ،”الحياة المختلفة ينواح في

شرط أن ، من ا�س�ميين المعاصرين أن يشمل أھل الحل والعقد بعض أھل الذمة
وقد قبل . وأن يشكلوا أقلية غير مؤثرة من المجموع ،يتمتعوا بخصال معينة

وقد اتخذ موقف  ،انتخاب أھل الحل والعقد ؛ أيْ يحسن البنا النظام البرلمان
أعضاؤھا  ما كانوالحكومة إس�مية “: عموما الكفارتجاه و2ية  الماوردي

منفذة  حكام  كانتو، مسلمين مؤدين لفرائض ا�س�م غير متجاھرين بعصيان
غير  في2 بأس أن نستعين بغير المسلمين عند الضرورة . ا�س�م وتعاليمه

مادام موافقا ، تتخذه و2 بالنوع الذيمناصب الو2ية العامة و2 عبرة بالشكل 
وضمن الو2يات العامة مجلس أھل . 511”نظام الحكم ا�س�مي فيللقواعد العامة 

  . وكذلك القضاء وو2ية ا قاليم وغيرھا الحل والعقد بالتأكيد

ھذه الخ�فات العديدة عبر العصور ذات ع�قة واضحة بأحوال القوى   
وعلى سبيل المثال . وخبراتھاا2جتماعية والسياسية الموجودة بالفعل وبتجاربھا 

تغير موقف ا�خوان المسلمين حديثا من فكرة الديموقراطية إ2 نتاجا  في2 نرى 
                                                 

وبلغ علياً : والقصة كما ذكرھا الذھبي ھي .فرفض ،خليفة يبعد مقتل عثمان حاول العامة تنصيب عل 508
ودخلوا فرأوه مذبوحاً، وقال علي، كيف قتل وأنتم على  -وقد ذھبت عقولھم -وطلحة والزبير الخبر، فخرجوا 

ولطم الحسن وضرب صدر الحسين، وشتم ابن الزبير، وابن طلحة، وخرج غضبان إلى منزله، فجاء  ؟الباب
، فلم يبق ليس ذاك إليكم، إنما ذاك إلى أھل بدر، فمن رضوه فھو خليفة: ه ليبايعوه، قالالناس يھرعون إلي

أحد من البدريين إ2 أتى علياً، فكان أول من بايعه طلحة بلسانه، وسعد بيده، ثم خرج إلى المسجد فصعد 
، ثم نزل فدعا الناس، المنبر، فكان أول من صعد طلحة، فبايعه بيده، ثم بايعه الزبير وسعد والصحابة جميعاً 

  . التشديد من عندنا .252ص ، 2تاريخ ا�س�م، . وطلب مروان، فھرب منه ھو وأقاربه
موضوع الحكم و2 يوجد ما  حاولت أن أعرف وجھة نظر ابن رشد في ا مر فلم أجد له رأيا واضحا في 509

مقا2ت متناثرة، وكل ما قاله يدل على أنه طرح فكرة الديموقراطية أو الدستور حسب زعم بعض محبيه في 
 . تلخيص السياسة  ف�طون: ھو انتقاد الحكم غير الرشيد والفساد والطغيان وذلك في تلميحات في كتابه

  . تفسير القرآن الحكيم، صفحات متفرقة كثيرة 510
  . رسائل ا�مام حسن البنا، رسالة التعاليم 511
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 إلىبا�ضافة ، المواجھات المباشرة مع السلطة في يلعجزھم وفشلھم المتوال
التھديد  تاليوبال، ياخت�ل موازين القوى الدولية بعد سقوط المعسكر ا2شتراك

أصواتا  واسع صار يضمن لھم يكما أن تمتعھم بتأييد جماھير، الكامن الغربي
ديموقراطية صندوق  علىلذلك تقتصر دعوتھم الديموقراطية حاليا  ؛أكثر

ا2نتخابات  فيلضمان أصوات بعضھم  ،للكفارف فيمع بعض الغزل الخ، ا2قتراع
 للكفاركما أن اعترافھم ببعض الحقوق الجديدة ، وتحييد العلمانيين بقدر أو بآخر

بعد أن  ،حيث يجنبھم معارك جانبية و2 يخل بنفوذھم، ييبدو لھم ذو تأثير إيجاب
 . اتسعت قاعدتھم السياسية

فھو  ،القديم من حاكمھم المسلم بالضرورة التقليديأما موقف المسلمين   
نaة لدى bمن : الحديث فيجاء . إس�مه علىإذا ظل  ،الطاعة بوجه عام ؛الس

فقد ، ومن أطاع ا مير، فقد عصى اللـه، يومن عصان، فقد أطاع اللـه يأطاعن
وقد . )4468 - حبان ابنصحيح ( يفقد عصان، ومن عصى ا مير، يأطاعن

نaةنادى الفقھاء  bنادى  الذي ھموالوحيد من ،بطاعة ا�مام الجائر  نه مسلم، الس
 أبي علىالواقع خرج ا حناف  وفي، ا�مام الجائر ھو أبو حنيفة علىبالخروج 

نaةما نادى به بقية الفقھاء  يبتبن ،حنيفة نفسه bأكثر تشددا  كان الذيوا2تجاه . الس
الذين يتضمن صلب  ،ا�مام الجائر ھو تيار الخوارج علىضرورة الخروج  في

 علىمما برر لھم التمرد  ؛512كفر مرتكب الكبيرة) الوعيدية( مذھب إحدى فرقھم
من : وقد استندوا للحديث الشھير ،طالب أبي علي بنھم فيبمن  ،مختلف الخلفاء

، فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فبلسانه، بيده فليغيره امنكم منكر رأى
الحاكم المسلم  علىكما سوغ المعتزلة فكرة التمرد  .513ا�يمان وذلك أضعف

أھل  ىرأبينما . ”عن المنكر ھيا مر بالمعروف والن“حسب فكرتھم عن ، الفاسد
نaة bو2 ،  يكون باللسان والقلب فقط - الكفرغير  - مناكر ا�مامة أن تغيير الس

   . يكفرون مرتكب الكبيرة إ2 إذا استحلھا

معصية  فيفھو أنه 2 طاعة لمخلوق  العلماءأما ما اتفق عليه معظم   
معصية  في2 طاعة  حد : منھا، ومن ا حاديث القائلة بذلك ذكر الكثير .الخالق

ما  يأطيعون“: توليه الخ�فه لدىوقد أعلنھا أبو بكر ، 514اللـه تبارك وتعالى
جوز كثير من  تاليوبال. ”عليكم يفإن عصيت اللـه ف� طاعة ل، كمفيأطعت اللـه 

قال . الحاكم إذا خالف المتفق عليه من أمور الدين علىالفقھاء والعلماء الخروج 
نaةومن “: قدامة ابن؛ ذلك أحد أھم فقھاء الحنابلة في bالسمع والطاعة  ئمة  الس

فإنه 2  ،المسلمين وأمراء المؤمنين برھم وفاجرھم ما لم يأمروا بمعصية اللـه
الخ�فة واجتمع عليه الناس ورضوا به  يَ ̂ل ومن وُ . معصية اللـه فيطاعة  حد 

أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت  يَ مصار الخليفة وسُ  حتىأو غلبھم بسيفه 

                                                 
  . الشھرستاني، الملل والنحل، القسم ا ول، الجزء ا ول، الباب الرابع 512
  . 1541 ص ابن حمزة الحسيني، البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث، 513
  . 179محمد ناصر الدين ا لباني، سلسلة ا حاديث الصحيحة،  514
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صراحة  يشوكانالونادى . 515”مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين
وقد قدمنا أنھا قد “: تركه الص�ة أو ،الحاكم بكفره علىبقصر شرط الخروج 

 الكفرا ئمة ما لم يظھر منھم  علىعن الخروج  ھيالن فيتواترت ا حاديث 
البواح أو يتركوا الص�ة فإذا لم يظھر من ا�مام ا ول أحد ا مرين لم يجز 

مبلغ لكنه يجب أمره بالمعروف ونھيه عن  أيa الظلم  فيالخروج عليه وإن بلغ 
 فيثبت معصية اللـه سبحانه وقد  فيالمنكر بحسب ا2ستطاعة وتجب طاعته إ2 

جاء ينازع  الذيالصحيح عنه صلى اللـه عليه وسلم ا مر بقتل ا�مام اAخر 
فالظلم والطغيان وسوء ا�دارة . 516”مام ا ول وكفى بھذا زاجرا وواعظاا�

 علىولكن الخروج الصريح  ،الحاكم علىليست مبررات متفق عليھا للتمرد 
ھنا  يوالسند النص. افيالمعلوم من الدين بالضرورة اعتبر بوجه عام مبررا كا

عندكم من  بواحا إ2 أن تروا كفرا ..وأ2 ننازع ا مر أھله: ”صحيحة“أحاديث 
. خيار أئمتكم الذين تحبونھم ويحبونكم.. )4727مسلم ( ه برھانفياللـه 

تبغضونھم ويبغضونكم وشرار أئمتكم الذين . ويصلون عليكم وتصلون عليھم
ما . 2: يا رسول اللـه أف� ننابذھم بالسيف؟ فقال: قيل .وتلعنونھم ويلعنونكم

و2 ، فاكرھوا عمله، تكرھونه اوإذا رأيتم من و2تكم شيئ. كم الص�ةفيأقاموا 
: كما قدم القرآن سندا لھذا التوجه... )4760 - مسلم( من طاعة اتنزعوا يد

شيء فردوه  فيا مر منكم فإن تنازعتم  يوأول الرسول وأطيعوا اللـه وأطيعوا
أن الشريعة  إلىويشير الجزء ا خير من اAية ، )59: النساء( اللـه والرسول إلى

وھنا 2بد  ،وأن الخ�ف وارد حتما بين الرعية والحاكم ،كمرجعية شرط للطاعة
إذا رفض الحاكم  ينبغيما  إلىولم يشر القرآن صراحة . من ا2حتكام للشريعة

 عثمان بنحكم  علىوقد برر الخارجون . وھنا أتى دور ا حاديث ؛حكم الشريعة
وعلى ، الفساد وسوء ا�دارة كان رغم أن السبب الظاھر، هعفان خروجھم بكفر

مقابر  فيدفنه  مكانحكم ا مويون فأدخلوا  حتى ،مقابر اليھود فيذلك دفنوه 
 علىمناداتھم بالخروج  فيوقد استند ا�س�ميون المعاصرون . المسلمين

وأعلنوا أحيانا كفر الحكام كمبرر للنضال ، ما سبق إلىالحكومات العلمانية 
دون ا2ھتمام بتقديم برنامج  ،ويرفعون شعارا أساسيا ھو تطبيق الشريعة ،ضدھم

ويتحاشى  .”الفخ“ھذا  فيمن الوقوع  أنصارهبل حذر سيد قطب  ،واضح سياسي
ر فيو2 يھتمون بتك ،الدعوة للخروج المباشرعلى الحاكم الجائر المعتدلون
 ،السلطات علىبالضغط  ،يللتغيير التدريج حقيقيحيث لديھم مشروع  ؛الحكومة

، المؤسسات ا خرى أو ،سواء سلطة الدولة ،أجھزة السلطة فيوالتغلغل الحثيث 
  . الحكومات يحقق نجاحا لم يحققة المتطرفون بالصدام مع

نبذ الفكرة  إلىويميل معظم ا�س�ميين المعاصرين غير الرسميين عموما   
ويدعون ، السنية القديمة القائلة بالسمع والطاعة للحاكم المسلم درءا للفتنة

ضد الحاكم المسلم الغير  حتى ،اAخرين لدىالبعض والعنيف  لدى السلميللنضال 

                                                 
  .40لمعة ا2عتقاد، ص  515
  . 940 ص السيل الجرار، 516
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 العمليو السياسييظل المعيار ھو ا�س�م  أيْ . يالغير حاكم؛ ملتزم بالشريعة
فالو2ء صار ، فحسب العقيديو يوليس إس�مه القول - إن صح التعبير -للحاكم 

. العقيديوليس المسلم بالمعنى  ،”الجاھلي“بخ�ف ، ”الحاكمي“اAن للحاكم 
فقد ُطرحت  .ة خصوصافيالحن لدى، ا�س�م القديم أيضا فيولھذه الفكرة جذورھا 

  الذين  نفيو2 تطيعوا أمر المسر: الحاكم الجائر استنادا ل�ية علىفكرة الخروج 
نaةأحيانا وسط ، )152 - 151: الشعراء( ا رض و2 يصلحون فييفسدون   bالس، 

ا2عتبار أن  فيمع ا خذ ، خاصة ا�مامية، من قبل الشيعة قديما وحديثا وأكثر
 . 517مسلما إذا كان الحاكم العادل 2 يكون عاد2 إ2

المعاصر  السياسيا�س�م  لدىالفقه و فيومن مھمات الدولة ا�س�مية   
، وھو ما دعا إليه مفكرو ا�س�م المعاصر ،ا رض فينشر الدعوة ا�س�مية 

ا�س�مية وتتبناه المؤسسات ، وسيد قطب ،وحسن البنا ،المودوديمثل 
ليست مھمة  فھيَ . وغيرھما ،السعودية فية دينيوالمؤسسة ال ،كا زھر ،الرسمية

بل يجب أن تتبنى الدولة نشر ا�س�م وإزالة  ،فحسب المدنيوالمجتمع  ا فراد
كما  ،ذكرھا حسن البنا التيوھو أحد أھداف الحرب ، العالم فيمعوقات انتشاره 

رغم عدم ، الجھاد بمعنى الغزو تحت ھذه الفكرةوتكمن دعوة . سبقت ا�شارة
 يالدولة ا�س�مية أن تحم علىفليس . ا�ع�ن عن ذلك صراحة  سباب مفھومة

توسيع دار ا�س�م بالوسائل  ھيَ ، ة مقدسةدينيبل عليھا مھمة  ،مواطنيھا فحسب
اعتبر : وكمثال. بكل فصائله السياسيوھو ما يتبناه ا�س�م ، المناسبة لكل وقت

ومسؤولة عن تحقيق ، حمايتھا علىوقائمة ، الدولة ممثلة للفكرةحسن البنا 
 إذا كانو ،دولة توسعية بالضرورة فھيَ  ،518اوإب�غھا للناس جميع، أھدافھا

الب�د  فيكون بالضرورة رئيس المسلمين في، العالم يالخليفة ھو رئيس مسلم
  . دون كفار ب�دھم ،بموا2ته تاليالمطالبين بال، غير ا�س�مية

  : المراتبية ا2جتماعية

وجود الطبقية ا2جتماعية ولكن انتقد القرآن  ا�س�ميلم ينكر الفكر   
 ييناد دون أن، وا حاديث كثيرا من يكنزون ا موال ومن يستغلون الفقراء

ورفع بعضكم فوق بعض : ولكنه استخدم تعبيرا آخر -  بإلغاء الطبقات ا2جتماعية
 -  والقرطبي ،الطبريمنھم  -  ما اعتبره المفسرونفي، )165: ا نعام( درجات

ا خ�ق والمحاسن ، كثير ابنمثل ، وأضاف بعضھم، الثراء فيدرجات 
ا�س�م والدول ا�س�مية  فيولم يكن . والمناظر وا شكال وا لوان ئوالمساو

لم يتبن ا�س�م ولكن . عصور معينة فيباستثناء ا لقاب الملكية ، وراثية ألقابٌ 
 أو ،مثلما يتبنى ا2شتراكيون مث� الطبقة العاملة( طبقة اجتماعية معينة

 فيأولوية  جتماعيولم يول ا2نقسام ا2 ،)الطبقات الشعبية عموما أو ،المھمشين

                                                 
من (ابن طاووس  رأيُ وھذا من اAراء النشاز أن الحاكم العادل الكافر ُيفضل على المسلم الظالم،  517

   .س في مجلس ھو2كو قبل إس�م المغولوالخيbون، فتوى ابن طاو رشيد). الشيعة
  . الرسائل، دعوتنا 518
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الفقراء  علىوعطف ا غنياء  جتماعيحدود الدعوة للتكافل ا2 فياھتماماته إ2 
 . بطريقة تخالف الشريعة أو ،ورفض مراكمة ا موال ب� حق

 على، من نوع آخر طبقات إلىوبدي� عن ذلك قسم ا�س�م عموم البشر   
فالناس  ؛بل ساوى بين الناس، فلم يتبن طبقة اجتماعية معينة. دينيأساس 

 تاليوبال ،خوفا من اللـه ؛ أيْ وا فضل ھو ا كثر تقوى، سواسية كأسنان المشط
مقسما الناس  ،غير من مفھوم الطبقة تاليوبال. منفذا  حكام الشرع؛ خضوعا له

 ھيَ تبناھا أكثر من غيرھا  التيوالطبقات . حسب قربھم أو بعدھم عن ا�س�م
المنصب  ذوي ؛وا مراء ،والفقھاء ،والعلماء ،والصحابة، نبويا قرب للبيت ال

ا مر  يالذين وصفوا بأنھم المقصودون بأول، بطبيعة الحال ”الدنيوي“ – دينيال
 الرئيسيأصبح الدين ھو أيضا المحدد  أيْ . القرآن من قبل أغلب المفسرين في

  .للطبقات ا2جتماعية

طبقات الصحابة  ا�س�مبل أحاط ، ليس فقط عند اللـه ،ا تقى ھو ا فضل  
حد التقديس  إلىيصل  الذي، با�ج�ل وا2حترام ،والفقھاء ،والعلماء ،والتابعين

نaة لدىوإن نقد الصحابة ، أحيانا bإلىقد يصل  الذي، جريمة تستحق العقاب الس 
ةبكر وعمر مث� يعده  أبي ”سب”ف ؛القتل aا قل من  علىأو ، كفرا أھل الُسن

 ءبل أوصى الحديث باتباع سنة الخلفا، 519ويستحق العقاب الشديد، الكبائر
فتمسكوا بھا ، وسنة الخلفاء الراشدين المھديين يبسنتفعليكم : ا ربعة ا وائل

أما توقير رجال الدين . )16818 - أحمدمسند ( وعضوا عليھا بالنواجذ
 ،قد تكلموا عن طبقات الصحابة مث� العلماءوقد رأينا أن . هفيف� شك  ا�س�مي

أو  ،أو طبقات الحنابلة، أو الحفاظ ،أو رواة الحديث ،أو طبقات المفسرين
، 12521طبقات  إلىا قرب لمحمد قد قسموا ؛ الصحابة حتىو. 520إلخ..الشافعية

رأس البشر جميعا كسيد  ىمحمد علويقف . العلماءأكثر التقسيمات قبو2 من  في
                                                 

يمكن للقاريء أن يرجع إلى كتاب ج�ل الدين السيوطي، إلقام الحجر لمن زكى ساب أبي بكر وعمر  519
   .”سبھما”رضي اللـه عنھما، المليء با حاديث في فضائل أبي بكر وعمر ومدى الجرم في

: منھا على سبيل المثال ،ھناك الكثير من المصادر ا�س�مية التي تناولت ھذه التقسيمات الطبقية 520
الطبقات الكبرى 2بن سعد وھو أھم كتبه، طبقات الحفاظ للسيوطي، طبقات المفسرين للسيوطي، طبقات 

  . الخ.. الحنابلة 2بن يعلي الحنبلي
  ): اختصاركل ننقلھا ب( ”معرفة علوم الحديث”ھي وفقا للحاكم النيسابوري في كتابه 521

أصحاب دار الندوة، : الطبقة الثانيةو. أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرھمقوم أسلموا بمكة مثل : فأولھم 
. إلى دار الندوة فبايعه جماعة من أھل مكة الرسولوذلك أن عمر بن الخطاب لما أسلم وأظھر إس�مه حمل 

بي عند الذين بايعوا الن: من الصحابة الطبقة الرابعةو. المھاجرة إلى الحبشة: من الصحابة الطبقة الثالثةو
الطبقة ، وأصحاب العقبة الثانية: ن الصحابةم الطبقة الخامسةو. العقبة، يقال ف�ن عقبي وف�ن عقبي

. رسول وھو بقباء، قبل أن يدخلوا المدينة ويبنى المسجدالأول المھاجرين الذين وصلوا إلى : السادسة
: الطبقة التاسعةا بين بدر والحديبية، والذين ھاجرو: المھاجرة الطبقة الثامنةو .أھل بدر: الطبقة السابعةو

المھاجرة بين الحديبية والفتح، : الطبقة العاشرةو. الذين بايعوا تحت الشجرة أھل بيعة الرضوان بالحديبية
رسول لما غنم خيبر، الن إوفيھم كثرة، ف. منھم خالد بن الوليد، وعمرو بن العاص، وأبو ھريرة، وغيرھم

الذين أسلموا يوم الفتح، وھم جماعة : الطبقة الحادية عشرة، فكان يعطيھم، وقصدوه من كل ناحية مھاجرين
 النبي،صبيان وأطفال رأوا : الطبقة الثانية عشرةثم . ومنھم من اتقى السيفمن قريش، منھم من أسلم طائعا 

  . وفي حجة الوداع، وغيرھا
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، لسبب وحيد ھو أنه حامل الرسالة ا�س�مية المقدسة، أو أفضل البشر ،الناس
أولى بالمؤمنين من  النبي: ف ؛لبقية المسلمين حتىلم يمنحھا  وقد أخذ حقوقا

ما يخص محمد في القرطبيونلخص ھنا بعضا مما شرحه . )6: ا حزاب( أنفسھم
 يةا ضح -  ىالضحص�ة  – التھجد بالليل: ما فرض عليه: دون سائر المسلمين

 فيا ح�م  ذويمشاورة  - قضاء دين من مات معسرا - السواك -  الوترص�ة  –
  . أثبته إذا عمل عم� - النساءتخيير  - غير الشرائع

دفع  -  تحريم الزكاة عليه وعلى آله: وأما ما حرم عليه فجملته عشرة  
عليه إذا حرم  - أو ينخدع عما يجب، أن يظھر خ�ف ما يضمر - صدقة التطوع

 اا كل متكئ - يحكم اللـه بينه وبين محاربه أو ،أن يخلعھا عنه لبس الحربلبس 
 – امرأة تكره صحبته زواج - زوجاته استبدال - الكريھة الرائحةأكل ا طعمة  -

  . ا مةالزواج من  – لحرة الكتابيةالزواج من ا

 وھيَ . اله وتطھير اتنزيھ ،غيره علىوحرم اللـه عليه أشياء لم يحرمھا   
وأما ما أحل . ما متع به الناس إلىوأن يمد عينيه ، الكتابة وقول الشعر وتعليمه

 -  الخمس أو ،ا2ستبداد بخمس الخمس - المغنم يّ صف: ستة عشرله فجملته 
 الزواج - أربع نسوة علىالزيادة  -  )أْي مواصلة الصيام  كثر من يوم( الوصال

بغير  الزواج - بغير وليّ  الزواج -  )أْي بدون استخدام لفظ الزواج( بلفظ الھبة
إذا وقع  - عنه سقوط القسم بين ا زواج -  حالة ا�حرام فينكاحه  - صداق
ة فيأنه أعتق ص - ازواجھوحل له ؛ زوجھا ط�قھا علىامرأة وجب  علىبصره 

 -  أنه 2 يورث - القتال بمكة - دخوله مكة بغير إحرام - وجعل عتقھا صداقھا
، تتزوجإذا طلق امرأة تبقى حرمته عليھا ف�  -  بقاء زوجيته من بعد الموت

 علىيخاف ھذا  إن كانو، الجائع والعطشانوأبيح له أخذ الطعام والشراب من 
وعلى كل أحد من المسلمين أن  ،بالمؤمنين من أنفسھم أولى النبيف ؛نفسه الھ�ك

جزءا من ا رض  يأخذ أيْ ( 522لنفسه يوأبيح له أن يحم ،بنفسه النبي ييق
   ).المشاع لنفسه

وقد ذكرت . الشيعة لدى وخاصةً ، نبويومن أخيار البشر أھل البيت ال  
 الذي، يعل بنخصوصا الحسين  ،الكثير من المعجزات المزعومة حول بعضھم

نaة حتىيقدسه  b523الس .  

وفقا  ھل  - � يجوزف ؛ا ربعة ”الراشدون“ومن خير البشر كذلك الخلفاء   
نaة bوفقا  –فمن فعل ذلك استحق ،  حد أن يذكر شيئا من مساوئھم و2 ينتقدھم الس
بل  ،وليس له أن يعفو عنه ،عقوبة السلطان -  وكثيرون غيره حنبل ابنلك�م 

                                                 
  . 50تفسير القرآن للقرطبي، سورة ا حزاب، آية  522
يوم مقتل الحسين والتي لم يحدث عشرھا يوم مقتل  - زعما –لخص ابن طاووس المعجزات التي حدثت  523

لما قتل . لما قتل الحسين جعلت الحمام الراعبية تدعو على قتلة الحسين: الم�يين من البشر اAخرين، ومنھا
ة والشيعةوقد نقلھا ابن طاووس من عدد كبير من ك. الحسين مطرت السماء دماً ورماداً  aن bالملھوف . تب الس

  . على قتلى الطفوف
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 أو ،يموت حتىالحبس  فيوخلده  ،كرر عقابه ؛فإن لم يتب ،يعاقبه ويستتيبه
  . 524يراجع

  : النبيذات ا ھمية أيضا نساء  ”الطبقات“ومن   

فسkkرھا . )32: ا حkkزاب( لسkkتن كأحkkد مkن النسkkاء إن اتقيkتن النبkييkا نسkkاء   
صkلى اللkـه عليkه وسkلم بkأنھن  النبkيلنساء  افقال تعالى مخاطب“: Aتيكثير كا ابن

مkن النسkاء و2 يلحقھkن  فإنه 2 يشبھھن أحkدٌ ، إذا اتقين اللـه عز وجل كما أمرھن
. السkلوك فkيويعتبkرھم كثيkر مkن المسkلمين مkثلھم العليkا . ”الفضيلة والمنزلkة في

بقيkة النسkاء  علkىتمتkدح زوجkات محمkد وتفضkلھم  التkيوھناك عشرات ا حاديث 
2 يkkدخل النkkار مkkن : منھkkا، وتمkkنحھم أفضkkليات غيkkر معتkkادة للنسkkاء بkkل وكرامkkات

: وتفضل ا حاديث عائشة وخديجة مع مريم وآسية. 525أو تزوجت إليه إلىتزوج 
وفضkل عائشkة ، ولم يكمل من النساء إ2 مريم بنkت عمkران وآسkية امkرأة فرعkون

خيkkر نسkkائھا ) 3341 - البخkkاري( سkkائر الطعkkام علkkىالنسkkاء كفضkkل الثريkkد  علkkى
) 6224 - صkkحيح مسkkلم( وخيkkر نسkkائھا خديجkkة بنkkت خويلkkد. مkkريم بنkkت عمkkران

أفضkل نسkاء : حظيت مkنھن فاطمkة بنصkيب ا سkد ؛يضاف إليھم بعض بنات محمد
ومkريم أھل الجنة خديجة بنkت خويلkد وفاطمkة بنkت محمkد صkلى اللkـه عليkه وسkلم 

 )8355 - السkنن الكبkرى للنسkائي( بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعkون
  . )6261 - مسلم( يإنما فاطمة بضعة من -

أن أفرادھا ُيعدون المثل العليا ، اختفت التيوأھمية اعتبار تلك الطبقات   
كل  وفي. بل حاضرة كتراث ،فقيمتھم ليست فقط تاريخية، للمسلمين المتمسكين

والمتمسكين أكثر من ؛ كبار رجال الدين أو ،العلماءوقت ُيفضل إس�ميا طبقة 
أما الطبقة . غيرھم بالشريعة وبالتراث المنسوب للطبقات التاريخية المذكورة

نaة لدى –2 شك  فھيَ المطلوب الخضوع لھا  bالطبقة السياسية الحاكمة -  الس ،
ومارست ما ُيعتبر  ،لو اغتصبت الحكم بالقوة حتى ،بشرط أن تلتزم بالشريعة

نaة لدىواAراء المخالفة لھذا المنطق ضعيفة جدا ، إس�ميا من أشكال الظلم bالس، 
  . أسلفنا كما

ھو الخليفة  دينيأساس  علىطبقات  إلى - رسميا –وأول من قسم الناس   
أو ما ، الغزوسجل أسماءھم وحدد نصيب كل منھم من أموال ف ،الخطاب عمر بن

 ،وعائشة أولھن ،وأولھم زوجاته، النبيبالقرابة من  ابادئ، بالعطاء يَ م̂ سُ 
 علىوھو تقسيم لم يكن  .ا�س�م فيثم السبق والب�ء ، أكثرھن عطاء تاليوبال

مما فتح الباب لظھور  ؛فأجزل العطاء للقربى والصحابة، بكر أبيعھد سلفه 
  . الصحابة المقربين لدىثروات طائلة 

                                                 
  . ابن حنبل، كتاب العقيدة 524
كتاب ا ربعين في مناقب أمھات : عرض ابن عساكر أربعين حديثا في مناقب نساء محمد في كتابه 525

   .المؤمنين
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جماعات معينة  علماءولكن قسم ال .ما يخص طبقات المجتمع عمومافيھذا   
وطبقات  ،مثل طبقات ا طباء وطبقات الشعراء ،”طبقات“ إلىمن الناس 

ولكننا  ،طبقات إلىفكل جماعة يمكن تقسيمھا  .وغيرھا ،والحنابلة ،الشافعية
من  ”طبقات“ إلىيقسم الناس  الذيو ،العام جتماعيما سبق التقسيم ا2فيتناولنا 

لكن تلك تقسيمات 2 تشمل . الرئيسيوھذا ھو التقسيم ، حيث ع�قتھم با�س�م
موالي؛  أو ،لكن كلھم مسلمون، فأغلب الناس ليسوا شعراء ؛المجتمع ككل

  .يبتعدون عن مكانة النب̂ي وآله أو ،فيقتربون

والھدف ا سمى . اذن ا ھم ل;س�م نفسه ھيَ ا�س�م  فيالطبقات ا فضل   
ليست  ،السياسيو ،خ�قيوا  ،جتماعيفا�ص�ح ا2، ل;س�م ھو أن يطبق نفسه

  . بل إقامة الدين، حد ذاتھا فيأھدافا 

******  
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  الحاكمية والجاھلية: الفصل الثامن
  

 ساسيالمبدأ ا  ا�س�ميالمجتمع  في“
تقوم عليه الدولة ھو حاكمية اللـه  الذي

  ”وليس ا�نسان

 أبو ا على المودودي

  

ذو  ،526أول من استخدم مصطلح الحاكمية ھو أبو ا على المودودي*   
ما يبدو فيتأثر بشدة  الذي ،527ثم سيد قطب، عربيالعالم ال فيالتأثير الكبير 

. 528أعطى الحاكمية كمعنى اھتماما بالغا ، الذييالحسن الندو يوبأب ،يبالمودود
الكتابات ا�س�مية المعاصرة وصارت فكرة  فيوصار مصطلحا واسع ا2نتشار 

التيارات ا�س�مية ذات  لدىمھيمنة  - للفظ السياسيبالمعنى  -  الحاكمية للـه
 كانف ،بالمعنىأما أول من استخدم المفھوم . 529وغيره عربيالعالم ال فيا ثر 

تحكيم  إلىحين دعا ، الشھيرة ”نفيص“معركة  في ،انفيس أبي بنجيش معاوية 
 ،530”2 حكم إ2 [“: وعاد الخوارج فرفضوا نتيجة التحكيم وأعلنوا ،القرآن
والقول مستمد من . السياسيالمقصود ھو إصدار ا حكام وليس الحكم  وكان

وتكررت  ،)57: ا نعام( وھو خير الفاصلين إن الحكم إ2 للـه يقص الحق: القرآن
، عديدة فُسرت بمعانٍ ، )67، 40( سورة يوسف فيإن الحكم إ2 للـه عبارة 

الحكم الفاصل بين الحق والباطل ، تأخير العذاب وتعجيله فيأن الحكم للـه  :منھا
والواضح أنھا من اAيات . ه كيفما أرادفيفصل فيأن ُيترك ا مر للـه و، للـه

ما فييحكموك  حتىف� وربك 2 يؤمنون . تفسيرات عديدةتقبل ؛ ”المتشابھات“
: النساء( امما قضيت ويسلموا تسليم اأنفسھم حرج فيشجر بينھم ثم 2 يجدوا 

المؤمنين أن يرضوا بحكم محمد  علىأنه  فيتتفق  ،ولھا عدة تفسيرات ،)65
نaةكون ذلك من في ؛أنه يحكم بالشريعة طبيعيومن ال، ما كانمھ bالعملية الس .  

أتيت النبي وفي : ...حدثنا: وفي الحديث أيضا جاءت فكرة الحاكمية ضمنا  
وسمعته يقرأ في ، يا عدي اطرح عنك ھذا الوثن: فقال، عنقي صليب من ذھب

أما إنھم لم : قال، اتخذوا أحبارھم ورھبانھم أربابا من دون اللـه: سورة براءة
                                                 

  . المصطلحات ا ربعة 526
  . معالم في الطريق 527
أنھم أصحاب كتاب منزل وشريعة إلھية، ف�  ”اعتبر أن سبب تفوق المسلمين في العصور الوسطى 528

ماذا خسر العالم بانحطاط . ”ذلك منبع الجھل والخطأ والظلم ؛  نيقننون و2 يشترعون من عند أنفسھم
 . المسلمين، الباب الثالث، العصر ا�س�مي، الفصل ا ول، عھد القيادة ا�س�مية

رغم أن حسن الھضيبي قد حاول التقليل من أھمية المصطلح ولم يلزم نفسه باستخدامه عاد وأقر في  529
دعاة 2 . ما قصده المودودي بمصطلحهل -2 ناقدا - بالكامل، موضحا  بمعناهرده على المودودي باقتناعه 

  . 32قضاة، الفصل الخامس، ص 
   .202من  56 ملف الخامس، ذكرھا ابن الجوزي، المنتظم في التاريخ، الجزء 530
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وإذا حرموا عليھم ، أحلوا لھم شيئا استحلوهولكنھم كانوا إذا ، يكونوا يعبدونھم
وإن كان المذكور حرفيا ھو التحريم ). 3199 -  سنن الترمزي( شيئا حرموه

 إلىإ2 أن التحليل والتحريم في ا�س�م امتد ، بمعنى التشريع الديني، والتحليل
يعامله الفقه  ،وما يستجد في الحياة الواقعية ،حد كبير إلىأمور الحياة التفصيلية 

  . من تعليمات ا�س�م ”كمحْ المُ “ضوء  علىبا2جتھاد 

 مفھوم ،ا�س�ميخصائص التصور : كتابه فيوقد استخدم سيد قطب 
سياق تناول  فيوإنما  ،سياق تناول أنظمة الحكم فيولكن ليس  ،”الربانية“

. تقوم بتفسير الوجود وتحديد ع�قة ا�نسان به التيا نظمة الفكرية والقيمية 
 يبشر تدخلٍ  أيa رافضا ، للكون ا�س�ميسمة التصور  ھيَ أن الربانية  ىرأف

، نابذا الفلسفات والنظريات المختلفة، وضع تصور عام للوجود أو ،لتفسير العالم
 حتىمحاولة بشرية  أي̂ وداعيا لتجنب  ،تماما كافٍ  ”رباني“معتبرا ا�س�م كفكر 

غير “ له وفقا ،ا�س�ميفالتصور  ؛531دينيتطوير الفكر ال أو ،لتجديد الدين
وھو تصور يتميز  ،)20ص ( ”إطاره فيذاته إنما تتطور البشرية  فيمتطور 
ومقدمة  منطقيمدخل  ھيَ  ”الربانية“وبھذا المعنى نرى أن . )38ص ( بالثبات
يدور كله  - النھاية في –خصوصا أن فكر سيد قطب صار ، ”لحاكمية”لـنظرية 
  . ”الحاكمية“حول 

، ففكرة راسخة قديما وحديثا ،الشيعة لدى سياسيأما الحاكمية كنظام   
  . خاصة أن ا�مامة ُتعد تكليفا إلھيا

نaةمستخدميه المعاصرين  لدىمفھوم الحاكمية  يعني*    bأي̂ استمداد  الس 
فا[ . كل شيء فيالشرع  إلىبمعنى العودة ؛ نظام من ` أو ،تشريع أو ،سلوك

ھدف  إذا كانو. ويجب أيضا أن يحكم البشر كأفراد وجماعات، يحكم الوجود
فإن الحد ا دنى لھا ھو جعل كلمة اللـه ، الدعوة ا�س�مية ھو نشر الدين الحق

ر البشر سواء ليسي̂ ؛ الحياة عموما في إس�ميإقامة نظام  يعنيبما ؛ العليا ھيَ 
إن حق التشريع وحق تكوين النظريات . لشريعة اللـه وفقا ،الكفارالمؤمنين أو 

قواعد مخالفة لما سنه  أي̂ وما يحق للبشر ابتكار  ،وإنتاج القيم يكون للـه وحده
ما ھو إ2 دعوة لتحرير ا�نسان من  ،كما يقدمه عموم مفكريه ،فا�س�م. ا�س�م

فقط و، ”المستنيرون”ھذا المتشددون والمعتدلون و فييتفق  .العبودية لغير اللـه
 علىن فقط الذين يصرون والمتشدد أو ،نوفليس الجھادي. تختلف ا لفاظ

ن إ“: القرضاوييقول  المعتدلينمن أھم . بل كل ا�س�ميين تقريبا، الحاكمية
أيا ، الخلق أيديمن تملك التحليل والتحريم فانتزعھا  التيا�س�م حدد السلطة 

. وجعلھا من حق الرب تعالى وحده، دنيا الناس أو ،دين اللـه فيدرجتھم  كانت
                                                 

إن التصور الرباني الذير تلقاه ا�نسان من اللـه ھبة لدنية “: يقول ،30خصائص التصور ا�س�مي، ص  531
قد أعفى البشر الضعاف الجھال من الكد فيھا، ووفر عليھم ھم إنشائھا، وتبديد طاقتھم في ھذا .. خالصة

وذلك ليتفرغوا لتلقي ھذه الھبة وإدارتھا، والتكيف بھا .. أدواتهالمجال الذي لم يھبھم اللـه دليله و2 
واتخاذھا أساسا لمنھج حياتھم وميزانا لقيمھم ودلي� ھاديا يصلون به ومعه فإذا فارقوه ضلوا وتاھوا، 
وخبطوا وخلطوا، وجاءوا بما يضحك ويبكي من التصورات وا2نحرافات، وشقوا وتعسوا بالمناھج وا نظمة 

  . ”يمونھا على أساس من ذلك الجھل العميقالتي يق
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يملكون أن يحرموا شيئا تحريما ، س�طين أو ،و2 ملوك، رھبان أو ،ف� أحبار
حق  علىومن فعل ذلك منھم فقد تجاوز حده واعتدى . عباد اللـه علىمؤبدا 

بعملھم ھذا واتبعه فقد جعلھم شركاء للـه  رضيومن ، التشريع للخلق فيالربوية 
 ”أم لھم شركاء شرعوا لھم من الدين ما لم يأذن به `، واعتبر اتباعه ھذا شركا

حق التصرف  البشريويشذ فقط من يمنحون العقل . 532”21: سورة الشورى -
ويعتبرون ا�نسان مستق� بدرجة أو أخرى عن اللـه  ،دون العودة للنص المقدس

  . ومن ھؤ2ء بعض العق�نيين المسلمين قديما وحديثا، الفعل المستقل علىوقادرا 

أن اللـه نفسه ھو رئيس الدولة  ھيَ والترجمة النظرية لھذا المفھوم   
حزب اللـه مقابل ؛ وھو رئيس حزبھم، نمكاكل  فيوقائد المسلمين  ،ا�س�مية

بل  ،فھو خلق العالم 2 ليتركه وشأنه، كما ذكر القرآن نفسه ،حزب الشيطان
إنما وليكم اللـه ورسوله والذين آمنوا الذين : كل مجال وفيكل لحظة  فيليحكمه 

من ھذا المنطلق ( )55: المائدة( يقيمون الص�ة ويؤتون الزكاة وھم راكعون
اللـه ھو الحاكم ا على  يعتبردستور بلده  فيوضع بند  فيونجح  المودوديسعى 

أن يقيم  فھيَ أما الترجمة العملية لمفھوم الحاكمية . )533دولة باكستان في
وأن يسلك ا فراد ، للشريعة ا�س�مية وفقا ،المسلمون نظاما إس�ميا عالميا

. ھيا قل يخضعون لسلطة ا�س�م المستندة للتشريع ا�ل علىأو ، لھا وفقا ،أيضا
سواء بمعنى فصل الدين عن كل مجا2ت ، وھذا يناقض بالكامل فكرة العلمانية

البعد  علىو2 يقتصر مصطلح الحاكمية . فحسب أو فصل الدين عن الدولة ،الحياة
يتعلق بسلوك ا فراد  اجتماعي: مستويات ث�ثة علىبل يطرح ، فقط السياسي

يتعلق  سياسيو، يتعلق بالتشريعات القانونية ييعوتشر، والع�قات ا2جتماعية
 علىالواقع اشتمل النص المقدس من قرآن وحديث  وفي. بسياسة الدولة ككل

 يبحيث لم يترك الكثير للمرء المسلم لك، الكثير من أمورالحياة للفرد والمجتمع
الع�قات  :منھا، أمور كثيرة تفصيلية فيفالشرع قد تدخل . يحدده لنفسه بنفسه

، أداء التحية ل�خرين حتىو، وطريقة ا كل واللبس، والطعام والشراب، الجنسية
أما مرجعية الشرع ا ساسية . بحيث يجد المرء مرجعية شرعية لمعظم تصرفاته

لم أنه لم يكن وإذا كنا نع. من أحاديث وأفعال النبيالكتاب وسنة  فھيَ والمقدسة 
تكون أفعاله بھذه الصفة من مصادر التشريع  ؛بل رجل دولة أيضا ،مجرد داعية

نaةحسب  ،فا�س�م .المقدسة bوحسب ما قدم نفسه عبر التاريخ ،النبوية الس، 
ولم يكن محمد  ،ھو دولة ودين ب� مواربة ،أو التاريخ المكتوب ،الفقه فيسواء 

ا مور التفصيلية  فيمستعينا بأھل الذكر ، بالوحيبل حكم ، حال بأي̂ علمانيا 
القرارات السياسية ذات البعد الغالبية العظمى من  فيولم يستعن بأحد ، الفنية

حين  حتىو، ھو ملھمه جبريل كان بل، المبدئيذات الطابع  أو ،ستراتيجيا2
نص قرآني كان يستجيب لھم  أي̂  علىاعتراضھم  أو ،استجاب لمطالب من حوله

                                                 
  .التحليل والتحريم حق اللـه وحده: الح�ل والحرام في ا�س�م، الطبعة السادسة، الباب ا ول، فصل 532
` جل ج�لته صاحب الملك، شاءت إرادته جل “: على 1949نص برنامج ا2ھداف الدستورية عام  533

والقوة تزاولھا بوساطة شعبھا في الحدود التي رسمھا لھا، وھي باكستان السلطة  ن يمنح دولةأوع� 
  .، أثـــر ا�س�م فـــي نشـــوء دولـــة باكســـتان الحديثــــــة”الوديعة المقدسة
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. عن الدولة ا�س�مية من فراغ السياسيفلم يتحدث ا�س�م . من خ�ل الوحي
فھذه  ؛وإن اعتماد ا�س�م لحظة الھجرة بداية التأريخ ليس بأمر ب� مغزى

 على عقيدتھابداية تشكيل الدولة ا�س�مية والبداية الفعلية لنشر  كانتاللحظة 
تتمتع با2ھتمام المكثف من قبل  التي ھيَ ة دينيوالمرحلة الم، نطاق واسع

المرحلة ا كثر وضوحا بكثير من المرحلة  وھيَ ، المسلمين خاصتھم وعامتھم
  . يتاريخ محمد الشخص حول حتىالمكية 

بل ، منذ نشأته ا�س�ميالفكر  فيالحقيقة أن الحاكمية بالمعنى متغلغلة بعمق 
ھو  - التطبيق في –نفسه  التقليدينستطيع أن نقول باطمئنان أن ا�س�م 

، سلوك ا فراد والجماعات من حيث ھو ح�ل أم حرام علىيحكم وھو ، الحاكمية
ذلك أن الح�ل ، صح أم خطأ أو ،وليس حسن أم قبيح، للفظ دينيطبعا بالمعنى ال

فليس المضمون ھو المرجع بل المصدر ، ھو الخير والصواب والحرام ھو الشر
؛ وواضح أن مقياس الحرام والح�ل ھو ا2حتكام للشرع. والقصد والنية الشرعي

واسعة ا2نتشار الونرى أن الفكرة . اختياره أص� فيتقييم السلوك وطبعا  في[ 
مع ، ا عمق لفكرة الحاكمية نظريا ساس ال تشكل ،2 اجتھاد مع النص: القائلة

 ،وأحيانا تأويله ،بل يتم أحيانا ا خذ بظاھره ،م�حظة أن النص 2 يفسر نفسه
ويختلف المفكرون  .حسب الظروف وا ھداف المباشرة، وكثيرا ا2نتقاء منه

عبادة  فيتتبلور الحاكمية  تاليوبال ،المسلمون ب� نھاية حول تفسير النصوص
ومما له مغزى . واخت�ف التفسيرات المعانيرغم تعدد ، في حد ذاتھاالنصوص 

شاملة نصوصا من ، ألفاظا ونصوصا قديمة يھنا أن ا�س�م المعاصر يستدع
معينة  يفالحاكمية ليست لمعان. جديد سياقٍ  وفيجديدة  ويستخدمھا بمعانٍ ، الفقه

و2 شك أن . الثقافة ا�س�مية فيالثابتة  للمفاھيمبل ، و2 طبعا لشخص اللـه
، مثل فكرة معاقبة المرتد، ھناك أفكارا وتشريعات ظلت ثابتة منذ زمن طويل

خصوصا ما يتعلق بالموضوع ا ھم ل;س�م ، ولكن ليست كل ا مور بھذا الثبات
  . السلطة: السياسي

لقوة العاطفة وا2نفعال  وفقا ،التصرف يعنيلغة ما قبل ا�س�م  فيالجھل *   
. أخرى يَ وقد أضاف ا�س�م له معان. العقل إلىدون التدبر وا2حتكام  ،والحماسة

: كوصف ل�عتقاد: مختلفة مرات بمعانٍ  4لفظ الجاھلية قد استخدم القرآن ف
الحكم عموما ؛ والحكم ،)154: آل عمران( يظنون با[ غير الحق ظن الجاھلية

لقوم  اومن أحسن من اللـه حكم حكم الجاھلية يبغونأف: السياسيوليس بالمعنى 
 تبرجن تبرج و2 بيوتكن فيوقرن : وتبرج النساء ،)50: المائدة( يوقنون

قلوبھم  فيإذ جعل الذين كفروا : والتعصب، )33: ا حزاب( الجاھلية ا ولى
: الفتح( وعلى المؤمنين رسوله علىالحمية حمية الجاھلية فأنزل اللـه سكينته 

26( .  

يا  :البخاري ففي: ولكن جاء أكثر تفصي� ،الحديث لم يختلف المعنى وفي  
، ليس منا من لطم الخدود ،)33( ك جاھليةفيأعيرته بأمه؟ إنك امرؤ ، أبا ذر

يكرھه  من أميره شيئا من رأى ،)1271( ودعا بدعوى الجاھلية، وشق الجيوب
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 موت إ2 مات ميتًة جاھليةً في افإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبر، فليصبر
: ھنأَمر الجاھلية 2 يتركونمن  أمتي فيأَربع : 2114 - مسلم وفي .)1978(

وھذه . والنياحة، وا2ستسَقاء بالنجوم، ا َنساب فيوالطعن ، ا َحساب فيخر الف
  . 534أمثلة قليلة من كثير من مناسبات ذكر اللفظ

  : أن الجاھلية تشمل مما سبقوالواضح   

  . الجھل بمعنى عدم العلم والمعرفة -  1  

  . وھو شدة الكبر والتجبر والغضب، والھمجية بمعنى ضد الحلم -  2  
وقد استخدم ا�س�م كلمة الجھل . 535العرب يشمل المعنيين لدىوالجھل   

 . بالمعنيين

أساس أن ا�س�م ھو العلم بألف  على، ما ھو مخالف لمنھج ا�س�م - 3  
  . 536وا2بتعاد عن ھداه، فالجاھلية ھَي الجھل با[. 2م التعريف وما عداه جھل

ويفتح ھذا . ا�س�م في جزيرة العرب عموما علىالفترة السابقة  -  4  
أسماھا ابن تيمية ، المعنى الباب لوصف وقائع تالية زمنيا ل;س�م بالجاھلية

وفي كثير من ا شخاص ، قد تقوم في بعض ديار المسلمين، بالجاھلية المقيدة
  .537المسلمين

وبمعنى السفه  ،بمعنى عدم المعرفة، مفھوم الجاھلية مشتق من الجھل  ن  
بل ، ا�ق�ل من شأنھم متضمناوصف اAخرين بالجاھلية  يكون ؛ونقص العقل

 ،وھنا يعد ا�س�م ھو المعيار المطلق للعلم والعقل. والتعالي عليھم ،وتحقيرھم
بل المعيار المطلق للنمط  ،ليس عقيدة تخص أصحابھا ؛وھو ا مثل لكل البشر

سواء بإرادتھم أم  ،الناس أن يصبوا إليهكل  علىالذي يجب  ،الصحيح للحياة
أن ا�يمان 2 يمكن فرضه  ،نوالمتشدد حتى، وھنا يؤكد ا�س�ميون. رغما عنھم

والتقليل من . 538ولكن يجب فرض نمط الحياة ا�س�مية فحسب، الناس على
                                                 

زمن الفترة و2 إس�م؛ وقالوا الجاھلية الجھ�ء، : والجاھلية: فت الجاھلية في لسان العرب كاAتير̂ عُ  534
فركبناھا على : ركبتھا على مجھولھا؛ قال سويد بن أبي كاھل: المفازة 2 أع�م فيھا، يقال :والمجھل. فبالغوا

كان ذلك في الجاھلية الجھ�ء، ھو توكيد ل_ول، يشتق له من : مجھولھا بص�ب ا رض فيھن شجع وقولھم
إنك امرؤ فيك جاھلية؛  :وفي الحديث. اسمه ما يؤكد به كما يقال وتد واتد وھمج ھامج وليلة لي�ء ويوم أيوم

ھَي الحال التي كانت عليھا العرب قبل ا�س�م من الجھل با[ سبحانه ورسوله وشرائع الدين والمفاخرة 
 . با نساب والكبر والتجبر وغير ذلك

المفردات في غريب القرآن، كتاب الجيم، الجھل على ث�ثة : عرف الراغب ا صفھاني في كتابه الشھير 535
. اعتقاد الشيء بخ�ف ما ھو عليه: والثاني. وھو خلو النفس من العلم، ھذا ھو ا صل: ولا : شكالأ

كمن يترك الص�ة  ،أن يفعل سواء اعتقد فيه اعتقاداً صحيحاً أو فاسداً  وجبفعل الشيء بخ�ف ما : والثالث
  . وفي القاموس المحيط ُع̂رف السفه بأنه، خفة الحلم، أو نقيضه، أو الجھل. متعمداً 

  . بتعبير محمد قطب، جاھلية القرن العشرين 536
  . اقتضاء الصراط المستقيم 537
. ”عقيدة”ولكن ا�س�م ليس مجرد.. إنه لم يكن من قصد ا�س�م قط أن يكره الناس على اعتناق عقيدته 538

فھو يھدف ابتداء إلى إزالة ا نظمة . �ن عام لتحرير ا�نسان من العبودية للعبادإن ا�س�م كما قلنا إع
ثم يطلق ا فراد بعد ذلك .. والحكومات التي تقوم على أساس حاكمية البشر للبشر وعبودية ا�نسان ل;نسان
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ولكن ، شأن اAخرين 2 يتعلق بمحتوى قيمھم وأفكارھم مقابل محتوى ا�س�م
فالفكر البشري عموما جاھلي مقابل  ،مجرد اخت�ف المصدر علىُيبنى ھذا الحكم 

  . كل ما ھو غير إس�م ُيعد دونيا أيْ  ؛الفكر ا�لھي

يظل ، فمھما كان المجتمع متقدما في العلوم والنظم وا خ�ق والقيم النبيلة  
ميون المعاصرون وإلى ھذا يستند ا�س�. جاھليا مالم يستمد كل ھذا من ا�س�م

ذوي التوجھات ا كثر تشددا في وصفھم العصر كله بالجاھلية؛ فيشمل ھذا 
 ،وا2شتراكية ،فالقومية. المفھوم كافة التوجھات العق�نية في الثقافة الحديثة

، والمساواة بين الرجل والمرأة ،والدعوة للحرية الفردية في الجسد والعقل
ويبدد محمد قطب أيa . كل ھذا يعد من الجاھلية لديھم؛ والتفكير العلماني عموما

 أو ،الجھل بالعلوم والمعارف علىوھٍم حول اعتبار مفھوم الجاھلية يقتصر 
ليست الجاھلية صورة “: اعتبارھا نبيلة علىالقيم التي اتفق البشر  إلىا2فتقاد 

 إلىمعينة محدودة كما يتصورھا الطيبون الذين يرون أنھا فترة تاريخية مضت 
بحسب البيئة ، يمكن أن يتخذ صورا شتى، إنما ھَي جوھر معين. غير رجوع

والظروف والمكان؛ فتتشابه كلھا في أنھا جاھلية وإن اختلفت مظاھرھا كل 
ى العلم والمعرفة والحضارة والمدنية ُيس اوليست ھَي المقابل لم. ا2خت�ف aم

، إط�قھا علىوالتقدم المادي والقيم الفكرية وا2جتماعية والسياسية وا�نسانية 
سواء بالنسبة للجاھلية العربية أو بالنسبة للقرن ، كما يتصورھا الخبيثون

ھَي حالة نفسية ترفض  - كما عناھا القرآن وحددھا - العشرين إنما الجاھلية
  . 539”يرفض الحكم بما أنزل ` يووضع تنظيم، ھتداء بھدى اللـها2

التي تجعل  ،الحداثةويعد مفھوم الجاھلية بما يتضمنه من تحقير وازدراء *    
 علىمقدمة منطقية تماما للدعوة ا�س�مية بالقضاء ، ا�نسان ھو ھدفھا النھائي

يكون اAن مفھوما بوضوح كما . ھذه الجاھلية وتسييد الثقافة الربانية؛ ا�س�م
 أن ا�س�م خطر -  أو لماذا نقول نحن أنصار الحداثة - لماذا يقولون في الغرب

الحضارة؛ فمن ا ھداف المعلنة لعامة  على) العموم علىليس خطرا كبيرا (
ولم يتوقف فقھاء ا�س�م عن  .ثقافة الجاھلية المعاصرة علىا�س�ميين القضاء 
وتنادي بقدرة  ،تنكر ذلكمنھم وإن كانت أصوات ا بعد نظرا  ،مھاجمتھا بشراسة

مع ا خذ في ا2عتبار صدق ، للتقية غالبا ،التعايش مع اAخر علىا�س�م 
فالقرآن نفسه دعا للتعايش السلمي مثلما دعا . العلمانيين لمسلمينالقليلين من ا

: ا نفال( فاجنح لھاوإن جنحوا للسلم : موازين القوى حسب ،كل قرارٍ  ؛لنبذ السلم
 السلم وأنتم ا علون واللـه معكم ولن يتركم أعمالكم إلىف� تھنوا وتدعوا ، )61

                                                                                                                                            
لسياسي عنھم، وبعد بعد رفع الضغط ا - في اختيار العقيدة التي يريدونھا بمحض اختيارھم  -بالفعل  -أحرارا 

ولكن ھذه التجربة ليس معناھا أن يجعلوا إلھھم ھواھم، وأن يختاروا  -البيان المنير  رواحھم وعقولھم 
إن النظام الذي يحكم البشر .. وأن يتخذوا بعضھم بعضا أربابا من دون اللـه  بأنفسھم أن يكونوا عبيدا للعباد

 -ثم ليعتنق كل فرد . وذلك بتلقي الشرائع منه وحده. ه وحدهفي ا رض يجب أن تكون قاعدته العبودية للـ
  . ، معالم في الطريق”الدين كله [ وبھذا يكون ما يعتنقه من عقيدة -في ظل ھذا النظام العام 

 .جاھلية القرن العشرين، المقدمة 539
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 حسب ،ومن بعده بعض الخلفاء ،ومارس محمد نفسه السياستين). 135: محمد(
  . الضعف أو القوة: حالة ا�س�م

لعدم  ،القديم ا�س�ميالفكر  فيولم يتخذ مفھوم الجاھلية أھمية كبيرة *   
، وھو السائد منذ عقود، حديثا يولكن اھتم ا�س�م ا صول. الحاجة الموضوعية
في والتراجع الواضح ، حديثةمواجھة سيادة الحضارة ال فيبإعادة الحياة إليه 

 ياھتمام ا�س�ميين المعاصرين بالمعنى غير الزمن كان ولھذا. ب�د ا�س�مقوة 
وقد تكون جزئية تتعلق . إما فردا أو مجتمعا تسمبمعنى انھا حالة  ،للجاھلية
الحالة ا خيرة  وفي، كلية تتعلق با2عتقاد نفسه أو ،صفة محددة أو ،بتصرف

الدولة  أو ،المجتمع أو ،فالفرد. المجتمع من ا�س�م وتعده كافرا أو ،تخرج الفرد
 وقد يكون ھو نفسه جاھليا إذا ما صارت، قد يقوم بعمل من أعمال الجاھلية

حالة من  128عبد الوھاب  محمد بنوقد حدد . عقيدته مخالفة لدين ا�س�م
 إلىوا خرى ، العبادات إلىواAخر ، ا2عتقاد إلى يبعضھا ينتم، حا2ت الجاھلية
ھا رسول اللـه صلى اللـه عليه فيأمور خالف “أنھا  علىمقدمھا ، سلوكيات معينة

مما 2 غنى للمسلم عن  ؛وا ميينوسلم ما عليه أھل الجاھلية الكتابيين 
ة فيوقته مصحوبة بسيادة الصو فيالھيمنة العثمانية  كانتو، 540”معرفتھا

شمل أيضا  الذي، مقاله فيعبد الوھاب كثيرا بنقدھا  ابناھتم  التي، ”بدعھا”و
  . وغيرھم ،والمعتزلة ،بعض اعتقادات للشيعة

 يثم أب، المودوديا على  أبيولكن ما اھتم به ا�س�م المعاصر ابتداء من   
ھو الجاھلية كحالة ، ثم شتى المدارس الجھادية، فا خوان قطب، يالحسن الندو
منھا المجتمعات ، اجتماعية ودول وحضارات بأكملھا بني تسمموضوعية 

ومن الواضح أن ا�ضافة الجديدة . حسب تقدير تلك المدارس ،ا�س�مية اسما
نظام حياة معين  أو ،وصف مجتمع ككل ھيَ أنتجھا ا�س�م المعاصر  التي

 فيسياق الجھاد ضد أنظمة الحكم وا نظمة ا2جتماعية الحديثة  وفي، بالجاھلية
 فيفقد اتسع مفھوم الجاھلية حديثا مع ظھور الحداثة والعلمانية ، ب�د ا�س�م

  . ا�س�ميالعالم 

آليات تكون  –وھو أحد أھم مصادر سيد قطب  - المودوديوقد حدد   
بدخول عناصر ، بعد عصر الخلفاء الراشدين ا�س�ميالمجتمع  فيالجاھلية 

وفنون فارسية  ،وأدب ،من فلسفة يونانية، ة من حضارات غير إس�ميةفيثقا
المجتمع  إلىونزعات شكية  ،تسرب أفكار إلحادية إلىمما دفع  ؛وھندية

  . ا�س�مي

رجال  فيظھور النزعات الجاھلية  إلى يعزاھا أبو الحسن الندوبينما   
عبد  عمر بنمستثنيا ، العباسيو ا مويالعصرين  فيالحكومة ا�س�مية 

  . 542ية ككل بالجاھليةوروبكما وصف المجتمعات ا ، 541العزيز

                                                 
  . مسألة من مسائل الجاھلية 128 540
 . ا2نحطاط في الحياة ا�س�مية: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، الباب الثالث، الفصل الثاني 541
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 فيإن العالم يعيش اليوم كله “: ويصف سيد قطب الموقف بوضوح وقطع  
جاھلية 2 . تنبثق منه مقومات الحياة وأنظمتھا الذيجاھلية من ناحية ا صل 

ھذه  الفائق .الماديوھذا ا�بداع ، تخفف منھا شيًئا ھذه التيسيرات المادية الھائلة
وعلى أخص ، ا رض فيسلطان اللـه  علىأساس ا2عتداء  علىالجاھلية تقوم 

فتجعل ، البشر إلىإنھا تسند الحاكمية .. الحاكمية وھيَ .. خصائص ا لوھية
عرفتھا الجاھلية  التيالصورة البدائية الساذجة  في2 ، بعضھم لبعض أربابا

والشرائع ، صورة ادعاء حق وضع التصورات والقيم فيولكن ، ا ولى
ما لم يأذن به فيو، بمعزل عن منھج اللـه للحياة، وا نظمة وا وضاع، والقوانين

 وما مھانة.. عباده علىسلطان اللـه اعتداء  علىنشأ عن ھذا ا2عتداء في.. اللـه
وما ظلم ا فراد والشعوب بسيطرة رأس ، ا نظمة الجماعية فيا�نسان عامة 

سلطان  علىالنظم الرأسمالية إ2 أثًرا من آثار ا2عتداء  فيالمال وا2ستعمار 
 علىوھو 2يقصر الجاھلية . 543”قررھا اللـه ل;نسان التيوإنكار الكرامة ، اللـه

إطار  فيوأخير يدخل “: بل يشملھا با خيرة أيضا، المجتمعات غير المسلمة
وھذه . تزعم لنفسھا أنھا مسلمة التيتلك المجتمعات  يالمجتمع الجاھل

و2  نھا ، ھذا ا�طار  نھا تعتقد بألوھية أحد غير اللـه فيالمجتمعات 2 تدخل 
ھذا ا�طار  نھا 2 تدين  فيولكنھا تدخل ، لغير اللـه أيضا تقدم الشعائر التعبدية

وعاداتھا ، وموازينھا، وشرائعھا وقيمھا، نظامھا فيبالعبودية للـه وحده 
  . 544”وكل مقومات حياتھا تقريبا..وتقاليدھا

وما ھذا الموقف إ2 مقدمة لتقرير ضرورة أن تقوم فئة مؤمنة حقا بتغيير   
  . ا رض من جديد علىبإعادة سلطان اللـه  ،العالم كله

رغم إنجازاتھا ، الحضارة الحديثة -  وفقا ل;س�م المعاصر –فقد أفلست   
. وھذا الك�م ُيقال منذ عقود عدة .وباتت عاجزة عن تقديم قيم جديدة ،المادية

حتما  وھيَ ، زيقية المستلھمة من السماءفيالقيم المتا: والمقصود ھنا دائما بالقيم
قيم  من أي̂ العالم يخلو  نa أك و، ھو ا�س�م بطبعات متتالية الذي، قيم الدين

أن الغرب يقيم عالما  المسيريبل يزعم مثقف مستنير مثل عبد الوھاب . أخرى
 أيْ  ؛”ةالدنيوي”ربط بين غياب القيم وفي، اخالص ادنيوي اعالم ؛مجردا من القيم

فصل القيم ف العلمانية الشاملة بأنھا ثم عرa ومن ، بين غياب القيم والعلمانية
جانبھا  فيبل وعن الحياة ، والمجتمع ة عن الدولةدينيا�نسانية وا خ�قية وال

وتتسم العلمانية . استعمالية مادة إلىبحيث يتحول العالم بأسره  ،العام والخاص
ومن ثم تصبح القوة ، معيارية ة وأخ�قية وأي̂ فيمرجعية فلس أي̂ الشاملة بغياب 

توظيف العالم واAخرين  علىفا قوى ھو القادر ، المعيار الوحيد ھيَ الذاتية 

                                                                                                                                            
با الجاھلية ونھضة أور: دور القيادة العثمانية، فقرة بعنوان: الفصل الثالث-المرجع السابق، الباب الثالث 542

 . وسيرھا الحثيث في علوم الطبيعة والصناعات
  . معالم في الطريق 543
  .نفس المصدر 544
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ويقصد بغياب ، ةدينيال؛ وھو 2 يرى قيما حقيقية إ2 القيم المقدسة، 545لحسابه
من أسموا أنفسھم  حتى، وھو زعم المدارس ا�س�مية ككل. القيم غياب الدين
مثل  ،ھكذا يتناسى ھؤ2ء قيما عظيمة. حسين ورفاقهعادل ؛ بالتنويريين الجدد

واحترام العمل والعلم والفنون  ،واحترام اAخر ،والحريات العامة ،حقوق ا�نسان
وھل يمكن أن يتقدم  !وھل يمكن أن يوجد مجتمع ب� قيم؟؟. الراقية والصدق

فة وھذا الك�م يتناسى وجود مرجعية قيمية للثقا !.مجتمع عبارة عن غابة؟؟
. السماء ي2 يزعمون أنه من وح ،ييعلن أصحابھا أنھا إنتاج بشر، الحديثة

يعترف البعض بوجود قيم نبيلة وشيم فاضلة وأشياء  ،يواستدراكا لھذا التعام
 ،ولكن الشيء المفتقد، ”الجاھلية“والمجتمعات  ”الجاھليين“ لدىمن ھذا القبيل 

محمد  رأيَ ويعلن ھذا ال. و2 أقل2 أكثر ، ھو تجاھل أحكام ا�س�م ،كما يرون
جاھلية  نھم 2  في كانواولم يقل القرآن قط إن العرب “: قطب بصراحة تامة

يعرفون الفلك والطبيعة والكيمياء والطب أو  نھم 2 يعرفون النظم السياسية أو 
أو ، أو  نھم خلوا من بعض الفضائل الماديميدان ا�نتاج  في نھم قاصرون 
ولو قال لھم ذلك  عطاھم البديل من نفس النوع ، ا�ط�ق علىخلوا من القيم 

، الخ..معلومات علمية فلكية وطبيعية وكيميائية وطبية العلميالبديل من الجھل 
والبديل من ، نظريات سياسية مدروسة مفصلة السياسيوالبديل من الجھل 

والبديل من ، اج أو لتحسينهتوجيھات لزيادة ا�نت الماديا�نتاج  فيالقصور 
ارتباط  من أي̂ من ھذه وتلك مطلقة  انقص بعض الفضائل وبعض القيم مزيد

إنما . من ذلك كله اأعطاھم إياه شيئ الذيولم يكن البديل ، ولكنه لم يقل لھم ذلك
قال لھم إنھم جاھليون  نھم يحكمون أھواءھم ويرفضون حكم اللـه وأعطاھم 

  . 546”ا�س�مالبديل من الجاھلية 

وخصوصا ، 2 يتصور قيما إ2 قيم الدين الفكر ا�س�مي في عمومهإن   
2بد أن تكون  فھيَ . جتماعيأصلھا ا2 أو ،و2 يؤمن بنسبية القيم، قيمه الخاصة

  . إنتاجھا فييد ل;نسان  2 يسماو ھيمن أصل إل

الجاھلية مفھوم أوسع وأكثر عملية من : الكفرالفرق بين الجاھلية و*   
 وأي̂  يارتكاب المعاص إلىبا�ضافة ، الكفرأوسع  نھا تتضمن . الكفرمفھوم 

وضاٍع  صف ووأكثر عملية  نھا . كفرا ُيسمaى2 قد مما  ؛مخالفة لتعاليم ا�س�م
في  الكفربينما يتعلق ، حد كبير إلىسلوكيات عملية محددة الم�مح  أو ،عينية

بتقرير الفرد  الكفرأغلب المذاھب ا�س�مية يعرف  ففي. باعتقاد الناسا ساس 
سواء بلسانه ، ”المعلوم من الدين بالضرورة“أو  ،ا�س�م أركانعدم إيمانه بأحد 

 .أغلب المسلمين لدى كافرب ،غيرھا أو ،وليس مرتكب الذنوب من كبائر ،أو بقلبه
ف� يخرج الفرد  العمليا2متثال  ؛ أماوالتصديقبمعنى آخر ا�يمان يتضمن القول 

، ا كبر الكفروھناك أقوال كثيرة حول  .غالبية الفقھاء لدى ،من الدين بالضرورة
 حد  حتىأما الجاھلية فقد تصف سلوكا . إلخ..وكفر المعصية ،ا صغر الكفرو

                                                 
 . 2003-1-3 ،صحيفة الشعب المصرية من مظاھر العلمنة الشاملة في الدولة الصھيونية 545
   .جاھلية القرن العشرين، المقدمة 546
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وقد ، الحديث المذكور أع�ه في يصف أبو ذر الغفارمثلما وُ  ،الصحابة المقربين
 2“وصف مجتمعات بكاملھا  فيستخدم تُ  حتىأو  ،تصف وضعا اجتماعيا معينا

 أو ،حد ما إلىمن الصعب  إذا كانو. ومنھا مجتمعات إس�مية ،”من الخير اتخلو
ةأغلب أھل  لدىمما يجد معارضة ملموسة  aن bأو ،الحكم بكفر أحد من الناس، الس 

 ،دون أن يعلن ھو بوضوح عدم تصديقه ل;س�م، ذلك المنافقين فيبما  ،جماعة
فإنه من ا سھل بكثير ، ”المعلوم من الدين بالضرورة“أو إنكاره  ،هأركانأو أحد 

 ،ا�س�ميأو نظام 2 يسير وفقا للشرع  ،أو وضع ،سلوك أي̂ الحكم بجاھلية 
ھذا العصر  وفي ،أو ذاك مكانھذا ال في ،عامة المسلمين أو ،المقبول من فقھاء

  . أما الجاھلية ليست بالضرورة كفرا ؛بالضرورة درجة جاھليةٌ  بأي̂  الكفرف. أو ذاك

تتضمن لحظتين  وھيَ ، بل الحاكمية، لذلك فعكس الجاھلية ليس ا�س�م  
عقيدة  فھيَ ، ولحظة ا2متثال ،لحظة ا2عتقاد أو ا�يمان: مرتبطتين تمام ا2رتباط

أما العمل با2عتقاد ف�  ؛صراحة الكفر إلىغياب ا2عتقاد يؤول . وممارسة عملية
أما عدم . اللحظة ا ولى علىمترتبا ، يكون تاليا ما لم ،يكتسب معنى الحاكمية

 لدىف� يخرج المرء من ا�س�م بالضرورة ، عدم ممارسة العقيدة ؛ أيْ ا2لتزام
  . أغلب المدارس ا�س�مية

عملية  فيا مام  إلىينقلنا مفھوما الحاكمية والجاھلية خطوة  تاليوبال   
يصير صراعا بين  الذي، الكفرأو بين ا�س�م و ،الصراع بين اللـه والشيطان

وھو صراع أكثر عينية وتحديدا من الصراع بين ا�س�م ، الحاكمية والجاھلية
 اصراع الكفرضد  ا�س�ميمن الصراع يصبح النضال  لحظةھذه ال وفي. الكفرو

آخر  تمثلٍ  ي̂ وأ، أو السياسية، ةفيسواء السلطة المعر؛ السلطة على امباشر
مستوى حكمه  علىسواء ، للـه ھيَ ا�س�م بكافة تياراته  فيفالسلطة . للسلطة
مستوى السلوك  علىأو  ،يسير به المجتمع الذيمستوى النظام  علىأو  ،للكون
ستمد من يجب أن تُ  والنظم وأساليب الحياةفكافة المعتقدات والقيم . يالفرد

الجاھلية فتتم تنحية  فيأما . وبھذا المعنى تكون الحاكمية للـه، شريعة اللـه
الحالة ا ولى  في. سواء جزئيا أو كليا لصالح السلطة البشرية ،السلطة ا�لھية

وليس  ھداف  ،سبيل اللـه فييتم  فكل شيءٍ ؛ النھائييكون اللـه ھو الھدف 
وما ا2ھتمام بالحياة ا�نسانية والنفس وا سرة ، حياتية بحتة أو ،دنيوية

 وا�نس إ2 ليعبدون وما خلقت الجن: سياق عبادة ` فيإ2  ،البشريوالمجتمع 
وھو المعنى ، 547قرره الذيذ نظام الحياة فيبمعنى طاعته وتن ؛)56: الذاريات(

كون فيالجاھلية  فيأما . خاصتھم وعامتھم ،يؤمن به عموم المسلمين الذي
بغض النظر عن توافق الوسيلة  ،متعتھا وسعادتھا؛ الھدف ھو الذات ا�نسانية

  . لذلك مع ا�س�م

ومن لم : درجة ومستوى جاھليتھم حسب ،ر الجاھليينفييمكن حتما تك  
كما يمكن الحكم بفسقھم ، )44: المائدة( يحكم بما أنزل اللـه فأولئك ھم الكافرون

أو  ،)47: المائدة( ومن لم يحكم بما أنزل اللـه فأولئك ھم الفاسقون :فحسب
                                                 

 . يكون أوسع وأشمل من مجرد إقامة الشعائر أن مدلول العبادة 2 بد: شرح سيد قطب اAية كاAتي 547
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. )45: المائدة( ومن لم يحكم بما أنزل اللـه فأولئك ھم الظالمون: بأنھم ظالمين
بل ، أن يتعايش مع ذلك أو ،يقف متفرجا أa2 ا�س�م  علىالحا2ت الث�ثة يجب  في

، مثل الخوارج، ا�س�م القديم فيوقد غالت التيارات المتشددة . عليه أن يناضل
 المودودي( ر الدولفيوتك ،ممن يعلنوا إس�مھم ،ر الجاھليينفيتك فيوالمعاصر 
طبعا بخ�ف ، )سيد قطب( تعتبر نفسھا إس�مية التيوالمجتمعات  ،)وسيد قطب

التبرؤ من ھذه  إلىوھذا ما دعا ا كثر اعتدا2 . ر الحضارة الغربية بالكاملفيتك
الوقت نفسه بفكرة  فيمحتفظين ، بل ومحاولة الرد عليھا وتفنيدھا، الدعاوى

 ،ر من 2 يحكم بما أنزل اللـهفيوكذلك بتك، كما عرضناھا آنفا ،الحاكمية والجاھلية
. 548حكم اللـهإذا جحد ب ؛ أيْ إذا ما اعتقد بصحة الحاكمية لغير اللـه ؛يأو الجاھل

، دون سواه ھيإن الحكم للـه وحده صاحب ا مر والن“: افيحر يوقد قال الھضيب
من أمور دنيانا ننظمھا حسبما  الكن اللـه عزوجل قد ترك لنا كثير.. ھذه عقيدتنا

إطار مقاصد عامة وغايات حددھا لنا سبحانه وتعالى  فيتھدينا إليه عقولنا 
الشريعة  فيذلك أن ا فعال  أو نحرم ح�2 انحل حرام أa2 وأمرنا بتحقيقھا بشرط 

، ثم يضرب أمثلة بما يحق ل;نسان أن يشرعه، ”..إما فرض أو حرام أو مباح
قوانين المرور ومقاومة اAفات وقوانين تنظيم المھن وا�دار2ت  :منھا

أو غيرھما  ،وقطب ،المودوديو2 نتصور أنه قد خطر ببال . 549إلخ..والمصالح
 ،تشريعات إلھية ھيَ  ،ما يشبھھا من ا مور الفنية أو ،أن طرق مقاومة اAفات

يجب أن تشكل إطار  التي، القيميو المبدئيولكن ُيقصد التشريعات ذات الطابع 
. ف حدة المتشددينفييحاول فقط تخ يولكن الھضيب، كافة التشريعات ا خرى
أو حول  ،الحاكمية والجاھلية يمفھومن 2 حول فيويظل الخ�ف بين الطر

عدم  أو ،رفيتك فيبل ينحصر ، ضرورة النضال ضد الجاھلية لصالح الحاكمية
 ذوي ،المسلمين أو ،الكبائر يمرتكب ؛ أيْ الذين يعلنون إس�مھم ،ر الجاھليينفيتك

 .ه ا�خوان المسلمون مع التيارات الجھاديةفيوھذا ما يختلف  .النزعات الجاھلية
ريون يعلون من شأن فيفالتك ؛أساليب النضال فيا2خت�ف  إلىوھو ما يقود 

بينما يعمل  .أساس أنھم يناضلون ضد كفار على، السلطة علىالعنف ل�ستي�ء 
، مستخدمين الدعاية والنصح مع قدر أقل من العنف، المعتدلون بھدوء أكثر

أساس أنھم يعملون وسط مسلمين  على، للنظام يويسعون للتغيير التدريج
الوقت نفسه يستخدمون العنف ضد من  وفي، جھال فحسب أو ،نفيمنحر

وھو ، ضد من يعتبرونھم جاھليين حتىوأحيانا ، بالفعل يعتبرونه بمقاييسھم كافرا
وإطراء  ،قام بھا ا�خوان المسلمون التيمثل أعمال ا2غتيال  ،ما حدث كثيرا

توعدت النظام  التي ،وغير ذلك من تصريحاته ،حسن البنا للعنف ضد الحانات
                                                 

وھو يرد على أبي ا على المودودي أساسا، نافيا تكفير من . كمثال انظر حسن الھضيبي، دعاة 2 قضاة 548
ونفى ) 15ص (أو أعلن إس�مه دون أن يقرن ذلك بالعمل ) 14ص (نطق بالشھادتين إذا جھل مفھومھما 

 -و ارتكاب المعاصيورفض تكفير المكره على الكفرأ) 17ص (تكفير مرتكب الكبيرة مالم يستحل المعاصي 
، ولكنه احتفظ بمفھوم الحاكمية مع تھذيبه و2 )42ص (شرط أ2 يتحول قلبه عن ا�يمان  - في حدود معينة

المصطلحات : راجع كتيب المودودي. نرى أنه اختلف فيه و2 في ضرورة مناھضة الجاھلية مع المودودي
  .ا ربعة

 . 36 – 35 ص نفسه، ص 549
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ر من فيو2 مانع من إصدار فتاوى التك. 550إن لم يطبق الشريعة ؛بالعنف المسلح
لمنح الجھاديين ، لو أعلنوا الشھادتين حتى ،رأيھم بالفيحين Aخر بحق مخال

  . 551قضية فرج فودة مثا2 في الغزاليشھادة محمد  فيولنا ، رخصة القتل

، الكفرساحة صراع أوسع مما يفعل مفھوم  إلىإذن ينقلنا مفھوم الجاھلية   
بل أن يطبق  ،فليس المھم اAن أن يؤمن الناس. كما يصبح الصراع أكثر عملية

ولم يكن استخدام  - إن صح التعبير - العمليا�يمان  ھيَ فالحاكمية  ؛الشرع
حيث يتخذ  ،وقطب لمصطلح الجاھلية بعيدا عن اعتبارھا كفرا وشركا المودودي

دعوة الناس  لدىوالجديد أنه . البشر لھم أربابا من دون اللـه ليشرعوا لھم
تصبح الحرية  ؛النضال ضد الجاھلية لدى ؛ أمال;س�م يمكن أن يختاروا بحرية

؛ اللـه إلىھو إعادة الحاكمية  ،حيث يقومون بواجب مقدس،  صحاب الدعوة فقط
وھنا . الطبيعة فيقائمة  ھيَ مثلما  ،المجتمع فياستعادة السلطة ا�لھية  أيْ 

وتزول شبھة ، بحت يأن ا�س�م إنما يقوم بالجھاد بمعنى دفاعالظاھر يصبح من 
تقررھا  التيو ،حاكمية اللـه الطبيعية علىذلك أنه يزيل اعتداء البشر ، العدوانية

سلطان البشر  يبنف، ويستردوا سلطة استولى عليه الجاھليون المعتدون، الفطرة
 علىھذا المستوى من الصراع يكون الحكم  وفي. ونھمشئتسيير  فيعموما 

ر فيف� تك. التقليديوأكثر اتساقا مع مقو2ت الفقه  ،كفره أسھل أو ،إيمان المرء
ولكن يكون الحكم بجاھلية المرء بغض  ،القلب في الذيأساس ا2عتقاد  على

، ر المسلمفيوضعھا الفقه لتك التيوبذا يتم تجاوز الشروط . النظر عما بداخله
وإن لم  ،وليس عقيديا بالضرورة ،را عمليافيتك ؛را للسلوكفير تكفيويصبح التك
 فيأغلب البشر  لدى العقيدي الكفر ن الجاھلية تترافق أيضا مع  ؛يستبعد ذلك

قد وصف  ،الجاھلية – ا ول للحاكمية عربيالمنظر ال ؛كما أن سيد قطب، العالم
  . 552وبكل صراحة ،أيضا العقيدي الكفرـالب�د ا�س�مية ب فيالناس 

ويذكرنا موضوع الحاكمية مقابل الجاھلية بفكرة أحمد صبحي منصور حول 
أن السلوكي لكن يكمن الفرق في ، عقيدي وسلوكي إلىتقسيم ا�يمان والكفر 

ا�س�ميين  لدى ؛ أماالع�قة بالقيم ا�نسانية النبيلة المتعارف عليھا عنده يعني
  .الكفر بھذه القيم بالذات فالجاھلية ھيَ . يم الفقه ا�س�ميفيعني ق

****** 

  

                                                 
 . ا�خوان والقوة والثورة: رسائل ا�مام حسن البنا، دعوتنا، فصل بعنوان 550
أفتى أمام المحكمة بجواز أن يقوم أفراد ا مة بإقامة الحدود عند تعطيلھا من قبل السلطة، وإن كان ھذا  551

 . يعني أنه 2 يجوز قتل من قتلوا فرج فودةافتياتا على حق السلطة، و2 يستحق العقوبة، وھذا 
 . ”نحن اليوم في جاھلية كالجاھلية التي عاصرھا ا�س�م أو أظلم “: يقول في معالم في الطريق 552
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  والدنيوي دينيال: الفصل التاسع
  

  
الحضارة  علىإن ميزة الحضارة ا�س�مية “

توازن ما بين العقل  علىية أن ا ولى تقوم وروبا 
تقوم ) يةوروبالحضارة ا ( حين أن الثانية فيوالقلب 

منطقا رياضيا أم مصلحة  كان العقل وحده سواء على
  ”مادية

 جمال البنا

  

وإذا غضضنا . والجاھلية لحاكميةا إلى يأساس ثقاف علىينقسم العالم اAن   
 كما يرى ،نجد أن الجاھلية، وسيد قطب المتشددة المودوديالنظر عن نظريات 

ىما  - ضمن ما تشمل -  تشمل ؛بعامة ا�س�ميون aبالحضارة الغربية  ُيسم
 ھذه إلىل;شارة  ”الدنيوية“ويستخدم كثيرا مصطلح . دار ا�س�م فيوامتداداتھا 

حيث ، التحقير وا�ھانة على يومن الواضح أن اللفظ نفسه ينطو. الحضارة
الحياة  علىالحياة ا رضية السابقة  أيْ أو ا دنى؛  الدنيا يشتق اللفظ من

 ؛يوالقصد ھو وصف الثقافة الحديثة بالتدن. ملكوت السماء في ،”ا خروية“
وغياب ، كثيرا ما يرافق ھذا الوصف كثير من الك�م عن مادية ھذه الثقافة لذلك

 ،اللذة والمتعة الجسدية علىوتركيزھا ، وأزمتھا الروحية، منھا يالبعد الروح
وُيضاف للتحقير أيضا وصف أفكار الحداثة بأنھا . إلخ..وغياب القيم النبيلة

 علىمعتدية  ؛وا ھم، غريبة المنشأ، والمقصود بذلك أنھا غير أصيلة، مستوردة
معادية  تاليبال وھيَ ، أنھا جاءت للصراع وليس للتفاعل يعنيمما ، ”الھوية“

بزعم  ؛نفسه مستورد بالنسبة لغيره دينھموھنا يتناسى ا�س�ميون أن . وشريرة
ولكنھم يتعامون عن كون ھذه مجرد وجھة ، أنه جاء من السماء لكل الناس

 ؛كما توصف كثيرا بأنھا أفكار ھدامة. نظر كل البشر فيوليست حقيقة  ،نظرھم
تھدم غيرھا  بمعنى أنھا، رغم أن كل ا فكار ھدامة، ھدامة بشكل عام ومطلق

 وليست، باختصار عدوة أنھا علىالثقافة الحديثة  ھكذا ُتصور. ضمنا أو صراحة
  . للثقافة ا�س�مية متجاوزة أو ،مطورة - ا قل بعضھا على -

، للتھجم والنقد، وُتعد العلمانية ھدفا دائما ل;س�ميين من مختلف ا2تجاھات  
؛ ھا نقيض الحاكمية؛  نالثقافة الحديثة فيجوھر الشر  ھممن قبلُتعد  التي وھيَ 

أشھر  وھيَ  - منھا :حجج مختلفةوال. السياسيا�س�م  فيالفكرة المركزية 
لظروف خاصة بالصراع  ،الغرب فيأنھا نشأت  -  ھملجأ إليھا أغلب التيالحجج 

وأنھا جاءت مناسبة ، وبين الكنيسة والعلم ،ة والسلطة الزمنيةدينيال بين السلطة
حيث 2 صراع بين العلم ، بينما الوضع مختلف ھنا ،اأوروب فيلطبيعة الظروف 

. آخر بل معادٍ  تاريخيجاءت من سياق ، نظرية مستوردة فھيَ  تاليوبال، والدين
ھذا الزعم رغم أن الحكومات والسلطات ا�س�مية تحرم تدريس نظرية  يأتي



191 
 

رغم ، ا�س�ميون من كل اتجاه أن العالم قد نشأ من العدمكما يروج ، التطور مث�
المادة 2 تفنى : ومع قاعدة علمية راسخة تقول، تناقض ھذا مع المنطق البسيط

، ض مسطحةرن ا أوفاته  حتىيصر  كان باز ابنأن ولنتذكر ، و2 تنشأ من عدم
ومن المشھور ، 553القمر علىوھبوط ا2نسان ، كما أنكر دورانھا حول الشمس

بما تشمله ، ا�س�م المعاصر لثورة العلوم البيولوجية علماءمعارضة الكثير من 
 ،والع�ج بالجينات ،وا2ستنساخ ،ية اختيار نوع الجنينمكانإنجازاتھا من إ

الھجوم بتحميل العلمانية  فيويتمادى البعض . وغيرھا، والھندسة الوراثية
ىمسئولية ما  aوالمقابل بالطبع ھو . بانحطاط الغرب وغياب القيم لديه ُيسم

تحقق  التيو ،والقيم الفاضلة ،بزعم شمولھا ل_بعاد الروحية ،الحضارة ا�س�مية
  . إلخ..العقل والقلب، التوازن بين الجسد والروح

ھو  ؛ھو أن يكون ا�نسان ھو محور الكون والمعنى ا عمق للدنيوية  
مع الكون بعبادة الرب ھو ھذا  ھيمقابل أن يكون التما، للحضارة النھائيالھدف 
الحضارة  فييحتاج  أو ،يحب أو ،ومقابل قيام ا�نسان بتقرير ما يريد. الھدف
ما قرره الرب ل;نسان من ؛ ”القانون ا�لھي“يقدم ا�س�م ما يعتبره ، الحديثة

قيام ا�نسان بتحديد ما  أما. قيم ومبادئ ونظم ووسائل مشروعة لتحقيق السعادة
 تاليوبال، اللـه على اعتداءً  ا�س�مييعده الفكر ف ،يريد بعيدا عن سلطان الدين

  . جاھلية

مفھوم  يختلفبل . تناقض كامل فيھكذا يضع ا�س�م اللـه مقابل ا�نسان   
وقد تمت تنحيته في النھاية من ( نسانھو عوٌن ل;الثقافة الغربية  في ؛اللـه نفسه

  .خدمة اللـه فيفا�نسان  ا�س�م في ؛ أما)حسابھا

باستثناء النزعات العق�نية الُمَكفرة ، السائد قديما وحديثا ا�س�مومما يميز   
باعتبارھا ، بزعم أنھا إلھية المصدر، معينة قيمٍ  إلىأنه يستند ، من قبل الغالبية

ا�نسان إ2 أن يتصرف  علىوما ، فالھدف ھو إرضاء اللـه .له ساسيالمرجع ا 
ويستخدم ، فرضھا اللـه عليه التيعمل عقله انط�قا من القيم في، المنطقبھذا 

ومن ھذا المنطلق يتعامل مع اAخر ومع ، حدود ھذه القيم في تاليالعقل بال
لطة سا�س�م ھو  فيوبما أن مفھوم اللـه . سواء المجتمع أو الطبيعة، الواقع
فالعدل والحب . نفسه ھو القيمة العليا والمرجع لكل شيءٍ يكون ا�س�م ، مطلقة

 ،المعانيأو متعددة  ،أنھا نسبية علىوالحرية وغيرھا من المفاھيم 2 ُتعامل 
ھو ما حدده  ،ذات معنى واحد ،بل ُتعامل كمفاھيم مطلقة ،مستخدميھا حسب

   .ا�س�معلماء 

استثناءات محدودة مع ، ھذا الصدد 2 فرق بين معتدلين ومتشددين وفي  
عدوانية مدى و ،ولكن تختلف حدة النبرة ،حد كبير إلىفالخطاب واحد ، للغاية
  . اللغة

                                                 
 . أحمد صبحي منصور، التأويل 553
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 على ،ورغم كل ما سبق 2 يتوقف ا�س�ميون عند التمييز بين بنيتي القيم   
من حيث  ،يقارنون كذلك بين الديني والدنيويأحيانا بل ، أساس مصدرھما

كما ، ھكذا في تناقض مع منطلقاتھم، بحت دنيويأساس  على ؛ أيْ المحتوى
  .سنرى

  : توجھات ةن من الحداثة في ث�ثييتلخص موقف ا�س�مي

قد  ھاأنو، عةفيلحضارة الحديثة مجردة من القيم والمبادئ الرإن ا: أولھا  
حين سادت الدولة  يوأن ا يام الخوال، نزعت عن ا�نسان كل ما ھو نبيل

تتمتع بكثير من  التيومن النظرات . أفضل أخ�قيا وأكثر إنسانية كانتا�س�مية 
بينما تتميز الحضارة ، حضارة مادية بحتة ھيَ ا نصار أن الحضارة الغربية 
 فيونجد ھذا الك�م . أكثر توازنا فھيَ  تاليوبال، يا�س�مية بوجود الجانب الروح

وھو المفكر ، البنا مث�منھم حسن ، ت الكتب والمقا2ت لكتاب ومفكرينمئا
قامت “ :حيث يتكلم عن الحضارة الغربية واصفا إياھا بأنھا، رقم واحد يا�خوان

والمعرفة اAلية والكشف وا2ختراع وإغراق أسواق العالم  الماديالعلم  على
بمنتجات العقول وا2Aت لم تستطع أن تقدم للنفس ا�نسانية خيطا من النور أو 

سبيل  أيa شعاعا من ا�يمان ولم ترسم ل_رواح القلقة  بصيصا من ا مل أو
طبيعيا أن يتبرم من  كانولھذا ، وليس ا�نسان آلة من ا2Aت، للراحة وا2طمئنان

ولم تجد الحياة المادية الغربية ما ترفه به عنه إ2 ، ھذه ا وضاع المادية البحتة
. 554”وا حفال الصاخبةوالنساء  الماديات أيضا من اAثام والشھوات والخمور

، ويضيف البنا أن ا�س�م يقدم منظومة قيم أفضل مما تقدم الحضارة الغربية
الحياة الطيبة  – جتماعيالعدل ا2 -  الحرية - الس�م -  نسانيا�خاء ا�: تتعلق ب

ثم ، التدين –النظام وتقدير الواجب  –العلم  –العمل والكسب  –ا سرة  –
ا قد تحولت أوروبرى أن في يأبو الحسن الندو أما. 555يشرحھا بالتفصيل

وفضائل ، تجردت من كل ما خلفته النبوة من تعاليم روحية، جاھلية مادية“
الحياة الشخصية إ2 باللذة  فيوأصبحت 2 تؤمن ، ومبادئ إنسانية، خلقية

الحياة ا2جتماعية  وفي، الحياة السياسية إ2 بالقوة والغلبة وفي، والمنفعة المادية
، الطبيعة ا�نسانية علىوثارت ، إ2 بالوطنية المعتدية والجنسية الغاشمة

، ونسيت مقصد الحياة، واستھانت بالغايات، وشغلت با2Aت، والمبادئ الخلقية
ا2كتشاف وا2ختبار مع  فيسبيل الحياة وبسعيھا الدائب  فيوبجھادھا المتواصل 

، استھانتھا المستمرة بالتربية الخلقية وتغذية الروح وجحود بما جاءت به الرسل
، يوالحاجز الخلق، دينيوبقوتھا الھائلة مع فقدان الوازع ال، المادية فيوبإمعانھا 
وبانسحاب ، ويھلك الحرث والنسل، يدوس الضعيف، اھائج �فيأصبحت 

وبتفريطھم ، ياة وتنازلھم عن قيادة العالم وإمامة ا مةالمسلمين من ميدان الح

                                                 
 . الس�م في ا�س�م 554
 . المرجع السابق 555
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ا أوروبأخذت ، نوعھم بنيأنفسھم وعلى  علىوجنايتھم ، الدين والدنيا في
  . 556”قيادة العالم فيوخلفتھم ، بناصية ا مم

، تدمير خصائص ا�نسان“ويصف سيد قطب الحضارة الحديثة بأنھا   
وأن ا�نسان يندفع  ”أخرىوإلى حيوان من ناحية ، آلة من ناحية إلىوتحويله 

مما ، إنقاذ إنسانية ا�نسان فيالھاوية وأن ا يديولوجيات المختلفة قد فشلت  إلى
وحتمية فطرية ، كضرورة إنسانية ا�س�ميضرورة قيام المجتمع  ييستدع

ومن ، ليعصم البشرية من تدمير ا�نسان عن طريق تدمير خصائصه ا�نسانية
 في، 2 تقوم بغير إنسان محتفظ بخصائصه ا�نسانية التيتدمير الحياة ا�نسانية 

 الذيويعتبر أن تنحية الدين من حياة ا�نسان ھو السبب . حالة نماء وارتقاء
 عييدa ، الطريق فيمعالم : كتابه وفي. 557يكمن وراء انحطاط الحضارة الحديثة

منتقدا بشدة النظامين ، لم يعد لديه ما يعطيه للبشرية من القيم الغربيأن العالم 
 ،معلنا أن ساعة است�م ا�س�م لقيادة البشرية قد حانت، شتراكيوا2 رأسماليال

 –ما عرفته البشرية  إلىبالقياس  -  ل بتزويدھا بقيم جديدة جدة كاملةفيوأنه ك
 المسيريكما يرى عبد الوھاب . الوقت ذاته في واقعيو يوبمنھج أصيل وإيجاب

الواقع  فيالرغم من فعاليته النسبية  على، السياسيالمجال  في الغربيأن الفكر 
2ضمح�ل النزعة  انظر ؛ترشيدٍ  إلىيظل بحاجة ماسة ، الغربيين لدى العملي

  . وھو ك�م كرره كثيرا .ه لحساب النزعة الماديةفيا�نسانية 

قبل ( اأوروبقيم مثل عادل حسين  ،”مستنير“ إس�ميمفكر  وقد وصف  
 فيوالكون ( مركز المجتمع فيوضعت ا�نسان  التي، بالدنيوية) وبعد التحديث

معيار كل  – بجسده واحتياجاته المادية - الفرد أو الجيل وأصبح ..)الحقيقة
المنفعة  فازدھرت مفاھيم، وعن ھذا نشأت القيم الم�ئمة، ا2ختيارات والسلوك

 نوع ما من فيوقد انعكس ھذا كله ، الحسية والفردية والتنافس المحمومواللذة 
وعبرت النظريات عن ذلك ، أنماط ما من النظم ا2جتماعية وفيالحياة ا2جتماعية 

  .558”كله

ينظر للحضارة الغربية  ،ھو جمال البنا ،ومن الغريب أن كاتبا إس�ميا مجددا 
ا2ستمتاع والربح والقوة والحرية  ھيَ دائما  كانتفأھدافھا العظمى  :بنفس النظرة

الحرية والقوة والنظام أو القانون ولم  ھيَ ھا فيالقيم الحاكمة  كانتو، والسيطرة
ناسيا بالمرة الفكر مت ،ھكذا، 559تأبه بقيم كالرحمة والخير والصفح والعدل

والثورات العمالية ذات ا ھداف  ،ومحاو2ت إقامة مشاعات اشتراكية ،شتراكيا2
بأشكال  جتماعيبتحقيق التأمين ا2 - نفذت فع� التي –والدعوات  ،المساواتية

 ،وحد أدنى للدخل ،وتحقيق المساواة أمام القانون، وفعال حقيقيمختلفة وبشكل 

                                                 
 . ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، الباب الخامس، قيادة ا�س�م للعالم، الفصل ا ول 556
  .ا�س�م ومشك�ت الحضارة 557
 . 32نحو فكر عربي جديد، ص  558
 . ا2شتراكية-القومية  - موقفنا من العلمانية  559
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، عديد من البلدان الغربية فيوالضرائب التصاعدية  ،وحد أقصى لساعات العمل
أليست ھذه أفكار . إلخ..وجمعيات الرفق بالحيوان ،الجمعيات الخيريةوعشرات 

  . والعدل؟ ،والمساواة ،وممارسات تدعو للرحمة

يعود  لكن، الحداثة لدىعة فيبوجود قيم را2عتراف  إلى بعضاليضطر : ثانيھا
ف� يكون . ھيھا لم تستمد قيمھا من منھج إل؛  نليؤكد جاھلية ھذه الحضارة

وا2عتراف بھذا المصدر ھو  بل يعد مصدرھا، القيم الموجودة بالفعل المھم ھو
المفاھيم بل يعترف أحدھم بأن  .كتابات إس�مية فيوتكرر ھذا كثيرا ، ا ھم

 ،والمساواة ،قدر 2 بأس به من قيم العدل علىب� شك  يالغربية تحتو
المفاھيم  ھيَ ولكنه يعدھا ليست ، بمعايير القوانين الوضعية، وا�نصاف

منطلقاتھا ببسبب ما أسماه ، لى وا جدى لحياة ا�نسانو2 ا وْ  ،”الصحيحة“
 نھا تستمد قيمھا من مصدر  ؛تظل دنيوية فھيَ . 560المادية ا�لحادية ا�باحية

ولكن مصدر القيم ، ويتصور كثيرون أن 2 إنسان ب� قيم ومعايير. ھيغير إل
 فتلقي ؛561”الطاغوت”و ”النبوة“يميز بين  الذيھو  بشريو ھيإل إلىالمقسم 

؛ والطاغوت، وا2ستغ�ل، وا2نحياز، والتأله، جسر للتسلط“ھو ، القيم من البشر
وإذا أردنا ترجمة ھذا بلغة موضوعية سنرى أن . 562”وا�جبار، الطغيان أيْ 

مصدر  من أي̂ وليس  ،أن ُتستمد القيم من ا�س�م علىا�س�م المعاصر يصمم 
دعا ل;س�م  الذيالمؤكد أن محمدا ھو  إذا كانو، ھيزعما أنه من مصدر إل ؛آخر

كل  في - عمليا –يكون مصدر القيم ، ا رض لھذا الغرض إلىولم يأت اللـه 
مضمون القيم  فيويظل الخ�ف  ،المصدر تساوىوبھذا ي، بشريا مكانزمان و

  . الشديد لمنطقھم وھو ما 2 يجيد ا�س�ميون مناقشته لشعورھم بالضعف، نفسه

ا2عتراف بوجودھا مع  إلى، في الحداثةالنبيلة من نفي وجود القيم : ثالثھا  
 حد تجسدھا عبارة منسوبة  ،تأتي فكرة مركبة منھما، التحقير لمصدرھا البشري

ا�س�م قبل أن  علىتعرفت  يالحمد للـه أن: ا�س�م فييين الداخلين وروبا 
 إلىمفادھا أنه حين ذھب  ،عبارة تنسب لمحمد عبده فيو، المسلمين علىأتعرف 
. الشرق مسلمون ب� إس�م فيبينما يوجد  ،ا وجد إس�ما ب� مسلمينأوروب

الحضارة  فيلمدح جوانب  ،من قبل كتاب مسلمين ك�مال استخدم ھذيُ وأحيانا ما 
وإذا . إلخ..واحترام الحقوق ،والمساواة أمام القانون ،مثل قيم الحرية ،الغربية

أن الحضارة الحديثة قد اقتبست قيمھا  يعنينجد أنه  ،ذاك الك�م فيأعدنا التأمل 
2 ينسون  صحاب ھذه الفكرةأو2شك أن . ا�س�ممصدر إلھي؛ ا�نسانية من 

مثل السماح  ،التصريح بأن الغرب به كثير من مظاھر الثقافة غير ا�س�مية
بل لم يتورع الكثيرون عن الزعم . إلخ..النساء ”تبرج”و ،وا�لحاد ،بشرب الخمر

وأنھا أخذت  ،ا�دارة والتنظيم فيية المتطورة وروببأن ا�س�م قد عرف النظم ا 
ابتكر حقوق ا�نسان  الذيويضيف البعض أحيانا أن ا�س�م ھو . ذلك كله عنه

                                                 
 . التاريخ والفكرة.. عوض بن محمد القرني، العلمانية 560
ف الطاغوت  561 aبيوت ا صنام ىاحر، كما قيل أن الكلمة أطلقت علبأنه الشيطان، الكاھن، السيعر. 
  . ، محمد الزحيلي، محمد عثمان شبيريأحمد الريسونمحور مقاصد الشريعة، ، حقوق ا�نسان 562
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أن ا�س�م ھو أصل كل ما  أيْ . ا منذ قرنين فقطأوروببينما عرفتھا ، قرنا 14منذ 
والسيئة من  ،فالحسنة من ا�س�م. أنتجته الثقافة الحديثة من قيم ونظم وحريات

تحت ضغط الوقائع ، والواضح من ھذا أن ا�س�ميين يضطرون أحيانا. الحداثة
رغم أنھا ، يةوروبالثقافة ا  فيل�عتراف بتفوق منظومة القيم ، الواضحة

سياق ا2دعاء بأن ا�س�م غير  فيولكن يتم ھذا ، ا�س�ميللفكر  وفقا ،جاھلية
يمكن أن  الكفارف ؛لھذه القيم يھو المصدر الحقيق، حسب رؤيتھم، المطبق

  . ولكنه خير مستمد من ا�س�م، رغم كفرھم ،يمارسوا الخير

 ا�س�ميالفكر فيوالدنيوي يرجعنا لفكرة محورية  دينيوالتمييز بين ال  
 ن الحسن  ؛2 حسنات لھم الكفارتلك القائلة بأن ، السائد أشرنا إليھا سابقا

والقبيح ، فالحسن ھو ماقرره الشرع ؛والقبيح ُيقاسان بأصلھما وليس بمحتواھما
  . ما قرره ا�نسان بنفسهھو 

******  
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  ادعاء التفوق المطلق ل;س�م: الفصل العاشر
  

تي من به اوأسمعت كلم.. أدبي إلىأنا الذي نظر ا عمى “
  ”صمم

  المتنبي                                                   

  

  : ا�س�ميادعاء تفوق الفكر  -  1

العلة  ھيَ ھذه . ستمد القيم من الدين يمنحھا تفوقا مطلقامجرد أن تُ   
ثابتة  فھيَ  .تفوق القيم ا�س�مية علىللبرھنة  ،غيرھا علىالمقدمة ا ساسية 

ما أشرنا وھو  –ومع ذلك لجأ ا�س�ميون كثيرا . ومطلقة ومرجعھا العدل المطلق
�ثبات تفوق  ةمحاولك، بالدنيوي دينيتقييم ال إلى، إليه سريعا في الفصل السابق

بطرق ، قيم الحضارة الحديثة عموما على - إذا استعرنا مفاھيمھم -  قيمھم دنيويا
 : متعددة

دون ، الوضعيالزعم بأن الشريعة ا�س�مية أكثر أخ�قية من القانون  -   
الشريعة لم تقرر حقا “أن  563من أمثلة ذلك زعم طارق البشري .دليل أي̂ تقديم 

، نقمة قط إلىالنعمة  يولم تجز أيضا أن تفض، فاسد قط أخ�قييصدر من سلوك 
وھو لم ، ”..اعترف بالغصب أحيانا مصدرا للملك الذي الوضعيبعكس القانون 

ونستطيع أن نقول . بالطبع يوھو مفھوم نسب، خ�قييحدد لنا ما ھو السلوك ا 
 ،جواريوامت�ك ال ،من اغتصاب نساء أھل الحرب ا�س�م أحلهبكل ثقة أن ما 

من وجھة النظر  ،2 تمت بصلة ل_خ�ق حقوقٌ  ھيَ ، وغيرھا الكثير، المرتدوقتل 
ولنتذكر الزعم الشھير بأن ا�س�م صالح ، عصرنا فيالمتعارف عليھا إنسانيا 

 ا�س�ميالفقه  حلفقد أ ،لكأما بخصوص ا2عتراف باغتصاب المُ . لكل العصور
، لھامبررا اغتصاب ا مويين ثم العباسيين ، بكل صراحة اغتصاب السلطة نفسھا

اغتصاب أم�ك  حلكما أ .)الفصل السابع انظر( بكر لھا أيضا أبياغتصاب و بل
وفرض ، وا موال ا راضيفقد تم نھب  ؛غير المعاھدين أثناء الغزوات الكفار

بتبريرات من ، سوق النخاسة فيواستعباد ا سرى وبيعھم ، الجزية والخراج
  . النصوص المقدسة والفقھية

. الجنة يوم القيامةمن نافلة القول في ا�س�م أن المسلمين حقا في  -   
؛ والشيء ا�ضافي الذي قدم به ا�س�م نفسه أنه أيضا مفيد في الحياة الواقعية

وقد بذل الدعاة . أيضاالدنيا  فيالتعاليم ا�س�مية أفضل لمصلحة ا�نسان ف
 على ”دنيويا“�ثبات تفوق ا�س�م ، قية دائمافيتل، رةفيا�س�ميون جھودا و

رفضه بالطبع معظم المسلمين ي ،ذلك منھجا علمانيا فيمتبعين ، الثقافات ا خرى
المحاو2ت المضنية �ثبات فوائد الصوم : من ذلك نذكر أمثلة قليلة. نظريا

ستعدين أص� ع سوى المدَ ُيخدائما سھل للغاية و2 والرد  .الصحية وفوائد الص�ة
                                                 

  . 35الحوار ا�س�مي العلماني، ص  563
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وكمثال ، ا�س�م وتفوقه مسبقا ”بصحة“المؤمنين  ؛ أيْ لتقبل مثل ھذه الحجج
رمضان  فيأن فوائد الصوم الصحية المزعومة 2 تبرر الصوم  إلىفقط نشير 

 ،دا صحيافيالحر م فيو2 يمكن أن يكون العطش  ،وخ�ل ساعات معينة ،بالذات
وھناك مضاعفات للصوم الطويل يعرفھا جيدا ا طباء ، الشتاء فيو2 الجوع 

ا وعية الدموية  فيالدم  وتخثر ،انسداد ا معاء :منھا ؛المؤدلجينالمھنيون غير 
، اجتماعيا، فائدة الخمار والنقاب علىبرھنة بسذاجة للمحاو2ت  وھناك. وغيرھا

ومن ا مثلة العجيبة للغاية ما نقله أحدھم عن إحدى الدراسات . طبيا حتىو
مرض السرطان ينتشر أن  ،تزوير المعلومات إلىا وباللجوء فيتعس ،العلمية

ناسيا أنه بذلك يدعو ، ا جزاء العارية من أجساد النساء فيا أوروب فيكالوباء 
تفوق ما وھناك من يزعم ب. 2564ستخدام الخمار والنقاب -  ضمنا –أيضا الرجال 

ى aدون أي̂ ب، يوا2شتراك يا2قتصاد الرأسمال على ا�س�ميبا2قتصاد  ُيسم 
أما الزكاة  ،كتب الكثيرون عن عيوب نظام البنوك باعتباره ربا فقد ؛برھان

العالم لم يعرف من قبل  وكأنa ، جتماعيأنھا أرقى نظام للتكافل ا2 علىصور فُتُ 
  . ا�ط�ق على حقيقيوھو أمر غير ، نظام الضرائب وأشكال التكافل

، تجاوز المركزية ا�س�مية إلىالتفكير تقود بسرعة  فيوھذه الطريقة   
ولكن 2 يصمد و2 يستمر ، لتقييم ا�س�م دنيويةفھنا ُتستخدم معايير إنسانية 

إثبات تفوق  فيه يفشل ؛  نالحوار الدنيوي من ھذا النوع فيا�س�ميون عادة 
والقائل بأن ا�س�م متفوق ، صليمنطقھم ا  إلىوسرعان ما يتراجعون ، ا�س�م
  . رسم ل;نسان طريق سعادته الذيولحكمة يعلمھا اللـه ، دنيوي2  ھي نه إل

  

 : العلميالتفوق  -  2

فضل  إلىُتعزى  ،مما أبدعته الحضارة الغربية ،العلوم الحديثة حتى  
ذلك ا�نجاز ، حفظ الثقافة اليونانية والرومانية فيدوره  فيا�سھاب : ا�س�م

منجزات المسلمين و، ما بعدفي الماديصناعة تقدمھا  فيا أوروبساعد  الذي
ثم احتواء ، العصور الوسطى فيالظ�م  فيا غارقة أوروب كانتحين  ،العلمية

 . كافة العلوم الحديثة علىالقرآن والحديث 

أن  ،2 يمكن أن تروق ل;س�ميين التيو ،ومن ا مور الجديرة بالم�حظة  
حيث شارك غير ، العباسيالعصر  فيالغرب ظھر  علىللمسلمين  العلميالتفوق 
 ما كانك، السلطة الفعلية في ،والزندقة ،الكفرو ،ن بالشعوبيةوالمتھم ،العرب

؛ وخالفوا الكثير من تعليمات ا�س�م ،الخلفاء غير ملتزمين كثيرا بفكرة الحاكمية

                                                 
ة النبوية: ا�عجاز العلمي في ا�س�م“: عن) بدون اسم(نقلھا الكاتب  564 aن bمحمد كامل عبد الصمد ”الس .

له ع�قة بعوامل وراثية وعوامل بيئية ) مي�نوما(ولو تمتع الكاتب ببعض ا مانة لقال إن المرض المذكور 
وبياض البشرة  methoxsalenبا�ضافة إلى التعرض الزائد للشمس خاصة الحروق الشمسية وعقار 

، )الجميع غير منقبين و2 منقبات(قارنة بالسود في نفس البلد ضعف لدى البيض م 20حيث يزيد المعدل 
 .www. uptodate: مقا2ت طبية متعددة على موقع: المصدر. 1990وأن المرض بدأ ينحصر منذ 

com.  
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تلك الفترة  في. نفسه ا�س�ميالوصف  حسب ،”راشدين“خلفاء غير  كانوا أيْ 
 التي، ھناك فجوة واسعة بين الثقافة ا�س�مية والسياسة الفعلية للسلطات كانت

ويمكن أن نقول بدون تحفظ أن العلوم . الدين علماءاضطھدت أحيانا الفقھاء و
ن ووليس ا صولي ،والمارقون ،والزنادقة ،والفنون قد صنعھا المبتدعة

 في ،والشعراء ،والمفكرين والف�سفة ،أغلب كبار العلماء وكان، نوالملتزم
ممن ، والذين صنعوا بالفعل ما ُيعرف بالحضارة ا�س�مية، عصر ازدھار ا�س�م

النبوة  فيالمشككين  ، أوكثير منھم من الملحدين وكان، الزندقة أو ،الكفراتھموا ب
 ،التقليدي ا�س�ميالفكر  علىوالمارقين والخارجين  ”المبدعين“أو من ، والدين

نaةوالكتاب و b565سينا والفارابي ابن: من ھؤ2ء أسماء معروفة جيدا مثل. الس  - 
لما فر من  الذيو ،اضطھده الحاكم والعامة 2عتقادھم بكفره الذي ،رشد ابن
م أمسكه أھلھا ونصبوه أمام باب 1197 يحوال في ”فاس“ إلى ”اليسانة“

 - الملحد، الراوندي ابن - 566والخروج الجامع للبصق عليه عند الدخول
، الرازيأبو بكر  –ل فيط ابن -  يالكند - يأبو حيان التوحيد - أبوعيسى الوراق

غير  وكانالبشرية  علماءا�ط�ق ومن أھم  علىأھم العلماء المسلمين  وكان
 –الح�ج  -  عربي ابن - المقفع ابن -  يالمتنب -  ملحد ولكن رافضا ل_ديان ككل

حماد  -  برد بنبشار  - عبدالقدوس بنصالح  - عمر الخيام - يأبو الع�ء المعر
 ، أوُمنعتتاريخ ا�س�م أنه كثيرا ما  في يومن ا حداث ذات المغز .إلخ..عجرد

، مثل كتابات إخوان الصفا، والزندقة الكفرأُحرقت الكتب المتھم أصحابھا ب
ومع ذلك يفتخر ا�س�ميون . وابن رشد، وابن سينا، وا شاعرة، والمعتزلة

سياق  فيوُيعدون من المسلمين  ،والمارقون الكفارصنعھا ھؤ2ء  التيبالحضارة 
دون إدراك ، ة وأدبياتھمفيسياق تحليل أفكارھم الفلس في الكفارومن ، 567ا2فتخار

 . ھذا التناقض

ومما له مغزى أن عصر ھارون الرشيد قد شھد أكبر نھضة علمية للدولة   
حسب  ،اللھو واللذات المحظورة فيالخليفة نفسه غارقا  ما كانبين ،ا�س�مية

 - وفقا لروايات عدة - وعلى العكس أمر الخليفة ا كثر تشددا، 568تعبير الذھبي
، 569ممكنا إذا كان رشحه محمد نفسه للنبوة بعده الذيو ،ةدينيمن الناحية ال

                                                 
بل كفر كل من اشتغل  ”، تھافت الفرسفة”المنقذ من الض�ل”كفرھما أبو حامد الغزالي صراحة في 565

  . على حد تعبيره في المنقذ من الض�ل”المتفلسفة ا�س�ميين”بالفلسفة عموما ومنھم
   .الضائعة نصر، ابن رشد فرصة العرب شاھر أحمد 566
، يفتخر فيه الكاتب بالعلماء والف�سفة ”الحضارة ا�س�مية”بعنوان) بدون اسم الكاتب(كمثال مقال  567

 ”الحضارات الوضعية ”مسلمين ويعتبر أن ما أنجزوه ھو إنجازات الدين ا�س�مي الذي تسعيالذين يعتبرھم 
  . فصله عن الدولة

  . 95 ص ،1نق� عن السيوطي، تاريخ الخلفاء،  568
وتكرر في سنن ). 17076- مسند أحمد(لو كان من بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب : من ا حاديث 569

  ). 3686(الترمذي 
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ذكر أحد قد و .572فارسو، 570،571مصر فيبإت�ف مكتبات الب�د المفتوحة 
  . 573الحمامات فيتسخين المياه  فيالمصادر أن الكتب استخدمت 

، وكذلك كثير من القدامى، وبينما يدين مفكرو ا�س�م المعاصرين بالذات  
، يھوديوال ،مسيحيوال ،يوروبوغيرھا من التراث ا  ،الفلسفة اليونانية
الثقافة الغربية  فيويعتبرونه أصل الشر ، النقيا�س�م  علىويعتبرونه دخي� 

نفس الوقت بأن الغربيين أخذوا عن المسلمين كثيرا من  فييفخرون ، الحديثة
 ا قل على –غاضين النظر عن أن بعض الفضل ، إلخ..يالعلوم والمنھج التجريب

حقل العلوم  فيما أنجزه علماء المسلمين فيتلك العلوم العقلية  إلىيرجع  -
  . اAخر فيوالنقص  ،لفضل دائما من ا�س�ملكن ا. زيائيةفيال

بإدانة الفلسفة  ،ا�س�م القدامى والمحدثين علماءو ،كتب الفقھاء ئوتمتل  
نھم أخضعوه أإ2 ، صياغة ا حكام فيرغم استفادة الفقھاء منه ، والمنطق

إذا  الذي، منطقيالقياس البدي� عن  ھيالقياس الفقمستخدمين ، النقل ”لمنطق“
                                                 

ويذكر أن ھذا العمود من جملة أعمدة كانت تحمل “: يزي عن عمود السواري با�سكندريةذكر المقر 570
دار علم وفيه خزانة كتب أحرقھا عمرو بن العاص  أرسطاطاليس الذي كان يدرس به الحكمة وأنه كان رواق

  . 297، المواعظ وا2عتبار، الجزء ا ول، ص ”بإشارة عمر بن الخطاب رضي اللـه عنه
ورأيُت أيضاً حول عمود السواري من ھذه ا عمدة، بقايا صالحة بعضھا صحيح وبعضھا : ذكر البغدادي 571

مكسور ويظھر ِمن حولھا أنھا كانت مسقوفة وا عمدة تحمل السقف، وعمود السواري عليه قبة ھو حاملھا 
العلم التي بناھا ا�سكندر، وأرى أنه الرواق الذي كان يدرس فيه أرسوطاليس وِشيعته من َبعده، وأنه داُر 

، ا�فادة ”حين بنى مدينته وفيھا كانت خزانة الكتب التي أحرقھا عمر بن العاص بإذن عمر رضي ` عنه
 .28وا2عتبار في ا مور المشاھدة والحوادث المعاينة بأرض مصر، ص 

وصحائف علومھم ما 2  لما افتتحوا ب�د فارس وأصابوا من كتبھم إ2 أن المسلمين: قال ابن خلدون 572
فكتب إليه   . وتنقيلھا للمسلمين الحصر كتب سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن الخطاب يستأذنه في شأنھا يأخذه

  . فيھا ھًدى فقد ھدانا ` بأھدى منه وإن يكن ض�2ً فقد كفاناه ` فإن يكن ما  . عمرأن اطرحوھا في الماء
 ص ،1تاريخ ابن خلدون،   . إلينا ھبت علوم الفرس فيھا عن أن تصلفطرحوھا في الماء أو في النار وذ

631. 
أحد العلماء ويدعى يوحنا : ذكر ذلك بعض المؤرخين حسب ما جاء في موسوعة تاريخ أقباط مصر 573

مخازن الروم  ين يستفيد من الكتب الموجودة فأطلب من عمرو  ”يالنحو يحيى”بـالعرب فيلوبينوس يلقبه 
عنھا فإن  يحدثتن يأما بخصوص الكتب الت”فأرسل عمرو إلى الخليفة يخبره عن المكتبة فرد عليه الخليفة

فقام  ”كتاب ` غنى عنھا أما إن كان فيھا ما يخالف كتاب ` فتقدم لحرقھا يكان فيھا ما يوافق كتاب ` فف
من حمامات ا�سكندرية لتسخن بھا المياه واستمر ذلك  4000 على يعمرو بن العاص بتوزيع لفافات البرد

 يمن تحدث عن تلك الرواية ھم من المؤرخون المسلمون عبد اللطيف البغداد: ويضيف. ستة أشھر لكثرتھا
  . يو أخذھا عنھم أبو الفرج ابن العبر يوابن القفط

ذكر ابن القفطي وأبو  “: يلي قد قال ما) القس منسي يوحنا(ُوذكرأن صاحب كتاب تاريخ الكنيسة القبطية 
يوحنا (الفرج الملطي وغيرھما أن عمرو بن العاص لما فتح ا�سكندرية كان من جملة علمائھا رجل يدعى 

فدخل على عمرو فأكرمه وسمع من ألفاظه الفلسفية مالم يعتد سماعه ا مر الذي ھاله ففتن ) الغراماطيقي
في أحد ا يام قال ) يحيي(ثم قال له يوحنا أو . يفارقهوكان عمرو عاق� حسن ا�ستماع، ف�زمه وكان 2. به

كتب الحكمة : إنك أحطت بحواصل ا�سكندرية وختمت على كل ا صناف الموجودة بھا فمالك به قال: لعمرو
ھذا 2 يمكنني أن اّمر به دون استئذان أمير المؤمنين عمر بن : التي في الخزائن الملوكية فقال عمرو

أما الكتب التي ذكرتھا فإن فيھا ما يوافق القراّن ففي كتاب : ى عمر فرّد عليه بكتاب قال فيهفكتب إل. الخّطاب
فشرع عمرو بن العاص  .وإن كان فيھا ما يخالف كتاب اللـه ف� حاجة إليھا فتقّدم بإعدامھا. اللـه غنى عنھا

جريس : نق� عن - شھر بتفريقھا على حماّمات ا�سكندرية وأحرقھا في مواقدھا فاستنفذت في ستة أ
 .الھامس، منابع ا�رھاب الحديث
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 إلى العلماءوھو ما دفع ، ما يتعلق بالغيبياتفياستقامته اصطدم بالنص  علىُمد 
نفس  فيمع توجيه النقد له ، استخدام بعض مفاھيمه علىقصر ا2ستفادة منه 

ه فيذھب ، ”المنطق“تيمية أصدر كتابا أسماه  ابن ”شيخ ا�س�م“فھذا . الوقت
المسلمين وأئمة الدين يذمونه ويذمون علماء  مازال “: تحريمه وتجريمه إلى

ھا خطوط جماعة من فيرأيت للمتأخرين فتيا  حتىوينھون عنه وعن أھله  أھله
تحريمه  فيھا ك�م عظيم فيوغيرھم ة فيالشافعية والحنأعيان زمانھم من أئمة 

 إلى) الغزالي أبو حامد( بل ذھب أحد أھم المفكرين المسلمين. ”وعقوبة أھله
2 يحث الشرع  محض يعقل  :  ثم العلوم ث�ثة   “: زيائيةفيالتقليل من شأن العلوم ال

بين  فھيَ عليه و2 يندب إليه كالحساب والھندسة والنجوم وأمثاله من العلوم 
... صادقة 2 منفعة لھاوبين علوم ، وإن بعض الظن إثم ،ظنون كاذبة 2ئقة

بل النفع ، الشھوات الحاضرة والنعم الفاخرة فإنھا فانية دائرة فيوليست المنفعة 
أمثالھا  فيوالخطب ، كا حاديث والتفاسير محض يونقل   .  ثواب دار اAخرة

 فية في ن قوة الحفظ كا  ؛ ا2ستق�ل بھا الصغير والكبير في يإذ يستو؛ يسير
ه العقل والسمع فيوأشرف العلوم ما ازدوج  .  ھا مجال للعقلفيالنقل وليس 

 ولم يكن. 574”وعلم الفقه وأصوله من ھذا القبيل ،والشرع رأيَ ه الفيواصطحب 
بسبب أخذه  ،إذ تمت تنحيته؛ بأفضل من مصير فكر المعتزلةحزم  ابنمصير فكر 
تاريخ ا�س�م القديم والمعاصر  وفي. ھيورفضه للقياس الفق ،منطقيبالقياس ال

بل ، الخاصة والعامة لدى ،زيائية وا2جتماعيةفيالعلوم ال على دينييعلو العلم ال
وكثيرا ما ُيقال . بشكل أساسي بالدين اعالم أدبيات ا�س�م في ”عالم“لفظة  تعني

وعلى تأمل السماوات ، الصين فيطلب العلم ولو  علىأن ا�س�م يحض 
ويتمتع با2حترام ، ذو أولوية دينيولكن يظل العلم ال، والمخلوقات إلخ ،وا رض

تفسيرات غيبية لبعض  مما يفسر لنا استمرار وجود. ”الدنيوية“أكثر من العلوم 
 ، أوسواء من قبل عامة المسلمين، مثل الز2زل وا�عصارات، الظواھر الطبيعية

 . 575من خاصتھم كثيرٍ 

بما درج عليه كثير  ،بخس إبداعات الغرب العلمية إلىوأخيرا يتم اللجوء   
ىالعقود ا خيرة من تحليل ما  في والدعاةمن الكتاب  aفي يالعلمبا�عجاز  ُيسم 

ةالقرآن و aن bبادعاء أن كل إنتاج الحضارة الحديثة من علوم ومعارف تقنية ، الس
ليس لھا  تاليا بالأوروبوأن  ،قرنا من الزمان 14المسلمين منذ  أيديفي موجود 

                                                 
   .4، ص 1المستصفى من علم ا صول،  574
بأنه انتقام اللـه من الكفار، وحين اُكتشف أنه  2004شرق آسيا في ) إعصار(مثل تفسير تسونامي  575

  .أصاب مسلمين أساسا قيل إنه عقاب إلھي لھم على ما يسمحون به من نشاط سياحي

إيضاح المقال : واسمه أبو عبد الرحمن مقبل بن ھادي الوادعي، في كتابه) من وھابية اليمن(عي الواد رد 
بمناسبة حدوث زلزال (في أسباب الزلزال والرد على الم�حدة الض�ل، على من يفسرون ظاھرة الزلزال 

ة كعقاب إلھي أوكابت�ء تفسيرا ماديا متھما إياھم بالكفر مفسرا إياه من القرآن والسb ) بمدينة ذمار باليمن aن
حوادث طبيعية، فإذا أراد أن الطبيعة : أما الذي يسند ا مور إلى الطبيعة ويقول “: ضمن ماقال - للمؤمنين

ون الطبيعة ئ، وساق من اAيات وا حاديث ما يفيد بأن اللـه ھو الذي يتصرف في ش”ھي المتصرفة فھو كافر
  . مباشرة
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والتكاليف الباھظة  ،فكل الجھود العظيمة. ا�س�م علميا علىفضل السبق 
 للحداثة؛ علميتفوق  أيa لم تحقق  ،قام بھا علماء الغرب التي ،للبحوث العلمية

الع�ج  إلى، من نظرية ا2نفجار العظيم، ءبه كل شي) 576وا حاديث( فالقرآن
 ،تاريخيوإعجاز ، وعلم ا جنة، والتشريح ،والبحار ،علوم الفلك إلى، بالجينات
وإعجاز الحروف ، يوتشريع ،اجتماعيو ،يوجيولوج ،يوفلك ،يوجغراف

 علىالواقع  فيولكن لماذا لم يتفوق المسلمون المعاصرون . 577إلخ..يالبنائ
، ھمفي ؛أحيانا ما يقولونوفقا  ،فالعيب ؛ولم يستخرجوا العلوم من القرآن ،الغرب

، الب�د علىوسيطرتھم  ،الكفاروتغلغل  ،عزى للمؤامرات ا جنبيةوكثيرا ما يُ 
 أيb ل سجa الواقع لم يُ  وفي. والتقدم يكل أسباب الرق ييحو الذي ،دينھم فيوليس 

رغم تفوق المسلمين علميا ، نصوص القرآن علىأنه معتمد  على علمياكتشاف 
لقرون ورغم وجود ا2مبراطورية ا�س�مية ، العصور الوسطى فيالغرب  على
الكشف عن نظريات  فيليس من المتصور أن ھذا الغياب لدور القرآن . عدة

بل من ا مور الجديرة بالم�حظة أن أحدا من علماء . العلوم مجرد صدفة
الحديث نظرياته  ، أوفترة ا2زدھار لم يزعم أنه استخرج من القرآن فيالمسلمين 
 ،لفلسفةبل اشتغل كثير منھم با، أسست للحضارة الحديثة التيالعلمية 

منھم من قبل بعض  ر كثيرٍ فيتك فيسببا  ما كانم، واستخدموا منطق أرسطو
أحد العلماء المعاصرين أنه قام ببحث  عِ كما لم يدa . أشرنا كما ،العلماءالفقھاء و

�ثبات صحة إحدى النظريات العلمية  ،مجلة محترمة في ومنشور ،حقيقي علمي
ما ذكره زغلول ن أمثلة ذلك وم. مجرد عبثوكل ما ُيقال ھو ، القرآنية المزعومة

أنواع  علىأن مجموعات من المسلمين قامت بإجراء أبحاث  ،النجار وغيره
وعند  ،باقيال فيبعضھا ولم يغمس  فيمختلفة من ا شربة وغمست الذباب 

ھا الذباب خالية من كل فيغمس  التياتضح أن ا شربة  يالفحص المجھر
أحد  فيالقائل بوجود داء  ،مثبتين صحة حديث الذبابة، الجراثيم المسببة للمرض

ولكن لم يذكر أين نشر ھذا البحث وكيف ، الجناح اAخر فيجناحيھا ودواء 
 أي̂  إلىحيث لم يشر ، كذب صريح ُيحسد عليه فيوزعم أحدھم . 578نحصل عليه

حيث يتم ... ألمانيا فياAن ھناك عدد كبير من مزارع الذباب “: أنه مصدر
، أثبتت فعالية كبيرة التيتستعمل كمضاد للجراثيم و التيتحضير بعض ا دوية 

: كما نشر أحدھم مقا2 طوي� بعنوان. 579”ألمانيا فيتباع بأسعار مرتفعة  وھيَ 
 فيه أن أبحاثا علمية أجريت فيزعم ، ”ا�س�م والعلم الحديث بول ا�بل بين“

ع�ج  فيفوائد كبيرة لبول ولبن ا�بل  علىالسودان وليبيا والسعودية برھنت 
                                                 

نaة ھج العلمي في دراسة ا�عجاز، المنإبراھيمأحمد شوقي  576 bالعلمي في القرآن والس.   
زغلول النجار، له عديد من المقا2ت منشورة كمجلد  أھم الدعاة ل;عجاز العلمي للقرآن في الوقت الراھن 577

واحد، وقد سبقه كثيرون مثل محمد عبده، وحيد الدين خان، أبو ا على المودودي، عبد الرازق نوفل وعبد 
  .. الغني الخطيب، ومصطفى محمود، طنطاوي جوھري

  . 2003نوفمبر  11صحيفة ا ھرام  578
نaة، إعداد 579 bأخوكم الفلوجة، إعجاز القرآن في الذباب، أعده: موسوعة ا�عجاز العلمي في الكتاب والس :

  .فراس نور الحق
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السكر وتليف الكبد وا�كزيما والحساسية  :منھا، كثير من ا مراض الصعبة
وغيرھا  والجروح والحروق وحب الشباب وإصابات ا ظافر والسرطان

صحيحا  ثار ضجة عالمية بين ا طباء والناس  إن كان وھو شيء، 580الكثير
وإذا  ،عاجزا أمام أمراض مثل السرطان وتليف الكبدفالطب مازال  ؛عموما

 علىومما يدل . يحدث ما لموھو  ،لعالم كلهعولجت ببول ا�بل 2بد أن يھتز ا
قد  ،خان أحمداسمه ، يباكستان يعالم بيولوجأن عم زُ ، دينيحالة من الھوس ال

  .!581ل;نسان النوويالحمض  فيقرآنية  وجود آياتٍ اكتشف 

الغالبية العظمى من  فيللقرآن يتحدث  العلمي ا�عجاز وي�حظ أن خطاب 
يتم اكتشاف  ؛ أيْ الكفاري أيد علىالحا2ت عن نظريات تمت صياغتھا بالفعل 

 ،الكفارأما ا2دعاء بإعجازات لم يكتشفھا . القرآن بعد اكتشاف الحقائق العلمية
من  ، أومنطلقين من فرضيات قرآنية، ولكن أثبت العلماء المسلمون صحتھا

أو عن أشياء 2 ُتعد ، فجلھا يشبه الك�م عن حديث الذبابة سابق الذكر، ا حاديث
 التي، الشعبيمثل فوائد الحجامة وغيرھا من ممارسات الطب ، حال بأي̂ إعجازا 

. يعرفھا القدماء عموما وليس ا نبياء بالضرورة كان يخلو بعضھا من فائدة قد 2
مما ، للقرآن يتغير مع تغير النظريات العلمية العلميبل ويلفت النظر أن التفسير 

النظريات  علىأحمل القرآن  أa2  علىحريص “قرر أنه  الذي، 2حظه سيد قطب
وتثبت اليوم وتبطل ، وتصيب ئھا نظريات تخط؛  نا�نسان يكشفھا التي
 العلميلعبة التفسير  إلىولجأ ، ولكنه لم يستطع أن يتماسك للنھاية، 582”اغد

 مع“: معترفا بتخليه عن حرصه، صفحات عديدة من كتابه فيوتبيان ا�عجاز 
موضوع كروية  فيالنظر  على اقسر يھذا الحرص فإن ھذا التعبير يقسرن

، كليةً  العلميفكرة ا�عجاز  العلماءولكن رفض بعض المفسرين و. 583”ا رض
عن أن التفاصيل  –وليس ھنا المجال  –ناھيك . وغيره 584شلتوتمنھم محمود 

لطالب  حتىأو ، جاد باحثٍ  واضح  ي̂ تعسف ھا فيالخاصة با�عجاز المزعوم 
بعضھم ، من الكتاب وقد تولى التعليق عليھا كثيرٌ ، المرحلة الثانوية فيمجتھد 
 العلميأحد دعاة ا�عجاز  علىبقسوة  ردت التي ،ئمثل بنت الشاط، نوإس�مي

                                                 
 A STUDY ON THE CHEMICAL: أبو بكر، والدراسة المشار إليھا بعنوان: اسم الكاتب580 

COMPOSITION & SOME MEDICAL USES OF THE URINE OF THE  
ARABIAN CAMEL  

581 Genetics and Holy Quran,   

 http: //www. geocities. com/freethoughtmecca/dnasr i. html 

ھذا الموضوع اختفى تماما من على ا2نترنت بعد إصدار ھذا الكتاب ويبدو أن عالم ا حياء ھذا : م�حظة(
بنفس ا2سم، وكل ما حدث ھو إشاعة أطلقھا  يموجود أص� ويوجد عالم نووي وآخر عالم ديني متوفغير 

  .)إس�ميون من أنصار ا�عجاز العلمي
  . في ظ�ل القرآن، سورة الزمر 582
  .نفس الموضع 583
 .13-11تفسير القرآن، ص ص : انتقد ذلك في كتابه 584
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ونحن نعتقد أن المركزية ا�س�مية تلعب . 585مصطفى محمود؛ السبعينات في
. يطوره الغربيون ل;س�م الذيبنسبة اكتشاف العلم ؛ يةوروبلعبة المركزية ا 

يون كثيرا من وروبفقد نسب ا : ية الصاعوروببدو أن ا�س�م يرد للمركزية ا في
 العلميوھا ھو ا�س�م ينسب كل إنتاجھم  ،اختراعات الشعوب ا خرى لھم

 ا�س�ميفالداعية : ونود ضرب مثال طريف لھذا ا2دعاء. للقرآن وا حاديث
أن علماء الغرب قد استقوا سرا نظراتھم  ،كما قال ،ديدات يبدو له أحمدالشھير 

لمستقر لھا ذلك  يوالشمس تجر ..)40 - 38( الكونية من سورة يس القرآنية
2 * عاد كالعرجون القديم  حتىمنازل  والقمر قدرناه* العزيز العليم ر تقدي

فلك  فيل ر وكأن تدرك القمر و2 الليل سابق النھالھا  ينبغيالشمس 
 . تعليق أي̂  إلىيحتاج  أقل مما ،كما نرى ،وا مر. 586ونيسبح

 يحوي الذيأنه الكتاب  علىزيائية يقدم ا�س�م القرآن فيبخ�ف العلوم الو  
: النحل( ا لكل شيءونزلنا عليك الكتاب تبيان: والقرآن نفسه يقول بذلك، كل شيء

وتداولت ھذه الفكرة من  .587)38: ا نعام( ن شيءالكتاب م فيما فرطنا  - )89
عقال بعير لوجدته  يلو ضاع من“: قولالبكر  أبي إلىُنسب مث� ف، باكورة ا�س�م

مر العصور أن القرآن شامل لكل  علىويثق عموم المسلمين . ”كتاب ` في
وبدون  ،ببساطة العلمييتقبل العامة فكرة ا�عجاز  لذلك ؛شيء بدون التفاصيل

أن صحيفة عريقة مثل  ،ذلك علىلندلل  يكفيو. قدميُ  تفاصيل ما فيتدقيق 
لطرح أفكاره عن  ،لجأت لتخصيص صفحة أسبوعية لزغلول النجار ،”ا ھرام“
  . العام وتحمسه رأيرغبة ال علىنزو2  ،”القرآن في العلميا�عجاز “

المؤتمر “إس�م أباد  فيفعقد  .كما أن مؤسسات إس�مية قد تبنت القضية   
ةالقرآن و في العلمي ا ول ل;عجاز عالميال aن bوذلك تحت ، 1987عام  ”الس

 العلميوھيئة ا�عجاز ، العالمية بإس�م آباد الرعاية المشتركة للجامعة ا�س�مية
ةالقرآن و في aن bھذا المؤتمر  فيوقد اشترك . بمكة ا�س�مي ورابطة العالم، الس

وقد  ،امراقب 160ھذا المؤتمر  في شارك كما ،دولة 52 إلىينتمون  اعالم 228
اختيارھا من بين أكثر  تم، اعلمي اتخصص 15غطت  ،اعلمي ابحث 78 للؤتمرقدم 
  . 588وردت للجنة المنظمة للمؤتمر من كل أنحاء العالم ،بحث 500من 

                                                 
خالد منتصر، أكذوبة ا�عجاز العلمي، ا�عجاز العلمي في القرآن، مجموعة : على سبيل المثال انظر 585

 islam. -http: //answering:، وأخرى علىl. comcrimespeak@xoommai: ردود على
org. uk .  

   .32 – 31ص القرآن معجزة المعجزات، ترجمة علي عثمان، مراجعة محمود غنيم، ص  586
لم نغفل الكتاب، ما من شيء : قال..وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن بن زيد : فسرھا السيوطي مث� 587

وابن . القرآن وھو الذي يقتضيه نظام المعنى في ھذه اAيات: ”الكتاب”و: والثعالبي. إ2 وھو في ذلك الكتاب
أْي الجميع علمھم عند اللـه، و2 ينسى واحداً من جميعھا من رزقه  ”ما فرطنا في الكتب من شيء“: كثير

  . وتدبيره، سواء كان برياً أو بحرياً 
  .خ�صة بحث التفسير العلمي للقرآن بين المجيزين والمانعين، للشيخ محمد ا مين ولد الشيخ 588
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والظاھر أن الدعاة أصبحوا أكثر عجزا عن إقناع الناس با�س�م بالطرق   
فوجدوا  ؛ا�س�ميخصوصا خارج العالم ، لم تعد تجذب الكثيرين التي ،التقليدية

إذا  ،عمليمثال  فيويتضح ھذا . يس�حا بدي� قد يجد ”ا�عجاز العلمي“ في
، القرآن معجزة المعجزات :ديدات أحمد ؛كتاب الداعية الشھير على ئاطلع القار

، يإعجاز القرآن بأن محمدا أتى بكتاب بينما ھو أم علىه البرھنة فيبدأ  الذيو
ويبدو لنا أنه ھو نفسه لم يكن مقتنعا  .والحجة الثانية أن القرآن متسق مع نفسه

 فيرغم أنه من الواضح ، العلميالقيام بلعبة ا�عجاز  إلىفاضطر  ،بقوة حجتيه
الدعوة ل;س�م يتم  فيوبھذه الطريقة . يزيائفيالعلم ال فيكتابه أنه 2 يجيد الك�م 
ثم ، للقرآن ھييطالب المرء بالتسليم بالمصدر ا�ل الذيا2حتفاظ بنفس المنھج 

بد2 من ، أو ذاك ا�س�ميھذا الفريق  ،تأويل ، أوحسب تفسير، هفييقبل كل ما 
وبذلك يتفادى الدعاة الحوار حول مضمون ، ومناقشته كمجرد فكر ،تقديم محتواه
عما يقدمه من أفكار  بعيدا ،إثبات إعجازه ببضع آيات علىمركزين ، ا�س�م أص�

حد ذاتھا مقنعة وجذابة  غلب  في2 تبدو  التيو، حول سلوك الفرد وتنظيم الحياة
البدء بزرع  علىكتاباته  فيأصر  الذي، يعيه جيدا سيد قطب ما كانوھذا . الناس

دفعھم أو2  ؛ أيْ ا�س�م فييتقبلوا بعد ذلك كل ما  حتى ،نفوس الناس فيالعقيدة 
 في العلماءوحاول الكثير من . ثم تقبل كل ما أمر به ،لقبول مبدأ الحاكمية للـه

كل حسب منطلقاته وآفاقه ، والحاضر تأويل النص المقدس بطرق مختلفة الماضي
ولكن يبدو أن ھيمنة الطبقات ، منھم عق�نيون وعلمانيون وف�سفة، الخاصة

ولذا سادت ا2تجاھات  ؛لية دعم التأوي�ت ا ضيق أفقافيوالنخب المحافظة والط
  . ا�س�ميمعظم التاريخ  فيا كثر انغ�قا 

 في العلميقضية ا�عجاز  إلى والم يتطرققديما  نيا�س�ميأن  والم�حظ  
منھا  ؛ سباب ؛يةوروبباغتصاب العلوم ا  واولم يھتم ،القرآن والحديث بجدية

أما ا�س�م المعاصر . ثم علميا بعد ذلك ،وعسكريا ،سياسيا ،فعليا دولتھمتفوق 
وتحيط به ، إليه يينتم الذيوتدھورا بالغا للعالم ، واجه تفوقا غربيا ساحقافي

ويبدو أن دعاة ا�س�م . يةوروبالمركزية ا  إلىبا�ضافة ، الكوارث والھزائم
و ن مجتمعاتھم تظھر عجزا ، واقعيتعويضا للفشل ال ،وھمييبحثون عن تفوق 

ھا عن ؤإقصا ، أوويزداد خضوعھا، العالم في العلميفذا عن م�حقة التقدم 
  . باستمرارمجرى تاريخ الحضارة 

يبحث ا�س�ميون عن أسلحة  أفقھم،ونظرا لتكلس ا�س�م ومركزيته ضيقة 
 ،وا خذ بأسباب القوة الحقيقية ،بد2 من ا2عتراف بالفشل والضعف ،من ورق

 ،أو استنفذت طاقتھا ،كما فعلت أمم أخرى تخلت عن أيديولوجيات ثبت عقمھا
   .وراحت تحقق التقدم السريع

    

  : ھو المعيار المطلقا�س�م  -  3

ح ھذة القضية مشروع أص� رْ وھل طَ  من غيرھا؟ ”أفضل“ھل توجد قيم *   
  . د؟فيأو م
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، وبخ�ف ذلك 2 توجد قيم جيدة، ستمد من الدينفالقيم تُ  ؛نعم: ا�س�م في  
 فيإن ما ھو جيد . وبالذات من ا�س�م ،منقولة من الدين كانتاللھم إ2 إذا 

فإذا ، قرنا من الزمان 14أو اكتشفه ھؤ2ء متأخرين  ،الغرب مستمد من ا�س�م
وسينقذون أنفسھم ، يسيوفرون جھدھم المستقبل ،طريق الدين الحق علىساروا 

  . من الض�ل ومضاعفاته

آيات من  علىاعتمادا ، يقول ا�س�ميون بأن ا�س�م قد ساوى بين البشر  
الناس : مثل، وأحاديث عديدة، فا�س�م دعوة عالمية ،العالمية إلىالقرآن تدعو 

  . إلخ..إ2 بالتقوى يعجم على عربي2 فضل ل، سواسية كأسنان المشط

أ2 ؛ نقطة بسيطة للغاية علىغيرھم يعتمد  علىولكن تفضيل ا�س�م لناس   
يا أيھا الناس إنا : ھذه المسألة فيوھذا ھو مربط الفرس . ”التقوى“ وھيَ 

وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اللـه  اوأنثى وجعلناكم شعوب من ذكرخلقناكم 
ھنا يقرر القرآن أن اللـه يطلب من . )13: الحجرات( أتقاكم إن اللـه عليم خبير

ينبذ تميز  هد أنفيوھو ما ي، 2 أن تتحارب بالطبع، الشعوب والقبائل أن تتعارف
ولكنه ، ”العصبية“ينبذ ف؛ إثنيأو  يأساس قبل علىبعض  علىالناس بعضھم 

ل�ية  الطبريتفسير  في :؟التقوى ھيَ فما  .”التقوى“يضع معيارا للتميز ھو 
أشدكم اتقاء له بأداء فرائضه واجتناب ، إن أكرمكم أيھا الناس عند ربكم: يقول

الرحمن  وفسرھا معاصر ھو عبد. 2 أعظمكم بيتا و2 أكثركم عشيرة، معاصيه
، يوھو أكثرھم طاعة وانكفاًفا عن المعاص، أتقاھم: 589سعودي السعدي وھوعالم

  . و2 أشرفھم نسًبا، وقوًما 2 أكثرھم قرابة

وقد حدده ، اتقاء الشيء ؛فھو ما معناه ا2حتماء، للفظ اللغويأما المعنى   
 علىكلمة واحدة تدل : الواو والقاف والياء) ىوق(: Aتيمعجم مقاييس اللغة كا

واتق . الشيء يما يق: والوقاية. اووقيته أقيه وقي. دفع شيء عن شيء بغيره
: صلى اللـه عليه وآله وسلم النبيقال . اجعل بينك وبينه كالوقاية ؛ أيْ توقه: `
  . 590اجعلوھا وقايًة بينكم وبينھا: ه أرادكأنa و، ”اتقوا النار ولو بشق تمرة“

وألزمه كلمة : اتقاء الشرك با[ ھيَ  ؛الحديث فيكما جاءت  ،والتقوى  
... حدثنا: حديث آخر وفي. )20875 - أحمدمسند ( 2 إۤله إ2 اللـه: التقوى قال

قرأ رسول اللـه صلى اللـه عليه وسلم ھذه اAية أھل التقوى وأھل المغفرة : قال
 كان اإۤلھ يفمن اتقى أن يجعل مع، إلھا يأھل أن أتقى ف� يجعل مع أنا: ربكم: قال

ا�س�م : ...حدثنا: ا�يمان وھيَ . )12188 - أحمدمسند ( أھل أن أغفر له
ثم : صدره ث�ث مرات قال إلىثم يشير بيده : قال. القلب فيوا�يمان ، ع�نية
: قمة ا�يمان ھيَ بل ، )12128 - أحمدمسند ( التقوى ھھنا، التقوى ھھنا: يقول
 البخاري( الصدر فييدع ما حاك  حتى2 يبلغ العبد حقيقة التقوى : عمر ابنوقال 

                                                 
   .عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تيسير الكريم المنان في تفسير ك�م الرحمن 589
 . 2بن زكريا، الجزء السادس 590
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والتقوى تختلف عن . ا حاديث فيوقد تكرر ھذا المعنى مرارا  .)كتاب ا�يمان -
  .الحديث حسب ،إن محلھا القلب ؛السلوك

. يفوق ا�س�م الذي، با�يمان وأ ،الخ�صة أن الناس تتفاضل بالتقوى   
يتعلق باللفظ وإقامة  ،ويفھمه عموم المسلمين ،كما يقدمه أغلب مفكريه ،فا�س�م
وفعل كل ما ، الخوف من اللـه يعنيوھو ما ، ا�يمان فمحله القلب ؛ أماالعبادات

أو ، المنافع علىكون سلوكه مبنيا 2 في، ا�نسان من انتقامه يمن شأنه أن يق
ذ فيتن تاليوبال، بل لتحصيل رضا اللـه، المعنوية ، أوتحصيل الفوائد المادية

متمسك با�س�م سواء ، أن المؤمن مسلم أيضا طبيعيومن ال. ھيَ تعليماته كما 
  . قبل رسالة محمد ، أوبعد

و2ية اللـه بحسب تفاضلھم  فيفالناس يتفاضلون ؛ والتقوى نفسھا درجات  
  . الكفر فيعداوته بحسب تفاضلھم  فيوكذلك يتفاضلون  ،ا�يمان والتقوى في

معيار من خارجه للحكم  أي̂ استخدام حاليا ذلك يرفض ا�س�م  علىبناء *   
وعلى حد تعبير  . نه الحق المطلق ؛فھو المعيار المطلق لقياس الحقيقة ؛عليه

يعبر عنه  الذي ،تتميز الرسالة ا�س�مية با�ط�ق المكعب“ :شيعي إس�ميكاتب 
وقد قرر القرآن أنه . 591”الخلود والشمولية والعالمية، با بعاد الث�ثة ل;س�م

فكل أحكامه عظيمة  ؛)2: البقرة( ى للمتقينه ھدفيريب  2 ذلك الكتاب
تعد ، المعتبرين كفارا، ضد اAخرين كانتومھما  ،ھا من اللـه؛  نبالضرورة

يرونھا  كما ،ليس  نھا تحقق مصالح البشر وسعادتھم ؛ا كثر عظمة وإنسانية
ربما 2  التي، البشرومن ثم تحقق مصالح ، بل  نھا أو2 تحقق حكم اللـه، ھم

الدنيا  فيوتحقق سعادتھم كذلك ، ولكن حكمة اللـه فوق كل حكمة ،يعرفونھا جيدا
يتبع  تاليوبال كافرھو  ،أو من بعضھا ،وكل من يتألم وينزعج منھا. واAخرة
يقبل منھا ما ، فشعارات مثل حقوق ا�نسان والديموقراطية وغيرھا. الشيطان

ما فيونجد جذور ھذا المبدأ . ا خيرة علىوليست معيارا للحكم  ،يتفق مع الشريعة
فباستثناء  ،أشرنا إليه من قبل من تصور معظم ا�س�ميين للحسن والقبيح

نaةذھبت الغالبية العظمى من ، العق�نيين المسلمين وعلى رأسھم المعتزلة bالس 
فما حلله الشرع  ؛بل بالشرع ،أن تحديد الحسن والقبيح 2 يكون بالعقل إلىبالذات 

ھذه المسألة  كانتو. بغض النظر عن محتواه ،يكون حسنا وما حرمه يكون قبيحا
 ،المعتزلة علىانتصر ا شاعرة  حتى ،ا�س�ميالفكر  فيمن مسائل الصراع 

وانتصر ، الجولة الثانية من الصراع فيالف�سفة المسلمين  على الغزاليوانتصر 
كل تلك الجو2ت انتصرت  وفي. محمد عبده وت�ميذه علىحسن البنا وأنصاره 

القاصر من  ؛البشريالعقل  فيممثلة  ؛الجاھلية على ،النص فيممثلة  ؛الحاكمية
  . وجھة نظر المنتصرين

، اللـه قد اختار ھذا المعيار إذا كانف .إذن المعيار لتفاضل الناس ھو ا�يمان  
 ھيَ فأفضل الناس والمجتمعات والنظم . أن يختاره المسلمون أيضا طبيعيفمن ال

                                                 
   .عالمية عبدالكريم آل نجف، الدولة ا2س�مية دولة 591
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 ھيَ جعل تعليمات اللـه  ؛نبذ الشرك بكافة ألوانه؛ ا كثر التزاما بقواعد ا�يمان
. غير ذات اعتبار ،الدنيويةأو  ،صبح المعايير البشرية البحتةھكذا ت. المرجع
 اجتماعيأو بناء نظام  ،أو تحقيق ا�نسان ،أو تحقيق العدالة ،العلميفالتقدم 
  . 2 تعد معايير ،إلخ..أو متطور ،يمساوات

ستخدم ھذه تُ  السائد أن ا�س�ميالفكر  فيليس من المقبول  تاليوبال  
 ،ھيفھو المعيار ا�ل ؛قيمة وفضل ما يدعو إليه ا�س�م علىالمقو2ت للحكم 

: وسنضرب مثا2 عمليا لتوضيح فكرتنا. منه يتأت التيبغض النظر عن النتائج 
يقدم فوائد  ، أوھذا اللحم يحل مشكلة غذائية إذا كانف، يحرم لحم الخنزيرا�س�م 

 محاولة لتبرير التشريع فييبدأ العقل المسلم ، طعام آخر مثل أي̂ ، لمن يأكله
ية إخضاع الخنازير مكانفإذا تم الرد عليه بإ، بتبيان مضاره الصحية، ا�لھي

الريف  فيناسيا أن الدواجن ، الفض�تيعود ليكتشف أنه يأكل ، للرعاية الصحية
بطريقة منظمة وعلمية ويأكل  يعلم أنه يربأُ  فإذا، تفعل الشيء نفسه المصري

وھو أن ھناك  ،للتحريم حقيقيالكشف عن المبرر ال إلىيضطر ، بطريقة جيدة
وبذلك يكون تحريم الخنزير قيمة مطلقة ب� ، حكمة إلھية فوق مستوى فھم البشر

، مناقشة من ھذا النوع أيb به  ھيوھذا ما تنت. سوى أن ا�س�م يقول بذلك ،مبرر
تبرر نفسھا  - عمليا – تاليوبال، أنھا إلھية إلىحيث القيم ا�س�مية تستند 

يحقق مصالح  ا�س�ميورغم ا2دعاء من قبل جل الفقھاء بأن التشريع . بنفسھا
2 يقبل ا�س�م السائد قديما وحديثا أن يكون  ،وأن ھذا ھو الھدف منه ،البشر

بحجة أن ھناك مصالح غير  ؛التشريع المصالح المنظورة للبشر فيالمرجع 
منھا حكايات  ؛وُتقدم ا دلة الواھية، ولكن اللـه يعلمھا ،2 يعرفھا الناس ،منظورة

 ن بأولوية المصالح المرسلة كمصدروالقائل حتىف. الشھيرة العلميا�عجاز 
  .تتعارض ھذه المصالح مع النصوص المقدسة أa2 يشترطون  ،للتشريع

 ،للسلوك ، أوأو طريقة معينة للحكم ،فاختيار نظام معين �دارة المجتمع  
بل لمدى تناسقھا مع ، ه المصالح الفعلية المنظورة للناسفي2يخضع لما 

ولكنه  ؛وليس إسعاد الناس ،فھدف ا�س�م ھو تطبيق نفسه. التعليمات ا�س�مية
 فيوإذا شذ بعضھم فھم الذين ، أن الناس سيكونون سعداء بتطبيقه علىيصر 

فإن كل مظھر من مظاھر النھضة  ؛ووفقا لكلمات حسن البنا. قلوبھم مرض
، يتنافى مع قواعد ا�س�م ويصطدم بأحكام القرآن فھو تجربة فاسدة فاشلة

تريد  التيفخير ل_مم ، غير فائدة يفستخرج منھا ا مم بتضحيات كبيرة 
فما ھو معيار ، 592النھوض أن تسلك إليه أخصر الطريق باتباعھا أحكام ا�س�م

  . إنه تطبيق ا�س�م نفسه النھضة إذن؟

ه الكثير من اAيات في إن كانو، كل شيء - زعما – يحويالنص المقدس   
الفقھاء والمفسرون ولكن اختلف عليھا ( ه آيات محكمات أيضافيالمتشابھات ف

وقد حل . الكثير من اAيات العامة به، وبجانب آيات موجھة لوقتھا ،)كالعادة
وبخصوص . من النصوص المقدسة يمشكلة المتشابه والمرحل ھيا2جتھاد الفق

                                                 
  . رسائل ا�مام حسن البنا، دعوتنا 592
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 فيظل لھا استخدامھا ي ،أو الخاصة بحالة معينة انتھت ،النصوص المرحلية
 عمر بنألغى  ،فعلى سبيل المثال. ما إذا تكررت نفس الظروففيو، القياس

ما ذھب في –ولكنه  ،صريح يمخالفا لنص قرآن ،الخطاب سھم المؤلفة قلوبھم
ولكن إذا ، بل تم لعدم حاجة ا�س�م لھؤ2ء ؛593لم يكن إلغاء مبدئيا - ا�س�ميون

، 594لبعض اAراء وفقا ،مكن العمل به من جديدفي ،ظھرت الحاجة من جديد
  . بل ُيعد إعادة ترتيب ل_ولويات ؛و2 للحكم عموما فا�لغاء ليس للنص

فالكثير من الُكتاب يبذل ، ولكن ا مر ليس بھذه الصراحة والبساطة دائما  
؛ يفھمھا عموم البشر التي المعانيب، الجھود لتبيان مدى فائدة ا�س�م للبشرية

أول ھذا  فيأشرنا  كما ،أنه يحقق الطموحات البشرية التقليدية المعروفة أيْ 
يحاولون إثبات  كانوان ، الذيخاصة المعتزلة، طريقة المتكلمين علىولكن ، الفصل

، منذ البداية ولكن منطلقين من افتراض صحته ،يصحة ا�س�م بالمنطق ا رسط
حرص  تاليوبال. واجھھا بعد توسع الدولة ا�س�مية التيسياق رد ا2نتقادات  في

أذھانھم بديھية  فيبل وضعوا ، بحت يعدم استخدام منھج برھان علىالمتكلمون 
. نتائج 2 تخالفه إلىالوصول  علىوحرصوا ، شيء آخر قبل أي̂ صحة ا�س�م 

كذلك يفعل ا�س�ميون المعاصرون حين يحاولون إثبات فوائد ا�س�م للحضارة 
يمة الحرية والحياة الكر فيوتوافقه مع الطموحات البشرية الدنيوية 

صرح طارق : صرحاء ومباشرين ونومع ذلك كثيرا ما يكون. 595إلخ..والتقدم
، وأنا عندما أكتب عن الع�قة أو الحوار بين ا�س�م والعلمانية“: مث� البشري

ا�س�م بوصفه أصل الشرعية ومعيار  إلىينظر  إنما أقصد با�س�م منھجا
؛ ا2جتماعية والسياسية وأنماط السلوك النظم فيا2حتكام وا�طار المرجوع اليه 

عن غير ا�س�م  إسقاط ھذا ا مر والصدور ھيَ  -  يظن في - بينما العلمانية
كما لخص سيد . 596”ورسم الع�قات وانماط السلوك، إقامة النظم فيوغير الدين 

ه من شرع ؛  نذاته فيإن نظام اللـه خير “: عبارة قاطعة فيقطب القضية كلھا 
. ولكن ھذه ليست قاعدة الدعوة.. كشرع اللـه اولن يكون شرع العبيد يوم.. اللـه

 aوليس ، ھو ذاته ا�س�م، كان اإن قاعدة الدعوة أن قبول شرع اللـه وحده أي
ولم يعد ، القضية فيا�س�م ابتداء فقد فصل  فيفمن رغب ، ل;س�م مدلول سواه

  . 597”إحدى بديھيات ا�يمان فھذه.. ترغيبه بجمال النظام وأفضليته إلىبحاجة 

ولكن 2 ، مختلفة، قدمت الحضارات المختلفة منظومات قيمية متباينة*   
فالمسألة ليست مسألة ؛ 2 قديما و2 حديثا بھذا المنطق ،يفكر ا�س�ميون
وكل ما  ،ھو القيم ا�س�مية بالذات ؛بل ھناك معيار وحيد ،منظورات مختلفة

                                                 
   .جمال البنا، ھل يمكن تطبيق الشريعة؟ 593
  . كتاب ا م للشافعي، كتاب الزكاة، باب قسم الصدقات 594
  . نموذج لھذه المحاو2ت ،الح�ل والحرام في ا�س�م: كتاب القرضاوي 595
  . 8الحوار ا�س�مي العلماني، ص  596
  . معالم في الطريق 597
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 فيمتھمينھا بالغرق ، الحضارة الحديثة بقسوةون وعلى ھذا ينتقد. عداھا أدنى
معتبرين المتعة واللذة الجسدية ، والمتعة الحسية دون المتعة الروحية ،اللذة

اس سعداء الن إذا كانف. عومةعكس الروحانيات ا�س�مية المز، أشياء دونية
 ، أوفلماذا ُيعد ھذا انحطاطا، إلخ..ا�باحية والتبرج ىبقيمھم المتضمنة ما يسم
. !فحسب عن قيم ا�س�م مختلفةلماذا 2 ُتعد مجرد قيم  إف�سا للحضارة الحديثة؟

يستخدمه بمعيار  حتىھذا بغض النظر عن تضمن ا�س�م لقيم مادية أدنى بكثير 
وإباحة  ،مثل مبدأ تعدد الزوجات، من قيم الحداثة الغربية، ا�س�ميون أحيانا

  . وإباحة تملك العبيد ،جواريالمضاجعة 

فا�س�م ھو نصوص مقدسة ؛ ونضيف ھنا م�حظة ذات أھمية*   
. كشيء واحد مقدس، خصوصا المعاصرون ؛ولكن يقدمه أھله، واجتھادات فردية

وبعض رواة  ،وبعض الفقھاء ،والخلفاء الراشدين ،فنجد أن آراء الصحابة الكبار
 إلىويمتد ھذا كثيرا . من الناحية العملية ،أفكار مقدسة إلىقد تحولت  ،الحديث

وقتل ، ذلك اغتيال الخصوم فيبما ، اعتبار كل ما يفعله ا�س�ميون يتم باسم اللـه
أو  ،أو المالية ،ذات ا غراض السلطوية ،السياسيوكافة أشكال العمل  ،المدنيين

ةإ2 أن أحدا من  ،لھذا يھم الك�مفيورغم ن. السياسية aن b2 يستطيع أن يتھم  الس
إ2  ؛ھا الشروط العمرية سيئة الصيتفيبما ، أبا بكر وعمر بارتكاب الخطايا

 فيأن يشكك  يj و2 يستطيع سن̂ ، وواجه عاصفة من ا2تھامات بالزندقة والكفر
 إ2 ويواجه ا2تھامات نفسھا، حد ما إلىمسلم وصحيح ، البخاريكتابي صحيح 

 فيھل أخطأنا : 2بعض الب�د مثل مصر تساؤ فييستخدم عامة المسلمين (
: والمغزى واضح، مقدس شيءٍ  فيأن الخطأ ليس  علىللتدليل  !البخاري؟

أن يجسد في البلدان السنية و2 يستطيع فنان ، )الحديث في البخاريتقديس كتاب 
أو أحد الصحابة  ،أو أحد المبشرين بالجنة، أو غيره من ا نبياء، شخص محمد

العالم  فيوإ2 سحقه ا�س�ميون والحكومات  ،أو أحد أھل البيت ،المقربين
بدرجة أو  ،والشخصيات مقدسة إذ أصبحت ھذه الكتابات وا فكار ؛معا ا�س�مي

أخذت التيارات المختلفة تعتبر أقوال  ،ومع الوقت ومع تراجع ا2جتھاد. بأخرى
 ،هفي2 اتجاھا ما  ،ا�س�م ذاته ھيَ بحيث ُتعد ، وأفكار قادتھا نصوصا شبه مقدسة

ة اتبعھا من قبل الخوارج وبعض الفرق نa سُ  وھيَ  .فھمه في ايشخص او2 اجتھاد
 ؛وغيرھما ،الشافعيو، مثل مالك، يترفع عنه فقھاء كبار ما كانوھو ، ا خرى
ولكن  .دون ما يقول اAخرون من الفقھاء ،ابك�مھم يكتفيا من أحد أن فلم يطلب

فھناك الكثير من  ؛القاعدة المتبعة من قبل ا�س�ميين عموما ھيَ ليست ھذه 
ويعج ، وانقسام المسلمين ،وا2خت�ف ،تحذر من الفرقة التي ،النصوص المقدسة

مثل محنة  ،ن المسلمينفيوقتل المخال ،تاريخ ا�س�م بالقتال بين الفرق المختلفة
والصدامات القاسية بين ، ثم العكس ،اضطھادھم لخصومھم ؛المعتزلة المزدوجة
 ؛وھذا التوجه يتسق مع اعتبار ا�س�م معيارا مطلقا للقيم. الحنابلة وا شاعرة

وھو ما تدعيه الغالبية العظمى من ، أن يكون ھو نفسه موحدا منطقيفمن ال
  . وما عداھا كفر أو زندقة، كل منھا أنھا ا�س�م زاعمةٌ ، الفرق
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ما يخص فيخصوصا ، بطريقة جذرية يصعب نقده ا�س�متاريخ  حتىوبل   
تبرير  إلىيصل ا مر  حتىبل و .وأحيانا غيرھم أيضا، تاريخ الخلفاء الراشدين

يزعم ، بحيث أصبح تاريخ ا�س�م مقدسا أيضا، أحيان كثيرة فيتاريخ العثمانيين 
وا غلبية تعتقد أن ما تخلله من أعمال ، ه ناصعة البياضفيالبعض أن كل صفحة 

يقدمه بھا ا�س�ميون استثناءات وخروج عن  التيتخالف الصورة المثالية 
بل ويبرر العلماء حروب . رغم أنھا سائدة في تاريخ ا�س�م، ا�س�م الصحيح

وأن  ،الصحابة والمبشرين بالجنة ضد بعضھم بأنه مجرد نتيجة اجتھادات مختلفة
مثل ، ر كل ملة إس�مية لغيرھافيتك إلىويقود ھذا التعصب . لحقا علىكلھم 

نaة رفيتك bتم قده والخ�صة أن. ر الوھابيين لكل من عداھمفيوتك، الشيعة ، أوالس 
  . مقدس إلىل الثقافة ا�س�مية يحوت

المستنيرين إعادة أقلمة المسلمين الوقت الراھن يحاول عدد من  وفي*  
ولو بتجاوز النص ، باستخراج الحداثة من ا�س�م، مع متطلبات الناس عقيدتھم

وبأنه فكر  ،باعتبار أن ا�س�م نفسه يسمح بتجاوز النص، دون تجاوز ا�س�م
 إنْ  وھيَ . إلخ..ويحترم كل حقوق ا�نسان ،ويحترم اAخر ،ديموقراطيو ،يعلمان
اعتبار  على يإ2 أنھا تنطو، الظاھر فيمحاولة لتجاوز المركزية ا�س�مية  كانت

 الجوھريفالھدف  .ذلك ما يعتبره جاھلية فيبما ، كل شيء علىا�س�م محتويا 
أنسنة النصوص المقدسة بجعلھا  تاليوبال، لھذه الجھود ھو مناھضة الحاكمية

ھؤ2ء يبذلھا  التيھذه الجھود الجبارة . نظريإ2 كوسيلة للتعبد ال، غير مقدسة
 ؛الوقت نفسه فيولكنھا تحتفظ بھا ، تناھض المركزية ا�س�مية المجتھدون

ويقدم كل ، تطور أي̂ ويتوافق مع ، قابل لكل شيء -  وفقا لھذا المنحي -  فا�س�م
ولكن 2 يقدم . والمطلوب فقط إعادة قراءته بطرق جديدة، ما يتطلبه العصر
مبرر 2ختيارھم ا�س�م بالذات للتأويل واستخراج الحداثة  أيa ھؤ2ء الحداثيين 

  . فلماذا يجب أن ُتؤسلم؟ ،الحداثة موجودة بالفعل كانتفإذا ، منه قسرا

موقف ا�س�م من  فيبشكل فاضح  ا�س�ميوتتجسد مركزية الفكر *   
  . ھذه المسألة بعض ا2ھتمام يلذلك سنعط ؛حقوق ا�نسانمسألة 

فقد اتفقت معظم الدول ا عضاء با مم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية   
عامة  يتضمن مبادئ الذي، ”لحقوق ا�نسان عالميا�ع�ن ال“إصدار  على

بالحقوق ا2قتصادية  الخاص الدوليالميثاق “ت�ه ، ومقبولة من معظم الشعوب
عام  ،”للحقوق المدنية والسياسية الدوليالميثاق ”و ،”ةفيوا2جتماعية والثقا

أن ا�س�م قد سبق الغرب  علىسياق محاولة ا�س�ميين البرھنة  وفي. 1966
قد كرم  هد أنفييسوقون من آيات القرآن وا حاديث ما ي، حقوق ا�نسان يتبن في

أنه لم يساو بين المؤمنين به  إلىدون التطرق ، إلخ..بينھم ىالبشر وساو
ثم . بغض النظر عن دينھملذلك يتفادون غالبا ذكر المساواة بين البشر ؛ الكفارو

 علىللبرھنة الفعلية  ،حاول بعضھم ا2شتباك مباشرة مع إع�ن حقوق ا�نسان
  . ھذه المحاولة علىنظرة  يما يلفي يوسوف نلق. إنسانية ا�س�م
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، الجينات البشرية فيليست مكتوبة  ”حقوق ا�نسان“من نافلة القول أن    
جميع  فيولكن . تطور الظروف البشرية حسب ،وأنه من الممكن تعديل محتواھا

ومن الواضح أن . إنسانييتفق عليھا قسم من البشر كدستور  مبادئ ھيَ ا حوال 
يتناقض مع مفھوم  ،حسب مصالحھم الحياتية ،إنسانيفكرة وضع البشر لدستور 

مغزى ك�م ا�س�ميين ودولھم عن  يأتيومن ھنا . سبقت مناقشته الذي الحاكمية
احترام  علىللبرھنة  ھي2 تنت التيوالمحاو2ت  ،”ا�س�م فيحقوق ا�نسان “

ا مر كذلك فلماذا يحتاج ا مر لمئات الكتب  إذا كانو. ا�س�م لحقوق ا�نسان
 عالميوالفقھاء قبولھم ل;ع�ن ال العلماءأن يعلن  يكفيأ2  ؟والنشرات والبيانات

  . !لحقوق ا�نسان؟

وإھدار ، ومصادرة كتبھم، للمرتدين والزنادقة العديدةإن المحاكمات   
 إلىاستنادا ، مثل قتل فرج فودة، وقتل ا دباء والمفكرين من حين Aخر ،دمائھم

 علىضوءا أخضر لقتله  كان ؛رهفيبتك ”جبھة علماء ا زھر“بيان صدر من 
 ؛)عاما 80( السودان فيمثل محمود محمد طه  وإعدام البعض، متشددين أيدي

إذا ف. التساؤل المستمر حول موقف ا�س�م من حقوق ا�نسان إلى يؤديكل ھذا 
فلماذا نجد ، إقراره للحرية وا�خاء والمساواة فيقد سبق الغرب بقرون  كان

الشك  مازاللماذا  ا�نسان؟اليوم بحاجة لمناقشة قضية ا�س�م وحقوق  أنفسنا
ولماذا  !الب�د ا�س�مية؟ فيا�س�م  يولماذا مازالت الشرطة تحم !مستمرا؟

يحرضون الدول وأجھزة ا من ضد العلمانيين  العلماءمازال الفقھاء و
بين ا�س�م  امفھوم حقوق ا�نسان نفسه مختلف إذا كان اللھم إ2 والملحدين؟

  . وھو فع� كذلك. وغيره

مستمدا مباشرة ، موضوع حقوق ا�نسان فييبرز مفھوم الحاكمية بشدة   
المحاو2ت  فيويتجلى أول ما يتجلى ، ل;نسان ھيا�ل من فكرة ا2ستخ�ف

ىما  في أو، ا�س�م فيوجود حقوق ا�نسان  علىالمبذولة للبرھنة  aتسم 
ىوقد صدر ما . بالشريعة a1981عام  ”لحقوق ا�نسان ا�س�ميا�ع�ن ”بـ ُيسم 

وضع  ھيَ فرغم أن فكرة حقوق ا�نسان . ستمد من الشريعةمقررا أنه مُ ، 598
يصر ، أو تقرير حقوق للناس تجاه بعضھم البعض، بين الناس عالميدستور 

عليھم أن  كانا مر كذلك ف إذا كانو. استمداده من الشريعة علىا�س�ميون 
ھذا  في2 ادعاء أسبقية ا�س�م ، عالمييعلنوا بشجاعة رفضھم ل;ع�ن ال

والمقارنة بين عنوان . يفعل الكثير منھم كما ،ومحاولة خلط ا وراق ،المجال
؛ تثير فورا مسألة المركزية ا�س�مية، ”ا�ع�ن ا�س�مي”و ”ا�ع�ن العالمي“

إنسانية لحقوق ل;نسان يتفق ؛ عالمية مبادئفبينما حاولت دول العالم صياغة 
 ،وليس إنسانيا ،أصدرت الدول ا�س�مية بيانا إس�ميا، عليھا البشر عموما

  . ا�س�م ھو العالم كأنa  ، أوھا تستبدل العالم با�س�مكأنa و، لحقوق ا�نسان

أبسطھا وأكثرھا مباشرة ، للمسألة إس�ميوالحقيقة أن ھناك أكثر من طرح   
بأربعة  عالميا�نسان قبل ا�ع�ن الھو الطرح القائل بأن ا�س�م قد أقر حقوق 

                                                 
  . النسخة ا�نجليزية 598
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ا�س�م أكثر بكثير مما قررته ا مم  فيبل وأن حقوق ا�نسان ، عشر قرنا
ا�س�م قد أقر نفس ما قررته  وكأنa  ،أو ُيطرح ،اAن يبدو ا مر حتىو. المتحدة

 يَ ا�س�م عن“ يقرر ببساطة أن القرضاويفنرى يوسف . أكثر أو ،ا مم المتحدة
، كان جنس من أي̂  إنسان كل، الزمان من قرنا عشر أربعة بحقوق ا�نسان قبل

 تكريم ا�نسان في فلسفته على بناء وذلك، كان إقليم من أي̂ و، كان دين من أي̂ و
 إن المسلمين ھم الذين علموا الغرب حقوق“ :وقال“، 599”إنسان ھو حيث من

بل إن الدفاع عن حقوق ، باحث محايد أمين أيb و2 يستطيع أن ينكر ذلك ، ا�نسان
الكثيرون  مازالو. 600”هفيفرض عند المسلمين يحاسب عليه من يفرط  ا�نسان

مقارنة بين  أي̂ وھذا الطرح 2 يصمد قلي� أمام . يكررون ھذا الك�م من حين Aخر
وإع�ن ا مم المتحدة ، ا�س�م فياAخرين  الكفارالفقه الخاص بأھل الكتاب و

أن يطرح ا مر  الضروريولذا أصبح من . به منظمات حقوق ا�نسان يوما تناد
  . بطريقة مختلفة

أن ھناك فروقا جوھرية كبيرة بين حقوق ا�نسان  ھمابتa فأعلن البعض من كُ   
الثانية بما 2  علىإ2 أن الكل تمسك بأفضلية ا ولى ، الغرب وفيا�س�م  في

وأبرز ما يميز . منظومة لحقوق ا�نسان وبذا يكون ھناك أكثر من. يقاس
بل تحدده ، تحديد حقوقه فيالمنظومة ا�س�مية أن ا�نسان نفسه ليس له دور 

محمد  كما ذكر، الحقيقة فيھا ؛  نوتلزمه بھا ،والزمان مكانله قوة من خارج ال
2  ،بل أيضا واجبات، ليست محض حقوق، رفاقهوكما يعتبرھا أغلب ، عمارة

ويذھب أبعد . وضرورات 2 يقوم الدين بدونھا ،عنھا ىيحق ل;نسان أن يتخل
 كانتومن ھنا  ؛صحة ا ديان علىا�س�م مقدمة  فيليقول إن صحة ا بدان 

بأنھا  الغزاليويصفھا محمد . 601ةدينيإباحة الضرورات ا�نسانية للمحظورات ال
ُتعد مھمات  أيْ  ،602”ا�لھي مصدرھا بحكم ملزمة حقوقٌ “ فھيَ  ؛أكثر من ذلك

 تاليوبال، ا رض علىخ�فة اللـه ؛ يقوم بھا ا�نسان لتحقيق الغرض من خلقه
وبنفس المعنى . التقوى أيْ ؛ الطاعة المطلقة له؛ ا�ذعان �رادته؛ التفرغ لعبادته

 ،من العقيدة ا�س�مية أساسيبأنھا جزء ، المودودي ىتقريبا وصفھا أبو ا عل
ھكذا ُتعامل حقوق . 603كل مسلم أن يقبلھا ويفھمھا ويلزم نفسه بھا علىوأن 

 فيإ2  وما ل;نسان من حقوقٍ ، آخر شيءٍ  قبل أي̂ أنھا فروض  علىا�نسان 
من الناحية  ؛ أيْ الخضوع للـه ؛العبادة؛ ا رض علىحدود تحقيقه لمھمته 

ا�س�ميين نفس  لدىويحمل تعريف الحق بوجه عام . تطبيق ا�س�م :العملية
حسب التعريفات  ،خارج ما يقرره الشرع فليس ل;نسان من حقٍ  ؛المعنى

                                                 
  . نق� عند منصور الجمري، تأصيل الطرح ا�س�مي 599
   .العرب مسؤولون عن ضياع حقوقھم: ، بعنوان2005- 11-  18خطبة الجمعة في  600
  . 15، ص 89ا�نسان وحقوق ا�نسان، سلسلة كتب عالم المعرفة، عدد  601
  . منصور الجمري، تأصيل الطرح ا�س�مي 602
   ).با�نجليزية(حقوق ا�نسان في ا�س�م  603
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حيث لم يناقشه الفقھاء ، وھو ما قدمه إس�ميون معاصرون، المختلفة للحق
  : 604كاAتي يلخصه مصطفى ملص الباحث اللبنان ؛القدامى أص�

   ، أواھو الحكم الثابت شرع: الزحيليوھبة  حسب تعريف -   

  أو ،اشرعمصلحة مستحقة : ففيالخ يحسب عل -   

لھما  ، أوالمجتمع ، أومصلحة ثابتة للفرد: حسب محمد يوسف موسى -   
   أو ،الحكيم الشارعمعا يقررھا 

أو ، سلطة شيء الشرعھو اختصاص يقرر به : يالدرين يحسب فتح -   
   أو ،لمصلحة معينة اتحقيق، اقتضاء أداء من آخر

 . تكليفا ، أوسلطة الشرعھو اختصاص يقرر به  :الزرقاحسب مصطفى  -   

  . )التشديد من عندنا(   

2  تاليوبال، وواضح من كافة ھذه التعريفات أن الحق عموما مرتبط بالشرع 
سلطة بشرية  أيb و2 توجد  ،”حق طبيعي“ و2يوجد ،يحدد البشر حقوقا  نفسھم

التعريفات  فيإن فكرة الحاكمية متغلغلة بالكامل . مخولة بتحديد الحقوق
خصائص صراحة أن من  إس�ميبل أكد كاتب ، ا�س�مية المقدمة لكلمة الحق

فالحق الوحيد . 605ا�س�م أن الحاكمية [ فيوسمات ومميزات حقوق ا�نسان 
 إلىويحوله ، عنه صفة الحق ينفيوھذا ، ل;نسان أن يخضع ل;رادة ا�لھية

؛ التعريفات غير ا�س�مية للحق فيونجد النقيض . أو واجب ،أو فرض ،تكليف
مستمدا  ؛ أيْ حقا طبيعيا لو كان حتى ،مؤسسة بشرية ما ، أوفمصدره ھو جماعة

، جاھلية صريحة ؛عكس الحاكمية تماما ؛مذھب بعض المدارس فيمن الطبيعة 
  . ا�س�م حسب

ذا فيا�س�م أن الخضوع لمبادئه ليست فقط تن فيومن ا مور المحسومة   
الدنيا  فيويحقق مصالحھم ، بل أيضا يحمل السعادة للبشر، ل;رادة ا�لھية

 وھيَ ، مصلحة شرعيفھناك قاعدة شرعية مفادھا أن وراء كل حكم  .واAخرة
 يريد اللـه بكم اليسر و2 يريد بكم العسر: النص المقدس إلىقاعدة تستند 

م من حرج ولكن يريد ليطھركم وليتم ما يريد اللـه ليجعل عليك -  )185: البقرة(
: البقرة( ا لباب يالقصاص حياة يا أُول فيولكم  - )6: المائدة( نعمته عليكم

179( .  

ما يقول  حسب ،ورغم أن مصلحة وسعادة البشر من ضمن أھداف ا�س�م  
عليھم  أaنa وك، مصالحھمفھو لم يترك الناس يحددون ما يسعدھم ويحقق ، مفكروه

                                                 
   .، حقوق ا�نسان ودور الدولة)محامي وباحث لبناني(مصطفى ملص : نق� عن 604
محاضرة في المستشارية الثقافية ا�يرانية بدمشق،  ع�ء الدين زعتري، ا�س�م وحقوق ا�نسان، 605
22/10/2004.   
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وإذا لم يشعروا بھا ، ه دين الفطرة؛  نأن يشعروا بالسعادة بممارسة ا�س�م
  . 606ستحقون الشقاءفي، قلوبھم مرض فييكون 

مجال  فيالحضارة الحديثة  علىيتحدث ا�س�ميون عن تفوق ا�س�م   
 ليس من ضمنھا أبدا مضمون ھذه، ويسوقون حججا شتى، حقوق ا�نسان

وأن ا�شكالية ، ووفقا لھذا 2 إنسان ب� قيم ومعايير. ھيبل مصدرھا ا�ل، الحقوق
 يمصدرية تلق في ھيَ التاريخية بين النبوة من جانب والطاغوت من جانب آخر 

الواقع 2 يمنح  فيفا�س�م . 607وإفراد اللـه بالتوحيد، ونسخ ألوھية البشر، القيم
 عالمي�ع�ن الامما حدده مصدرو  ،و2 مساواة أدق ،ا�نسان حريات أكثر

أما . ما يتعلق بمصدرهفيالزعم بأفضليته  إلىيلجأ منظروه  لذلك ؛لحقوق ا�نسان
إقناع أحد بأن الحقوق  فيفتفشل  ا�س�ميتقدم المضمون  علىمحاو2ت البرھنة 

 فيمصدر وأزلية حقوق ا�نسان  علىيركز ا�س�ميون  لذلك. ا�س�م أكثر في
وما اقترفته ، الحقيقة في نسانيا�؛ لھا ”الغربي“ويربطون بين التصور ، ا�س�م

رغم ، والتاريخ مبادئتم الخلط بين الفي، الدول الغربية من جرائم ضد ا�نسانية
ولتھذيب ، التاريخ فيتكرار ما حدث  يقد أُعلنت كمحاولة لتفاد مبادئأن ال

وقد ساق البعض . الصراع القائمة بين الدول وا فراد وتسلط الحكامع�قات 
 علىيشكل خطرا  الغربيالفكر  فيالحجة بأن التصور والتنظير لحقوق ا�نسان 

، أن الحقوق نابعة من الطبيعة يعنيفتحديد ا�نسان لحقوقه ، الحضارة ا�نسانية
الحقوق الطبيعية للقوة  فصل النزاع عند تضارب فييكون الحكم  تاليوبال

تنجم عن تصور حقوق  التياAثار  أما .مما يھضم حقوق الضعفاء ؛المادية
وليست خاضعة للقوة المادية ، فتجعل الحقوق محددة إلھيا ؛ا�نسان كمنحة إلھية

 اثابت احق، السياسيوالظلم ، إزالة ا2ستبداد فيولھذا يكون حق الشعوب “
كما يكون ، أو الخضوع لغير شرعه، عدم جواز العبودية لغير اللـه على2عتماده 

من أحكام الشريعة ، ذلك فيا2حتكام عند تضارب المصالح للمرجع الثابت 
ومن . 608”العصور وا ماكن ، أو2 تتبدل باخت�ف الحكام التيا�س�مية و

والمعايير وموازين ، الحجج أيضا القول بأن القيم المشرعة للحقوق ا�نسانية
عندما ُتستمد من مصدر خارج عن ، م الحارسة لھا والضامنة 2متدادھايالتقو

لشعورھم ، يتلقاھا الناس بالقبول، من رب كامل وعادل بشكل مطلق، ا�نسان
، الوحيفھذه القيم مصدرھا ، إنفاذھا فيوالعدل ، وعدم التمييز أمامھا تساويبال

تحديد  ؛ أماويعتبر من خصائصھا الخلود، الخطأمعصومة عن  -  لذلك – وھيَ 

                                                 
الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، : تناول عبد الرحمن بن ناصر السعدي، من علماء السعودية، في كتاب 606

سعادة دنيوية : السعادة تنقسم إلى قسمين”أدوات تحقيق السعادة كما يراھا من وجھة نظر إس�مية، فقرر أن
تة محدودة بعمر قصير متغير وسعادة أخروية دائمة 2 انقطاع لھا و2 حدود وك�ھما مت�زمتان مقترنتان مؤق

ببعضھما فسعادة الدنيا مقرونة بسعادة اAخرة والحياة السعيدة الكاملة الطيبة في الدنيا واAخرة إنما ھي 
   .وليست شعورا ذاتيا ، وكأنa السعادة ھي حالة موضوعية”برضا اللـه للمؤمنين المتقين

سلسلة . حقوق ا�نسان محور مقاصد الشريعةمحمد عثمان شبير،  -  يمحمد الزحيل -أحمد الريسوني 607
 .والعشرون الثانيةالسنة  - ه1423 محرم - 87العدد ، كتاب ا مة

   .حقوق ا�نسان في التصور ا�س�ميسامي صالح الوكيل،  &محمد أحمد مفتي  608 



215 
 

كذلك . 609البشر لحقوق البشر فليس من المضمون أن يتم بشكل محايد وعادل
 ،أو من الحاكم ،ذكر البعض أن استمداد حقوق ا�نسان من المؤسسات التشريعية

مخلوق  أيb ف� يستطيع  ،ما ُمنحت من الخالقإذا  عكس ،يجعلھا عرضة ل�نتھاك
فتح  إلىوتقود ھذه اAراء . !سنة؟ 1400ھا لم ُتنزع خ�ل كأنa و، 610أن ينزعھا

طالما اختلف  التي ،ب� نھاية حول وجود الرب والرسا2ت السماوية عالميحوار 
د فيوالم ،العمليبد2 من الحوار ، ا�نسان بنيينكرھا أغلب  التيو، عليھا الناس

  . يمكن أن يتفق عليھا مجمل البشر التي ،حول حقوق ا�نسان ،فعليا

اللـه يحكم  وكأنa ، لحقوق إلھيا ضمانا لھااھكذا يكون مجرد اعتبار مصدر    
ھذا 2 يمنع من استخدام القوة ومخالفة الشريعة بفرض  نa أوك، المجتمع بنفسه

؛ ففي كل ا حوال تحتاج النصوص والقوانين أنھا مناسبة لمصالح الناس
بل ويكون مجرد . لو كانت إلھية المصدر حتى، قوة مادية تنفذھا إلىوالقرارات 

من  ،ضمانا لمحتواھا نفسه ،وثابتة المحتوى ھياعتبار الحقوق ذات مصدر إل
  . مسلمين وكفارا ؛حيث ما يحققه من السعادة لعموم البشر

، مجال حقوق ا�نسان فيتفوق ا�س�م  علىوأضيف أحيانا ما اعتبر دلي�   
حيث ساد  ،ظل الدولة ا�س�مية فيلم يتم أبدا إ2  مبادئتطبيق ھذه الوھو أن 

   .دليل دون أي̂ ب، 611زعم كثير من أنصار ا�س�م في، والحرية ،والمساواة ،العدل

ا�ع�ن  مبادئالواقع 2 تتضمن الثقافة ا�س�مية أبدا الكثير من  في  
ما يتعلق بالحريات في ،1948العاشر من ديسمبر عام  فيالصادر  عالميال

ھو أن ا�س�م ھو دين  ،وكل ما يقوله ا�س�ميون بھذا الخصوص. المختلفة
من شاء ، الدين فيإكراه  2: وفقا لنصوص مشھورة مثل ،الحرية والمساواة

  ؛كما يتم ضرب أمثلة مكررة من تاريخ بعض الخلفاء، فليؤمن ومن شاء فليكفر
نشأ بين  الذيوالخ�ف ، العاص عمرو بنالخطاب 2بن  عمر بنحادثة جلد  :منھا

متناسين أن ھناك . إلخ..يملكه ا ول كان حول درع يھوديطالب وال أبي علي بن
 إلىبا�ضافة ، ھذا الكتاب فيمثلما استعرضنا بالتفصيل  ،نصوصا مضادة كثيرة

  . عكس ا مثلة القليلة المستخدمة كثيرا، أمثلة عديدة من التاريخ

، الحرية والمساواة مبادئإقرار  فيفليكن ا�س�م قد سبق العالم . حسنا  
 ،التاريخ من قتل المرتدين والزنادقة فيبل ولنغض الطرف عما حدث  ؛رائع
بيت  حتىوحرق  ،واستعباد ا سرى وقتل الكثير منھم ،نساء المقاتلين يوسب

ھيا إذن أيھا ، إلخ..ا مويين المسلمين أنفسھم أيدي علىا�س�م  فيالعبادة ا ھم 
اختار دينه وتغييره وقتما  فياقبلوا حق ا�نسان  :نون ا�س�ميوالفقھاء والمفكر

ة المقدسة دينيذلك النصوص ال فيبما  ،كل شيء فيإبداء رأيه  فيوحقه ، شاء
 الكفاروھيا اقبلوا المساواة بين المسلمين و، كل البشر لدىلديكم وليست كذلك 

                                                 
  . محمد عثمان شبير، المرجع السابق -محمد الزحيلي  -أحمد الريسوني 609
  . المودودي، نفس الموضع 610
   .الشريعة والقانون بين الشنقيطي، حقوق ا�نسان محمود بن المختار: انظر مث� 611
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ھا فيبما  ،المناصب يتول فيللجميع  تساويوالحق الم، الديات والقصاص في
واطلقوا حرية ، للدولة الرسميھيا الغوا الدين  ،إلخ..رئاسة الدول والجيوش

السماح بالزواج بين المسلمين  ؛ أيْ بغض النظر عن دينھم ،الزواج بين الناس
إلغاء  إلىادعوا . من غيرھم أو، سواء من أھل الكتاب ،وغيرھم ،ذكورا وإناثا

اطلقوا للكفار ، ب�د معينة فيرمضان  فيتعاقب من يفطر علنا  التيالقوانين 
فھل يمكنكم ذلك؟؟  .الب�د ا�س�مية فيحرية بناء دور العبادة أسوة بالمسلمين 

، كل شيء في الكفاربين المسلمين و تساويھل تستطيعون الزعم بأن مبادئكم 
 . ا رض؟ سكانالذين يشكلون معظم و

كما يفھمھا  ، ن ھذا بكل بساطة يتناقض مع الشريعة ا�س�مية ؛بالتأكيد 2  
  . لونمعتدالو ونفمتطرال، خاصتھم وعامتھم ،المسلمون

ا�س�م ھيا نستعرض كيف يرفض  على2 نتھم بالمبالغة والحقد  حتىو  
   :عالميا�ع�ن ال مبادئا�س�م الكثير من 

بجھد من  ،إس�مية لحقوق ا�نسان مبادئظھرت أولى محاو2ت تقنين ل  
 إس�ميصورة مشروع دستور  في ،1952عام  مصر فيا�خوان المسلمين 

 ثم صدرعام، 1978سنة  إس�ميثم إصدار ا زھر لمشروع دستور ، للدولة
دستورا  الخمينيبعدھا أصدرت حكومة . ا�س�ميمشروع رابطة العالم  1979

لحقوق  عالميال ا�س�ميا�ع�ن : ومن المحطات الھامة. رانفي إيإس�ميا 
ت�ه ، 1981لندن عام في يا وروب ا�س�ميأصدره المجلس  الذي، ا�نسان
إع�ن ثم جاء . 1983سنة  إس�ميومشروع دستور ، 1982 في ثانٍ  بإع�نٍ 

صادرا عن مجلس ، م1990ا�س�م أغسطس  فيالقاھرة حول حقوق ا�نسان 
  . ا�س�ميإطار منظمة المؤتمر  في ،وزراء خارجية الدول ا�س�مية

ليس بغرض نقد  ،وسوف نتناول موقف ا�س�م السائد من حقوق ا�نسان  
 - كما نري –تجسدت بقوة  التي ،بل للكشف عن نزعته المركزية ،مجمل موقفه

  . تناول ھذه القضية لدى

 فيرح موقفھم من حقوق ا�نسان ما طُ  فيوأعلى نقطة بلغھا ا�س�ميون   
. ا�س�م فيثم إع�ن القاھرة لحقوق ا�نسان ، لحقوق ا�نسان ا�س�ميا�ع�ن 

  : )كافة ا2قتباسات فيالتشديد من عندنا ( وسوف نورد عدة م�حظات

ولكن يبدأ ، لحقوق كل البشر مبادئأنه يتضمن  ،وفقا للعنوان ،المفترض -   
ى وموعظة ھذا بيان للناس وھد، ھذا إع�ن للبشر“ :ا�ع�ن بعنوان يقول

 This is a declaration for(: وبا�نجليزية) 138: آل عمران( للمتقين
a guidance and instruction to those who  mankind

fear God( .  

ليس ف ؛ا�س�ميالعرف  في الكفار؛ البشرى ا غلبية العظمى من نَ ثْ ستَ تإذن   
، أما إع�ن القاھرة وھو الصيغة النھائية ل;ع�ن ا ول .لھم ھذه الحقوق المعلنة

  . ”جعلھا اللـه خير أمة“مقررا أن ا مة ا�س�مية  ؛بدأ بداية أكثر مركزيةفي
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بأن الحقوق ا ساسية والحريات العامة  اإيمان“: مقدمة ا�ع�ن فيجاء  -   
 ، أواتعطيلھا كلي ي2 يملك أحد بشكل مبدئ، ا�س�م جزء من دين المسلمين في

، ة أنزل اللـه بھا كتبهفيأحكام إلھية تكلي فھيَ ؛ تجاھلھا ، أوأو خرقھا، اجزئي
وأصبحت ، وتم بھا ما جاءت به الرسا2ت السماوية، وبعث بھا خاتم رسله

وكل إنسان مسؤول ، الدين في اوإھمالھا أو العدول عنھا منكر، عبادة رعايتھا
  . “.. وا مة مسؤولة بالتضامن، عنھا بمفرده

الضمان لنمو ھذه  ھيَ العقيدة الصحيحة “: جاء ضمن المادة ا ولى -   
أصحاب  لدى ”العقيدة الصحيحة“وما .. ”طريق تكامل ا�نسان علىالكرامة 

  . ا�ع�ن سوى ا�س�م

ن الخلق كلھم عيال اللـه وأن أحبھم إليه أنفعھم لعياله وأنه 2 فضل إ“   
أن البشر  علىوھنا ا�صرار . ”اAخر إ2 بالتقوى والعمل الصالح على حد منھم 
، أن المسلمين ھم ا فضل يعنيوھو ما  ،”بالتقوى والعمل الصالح“يتفاضلون 

طاعة  ھيَ والتقوى ، ا�س�ميفكر ا�س�م ھو العمل بالشرع  فيفالعمل الصالح 
 . جاء بھا ا�س�م كما ،ذ أوامرهفيتن؛ `

ما شاء  إلىاستمرار الحياة البشرية  علىالمحافظة “: 2ضمن المادة  -   
  .مرة أخرى يوجه ا�ع�ن للمسلمين فقط .”واجب شرعياللـه 

و2 يجوز ا2عتداء ، مصونةس�مة جسد ا�نسان : 2ضمن المادة  -   
  . شرعيبغير مسوغ  كما 2 يجوز المساس بھا، عليھا

اختيار نوع التربية  فيالحق ، ل�باء ومن يحكمھم“: 7ضمن المادة  -   
ضوء القيم  فييريدون  و2دھم مع وجوب مراعاة مصلحتھم ومستقبلھم  التي

 . ”الشرعيةا خ�قية وا حكام 

مؤسسات التربية والتوجيه  علىمن حق كل إنسان “: 9ضمن المادة  -   
تربية  علىالمختلفة من ا سرة والمدرسة وأجھزة ا�ع�م وغيرھا أن تعمل 

 وتعزز إيمانه با[شخصيته  يودنيويا تربية متكاملة متوازنة تنما دينيا�نسان 
  . ”واحترامه للحقوق والواجبات وحمايتھا

 .“.. الفطرةا�س�م ھو دين “: 10المادة  -   

 . والمسلم الكافر ؛ا�نسانولنتذكر أن ھذا إع�ن لحقوق   

ذويھم  علىا بناء حقوقھما ول_قارب حق  علىل_بوين “: 11المادة  -   
 .”وفقا  حكام الشريعة

، حرية التنقل في إطار الشريعة فيكل إنسان الحق “: 12المادة  -   
بلد  إلىواختيار محل إقامته داخل ب�ده أو خارجھا وله إذا اضطھد حق اللجوء 

يبلغه مأمنه ما لم يكن سبب اللجوء  حتىلجأ إليه أن يجيره  الذيآخر وعلى البلد 
 . ”نظر الشرع فياقتراف جريمة 
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أو  العلميا2نتفاع بثمرات إنتاجه  فيلكل إنسان الحق  “: 16المادة  -   
حماية مصالحه ا دبية والمالية العائدة  فيوله الحق . يأو التقن يأو الفن يا دب
 . ” حكام الشريعةأن يكون ھذا ا�نتاج غير مناف  علىله 

 . ”أحكام الشريعة2 جريمة و2 عقوبة إ2 بموجب  “: 19ضمن المادة  -   

ل 2 التعبير بحرية عن رأيه بشك فيلكل إنسان الحق “: 22المادة  -   
الخير وا مر  إلىالدعوة  فيلكل إنسان الحق “ - ”يتعارض مع المبادئ الشرعية

  .”وفقا لضوابط الشريعة ا�س�ميةعن المنكر  ھيبالمعروف والن

ھذا ا�ع�ن مقيدة  فيكل الحقوق والحريات المقررة “: 24المادة  -   
 . ”الشريعة ا�س�ميةبأحكام 

المرجع الوحيد لتفسير أو توضيح  ھيَ الشريعة ا�س�مية  “: 25المادة  -   
 . ”مادة من مواد ھذه الوثيقة أي̂ 

أن  فيحقوقه  ھيَ ا�ع�ن المذكور  فيواضح مما سبق أن حقوق ا�نسان   
كل  وكأنa ، فكل الحقوق مرتبطة بالشريعة ا�س�مية. 2 أكثر و2 أقل يصير مسلما

 فيأين حقوق غير المسلمين . يعتقدون أن ا�س�م ھو الحق ، أوالناس مسلمون
  . عموما؟ ا�نسانأو أين حقوق  ؟زعما، ھذا ا�ع�ن العالمي

يستطع ا�ع�ن  ما لم علىلحقوق ا�نسان  عالميوقد نص ا�ع�ن ال  
 : أن يقترب منه ا�س�مي

المعام�ت  ، أوإنسان للتعذيب و2 للعقوبات أيb 2 يعرض : 5المادة  -   
 . القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة

 ،وا رجل يديوقطع ا  ،والرجم ،الجلد في ،وھذا يناقض أحكام ا�س�م  
 نسانيحسب العرف ا�، معاملة قاسية وتعذيب وحاطة للكرامة وھيَ ، والصلب
 . المعاصر

دون للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة “ -   
  . )16ة الماد في( ”قيد بسبب الجنس أو الدين أي̂ 

. حرية التفكير والضمير والدين فيلكل شخص الحق “: 18المادة  -   
وحرية ا�عراب عنھما بالتعليم ، عقيدته ، أوحرية تغيير ديانتهويشمل ھذا الحق 

  . ”ذلك سرا أم مع الجماعة كانوالممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتھا سواء أ

ويشمل ھذا . والتعبير رأيحرية ال فيلكل شخص الحق “: 19المادة  -   
واستقاء ا نباء وا فكار وتلقيھا ، تدخل دون أي̂ الحق حرية اعتناق اAراء 

وھذا ما أقره ا�ع�ن . ”ةفيدون تقيد بالحدود الجغرا كانتوسيلة  بأي̂ وإذاعتھا 
بشكل 2 يتعارض مع “، ”وفقا لضوابط الشريعة ا�س�مية“ولكن  ا�س�مي

 . الدعوة لفكر يناقضه ، أوليس له حق انتقاد ا�س�م ؛ أيْ ”المبادئ الشرعية

، عالميا�ع�ن ال فيبنود لم ُتدرج  على ا�س�ميومع ذلك نص ا�ع�ن   
 ،و2 يمكن اعتبارھا حقوقا ل;نسان عموما، 2 يخص سوى المسلمين منھا ما
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حق ، عن المنكر ھيحق ا مر بالمعروف والن، ا�نسان علىحقوق اللـه مثل 
الشريعة  فيأخرى منصوص عليھا  ”حقوق“ إلىبا�ضافة . اللـه إلىالدعوة 

  .منھا حقوق للجار والجنين والجسد والميت، ا�س�مية

ولكننا نتناول ، منطقھما ومرجعيتھما فيويختلف ا�ع�نان جوھريا   
  . ع�قة ا�س�م باAخر؛ حدود موضوعنا فيالموضوع 

ھذا بيان : مقدمته فيحيث يقول  ،عموم الناس إلى ا�س�مييتقدم ا�ع�ن   
وليس حقوقا ، ”للھداية“ه يقدم برنامجا كأنa و، وموعظة للمتقينللناس وھًدى 

وإذا تصورنا أن . العالم علىوخ�صة ا�ع�ن فرض ا�س�م كنظام حياة . ل;نسان
الشعوب  يمع ممثل ،أصحاب ا�ع�ن ،اجتمع مندوبو الحكومات ا�س�مية

سيكون الحوار ھو مجرد  ،فوفقا �ع�نھم، ا�س�ميلمناقشة ا�ع�ن  ىا خر
وإذا . وليس حوارا حول حقوق ا�نسان، دعوة إس�مية من قبل المسلمين للـكفار

 علىتطبيق الشريعة  على ا�س�مييصر ا�ع�ن ، أردنا أن نكون أكثر تحديدا
فروض  ؛كما قدمھا جل مفكريه ،ھيَ ا�س�م  فيذلك أن حقوق ا�نسان  ؛العالم
 على ،استعرضناھا باستفاضة من قبل التي ،ا�س�ميةمتضمنة القيود ، ةديني

، أمورا تعنيضمن ما  تعنيإطار الشريعة  فيفالحرية  ؛حريات غير المسلمين
بحماية المسلمين  الكفار ”تمتع“ ،منتقد الرسول وا�س�م ، أومثل قتل شاتم

 ا�س�ميأو التمتع با مان لمدد محددة يصير بعدھا الغزو ، مقابل دفع الجزية
من  الكفارزواج  علىالقيود المتعددة  ،العليا مشروعا ھيَ لجعل كلمة اللـه 

  . إلخ..مسلمين

أن ا�س�م سبق الحضارة  علىا�س�ميين  مجمليصر  ،رغم كل ھذاو  
بحكم منصب  - ومن الكتب الھامة. !حقوق ا�نسان مبادئإقرار  فيالحديثة 
العقل  إلىرسائل : كتاب - العالم فيالمؤسسة ا�س�مية ا كبر  فيصاحبه 

متغاضيا عن  ،ا�س�م مبادئو عالمييقارن بين ا�ع�ن ال الذي ،612الغربي
  : وزاعما أسبقية ا�س�م ،الفروق الھامة

حول الكرامة ا�نسانية  عالميديباجة ا�ع�ن ال فيما جاء  علىتعليقه  في  
مجمله ليس إ2 تكرارا متأخرا لما قرره ا�س�م من تكريم  فيھذا “: يقول

بل زاد ا�س�م عن ا�ع�ن . آدم بنيولقد كرمنا : ا�نسان مصداًقا لقوله تعالى
ا رض  فيبقية المخلوقات فاستخلفه عنه  علىة ا�نسان مكانبأن رفع  عالميال

 إلىوبا�ضافة . ا رض خليفة فيجاعل  يوإذ قال ربك للم�ئكة إن: بقوله تعالى
تكريمه المزعوم  فييتناسى الكاتب أن ا�س�م ، تماما يأن ھذا التكريم غيب

 ،والرجم ،مثل الجلد، ل;نسان أقر أغلب فقھاؤه إجراءات وعقوبات بشعة
المرتدين الذين تركوا  ”استتابة”و، يوالنف ،وا رجل يديوقطع ا  ،والصلب
 وھيَ ، من قبل الحكومة ،إلخ..ومعاقبة تارك الص�ة وشارب الخمر ،ا�س�م

                                                 
ون ا�س�مية القاھرة، عضو المجلس ئبقلم عبد الصبور مرزوق ا مين العام للمجلس ا على للش 612

   .التأسيسي لرابطة العالم ا�س�مي مكة المكرمة
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ھذا التكريم أن ا�س�م  يعنيونتساءل ھل . عقوبات تجاوزتھا الحضارة الحديثة
الدنيا  فيأم لعنھم وتوعدھم بالعذاب  أعضاء حزب الشيطان؟ الكفاريكرم 

  . !واAخرة؟

 لدىويبدو أن موضوع تكريم ا�س�م ل;نسان يجد أھمية كبيرة   
لذلك . صورة إنسانية فيه مادة جيدة �ظھار ثقافتھم فيويجدون  ،ا�س�ميين

التاريخ  فيه إنجاز لم يحدث كأنa مقدمين ا مر و، ھذا التكريم إلىيشيرون كثيرا 
أن اعتبر ا�نسان  ھويدي يبل بلغ ا مر بفھم. من قبل و2 من بعد البشري

، ه من روحهفيكرمه اللـه ونفخ  الذيذلك الكائن  “: ا�س�م لدىمخلوقا مقدسا 
 علىومعلقة ، نسبيةلكنھا تظل قداسة . وسخر الكون  جله، وسجدت له الم�ئكة

ويتناسى ا�س�ميون أن . 613”ا�يمان با[ وإحسان القول والعمل: شرط ھو
ومنح نفسه حق  ،أن العالم كله ملك له علىحياته منذ نشأته  فيا�نسان يتصرف 

 ،بل وتتصرف كل الكائنات الحية بنفس الطريقة، الكون كيفما يشاء فيالتصرف 
  . بدون آيات قرآنية أو غيرھا

  : عالميالمادة الثانية من ا�ع�ن ال  

لكل “: ھذه المادة ك�م كثير ملخصه ما ذكرته المادة نفسھا حيث تقول في   
ھذا ا�ع�ن دون تمييز  فيإنسان حق التمتع بكل الحريات والحقوق الواردة 

أو ا صل  السياسي رأيبسبب العنصر أو اللون أو اللغة أو الجنس أو الدين أو ال
أو الثروة أو المي�د أو الوضع الخاص ببلده مستقلة أو  جتماعيأو ا2 يالوطن

  . “ إلخ..تحت الوصاية أو محتلة

  : اقرن 14ما جاء به ا�س�م قبل   

نحو عدم التمييز بين إنسان  عالميما جاءت به ھذه المادة من ا�ع�ن ال   
كله  أو غيرھا ة ا2جتماعيةمكانوإنسان بسبب الجنس أو اللون أو الثروة أو ال

حيث قرر مبدأ المساواة الكاملة بين الناس ، جاء به ا�س�م قبل أربعة عشر قرنا
سبق ذكره  كما ،أصل الخلقة والنشأة فيالمساواة الطبيعية  على اأجمعين تأسيس

  . ھذه الدراسة في

  .”الدين“ويتناسى المؤلف كلمة   

  : راح يقول ،ا�س�م فيعن حق الحرية  يالك�م ا�نشائ فيوبعد أن يسھب   

الحرية وليكون له الدوام وا2ستقرار  فييضمن ا�س�م ل;نسان حقه  يلك“  
ن اللذين يلغيان الحرية ويقضيان عليھا فيفقد حرر ا�س�م ا�نسان من الخو

فقد جعلھما ا�س�م بيد اللـه . الرزق علىوالخوف ، العمر علىالخوف : وھما
  . ”تبارك وتعالى

  .تماما يبضمان غيب ا�س�م الحريةھكذا ضمن   

                                                 
  . القرآن والسلطان ھموم إس�مية معاصرة، الفصل ا ول 613



221 
 

  : عالميالمادة السادسة عشرة من ا�ع�ن ال  

أنه للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج تأسيس أسرة : علىتنص المادة    
ة عند الزواج وأثناء تساويقيد بسبب الجنس أو الدين ولھم حقوق م دون أي̂ 

  . قيامه وعند انح�له

  : قرًنا 14قبل ما جاء با�س�م عن ذلك   

يأمر بھا  التيا�س�م ليس مجرد حق بل ھو من الواجبات  فيالزواج “   
  .“ا�س�م 

تحاشى ا�ع�ن فقد . ذكره لم يُ كأنa و ،ويھمل الكاتب موضوع الدين أيضا  
 نه مخالف  ؛ا�س�مي إقرار حرية التزاوج بغض النظر عن الجنس والدين

أساس أنه يتضمن حق  على ،وكان من الممكن أن يوافق عليه. للشريعة
بل ، يمنح الكفار نفس الحق 2أ ه أرادولكن، لشريعتھم وفقا ،المسلمين في التزاوج
  . للشريعة ا�س�مية وفقا ،فرض عليھم التزاوج

: عالميا�ع�ن ال حسب ،تغيير ديانته فيثم يرفض صراحة حق ا�نسان   
ه سيكون فتنة تضر ؛  ن2 نسلم بمبدأ تغيير الدين إذا جاھر صاحبه بذلك“

الدين عقد وعھد مع اللـه 2 يتخذه ا�نسان “ويبرر ذلك بأن  .”بالمجتمع المسلم
والخ�صة “ ،”ه التغيير والتبديلفيوالعھد مع اللـه 2 يجوز “، ”بھواه الشخصي

ه سيكون فتنة تضر ؛  نصاحبه بذلك أننا 2 نسلم بمبدأ تغيير الدين إذا جاھر
ھذا رغم التأكيد المستمر بأن ا�س�م أعطى الناس حرية . ”بالمجتمع المسلم

ويأتي ھذا الرفض  ن حرية ا2عتقاد تتناقض مع مبدأ قتل أو استتابة . ا2عتقاد
الذي يتفاخر ا�س�ميون  ،ومع الشروط العمرية لعقد الذمة ،المرتد عن ا�س�م

أما إذا سلمنا بفكرة . 614يسبق له مثيل ما لمأنه عقد يحقق من العدل  علىبه 
وھذا ، بينما يدرأ فتنة المسلمين ،فتنة الكفار إلىيسعى ا�س�م  الفتنة؛ سنجد أن

أما المتشددون ف� يناورون كثيرا أو قلي�؛ فا[ . ما 2 يحقق المساواة المزعومة
وإذا كان قد ، عھدا وھم في ظھور آبائھملم يمنح البشر حق الكفر بل أخذ منھم 

  . فھذا 2 يعني الحق في الكفر ”2 إكراه في الدين“قال 

 العھد مع اللـه فلماذا تتدخل السلطة لفرض استمرار ھذا العھد؟ ذا كانفإ  
 إلىلماذا تحتاج العقيدة والفكر  أن ُيترك ا مر بين الفرد و`؟ منطقيأليس من ال

  . !حماية الشرطة؟

  : 21المادة   

                                                 
يزعم أحدھم أن ا�س�م منح المسلم حقوقا تفوق الكافر كما منح الكافر حقوقا تفوق المسلم، منھا حقه  614

القيسي، موسوعة حقوق ا�نسان في  إبراھيمفي تغيير دينه، بينما 2 يحق للمسلم الشيء نفسه، مروان 
  . 40ا�س�م، الجزء ا ول، ص 

والمغالطة واضحة تماما، فھذه القواعد تحمي ا�س�م دون العقائد ا خرى وتمنع انتشارھا على حساب 
  . ا�س�م دون العكس
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ون العامة شئإدارة ال فيا2شتراك  فيأن لكل فرد الحق “ علىتنص المادة   
  . ”لب�ده إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون اختيارا حرا

  : قرًنا 14ما جاء به ا�س�م قبل   

تقرير ھذا الحق ل;نسان  نه ما  علىمن حيث المبدأ 2 يختلف ا�س�م “   
ھا أمام اللـه وما دام فيعن إعمار ا رض وعدم ا�فساد  دام ا�نسان مسئو2
مقابل  فيف�بد أن يكون له ، ھا لكلماتهفيا رض للتمكين  فيمستخلًفا عن اللـه 

  . ون ب�دهشئا�دارة العامة ل فيا2شتراك  فيھذه المسئوليات حقه 

ضرورة أخذه مأخذ  علىبإقرار الحق بل يؤكد  يكتفيھذا 2  فيوا�س�م    
ليشمل كل يتسع ا2ھتمام  حتىيجب ا2ھتمام به والحرص عليه  الذيالواجب 

من لم يھتم (: صلعمھذا يقول الرسول  وفي. من العالم مكانكل  فيالمسلمين 
  . )بأمر المسلمين فليس منھم

 التيوليس فقط الب�د ، وھكذا تتسع حدود ھذا الحق ليشمل كل المسلمين   
 ،حكم الواجب فية ھذا الحق ليصبح مكانكما تقوى . ھافييكون من أھلھا أو من 

) ا�س�مية ھنا( للشخصية ا�نسانية يعطيھذا ما  وفي. أشار الحديث السابق كما
يحرك ، أو بمعنى ا�نسانية، ”ا مة“عمًقا واتساًعا وإحساًسا صحيًحا بمعنى 

، س�متھا من الفساد وحمايتھا من ا�فساد علىبواعث ا2ھتمام بھا والحرص 
وھذا ھو المعنى الدقيق ل;نسانية السالمة من . ا رض فيويحقق رسالة ا�نسان 

 فيمفتقدة  المعانيوجميع ھذه . ا نانية ومن ا�حساس الضيق بالذات وبالحياة
 . ”ا�س�م فيلحقوق ا�نسان موفورة  عالميا�ع�ن المن ) 21( المادة

حكم ب�دھم والب�د  فيالمعنى الدقيق ل;نسانية أن يشارك المسلمون   
قد افتقد ھذا المعنى  عالميالكاتب أن ا�ع�ن ال يدعيبل و .ا�س�مية ا خرى
ا�س�م بھا وأن ب�د ، ويتناسى أن البشر ليسوا فقط مسلمين، الدقيق ل;نسانية

النزعة ا�نسانية شديدة  كانتوإذا  .أين مشاركة غير المسلمين؟؟ف، غير مسلمين
فلماذا 2 يكون الك�م عن حكومة عالمية يختارھا كل البشر ، ا�س�م فيالعمق 

 ”إنسانية”أ2 يحقق ھذا مساواة كاملة و بحرية مثلما دعت الشيوعية مث�؟؟
  . أكثر؟

 فيول;س�م “: يقول الكاتب ؛ا�س�م فيتجربة المؤاخاة : وتحت عنوان  
تاريخ  فيتجربة  أيb لم تسبقھا ولن تلحق بھا ، ھذا الجانب تجربة تاريخية فريدة

ثم يسرد الك�م عن المؤاخاة بين المھاجرين ، ”المؤاخاة“تجربة  وھيَ ، البشرية
 ،فھم من العنوانكما يُ  ،والكاتب. المدينة بعد ھجرة محمد وأصحابه فيوا نصار 

 ؛يويتناسى الفارق الجوھر، رفعته الثورة الفرنسية الذي ”ا�خاء“يقصد شعار 
 ،المؤاخاة بين كل البشر إلىحقوق ا�نسان دعت  مبادئفالثورة الفرنسية وكل 

المؤاخاة بين  إلىولكن ا�س�م يدعو ، بغض النظر عن اللون والجنس والعقيدة
أن تحقق المؤاخاة بين  ،فقيه ذو نفوذ ، أوعالم ولم يتصور أيb  ،المسلمين فقط

  . الكفارالمسلمين و



223 
 

يعده ا�س�ميون مدعاة للفخر عن أن حقوق ا�نسان  الذيإن الك�م المكرر و* 
نفس الھدف  إلىيقودنا من جديد ، تكليفات وليست مجرد حقوق ھيَ ا�س�م  في

كل  علىفرضا  -  كنظام حياة –أن يفرض وھو ، يا2ستراتيج التقليدي ا�س�مي
. فكرة حقوق ا�نسان نفسھا نفيبالضبط  يعنيوھذا ، مسلمين وكفار؛ البشر

وھذا . بل ا2لتزام بالشريعة ا�س�مية، فالھدف لم يعد حقوقا يتفق عليھا البشر
كما ھو واضح  ،رفض ھذه الشريعة ، أوقبول فيحق الناس  نفيبالطبع يتضمن 

لم  ا�س�ميالھدف إذن . سابق الذكر ”ا�ع�ن ا�س�مي“عنوان ونصوص  في
  . إنسانيو ديموقراطيقالب  فييتغير مع محاو2ت ا�س�ميين تقديم أفكارھم 

و2 يجوز إزھاق : ا�س�ميوفقا ل;ع�ن ( الشريعة إلىحق الحياة أُحيل  حتى 
الحديث  لدىالعادة  فيويقدم ا�س�ميون ك�ما مسھبا  .)روح دون مقتض شرعي

ا�س�م خلق حقوقا لم تعرفھا  كأنa مصورين ا مر  ،ا�س�م فيعن حق الحياة 
البشر لم ُيمنح إ2 من  يمث� أن حق الحياة لبن المودودييزعم ف، البشرية من قبل

يفوق  - ا�س�م في –الحياة  فيوتناسى ھؤ2ء أن حق المسلم . 615قبل ا�س�م
 شاتم ، أووإھدار دم منتقد ا�س�م ،المرتد عن ا�س�م الكافرقتل : الكافرحق 

وإھدار دم أھل الذمة إذا ، 616فكر ”جرائم“ وھيَ  ،زنديق ، أوكافر  نه ؛الرسول
مخالفة الشروط  في ،ضمنا عالميقرره لھم ا�ع�ن ال الذي ،مارسوا حقھم

أن ا�س�م يتبنى كما يتناسون . الكافرية قتل ا سير مكانوإ، العمرية وغير ذلك
 ،واستبدلتھا بالسجن الطويل ،ألغتھا معظم ا مم المتحضرة تيال ،عقوبة ا�عدام

  . ولكنھا تحفظ الحياة، كعقوبة قاسية، أو المؤبد

) 1990و 1981( طبعتيه في ا�س�ميالحقيقة لم يتجاوز ا�ع�ن  في  
بشكل ورفع شعارات ، استخدام لغة معاصرة فيسوى ، التقليدي ا�س�ميالفقه 

 ،وقد ربط كل ما أسماه حقوقا ل;نسان بالشريعة ا�س�مية. يخالف مضمونھا
و2 توجد تشريعات إس�مية . دون أن يحدد ماذا تبيح ھذه الشريعة من حقوق

ما فيوقد استعرضنا ذلك باستفاضة . تتجاوز ما قدمه الفقه منذ قرون عديدة
ا تقوله الشريعة ا�س�مية ليس شيئا كما أن م. يخص ع�قة ا�س�م واAخر

تفسير  فيحيث اختلف الفقھاء والمثقفون ا�س�ميون  ؛ا�ط�ق علىواضحا 
ربما  ، أوقُدمت بعشرات التي ،صياغة الشريعة في تاليوبال، النص المقدس

 ،مسألة قطع يد السارق في: وسنضرب مث� واحدا. بمئات الطبعات المختلفة
وقد اختلف  ،القرآن بوضوح فيأحد ا حكام الشرعية المنصوص عليھا  وھيَ 

                                                 
  . حقوق ا�نسان في ا�س�م 615
السماء  لو أن أھل: راح أحد الكتاب ا�س�ميين يدلل على إقرار ا�س�م لحق ا�نسان في الحياة بأحاديث 616

 . رواه الترمذي - كبھم اللـه في النار  مؤمنوأھل ا رض اشتركوا في دم 

 . رواه الترمذي - مسلمأھون على اللـه من قتل رجل  لزوال الدنيا: و

  .  حاديث ھذه تتكلم عن حياة المسلم 2 حياة ا�نسان عموماو2 ينتبه الكاتب إلى أن ا

 2005، 10محمد سليم حسن، مايو : إعداد. بين ا�س�م وا�ع�ن العالمي لحقوق ا�نسان حقوق ا�نسان
   ).التشديد من عندنا(
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ثم  ،ھا حد القطعفيُيطبق  التيوتحديد السرقة  ،الفقھاء ابتداء من تعريف السرقة
 ،)عند ا صابع أم عند الرسغ أم الكوع أم ا�بط؟ ھيتنت( تعريف اليد وحدودھا

والحد ا دنى للقيمة المسروقة ، ھل ھو ا�صابة أم البتر :وتحديد المقصود بالقطع
 ،)دينار كامل، ربع دينار، عشرة دراھم، خمسة دراھم، دراھم 3( لتطبيق الحد

: حا2ت تكرار السرقة فيوما يجب عمله  ،اليد اليمنى أم اليسرى: وترتيب القطع
ثم حول تحديد دية  ،المرة الثالثة والرابعة فيوھل ُتقطع رجل ، قطع اليد ا خرى

و2 . يستلزم القطع الذيمن حيث ع�قتھا بحد السرقة  ،بقطع يده ئإصابة امر
ومن . الشريعة لم تتمتع بھذا الحد من ا2خت�ف فيمسألة  - تقريبا -  توجد

من وجھة  إس�مي اجتماعيبتقديم مشروع  كلٌ  ،المؤكد أنه لو قام إس�ميون
وبعضھا  ،لظھرت مئات البرامج المتباينة ،مستمدا إياه من الشريعة، نظره

والحادث اAن بالفعل أن التيارات ا�س�مية المختلفة ، سيكون مناقضا ل�خر
نقول ذلك لنبين أن . أحيانا الكفروب ،وبالتخاذل ،تتبادل التھم بعدم فھم الشريعة

ومن  ،مجرد عملية تھرب من المواجھة ھيَ  ،الشريعة إلىا�حالة المستمرة 
  . اتخاذ موقف محدد من قضية حقوق ا�نسان

، ة للرجال المسلمينتساويه أن ا�س�م قد أقر بحقوق مفيومما 2 شك   
 تساوي للكافر ولكن لم يقرر حقوقا، المرأة علىبغض النظر ھنا عن تمييز الرجل 

المشاركة  فيوحقه ، عادة اختياره لعقيدتهوإاختياره  فيسواء ، حقوق المسلم
ولم يساو بين  ؛مسائل العقيدة فيخصوصا ، إبداء رأيه فيوحريته ، الحكم في

كما استعرضنا ، المحاكم والزواج فيالقصاص والشھادة  في الكفارالمسلمين و
  . من قبل باستفاضة

لتأسيس منظومة فكرية الواقع يجتھد جل ا�س�ميين المعاصرين  في   
، لبناء ثقافة أكثر انفتاحا وإنسانية حقيقي يدون سع، حديثةمناقضة للثقافة ال

سماع التھم الموجھة ضدھم بكراھية  لدىومستعينين ، الديماجوجيا إلى2جئين 
 لذلك. وليس بإع�ن مواقف فعلية تتعاطف مع ا�نسانية ،اAخر بآيات القرآن

مقدمين ، يغيب المثقفون المسلمون عن الحركات النضالية ذات ا ھداف ا�نسانية
داعين ، وھو بالطبع ا�س�م، من وجھة نظرھم لكل مشاكل العالم يسحرالحل ال

وكلما أراد أحدھم تجميل . بد2 من مشاركتھم ھمومھم، ا�يمان به إلىاAخرين 
الرافضون للمساواة  ،يفعله ا�س�ميون اAخرون ، أوادعى أن ما يقوله ،فكره

دون أن يعلن إيمانه  ،النصوص المقدسة إلى2جئا ، ليس من ا�س�م ،بين البشر
   .أفرادا ق�ئل2 تتعدى  ،وجود استثناءات محدودة جدا فيو2 شك . بالمساواة فع�

  

******  
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 الكيل بمكيالين: عشر يالفصل الحاد
  

  
أَخيkك  عين في الذيى لماذا تنظر القذ“

ن ف�kk تفطkkعينkkك  فkkي التkkيوأَمkkا الخشkkبُة 
  ”لھا؟

 ىإنجيل مت                       

  

  

تبkدأ الkدعوات ، مصkدره إلھkي ؛  نالمطلق للقيم والفكرالمعيار ن ا�س�م ھو  
ثkم يكkون ، للkنص المقkدس ھkيالمصkدر ا�ل علkىدائما تقريبkا بمحاولkة البرھنkة  له

ف�k ؛ مخالفkا لعقلkه لkو كkان حتkى، من يؤمن بذلك أن يقبل كkل محتkوى الkنص على
  . اجتھاد مع النص

وبأنkkه  ،وقkkد بkkدأ محمkkد نفسkkه دعوتkkه بمطالبkkة العkkرب بالتصkkديق بوحدانيkkة اللkkـه
فkالمطلوب ھkو  .قبkل أن يقkدم مkن القkرآن سkوى بضkعة آيkات قليلkة حتىو، رسوله

وبkأن ا�نسkان ، وبأن الحاكمية للkـه وحkده، وبرسالة محمد، التسليم بوحدانية اللـه
بعkد ذلkك  يkأتيثkم ، ويحدد كيف يواجه ھذه الحيkاة ،ليس من حقه أن يشرع لنفسه

لkkم يكkkن الخ�kkف بkkين  لkkذلك .مkkن تشkkريعات وأحكkkام، محتkkوى الkkدعوة ا�س�kkمية
حkول  تkاليوبال، تهبل حول نبو، زمن محمد حول وجود اللـه في الكفارالمسلمين و

أم ، مkن حيkkث كونھkا مرجعيkة إلھيkkة 2بkد مkن اتباعھkkا، مرجعيkة مkا جkاء بkkه للحكkم
. ”الجاھليkkة”و ”الحاكميkkة“بkkين  أيْ ؛ ليسkkت ملزمkkة ،بشkkرية مkkن إنتاجkkه الخkkاص

فالبدايkة أن يقتنkع المkرء ، المنkوال نفسkه ىمحمد علkوتسير الدعوة ا�س�مية منذ 
 فkيثkم ينظkر ، النkاس أن تعمkل بھkا علىوأن ، بأن الرسالة المحمدية من عند اللـه

أمkا حقيقkة . ھkيا�يمان بمصkدره ا�له بعد في2 يمكن الطعن  الذي، المحتوى نفسه
: ويضkاف، اللغويا�عجاز  علىللبرھنة عليھا بضع آيات تدل  يكفيفھذا المصدر 

 ،2 يمكkن أن يكkذب الkذي النبkيأخ�kق  علkىوالتأكيkد ، العصkر الkراھن في، العلمي
سkيد قطkب ھkذا المkنھج  يويسم. إلخ..قومه فيمعروفا بالصدق وا مانة  كان  نه
مھمتkه بنkاء نظريkة  معرفي نظري2 منھج ، يحرك عملي واقعيمنھج الدعوة  في

 ”الواقعية الحركيkة”و ”بالواقعية الجدية“تميز منھج ا�س�م في.. لذاتھا وعرضھا
للع�قkات بkين  يالضkبط التشkريع“ ھkيَ وأن ھذه الحركة دائبة ويضيف سمة رابعة 

  . 617”ا خرى المجتمعات المجتمع المسلم وسائر

لو أتkى  حتى فاAخر متدنٍ ؛ تقييم اAخر فيطريقة خاصة  إلىھذه الدورة  ھيتنت
 مبkادئ علkىلkو احتkوى  حتkى ،وا�س�kم ھkو ا علkى ،”نبيلkة“وسkلوكيات  مبادئب

                                                 
  . في ظ�ل القرآن القرآن، سورة ا نفال 617
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وتكkون المحتويkات المشkتركة بkين . وسلوكيات غير مستساغة من كثير من الناس
نفس السkلوك 2 يتمتkع بkنفس  ، أوفنفس المبدأ: ن ذات مغزى مختلف تمامافيالطر

، فثمkkkة إس�kkkمية ودنيويkkkة، العبkkkرة بkkkالمنطلق والھkkkدف ؛  نا�دانkkkة ، أوالتقkkkدير
محاكمkkkة التkkkاريخ  لkkkدى ،الكيkkkل بمكيkkkالين إلkkkىوھkkkذا يقkkkود . وحاكميkkkة وجاھليkkkة

  . والمجتمعات المختلفة

  : عدد من المحاور فيويتمثل ھذا الميل للكيل بمكيالين 

  : مستوى العقيدة على - أو2

أو ، إمkا بصkحة وجھkة نظkرھم، اعتقkادھم فkيالكkل  تسkاوىوي، الناس تختلف - 
. كأصkkحاب رؤيkkة مختلفkkة اAخkkرين إلkkىوالkkبعض ينظkkر . ا قkkل بمشkkروعيتھا علkkى

، أغبيkاء؛ مرتبkة أدنkى فkيأصkحاب ا فكkار ا خkرى عموم ا�س�kميين يعتبر ولكن 
فkاAخر ھkو . بالتعصkب نفيا�س�kمية للمخkالوتتميز النظرة . إلخ..جھلة، نفيمنحر
لkو فعkل مkا  حتkىوھو شkرير  ،بل عدو، ليس مجرد مخالف ل;س�م وبالتالي، كافر

 فkيوا 2 تفسkدم وإذا قيkل لھk: بkل ينكkره، اللkـه ه 2 يتقkي؛  نkه مصلحة اAخرينفي
 ونولكkkن 2 يشkkعر ونإنھkkم ھkkم المفسkkد أ2* ونا رض قkkالوا إنمkkا نحkkن مصkkلح

  . )12 - 11: البقرة(

 اللkـه علkىعkدوان لkيس شkيئا مشkروعا ولkيس حقkا؛  نkه  ا�س�مفقه الكفر في 
توعkkده بالعkkذاب  لkkذلك. وخيانkة للعھkkد المkkأخوذ مkkن البشkر وھkkم فkkي أص�kkب آبkائھم

 علkىدون إكراھه مباشkرة  ،ودعا للقتال ضده لفرض شريعة ا�س�م عليه ،يا بد
  . سبق تناولھا التيبما تتضمنه من أشكال التمييز العديدة ، ا�يمان

باعتبارھkا  ا قkدما ديkان السkماوية  إلkى - كما أشkرنا مkن قبkل –وينظر ا�س�م 
أنھkkا  ىرأ، و نھkkا مختلفkkة فع�kk ؛طبعkkات سkkابقة منkkه وليسkkت مجkkرد أديkkان مختلفkkة

جھkودا مضkنية للبرھنkة  الkدعاةويبkذل بعkض . ولكkن حرفھkا أصkحابھا ،مثلkه كانت
؛ ويظھر الكيل بمكيالين ھنا بوضkوح. )ديدات مث� أحمد( وقوع ھذا التحريف على

 إلkkىمحفkkوظ ، القkkرآن؛ ا�صkkدار ا خيkkر فkkيولكنkkه  ،ف مkkن قبkkلفك�kkم اللkkـه قkkد ُحkkر̂ 
يثkkkق  ،كتkkاب سkkkماوي آخkkر أي̂ ورغkkم أنkkkه لkkم يثبkkkت بأدلkkة ماديkkة تحريkkkف ، ا بkkد

شkkاب عمليkkة جمkkع القkkرآن مkkن مشkkاكل  بينمkkا ورغkkم مkkا، المسkkلمون أنھkkا ُحرفkkت
2 ، إلkkخ. وخ�فkkات وإحkkراق نسkkخ مختلفkkة لتوحيkkد المصkkحف واخkkت�ف القkkراءات

kkنaةيشkkك  bر السkkىن والمعاصkkل  علkkيا قkkود  فkkدم وجkkف  أي̂ عkkيتحريkkرآن فkkو2 ، الق
بينمkkا حفkkظ  ،يوجkkد تبريkkر معقkkول لسkkماح اللkkـه بتحريkkف ك�مkkه المقkkدس مkkن قبkkل

و2 يجkد ا�س�kميون سkندا لھkم إ2 آيkات مkن القkرآن . القرآن بالkذات مkن التحريkف
: ھkا بحفkظ القkرآنفيوأخرى يتعھد اللـه ، نفسه تتكلم عن تحريف التوراة وا�نجيل

kذكرإنا نحن نزلنkاف ا الkه لحkا لkر( ظونوإنkا  ،)9: الحجkو مkيوھkاء  يعنkير المkتفس
. عدم تحريفه بالبرھkان وتحليkل الوقkائع علىونادرا ما لجأ أحدھم للبرھنة ، بالماء

أن المقصkود بkالتحريف ھkو ) فيمثل النس( فاعتبر بعضھم :وقد اختلف المفسرون
) مثkل الطبkري( ذھkب آخkرونو ، أْي تحريkف المعنkى،التأويل بمعنى غير المقصود
  . )كثير ابنمثل ( كليھماواعتبر غيرھم أنه يشمل ، أن المقصود تحريف النص
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ويسkkميه ا�س�kkميون سkkبا ، يkkرفض ا�س�kkم تمامkkا مkkن ينتقkkده و2 يقبkkل ذلkkك - 
 الكفkاروُيحkرم  ،الدولة ا�س�مية ُيھدر دم منتقد ا�س�م وفي. للدين و[ وللرسول

 علkkىولكkkن . ذلkkك يتضkkمن حتمkkا انتقkkادا ل;س�kkم ؛  نعقائkkدھم إلkkىمkkن الkkدعوة 
 - إذا اسkتعرنا مkن ا�س�kميين لغkتھم - ”سkب“النقيض يعتبر من واجبات المسkلم 

نجkkkد دعkkkاة ا�س�kkkم  لkkkذلك. سkkkياق الkkkدعوة ل;س�kkkم فkkkيأو نقkkkد العقائkkkد ا خkkkرى 
لkو تضkمن  خاصkةً ، يتنkاول ا�س�kم بالنقkد ،كتkاب ، أوينتفضون حkين تصkدر مقالkة

والسkب بكkل ا لفkاظ  ،يالتحقيkر العلنk فيبينما يمنحون أنفسھم الحق ، ألفاظا حادة
خطkب  ، أومطبوعkات فkيسkواء  ،البلدان ا�س�kمية فيوُينشر ھذا علنا . ل�خرين

 فkيمصkر  فيخطب الجمعة  فيومن ذلك أن ُيسب المسيحيون ، مسموعة با2Aف
وجعkkل نسkkائھم  ،علkkيھم بتيتkkيم أطفkkاھم يkkدعيو ،ھkkا تواجkkدھمفييكثkkر  التkkيا حيkkاء 

كما يستخدم شيوخ ا�س�kم كثيkرا تعبيkرا ، 618وأموالھم غنيمة ل;س�م والمسلمين
وغيkر ذلkك الكثيkر مkن قkkاموس ، لوصkف اليھkkود ،”أحفkاد القkردة والخنkازير“ مثkل

ا�س�kم ھkو سkب آلھkkة  فkkيوا مرغيkر المرحkب بkه . وفقkا للعkkرف ،السkباب القبkيح
و2 لحkق النkاس  ،لkيس احترامkا لتلkك اAلھkة؛ 2 يسبوا إلkه المسkلمين حتى ؛الكفار

 ؛محkض يبkل بkدافع أنkان ،عkام إنسkانيلkيس احترامkا لحkق  ؛ أيْ اختيار آلھkتھم في
  . حماية اللـه

: ن وإھkانتھمفيالنص المقدس ما يقدم سندا وسنة لسب عقائد المخkال فيويوجد 
 * من الغاوين كانف فأتبعه الشيطان فانسلخ منھا آياتنا آتيناه الذيعليھم نبأ  واتل
إن  الكلkب كمثkل فمثلkه واتبkع ھkواه ا رض إلkىأخلkد  بھkا ولكنkه نا لرفعنkاهشئولو 

 صيلھkث ذلkك مثkل القkوم الkذين كkذبوا بآياتنkا فاقصk تحمkل عليkه يلھkث أو تتركkه
ومثkkل الkkذين كفkkروا كمثkkل ، ) 176 – 175: ا عkkراف( ونالقصkkص لعلھkkم يتفكkkر

: البقkرة( م 2 يعقلkونفھk يٌ عمk بكkمٌ  ونkداًء صkمٌ  ينعkق بمkا 2 يسkمع إ2 دعkاء الkذي
لھkkkم قلkkkوب 2 يفقھkkkون بھkkkا ولھkkkم أعkkkين 2 يبصkkkرون بھkkkا ولھkkkم آذان 2  .)171

 .)179: ا عkراف( م أضkل أُولئkك ھkم الغkافلونسمُعون بھا أُولئkك كا نعkام بkل ھkي
 ثرُھم يسkمُعونأم تحسب أن أك*وكي�  أرأيت من اتخذ إلھه ھواه أفأنت تكون عليه

مثل الkذين  - )44 - 43: الفرقان( سبي� م إ2 كا نعام بل ھم أضلأو يعقلُون إن ھ
ويضkيف ، )5: الجمعkة( أسkفارا حملوا التوراة ثم لم يحملوھkا كمثkل الحمkار يحمkل

ر مkن قُل َھل أُنبkئكم بشk: قردة وخنازير إلىقد حولھم اللـه  الكفارالقرآن أن بعض 
: المائkدة( وجعkل مkنھم القkردة مثوبkة عنkد اللkـه مkن لعنkه اللkـه وغضkب عليkه لكذ

60 (kkع دولقkkذ تملمkkدالkkنُكم ين اعتkkيوا مkkئين فkkردًة خاسkkوا قkkم كونkkا لھkkبت فقلنkkالس 
 إن اللkـه لعkن الكkافرين - )89: البقkرة( الكkافرين علkىفلعنة اللkـه  - )65: البقرة(
ھم وأبصkارھم وأُولئkك قلوبھم وسمع علىأُولئك الذين طبع اللـه  - )64: ا حزاب(

  . )108: النحل( ونھُم الغافل

                                                 
بالكف عن ھذا، مما نعتبره قرينة على اتساع  المشايخ ”الجزيرة”طالب القرضاوي في التليفزيون وعلى 618

  . ھذه الظاھرة
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ورغkkم مkkا . وقkkد جkkاء ا�س�kkم نفسkkه منتقkkدا العقائkkد ا خkkرى بشkkدة مkkع تحقيرھkkا
إن الذين آمنkوا والkذين ھkادوا والنصkارى : يظھر من إبداء ا2حترام لبعضھا أحيانا

م عنkد ربھkم و2 فلھkم أجkرھم اAخkر وعمkل صkالحا والصابئين من آمن بkا[ واليkو
اAيkkة والتفسkkير  فkkيإ2 أن التkkدقيق . )62: البقkkرة( خkkوف علkkيھم و2 ھkkم يحزنkkون

ولkkيس ، فkkا[ ھنkkا ھkkو رب محمkkد حتمkkا، يجkkد أن ا2حتkkرام ھنkkا مشkkروط با�س�kkم
والعمkkل الصkkالح 2بkkد أن يتضkkمن تعkkاليم اللkkـه غيkkر ، ولkkيس يھkkوه، المسkkيح يسkkوع

المراحkkkل  فkkkيسkkkواء با�س�kkkم ، أن احتkkkرامھم مشkkkروط بإس�kkkمھم ؛ أيْ المحرفkkkة
يتصkورھا ا�س�kم  كمkا ،ا�يمkان بتلkك العقائkد ؛ أيْ محمد قبkل دعوتkه علىالسابقة 

سkرت فُ  وقkد. عقيدتkه بعkد ظھورھkا فkيأو بالدخول ، غير محرفة أيْ ؛ كصورة منه
بينمkا ، 619ھkذا النحkو مkن قبkل جkل كبkار المفسkرين القkدامى والمحkدثين علىاAية 

مثلمkا ، مسkيحيينر اليھkود والفيkتك ينفkيبحيkث  ،تفسيرھا فيتساھل قليلون للغاية 
مkؤخرا بعkد تحولkه لمزيkد  القرضkاويوألمح يوسف  ،العشماويذھب محمد سعيد 

ممkkا  ،وغيkkرھم، ھkkذه الناحيkkة فkkيمنصkkور المتفkkرد  صkkبحي أحمkkدو، مkkن ا2عتkkدال
  . ا كثر صرامة العناصرعرضھم لھجمات ضارية من 

، من المعتاد أن يسخر محمد مkن آلھkة قkريش كان ومنذ بداية الدعوة ا�س�مية
إنمkا : القذارة أيْ  ،ثم اتھمھم بالنجاسة. رأينا كما ،بقلة العقل والسفه الكفارويتھم 

ھkkو فكkkرھم المختلkkف مkkع والمعنkkى بالقkkذارة ھنkkا  ،)28: التوبkkة( المشkkركون نجkkس
وربما ُيقصد كذلك مkا يترتkب عليkه مkن ا2غتسkال بطريقkة غيkر  ،ا�س�م أو كفرھم

  . 620يأكلون ويشربون ما حرمه ا�س�مأنھم و ،إس�مية

                                                 
وأما إيمان اليھود والنصارى والصابئين، فالتصديق بمحمد “: في تفسير الطبري ل�ية -كمثال -جاء 619

صلى اللـه عليه وسلم، وبما جاء به، فمن يؤمن منھم بمحمد، وبما جاء به واليوم اAخر، ويعمل صالحا، فلم 
وتضمن تفسير ابن كثيرالمعنى نفسه . ”ولم يغير، حتى توفى على ذلك، فله ثواب عمله وأجره عند ربه يبدل

وفي تفسير . فمن لم يتبع محمدا منھم ويدع ما كان عليه من سنة عيسى وا�نجيل كان ھالكاً : وأيضا
وقيل . �ً بمقتضى شرعهمصدقاً بقلبه بالمبدأ والمعاد، عام قبل أن ينسخ من كان منھم في دينه: البيضاوي

 والذين“: وذھب سيد قطب إلى. من آمن من ھؤ2ء الكفرة إيماناً خالصاً، ودخل في ا�س�م دخو2ً صادقاً 
إما بمعنى عادوا إلى اللـه، وإما بمعنى أنھم أو2د يھوذا  - والذين ھادوا ھم اليھود . آمنوا يعني بھم المسلمين

ا رجح أنھم تلك الطائفة من مشركي العرب قبل : والصابئون -لس�م عليه ا - والنصارى ھم اتباع عيسى  -
كان عليه قومھم من عبادة ا صنام، فبحثوا  نفسھم عن عقيدة يرتضونھا،  فيما البعثة، الذي ساورھم الشك

دون عبادة قومھم  ، واعتزلواإبراھيمإنھم يتعبدون على الحنيفية ا ولى، ملة : إلى التوحيد، وقالوا فاھتدوا
كما كانوا يقولون  -أْي مالوا عن دين آبائھم  -إنھم صبأوا : فقال عنھم المشركون. أن تكون لھم دعوة فيھم

وھذا القول أرجح من القول بأنھم عبدة النجوم كما جاء في . الصابئة ومن ثم سموا. عن المسلمين بعد ذلك
 أجرھم ھؤ2ء جميعا وعمل صالحا، فإن لھم تقرر أن من آمن با[ واليوم اAخر من واAية. بعض التفاسير

وذلك طبعا .. جنس أو قوم بعصبية فالعبرة بحقيقة العقيدة، 2. عند ربھم، و2 خوف عليھم و2 ھم يحزنون
  . ”قبل البعثة

يجسم التعبير نجاسة أرواحھم فيجعلھا ماھيتھم . المشركون نجس إنما”حسب سيد قطب، ا وسع أفقا620
 وھو النجس المعنوي 2 وبحقيقتھم نجس، يستقذره الحس، ويتطھر منه المتطھرون بكليتھم فھم. وكيانھم

في ظ�ل  -”بالتجسيم إنما ھي طريقة التعبير القرآنية. الحسي في الحقيقة، فأجسامھم ليست نجسة بذاتھا
قتادة واختلف العلماء في معنى وصف المشرك بالنجس؛ فقال ”وحسب القرطبي. القرآن، سورة التوبة

بل معنى : وقال ابن عباس وغيره.  نه جنب؛ إذ غسله من الجنابة ليس بغسل: ومعمر بن راشد وغيرھما
والمذھب كله على إيجاب الغسل . قال الحسن البصرى من صافح مشركاً فليتوضأ. الشرك ھو الذي نجسه

وبوجوب . م يھدم ما كان قبلهليس بواجب؛  ن ا�س�: على الكافر إذا أسلم؛ إ2 ابن عبد الحكم فإنه قال
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 وفkي ،الكعبkة فkيوبعد انتصار ا�س�م أمر محمد بتحطيم وإحkراق آلھkة العkرب 
، يالشkيبان يحرمk بkنمkنھم مkث� دبيkة ، وقُتل الكثير من سدنتھا، كل جزيرة العرب

مائkة مkن كkذلك و، أحkد على يالوليد دون أن يعتد خالد بنقتله ، يزa آخر سدنة العُ 
آلھkة  إلkىتشkير  كانkتكما ُغيkرت أسkماء المسkلمين إذا  ..621”ذي الخلصة“سدنة 
أن المسkلمين بعkد  إلkى، نق� عن أقkوال لمستشkرقين، جواد عليوقد أشار ، العرب

، متجنبkkين ذكkkر آلھkkة العkkرب، أشkkعار مkkا قبkkل ا�س�kkم فkkيانتصkkارھم قkkد غيkkروا 
مجkد ا صkنام والوثنيkة  الkذيوأغفلوا الشعر ، ”`”بـومستبدلين أحيانا اسم ا�له 

 نفkkيصkkدر ا�س�kkم  فkkيالشkkغل الشkkاغل للمسkkلمين  كkkانو. 622فمkkات، ولkkم يkkرووه
  . وإزالة كل أثر  ديان العرب السابقة ب� تردد

 ،أخ�قھkkم فkkيوالتشkkكيك  ،الكفkkاروقkkد لجkkأ الكثيkkر مkkن الكتkkاب المسkkلمين لتحقيkkر 
  . وأخ�ق النساء منھم بالذات

الرغبة الداخلية  -  كما نري – الكفاروتعكس القسوة والمعاملة بتحقير وإھانة 
ا2ستس�م والخنوع  إلىلقھرھم معنويا ودفعھم  ،التقليل من شأن اAخرين في

  . للمسلمين

فمجkرد  ؛الواقkع الkراھن فkيھkذا  علkىذكر ا مثلة الدالة  الضروريو2 نجد من 
آ2ف  علkىيجعله يقkف  ئتصفح ا2نترنت وقراءة الصحف اليومية من جانب القار

ا�س�kkميين وإھانkkة  - أحيkkان كثيkkرة فkkيمkkن النصkkف ا سkkفل  –ا مثلkkة مkkن سkkباب 
و2 شkك أن ا طkراف ا خkرى قkد . 623غايkة الدماثkة فkي كkانوالkو  حتى، لمنتقديھم

  . ھنا عن ا�س�م موضوعناولكننا ، تفعل الشيء نفسه

 شkام�، تمتkع ا�س�kميين بحkق الkدعوة ل;س�kم فkيويتبلور الكيل بمكيالين ھنا 
مkع مطkالبتھم بالمزيkد ، ھkا إسkرائيلفيمختلkف البلkدان بمkا  في، نقد العقائد ا خرى

البلkدان ا�س�kمية  فkيبينما تمنع القوانين وا عراف  ،ھذه البلدان فيمن الحقوق 
، ا�س�kميون لھkم بشkدةويتصkدى ، أصحاب العقائkد ا خkرى مkن الkدعوة لعقائkدھم

مسkkلمون مkkن ملkkل مخالفkkة للملkkة  حتkkىبkkل ُيمنkkع ، ويحرضkkون السkkلطات ضkkدھم
معظkkم  فkkيوُيعتقلkkون ، مية مkkن إظھkkار عقائkkدھممعظkkم الkkدول ا�س�kk فkkيالسkkائدة 
، مصkkر فkkيمثلمkkا اعتقkkل وأھkkين الشkkيعة  ؛”ھدامkkة“بتھمkkة نشkkر أفكkkار ، الحkkا2ت

وبينمkkkا توصkkkف الثقافkkkات . والقkkkرآنيين، والبھkkkائيين، ناھيkkkك عkkkن عبkkkدة الشkkkيطان
ُينسى أن ا�س�م نفسه بالنسبة للشkعوب ، ا خرى بأنھا دخيلة ومستوردة وھدامة

                                                                                                                                            
ولمالك . ونحوه 2بن القاسم. أحب إلى أن يغتسل: وأسقطه الشافعي وقال. الغسل عليه قال أبو ثور وأحمد

 ن معھم الشرك الذي ھو بمنزلة النجس و نھم 2 “: وفسرھا النسفي كالتالي. ”إنه 2 يعرف الغسل: قول
 . ”ت فھَي م�بسة لھميتطھرون و2 يغتسلون و2 يجتنبون النجاسا

 .التفاصيل كثيرة في كتاب ا صنام للكلبي 621
  . في تاريخ العرب قبل ا�س�م، الفصل الحادي والستون أَديان العرب المفصل 622
بجمال البنا وھو يبدو لي رج� مھذبا يسخر ويھين طه حسين في كتابه نحو فقه  -الكاتب –فوجئت  623

، ويتھم نصر أبو )150ص ( ”الفقرات المشبوھة التي جلبت على مؤلفه العار: جديد، فيصف بعض ك�مه ب
  ). 153ص (بالدجل  -تلميحا –زيد 
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إذا اسkتعرنا تعبيkرات ا�س�kميين ومkن ، ومسkتورد وھkدام لثقافاتھkا دخيkلٌ ا خرى 
   .دربھم علىسار 

. ب�kkد ا�س�kkم فkkيبالتبشkkير  ھمحkkق لغيkkر أيa وتkkرفض الشkkعوب ا�س�kkمية بتاتkkا 
لkبعض الفتkاوى  حتkىأو ، كاتب يظھر نقدا ل;س�kم أي̂ وتعلن الحرب المقدسة ضد 

لkو  حتkىبkل ، جزءا من الدينشيوخ ا�س�م  كل ، أوبعضعتبرھا ا التي، وا حكام
مkن ينkزعج ا�س�kميون  بkل. إھkدار دمkه تkاليره وبالفييتم تك، المذكور مسلما كان
وكمثkkال . ويتحkkدثون عنkkه بامتعkkاض وكkkره بkkالغ، دار الكفkkر فkkي تبشkkيري نشkkاط أي̂ 

بkين تمkتعھم  ،موقف ا�س�kميين فيا�س�مية ھذا التناقض  ”البيان“بررت مجلة 
بأن الغرب يمkنح ھkذا ، وعدم سماحھم بنفس الحق لغيرھم ،العالم فيبحق الدعوة 

كkkkذلك يتسkkkق ، قاصkkkدة مبادئkkkه الليبراليkkkة، الحkkkق للمسkkkلمين اتسkkkاقا مkkkع فكkkkره
وھkذا . 624ب�kد ا�س�kم فkيالشريعة حkين يمنعkون التبشkير  مبادئا�س�ميون مع 

وثانيkا ، مفتوحkةفالثقافة ا�س�مية أو2 ليست : �براز الكيل بمكيالين يكفيالتبرير 
بمكيkkالين إذن فالكيkkل . مkkا يتعلkkق بالحريkkةفيتقkkر  صkkحابھا مkkا تحkkرم منkkه اAخkkرين 

  . وليس با فراد يتعلق بالمبدأ نفسه

وُيستخدم . وضع سابق إلىمعنى ا2رتداد ھو التراجع : المرتدينالموقف من  - 
والواضح أن ھذا الوصkف يحمkل . من خرج منه علىا�س�م للد2لة  فيلفظ الردة 

ىلو ُولد المkرء مسkلما وتkرك ا�س�kم  حتى، مرحلة سابقة إلىمعنى التراجع  aمkُيس 
 تkاليوبال ،وضkع سkبق ا�س�kم إلkى ؛الخلkف إلkى يوبذا ُيعد قد عاد القھقkر، مرتدا

واللفkkظ ُيعkkد بkkذلك تقلkkي� مkkن شkkأن العقائkkد ا خkkرى . يكkkون أقkkل منkkه مرتبkkة وقيمkkة
. 2حقkkة عليkkه زمنيkkا كانkkتلkkو  حتkkىا�س�kkم  علkkىواعتبارھkkا جميعkkا سkkابقة قيميkkا 

عkkن ا�س�kkم  المرتkkدالكيkkل بمكيkkالين بkkين  ، أووباسkkتخدام ھkkذا اللفkkظ يkkتم التمييkkز
لkيس  .مھتkدٍ  الثkانيو ،فkا ول مرتkد. عن غيره من العقائد لkدخول ا�س�kم المرتدو

ن أغيkر المسkلم  علkىيجkب  حتى ، أوحقفي ؛الحق نفسه تساوىھذا فحسب بل 2 ي
ونحkkن 2 نkkتكلم إ2 عkkن عkkدم . موقkkف آخkkر إلkkىو2 يحkkق للمسkkلم أن ينتقkkل  ،يسkkلم

 ا�س�kkميوإذا قارنkkا الموقkkف . تغييkkر دينkkه فkkيحkkق المkkرء ؛ الحkkق فkkيالمسkkاواة 
نجkkkkد ا خيkkkkرين  ،وخصوصkkkkا مkkkkن الkkkkديموقراطيين ،بموقkkkkف العلمkkkkانيين عمومkkkkا

 ،ا مkر بدعkة غريبkة فkيفلkيس  ،يستخدمون موقفا واحدا من تغيير المرء لعقيدتkه
  . وقد عرفت ثقافات عديدة ھذا التسامح

؛ الكفkارالحkرب بkين المسkلمين و فيالقتلى  إلىيصل التمييز والكيل بمكيالين  - 
 ،كkل اللغkات فkيوھو لفظ يحمkل معنkى التكkريم  ،فقتلى المسلمين ُينعتون بالشھداء

و2 : لkم يمkت يٌ ا�س�م الشھيد ح وفي .وُيقال ھلكوا، بينما ُيقال عن اAخرين قُتلى
: آل عمران( بل أحياء عند ربھم يرزقون اسبيل اللـه أموات فيتحسبن الذين قتلوا 

رغkم  ،وا�ع�ء مkن شkأن قتلkى المسkلمين الكفارھذه التفرقة لتحقير قتلى . )169
 ،”العkkرض”و ،”الشkkرف“مثkkل الkkدفاع عkkن  ،أن موقkkف القتيلkkين قkkد يكkkون واحkkدا

واAخkkر  ،سkkبيل اللkkـه فkkيذلkkك أن المسkkلم المجاھkkد يقاتkkل . إلkkخ..والمبkkدأ ،وا رض
                                                 

  . 2005 أبريل 6ا ربعاء : البيان :مقا2ت نظرة شرعية؛ ..الموقف من الرأي اAخر 624
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وقkد تkم . سkبيل اللkـه أيضkا فkيفع� يعتقد أيضا أنkه يقاتkل  لو كان حتى ،ليس كذلك
واسkتمر نظkرا �دراج  ،ودفعkا للجھkاد ،البدايkة تشkجيعا للمجاھkدين فkيھذا التمييز 

  . النص المقدس فيالفكرة 

  مستوى التاريخ على - ثانيا

قديما وحديثا اعتقاد راسخ بأن العالم لم يعkرف فتkرة  ا�س�ميين لدىيوجد  - 1
لتلkك ُوجھkت  التkيومkع ا2نتقkادات . دولkتھممثالية من تاريخه سوى عصر سkيادة 

دولkة الرسkول  ھkيَ أن الدولkة ا�س�kمية بحkق  لديھمصار من المعترف به ، لدولةا
شkاملة فتkرة حكkم عمkر بkن عبkد ، سkنة فقkط 42نحkو ( فحسkبوالخلفاء الراشدين 

با�ضkkkافة طبعkkkا ، بكkkkر وعمkkkر أبkkkي يعھkkkد علkkkىويقصkkkرھا الkkkبعض ، )العزيkkkز
الفترة من وجھة النظر ا�س�مية السنية أن الحكkام قkد وما يميز ھذه . لعصرمحمد
 ا�س�kمييلتزمkون بتطبيkق الشkرع  كkانواكمkا ، لمبkدأ الشkورى وفقkا ،تم اختيارھم

بعد ذلkك جkاءت الدولkة . للعدل ا�س�ميالعدل مطبقا بالمفھوم  كان تاليوبال، فعليا
راحkوا يسkتخدمون  بkل، ولkم يعkد الحكkام يلتزمkون بالشkريعة، وراثيلك ا موية كمُ 

وقد تناول أبkو . تصرفات الحكام علىوتغلبت المصالح الدنيوية ، الفقھاء لصالحھم
مقارنا بين فترة حكkم ، كتابه سابق الذكر فيھذه القضية بالتفصيل  يالحسن الندو

 علkkىوبقيkkة العصkkور السkkابقة ، عبkkد العزيkkز عمkkر بkkنشkkاملين ، الخلفkkاء الراشkkدين
ھkو  ا�س�kميمعتبkرا العصkر ، ما أسماه بانحطاط المسلمين علىا�س�م وال�حقة 

وتتبنkkى الثقافkkة ا�س�kkمية بوجkkه عkkام ا فكkkار المطروحkkة . للعkkالم الkkذھبيالعصkkر 
مقkkارنتھم تkkاريخ ا�س�kkم  لkkدىويجتkkر ا�س�kkميون نفkkس الك�kkم ، بالكتkkاب المkkذكور

  . بتاريخ الشعوب المختلفة وخصوصا تاريخ الغرب

و2 . ه تعسkف واضkحفيkكتkاريخ ا�س�kم أمkر  سنة فقkط 42فترة إن تحديد  - 2
، بkل يلجkأ الكثيkرون تلقائيkا ل�فتخkار بعصkور 2حقkة، يلتزم عموم ا�س�ميين بھkذا

 ”مسkلمين“بkل وبا2فتخkار بإنجkازات علمkاء . يشاملة أحيانا كثيرة العصر العثمkان
فتحديد تاريخ ا�س�م . العام المسلم رأيمن قبل ال ،أو المتھمين بالكفر ،الكفارمن 
 ،تkارةالثقافkة ا�س�kمية فھkو تkاريخ ؛ الظkروف حسkب ،لمعkايير مختلفkة وفقkا ،يتم

حkkkين يقkkkوم  يويسkkkتمر نفkkkس المkkkنھج ا2نتقkkkائ. تkkkارة أخkkkرىالحاكميkkkة وتkkkاريخ 
فمkkا ھkkو مشkkابه لتkkاريخ  ؛ا�س�kkميالتkkاريخ ) filteration( ا�س�kkميون بترشkkيح

يمkس  إذا كkان ،”تأوي� خاطئkا“وكثيرا ما ُيعد  ،ُيعد انحرافا عن ا�س�م الكفارأمم 
أو أن  ،إمkkا بkkأن المسkkلمين قkkد تخلkkوا عkkن ديkkنھم ”ا2نحkkراف“ويفسkkر ، الصkkحابة

أمkkkا الفكkkkرة . قkkkد تkkkآمروا علkkkيھم واندسkkkوا وسkkkطھم ودفعkkkوھم ل�نحkkkراف الكفkkkار
بسkبب العناصkر  ”ا خطkاء“فلم تخل من  ،ا�س�مية غير المطبقة إ2  ربعين سنة

مثلمkا ( أو حسن النيkة الزائkد ،)المزعوم ،سبأ عبد ` بنمثل ( الكفارالمندسة من 
وتسkتمر ا2نتقائيkة . )انفيسk أبkي بkنعفkان ومعاويkة  عثمkان بkنُيفسر مkث� فسkاد 

بمجرد ضرب أمثلة متناثرة  ،عظمة تاريخ ا�س�م علىحين تتم محاو2ت البرھنة 
أو بنصkkوص لkkم ُتطبkkق  ،2 بالنصkkوص ،وفرديkkة وتتعلkkق بشkkخص الحkkاكم أحيانkkا

  . دون ا2نتباه  مثلة مضادة كثيرة للغاية تتعلق بنفس الموضوع، أص�
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ومkkن ا مkkور . كفkkار العkkرب ثkkم توسkkعت دولتkkه علkkىلقkkد انتصkkر ا�س�kkم  - 3
لkkkذا فقkkد سkkادت كتابkkkة  ؛المنتصkkرون التkkkاريخ يكتبkkهالمkkؤرخين أن  لkkدىالشkkائعة 

كتابkات  ھkيَ  وقليkلٌ ، المسلمين لتاريخ ا�س�م وصراعه مع المنھزمين مkن أعدائkه
بينمkkا اعتمkkد المستشkkرقون ، 625شkkھادات متنkkاثرة وھkkيَ ، المھkkزومين لھkkذا التkkاريخ

ليصkور الدولkة  ا�س�kميومkع ذلkك جkاء التkاريخ . المصادر ا�س�مية علىأساسا 
ا�س�kمية  الدعايkةومkع ذلkك تتصkور . ا�ط�ق على مثاليا�س�مية تصويرا غير 

بعكkس تkاريخ ، مجمله تحقيقا للقيم النبيلة والمثkل الفاضkلة في كان أن ھذا التاريخ
 حتkىو ،كما لجأ المنتصرون. يتم عرضه إس�ميا عادة بصورة بشعة الذي ،الغرب

، صkورة منفkرة فkيعkرض حيkاة العkرب قبkل ا�س�kم  إلى،ا�س�ميون المعاصرون
لطمkس عصkر مkا قبkل ، الحيلة غير المتحضرين يقليل وتصويرھم كقوم من الھمج

ھkkذا  حسkkب ،نشkkأ الkkذي، إعجkkاز الkkدين الجديkkد علkkىوللبرھنkkة ، ا�س�kkم مkkن جھkkة
وھkو أمkkر 2 . مkن جھkة أخkرى ،مھkد لkه يبkدون أسkاس اجتمkاع ،التصkوير للعkرب

 كفkارأنتجkه  الذييمكن تصوره مع وجود ھذه اللغة المتماسكة والفصاحة والشعر 
القkديم مkن  عربkيكل ما من شأنه طمس التkراث ال إلىوقد لجأ المنتصرون . العرب
، مثkل اللھجkات العربيkة بخ�kف لھجkة قkريش، يمكن أن ُتعkد مkن اAثkار كان أشياء

 ھkيَ قkد اعتبkروا لغkة القkرآن  - فkي مجملھkم - فالمنتصkرون، الكفkارذلك أنھا لغات 
وأن لغkة قkريش ھkل اللغkة ، على ا قل أدنkي ، أووما عداھا مجرد رطانة، ”اللغة“

اعتبkkروا لھجkkات العkkرب “ :علkkى رأي مصkkطفى صkkادق الرافعkkيو، العربيkkة الجيkkدة
بما طkرأ عليھkا مkن تقkادم  ،يھا أنواع منحطة خرجت عن أصلھا القرشكأنa لعھدھم 

 فkيالفصkاحة ا صkلية  علkى افلkم يجيئkوا ببعضkھا إ2 شkاھد، العھد وعبkث التkأريخ
جمعkkوه مkkن أصkkول  الkkذي علkkى اوتمامkk، العربيkkة وخلوھkkا مkkن التنkkافر والشkkذوذ

 . 626”إ2 التأريخ لكل شيءٍ  وتفصي�، العربية

لkم يكونkوا أيضkا ومن المؤكد أن العرب لم يكونkوا مkن الشkعوب المتقدمkة ولكkن 
ودولkkة  ،والحيkkرة ،مثkkل كنkkدة، وقkkد ظھkkرت لkkديھم دول وحكومkkات، مجkkرد ھمkkج

بkل وعرفkت مكkة ، بخ�kف ممالkك الkيمن، سkواحل الخلkيج علىوغيرھا ، الغساسنة
ولkkم يكونkkوا مجkkرد قتلkkة . حkkد كبيkkر إلkkىنفسkkھا شkkك� مkkن الحكومkkة الديموقراطيkkة 

سkkت أشkkكال مkkن التنظkkيم ومور، مھمkkامكkkة مركkkزا تجاريkkا  كانkkتبkkل ، ولصkkوص
، دينيوعرفوا قkدرا كبيkرا للغايkة مkن التسkامح الk، حد ما إلىالمتماسك  جتماعيا2

اعتمkدوا  ”حكمkاء“بkل ، وإن لم يظھر لديھم ف�سkفة ومفكkرون، الثقافيوا2نفتاح 
كتkب التkراث  فkيكل ھذا يوجkد متنkاثرا وعرضkا أحيانkا . نشر أفكارھم بالشعر على

أديkان العkرب السkابقة  فkيالواقع يمكkن تتبkع بkدايات ا�س�kم  في. نفسھا ا�س�مي
ومkن نافلkة ، بل وكذلك الكثير للغاية مما أتkى بkه مkن قkيم وطقkوس للعبkادة، نفسھا

ولkkم تkkأت م�ئكkkة ، القkkول أن الدولkkة ا�س�kkمية قkkد أُقيمkkت بسkkواعد العkkرب أنفسkkھم
                                                 

مايكل كوك، الھاجريون، ترجمة، نبيل فياض، الطبعة ا ولى،  - تجد بعض ذلك في كتاب باتريشيا كرونه  625
1999 . 

لغات  :بعد المئة المفصل في تاريخ العرب قبل ا�س�م، الفصل السابع والث�ثون جواد علي في  عننق� 626
 .وقد اعتبر سيبويه أيضا لغة قريش ھي اللغة ا فضل. العرب
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ظkت أيضkا بkالكثير فقkد احتف، قد نفت ونقضkت أوضkاعا سkابقة كانتوإذا ، �نشائھا
ا�س�kم قkد حkول العkرب مkن  كkأنa محاو2ت تصوير ا مkر  إلىننظر  لذلك. ما كانم

، ل;س�kم ھkيأنھا مجkرد محاولkة �بkراز المصkدر ا�ل على، م�ئكة إلىكائنات دنيا 
حسkkkاب  علkkkى هتضkkkخيما لkkkدور، ليسkkkتبدل الظ�kkkم بkkkالنور –زعمkkkا  –جkkkاء  الkkkذي

مثل كثيkر مkن طقkوس ، بالكثير من ثقافة الجاھلية ورغم احتفاظ ا�س�م. السابقين
تقkديس الكعبkة والحجkر و، قkد وضkع حkدا أقصkى إن كkانو، تعدد الزوجاتو، الحج

قال أن تلkك في؛ قلب ھذه الحقيقة علىيصر ا�س�ميون قديما وحديثا ، إلخ..ا سود
وأن ، إبkkراھيم النبkkيمرحلkkة  فkkيا صkkل مkkن ا�س�kkم  فkkي كانkkتالطقkkوس والعkkادات 

وأن ، الوثنيkkة إلkkى إبkkراھيمالعkkرب الkkوثنيين احتفظkkوا بھkkا رغkkم ردتھkkم مkkن ديkkن 
. إبkراھيممن دين  ما كان علىبل حافظ ، لم يأخذ شيئا من الجاھلية تاليا�س�م بال

و2 أن ، أص�k إبkراھيمالتkاريخ أن ھنkاك شخصkا نبيkا اسkمه  فkيرغم أنkه لkم يثبkت 
وكkkل مkkا ھkkو معkkروف أن العkkرب ، رةديانتkkه المزعومkkة تضkkمنت الطقkkوس المkkذكو

قkد ه ينفkون أنk حتkىإنھkم . لھم طقوس وعkادات احkتفظ بھkا ا�س�kم كانتالوثنيين 
 الكفkار أن علkى ؛العكkس علىويصرون ، رغم وضوح ذلك، أخذ شيئا من اAخرين

  . ھم الذين أخذوا بعض طقوسھم عن إس�م قديم مفترض

ويkkدينون مkkا ، يوروبkkالغkkرب كثيkkرون ينتقkkدون التkkاريخ ا  فkkيوبينمkkا ُوجkkد  - 4
مkن  ا�س�kميو عربkيالعkالم ال فkي2 نصkادف ، ارتكبه أجدادھم من أعمال وحشkية

ا ربعkين  فkيوكثيرا ما يتم اختزال تkاريخ ا�س�kم . 627يفعل نفس الشيء إ2 نادرا
تkاريخ ا�س�kم تفاديkا ل�عتkراف بالمسkاواة بkين ، سنة ا ولى بعkد الھجkرة النبويkة

  .وتاريخ الغرب

كل مkن تkاريخ ا�س�kم وتkاريخ  علىمعيارين للحكم  ا�س�ميالفكر يستخدم . 5
بعيkدا  ،وقkيم فاضkلة ،وفقا  ھداف نبيلkة ،زعما أن ا ول يتحرك، الشعوب ا خرى

ومنkkافع  ،وفقkkا لمصkkالح ماديkkة ،بينمkkا يتحkkرك اAخkkرون، عkkن المصkkالح الدنيويkkة
ىوُيضاف لذلك من حين Aخkر مkا ، عابرة aمkى  ُيسkد ا عمkىالحقkم عل�kذا . ا�سkوب

مسkkلمين  إلkkىالبشkkر  ميقسkkتم تمثلمkا يkkبمكيkkالين مkkع التkkاريخ؛ ف يتعامkل ا�س�kkميون
؛ منظkومتين إلkىالمجتمkع  ”قkوانين“ وتنقسkم البشkريم مسار التاريخ قسa يُ ، وكفار

وعلkkى ، حسkkاب وحkkدة التkkاريخ البشkkري علkkى، للمسkkلمين وأخkkرى للكفkkار واحkkدة
أكثkkر  كkkان القkkديم ا�س�kkميومkkن الغريkkب أن الفكkkر . حسkkاب وحkkدة العقkkل البشkkري

حيkث قkدم المؤرخkkون المسkلمون القkدامى الوقkkائع ، صkراحة مkن ا�س�kم المعاصkkر
نقصkkد ؛ ”دنيويkkا“أحيانkkا تفسkkيرا  ا�س�kkميوفسkkروا التkkاريخ ، بقkkدر مkkن الحياديkkة

أما ا�س�ميون المعاصرون فيقkدموا تkاريخ ا ربعkين  .حد ما إلى، 2 غيبيا؛ واقعيا
ئع المرويkة بكثkرة فkي ھو عكkس الوقkاو، لو كان مجتمع ا�س�م يوتوبيا كما ،سنة

  : كتب القدامى

شھدت الدولة ا�س�مية ذات ا ربعين سنة عددا من الحkروب ، دولة مثل أي̂  - 
وفقkا للمkؤرخين  - ھkافيارتكبت  التي، وحروب الردة، منھا حروب محمد. الداخلية

                                                 
  . المسكوت عنه من سيرة عمر: منھا. مثل انتقادات أحمد صبحي منصور للفتوحات ا�س�مية 627
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ثم الغزوات ا�س�مية الكبرى ومkا صkاحبھا . 628شديدة القسوة أعما2 - المسلمين
فkي ، وممkا ُيعkرف بالفتنkة الكبkري، كله من أعمال عنف رھيبة في الشرق ا وسط

kكُ  بإقرار معظم، بسبب الفساد المعمم، آخر فترة حكم عثمان بن عفان aاريخ تkاب الت
  . عاما 12الذي حكم لمدة ، المسلمين

ولم يقبل من أحد مkن : حروب الردة فيالوليد  خالد بنا ثير عن  ابنوقد ذكر  
إ2 أن يأتوه بالذين حرقkوا ومثلkوا وعkدوا  ،وعامر ،وسليم ،ئوطي̂  ،وغطفان ،أسد
k، فkأتوه بھkم، حال ردتھم في ا�س�م على aارة فمثkخھم بالحجkرقھم ورضkم وحkل بھ

، بكkر يعلمkه مkا فعkل أبkي إلkىوأرسkل ، اAبkار فkيالجبkال ونكسkھم  بھkم مkنورمى 
بكkر كثيkرا  أبkيكمkا قتkل جkيش ، 629ھبيرة ونفًرا معkه مkوثقين بنقرة  وأرسل إليه

 كkkkانوارغkkkم أن بعضkkkھم ، وأسkkkر المkkkدنيين مkkkن النسkkkاء وا طفkkkال، مkkkن ا سkkkرى
، 630الوليkkد وھkkم أسkkري خالkkد بkkنالkkذين قkkتلھم جkkيش ، جزيمkkة بنkkيمثkkل ، مسkkلمين

أفرج عنھم أبkو  حتىأھله  ىنويرة وسب بنقوم مالك ؛ يربوع بنيقتل أيضا  الذيو
واسkتمر كثيkر مkن النسkاء . 631نkويرة مkع الديkة بنمتمم ؛ مالك يبكر وسلمھم  خ

الخطkاب حkين صkار  عمkر بkنبكkر الصkديق حيkث أفkرج عkنھم  أبيعھد  فيأسرى 
يملkك بعضkھم بعًضkا وقkد وسkع اللkـه عkز وجkل  بkالعرب أن قائ� إنkه لقبkيحٌ ،  خليفة

وجعkل فkداء  ،امkرأة ولkدت لسkيدھا إ2، وأطلق سراح سبايا العرب  .  وفتح ا عاجم
 ،لقتkل رجkالھم ؛وكندة فإنه خفف علkيھم إ2 حنيفة ،لكل إنسان ستة أبعرة أو سبعة

    .  632مكانفتتبع النساء بكل 

 أبkيوحلkف مkن عائشkة بنkت ، طالkب أبkي علkي بkنثم جاءت موقعة الجمل بين  
وقkkد  ،وانتھkkت بھزيمkkة الحلkkف المkkذكور، ن بالجنkkةيالمَبشkkر ؛بكkkر وطلحkkة والزبيkkر

كثيkر رقkم عشkرة  ابkنفkذكر  ؛عkدد القتلkى بkا2Aف ا�س�ميقدرت مصادر التاريخ 
                                                 

إذا نزلتم منز2 فأذنوا “: كان مما أوصى به أبو بكر خالد بن الوليد في حروب الردة وفقا للطبري 628
تلوھم كل قتلة؛ الحرق وأقيموا؛ فإن أذن القوم وأقاموا فكفوا عنھم؛ وإن لم يفعلوا ف� شيء إ2 الغارة؛ ثم اق

فما سواه؛ وإن أجابوكم إلى داعية ا�س�م فسائلوھم؛ فإن أقروا بالزكاة فاقبلوا منھم؛ وإن أبوھا ف� شيء إ2 
حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثنا محمد بن إسحاق : ومما نسب  بي بكر أيضا. ”الغارة و2 كلمة

أبي بكر الصديق أن أبا بكر من عھده إلى جيوشه أن إذا غشيتم  الرحمن بن عن طلحة بن عبد` بن عبد
دارا من دور الناس فسمعتم فيھا أذانا للص�ة فأمسكوا عن أھلھا حتى تسألوھم ما الذي نقموا وإن لم 

  . 273، تاريخ الرسل والملوك، الجزء الثاني، ص تسمعوا أذانا فشنوا الغارة فاقتلوا وحرقوا
  .309من  29 ملف في التاريخ، ابن ا ثير، الكامل 629

وكان سيفاً من سيوف  - فسار خالد : وقال ابن لھيعة، عن أبي ا سود، عن عروة قال “: وقد ذكر الذھبي
ت أن تقدم علينا فإنا سامعون مطيعون، ئإن ش: ̂يئفأسرع السير حتى نزل ببزاخة، وبعثت إليه ط -اللـه تعالى

أنا ظاعن إليكم إن شاء اللـه، فلم يزل ببزاخة، وجمع له ھناك العدو بنو بل : ت، نسير إليك؟ قال خالدئوإن ش
أسد وغطفان فاقتتلوا، حتى قتل من العدو خلق وأسر منھم أسارى، فأمر خالد بالحظر أن تبنى ثم أوقد فيھا 

أداء النيران وألقى ا سارى فيھا، ثم ظعن يريد طيئاً، فأقبلت بنو عامر وغطفان والناس مسلمين مقرين ب
  .  20 ص ،2، تاريخ ا�س�م، ”الحق، فقبل منھم خالد

  . 277، ص 3السيرة الحلبية، الجزء  630
  . الكامل في التاريخ، نفس الموضع 631
  . 309من  29 ملف ابن ا ثير، الكامل في التاريخ، 632
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وذكkkرت مصkkادر ، 633الkkذين قkkال إنھkkم 2 ُيحصkkون كثkkرة ،بخ�kkف الجرحkkى ،آ2ف
لkم تkر وقعkة “كثيkر بشkأنھا أنkه  ابkنوممkا ذكkر ، 634من القتلى ألفا 30أخرى رقم 

ن بين فيوتلتھا معركة ص. 635”الوقعة ھا من ھذهفيوا رجل  يديأكثر من قطع ا 
ألkkف  70 :حسkkب المصkkادر ا�س�kkمية ،ھkkافيطالkkب وا مkkويين قُتkkل  أبkkي علkkي بkkن

وغيرھkا مkن المkذاھب  ،وخkوارج ،وشkيعة ،سkنة إلkىثkم انقسkم ا�س�kم . 636مسلم
  .وجاءت المعارك الدموية بين الدولة والخوارج ،المتحاربة

وھkkو مطلkkب  ،بخ�kkف مkkا حkkدث مkkن خkkداع وكkkذب بkkين المسkkلمين طلبkkا للسkkلطة 
 علkى معاويkة سkوى صkراعٍ  بkنبkل ولkم تكkن معركkة الحسkين مkع يزيkد . ”دنيوي“

 لkدىوإلkى حkد مkا  ،الشkيعة ىلkد اُيعد أولھما مقدس الذي، نفيالسلطة من قبل الطر
نaة bة فيوالقصة مروية بكل تفاصيلھا  .السkاريخ التراثيkب التkن كتkل . عشرات مkفھ

 ،عليkا مزعومkة مبادئسبيل  في كانتمن الممكن تصور أن ھذه الحروب الدموية 
  . !بقية العالم ذات طابع دنيوي؟ فيالحروب ا ھلية  كانتبينما 

kkنaةمkkع ھkkذا رفkkض معظkkم أھkkل  bة السkkة واقعيkkارك محاكمkkذه المعkkة ھkkأو ، محاكم
حرمkkون مkkث� انتقkkاد في. شkkھدھا الغkkرب التkkيمثلمkkا يحللkkون الصkkراعات  ،دنيويkkة

ويعتبkرون أن ، الحkروب ا ھليkة المkذكورة أع�kه فkيومنھم المشاركين  ،الصحابة
وأن مkن تkأول فأصkاب لkه  ،ل كل منھمن قد تأوa فيالجمل وص فيا طراف المتقاتلة 

 ،إن القتkkل. الشkkھير نبkkويحسkkب الحkkديث ال ،أجkkران ومkkن تkkأول فأخطkkا فلkkه أجkkر
يkkر ذلkkك مkkن ا عمkkال وغ ،واسkkتخدام الkkدين كسkkتار ،الحkkرب ا ھليkkة فkkيوالخkkدع 
وأقkkل القليkkل مkkن أھkkل ، الشkkيعة والمعتزلkkة خصوصkkا قبkkل ن إ2 مkkنلkkم ُتkkدَ  ،البشkkعة
نaة bا شكليٌ ُيساق ھنا  الذيوالمبرر . السkاء في. تمامkتند علمkةسaنk bى السkن  إلkات مkآي
وتبشkر  ،وتصkفھم بkأنھم أفضkل البشkر ،أحاديث تمتدح الصحابة عموما ، أوالقرآن

وعلkkى أسkkاس ذلkkك ُتفسkkر كافkkة . قبkkل حسkkاب الملكkkين ؛ أيْ بعضkkھم بالجنkkة مقkkدما
kkنaةوھنkkاك مkkن . كمجkkرد تkkأوي�ت حسkkنة النيkkة - أو أفعkkال بعضkkھم - أفعkkالھم bالس 

فعلى سبيل المثال رفض أبو بكر الصديق توقيع . العملية ما يدعم مثل ھذا المنطق
 ،حkروب الkردة فkيالوليkد حkين قتkل كثيkرا مkن المسkلمين  خالد بkن علىعقوبة  أي̂ 

حسkب  –وجعkل رأسkه “قُتkل رغkم إع�نkه ا�س�kم  الkذي، 637نويرة بنمنھم مالك 
تkأول “معتبرا إياه قد ، 638وتزوج زوجته ”ھا طعامفيقدر طبخ  يأحد أثاف - رواية
حkين قتkل عkددا كبيkرا مkن المسkلمين  ،ومن قبل لم يعاقبه محمد نفسه. 639”فأخطأ

                                                 
  .   275  ص، 7ج  البداية والنھاية،  633
  . 270 ص ،2الذھبي، تاريخ ا�س�م،  634
   .  270   ص، 7ج ر، المرجع السابق، ابن كثي   635
 .304ص  ،7ابن كثير المرجع السابق، ج 636
   .الروض ا نف الجزء الرابع 637
  . 24 ص ،2الذھبي، تاريخ ا�س�م، خبر الردة، مقتل مالك بن نويرة،  638
 “: حسب الذھبي، قال أبو بكر في خالد بخصوص ھذه الواقعة لعمر بن الخطاب الذي طالب بمعاقبته 639

 . 24 ص ،2، تاريخ ا�س�م، ”ليس على خالد ما تقول، ھبه تأول فأخطأ
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ومقkدما الديkة  ھkل  ،معتبرا إياه قkد أخطkأ ،قيل كما ،يشخص لثأرٍ  ،جزيمة بنيمن 
قائkkدا  كkkان اخالkkدومkkن المعkkروف أن . الوليkkد خالkkد بkkنأن يعkkزل  حتkkىدون  ،القتلkkى

فلkم تكkن خسkارته أمkرا  ،المعارك فيعسكريا فذا حقق انتصارات كبرى للمسلمين 
اء بأنkkه مkkن سkkر عkkدم عقابkkه مkkن قبkkل بعkkض الفقھkkفُ  وعلkkى ھkkذا ا سkkاس، يسkkيرا

 . 640المصالح المرسلة

مkا يخkص فيعنه علنا  يبل ومن الطريف أن من القرآن وا حاديث ما تم التغاض
ھما فالقاتkkل فيإذا التقkkى المسkkلمان بسkkي: منھkkا الحkkديث القائkkل، قتkkال المسkkلمين معkkا

المتحkkاربين مkkن  علkkىفkkاعُتبر غيkkر منطبkkق ، )31 - البخkkاري( النkkار فkkيوالمقتkkول 
شkkام� الفسkkاد  ،وكkkل مkkا فعلkkوه ،عمkkل أي̂ إذن يحkkق للصkkحابة ارتكkkاب . الصkkحابة
 علkىيجkب تفسkيره  ،إلخ..وإنشاء الدولة ا موية بالسيف ،عھد عثمان فيالواسع 

إن إسkkالة . 641التkkاريخ فkkيبغkkض النظkkر عkkن آثkkاره  ،أسkkاس افتkkراض حسkkن النيkkة
 ،السkلطة والثkروة علkىوالصراع  ،والغدر ،والخيانات ،وا عمال الوحشية ،الدماء

وبمبدأ آخkر إذا تkم خkارج  ،عالم الصحابة المقدس فيھذا يتم  إذا كان ،ُتفسر بمبدأ
  . الكفارب�د  فيخصوصا إذا حدث ، ھذا العالم

العصkkر  فkkيوعلkkى نطkkاق أوسkkع  ،فحkkدث الشkkيء نفسkkه ،أمkkا بعkkد ا ربعkkين سkkنة
اذ بkدأوا عھkدھم بمجkازر ، فاقت جرائم العباسيين سابقيھم مkن ا مkويين: العباسي

وا2نح�kل  ،ناھيك عن قمع الثورات ،الشام ومناطق أخرى فيبشعة ضد ا مويين 
 ،والتبkkذير ،وا�سkkراف ،ونھkkب ا مkkوال ،ذاك العصkkر فkkيتفشkkى  الkkذي خ�قkkيا 

أن الخليفkkة  ،روايkkات إس�kkمية حسkkب ،ومkkن ا مثلkkة الفاضkkحة. واكتنkkاز ا مkkوال
والkkدور مkkا  ھkkارون الرشkkيد خلkkف مkkن الجkkواھر وا ثkkاث وا متعkkة سkkوى الضkkياع

 . 642ألف دينار 35قيمته مائة مليون و

: مسkلمين أيkدي علkىث�ثkة مkنھم  ،”راشدين“أما مقتل أربعة من خمسة خلفاء 
ومقتkل نصkف  ،ثkورة شkعبية فkيوأحkدھم ، عبkد العزيkز عمkر بkنو ،وعلى ،عثمان

ف� يلفت انتبkاه ا�س�kميين ، مسلمين أيديأربعة منھم ب، العشرة المبشرين بالجنة
مkع أن  ،ا�س�kم علkىوُتفسر ھذه الوقkائع وفقkا لنظريkة المkؤامرة ، ه الكفايةفيبما 

وقتkkل ، مسkkلمين كkkانوا ،عبkkد العزيkkز عمkkر بkkنو ،وعلkkى ،حالkkة عثمkkان فkkيالقتلkkة 
وممkا اعتkاد . لدولkة الراشkدين مثاليالخلفاء بھذا المعدل لينقض ا2دعاء بالطابع ال

تkاريخ الدولkة ا�س�kمية أن يتھمkونھم بسkرد  يمنتقkد علkىأن يرد به ا�س�ميون 
الkkذين  بينمkkا ھkkم، هفيkkمھملkkين مجمkkل مkkا حkkدث  ،وقkkائع محkkدودة مkkن ذلkkك التkkاريخ

 وھkkيَ ، ضkkاربين أمثلkkة فرديkkة وجزئيkkة ومقطوعkkة مkkن السkkياق العkkام، يفعلkkون ذلkkك
  . أمثلة يحفظھا ط�ب المدارس المسلمون لقلتھا

                                                 
  .389محمد تقي حكيم، ا صول العامة للفقه المقارن، المصالح المرسلة، ص  640
 . مخالف في الفكر ا�س�مي التقليدي المراجع ھنا ب� حصر و2 يوجد رأيٌ  641
  .   240   ص، 10 ج ابن كثير، البداية والنھاية، نق� عن ابن الجوزي، 642
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والتفاوتkات ، تسkلط الحكkام :ا ھليkة فkي دار ا�س�kمأسباب الحkروب أھم من  - 
العصkر  فkيخاصkة  واضطھاد غيkر العkرب، واضطھاد المعارضين، الطبقية الھائلة

  .المستعمرات معظم الوقت يواضطھاد أھال، ا موي

وابتkkدأت منkkذ عھkkد  .عkkدة عھkkود فkkيأقيمkkت محkkاكم تفتkkيش ومkkا يشkkبھھا قkkد و 
 ،والرشkيد ،يوالھkاد ،المھkدي: الخلفاء ا مويين المتأخرين والعباسkيين المبكkرين

وحkرق  ،وقkتلھم ،الزنادقkة الkذين جنkدوا الجنkود لمكافحkة، والمعتصkم ،ثم المkأمون
الkذين  ؛العق�نيkين المسkلمين، ھkا فكkر المعتزلkةفيسkيطر  التيومنھا الفترة ، كتبھم

ثم اُضطھدوا ھم أنفسھم وقُتل بعضkھم ، اضطھدوا وقتلوا من 2 يقول بخلق القرآن
كتkkkب التkkkراث  فkkkيكkkkل ھkkkذا مkkkذكور بكkkkل التفاصkkkيل . بسkkkبب قkkkولھم بخلkkkق القkkkرآن

  .صورة مختلفة تعطيو2 توجد مصادر بديلة ، ا�س�مية

ا2عتkkkراف بمغkkkزاه  ، أوعkkkاجزا عkkkن تبريkkkر ذلkkkك ا�س�kkkميولكkkkن يقkkkف الفكkkkر  
. نيkة بعضkھم وفkيُكتkاب التkاريخ  فkيوعادة ما يتم التشkكيك . بشجاعة ”الدنيوي“

 ،المسkkتنير ا�س�kkمي، منصkkور صkkبحي أحمkkدومkkن ا مثلkkة الملفتkkة للنظkkر إنكkkار 
أنkkkه تkkkم إج�ؤھkkkا مثkkkل القبيلتkkkين مkkkدعيا ، قريظkkkة اليھوديkkkة بنkkkيلمذبحkkkة قبيلkkkة 

غيkر  ، أوإس�kميمصkدر  فkي أي̂ وھو شيء لم يأت لkه ذكkر  ،اليھوديتين ا خرتين
قkة يبطر مستنتجا التاريخ من الkنص؛ النص المقدس إلىوھو يستند فقط ، إس�مي

قريظkة لkيس مkن  بنkية فيتص ، أورغم أن حدثا كبيرا مثل ترحيل، 643غير منطقية
مثkkل محمkkد سkkعيد ، كkkذلك أنكkkر مفكkkر مسkkتنير. السkkھل أن ُينسkkى مkkن ذاكkkرة الkkرواة

، عھkد محمkkد فkkي الكفkارحkkوادث اغتيkال المعارضkkين ، أيضkا ا�س�kkمي، العشkماوي
رغkkkم أن تفاصkkkيل ، نبkkkيمعتبkkkرا أن ھkkkذا 2 يمكkkkن أن يصkkkدر مkkkن ، وبkkkأوامر منkkkه

الkذين لkم ، المkؤرخين المسkلمينكثيkر مkن  أيkديالتفاصيل لھkذه الوقkائع قkد ُكتبkت ب
أو  ،بkkالمرارة الkkذھبيويشkkعر أبkkو عبkkد اللkkـه . نيkkاتھم تجkkاه ا�س�kkم فkkييشkkك أحkkد 

، يو ھkو يتkابع تفاصkيل العصkر الراشkد“ - حkد تعبيkره على –يصاب بخيبة ا مل 
تقkدمھا مصkادرنا  التيحشود الروايات  في، تاريخ ا�س�م في الذھبيوھو العصر 

 اجkد البkون شاسkعفي، الطبkريوعلى رأسھا تاريخ الرسل والملوك ل;مkام ، القديمة
مkن س�kمة ، بين ما يعھده من عدالة صkحابة رسkول اللkـه صkلى اللkـه عليkه وسkلم

وبkkين مkkا ، عليkkه مkkن خلkkق كkkريم كkkانواومkkا ، السkkلوك فkkيا2عتقkkاد واسkkتقامة  فkkي
. 644”لواقkع التkاريخيأنkه ا علkىنقلھkا الkرواة وا�خبkاريين  التيتصوره الروايات 

الkkنص  إلkkىبkkل يسkkتند ، النkkاس علkkىنkkه 2 يسkkتطيع أن يسkkتخدم الوقkkائع للحكkkم إ
وھو لkم يقkدم معلومkات تاريخيkة ، القائل بعدالة الصحابة وحسن أخ�قھم ،المقدس

 . أخرى

 فkkيشkkھدت الدولkkة ا�س�kkمية  ،وقkkيم جديkkدةمبkkادئ  علkkىدولkkة تنشkkأ  مثkkل أي̂  - 
ومkkن ھkkذه . ع�قkkة الحكkkام والمحكkkومين فkkيخصوصkkا  ،البدايkkة شkkيئا مkkن البسkkاطة

                                                 
  .المسكوت عنه من سيرة عمر 643
   .مفھوم عدالة الصحابة 644
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اخت�ف الدولة ا�س�kمية  علىالمرحلة يستخدم ا�س�ميون بعض ا مثلة للبرھنة 
طالkب  أبي علي بنوقصة مثول ، العاص عمرو بن ابنمثل قصة جلد ، عن غيرھا

ولكkkن مkkع تبلkkور مؤسسkkات الدولkkة ومصkkالح . وغيرھمkkا، القاضkkيأمkkام  يھkkوديوال
والصkkراعات ا2جتماعيkkة  ،مkkن التمkkايز بkkدأت تظھkkر أشkkكالٌ ، الجماعkkات المختلفkkة

 الkkذي، عفkkان عثمkkان بkkنآخkkر و2يkkة  فkkيحkkدثت  التkkيأھمھkkا الثkkورة  كkkان، العنيفkkة
وقkد . 645”2 أخلع قيمًصا ألبسنيه اللkـه عkز وجkل“: رفض التنازل عن الحكم قائ�

عھkد  فkياستشرت  التيذكرت مصادر التاريخ ا�س�مية الكثير عن مظاھر الثراء 
حيkث تفاوتkت العطايkا ، خصوصا مkن الصkحابة، الخلفاء الراشدين لجماعات معينة

غير سkنة  الذي، الخطاب عمر بنابتداء من ، قدمھا الخلفاء من شخص Aخر التي
خصوصkا ، معظkم الصkحابة لkدىثkروات طائلkة  تkاليوتراكمkت بال، ھذا فيبكر  أبي
وابن سعد  ،الذھبيو ،المسعوديفعلى سبيل المثال ذكر . عفان عثمان بنعھد  في

ث�ثkين  إلkىتصkل وذكkروا أرقامkا أمkوا2 طائلkة؛ أن عثمkان تkرك ، نق� عkن آخkرين
. وإب�k اكثيkر فانتھبت وخلkف خkي�، مليون وخمسمائة ألف درھم ومائة ألف دينار

 يتصkدق بھkا ببkراديس وخيبkر وواد كkان صkدقات وتkرك ،ألف بعير بالربذةوترك 
  . 646ألف دينار يالقرى بقيمة مائت

 ،سkkعد ابkkنحسkkب مkkا ذكkkر  ،العkkوام بkkنتبقkkى لورثkkة الزبيkkر  ،وبعkkد سkkداد ديونkkه
أن مالkه بلkغ بعkد وفاتkه  المسkعوديوذكkر . 647وث�ثون مليkون ومائتkا ألkف خمسة

  . 648وألف عبد وأمة، فرسكما خلف ألف ، خمسين ألف دينار

وقيkل ، غلتkه مkن العkراق كkل يkوم ألkف دينkار كانkت: يعبيد اللـه التيم بنطلحة 
وشkيد داره بالمدينkة وبناھkا بkاAجر ، وبناحية الشkراة أكثkر مkن ذلkك، أكثر من ذلك

  . 649وابتنى داره بالكوفة المشھورة به ھذا الوقت

، فتkkرك ألkkف بعيkkر وث�ثkkة آ2ف شkkاة ومائkkة فkkرس ،عkkوف بkkنأمkkا عبkkد الkkرحمن 
الناضkح ھنkا ھkو البعيkر الkذي يسkتخدم ( اعشرين ناضkح علىيزرع بالجرف  وكان

كثkرة  علkىوممkا يkدل ، 650طkع بkالفؤوسقُ ما ترك ذھkب في وكان، )في سقي الزرع
سkبيل  فkيوبخمسkين ألkف دينkار  ،أنه لما حضرته الوفاة أوصى بkألف فkرس ،ماله

                                                 
   .محمد رضا، عثمان بن عفان 645

قال : عن عائشة، قالت...  :112-  ةجاء في سنن ابن ماج: ولتبرير موقفھم وجد علماء السنة حديثا يدعمھم
يا عثمان إن و2ك اللـه ھذا ا مر يوماً، فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك اللـه، «: رسول `
  . أنسيته: ما منعك أن تعلمي الناس بھذا؟ قالت: فقلت لعائشة: النعمان: قال. يقول ذلك ث�ث مراتٍ » ف� تخلعه

- 332، ص ص 2أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي، مروج الذھب ومعادن الجوھر،  646
  . 118من  31 ملف ، ابن سعد، الطبقات الكبرى،262، 2، الذھبي، تاريخ ا�س�م، 333

  . 32الطبقات الكبرى، ملف  647
  .المرجع السابق، نفس الموضع 648
 .المسعودي، نفس الموضع 649
  . 118من  33 ملف لكبرى،ابن سعد، الطبقات ا 650
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 بkنإن مصkعب   :  فُسئل عkن بكائkه فقkال اقيل إنه وقتئذ بكى بكاء شديدكما ، 651`
عھد رسول اللـه صلى اللـه عليه وسلم ولم يكkن  على ىوفت ؛يمن اخير كان عمير
 يوإنk، الم نجد له كفنk ؛يمن اخير كان عبد المطلب بنوإن حمزة ، هفييكفن  له ما

 وأخشkى أن أحتkبس عkن، حيkاة الkدنيا فkيأخشى أن أكون ممن عجلت لkه طيباتkه 
 . 652بكثرة مالي صحابيأ

جلkد   :  والبھkار، فقد ترك عند موتkه سkبعين بھkاًرا دنkانير، العاص عمرو بنأما 
وذكkر . ى أمkر مصkرولم يكن له مال قبل أن يولa ، 653بالمصري ثور ومبلغه أردبان

، من العين ثلثمائة ألف دينار وخمسkة وعشkرين ألkف دينkار“أنه خلف  المسعودي
ألkف دينkار بمصkر وضkيعته المعروفkة بمصkر  يومن الورق ألف درھم وغلkة مkائت

خلkف مkن الkذھب  ”أنkه الkذھبيوذكر، 654”بالوھط قيمُتھا عشkرة آ2ف ألkف درھkم
جمkkع  فkkيالخطkkاب باسkkتغ�ل منصkkبه  عمkkر بkkنوقkkد اتھمkkه ، 655”قنkkاطير مقنطkkرة

مثلمkا صkادر نصkف أمkوال بقيkة ، وصادر نصف مالkه لحسkاب بيkت المkال، ا موال
عيkون  علkىأما بعد فإنكم معشر العمال قعkدتم “: متھما إياھم، ا مصار على و2ته

  . 656”ا موال فجبيتم الحرام وأكلتم الحرام وأورثتم الحرام

يغkل بkالعراق  كkانو ،أنه باع أرضا له بسبعمائة ألkف ،عبيد اللـه بنوعن طلحة 
عائشkة كkل  إلkىيرسkل  كkانو( نحو أربعمائة ألف ويغل بالسراة عشرة آ2ف دينkار

وترك بعkد موتkه ، 657ودانقين وقيل إن غلته كل يوم ألف واف ،)سنة بعشرة آ2ف
وقومkت أصkوله وعقkاره بث�ثkين ، الkف دينkار يومkائت، الف درھم يمليونين ومائت

  . 658والبھار جلد ثور، قناطر ذھب 3كل بھار  في وترك مائة بھار، مليون درھم

 ،ثابkت حkين مkات بkنأن زيkد  ،المسkيب بkننق�k عkن سkعيد  المسkعوديوقد ذكر 
غير ما خلف مkن ا مkوال والضkياع ، يكسر بالفؤوس ما كانخلف الذھب والفضة 
فقلمkا رجkع ، المدينة إذا سkافر علىعمر يستخلفه  كانو. 659بقيمة مائة ألف دينار

  . 660حديقة من نخلإ2 أقطعه 

                                                 
  .321، ص 3خير الدين الزركلي، ا ع�م،  651
  .73من  31 ابن عبد البر، ا2ستيعاب في تمييز ا صحاب، ملف 652
 . 94 ص ،2المقريزي، المواعظ وا2عتبار بذكر الخطب واAثار،  653
 . 23، ص 3مروج الذھب،  654
   .58الذھبي، سير أع�م النب�ء، الجزء ا ول، ص  655
  . ابن عبد الحكم، فتوح مصر وأخبارھا، ذكر مقاسمة عمر بن الخطاب العمال 656
الدانق فھو مقياس أوزان  ؛ أماالمقصود بألف واف ألف درھم. 33 – 32 ص ص الذھبي، نفسه، 657

  . يساوي سدس درھم، لسان العرب وغيره
 . 118من  35 ملف ابن سعد، نفس المرجع، 658
 .333، ص 2مروج الذھب،  659
  .  57، ص 3خير الدين الزركلي، ا ع�م، 660
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، عنkkkد النkkkاس اوديونkkk، وخلkkkف خمسkkkمائة ألkkkف دينkkkار، منيkkkة علkkkي بkkkنومkkkات ي
  . 661وغير ذلك من التركة ما قيمته ث�ثمائة ألف دينار، وعقارات

  . 662وقاص داره بالعقيق أبي بنوبنى سعد 

ممkا ، مصkادر الثkروات تkاليوبال، المناصkب علkىالنھاية ا مويون  فيواستولى 
، والمتشkkدد النقkkي يا يkkديولوج، طالkkب أبkkي علkkي بkkنالثkkورة واختيkkار  إلkkىأدى 

 فkيالنھايkة رغkم انتصkاره عسkكريا  فkيلمواجھة ا مkويين الkذين ھزمkوه سياسkيا 
  . البداية

اسkتمر توزيkع الثkروات يتسkم بالتفkاوت  ،العصkور التاليkة لعصkر الراشkدين وفي
والطبقkات  ،وتحدثنا المصادر ا�س�مية عما يفوق الخيال من ترف الحكام .الشديد
الkب�ط وجھkاز  فkيوالفساد الشديد ، خصوصا من غير العرب، وفقر العامة ،الغنية
  . ه و2 يحتاج منا للشرحفيمما 2 سر ، الدولة

ولكنkه يقkف بkإج�ل أمkام مkا ، يوروبkبمرارة ا2سkتعمار ا  ا�س�مييدين الفكر 
 أبkيمثkل  .ا�س�kميبا2سkتعمار  ھموقد أسماھا بعض. يسميه بالفتوحات ا�س�مية

ولكkkن ھkkذا ، 2 بkkد مkkن ھkkذا التعبيkkر إن كkkان اسkkتعماريفا�س�kkم “: يالحسkkن النkkدو
ولkيس مkن ا ثkرة ، بحkب الحكومkة وا2سkتي�ء االنوع من ا2سkتعمار لkيس مkدفوع

الجھkاد طمkع  إلkىولم يكن يحفز المجاھدين ا ولين ، شيء فيا2قتصادية للقومية 
ولم يقصد منه إ2 بناء ، حساب الناس اAخرين علىخفض من العيش ورخائه  في

 ،وكkذلك حسkن البنkا، 663” حسن ما يمكن ل;نسان من ارتقاء روحي عالميإطار 
 فkي2 ، التاريخ أبkدا فياستعمار  أيb لم يشبھه  ا�س�مياعتبر أن ا2ستعمار  الذي

مkا فإن المسkتعمر المسkلم إن، نتائجه وفائدته فيمسالكه وإدارته و2  فيغايته و2 
كمkkا وصkkفه باسkkتعمار ، ھkkا كلمkkة الحkkقفي ييفkkتح ا رض حkkين يفتحھkkا ليعلkk كkkان

نظkkkرا  ،وھkkkذه المسkkkألة بالkkkذات تحتkkkاج بعkkkض ا2ھتمkkkام. 664ا سkkkتاذية وا�ص�kkkح
  : المعاصر ا�س�ميالفكر  في ھميتھا الكبيرة 

زعkkم أنkkه مkkا دخkkل  يوروبkkفا2سkkتعمار ا ؛ فھkkذا ا2دعkkاء قkkال بkkه كkkل اسkkتعمار* 
ويkزعم ا مريكيkون أنھkم ، أو ا خ�ق المسيحية ،الب�د ا خرى إ2 لنشر الحضارة

تثيkkkر كkkkره  التkkkي ،ومkkkا قامkkkت الحkkkروب الصkkkليبية، يريkkkدون نشkkkر الديموقراطيkkkة
ھkkkو أحkkkد أوجkkkه التشkkkابه بkkkين ھkkذا . ةدينيkkkإ2 تحkkkت شkkkعارات  ،ا�س�kkميين بشkkkدة

بالضkkبط  ھkkيَ ، ةدينيkkحربkkا  كانkkتفkkالحرب الصkkليبية إذا صkkدقنا أنھkkا . ا2سkkتعمارين
ولكن يدين . إس�مية) مقدسة أيْ ( والجھاد ھو حرب صليبية، مسيحيال ”الجھاد“

 ونبينمkkا يغضkk، ھا بكkkل الصkkفات البشkkعةونالحkkروب الصkkليبية ويصkkفا�س�kkميون 
                                                 

  . المسعودي، نفسه 661
  ). فرفع سمكھا، ووسع فضاءھا، وجعل أع�ھا شرفات(المسعودي، نفس الموضع  662
ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، الباب الثالث، العصر ا�س�مي، الفصل ا ول، عھد القيادة  663

 . ا�س�مية
 . دعوتنا رسائل ا�مام حسن البنا، 664
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وأعمkال  ،وقتkل ،وھدم لدور العبkادة ،ونھب ،فعله من سبيوما ، النظر عن الجھاد
 . كما ذكرت كتب التاريخ ا�س�مية نفسھا، إبادة جماعية أحيانا

ومنkذ عھkد ، ة صkرفةدينيkلم تكن الغزوات ا�س�مية تتم دائما تحkت شkعارات * 
إيkkاھم  اواعkkد ،ودعkkا قkkريش 2تباعkkه ،محمkkد وعkkد أصkkحابه بكنkkوز كسkkرى وقيصkkر

 علkىأريkدھم : طالب أبيكر من حديثه لعمه ذُ  حسب ما ،”العجم“من  بأخذ الجزية
 - أحمkدمسkند ( إلkيھم بھkا العجkم الجزيkة يكلمة واحدة تدين لھم بھkا العkرب وتkؤد

فرأيkت ، ا رض يإن اللkـه زوى لk: ا راضkيكما بشر أصkحابه بkاحت�ل . )3417
ا حاديث الصkحيحة ( منھا يل يَ وسيبلغ ملكھا ما زُ  يوإن أمت، مشارقھا ومغاربھا

اغkkزوا تبkkوك تغنمkkوا بنkkات : بkkل لkkم يخkkل ا مkkر مkkن إغkkراء بالنسkkاء ،)2 - ل_لبkkاني
قkيس  بkننسب الحديث لمحمد فرد عليه شخص اسمه الجد  :ا صفر ونساء الروم

. الغkkزو فkييقصkد ائkذن لنkا بعkدم المشkاركة ، 665ائkذن لنkا و2 تفتنkا بالنسkاء: قkائ�
إنكkم قkد أصkبحتم “: المسkجد وقkال فيالخطاب غزو الشام قام  عمر بنوحين قرر 

صkkلى اللkkـه عليkkه وسkkلم فkkتح ب�kkد  النبkkيوقkkد وعkkدكم ، غيkkر دار مقkkام بالحجkkاز فkkي
بكkر  أبkيومما ُنسkب لعائشkة بنkت . 666”أرض فارس إلىفسيروا ، كسرى وقيصر

. ھkذا ھkو مkا لفkت نظرھkا كkانف، 667اAن نشبع من التمkر: أنھا قالت بعد فتح خيبر
أن يفصkkkل بkkkين الغkkkزوات ا�س�kkkمية والكميkkkات  يموضkkkوع باحkkkثٍ  ي̂ و2 يمكkkkن  

الخkkراج  علkkىُبنيkkت وعاشkkت  التkkي ،الدولkkة علkkىتkkدفقت  التkkيالھائلkkة مkkن ا مkkوال 
عkن اعتبkار أشkرف مصkادر  يو2 يمكن التغاض. المفتوحة ا راضيالمستقطع من 

مkن ا طفkال  السkبياعتبkار  إلkىكمkا 2 يمكkن النظkر . ا�س�kم ھkو الغkزو فkيالمال 
ومkن  .عkةفية ردينيkأھkدافا أخ�قيkة و ، أويأنه يحمل معان، والنساء ما2 للمسلمين

أن مkkن شkروط صkkلح المسkلمين مkkع ، 2 يمكkkن اعتبارھkا غيkkر مشkينة التkيالوقkائع 
التkزامھم لضkمان ، تضمنت تسليم رھائن من أبنائھم ،غزوھا التيكثير من البلدان 

وأحيانا تضمنت الشروط دفع عدد ، وا2لتزام بشروط الصلح ا خرى، بدفع الجزية
 فkkيومkkن أمثلkkة ذلkkك ا2تفkkاق مkkع أھkkل النوبkkة بعkkد فشkkل الغkkزو ، مkkن العبيkkد كجزيkkة

ربمkا يكونkوا مkن ، 668مkن العبيkد كkل عkام 365يعطوا المسلمين  أن علىاحت�لھا 
أن ھkkذا مقابkkل أن يقkkدم لھkkم المسkkلمون طعامkkا بkkنفس  يوحسkkب الkkب�ذر، أبنkkاءھم

إنمkا  :قkال ؛سkعد بkنصkالح عkن الليkث  عبkد ` بkنعبيد عن  أبيكر عن وذُ  .القدر
أن 2 نقkkاتلھم و2 يقاتلونkkا وأن يعطونkkا رقيًقkkا  علkkىبيننkkا وبkkين النوبkkة  الصkkلح

وأن ... يشkترىذلك طعاًما فإن بkاعوا نسkاءھم لkم أر بkذلك بأًسkا أن  ونعطيھم بقدر
رأس وسkkتين رأًسkkا  كkل سkkنة ث�kkث مئkة فkkيأمkر بkkإلزام النوبkة “ المھkkديالخليفkة 

                                                 
ھذا الحديث في سياق تفسير سورة التوبة آية  ،والثعالبي ،والسيوطي ،والقرطبي ،ذكر كل من الطبري 665
 . ”ومنھم من يقول ائذن لي و2 تفتني أ2 في الفتنة سقطوا وإن جھنم لمحيطة بالكفرين“: 49
 . نقلھا عن الواقدي في فتوح ا مصار، 293المسعودي، نفس المرجع، ص  666
  .42من  34 ملف ، الرحيق المختوم،المباركفوري صفي الرحمن 667
 . 441، ص 1المسعودي، مروج الذھب،  668
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جبkر أُ  كمkا، 669” أن يعطkوا قمًحkا وخkل خمkر وثياًبkا وفرشkا أو قيمتkه علkىوزرافة 
أو ببيkkkع أبنkkkائھم ، إمkkkا مkkkا2، دفkkkع الجزيkkkة علkkkى  أھkkkل برقkkkة مkkkن مدينkkkة أنطkkkابلس

أعمال  كانتوالھند ودول آسيا ا خرى ف أما ب�د المشرق من فارس. 670لتسديدھا
أعkداد السkبايا  كانتكما ، القتل أوسع وأكثر فظاعة مما شھدت الشام وب�د أفريقيا

كkل جريkرتھم أنھkم  كانkتالkذين ، اعتداء من قبل أھل ھذه الkب�د دون أي̂ ، 671أكثر
وكيkف . وتمردوا بقkدر أكبkر مkن غيkرھم، رفضوا ا2ستس�م بسھولة للغزاة العرب

عھkد  فkينصف جلkوس عشkرات ا لkوف مkن العkرب المسkلمين بkالجزيرة العربيkة 
مkن أمkوال الجزيkة  ”العطkاء“إلkيھم  يkأتيالراشدين للتسلية بالجنس وا كkل بينمkا 

قيمkkة  أي̂ ھkkل يمكkkن الكشkkف عkkن . مkkن النسkkاء وا طفkkال السkkبيَ شkkاملة  ،والخkkراج
أ2 يمكن القول أن العرب حين صاروا مسلمين حولوا  عة لھذا الوضع؟فيإنسانية ر

صkkراع بيkkنھم وبkkين الشkkعوب  إلkkىصkkراعاتھم الداخليkkة بغkkرض النھkkب والسkkلب 
بkالطبع ( الغزوات ا�س�kمية فيأحيانا  كفاروإن مشاركة . ا خرى بنفس المنطق؟

لقkد مارسkت . لھذه الغkزوات دينيالمأرب ال فيليشكك بوضوح  ،)المغانم فيطمعا 
 Aتkيواعتبkر ا�س�kم أن المkال ا ،السkبيالقبائل العربيkة أعمkال ا�غkارة والسkلب و

لغkزو ، المسkلمون؛ ثkم اتجkه العkرب الجkدد، سبيل اللـه أشkرف المkال فيمن الغزو 
 . ولكن صار ھذا يتم باسم اللـه، السبيالنھب و: وممارسة نفس اللعبة ”العجم“

 القرآن نفسه حسب ،ا شد كفرا ونفاقا؛ وإن ھجرة مئات ا لوف من ا عراب 
المفتوحة 2 يمكن فھمه كعمل ذو أھداف  ا راضي فيواستيطانھم ، )97: التوبة(

العاص  عمرو بنالخطاب و عمر بنوإذا عدنا لقراءة المراس�ت بين . أخ�قية
 كان لرأينا بوضوح أن اعتصار الب�د المفتوحة، خراج مصر علىوالخ�ف بينھما 

الخليفة يطالب بأكبر  كانف ؛أفضل معدل للنھب علىوما الخ�ف إ2 ، نفيھدفا للطر
، ما يمكن سكانيرى أن يأخذ من ال كان العاص عمرو بنولكن ، كمية من ا موال

يضمن  تاليوبال، قوة العمل علىيحافظ  حتى، لمعاشھم يكفيبحيث يحفظ لھم ما 
الخطاب نفسه  عمر بناستخدمه  الذيوھو المنطق ، 672ا عوام التالية فيالخراج 

                                                 
  . 29من  15ملف فتوح البلدان،  669
حدثنا عبد ` بن صالح   : الھيثم قالحدثني بكر بن “: ، قال29من  14 ملف الب�ذري، فتوح البلدان، 670
أنطابلس ومدينتھا برقة وھي  صالح عمرو بن العاص أھل  : سھيل بن عقيل عن عبد ` بن ھبيرة قال عن

.  ”الجزية على أن يبيعوا من أبنائھم من أرادوا في جزيتھم بين مصر وإفريقية بعد أن حاصرھم وقاتلھم على
    

 . ي المرجع السابقذكرھا تفصي� الب�ذري ف 671
وا2عتبار بذكر الخطب  المقريزي، المواعظ :نص المراس�ت منشور في كثير من المصادر، منھا 672

ذكر ما عمله المسلمون عند فتح مصر في الخراج وما كان من أمر مصر في : الجزء ا ول، فصل ،واAثار
ء عمر بن الخطاب عمرو بن العاص في فتوح مصر وأخبارھا، ذكر استبطا، ، وابن عبد الحكم)ذلك مع القبط

بالخراج وكتابك إلى  فإني قد عجبت من كثرة كتبي إليك في إبطائك  : أما بعد: )باختصار( الخراج، ومنھا ھذا
البين ولم أقدمك إلى مصر أجعلھا لك طعمة و2  بثنيات الطرق وقد علمت أني لست أرضى منك إ2 بالحق

فإنما  وفيرك الخراج وحسن سياستك فإذا أتاك كتابي ھذا فاحمل الخراجرجوت من ت لقومك ولكني وجھتك لما
   .  ھو فيء المسلمين وعندي من قد تعلم قوم محصورون والس�م

فقد أتاني كتاب أمير المؤمنين يستبطئني في الخراج ويزعم أني أحيد عن   ...  :فكتب إليه عمرو بن العاص
صالح ما تعلم ولكن أھل ا رض استنظروني إلى أن تدرك  أرغب عنالحق وأنكث عن الطريق وإني واللـه ما 
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فأوصى بأ2 تحمل ، العاص وغيره ابنويبدو أنه تعلمه من ، مع أھل العراق والشام
بنسبة ، وبفرض الجزية ،حد التعبير المسند إليه على، ا رض بأكثر مما تحتمل

 وفيكما أوصى بأھل الذمة أن ي، وتقسيمھا بين المسلمين، تحملھا سكانيمكن لل
ومن الخلفاء من . 673وأن يقاتل من ورائھم ،و2 يكلفوا فوق طاقتھم ،لھم بعھدھم

طالب أسامة بن زيد والي الخراج فقد  ؛أصر على اعتصار أھل الذمة حتى الموت
يا “: بتخفيف الخراج عن أھل مصر قائ�سليمان بن عبد الملك بمصر الخليفة 
يت أن ترفق بھا أفإن ر، وجھدتإني ما جئتك حتى نھكت الرعية ، أمير المؤمنين
وص�ح ، وتخفف من خراجھا ما تقوى به على عمارة ب�دھا، وترفه عليھا

ھبلتك “: فكام رد الخليفة، ”ستدرك ذلك في العام المقبلفإنه يُ ، معايشھا فافعل
 . )النجا ھو الجلد( 674”فاحلب الدم والنجا أحلب الدر فإذا انقطع، أمك

وغيرھمkkا مkkن الضkkرائب تتسkkم  ،الجزيkkة والخkkراجكkkذلك لkkم تكkkن عمليkkة جمkkع 
حيkث أن الخkراج نفسkه والضkرائب ا خkرى ، بعقد الذمة حتىأو ا2لتزام  ،بالنزاھة
، وكذلك تم أحيانا زيادة الجزية عمkا نkص عليkه عقkد الذمkة، ھذا العقد فيلم تدخل 

: مقريkkزيمkkا ذكkkر ال حسkkب ،فقkkد فعلھkkا مkkث� معاويkkة، مخالفkkة صkkريحة للعھkkد فkkي
 علkىأن زد   :  مصر خراج يَ قد ُو̂ل  وكانوردان  إلىان فيس أبي بنوكتب معاوية “

عھدھم أن 2  وفينزيد عليھم  كيف  :  فكتب إليه وردان، قيراًطا كل رجل من القبط
  .  675 ”عزل وردان غير ذلك فيوقيل ، فعزله معاوية   ، يزاد عليھم شيء

 عمر بkنألغاھا  حتى، الذين أسلموا من قبل ا مويين علىفرض الجزية  أنكما 
، يعبkد اللkـه الحكمk بkنالجراح  ؛عھده فيخراسان  يكر أن والذُ  وقد .لعزيزعبد ا
ويقkول لھkم أنkتم أسkلمتم فkرارا ، الكفkارمkن أسkلم مkن  علkىقkد فkرض الجزيkة  كان

. 676عمkkرفعزلkkه ، ديkkنھم وأدوا الجزيkkة علkkىفkkامتنعوا مkkن ا�س�kkم وثبتkkوا ، منھkkا
 فkيبkل تمkت . 2 يمكkن أن ُتفسkر دوافعkه تفسkيرا أخ�قيkا، 677المkوتى علىوأحيانا 

 علkىل�سkتي�ء ، العkاص عمرو بkنمنھم ، أحيان كثيرة عمليات قتل من قبل الو2ة
المصkkkادر  فkkkيوھkkkذه الوقkkkائع متkkkوفرة بكثkkkرة ھائلkkkة ، الkkkذھب وا مkkkوال ا خkkkرى

 عمkkرو بkkنأن  ،عبkkد الحكkkم ابkkننق�kk عkkن  مقريkkزيال - كمثkkال –فkkذكر  ؛ا�س�kkمية
ونفkذ  ،”كنkًزا عنkده فقkدرت عليkه قتلتkه يكتمن إن من“: العاص لما فتح مصر قال

                                                                                                                                            
غنى بھم عنه  للمسلمين فكان الرفق بھم خيًرا من أن نخرق بھم فيصيروا إلى بيع ما 2 غلتھم فنظرت

 دينار وجباھا المقوقس قبله مليونعشر  يالعاص اثن جباھا عمرو بن  : الليث بن سعد وحسب .  والس�م
وجباھا عبد ` بن سعد بن سرح . سبق فعند ذلك كتب إليه عمر بن الخطاب بما .  دينار ونمليسنة عشرين ب

فقال عثمان لعمرو بن العاص بعدما عزله عن  ،دينار مليون حين استعمله عثمان على مصر أربعة عشر
ن لم يمت إذلك  ،أضررتم بولدھا  : فرد عمرو.  عبد اللـه درت اللقحة بأكثر من درھا ا ول يا أبا  : مصر

    .  الفصيل
 .  27، ص 21أبو يوسف، كتاب الخراج، ص  673

 .52 - 51ص ، الوزراء والكتاب، ص يالجھشيار 674 
 . 149 ص ،1المواعظ وا2عتبار،  675
 .   213 ،ص 9 ج   البداية والنھاية 676
 . 22راجع ابن قيم الجوزية، أحكام أھل الذمة، ص  677
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وأخرجkkوا مkkا لkkديھم مkkن  ،بر ا قبkkاطفkkاعتُ ، ھkkذا فع�kk ضkkد شkkخص اسkkمه بطkkرس
 . لماذا يصادر الكنوز؟: ولنا أن نتساءل .678كنوز

وھنkا يختلkف بعkض ، ا�س�مية دفاعيkة أبkدالم تكن الغالبية العظمى للغزوات  - 
وھkذا يتفkق مkع دعkوة ، ھجومية كانتالسائد أنھا  رأيُ وال. ا�س�ميين المعاصرين

لكkkkل  يعون بالطkkkابع الkkkدفاعدa فيkkkأمkkkا بعkkkض الkkkدعاة المعاصkkkرين . ا�س�kkkم للغkkkزو
ولkم يتkبن الفقھkاء . ا�س�kميالفكkر  فkيغيkر سkائد  رأيٌ وھkو ، الغزوات ا�س�مية

ولم يجkد ، ا�س�م فيالغزو ھو أشرف ا عمال  ؛  نھذا الزعم الماضي فيالكبار 
 ،غkkkزو الkkkب�د ا خkkkرى فkkkيغضاضkkkة  أيa محمkkkد  النبkkkيالخلفkkkاء الراشkkkدون و2 

باحkث نزيkه أن  أيb و2 يستطيع . فرض الجزية والخراج على أھلھاو ،واستعمارھا
غkkرب الصkkين مkkن أعمkkال  إلkkى إسkkبانياالممتkkدة مkkن  ا راضkkييتصkkور أن احkkت�ل 

ولkم تتحkرج . بل إن غزوة بدر نفسھا لم تكkن إ2 عم�k ھجوميkا. الدفاع عن النفس
 ،السkkkبيو ،وأعمkkkال القتkkkل ،كتkkب التkkkاريخ ا�س�kkkمية مkkن ذكkkkر تفاصkkkيل الغkkزوات

وتفاصkkيل إرسkkال . ا�س�kkميھkkا مkkن قبkkل الجkkيش فيتمkkت  التkkي ،والنھkkب والسkkلب
فلkkم تعتkkد ، كتkkب التkkاريخ فkkيب�kkد بعيkkدة وآمنkkة مدونkkة تفصkkي�  ”فkkتح”لkkـالجيkkوش 

دولkة  علkىوغيرھkا  ،وأبنkاء الھنkد ،المغkرب فkي ،والقبائkل البربريkة ،المدن الليبية
ولkم تعتkد شkعوب ، بل العكس صحيح، ا�س�ميلم ا�سبان العاھاجم يولم ، الخلفاء

وحكمھkkا  ،شkkعوبا تخضkkع ل�حkkت�ل كانkkتبkkل ، عkkرب الجزيkkرة علkkىمصkkر والشkkام 
يعيشkوا  يأھلھkا لكk إلkىولkم يسkلموھا  ،العرب المسلمون بد2 مkن الkروم والفkرس

يعتبkر المحتkل مkدافعا  الkذي ،الحkالي ا مريكkييشكون من الخطاب  منإن . أحرارا
حkkkين اعتبkkkروا ا2سkkkتعمار  ،قkkkد سkkkبقوه، عkkkن نفسkkkه والمقkkkاوم ل�حkkkت�ل إرھابيkkkا

  .والمقاومين من حزب الشيطان ،الحقدفاعا عن  ا�س�مي

 التkي ،السبيوقد سجل المؤرخون المسلمون كثيرا من وقائع ا�بادة والمذابح و
 دون أي̂ وأحيانkا  ،بسبب دفاعھم عن أنفسھم ،”المفتوحة“تعرض لھا أبناء الب�د 

  : نسوق منھا أمثلة، مبرر

فقاتkل أھلھkا فھkزمھم وقتkل  ؛679ھجرية 29اصطخرعام  إلىعامر  ابن توجه - 
 ،ھجريkkة 23ا قkkل منkkذ  علkkىمkkرات  3والمدينkkة فتحkkت   . 680 ھkkا نحkkو مائkkة ألkkففي

  . بسبب دفاعھم المستميت عن أنفسھم ،السبيكل مرة تعرض أھلھا للقتل و وفي

بkkأوامر  ،ھجريkkة 56سkkمرقند عkkام  إلkkىعفkkان  عثمkkان بkkن بkkنتوجkkه سkkعيد  - 
 فkيفقاتلھم وھزمھم وحصرھم  ،الترك فخرج إليه أھل الصغد من ؛الخليفة معاوية

يkkده مkkن أبنkkاء  فkkييكونkkون  اغ�مkk خمسkkين افصkkالحوه وأعطkkوه رھنkk، مkkدينتھم
   . 681 المدينة إلىوجاء بالغلمان الرھن معه ، فأقام بالترمذ ولم يف لھم، عظمائھم

                                                 
 . 144 ص ،1المواعظ وا2عتبار،  678
 .604الطبري، تاريخ الرسل والملوك، الجزء الثاني، ص  679
  . 29من  25ملف الب�ذري، فتوح البلدان،  680
 . 250، ص 3تاريخ الطبري، الجزء  681
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وقيkل سkتة  ،وقتkل بھkا ثمانيkة آ2ف، القاسkم برھمنابkاذ بالھنkد محمkد بkنفتح  - 
  . 682 وعشرين ألًفا 

 وخkرب اوأخkذ ق�عھk، النوبkةمحمد ب�kد  بنھجرية افتتح مروان  121سنة  - 
وأعطkاه ، كkل سkنة بkألف رأس يؤديھkا إليkه فيبالجزية حاكمھا فأذعن له  ؛اأرضھ

   . 683 ذلك على ارھن

 ؛وقتلkkوا خليفتkkه ،أھلھkkا قkkد ثkkاروا كkkانو ،جرجkkان إلkkىتوجkkه يزيkkد الرويkkان  - 
وصلب من قتل عن  ،وسبى ذراريھم ،فقتل خلًقا من أھلھا، فدخلھا وأھلھا غافلون

    .  684  ويساره يمين الطريق

 افقتkkل ث�ثkkين ألفkk ؛عموريkkة إلkkىھجريkkة خkkرج الخليفkkة المعتصkkم  223سkkنة  - 
 . 685وسبى مثلھم وحرقھا بالنار

وكسkر صkنم سkومنات  ،فتح بعض من ب�kد الھنkد، سبكتكين بنالملك محمود  - 
وقتل خمسين ، الصنم علىوأوقدت جيوشه النيران ، ھجرية 416شعبان سنة  في

  . 686ألفا من أھل البلد

خمسkين  السkبيوبلغ عkدد  ،سنة ھجرية ا ندلس 84نصير  بنافتتح موسى  - 
  . 687األف

فوفقkkا ؛ عبkkد الحكkkم ابkkنوحشkkية الغkkزاة المسkkلمين مkkا ذكkkره  علkkىومkkن ا مثلkkة 
ثkم  ،أخذوا من بھkا ،ما بعد بأم حكيمفييت مa حين نزل المسلمون جزيرة سُ  :لروايته
مkن  يَ ومkن بقk ،وطبخkوه ،)قطعkوه أيْ ( فذبحوه ثم عضkوه ،رجل منھم إلىعمدوا 

يkأكلون  كkانواو ،بينمkا ألقkوه جانبkا ،ثkم أوحkوا لھkم بkأنھم أكلkوه، أصحابه ينظرون
ا ندلس أن المسلمين يkأكلون لحkم  فيفأشاعوا  ،ثم أطلقوا سراحھم، لحما لحيوان

  . 688وذلك �رھاب الناس ،البشر

  . 689عام ونصف فقط أربعين ألفا في السبيبلغ عدد  ،وخراسان ،فارس وفي - 

 ،واغتصkاب النسkاء ،وھذه أمثلة قليلة جدا من كثير من أعمال ا�بادة الجماعيkة
مسkلمين فخkورين بجkرائم  أيkديتكتظ بھا كتب التkاريخ المكتوبkة ب ،ونھب الثروات

 . منھا أحفادھم اAن ييشك التي ،الحرب

                                                 
  .29من  27 ملف :الب�ذري، نفس المرجع 682
 . 359، ص 9 ابن كثير، المرجع السابق، ج 683
 .29من  22ملف  الب�ذري، فتوح البلدان، 684
   .104 ص ،3 عبد الحي بن أحمد العكري الدمشقي، شذرات الذھب في أخبار من ذھب، ج 685
  . 90 ص ،5المرجع السابق، ج  686
  . 342 ص ،1نفس المرجع، ج  687
  . فتوح مصر وأخبارھا، ذكر فتح ا ندلس 688
  . 500 ص ،2 تاريخ ابن خلدون، 689
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ا للغkkزو واسkkتعمار دينيkkيفھkkم المسkkلمون مkkن الkkنص المقkkدس مkkا يقkkدم تبريkkرا  - 
  : اAخرين أراضي

ا رض كمkkا  فkkيوعملkkوا الصkkالحات ليسkkتخلفنھم  وعkkد اللkkـه الkkذين آمنkkوا مkkنكم
أن  إلkkىوقkkد ذھkkب كثيkkر مkkن المفسkkرين . )55: النkkور( اسkkتخلف الkkذين مkkن قkkبلھم

، أرض المشركين من العkرب والعجkم ”المقصود ھو كل ا رض أوكما قال الطبري
  . 690”جعلھم ملوكھا وساستھافي

 الصkkkالحون يھkkkا عبkkkادزبkkkور مkkkن بعkkkد الkkkذكر أن ا رض يرثال فkkkيولقkkkد كتبنkkkا 
 ؛ أمkاأن المقصkود ھkم المسkلمون إلkىوقد ذھب أكثkر المفسkرين . )105: ا نبياء(

أنھkا ا رض  إلkىوذھkب آخkرون  ،أنھا أرض الجنة إلىھا ذھب البعض فيا رض ف
  .الكفارأرض المسلمين و ؛كلھا

؛ للعkkالم ا�س�kkميالمنتظkkر لتسkkتكمل مشkkروعية الغkkزو  المھkkديفكkkرة  يوتkkأت 
 ابkkنمkkنھم ( عkkدا قلkkة قليلkkة مkkن العق�نيkkين ،عتقkkد جkkل المسkkلمين خاصkkة وعامkkةفي

 مسkkkلم أن العkkkالم سيشkkkھد ظھkkkور قائkkkدٍ  ،)ورشkkkيد رضkkkا ،ومحمkkkد عبkkkده ،خلkkkدون
وسkkتكون ، ويمkk_ ا رض عkkد2 ،يزيkkل الظلkkم ،نبkkويمkkن أھkkل البيkkت ال) بkkالطبع(

المسيح ليستكمل ا مر بالغلبkة النھائيkة  يثم يأت، ا رض كلھا حينئذ تحت سيطرته
  . 691والمطلقة ل;س�م

أ2 “  :  إذ قال؛ فتح فارس ما 2 يحتاج للتعليق علىالخطاب  عمر بنتعليق  وفي
يضkر بمسkلم أ2 وإن  اب�دھم شبر وإن ملك المجوسية قد ذھب فليسوا يملكون من

 ”لينظkkر كيkkف تعملkkون وأبنkkاءھم قkkد أورثكkkم أرضkkھم وديkkارھم وأمkkوالھماللkkـه 
  . 692)التشديد من عندنا(

                                                 
  . تفسير سورة النور -جامع البيان عن تفسير آي القرآن 690

يعني أرض مكة؛  ن المھاجرين سألوا اللـه : أحدھما: فيه قو2ن ”ليستخلفنھم في  رض“: وذكر القرطبي
  .ب�د العرب والعجم: الثاني. تعالى ذلك فوعدوا كما وعدت بنو إسرائيل؛ قال معناه النقاش

 ؛ أيْ ته خلفاء ا رضھذا وعد من اللـه تعالى لرسوله صلوات اللـه وس�مه عليه بأنه سيجعل أم: وابن كثير
  . أئمة الناس والو2ة عليھم، وبھم تصلح الب�د، وتخضع لھم العباد

ليست مجرد الملك والقھر  إنھا حقيقة ا2ستخ�ف في ا رض؟ فما): في ظ�ل القرآن(ورأى سيد قطب 
ق المنھج الذي في ا�ص�ح والتعمير والبناء؛ وتحقي استخدامه إنما ھي ھذا كله على شرط.. والغلبة والحكم

عليه؛ وتصل عن طريقه إلى مستوى الكمال المقدر لھا في ا رض، ال�ئق  تسير يْ رسمه اللـه للبشرية ك
 وقدرة. ا2ستخ�ف في ا رض قدرة على العمارة وا�ص�ح، 2 على الھدم وا�فساد إن. أكرمھا اللـه بخليقة

البشرية والنظام البشري،  بالنفس قدرة على ا2رتفاعو. تحقيق العدل والطمأنينة، 2 على الظلم والقھر على
ا2ستخ�ف ھو الذي وعده اللـه الذين آمنوا  وھذا الحيوان 2 على ا2نحدار بالفرد والجماعة إلى مدارج

 -كما استخلف المؤمنين الصالحين قبلھم  -يستخلفھم في ا رض  وعدھم اللـه أن.. وعملوا الصالحات
 الكمال `؛ ويقرروا العدل الذي أراده `؛ ويسيروا بالبشرية خطوات في طريق ادهليحققوا النھج الذي أر

فيھا البغي والجور،  فأما الذين يملكون فيفسدون في ا رض، وينشرون.. المقدر لھا يوم أنشأھا اللـه
ھم فيه، أو إنما ھم مبتلون بما . في ا رض مستخلفين فھؤ2ء ليسوا.. وينحدرون بھا إلى مدارج الحيوان

  . لحكمة يقدرھا اللـه عليھم مبتلى بھم غيرھم، ممن يسلطون
   .”مؤسسة الرسالة“ تأليفالمھدي المنتظر في الفكر ا�س�مي،  691
  . 564 ص ،2تاريخ ابن خلدون،  692
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ولكkن فقkط نوضkح أن الدولkة ، إدانkة الغkزوات ا�س�kمية إلkىدف ونحن 2 نھ - 
قkkد ، عھkkد الرشkkدين أو غيkkرھم فkkيسkkواء ، دولkkة أخkkرى مثkkل أي̂ ا�س�kkمية مثلھkkا 

عملت ما استطاعت لتحقيق مصالحھا المادية بالوسائل  أيْ ؛ مارست سلوك الدولة
ھkذا الموضkوع  فيالكيل بمكيالين  علىيصر  ا�س�ميولكن الفكر . الممكنة وقتھا

مkع ، غkزوا كkانأما ا2سkتعمار اAخkر ف ،”فتحا“ كان ا�س�ميفا2ستعمار . بالذات
ھدفkkه المصkkالح  كkkان الثkkانيو ،ةدينيkkادعkkاء أن ا ول لkkم تكkkن أھدافkkه دنيويkkة بkkل 

  . ا�س�م علىأو القضاء  ،المادية

بkين تحkرر أسkبانيا مkن ا2سkتعمار  -مkث�  -التمييkز  ھkذا الموضkوع يجkري وفي
ومkkن ا مثلkkة . وتحريkkر فلسkkطين مkkن الصkkليبيين، ا�س�kkمي - العربkkي يا2سkkتيطان
بينمkا يوصkف أبkو ، بط�k) سkليمان الحلبkي( أن ُيعتبر قاتل الجنرال كليبر :البسيطة

رغkم أن كkل منھمkا قتkل مسkتعمرا  ،بأسkوأ الصkفات، الخطkاب عمر بkنقاتل  ؛لؤلؤة
  . أجنبيا لب�ده

فقkد  ،الkب�د المسkتعمرة فkيقkد أقkام حضkارات  ا�س�kميا2سkتعمار  إذا كانو - 
الكثيkر مkن التقkدم  ،رغم ما ارتكب من جرائم ضد ا�نسانية ،الغربيقدم ا2ستعمار 

بعد جريمkة  ،أمريكا فيالتاريخ  فيبل أقام أعظم حضارة ، والحضارة للمستعمرات
 . ھا ا صليين بفظاظةسكانإبادة معظم 

 ،بفرض ثقافته ومحو ھويkة الشkعوب المسkتعمرة الغربيأما اتھام ا2ستعمار  - 
بkل  ،وطمkس ثقافاتھkا ،حيث تkم تعريkب شkعوب بأكملھkا، ھذا فيف� يقارن ا�س�م 

وبخصkوص ھkذه النقطkة . لصالح الثقافة ا�س�مية ،والتقليل من شأنھا ،وتحقيرھا
بعض الشkعوب  فيالمسلمين  - الفاتحين العرب رأيعن  مقريزينسوق ما كتبه ال

  : احتلوا أرضھا التي

الشkkھوات  فkkيا2نھمkkاك   :  ومkkن أخ�قھkkم، قلkkة الغيkkرة ومkkن أخ�kkق أھkkل مصkkر
 عمkkر بkkنعkkن  يَ وِ وقkkد رُ . وكثkkرة ا2سkkتھتار وعkkدم المبkkا2ة وا�معkkان مkkن الم�kkذ

إن   :  ھا فقkالسkكانعkن طبkائع البلkدان وأخ�kق  693ا حبkار أنkه سkأل كعkب الخطاب
أنkا 2حkق بالشkام   :  جعل كل شيء لشيء فقال العقل - خلق ا شياء اللـه تعالى لما

 وأنkا معkك  :  أنkا 2حkق بمصkر فقkال الkذل  :  وأنا معك وقال الخصkب  :  الفتنة فقالت
لما خلق اللـه   :  ويقال  .  وأنا معك  :  أنا 2حق بالبادية فقالت الصحة  :  وقال الشقاء

والحياء والنجدة والفتنة والكبر والنفkاق ا�يمان   :  الخلق خلق معھم عشرة أخ�ق
وأنkا   :  أنkا 2حkق بkاليمن فقkال الحيkاء  :  والشقاء فقال ا�يمان والغنى والفقر والذل

أنkا   :  وقال الكبر  .  وأنا معك  :  أنا 2حقة بالشام فقالت الفتنة  :  وقالت النجدة  .  معك
  .  المكر عشرة أجزاء  :  عباس  ابنوعن  ..معك وأنا  :  2حق بالعراق فقال النفاق

  :  أربعkة فيأربعة 2 تعرف   :  ويقال  .  سائر الناس فيالقبط وواحد  فيتسعة منھا 
.  الkkزنج فkkيالقkkبط والعمkkر  فkkيالتkkرك والشkkجاعة  فkkيوالوفkkاء  الkkروم فkkيالسkkخاء 

                                                 
ھو كعب بن مانع من كبار أحبار اليھود، قدم من اليمن وأسلم في خ�فة عمر بن الخطاب وسكن المدينة،  693

  . ه 34ومات بحمص سنة ، ثم غادرھا إلى الشام في زمن الخليفة عثمان بن عفان وصار مستشارا لمعاوية
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أكkيس النkاس صkغاًرا   .  لkبغعبيkد لمkن   :  العربيkة أھkل مصkر فقkال ابkنووصkف  
بالبصkرة  وضkع قدمkه إبلkيسلمkا أھkبط   :  عمkرو عبkد ` بkنوقkال   .  وأجلھم كباًرا
يطھرھkا  ومصkر أرض نجسkة كkالمرأة العkاذل  :  وقال كعkب ا حبkار  .  وفرخ بمصر
  :  أصkناف وجkدت أھkل مصkر ث�ثkة  :  انفيسk أبkي بkنوقال معاويkة   .  النيل كل عام

فkالعرب   :  فأما الثلث الذين ھkم النkاس.  وثلث يشبه الناس وثلث 2 ناس فثلث ناس
 يعنkيالمسkالمة   :  والثلkث الkذين 2 نkاس مواليفkال  :  يشkبھون النkاس والثلث الذين

  . 694  القبط

ن لحكkkم ووھkkم المعkkاد، ممkkن أسkkموا بالشkkعوبية ا�س�kkميأمkkا موقkkف الفكkkر  -
اتسkم الkرد علkيھم بتحقيkر ثقافkة قkد و .وھkو العkداء الشkديد، فمعروف جيدا، العرب

ولنتkذكر أن ا�س�kم قkد  .والkربط بkين العkداء للعkرب والكفkر والزندقkة، غير العرب
غيkر  ا�س�kمي – عربيالرد ال كانوقد . تضمن ضرورة توقير العروبة لغة وشعبا

 الغربkkيأ2 يتشkkابه ھkkذا مkkع موقkkف ا2سkkتعمار . 695ريفيkkوتك عنصkkري ؛متkkوازن
  . ية؟؟وروبوالمركزية ا 

  

  : مستوى الواقع المعاصر علىثالثا 

. ينعتونھkkا كمkkا ،الجاھليkkة ، أوالدنيويkkة؛ ينتقkkد ا�س�kkميون الحضkkارة الحديثkkة * 
ولكkkن يتميkkز ا�س�kkميون بkkأنھم . وھkkذا يفعلkkه أيضkkا كثيkkر مkkن المفكkkرين الغkkربيين

 الثقkافيالغkزو  إلkى ،ب�kد ا�س�kم فkيويوجkد  ،الغرب فييعزون نفس ما ينتقدونه 
ومkا انحرافkه إ2 ، فھkو ا رقkى أخ�قيkا وقيميkا ،ا�س�kميعالم الشرق  ؛ أماالغربي

إطkkار مkkؤامرة  فkkيسkkواء ، مسkkتورد مkkن الخkkارج ؛دخيkkل عليkkه، شkkيء غيkkر أصkkيل
فالمقارنة ھنا . أو 2نحراف الحكام وبعد المسلمين عن دينھم، ا�س�م علىعالمية 

لغkkرب ا وكkkأنa . )ا�س�kkم( ونkkص) الغkkرب( بkkل بkkين واقkkع، ليسkkت بkkين واقkkع وواقkkع
والنزعkkة  ،يوا2شkkتراك ،الليبرالkkيبkkل إن الفكkkر ، ا�نسkkانية الkkدعوات إلkkىيفتقkkد 

وعkkkادة مkkkا يتنkkkاول ا�س�kkkميون الحضkkkارة الغربيkkkة . قkkkد نشkkkأت ھنkkkاك ،ا�نسkkkانية
 التkيو ،الوثنيkة والماديkة، ن عkن جkذورھا اليونانيkة والرومانيkةفيكاشk، المعاصرة

نشأ  الذي، ل;س�م الجذور الوثنية يوھنا أيضا يتم تناس. إلخ..تھتم بالمتعة واللذة
ھkkذا بخ�kkف ، كثيkkر مkkن نفkkس الطقkkوس علkkىوحkkافظ  ،مجتمkkع يعبkkد الحجkkارة فkkي

kkراث الkkمية وثنيالت�kkة وا�سkkب�د العربيkkف الkkيو ،لمختلkkماتھا  التkkت بصkkىتركkkعل 
 وليkkkkاء اللkkkkـه “والتعبkkkkد  ،منھkkkkا تقkkkkديس المkkkkوتى بدرجkkkkة أو بkkkkأخرى، ا�س�kkkkم

  . ”الصالحين

 علkىدون تقkديم مkا يkدل  ،كما ُتتھم الحضارة الحديثة با�ف�س منذ عقود طويلة
قkارن في ؛المزعkوم يوا خ�قk القيمkي؛ معنويوالمقصود عادة ھو ا�ف�س ال، ذلك

وھنkkا تkkتم المقارنkkة بkkين . انھkkارت منkkذ قkkرون التkkيبإنجkkازات الحضkkارة ا�س�kkمية 
                                                 

  .المواعظ وا2عتبار، الجزء ا ول، ذكر أخ�ق أھل مصر وطبائعھم وأمزجتھم 694
  . ھاني السباعي، نموذجا إس�ميا نقيا لھذه النزعة: زنادقة الفكر وا دب، بقلم: يعتبر مقال 695
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عمkkا  يويkkتم بkkالطبع التعkkام. بغkkض النظkkر عkkن محتkkوى المقارنkkة، يوماضkkحاضkkر 
والنضkkkا2ت البطوليkkkة للشkkkعوب  ،مkkkن القkkkيم ا�نسkkkانية ،قدمتkkkه الحضkkkارة الحديثkkkة

والتضkحيات  ،والثورات العديدة ،ية ضد الطغيان والفساد وا نظمة القمعيةوروبا 
النھايkkة عkkن إقامkkة أنظمkkة  فkkيأسkkفرت  التkkيو، قkkدمتھا تلkkك الشkkعوب التkkيالجسkkام 

حقوقkا عديkدة  - بقkدر مkا -ولكنھkا تحتkرم ، ليسkت مثاليkة حتمkا ،ومنظومات قيميkة
لkkم  التkkي، وتحقkkق بعkkض أشkkكال المسkkاواة والحريkkات الشخصkkية والعامkkة، للنkkاس

 فkkيغارقkkا  الغربkkيويصkkور ا�س�kkميون ا�نسkkان . ا�س�kkمييعرفھkkا عkkالم الشkkرق 
، !)لمkkاذا ُتعkkد رخيصkkة أص�kk يو2 نkkدر( يعkkدونھا رخيصkkة التkkيالملkkذات الحسkkية 

 ،كمkkا ينعتونھkkا ،وكkkذلك متناسkkين أن ھkkذا ا�نسkkان يسkkتمتع بجانkkب المتkkع الحسkkية
والھوايkkkات  ،وأشkkkكال أخkkkرى كثيkkkرة مkkkن الفنkkkون الجميلkkkة ،والموسkkkيقى ،بkkkا دب
 ،ديمkةواAثkار الق ،واكتشkافات الكkون ،ناھيك عن تمتعه بkالعلوم الحديثkة، المتعددة

ا�س�kميون 2  إذا كkانو. فأين ا�ف�س المزعوم؟؟، إلخ..وتاريخ الشعوب ا خرى
فأبنkkاء ، سkkوى حركkkات جنسkkية - مkkث� –رقkkص الباليkkه  فkkييسkkتطيعون أن يkkروا 

ممkا 2 ، أعمق مkن ھkذا بكثيkر بل معاني، ه ھذا إط�قافيالحضارة الحديثة 2 يرون 
 إلkىونحkن نشkير . نسkانيللجسkد ا�فقط الجنسية  - يفھمه أصحاب النظرة الضيقة

عكسما يصورھا ا�س�ميون للحط  ،أن القيم الحديثة 2 تتعلق فقط بالمتع الجسدية
لنكشkف فقkط عkن لجkوء ھkؤ2ء  - رغم أنھkا كمkا نعتقkد ليسkت منحطkة - من شأنھا

من اعتبkار ا�س�kميين ، ولكن ا ھم من ذلك ما حللناه من قبل، الكيل بمكيالين إلى
  . )3 - الفصل العاشر( قيم اAخرين علىالمعيار المطلق للحكم  ھيَ قيمھم 

يوجkkه العkkرب وا�س�kkميون كثيkkرا مkkن ا2نتقkkادات للعنصkkرية الغربيkkة والنظkkرة * 
ولكkkن . يkkة عمومkkاوروبالشkkعوب ا خkkرى والمركزيkkة ا  إلkkىالمتعاليkkة للغkkرببين 

العkkداء الشkkديد للغkkرب ؛ فيتصkkرفون بkkنفس الطريقkkةن ييتناسkkون أن العkkرب المسkkلم
بkرز بشkدة  الkذيو، رغم وجود اتجاھات غربية غير مركزية وغير عنصkرية، ككل

أمkر  ؛وتعمق بشدة مع صعود الناصرية والقوميkة العربيkة ،يوروبأيام ا2حت�ل ا 
 ،جنkkkوب السkkkودان سkkkكانو ،أمkkkا قمkkkع العkkkرب المسkkkلمين ل_كkkkراد. واضkkkح للعيkkkان

ومنھkkا ، بلkkدان الخلkkيج فkkيالصkkريح  عنصkkريوالتمييkkز ال، ”بkkدون”وال ،والبربkkر
، وغيkر المسkلمين ،وا جانب عمومkا ،ضد عرب آخرين ،السعودية المسلمة للغاية

. ويعرفھkkا مئkkات الم�يkkين مkkن النkkاس ،أمkkور تتحkkدث عنھkkا الصkkحافة اليوميkkة فھkkيَ 
 ،وعظمkkتھم الفطريkkة ،ا�س�kkمية تتغنkkى بأصkkالة العkkرب–ومازالkkت الثقافkkة العربيkkة 

عنصkkرية  فkkي، وابkkن تيميkkة بالضkkبط يkkتكلم الجkkاحظ كkkان مثلمkkا، وصkkفاتھم الفريkkدة
  . اAخر علىبالتفوق  ،حيث ُيربط ا�س�م بالعروبة، صريحة

بkل والكثيkر مkن ، الغkرب اتجاھkات إنسkانية قويkة فيأن  ا�س�م السائدرى يو2 
ولkيس الجميkع كتلkة واحkدة معاديkة ، الناس ھنkاك متعkاطف مkع العkرب والمسkلمين

إطkار  فkي ،تقسkيم ا دوار علkىن يبر الجميع متفقاللھم إ2 إذا اعتُ ، طول الخط على
  . المسلمين علىمؤامرة وھمية 
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 في أي̂ 2 يكف ا�س�ميون عن الصراخ بخصوص مظاھر اضطھاد المسلمين * 
2  ؛أو2 :ولكkن. إلkخ..الھند، الفلبين، الصين، البوسنة، كالشيشان، العالم في مكان

بkل ، نيجيريkا، مصkر مسيحي، السودان مث� في ؛يھتمون باضطھاد غير المسلمين
المسلمين  إلىتتجه قوافل ا�غاثة المسماة با�س�مية  :وثانيا. إنكارھا إلىيميلون 

بتقkkديم المسkkاعدة  للكفkkاربينمkkا تقkkوم منظمkkات دوليkkة ، أساسkkيالمنكkkوبين بشkkكل 
 ،أطبkkاء ب�kk حkkدود، الkدوليمنظمkkة الصkkليب ا حمkkر : ومسkلمين كفkkارمkkن  ،للجميkع

kkروغيرھمkkوت . ا الكثيkkر أن الصkkت النظkkا يلفkkميومم�kkان ا�سkkة  كkkا للغايkkا فيعاليkkم
 فkيتمkت  التkي، بينما لم يحرك سkاكنا إزاء مkذابح أفريقيkا، البوسنة ييخص مسلم

2عتبkkارھم ببسkkاطة ، ھkkا أعkkداد ھائلkkة مkkن القتلkkىفي توراحkk، نفkkس الفتkkرة تقريبkkا
 أيa و2 نتصkkور ، التkkاريخيأرض العkkدو ، اأوروبkk فkkيو ن البوسkkنة تقkkع ، اكفkkار

وقد وجkدنا الشkعوب ا�س�kمية تقkدم تبرعkات ضkخمة لتمويkل الحkرب . تفسير آخر
، شkkرق آسkkياولكنھkkا بخلkkت تجkkاه إعصkkار ، والشيشkkان ،والبوسkkنة ،أفغانسkkتان فkkي

 فkي ،الخلkيج بالمkال فkيتبرعkت ا سkر الحاكمkة  ،وا�حkراج الkدوليوتحت الضkغط 
حkkkين أعلkkkن مصkkkدر  ؛المحاولkkkة فاشkkkلة كانkkkتولكkkkن  ،محاولkkkة لتجميkkkل المسkkkلمين

العkام المسkلم أن كثيkرا مkن المتضkررين  رأيوقتھا لتبريkر التبkرع أمkام الk سعودي
أعلkن مkرارا أن مkا حkدث ، زغلkول النجkار؛ الدعاةوا غرب أن أحد كبار ، مسلمين

  . 696شرق آسيا فيوالعصاة  للفجارعقابا من اللـه  كان

ويطالkkب بعضkkھم  ،ه ا�س�kkميون الھيمنkkة الغربيkkةفيkkينتقkkد  الkkذيالوقkkت  فkkي*  
لkkم يرتفkkع صkkوت ذو ، الغkkرب با2عتkkذار عkkن اسkkتعمار الkkب�د العربيkkة وا�س�kkمية

وأعمال النھب البشعة  ،القديم ا�س�ميينتقد ا2ستعمار  ا�س�ميالعالم  فيصدى 
، ومkازال ا�س�kميون يkدافعون عمkا يسkمونه بالفتوحkات ا�س�kمية، مارسkھا التي

أن  ھkيوا د. تkاريخ البشkرية فkيإنجkازا  كانkتمطالبين اAخرين بkا2عتراف بأنھkا 
تحلkم  ،وجمkاھير مسkلمة عريضkة ،ھناك الكثير مkن التيkارات ا�س�kمية المعاصkرة

، اسkتعادة ا نkدلس فkيبل يطمح الkبعض ، حكم ا�س�م العالمحين ، يبا يام الخوال
تلkك  علkىونريد بعد ذلك أن تعود راية اللـه خافقة عاليkة “: مثلما نادى حسن البنا

ھkkا صkkوت المkkؤذن بkkالتكبير فيسkkعدت با�س�kkم حينkkا مkkن الkkدھر ودوى  التkkيالبقkاع 
الكفkkر بعkkد  إلkkىود ثkkم أراد لھkkا نكkkد الطkkالع أن ينحسkkر عنھkkا ضkkياؤه فتعkk، والتھليkkل
كلھkkا ، فا نkkدلس وصkkقلية والبلقkkان وجنkkوب إيطاليkkا وجزائkkر بحkkر الkkروم. ا�س�kkم

ويجkkب أن يعkkود البحkkر ، أحضkkان ا�س�kkم إلkkىمسkkتعمرات إس�kkمية يجkkب أن تعkkود 
  . 697”ا من قبلكانت كما ،ا بيض والبحر ا حمر بحيرتين إس�ميتين

******  

                                                 
   .12/10/2005ا ربعاء : إضاءات، بتاريخ: منھا في حلقة تلفزيونية على قناة العربية، برنامج 696
 2005مارس وقد حضر الصديق أحمد بكر ندوة ُعقدت بالقاھرة في . دعوة للشباب، ضمن الرسائل 697

كان موقف الحضور  بالمركز الثقافي ا سباني حول الع�قة بين العالم العربي وأسبانيا، وحسب ما نقل
ا2عتراف بأن ا2حت�ل العربي  سبانيا كان  -باستكبار - المصريين المسلمين من النخبة المتعلمة رفض

  . استعمارا وأن تحرر أسبانيا كان تحررا من ا2ستعمار
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  ا�س�مية الديماجوجيا: عشر الثانيالفصل 
  

 
أيھا الناس لقد أصبحنا لكم قادة “

أو2نا  الذينحكمكم بحق اللـه ، وعنكم ذادة
 فيأعطانا وأنا خليفة اللـه  الذيوسلطانه 

  ”ماله علىأرضه وحارسه 

 أبو جعفر المنصور

  

  

ه المرء يصبح فيوإذا تمادى  .عدم ا2تساق إلىيقود الكيل بمكياين دائما   
إذا افترضنا حسن  ،يبدون وع، أن يلجأ للتزييف –بموقفه إذا تمسك  –مدفوعا 

ويظل متمسكا  ،حين يتعرض موقفه 2نتقادات قوية، وإدراك يوبوع، النية
يكون تجاوزھا صعبا للغاية من قبل  ؛ةدينيا�س�م ھو عقيدة  ما كانول. بموقفه

. باعتبارھا مستمدة من نص مقدس ،كما 2 يتقبل أصحابھا انتقادھا، المؤمنين بھا
الكذب  ونوكثيرا ما يرتكب ،للدعاية الديماجوجيةا�س�ميون ومن ھنا يلجأ 

ما يخص فقط ع�قة في ،الديماجوجياھذه وما يعنينا ھنا الكشف عن . الصريح
  . الكفارا�س�م ب

الدولة  كانتحين  ،لم يحتج المفكرون المسلمون للديماجوجيا كثيرا  
لشعورھم  ؛كما 2 يلجأ إليھا ا صوليون والمتشددون المعاصرون .ا�س�مية قوية
والمفكرون المعاصرون  ،الدعاة يولكن يستخدمھا بشكل يوم .بالقوة الزائفة

ويتفادوا الكراھية  ،نةفيتسير بھم الس حتى، ا كثر اعتدا2 تاليوبال، ا كثر حنكة
ومع ذلك تصدر منھم من وقت ، ”ا2ستضعاف“فترات  فيخصوصا ، وا2ضطھاد

. الشعور بالقوة ، أولحظات ا2نتشاء فيAخر التصريحات المستقيمة والواضحة 
حكومات شبه علمانية تستخدمھم  لدىويفعل الشيء نفسه ا�س�ميون الرسميون 

  . من ذلك ا زھر ؛فقط

بلغة  ا�س�ميوالديماجوجيا ا�س�مية ليست أكثر من طريقة لتقديم الفكر   
والحقيقة أن . الكفار؛ ما يتعلق بالع�قة مع اAخرين ا قوياءفيخصوصا  ،رقيقة

وھو موضوع ( خطاب المعتدلين ھو نفسه من حيث الجوھر خطاب المتشددين
 .ولكن يختلف الشكل والتفاصيل فقط ،)بحثه بعمق نصر حامد أبو زيد ودفع ثمنه

وبالفقه ، العصر الحديث فيرح بوضوح طُ  رغم أنه، فالكل يؤمن بمبدأ الحاكمية
مع تعديل  ،وبتفاسير القرآن القديمة، قدمه ا ئمة المعروفون الذي ،ا�س�مي

وعلى غزو الب�د  ،قتل المرتد علىوالكل تقريبا يوافق . محدود ھنا وھناك
ويخلق ، من ا�س�م وأھله الكفاروكل ھذا ينفر . إلخ..ا خرى إذا سمحت الظروف

 ،سبيل تسويغ ا�س�م ل�خرين ا قوياء اAن وفي ،لذلك ؛متزايدة لھم عداوات
  . الدمججة بطرق مختلفة إلىيلجأ المحنكون  ؛سياق الدفاع عن النفس وفي
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النص المقدس  فيأسس موجودة  إلىيستند ا�س�ميون بھذا المنطق    
نaة وفي ،نفسه bمنھا ؛العملية الس :  

، الشيعة لدىسواء ، الثقافة ا�س�مية فيالموجودة بعمق  :التقيaةفكرة  - 1  
نaة أو bة لدى وھيَ ، السaن b؛ ا�كراه ، أوحا2ت ا2ضطرار في؛ مباحة للضرورة الس
ف� ، ا�مامية لدىالشيعة ففضفاضة أكثر وُتعد تكليفا بل فريضة  لدىشروطھا  أما

المؤمنون الكافرين أولياء من دون 2 يتخذ : القرآن ففي. 698دين لمن 2 تقية له
آل ( شيء إ2 أن تتقوا منھم تقاة فيومن يفعل ذلك فليس من اللـه . المؤمنين

 طمئن با�يماند إيمانه إ2 من أُكره وقلبه ممن كفر با[ من بع. )28: عمران
  . )106: النحل(

النفس  فيالحذر من إظھار ما  ھيَ ببساطة  -  بمعناھا ا�س�مي –التقية و  
اAية  حسب ،إظھار الكفر حتىو، إظھار المودة للكفار أو، من معتقد للغير

إذا  ؛يضمر خ�ف ما يبطن إن كانو، المسلم نفسه من العقوبة يقفي، ا خيرة
مستوى  علىواختلفوا  ،التقيaةووضع الفقھاء شروطا لممارسة . الكفارخاف من 

  . المبدأ علىولكن لم يختلفوا  ،العمل بھا يبيح للمسلم الذي، الضرر وا�كراه

تفسيره Aية سورة آل  في الرازي رأيَ ونسوق ھنا . فالمبدأ العام مقبول  
 ااعلم أن للتقية أحكام“: لصراحته الكاملة، عتد بهيُ  وھو مفسر ؛28: عمران

يخاف منھم ، قوم كفار فيالرجل  إذا كان إنما تكون التقيaةأن : كثيرة نذكر منھا
 اداريھم باللسان بأن 2 يظھر العداوة باللسان بل يجوز أيضفينفسه وماله  على

ولكن بشرط أن يضمر خ�فه وأن ، أن يظھر الك�م الموھم للمحبة والموا2ة
. 699”أحوال القلوب فيالظاھر 2  فيفإن للتقية تأثيرھا ، كل ما يقول فييعرض 

ىوھو  ،تيمية أكثر غلظة ابن كانوقد  aفيإذا أقمت “: يقول؛ شيخ ا�س�م ُيسم 
. ”فأقم بينھم وأنت تضمر العداوة لھم، التجارة ، أوالتعلم ، أودار الكفر للتطبب

 علىله  تعليقٍ  فيالجوزية  ابن قيمفذكر  ؛ولم يكن التلميذ أقل وضوحا من أستاذه
ولكن لما ، ومعلوم أن التقاة ليست بموا2ة“: آية سورة آل عمران سابقة الذكر

اقتضى ذلك معاداتھم والبراءة منھم ومجاھرتھم بالعدوان  الكفارنھاھم عن مو2ة 
ةإ2 إذا خافوا من شرھم فأباح لھم ، كل حال في aةوليست ، التقيaموا2ة لھم التقي .

  . 700”والدخول ھھنا ظاھر فھو إخراج من متوھم غير مراد

ا وقات  ، أوبعض البلدان فيإ2 من خاف  أيْ “: Aتيكثير كا ابنوشرحھا   
 أبيعن  البخاريكما حكاه ، فله أن يتقيھم بظاھره 2 بباطنه ونيته، من شرھم

قال : الثوريوقال . »وجوه أقوام وقلوبنا تلعنھم فيإنا لنكشر «: أنه قال: الدرداء

                                                 
، الجلد )وھو من أھم كتب الشيعة ا�مامية(س�م محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني، الكافي ثقة ا� 698

  .الثاني، باب التقية
راجع . من سورة آل عمران سابقة الذكر 28اتفق مجمل المفسرين على نفس المعنى في تفسير آية  699

 . تفسير كل من الزمخشري، الخازن، الطبري، النسفي
  . 69، ص 3بدائع الفوائد  700
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ةليس : عباس ابن aةبالعمل إنما  التقي aابنعن  وفيوكذا رواه الع، باللسان التقي 
ةإنما : عباس a701”باللسان التقي .  

بعض البلدان  فيفقط بالتقية لمن خاف  ويرخص“: أما سيد قطب فذكر  
 ..عباس ابنقال . القلب و2 و2ء العمل و2ء ولكنھا تقية اللسان 2.. وا وقات

ةليس “ aة إنما بالعمل التقيaةفليس من .. ”باللسان التقي aھا أن فيالمرخص  التقي
بتحكيم كتاب  ىرض2 ي الذيھو  والكافر –الكافر  وبين المؤمنتقوم المودة بين 

موضع آخر من  وفييدل السياق ھنا ضمنا  كما، ا�ط�ق علىالحياة  فياللـه 
ةكما أنه ليس من  - السورة تصريحا aبھا أن يعاون المؤمن الكافر  المرخص التقي

. 702”اللـه علىالخداع  ھذا فما يجوز. التقيaةصورة من الصور باسم  فيبالعمل 
أيضا  التقيaةتكون  ؛ أيْ الفعل والقول سواء فيا�كراه  ولكن أقر أغلب الفقھاء أن

على تناول  أو ،ترك الص�ة علىمثل ا�كراه ، القول علىو2 تقتصر  ،بالعمل
وحلف اليمين  ،أو الزنا ،رمضان فيأو ا�فطار  ،ا طعمة وا شربة المحرمة

  . وشھادة الزور ،الكاذبة

ةالعمل بمبدأ  والواضح أن   aإخفاء  فييمنح دعاة ا�س�م مرونة كبيرة  التقي
 فييعملون  التيوتقديم ا فكار بأشكال ت�ئم موازين القوى ، وإبراز ما يريدون

تضج ، السنيأو تحديد مجالھا من قبل دعاة ا�س�م  ،التقيaة نفيورغم . ظلھا
والتصريحات  ،المواقف حسب ،والمتلونة ،الظروف حسب ،خطاباتھم المتغيرة

  . بوجود ھذا المبدأ بعمق ،إلخ..يعلنونھا ثم ينفونھا بعد أيام أحيانا التي

نaةومن     bالفتوى بخ�ف ا حكام المعمول بھا ؛العملية لبعض الصحابة الس، 
ومن ا مثلة فتوى  .إخفاء القناعة الحقيقية لمعالجة قضية وقتية يعنيوھو ما 

، إ2 النار، 2: قال، توبة؟ ألمن قتل مؤمنا متعمدا: حين سأل سائل“: 2بن عباس
ن قتل توبًة أن لم: عباس بنكنت تفتينا يا : بعد أن ذھب الرجل فقال له جلساؤه

  . 703”يريد أن يقتل مؤمنا، � مغضبا حسبه رج يأن: قال، مقبولة

مدعومة بنصوص مقدسة أيضا تسوغ  أخرى عامة مبادئوھناك  - 2  
، الضرورات تبيح المحظورات مبدأ :منھا ؛مخالفة لنصوص مقدسة أكثر تحديدا

ىما  إلىواللجوء  aإذا لزم ا مر ،التشريعات الفقھية في المصالح المرسلةب ُيسم. 
 عمر بنأسوة بتعطيل ، النص علىأن المصالح ُتقدم  إلى العلماءذھب بعض فقد 

مثل تعطيل حد السرقة عام ، إما للمصلحة العامة، الخطاب لبعض النصوص
 وھناك أيضا. مثل إلغاء سھم المؤلفة قلوبھم، أو 2نتفاء الضرورة، المجاعة

وقد يعطل ، يريد اللـه بكم اليسر و2 يريد بكم العسر، إنما ا عمال بالنيات: مبدأ
  . استنادا لما سبق، ”2 اجتھاد مع النص“البعض من حين Aخر قاعدة 

                                                 
  . تفسير القرآن العظيم، سورة آل عمران 701
  . في ظ�ل القرآن، سورة آل عمران 702
   .المصلحة المرسلة وضوابط العمل بھاع�ء الدين زعتري،  703
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ا�س�م القديم  فيبل سائد تماما  ،وھناك اعتقاد واسع ا2نتشار - 3  
بل ، وكذلك ا حاديث ،حسب الظروف ،سخت بعضھاأن آيات القرآن نُ ؛ والمعاصر

 ؛أقل انتشارا بأن ا حاديث نسخت آيات معينة من القرآن أيضا اعتقاداھناك إن 
 التين كل اAيات أومن المھم أن نسجل . 704ورفضه الشافعي ،قبل ذلك أبو حنيفة

حسب القائلين  - وموادعتھم ومودتھم قد ُنسخت الكفارتدعو المسلمين لمسالمة 
أداء الجزية  علىوإكراھھم  ،بآيات تدعو لقتالھم -  العلماءوھم أغلبية  ،بالنسخ

كما ذھب  –فسورة التوبة قد نسخت . وقتل من يرفض منھم ،”وھم صاغرون“
 حتىو، وآية السيف قد نسخت آيات الموادعة، ما قبلھا - جل المفسرين والفقھاء

أو صارت  ،ا حكام فيأن اAيات قد تدرجت  إلىالقائلون بعدم النسخ يذھبون 
 حسب ،الموادعة ، أوبل يؤكد ا خذ بآيات القتال، ينفي مما 2، أكثر شمو2

نaة وفي .الظروف bقبل حلو2 وسطاف ؛محمد شديد المرونة أحيانا كانالعملية  الس، 
 . صلح الحديبية فيمثلما  ،كما قدم تناز2ت أحيانا

. الثقافة ا�س�مية فيعميقتا الجذور  فكرة الستر وفكرة الكتمان - 4  
وإن من المجاھرة أن . إ2 المجاھرين يمعاف يكل أمت: يقول ”الصحيح“ والحديث

يا ف�ن عملت البارحة : ولقفياللـه  ثم يصبح وقد ستره بالليل عم� يعمل الرجل
 -  صحيح البخاري( ه ربه ويصبح يكشف ستر اللـه عنهوقد بات يستر، كذا وكذا
 - البخاري( اللـه يوم القيامة من ستر مسلما ستره ،)7434 - ومسلم 5930
 ابنصحيح ( الدنيا واAخرة فيستر اللـه عليه ، من ستر أخاه المسلم ،)2399

، ھد فع� يستوجب إقامة أحد الحدودوقد اتفق الفقھاء أن من ش. )533 - حبان
والمعنى المفھوم ھنا .  ن الستر مفضل وأكثر ثوابا؛ فالمستحب أن 2 يشھد به

حسب شروحات  ،والجھر المقصود، 705يوستر المعاص، يھو الجھر بالمعاص
 .إلخ..والتفاخر بھا ،دون ضرورة ،يوالتحدث بالمعاص ،هفيھو المبالغة  ،الحديث

 في ”ا2عتراف“ والواضح أن فكرة ستر النفس وستر اAخر المسلم تضاد فكرة
 أو ،والحدود بين المبالغة. يالتطھر من المعاص إلىتھدف  التيو ،المسيحية

مما يجعل من فكرة الستر حجة للتغطية  ؛ومجرد ا�عتراف ليست محددة ،التفاخر
، ”إذا بليتم فاستتروا“: المثل القائل ؛ومما يوضح فكرتنا، والمداراة والمناورة

: الكتمان إلىكما يدعو أيضا . وھو مثل منتشر وسط العرب قديما وحديثا
 . 706نعمة محسود يفإن كل ذ، إنجاح الحوائج بالكتمان علىاستعينوا 

الفرصة للتعامل بروح عملية وبراجماتية مع الواقع إذا  يعطيكل ھذا   
، يضر الدعوة ا�س�مية مبادئبال يوإذا بدا أن التمسك الحرف، تغيرت الظروف
 ،النص المقدس نفسه بھذه المرونة إذا كانف. من يدعو إليھافيمتمثلة بالطبع 

فلننتظر  - حالة ا2ضطرار في - المحظورات أحيانا إلىويمنح الفرصة باللجوء 
، أو النوايا الحقيقية ،ا ھداف يتخف التي ،كثيرا من المرونة ا�س�ميمن الفكر 

                                                 
  .20، ص ابن البازي، ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه 704
 . حسب العسق�ني في فتح الباري، كتاب ا دب، باب ستر المؤمن على نفسه 705
 .1453محمد ناصر الدين ا لباني، سلسلة ا حاديث الصحيحة،  706
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والمؤسسات ا�س�مية لحكومات شبه  ،وھذا ما يفعله ا�س�ميون المعتدلون
 حتىو ،والمتشددين ،جزئيا بعض اخت�فات المعتدلين مما يفسر ووھ. علمانية

والع�قة بين ، مختلف مواقفھم من قضايا مثل الديموقراطية في ،”المستنيرين“
  . وغيرھا، وحقوق ا�نسان، والموقف من العنف، الكفارالمسلمين و

 : ُتستخدم الديماجوجيا بخصوص ع�قة ا�س�م باAخرعلى ث�ثة محاور  

 . المركزية عن الفكر ا�س�مي نفيمحاولة  -  1  

  . إنسانيصورة فكر  في ا�س�ميتقديم الفكر  -  2  

مع تشويه  ،الواقع والتاريخ فيتجميل وجه الممارسات ا�س�مية  -  3  
  . اAخرين

  

* * * *  

  

 : النزعة المركزية عن ا�س�م نفيمحاولة  -  1

 : مسألة قبول اAخر*   

بينما 2  ،أن ا�س�م يعترف باAخر إلىيذھب بعض الدعاة المعاصرين    
انسحب من الحوار  الذي، محمد عمارة :ومن ا مثلة. يعترف اAخرون با�س�م

حوار  فيوكرر ھذا الك�م ( زاعما، بھذه الحجة بالذات مسيحيال ا�س�مي
ن يعترف أحدھما باAخر بينما فيأن الحوار صار مستحي� بين طر) تلفزيوني

أن  ،شرحھا كما ،وتفصيل حجته. يرفض ا خير منح ا ول نفس ا2عتراف
بينما يرفض المسيحيون واليھود  ،ا�س�م يعترف با نبياء اAخرين وبدياناتھم

ا مين العام  ،الواحد بلقزيز ومنھم أيضا عبد. محمد وبا�س�م النبيا2عتراف ب
تحدث أمام المنتدى المشترك لمنظمة المؤتمر  الذي ،ا�س�ميلمنظمة المؤتمر 

 في، السياسيالتوافق  - حول الحضارة وا�نسجام يوا2تحاد ا وروب ا�س�مي
وا�س�م دين “: حيث ضمن ما قال ؛2002فبراير  13 – 12 في اسطنبول

: حيث يقول القرآن، وربط أواصر الوفاق والوئام معھا، التعارف بين الشعوب
بالديانات السماوية وا�س�م دين ا2عتراف . )وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا(

وباعتباره آخر  - كما أسلفت –الديانة المسيحية  ھيَ وأقربھا له ، السابقة له
الديانات السابقة من فضائل  فيفقد جمع ا�س�م كل ما ، ديانات السماء

  . ”ومحاسن

 : الك�م واضحة تماما فيوالمغالطة   

بل كل  ،يھوديوال مسيحيفاAخر بالنسبة ل;س�م عموما ليس ھو ال -  1  
وھل يعترف المتحدث المذكور نفسه  ؟الكفارفھل يعترف ا�س�م بكل  .الكفار

الك�م عن اAخر ُيقصد به  إذا كانو .عنھم صفة الكفر؟ ينفيھل ؛ الكفارب
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عداد  فيأم يعتبرھما ، بھما ا�س�ميفھل يعترف الفكر  ،يھوديوال مسيحيال
  . اللـه من أحبارھم؟ ن لكتبھم والعابدين لغيرفيالمحر الكفار

المقصود ھو  إذا كانف ؛يتم ھنا تمييع مفھوم ا2عتراف باAخر - 2  
أما ا2عتراف بأن مبدأه المختلف . فلن يكون آخر ،ا2عتراف بأن مبدأه ھو الحق

عرف  في – نه  ؛فھذا يرفضه ا�س�م بتاتا ،ھو وجھة نظر لھا ما يبررھا
أما التعارف بين الشعوب . وكل ما عداه باطل وض�ل ،الدين الحق - المسلمين

والمختلف عن ا�س�م ھو بكل ، فموضوع 2 ع�قة له البتة بقبول اAخر المختلف
، عبر التاريخ بخصوص ھذه النقطة ا�س�ميولم يتغير الخطاب . الكفار: بساطة

خاصة  ، أووسط عامة ،نفوذ بأي̂ و2 تتمتع اAراء ا خرى بھذا الخصوص 
  . المسلمين

وعبد الواحد  ،تكلم به محمد عمارة الذيبالمعنى  –ا�س�م 2 يعترف  -  3  
النسخ  ؛ أمايعتبرھا حقيقية التيبل بالنسخة ، با ديان الموجودة بالفعل - بلقيز

فھل يعترف مث� بأن . و2 يعترف بھا ،مزورة – كما يرى -  فھيَ  ،الموجودة فع�
فأين ، كما أنه 2 يعترف و2 يتقبل ا ديان غير السماوية .!المسيح ھو `؟
  . ا2عتراف باAخر؟

يتقبل أن يكون ، الب�د الديموقراطية في، بوجه عام الكافر؛ إن اAخر -  4  
ويتقبل . أساس حرية ا2عتقاد وفصل الدين عن الدولة على ،المرء مسلما

 على حتى، إ2 تطبيق شريعتهولكن يأبى ا�س�م . عموما ذلك الليبراليالخطاب 
السائد يرى  ا�س�ميفالفكر  ؛ما يتعلق با حوال الشخصيةفيإ2 ، غير المسلمين

 . ا�س�م دينا ودولة

فھو يقبل  ،الب�د ا�س�مية فيا�س�م يقبل وجود أھل الذمة  إذا كان - 5  
وليسوا مجرد  ،أساس أنھم كفار وأعداء ل;س�م بالضرورة علىوجودھم 

 ، أوأما تقبل وجود أصحاب ديانات أخرى. مختلفة فحسب، أصحاب ديانات أخرى
  . ه الفقھاءفيويختلف  ،العام المسلم رأيُ فأمر 2 يتقبله ال ،ملحدين

، المرتداAخر  - باستثناء آراء نشاز –السائد  ا�س�مي2 يقبل الفكر  - 6   
 . استتابتهبل يرى قتله بعد ، وھو آخر 2 شك

بل ومظلوم  ،إنسانيو يأنه فكر ليبرال علىإن ھذا ا2دعاء يصور ا�س�م   
 ؛ أيْ الذين ُيطالبون بالتعامل معه باعتباره الدين الحق ،بعدم قبوله من اAخرين

قبل اAخر في، دينيوال� العلمانيأما اAخر . فأين قبول اAخر؟. ُيطالبون با�س�م
وليس ا2عتراف باAخر ھو  .ا�يمان بھا فيالمسلم كصاحب عقيدة له الحق 

أما . الذين يكفرھم ،يريد محمد عمارة من اAخرين كما ،حق علىا2عتراف بأنه 
 الذيإ2 بالمعنى  ،ف� نتصور أنه قد يعترف بغيره يھوديوال مسيحياAخر ال

 . ذكرناه توا

 فيإذ حاول كاتب آخر أن ُيظھر ا�س�م  :الدمججةونقدم مثا2 آخر من   
إن التعدد والتنوع “: مستشھدا بأقوال آخرين ،صورة المعترف بغيره من الثقافات
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إن اخت�ف ... فالحياة أساسھا التنوع والتعدد، ة الكون وناموس ثابتنa سُ  الثقافي
... تعدد ا جناس البشرية يعنيواخت�ف ا لوان ، تعدد القوميات يعنيا لسن 

...  ةدينيتنشأ من فكرة الحضارة  كانتوإذا ، تعدد الشرائع وا ديان يعنيوھذا 
 إذا كانو. ا�يمان بتعدد الحضارات إلى يفإن ا�يمان بتعدد الشرائع وا ديان يفض

يسعى �لغاء ھذا التعدد يعد ساعيا  الذيفإن ، ھذا ا2خت�ف والتعدد من آيات اللـه
سطح  على نسانييھدد الوجود ا� الذيبالشكل ، الوجود فيطمس آيات اللـه  إلى

تنوع الھوية  علىضرورة المحافظة  علىالتأكيد  إلىمما يدفع بنا ، المعمورة
 فيواحترامه أصبح أمرا واجبا 2 إكراه . الحياة ا�نسانية ية لكونه يغنفيالثقا

التراث  فييسھم  يمجتمعوكل تراث ، ةتساويالدين وجميع ا جناس م
التشديد من ( 707وا2عتراف باAخرإن ا�س�م ھو دين الحوار .. ”ا�نساني

كما دعا  ،العالم علىللھيمنة  السعيثم طالب الكاتب الغرب بعدم  .)عندنا
ويستخدم آيات  .عن ا�س�م التخليدون  ،الحوار مع اAخرين إلىالمسلمين 

. منحيا آية السيف وآيات القتال العديدة، مثل ھذه الكتابات فيالموادعة كالعادة 
والخوف من سيطرة  ،بضعف الثقافة ا�س�مية والواضح من مقاله الشعور

ولكنه لم يسلم من  .أن ا�س�م يعترف بالثقافات ا خرى يراح يدع لذلك ؛الغرب
متناسيا الحضارات  ،حين اعتبر أساس الحضارات ھو الدين ،التناقض الواضح

التي تعترف متناسيا ا ديان  ،ومعتبرا أن اللـه ھو مصدر كل ا ديان، ةدينيال�
بينما ھو ليس ، يعتبره مسيحيا الذي ،فھو إذن يخاطب الغرب، سماويةبأنھا غير 

 فيادعى  كما ،و2 يقصد العكس، مناشدا إياه أن يحترم الثقافة ا�س�مية، كذلك
وھو يقصد أن يطالب ، طبعا الكافر؛ اعتراف ا�س�م باAخرفقد ادعى ، مقاله

يبرر اعترافه به  حتى مسيحيولم ينس وصف الغرب بال ،الغرب باحترام ا�س�م
. الحقيقة يعترف بالمسيحية المفترضة وغير الموجودة فعليا فيوھو ، إس�ميا

 إلىمحو2 الواقع ، مدعيا أنه الغرب الموجود بالفعل، يفھو يعترف بشيء وھم
 . كذبا وخداعا ؛وھم

الحقيقة يعتبر ا�س�ميون أن الحوار مع الجاھليين 2 يجب أن يھدف  وفي   
وعلى .  نه الحق المطلق ؛ا خذ با�س�م إلىوإنما لدفعھم  ،أخذ أفكار منھم إلى

إ2 بغرض دعوة ، الفعليوالحوار  الثقافيذلك ينبذ ا�س�ميون مبدأ التفاعل 
أساس  على ،أرضية مشتركة إلىوليس بغرض التوصل ، ا�س�م إلى الكفار

إن مبدأ الحوار نفسه . فكيف يتفاعل دين اللـه مع فكر الجاھلية؟، الفكريالتفاعل 
وقبول اAخر كما ، بين ا�س�م والكفر ؛ أيْ يتضمن المساواة بين أطراف الحوار

ومن ثم يكون . قلبه مرض وفيوليس ضا2 ، باعتباره صاحب وجھة نظر ،ھو
بغض النظر عن ، التفاعل بين المتحاورين بغرض التوصل  فكار مشتركة

ر اوإلى أفكار جديدة تتجاوز أفك، يّ بشر عقلٍ  ، أواخت�ف مصدرھا من وحيٍ 
ه تناز2 عن في ن  ؛بتاتا ا�س�ميوھذا ما يرفضه العقل . ن قبل الحوارفيالطر

 . قياسا بأفكار الجاھلية ،قدسية ا�س�م وعلو شأنه

                                                 
   .الحوار بين الحضاراتمحمد بن قاسم ناصر بوحجام،  707
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تنتصر  حتىدعوة مفتوحة لصراع الثقافات  ا�س�ميمن ھنا يتضمن الفكر   
الحقيقة أن . ة ممتدةدينيما يمھد لحرب  ذاوھ. ا خرى على، ا�س�م؛ إحداھا
 .الكافر؛ المقدس وغير المقدس مكتظ بنبذ وازدراء فكر اAخر ا�س�ميالنص 
وھو ما يعترف به كثير من ا�س�ميين ا كثر صراحة ، مبالغة أيb ھذا  فيوليس 

 يمثلما تكلم فھم .ذلك مرارا إلىا قل صراحة يشيرون  حتىو. 708بوضوح شديد
ة دينيتحصين الشباب بالثقافة ال فيالتقصير “منتقدا ما أسماه  - مث� – يھويد

 الغربيإضعاف مقاومتھم لجاذبية السلوك  في اأساسي الرشيدة يمثل عام�
يبدو  ”التحصين“واستخدام لفظ ، 709”محاكاة نمط الحياة الغربية فيوا2نز2ق 

واللفظ ُيستخدم . ثقافة اAخرين ميكروبا ومرضا وكأنa  ،سياقه كريھا للغاية في
  . المنابر ا�س�مية ب� حرج علىكثيرا 

أحسن إ2  ھيَ  التيتجادلوا أھل الكتاب إ2 ب و2: القرآن ففيأما عن الحوار   
 واحد وإلھكم وإلھنا وأنزل إليكم أنزل إلينا الذيوقولوا آمنا ب مالذين ظلموا منھ

منھم  يَ من بق ،والمفھوم بالذين ظلموا منھم، )46: العنكبوت( ونحن له مسلمون
والموعظة  سبيل ربك بالحكمة إلىادع : أما آية سورة النحل. 710كفره على

 فيمشروطة بالرجاء  فھيَ ، )125: النحل( أحسن ھيَ  التيوجادلھم ب الحسنة
 فيوفسرھا أحد أھم المفسرين بأنھا ، 711حسب قول معظم المفسرين، ا�س�م

أن الحوار يجب أن يكون  يوھو ما يساو، 712الفروع فيوليس  التوحيد والنبوة
  . وليس ل_فكار ا�س�مية الجزئية ،عبارة عن الدعوة للعقيدة ا�س�مية

فبعضھم 2 يرفض بصرامة فكرة ، المعتدلون؛ ا قل صراحةأما ا�س�ميون   
قبل اللفظ وُيرفض في، الحوارات الفعلية فيولكن يتم ذلك عمليا ، قبول اAخر

  . المحتوى

أنه حين أصدرت لجنة العقيدة  ،نفاق ا�س�ميين علىومن ا مثلة الفجة   
المختلف ( والفلسفة التابعة لمجمع البحوث ا�س�مية با زھر توصيتھا الشھيرة

                                                 
حتمية صراع الحضارات، تناول ھذه القضية بكل تفصيل، رافضا : قدم حزب التحرير مقا2 طوي� بعنوان 708

  . لقرآن العديدةفكرة ا2عتراف باAخر حوار الحضارات مطلقا مستندا لنصوص ا
  .07/06/2001عبدة الشيطان ضحايا أم مجرمين،  709
2 تجادلوا من آمن بمحمد من أھل الكتاب المؤمنين إ2 بالموافقة : حسب القرطبي في تفسيره، باختصار 710

على كفره منھم، مثل قريظة  يمن بق ”إ2 الذين ظلموا“ أما. فيما حدثوكم به من أخبار أوائلھم وغير ذلك
  . منسوخة بآية القتال: واAية على ھذا محكمة، وقيل. والنضير وغيرھم

ھذه اAية نزلت بمكة في وقت ا مر بمھادنة قريش، وأمره أن يدعو إلى دين : فسرھا القرطبي كالتالي 711
فھَي . اللـه وشرعه بتلطف ولين دون مخاشنة وتعنيف، وھكذا ينبغي أن يوعظ المسلمون إلى يوم القيامة

إن من أمكنت معه ھذه : يلوقد ق. محكمة في جھة العصاة من الموحدين، ومنسوخة بالقتال في حق الكافرين
  . واللـه أعلم. ا حوال من الكفار ورجَي إيمانه بھا دون قتال فھَي فيه محكمة

/ و2 شك أن المراد بقوله بالحكمة أْي بالبرھان والحجة، فكانت الدعوة “: تفسير الفخر الرازي، قال 712
ليس المراد منه المجادلة  ”بالتي ھي أحسنوجادلھم “: بالحجة والبرھان إلى اللـه تعالى مأمورا بھا، وقوله

في فروع الشرع  ن من أنكر نبوته ف� فائدة في الخوض معه في تفاريع الشرع، ومن أثبت نبوته فإنه 2 
   .”يخالفه، فعلمنا أن ھذا الجدال كان في التوحيد والنبوة
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صدورھا مدير عام مجلس مجمع البحوث ا�س�مية التابع  ىنف التيو ،حولھا
مرتد غير مضر وآخر  إلى ،بتقسيم المرتد عن ا�س�م ،)ل_زھر مصطفى وھدان

راعت “، اللجنة ؛ أيْ إنھا: القرار ذاته فيجاء ، مدى الحياة واستتابة ا ول، ضار
وا2تھامات الموجھة إليه ، تحيط با�س�م التيتوصيتھا الظروف الدولية  في

وأن ھناك قوى معادية تتربص با�س�م وتريد .. العنف وا�رھاب علىبالتحريض 
كما صرح ، ”للحريةوتارة بأنه عدو ، فتصفه تارة بأنه عدو للحضارة، النيل منه

إنما ، أن ما تم ليس عن رغبة وإرادة: ”بيومي يعبد المعط، عضو اللجنة
وحركات ، ا�س�مييمر بھا العالم  التيمراعاة للظروف الصعبة والشديدة 

ا�رھاب ومصادرة  علىالتشويه المنظمة ضد ا�س�م واتھامه بأنه يحرض 
  . 713”الحريات

سميه يُ أو ما ، 2 يتقبل النقد بوجه عاموأخيرا يجب أن ن�حظ أن ا�س�م   
فكيف يمكن أن يقبل الحوار مع ، ا�س�م نبيونقد ، نقد النصوص المقدسة؛ السب

 دينيوال� العلمانيخصوصا ، كما أن الحوار مع المختلف. اAخر دون تقبل النقد؟
، ا�س�م فيوھذا ما يتنافى مع أساس المعرفة  ،البرھان إلىيشترط ا2حتكام 

القائلين بأسبقية العقل ، ولنتذكر أن المعتزلة والعق�نيين عموما من ا�س�ميين
 الذي ،قد ُسحقوا وُيسحقون من حين Aخر من قبل التيار السائد، النص على

بين منظومتين فكريتين  فكيف ٌيقام حوار، العقل علىيجعل من النص أولوية 
  . ؟كأساس للمعرفة الغيب والوحي علىتعتمد إحداھا  ،مختلفتين

  الدين فيمسألة عدم ا�كراه *   

Aيات  وفقا ،إقرار ا�س�م لحرية ا2عتقاد علىيكثر ا�س�ميون الك�م  -   
ھذا فھل . وغيرھا ”دين يَ لكم دينكم ول“، ”الدين فيف� إكراه “ومنھا  ،القرآن
  . ؟صحيح

  : ھذه الفكرة علىلنلق الضوء    

 فيولكن ھناك أيضا . يتضمن النص المقدس فع� آيات وأحاديث تقول بذلك  
  : مثل، ما يناقض ذلك الفقه

 ،العرب مشركيمن غير  ،ُيخير الناس المعرضون للغزوات ا�س�مية -   
 في2 يحبون الدخول  كانوافإذا . أو السيف ،أو الجزية ،ا�س�م: بين ث�ث

فعليھم أن يدافعوا عن أنفسھم  ،يعجزون عن دفع الجزية ، أوويأنفون، ا�س�م
إما أن يقاتلوا  .ذلك؟ يعنيفماذا  ،أضعف من المسلمين عسكريا كانوافإذا ، بالقوة
2 “أين شعار  ھذا إكراه؟ فيأليس . إع�ن إس�مھم إلىأو يضطروا  ،الموت حتى

 ھيَ لجعل كلمة اللـه “ ،إن مجرد شن الحم�ت العسكرية. ؟؟”الدين فيإكراه 
 ،وإن فرض الجزية والخراج. يسلموا حتىالناس  علىالضغط  ييساو ،”العليا

، يسلموا يليمثل ضغطا ماديا عليھم لك ،أھل الذمة علىوغيرھما من الضرائب 
                                                 

- 199س�مي، ص ص نقلت النصوص عن سيد القمني، شكرا بن 2دن، حد الردة وتجديد الفقه ا� 713
200 .  
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وأشكال التمييز  ،الشروط العمرية فييضاف لذلك مختلف الضغوط المذكورة 
كما رفض الكثير من الفقھاء أن ُتعرض . استعرضناھا من قبلالتي ، المختلفة

 ؛ أيْ كما رأينا سابقا ،من غير أھل الكتاب الكفار علىخيارات المشار إليھا  ةالث�ث
 علىأن ھذا ينطبق بالذات  علىوأجمع الفقھاء ، السيف ، أوُيخيروا بين ا�س�م

  . أين عدم ا�كراه؟؟ف، العرب مشركي

2 إكراه ( من سورة البقرة 256فاAية  ؛تناقض أيb الواقع 2 يوجد  وفي -   
وقد . ھا المفسرونفيواختلف ، كما ُيفھم من ظاھر معناھا لم ُتفسر ،)الدين في

 ،أنھا لم ُتنسخ إلىوذھب غيرھم ، ُنسخت بآية القتال اأنھ إلىذھب الكثير منھم 
أن ا�س�م قد  علىالحالتين  فيواتفق جلھم ، أھل الكتاب فقط علىولكنھا تنطبق 

. عرب ”مشركون“وبالتأكيد يوجد ويظھر دائما ، العرب مشركي علىفُرض كرھا 
يشھدوا أن  حتىأمرت أن أقاتل الناس : الحديث ھذا المعنى واضحا فيوقد جاء 

فإذا فعلوا . ويؤتوا الزكاة، ويقيموا الص�ة، رسول اللـه ا2 إله إ2 اللـه وأن محمد
 اللـه علىوحسابھم ، دماءھم وأموالھم إ2 بحق ا�س�م يذلك عصموا من

كما فھم  - والمقصود بالناس ھنا. )وغيرھما ،93 – ومسلم 25 - البخاري(
وإلى ھذا الحديث استند أبو بكر . دون أھل الكتاب، 714المشركين - علماءمعظم ال

  . 715بعد وفاة محمد ،الزكاة يمحاربة مانع في

قال : ھذا الموضوع فيبعض اAراء  نلخصد أن فيونرى أنه من الم  
 ا ول: أقوال على الدين في2 إكراه : قوله فيقد اختلف أھل العلم “: الشوكاني

والناسخ ، العرب ولم يرض منھم إ2 با�س�م قاتلقد  الرسولإنھا منسوخة  ن 
يا أيھا الذين : وقال تعالى جاھد الكفار والمنافقين النبييا أيھا : لھا قوله تعالى

كم غلظة واعلموا أن اللـه مع فيآمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا 
وقد  ،بأس شديد تقاتلونھم أو يسلمون يقوم أول إلىستدعون : وقال المتقين
وإنما نزلت  ،أنھا ليست بمنسوخة الثانيالقول . ھذا كثير من المفسرين إلىذھب 

بل الذين ، ا�س�م إذا أدوا الجزية علىوأنھم 2 يكرھون ، أھل الكتاب خاصة في
وإلى ھذا ذھب ، السيف ، أوف� يقبل منھم إ2 ا�س�م، يكرھون ھم أھل ا وثان

ا نصار  فيأن ھذه اAية : الثالثالقول . والضحاك ،وقتادة ،والحسن ،الشعبي
أن معناھا 2 تقولوا لمن أسلم تحت السيف إنه مكره ف� : الرابعالقول . خاصة

                                                 
، 8، ج 125ص  ،4 ج: منھا ،بدر الدين العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، صفحات متفرقة 714
فإن تابوا وأقاموا الص�ة وآتوا الزكاة : كذلك ابن حجر العسق�ني، فتح الباري، كتاب ا�يمان، باب. 245ص 

  . فخلوا سبيلھم
وفاة النبي صلى اللـه عليه وسلم بالنواحي، ارتدت طوائف كثيرة من لما اشتھرت “: في رواية شائعة 715

العرب عن ا�س�م ومنعوا الزكاة، فنھض أبو بكر الصديق رضي اللـه عنه لقتالھم، فأشار عليه عمر وغيره 
عناقاً كانوا يؤدونھا إلى رسول اللـه صلى اللـه عليه  واللـه لو منعوني عقا2ً أو: فقال. أن يفتر عن قتالھم

أمرت “: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول اللـه صلى اللـه عليه وسلم: وسلم لقاتلتھم على منعھا، فقال عمر
أن أقاتل الناس حتى يقولوا 2 إله إ2 اللـه وأن محمداً رسول اللـه فمن قالھا عصم مني ماله ودمه إ2 بحقھا 

: واللـه  قاتلن من فرق بين الص�ة والزكاة، فإن الزكاة حق المال وقد قال: ، فقال أبو بكر”ه على `وحساب
، تاريخ ”فو` ما ھو إ2 أن رأيت اللـه شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق: فقال عمر ”إ2 بحقھا“

  .20 ص ،2ا�س�م للذھبي، 



262 
 

من أھل الكتاب  كانوامتى  ،السبي فيأنھا وردت : الخامسالقول . الدين فيإكراه 
الدخول  على ا2 تكرھوا أحد أيْ : كثير ابنل وق السادسو. ا�س�م علىلم يجبروا 

 على ه أحدٌ رَ كْ أن يُ  إلىد2ئله وبراھينه 2 تحتاج  يفإنه بين واضح جل، ا�س�م في
 علىه فيبل من ھداه اللـه ل;س�م وشرح صدره ونور بصيرته دخل ، هفيالدخول 

 فيده الدخول فيسمعه وبصره فإنه 2 ي علىومن أعمى اللـه قلبه وختم ، بينة
لم يجبر اللـه أمر  أيْ : الكشاف فيالزمخشري وقال . امقسور االدين مكرھ

ولو : ونحوه قوله، التمكين وا2ختيار علىولكن ، ا�جبار والقسر علىا�يمان 
 يكونوا مؤمنين حتىأفأنت تكره الناس  اا رض كلھم جميع فيشاء ربك Aمن من 

، ا2ختيار علىوبنى ا مر ، ولكن لم يفعل، ا�يمان علىلو شاء لقسرھم : أيْ 
 ، أوليس التفسيروما نريد إيضاحه ھنا . 716اسابع وھذا يصلح أن يكون قو2

بل أن آراء المفسرين الثقاة قد تضمنت ا2عتراف بأن ا�س�م يكره ، المعنى
وھو ما  ،وأحاديث وسنن عملية آياتفي  ،ا�س�م على الكفارصنفا معينا من 

حين يتكلمون عن السماحة ا�س�مية  ،يتجنبه بعض الدعاة المعاصرين
 . وينادون بتطبيقھا ،بينما يقرون بأحكام المرتد والزنديق ،المزعومة

يجبرون  ،لوا طفا ،الفقه أن المرأة المرتدة فيذكرت آراء ليست قليلة  -   
 . وقد تناولنا ذلك من قبل .ا�س�م على

أو  ،وتھديد من يعلن ذلك بالقتل، عدم السماح للمسلم بأن يغير دينه -   
كثير من  كانوقد . !إع�ن ا�س�م؟ علىأ2 ُيعد إكراھا ، يتراجع يالضغوط لك

                                                 
  . 256فتح القدير، سورة البقرة،  716

  : وھاك بعض ما كتبه مفسرون ثقاة آخرون ل�ية

  .ذكر نفس ما ذكره الشوكاني ): الجامع  حكام القرآن(القرطبي 

بل ھي منسوخة بآية القتال، وإنه يجب أن يدعي جميع ا مم إلى الدخول في : وقال آخرون“: وقال ابن كثير
م ينقد له أو يبذل الجزية، قوتل حتى يقتل، الدين الحنيف، دين ا�س�م، فإن أبى أحد منھم الدخول فيه، ول

يعني ا سارى . »عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة في الس�سل«وفي الصحيح .. وھذا معنى ا�كراه
الذين يقدم بھم ب�د ا�س�م في الوثائق وا غ�ل والقيود وا كبال، ثم بعد ذلك يسلمون، وتصلح أعمالھم 

حدثنا يحيَي عن حميد عن أنس، أن : فأما الحديث الذي رواه ا�مام أحمد. جنةوسرائرھم فيكونون من أھل ال
فإنه » وإن كنت كارھاً «: إني أجدني كارھاً، قال: ، قال»أسلم«رسول اللـه صلى اللـه عليه وسلم قال لرجل 

، بل دعاه ث�ثي صحيح، ولكن ليس من ھذا القبيل، فإنه لم يكرھه النبي صلى اللـه عليه وسلم على ا�س�م
أسلم وإن كنت كارھاً، فإن اللـه سيرزقك حسن : إليه، فأخبره أن نفسه ليست قابلة له، بل ھي كارھة، فقال له

  . ، تفسير القرآن العظيم”النية وا�خ�ص

زيد بن : ... ذكر من قال ذلك. ھذه اAية منسوخة، وإنما نزلت قبل أن يفرض القتال: وقال آخرون“: الطبري
رسول اللـه بمكة عشر سنين 2 يكره أحدا في الدين، فأبى المشركون إ2 أن يقاتلوھم، فاستأذن كان : أسلم

  . اللـه في قتالھم، فأذن له

أھل الكتابين والمجوس، .. نزلت ھذه اAية في خاص من الناس: وأولى ھذه ا قوال بالصواب قول من قال
  . وأنكروا أن يكون شيء منھا منسوخا. الجزية منه وكل من جاء إقراره على دينه المخالف دين الحق، وأخذ
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وقد اعترف كثير منھم ، المعاصرينالفقھاء القدامى أكثر جرأة وصراحة من 
  . 717كما رأينا، ا�س�م علىالمرتدين نيين واحة بأن ا�س�م يكره العرب الوثبصر

 ،فالفقھاء. ھو عبارة عن محكمة تفتيش شعبية ا�س�ميالعالم  -   
كل ھذا يتربص بكل من يعلن  ؛العام نفسه رأيُ وال ،والصحافة ا�س�مية ،العلماءو

، أحد الصحابة حتىأو  ،ينتقد النصوص المقدسة حتىأو ، التحول من ا�س�م
 وفي. القتل نفسه حتىأو  ،حد التھديد بالقتل إلىتصل  ،ويوجھه بضغوط شديدة

ل بَ إ2 من ِق  ،نفيالمثق ضد، 718كظاھرة، رفع الس�حيُ  2 الحاليالواقع 
أو بعدم فھم ا�س�م  ،بالطيش سواء نعتتھم التيارات المعتدلة ،ا�س�ميين

 ؛ورغم ھذا تمنحھم نفس المنظمات الفتاوى ال�زمة لممارسة القتل، الصحيح
كثيرا ما تقدم المبررات  بل، ثم تتبرأ مما يفعلون من تھديد وقتل، الكفاربإھدار دم 

كما أن . يمسئولية استفزاز الشباب الجھاد الكفارمحملة  ،ال�زمة  عمال العنف
أليست استتابة المرتد . محاكمات المرتدين فيھناك محاكم تفتيش رسمية تتمثل 

  . أو ماذا يمكن أن نسميھا؟ محكمة تفتيش؟ ھيَ 

وبعض الب�د ا�س�مية  ،عربيالعالم ال فيإن ا�س�م تحميه الدولة  -   
والقوانين ، لزنادقةاو تفتح أبوابھا للمرتدين التي، بالقوانين والسجون، ا خرى

كما أن ا غلبية العظمى من . ةدينيوالنصوص ال ،والرسول ،تجرم نقد الدين
وحملوا صفة  ،رض عليھم منذ مولدھمفُ  بل، المسلمين لم يختاروا ا�س�م أص�

وطالبتھم أسرھم  ،ھذا ا ساس علىوعوملوا  ،أوراقھم الشخصية فيمسلم 
ھذه  فيويستند ا�س�م . ا2ختيار؟ فيفأين حرية المرء  ،بالتصرف كمسلمين

فكرة 2 دليل عليھا  ھيو ،الفكرة القائلة بأن ا�نسان يولد مسلما إلىالنقطة 
ا يديولوجيات أن ولنتخيل إذا اعتبر كل أصحاب . و2 يمكن تصورھا أص� ،إط�قا

 . فھل يتقبل ا�س�ميون ھذا؟ ا،بوذي ، أوايليبرال ، أوايا�نسان يولد اشتراك

فلماذا مازال يستخدم الشرطة  ،ةدينيا�س�م يسمح بالحرية ال إذا كان   
، أمھات مسلمين بقوة الدولة ، أوالمولودين من آباء علىبفرضه ، لحمايته

ومختلف أصحاب  ”المارقين”و ،”الزنادقة”و ،”المرتدين“وبحمايته بالقوة من 
  . ؟”ا فكار الھدامة“ما يسمونھا 

ومن ، العموم على ”الدين فيإكراه  2“ رغم كل ھذا يزعم ا�س�ميون أنه  
طرح ا�س�م لمبدأ  فيكتب يتغزل  الذي ،)ظ�ل القرآن في( ھؤ2ء سيد قطب

فرضتھا الدولة الرومانية  التي ،ومقارنا بينه وبين المسيحية ،حرية ا2عتقاد
 ،كدين وثقافة ،فالمسيحية ؛بين نص ووقائع - كعادة ا�س�ميين - مقارنا ؛قسرا

 -  كفكر -  ولم تناد ،فلم تفرض الث�ث خصال الشھيرة ؛الدين فيلم تناد با�كراه 
                                                 

 ، المحلي،”كرھون على ا�ِس�ِم، وإِن المرتد ُيكره على ا�س�ميُ  إن العرب الوثنيِين“: ذكر ابن حزم 717
958.   

أحيانا تلجأ بعض ا نظمة القمعية إلى قتل المثقفين، بعضھا باسم ا�س�م أيضا كالنظام ا�يراني وبعضھا  718
ولكن يختلف الوضع لدى ا�س�ميين في أنھم . باسم العروبة مثل نظام البعث السوري ونظام القذافي وغيرھا

  . يقرون المبدأ نفسه كشرع وُيمارس كظاھرة
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شعب  علىتاريخ ا�س�م من فرض التشيع بالقوة  فيوھناك . إلخ..بقتل المرتد
نaةومن فرض  ،)الفاطميون( بأكمله bا يوبيون( نفس الشعب علىبالقوة  الس( .  

 فيفتحدث عن الحرية  ؛719للدمججة القرضاويلجأ  المعتدلينومن   
نفس الكتاب بقتل  فيبينما تمسك ، حرية ا2عتقاد المكفولة فيوتغزل  ،ا�س�م
العلمانية الحكومات  - مثل سيد قطب تماما - واتھم، ومنتقد ا�س�م ،المرتد
مناداته بتطبيق حكم الردة  إلىوسبق ا�شارة ، ”ردة السلطان“وأسماھا  ،بالردة

  . العلمانيين في

 إذا كانف، مجرد فكريا�س�م ليس مجرد موقف  علىالحقيقة أن ا�كراه   
، فلماذا ُيفرض عقيدة ،الدنيا فيالجنة والسعادة  إلىأھله ھو الطريق  لدىا�س�م 

الواقع  في. !أليست النار أولى بھم؟ من يرفض الجنة والسعادة؟ علىنظاما  أو
سياق ذلك  وفي. تعكس ھذه المركزية نزعة قوية للسيطرة وقھر اAخر وتھميشه

وإذا . وا موال ،يوا راض ،السلطة، أو قادتھم بمعنى أصح، يستلب المسلمون
 ،أو السيف ،أو الجزية ،ا�س�م: للخيارات الث�ث الفعليأردنا تحليل المحتوى 

 ؛لحكومتھم ا موال بالنسبة للغزاة تحصيل -  عمليا – يعنيلوجدنا أن ا�س�م 
، السيف إ2و، أو جزية ،زكاة: ثنتيناصورة من  فيكون الخيار بين دفع المال في

حول الجنة والنار  ،والشعارات الطنانة ،عملية استعمارية مغلفة بالمقدس وھيَ 
 ، أوعقيدةً  ،الدولة يمواطن علىأما فرض ا�س�م . إلخ..سبيل اللـه فيوالموت 

وھو واقع التاريخ ، الخضوع لدولة شمولية ولبطانتھا - عمليا– عنيفي، نظاما
فكرة قتل  علىونرى أنه 2 يمكن الفصل بين ا�صرار . القديم والحديث ا�س�مي

الب�د العربية  فية قوية دينيوجود مؤسسة و ،المرتد وأشكال ا�كراه ا خرى
 ،ومصر ،مثل السعودية، بھذه القسوة الكفارھا فيُيعامل  التي ،وا�س�مية
أكبر  علىفالحفاظ ، نفس الوقت فيوداعمة لھا  ،مدعومة من السلطة، والسودان

 ئاتجاه مناو أي̂ يتطلب قمع  -  لتبرير وجودھا –عدد من ا تباع والموالين لھا 
مقاومة التحول  فيوسوف تستمر ھذه المؤسسات ، لمنظومتھا الفكرية

والمسألة 2 تتعلق فقط . تنھار قوتھا بطريقة أو بأخرى حتى ،ديموقراطيال
 المرتدف؛ فھناك أيضا أرضية أوسع، ة و2 مصالح الدولةدينيبمصالح المؤسسة ال

الثقافة  ،من شتى ا2تجاھات ،نظر الجماھير وا�س�ميين فيعموما يمثل  الكافرو
، ومضاعفات التحديث الناقص ،بكل ما تمثله من شبح الھيمنة الغربية ،الحديثة

وتصويرھم  ،المعاصرين بالعمالة للغرب ”الزنادقة“وھذا ما يفسر مث� اتھام 
 . ا�س�م علىكعنصر من عناصر المؤامرة الغربية المزعومة 

  

 : إنسانيصورة فكر  في ا�س�متقديم  -  2

                                                 
  . ع ا�س�مي الذي ننشدهم�مح المجتم: كتاب 719
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صورة المبدأ  فيتقديم ا�س�م  ،ن منھموالمتشدد حتى ،ا�س�ميونيحاول   
باستثناء ، رغم رفضھم للنزعة ا�نسانية، مثالية مبادئ إلىيدعو  الذي ،نسانيا�

  : عدة أطروحات إلىو�براز ھذه الصورة يلجأون . قليل جدا من المصلحين

وتوجد آيات كثيرة  ”العدل“ إلىفا�س�م يدعو . أحكام القيمة إلىاللجوء  -   
 ،أو دعوة ،أو عقيدة ،شريعة أيb ولكن ھل ھناك . وأحاديث عديدة تقول بذلك

ا2ستشھاد باAيات  إلىوبا�ضافة  .!أو تنكر أنھا تدعو للعدل؟ ،بالظلم يتناد
باتت  ،ا�س�ميضرب أمثلة فردية من التاريخ  إلىيلجأ ا�س�ميون ، وا حاديث
وإلى وجود أمثلة ، 720وجود أمثلة مضادة عديدة إلىدون ا2نتباه ، محفوظة

ويبدو مفھوم العدل لديھم . ا2ستبدادية حتى، مختلف النظم فيفردية مشابھة 
 .بل من فرد Aخر، ختلف معنى العدل من ثقافة  خرىفي ؛يبينما ھو نسب ،مطلقا

 ،المحاربين الكفاروأن تغتصب نساء  ،ا�س�م حتما أن ُيقتل المرتد فيفمن العدل 
 فيالمعاصرين يرون  الكفاررغم أن ، السوق كأية سلعة فيوأن ُيباع أو2دھم 

وقد  ،ورغم أن ا�س�ميين المعاصرين 2 ينادون بذلك. ھذا كله شيئا بشعا
إ2 أنھم يبررون ما  ،الحرب فيوا2غتصاب  السبيمواثيق 2 تبيح  علىيوافقون 

وأكثرھم ، ويقرونه بفخر واعتزاز بل، ا�س�ميالتاريخ  فيحدث من ذلك 
 كانوايبرره بأن اAخرين  راح) حلقة تليفزيونية في( القرضاويمثل ، اعتدا2

، فإذن تقبل الشريعة ا�س�مية أن يكون اAخرون قدوة للمسلمين، يفعلون ذلك
وھل الحاكمية  وا ھم ھل الشريعة ا�س�مية ترفض ھذا التصرف أص� أم تبيحه؟

الواقع أقر ا�س�م كثيرا من قواعد الحرب السابقة  في. تقلد الجاھلية؟يمكن أن 
وھو ما تھرب منه  ،الجاھلية ا خرى مع كثير من أفكار وعادات ،عليه

  . القرضاوي

بينما ھو ، ومن أحكام القيمة كذلك استخدام مفھوم الرحمة بمعنى مطلق  
فقد دعا للغلظة  ،المسلمينما بين فيا�س�م يدعو للرحمة  إذا كانف؛ يمفھوم نسب

 ومأواھم جھنم واغلظ عليھم والمنافقين جاھد الكفار النبييا أيھا : الكفار على
الكفار  علىمحمد رسول اللـه والذين معه أشداء  ،)73: التوبة( وبئس المصير

 فيفما الرحمة  ؛الواقع فيوتحققت ھذه الغلظة كثيرا . )29: الفتح( رحماء بينھم
 أيb الواقع لم يكن  في. ؟السوق فينساء وأطفال أھل الحرب وبيعھم  يسب

  . ا�س�ميستثنى ا2ستعمار و2 يُ ، استعمار رحيما

من  ،ا�نسانية النبيلة مبادئأنه يتبنى كل ال علىيقدم ا�س�ميون فكرھم  -   
رفع وتحقيق ھذه  فيبل وقد سبق الثورة الفرنسية ، والمساواة ،وا�خاء ،الحرية

                                                 
من ھذه ا مثلة قتل خالد بن الوليد لمالك بن نويرة وزواجه بامرأته ورفض أبي بكر الصديق إقامة الحد  720

2 أغمد سيفا سله اللـه على المشركين و2 أعزل واليا “: رغم إصرار عمر بن الخطاب وبرر بالقول ،عليه
ومثال آخر . )273، ص2 تاريخ الطبري، الجزء(وأضاف أنه تأول فأخطأ ). الروض ا نف( ”و2ه رسول `

بعد ) جفينة والھرمزان وابنة أبي لؤلؤة(بن عمر بن الخطاب للبعض من غير المسلمين  ` عبيد ھو قتل
ه رفض الخليفة اغتيال أبيه ظنا منه أن لھم يد في اغتياله على يد أبي لؤلؤة، ورغم مطالبة الناس بمحاسبت

، محمد رضا، عثمان بن ”با مس، ويقتل ابنه اليوم 2 يقتل عمر“: الجديد بحجة ساقھا عمرو بن العاص
 . عفان، الفصل الثاني
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 فيالعام  رأيلل مبادئتختلف كليا عما تعنيه ھذه ال ولكن بمعانٍ ، 721الشعارات
وھل  ؟الكفارالمساواة وا�خاء بين المسلمين و إلىفھل يدعو ا�س�م . العالم

 فيوحريته  ،التعبير عن رأيه وفي ،فكره واعتقاده فيحرية ا�نسان  علىيوافق 
بحجة أن  ،فوراحين ُتناقش التفاصيل العملية يتراجع ا�س�ميون . جسده؟؟

؛ إلخ..وعظمة ،واكتما2 ،أكثر تقدما ،مختلفة لھذه الشعارات ا�س�م قدم مفاھيم
والشيء . أحكام القيمة الفارغة من مضمون محدد إلىيلجأون مرة أخرى  أيْ 

 ،أنھم يناضلون من أجل الحرية والمساواة علىالمثير أن ا�س�ميين يصرون 
 السمحاء وفرض نظام الشريعة ،الكافركتاباتھم بالدعوة لقمع اAخر  ئبينما تمتل

 ،والحقيقة أنھم أبعد الناس عن الليبرالية. بھا ”لينعموا“كل البشر  على -  زعما -
ھذه الحرية وتلك المساواة  ھيَ فما . يھاجمونھا باستمرار وبشراسة غالبا التي
 ،التسامح مع اAخر مبادئوھم بد2 من تعليم الجماھير  !.يدعون إليھما؟ التي

نفس منطق الفاشيست من  ؛برغبتھا شموليال ا�س�مييدعونھا 2ختيار النظام 
 ،وليس المسلمين فقط ،ويكثر الزعم بعالمية ا�س�م وشموله كافة الناس. قبل

ويتناسى ا�س�ميون أنه  .”آدم بنييا “، ”ياأيھا الناس“ :استنادا لتعبيرات مثل
. أو للتعاون بغض النظر عن الدين ،وليس للمحبة بينھم ،يدعوھم جميعا ل;س�م

كل  فيالمساواة  علىفھيا أيھا ا�س�ميون وافقوا ، هفي اك�منا مبالغ إذا كانو
  . سنرحب بذلك حتما تستطيعوا؟ھل . الكفارشيء بين المسلمين و

منتھجين  ،الدنيا فيويتكلم دعاة ا�س�م عن أھدافھم وفكرھم كأعظم ما   
ما تتمثل ھذه العظمة فيفما ھو مضمون ھذه ا ھداف؟  ؛نھجا شكليا تماما
يحصر الدعاية  السياسيل;س�م  يإن غياب البرنامج العين. ؟المزعومة ل;س�م

كتاب اللـه وسنة  ؛ أيْ فا�س�م ھو الحل؛ ا�س�ميمجرد المديح وتحبيذ الحل  في
دون أن يقدم  ،وھو ما يدغدغ عواطف العامة ،)..القرآن دستورنا( رسوله

  . تصورات عملية لمجتمع آخر

، الدنيا فيالديموقراطية  مبادئھا أعظم الكأنa و الشورىيتم إظھار فكرة  -   
 aوھو طبعا ادعاء ، حكاما فرديين 2 يشاورون أحدا كانواحكام العالم جميعا  وكأن
. ا قل علىمن بطانته  ،ف� يمكن لفرد واحد أن يحكم دون مجلس شوري ؛ساذج

رغم أن ھذه الفكرة مرفوضة ، ه يدعو للديموقراطية الشعبيةكأنa وُيصور ا�س�م و
مبدأ الحاكمية للـه وليس المبدأ حيث ، الثقافة ا�س�مية فيجملة وتفصي� 

 حتى، وحيث النص ھو مصدرالتشريع، حكم الشعب: الديموقراطية في ساسيا 
 فيثم ألم يكن . وھو أمر يعلنه ا�س�ميون كل لحظة. الناس غير ذلك ىرألو 

يسير ھذا  كانأم كيف  ،يتشاورون كانواو، مكة قبل ا�س�م أھل حل وعقد أيضا
وبالعكس تماما لم تناد الغالبية العظمى من دعاة . !المجتمع المزدھر اقتصاديا؟

؛ صندوق ا2قتراعديموقراطية حدود  في، حديثا جدا إ2 ا�س�م بالديموقراطية
مع ربط ذلك بجعل الشريعة ، ھم يظنون أنھم يضمنون أصوات ا غلبية ن

كإلزام وليس كاختيار ضمن خيارات أخرى ، مصدر التشريع ھيَ ا�س�مية 
                                                 

  . كما قال جمال البنا، تثوير القرآن، الفصل الثاني 721
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مثل ا�خوان ، ومن المعلن من قبل المعتدلين أنصار الشورى الملزمة. ممكنة
 ،ه نص من قرآن أو سنةفيما ليس  ؛ أماه نصفيما فيأنه 2 شورى ، المسلمين

نaة وفي، ف� اجتھاد مع النص، هفيجب التشاور في bالعملية لم يقبل محمد  الس
ما  علىولم ُيسمح  حد با2عتراض ، الدين إ2 نادرا مبادئوضع  فيبالشورى 

 ،ي نه تم بوح ؛رفض الشورى حول صلح الحديبية -  مث� – لذلك ؛اعتبر وحيا
وبغض النظر . ا مور الفنية أساسا فييشاور أصحابه  كانو، 722كرذُ ما  حسب

خاصتھم أن ا�س�م ھو رسالة ويعتقد عامة المسلمين ، الفعليعن حقائق التاريخ 
وفقا لھذا  ،الذين، قدمھا للناس الذي، محمد إلىأرسلھا اللـه بواسطة جبريل 

 ؛عصور ا�س�م من وجھة نظر أھله ىھأز وفي. ياتخذوا موقف المتلق ،التصور
ھو  ،ا2ستفتاء ؛ أيْ المبايعة كانتبل ، حاكم أيa دولة الراشدين لم ينتخب الشعب 

باستثناء ، ومن رفض مبايعة أول خليفة قُتل بتھمة الردة، أقصى المسموح به
 ،وبينما أنتج الفقھاء والمتكلمون ما 2حصر له من كتب العقيدة. الھاشميين

 فينجد أن ما خلفوه  ؛إلخ..وتفاسير القرآن ،وا حاديث وتفسيرھا ،وأحكام الدين
 :الماورديأرقى ما ُكتب ھو كتاب  كانو، لغايةلجاء ھزي�  السياسيمجال الفكر 

، بفكرة العقد بين الدولة والشعب ولم يھتم أحد منھم أبدا، ”ا حكام السلطانية“
وأقصى ما قُدم من شروط ا�مامة ھو التقوى ، فكرة ديموقراطية أخرى بأي̂ و2 

 حتىو ؛وللمقارنة. حق المواطنة ، أوحرية الناس إلىولم يتطرق أحد  ،والعدل
ر بأن اليونانيين القدامى قد طرحوا فكرة المواطنة نذك̂  ،تكون ا مور أوضح

التاريخ  في -  ناقصةولكن  - وأقيمت ديموقراطيات ،والديموقراطية صراحة
  . القديم

فتحقيق . ع�قة ا�س�م باAخر فيومسألة الديموقراطية ُتعد جوھرية   
؛ ببساطة تحقيق المساواة بينھم يعني كفاردولة بھا مسلمون و فيالديموقراطية 

إلغاء  ؛ أيْ إلغاء فكرة تطبيق الشريعة تاليوبال، علمنة الدولة والمجتمع ككل أيْ 
  . ؟ا�س�ميونفھل ھذا مما يقبله . ليصبح ا�س�م دينا فحسب، الحاكميةفكرة 

، 723وعادة ما يُذكر ھنا أن كلمة إس�م مشتقة من الس�م: دين الس�م -   
بالنسبة لكافة المسلمين التسليم للـه  يعنيفا�س�م  ؛مغالطة لغوية مكشوفة وھيَ 

وُيضاف أن ، ولم ُيستخدم اللفظ سوى بھذا المعنى، وليس الس�م مع البشر
الس�م “ ھيَ ا�س�م  فيبل إن التحية ، الس�م إلىبعض آياته قد دعا  فيالقرآن 
فأين يقع مفھوم ، ا�س�ميالفكر  فيللس�م ھذه القيمة العليا  إذا كانو. ”عليكم
ثم ما ھو ھذا الس�م . ھذه الثقافة فيوما ع�قته بقيمة الغزو العالية جدا  ؟الجھاد

ومعظم الغزاة دعوا أعداءھم  ،أليست معظم الثقافات تتبنى فكرة الس�م بالضبط؟
العالم كله أن  على، ا�س�م ففي. شروط؟ بأي̂ نقصد ، معنى بأي̂ ولكن ، للس�م

بل أمر ا�س�م أتباعه . وإ2 يكون الغزو ؛يخضع للشريعة ا�س�مية كنظام حياة
                                                 

  .ذكر عمرة الحديبية ودخول مكة: محمد الغزالي، فقه السيرة، فصل 722
. حسن البنا، الرسائل، رسالة الجھاد: استخدمت ھذه الحجة في عديد من الكتابات ا�س�مية، منھا 723

  .مصطفى السباعي، نظام السلم والحرب في ا�س�م
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الواقع دعا  فيوھو . تحيتھم علىوحدد طريقة للرد  ،بالس�م الكفاربأ2 يبدأوا 
يخرج  ، أوإدانة من يقاتل جماعة ا�س�م فيوتشدد ، الس�م بين المسلمين إلى

أو بشروط ، حالة ا2ستضعاف فيإ2 ، الكفارولكنه لم يدُع للس�م مع ، عليھا
  . استعرضنا كما ،معينة

يلعب ا�س�ميون ، لبس كھذا فيوبينما لم يقع المسلمون قديما   
  . المعاصرون لعبة الخداع ھذه

كما يقدمه بعض الدعاة  ،ا�س�م: والمساواة ،والمحبة ،التسامح -   
وتدل النصوص المقدسة وآ2ف الكتب . ھو دين المحبة والتسامح ،المعاصرين

ولم ، الكافروالمقا2ت ومختلف النصوص أن ا�س�م 2 يتسامح أبدا مع اAخر 
يتسامحوا معھم إذا انتقدوا  ، أونصادف نصا يطالب المسلمين بأن يحبوا الكفار

سامح والعفو عند إن الت. بينما ھو يناھضھم بحرية، روجوا لفكرھم ، أوا�س�م
ف� ، ا�س�م نصا وفقھا وثقافة معاصرة ليست مفتوحة و2 فرضا فيالمقدرة 

و2 خيار ، أو المرتد ،عقد الذمة علىأو من يخرج  ،عفو عن منتقد ا�س�م مث�
ف�  ؛أقوياء كانواإ2 إذا ، أو السيف ،أو الجزية ،ا�س�م غير الكفاررابع أمام 

2  - كما أن العفو عن المسيء لشخص المسلم، يستطيع المسلمون محاربتھم
ثقافة للحب والتسامح  - عمليا –وبشكل عام 2 توجد . يھو أمر اختيار - لدينه

 حتىو. ادعاء من ھذا النوع ھو ادعاء كاذب يb وأ ،مصراعھما علىالمفتوحين 
عالم الفكر  إلىولم ينسخ  ،وجدان الناس إلىلم يتحول  مسيحيالتسامح ال

  . مث� السياسي

ومن ا مور المثيرة أن ُيعتبر مجرد سماح ا�س�م للرجل المسلم أن يتزوج   
 علىوھو ما يقدمه بعض الدعاة للتدليل ، 724من نساء الكتابيات تسامحا كبيرا

وأن ُيعد مجرد عدم الدعوة �بادة الشعوب ، ينعتونه كما ،التسامح الفريد ل;س�م
 البشريالفكر  فيھذه ابتكارات جديدة  وكأنa . ا خرى ھو عين التسامح ا�س�مي

 ،البشرية لم تعرف من قبل سوى ا�بادة الجماعية وكأنa ، لم ُتعرف من قبل
أرسطو  حتى ، أوالمسيح ، أووھل دعا بوذا. واستئصال الشعوب لبعضھا البعض

إذا و. حكموھا؟؟ التيوھل قام الفرس والروم بإبادة الشعوب  ،إبادة اAخرين إلى
 كفارالسماح بالزواج بين المسلمين والكتابيات من أشكال التسامح فھل منع  كان

الزواج قبل ا�س�م عند العرب  كانقريش الزواج بين أديان مختلفة؟ بالعكس 
إذا استخدمنا منطق  –التسامح  كان تاليوبال، أكثر سھولة ومتعدد ا شكال

ولم  ،وقد حرم ا�س�م كثيرا من أشكال الزواج السابقة عليه، أكثر - ا�س�م

                                                 
وھذا في الواقع تسامح كبير من ا�س�م، حيث أباح للمسلم أن تكون ربة “: على حسب قول القرضاوي 724

ا�س�م ، ”غير مسلمة، وأن يكون أخوال أو2ده وخا2تھم من غير المسلمين بيته، وشريكة حياته وأم أو2ده
  . دستور الع�قة مع غير المسلمينتحديد المفاھيم، : والعلمانية وجھا لوجه، الباب الثاني
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أليس ا كثر تسامحا ھو . 725به ا�س�ميون يعكس ما يوح، يبتكر أشكا2 جديدة
  . بغض النظر عن الدين وھو ما يرفضه ا�س�م بتاتا؟، المدنيالزواج 

ويعنينا ھنا . عكسه يعنيولكنه ُيقدم بمضمون  ،جميلأما المساواة فشعار   
فلم ينص ا�س�م السائد 2 القديم و2 المعاصرعلى ما . الكافرالع�قة بين المسلم و

يعيشون ، ھم أھل ذمة الكفارف؛ كفارالبلد من مسلمين و سكانالمساواة بين  يعني
الو2يات  يليس من بينھا مث� تول، ولھم حقوق محددة ،كنف المسلمين في

ومع ذلك يرفع  .إلخ..و2 الدعوة لعقائدھم ،و2 إظھار شعائرھم ،العامة
معنى  بأي̂ ، ”لھم ما لنا وعليھم ما علينا“ ا�س�ميون ا كثر اعتدا2 شعار

وكثيرا ما تتضمن كتاباتھم ھذا  .؟تحديد وضعھم كأھل ذمة يتم إذا كان بالضبط
ھا وضعھم بوضوح فيتناول  التيرسائل حسن البنا  فيونجد ھذا مث� ، التناقض

: كتيبه في القرضاوي لدىو، قرر إنشاءھا ھو وأتباعه التيالدولة ا�س�مية  في
 الحاليمفكر ا�خوان القديم و؛ وك�ھما، المجتمع ا�س�مي فيغير المسلمين 

الحقيقة 2 يمكن إ2  وفي. مع ذكر ما يناقضه من شروح ،رفعا الشعار المذكور
: ذكر جمال البناوكمثال فٍج؛ . 726يمارسه المتشددون أبدا 2اعتبار ھذا خداعا 

ويتفق ا�س�م مع العلمانية في أنه يرفض الدولة الثيولوجية ويجعل الحكم عقدا 
قبله .. سياسيا فكأنa ا�س�م حقق العقد ا2جتماعي الذي تصوره جان جاك روسو

ويتجاھل البنا دور الكفار الذي يحدده لھم ا�س�م السائد في . 727بقرون طويلة
ھذا العقد المزعوم، ناھيك عن موقع النساء، حيث ُترفض و2ية المرأة، إ2 من 

فلم نسمع عن أ̂ي دور سياسي للمرأة، ناھيك عن ؛ قبل بضع أفراد من ا�س�ميين
التي يسميھا  ،ينفي دولة الخلفاء الراشد ”العجم“وضع العبيد والسبايا من 

  . زعما ؛728”يوتوبيا“

لعلماء  عالميل�تحاد ال يالبيان التأسيس“زعم نص : التعددية -   
التشديد من ( ةفيبالتعددية الثقا ىأول من نادأن ا�س�م ھو  على ،729”المسلمين

داعيا الدول الغربية ، تعدھا المجتمعات الغربية من مفاخرھا الحديثة التي ،)عندنا

                                                 
الزواج عند العرب، تأليف عبد الس�م الترمانيني، : يمكن للقاريء المھتم بالموضوع الرجوع إلى كتاب 725

الجزء : جواد علي وكتاب المفصل في تاريخ العرب قبل ا�س�م للدكتور. 80كتب عالم المعرفة، عدد سلسلة 
  . الثاني، الفصل السابع والخمسون

رد ا�س�مي المتشدد سفر الحوالي بقسوة على القائلين بمساواة ا�س�م بين المسلم والكافر رافضا ھذا  726
نظرات شرعية في فكر منحرف، المجموعة . شارع ا�س�ميبالمطلق، معبرا عن الرأي السائد في ال

فقد وردت عدة آيات تدل على أن اللـه قد أھان : السادسة، نظرة شرعية في فكر فھمي ھويدي، ومما قاله
وردت عدة آيات في التفريق بين المسلمين .. الكفار وأذلھم ولم يكرمھم سواء في الدنيا أم في اAخرة

مؤمنين ومن يعمل السيئات، وذم من يس̂وي بينھم، وھذه اAيات لم يتعرض لھا ھويدي والكافرين، أو بين ال
   . نھا تھدم قوله بالمساواة بين المسلمين والكافرين، فلھذا اختار أن 2 يقربھا

: فصل بعنوان: مبدأ البراءة ا صلية - سادسا -موقفنا من العلمانية، القومية، ا2شتراكية، الفصل ا ول 727
   . ا�س�م دين وأمة وليس ديناً ودولة: وأخيراً 

 . 177 – 176نحو فقه جديد، الباب الثاني، ص ص  728
  . م2004/7/11 ه1425 ىمن جمادي ا ول 23صدر في لندن في 729
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وتمكينھم من أداء واجباتھم ، كفالة الحقوق والحريات للمسلمين المقيمين بھا إلى
ومنع التمييز بينھم وبين غيرھم ، شأنھم شأن أھل سائر ا ديان، ة بحريةدينيال

إطار  فية ا�س�مية فيواستيعاب الخصوصية الثقا، من المواطنين بسبب الدين
لصالح ما  الكفرم بمناھضة فكر متجاھ� المناداة الصريحة ل;س�، التعددية

، جھنم إلىويفتح الطريق  ،واعتباره كل ما عداه باط�، يسميه الدين الحق
لفرض النظم  ،وفضائل الغزو ،وقتل المرتد ،ومتناسيا الشروط العمرية

  . إلخ..ا�س�مية

لكشف  أساساوالحاضر يدرس مفكرو ا�س�م ا ديان ا خرى  الماضي وفي  
وسياق  ،وتشابھاتھا ،من ا2ھتمام بالكشف عن اخت�فاتھابد2 ، تحريفھا
 مع استثناءات محدودة –بل ونزعم أن مختلف الكتابات ا�س�مية . إلخ..نشوئھا

الكشف عما ُيعد  إلىتھدف  ،خصوصا اليھودية والمسيحية، عن ا ديان ا خرى -
 ھيمقارنة بالمصدر ا�ل ،البشريوعن طابعھا  ،تشوھات وانحرافات واضعيھا

  . المزعوم ل;س�م

 في -  كما نعتقد -مما تسبب ، ولم يأخذ ا�س�م بالتعددية منذ بدايته  
2 * ل يأيھا الكافرون ق: ذلك علىوتدل سورة الكافرون ، اصطدامه بالقرشيين

و2 أنتم * عابد ما عبدتم  و2 أنا* أعبد  او2 أنتم عابدون م* أعبد ما تعبدون 
أفراد  علىجاءت ردا  ،حسب مختلف التفاسير ،السورةو. أعبد اعابدون م

 ؛آلھة بعضھم البعض الكفاراقترحوا أن يعبد المسلمون و ،محددين من مكة
والسورة 2 تقبل . 730عبادة إله واحد دون سواه علىمصرا  ،فرفض محمد

  . الكافرينناعتة إياھھم ب ،مع إدانة من تخاطبھم ،بل تقرر واقعا ،بالتعددية

باستخدام كلمة تعددية بمعنى مختلف  ،التحايل إلى المعتدلينويلجأ كثير من   
للبرھنة  لجأ بعضھم لبذل جھد مضنٍ في. مثل ھذا السياق فيعن المقصود بھا 

 أنواعدد وا مم وتع ،واخت�ف اللغات ،الكون فيقبول ا�س�م لوجود التنوع  على
والقضية طبعا ، ا�س�م أم 2 رضيَ سواء  ،وھو تنوع موجود .إلخ..الكائنات

قرون أن في ؛آخرون ”يتنازل“كما . حيث يعرف البشر بوجود التنوع ؛ليست ھنا
بدليل وجود مدارس فقھية وتفسيرية متعددة ، ا�س�م يقبل وجود أفكار متنوعة

 علىومن المعتاد أن يتحدث آخرون عن قبول ا�س�م لوجود أھل الذمة  .داخله
، متجاھ� كالعادة أنه يقبلھم ،)مثل القرضاوي( قبوله بالتعددية علىكدليل  ،أرضه

صاغرين  تاليوبال، بل باعتبارھم ضالين، ليس باعتبار أن أفكارھم مشروعة
 فيقدم التعددية المقبولة تُ وكثيرا ما . كنف المسلمين فيويعيشون  ،ل;س�م
من مختلف  الكفاروغيره مع  يأنھا قبول المسلمين للتعامل التجار على ،ا�س�م

                                                 
أن الوليد بن : فسرھا القرطبي وكثيرون غيره، منھم ابن إسحق وابن عباس، وأيضا سيد قطب، كالتالي 730

يا محمد، ھلم : المغيرة، والعاص بن وائل، وا سود بن عبد المطلب، وأمية بن خلف؛ لقوا محمدا فقالوا
ذي جئت به خيراً مما بأيدينا، كنا فلنعبد ما تعبد، وتعبد ما نعبد، ونشترك نحن وأنت في أمرنا كله؛ فإن كان ال

قد شاركناك فيه، وأخذنا بحظنا منه، وإن كان الذي بأيدينا خيراً مما بيدك، كنت قد شاركتنا في أمرنا، وأخذت 
وفسرھا ابن كثير وآخرون على أنھا سورة البراءة من العمل الذي يعمله المشركون، وھي آمرة . بحظك منه

 .على وجه ا رض، ولكن المواجھين بھذا الخطاب ھم كفار قريش با�خ�ص فيه؛ فتشمل كل كافر
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يدعو لھا  التيفالتعددية ؛ وا2حتيال واضح تماما. إلخ..وإقامة المعاھدات ،الب�د
، باطل ، أوقبول الفكر اAخر كوجھة نظر 2 كحقيقة ھيَ العالم  فيالديموقراطيون 

أو اتھامھم  ،ر اAخرينفيوتك ،والتوقف عن ادعاء احتكار الحقيقة المطلقة
والحقيقة أن . ھمكانتالتقليل من شأنھم والحط من م تاليوبال، بالض�ل وا2نحراف

يجد نفسه ، المتشدد يعكس الفكر ا صول، ا كثر دبلوماسية ا�س�م المعتدل؛
 الكفارخوفا من  ،إع�ن رفضه للتعددية بوضوح علىف� ھو قادر ؛ أمام معضلة

فھو ، الكفاريقصده ھؤ2ء  الذيا2عتراف بھا بالمعنى  علىو2 ھو قادر ، ا قوياء
 -  لذلك – وھيَ ، من المطلق نفسه؛ متمسك بكون أفكاره مستمدة من السماء
أبدا تقديم  و2 يستطيع ا�س�ميون. الحق المطلق وكل ماعداھا باطل وشر

و2 اعتبارھا نتاجا ، أنھا وجھة نظر 2 حقيقة نھائية علىنصوصھم المقدسة 
بل �عادة تفسيرھا ، استعداد لتجاوزھا علىو2 ھم  ،متغير اجتماعيلواقع 
 ،تغيير عقيدته فيمسألة حق المسلم  فيواتساقا مع ذلك يتشددون للغاية . فحسب

 علىبل تمرد وخروج  ،ليست حقا بشريامتذرعين بأن الردة ، قتله علىويصرون 
  . العھد بين اللـه وا�نسان

 ،مثل محمود شلتوت، حاول بعض ا�ص�حيين تجاوز ھذه المحنة ،ول_مانة  
 فيودون النجاح  ،731النھاية إلىدون الوصول ، منصور صبحيو ،وجمال البنا

  . الجمھور المسلم من خاصة أو عامة يف التأثير

 إلىيميل ا�س�ميون عموما  ،مقدس إلىرغم تحول الثقافة ا�س�مية  -   
ذلك آخرون مثل القوميين  فيويشترك معھم ، الفصل بين النظرية والتطبيق

ولكن التطبيق شابته ا خطاء  ،النظرية سليمة :فأو2 .العرب وا2شتراكيين
التمييز  فييتبلور ھذا الفصل  :وثانيا. ا مويخصوصا منذ العھد ، وا2نحرافات

العالم  فييوجد ھنا  ؛واسع ا2نتشار رأيٍ فوفقا ل ؛بين ا�س�م والمسلمين
بينما يقبع ا�س�م الصحيح  ،دون إس�م كامل ، أومسلمون دون إس�م ا�س�مي

ةالكتاب و في aن bيصبح ھذا الفصل قاطعا حين يتراشق ا�س�ميون من  :وثالثا. الس
. ر المتبادلفيمختلف النحل با2تھامات بعدم فھم صحيح الدين وأحيانا بالتك

أما ھذا ا�س�م . ف� تطبقه ؛ن ولكن الفرق ا خرى 2 تفھمهفا�س�م الحق بي̂ 
 ؛يكانتال ”ذاته فيالشيء “فھو بالضبط ، إلخ..نسانيوا� مثاليال حقيقيال

حسب ما تنظر كل فرقة ، خالفھا كل المسلمين اAخرين التيو، الجوھرة المكنونة
نaة: غيرھا إلى bنيالجھادي، المرجئة، ا شاعرة، المعتزلة، الخوارج، الشيعة ،الس ،

ولم ، ولكن 2 يراھا الجميع، فالجوھرة موجودة ؛ھمئن وأعدايالوھابي، نيوالمعتدل
                                                 

التعددية في مجتمع إس�مي، وقد بذل كثيرا من الجھد للبرھنة على قبول : كتب جمال البنا كتابا أسماه 731
وھو يقبل بحق المرء في (الفكر ا�س�مي للتعددية في الكون والمجتمع بالطريقة التي أشرنا إليھا أع�ه 

ھو ما يتقبله ا�س�م  –وھو الحرية  –وفيما نرى، فإنه ما دام أصل التعددية  “: وفي النھاية قال) دينهتغيير 
فإن التعددية ومقتضياتھا 2 تختلف في المجتمع ا�س�مي عما ھي عليه في المجتمعات ا خرى إ2 في المدى 

يحول دون الجموح والشطط الذي تتصف به ا�يمان بالقيم ا�س�مية  ن . والدرجة وليس في النوع أو الكيف
 ن المجتمع ا�س�مي، وإن كان جزًء من .. بية الحديثةومقتضيات التعددية في بعض المجموعات ا ور
فإنه مجتمع متميز له خصائصه التي ترتفق على الصفة  –المجتمع البشري الذي يخضع لقوانين عامة 

   .ن عندناالتشديد م - ”وأن لم تجرده منھا. العامة له
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 ،أو بعض ،عصر أحد في -فرق الحسب رأي مختلف  –إ2  يالواقع الح فيتوجد 
ھم ا�ص�حيين كجمال فيويحاول دعاة ا�س�م بمن . ىولa  الذي ؛الراشدين أو كل

  : ذلك علىمنصور التدليل  صبحيو ،البنا

الواقع والتاريخ مع تشويه  فيتجميل صورة الممارسات ا�س�مية  -  3
  : اAخرين

جھدھم لتقديم التاريخ ، المحدثون دون القدامى، يبذل الدعاة ا�س�ميون  
 ؛و ن التاريخ وقائع مكتوبة ومتوفرة بكثرة ھائلة. صورة مثالية في ا�س�مي

، من إخفاء الوقائع، المباشر الكذب ھذا المجال شكل فيتتخذ الدعاية ا�س�مية 
ع�قة  والمقارنة بين أمور 2، وا2كتفاء بضرب أمثلة فردية، تجاھل بعضھا أو

إثبات وقائع  ، أويلنف ،النصوص المقدسة إلىاللجوء  حتىأو ، لھا ببعضھا
وقد اعتاد ا�س�ميون المعاصرون اتھام من ينتقدون تاريخ ا�س�م . معروفة

أو تفنيد  ،دون تقديم روايات أخرى، ھافيبا2فتراء والكذب وانتقاء وقائع مشكوك 
مثل ، وكتب ا حاديث المقدسة ،ثعادة من أمھات كتب الترا وھيَ ، مصادرھم
  . ومسلم ،البخاري

2فتقاد  ؛و2 نقول قطعا بأن كل ما كتبته كتب التاريخ ا�س�مية ھو صحيح  
 فيوا ھم . ولكن ليس لدينا مصادر موثوقة أكثر، ھذا المجال فيالتوثيق الجيد 

ا2عتراف بصحتھا من قبل  بل مدى ،مجال ھذه الدراسة ليس مدى صحة الوقائع
  . جزء من الثقافة ا�س�مية إلىتحولھا  ؛ أيْ نالمسلمي

فترة حكم منصور دراسة عن  صبحي أحمدإذ قدم  .ملفت ونبدأ بضرب مثالٍ   
أوقعه الغزاة  الذيھا الكثير من وقائع ا2ضطھاد فيذكر ، 732عمر بن الخطاب

 ،والقتل ،والنھب ،السلبوأعمال ، الشعوب المغلوبة علىالمسلمون  - العرب
أحد رد قد و .وھذا بإشراف الخليفة عمر ؛مع تراكم ثروات الصحابة ،وا2سترقاق

ولكنه راح  ،تبريرھا بشكل مباشر حتىولم يحاول  ،لم ينكر الوقائعف ؛733الكتaاب
ھكذا رد . إلخ..ا�س�م ومدى تقواه فيأھمية عمر  إلىنبوية تشير  أحاديثيقدم 
وما يمكن استنتاجه أن ما ذكرت مصادر . الوقائع بالنصوص المقدسة على

وجرائم  ،مما نسميه اليوم بالجرائم ضد ا�نسانية ،التراث أنه حدث أثناء حكمه
 . إلخ..مقبول إس�ميا ويحقق العدل والحرية ،الحرب

  : وھاك أمثلة أخرى  

 ”الفتوحات”و ،من حين Aخر أن الغزوات المعتدلينيزعم بعض  -   
رغم ، 734الكفارضد اعتداءات  ،دائما عمليات دفاع عن النفس كانت ،ا�س�مية

وتفصي�ت احت�ل ، مكتوب ومنشور لكل من يريد أن يقرأ ا�س�ميأن التاريخ 
                                                 

 . المسكوت عنه من سيرة عمر 732
والكاتب  ).المسكوت عنه من سيرة عمر(أحمد صبحي منصور في مقاله  / أحمد مھدي، رد على الدكتور 733

 . ليس من مشاھير ا�س�ميين ولكنه قدم نموذجا واضحا لعقلية ا�س�ميين في مقالته
   .حوار الحضارات بين الحقيقة والخداع: على سبيل المثال مقال مجدي أحمد حسين 734
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 أراضيوا وامر النبوية بغزو ، أسبانيا مكتوبة إلىالممتدة من الصين  ا راضي
 ،المفكرين المسلمينوقد حاول القليلون جدا من . كتب السيرة فيمنشورة  الكفار

عن الغزوات كعقيدة مسئولية ا�س�م  نفي ،النزعة المركزية يمن مناھض
وانتقاد ، نة ما حدث فع�بل بإدا، ولكن بدون ديماجوجيا، الكفارواحت�ل ب�د 

 أحمدوھو موقف  ،”الحقيقي“ واتھامھم بمخالفة ا�س�م الراشدينالخلفاء 
 ،تعرض نتيجة محاولته ا�ص�حية للتھديدات الذي، 735منصور صبحي

  . وغيرھم ،وا2ضطھاد الشديد من قبل ا�س�ميين الرسميين

أمور شتى  فيالزعم بأن الحضارة ا�س�مية قد سبقت كل الحضارات  -   
: التاريخ فيأنھا أول من أسس بيت المال  - مث�  –منھا ، فريدة من نوعھا

مجال تنظيم ا موال ا2قتصادية والموارد  فيتعتبر الحضارة ا�س�مية الرائدة “
 الذينفس النمط  علىالمالية ل_مة ا�س�مية وعرفت البشرية أول وزارة للمالية 

بيت “ كانتأرقى الدول المتحضرة وھذه الوزارة الرائدة  فييسود اAن 
موجودة  كانتفقد  ا�س�ميالمجتمع  علىأن النقابات ليست طارئة و، 736”المال

 فيالشورى  علىحث  يوأن با�س�م أول نظام قانون، 737بل ونقلتھا أوروبا عنه
وضع بھا عمر الديوان تثير  التيوأن الصورة ، الحكم وتدبير ا مور   مجال

 الدھشة وتظفر با�عجاب والتقدير  نھا جاوزت أرقى ما ذھبت إليه دولة الرعاية
الواقع 2 نفھم سبب ھذه الدھشة بسبب اقتباس  وفي. 738العصر الحديث في

 ،ابتكار طريقة لتوزيع ا موال المسلوبة ، أوبعض النظم من الدول ا كثر رقيا
وبخصوص توثيق وتحقيق ا حاديث . 739ظروف المجتمع القائم وتوازناته حسب

تاريخ  فيزعموا أنه لم يحدث ، النبوية المكتظة بالتضارب والمثيرة للشكوك دائما
ھذه ا2دعاءات 2يحتاج  يونف. 740الثقافة ا�نسانية نظير لھذا التأصيل والتوثيق

الدول  جلليعرف ا�س�ميون أن  ،سوى لقراءة أحد كتب التاريخ المدرسية
، ةدينيوأن كثيرا من المجتمعات عرفت الحرية ال، جيداالقديمة أنشأت نظاما ماليا 

عرفتھا جزيرة  التي ،ةدينيوجاء معاديا للحرية ال ،ا�س�م ليقيدھابينما جاء 
حين  ؛قريش كفار2صطدامه مع  ھذا ھو السبب المباشر كانو، العرب نفسھا

أما العقد  .إنھاء التعددية تاليوبال، نبذ عباداتھا إلىسفه أديانھم وآلھتھم ودعا 
                                                 

   .أھل القرآن: أعماله منشوره على موقع إلكتروني 735
  ). لم يذكر اسم الكاتب(النظام ا2قتصادي في الحضارة ا�س�مية .. من روائع الحضارة ا�س�مية 736
  . جمال البنا، تعميق حاسة العمل في المجتمع ا�س�مي، المقدمة 737
جمال البنا، ا�س�م دين وأمة وليس دينا ودولة، الباب ا ول، الفصل الثاني، رابعاً المبتدع العظيم عمر  738

   .بن الخطاب يرسي دعائم الدولة ا�س�مية
فقال له   .  المسلمين في تدوين الديوان ستشارأن عمر بن الخطاب رضي اللـه عنه ا...  “: ذكر الب�ذري 739

أرى ما2 كثيرا يسع   : من مال و2 تمسك منه وقال عثمان تقسم كل سنة ما اجتمع إليك  : علي بن أبي طالب
فقال له الوليد بن ھشام بن   .  يحصوا حتى يعرف من أخذ ممن لم يأخذ خشيت أن يشتبه ا مر الناس وإن لم

 ” أخذ بقوله  .  فدون ديوانا وجند جندا  .  فرأيت ملوكھا قد دونوا ديوانا وجندوا جندا الشام قد جئت  : المغيرة
  . 29من  28فتوح البلدان، ملف : المصدر). التشديد من عندنا(

ة النبوية بين أھل الفقه وأھل الحديث 740 aن bمحمد الغزالي، الس .  
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ا�س�م ف� ُيقارن بما أقامته القبائل القديمة وحكومة  فيالمزعوم  جتماعيا2
ين فيبھا طبقات من الحر التيالمجتمعات  فيفنشأت  ،أما النقابات. قريش نفسھا

لم يشھد عصر خلفائه  الذي، يد ا�س�م علىولم تتكون  ،قبل ا�س�م والتجار
 ،تقارن الشورى بديموقراطية أثينا وغيرھا كما 2 .مبادرة لتكوينھا أيa الراشدين 

، بخصوص التوثيق الدقيق أما .كل الب�د فيو2 بديموقراطية المشاعات عموما 
 جميع علىالمثير للجدل و ،فھو أبعد ما يمكن أن نصف به التوثيق ا�س�مي كله

من ا حاديث  أيY فمن المشھور عدم توثيق . المجا2ت كل وفي ،دائماو ،ا صعدة
تحديدھا  علىاختلف  ،وإنما تمت كتابتھا بعد وفاة محمد بسنوات ،النبوية

وتم التدوين نق� عن روايات ، تفاوتا كبيراوتفاوتت تقديراتھم  ،ا�س�ميون
ولم ، ا شخاص الراوين لھا ؛ أيْ السند على أساسيبشكل وتم ا2عتماد ، شفوية

تعددت التصنيفات  لذلك ؛تحديد ما ھو الصحيح منھا علىيتوقف أبدا الجدل 
بل تمت ، بل ولم يتم توثيق تاريخ ا�س�م. 741الشك إلىوالمعايير بشكل يدعو 

وجود روايات  إلىمما أدى ، أغلب الحا2ت في ،ھيكتابته اجتھادا وبالنقل الشفا
حيث تم  ؛بل وتشوب عملية جمع القرآن كثير من الشوائب .عدة للحدث الواحد

 ،متاحة ومتناثرة عند الصحابة كانتقيل إنھا  التي ،الوثائق علىتدوينه اعتمادا 
ترتيب  علىولذا لم يتفق ا�س�ميون  ؛ما صرح به حفظة القرآن علىوكذلك 
 علىو2  ،وجود ناسخ ومنسوخ علىو2  ،”مناسبات النزول“ علىو2  ،اAيات

و2  ،و2 ماھيتھا ،والقراءات ”ا حرف“عدد  علىو2  ؛آية نسخت غيرھا أي̂ 
وھذا 2 شك خاص ، إلخ..رواية تاريخ أول جمع للقرآن علىبل لم يتفقوا ، معناھا

: تقول التيصحة نصه إ2 وجود اAية  فيوما جعل المسلمين يثقون ، بالتوثيق
وھو مبرر 2 ع�قة له  ،)9: الحجر( وإنا له لحافظون إنا نحن نزلنا الذكر

  . ؟742فأين التوثيق الدقيق، تفسير الماء بالماء يويساو ،بالتوثيق

ما يخص  ا�س�ميالفكر  فيومن الموضوعات المطروقة دائما وبشدة  -   
مهوھنا يتكلم ا�س�ميون عما . ع�قة الرجل بالمرأة aمقارنة  ،ا�س�م للمرأة قد
 –ا�س�م  فيفالمرأة . ومنھا الحضارة الغربية الحديثة ،بالحضارات ا خرى

تتمتع بما 2 تتمتع به المرأة الغربية من مساواة مع الرجل وحقوق فريدة  -  زعما
بل يلجأ كثير من الكتاب لنشر بعض تصريحات ، وأن ا�س�م كرمھا، من نوعھا

                                                 
  .اني، مشكلة تدوين الحديث الشريف في عصر النبيالسيد علي الشھرست: انظر في ذلك 741
 : المصادر الغربية في مجال جمع القرآن كثيرة ولكن سنكتفي بإحالة القاريء لبعض المصادر ا�س�مية 742

   .داود ي، المصاحف 2بن أبيأبو بكر عبد ` بن سليمان بن ا شعث بن إسحاق السجستان

  . عوض احمد الناشري الشھري، المصحف العثماني

 .محمد حسين علي الصغير، تاريخ القرآن

  . محمد شرعي أبو زيد، جمع القران في مراحله التاريخية من العصر النبوي إلى العصر الحديث

  . عبد القيوم عبدالغفور السندي، جمع القرآن الكريم في عھد الخلفاء الراشدين

   .القرآن الكريم في روايات المدرستينمرتضى العسكري، 
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الطريقة ا�س�مية ا كثر  علىھا أنھن يفضلن الحياة فيلنساء من الغرب يعلنون 
 فيرون ما يذكر عن رغبة نساء عرب مسلمات بينما 2 ينش، إنصافا للمرأة

ب�د العرب  فيبالكامل الحركات النسائية  تنفيھكذا . مجتمعات غربية فيالحياة 
، ا قل إدانة دعاة تحرير المرأة علىأو ، رفيا�س�ميون بتك يكتفيو ،والمسلمين

أو  ،المؤامرة الصليبية فيأو المشاركة  ،وأحيانا يتھمونھم بالعمالة للغرب
  . ا�س�م علىاليھودية المزعومة 

واحتلت ب�دا  ،تتھم الحضارات ا خرى بأنھا نھبت الشعوب المستضعفة -   
–زعم رشيد رضا في .؛بينما حقق ا�س�م العكس تماما، وأقامت المذابح ،أخرى

ما عرف التاريخ فاتحا أعدل و2 أرحم من العرب أعدل حكام ا مم “أنه  -مث�
وھذا حسن البنا يقول وبدون تحفظ أن ا2ستعمار  .743”عھد الفتح في حتى

ولم يشعر أبناء الب�د المفتوحة بأن ھناك ، لم يعرف غالبا و2 مغلوبا ا�س�مي
وأن المساواه قد تحققت بين ، خيرات ب�دھم على ييستول ، أومن يستغلھم

مخالفة فجة لوقائع التاريخ  في ،كما زعم جمال البنا .744الفاتحين وأھل الب�د
 يعطيأرحم س�م عرفته البشرية  نه 2 “ ا�س�مياه بالس�م سمa  أن ما ،المدون

 ، أويسلب ، أوأو الممتلكات و2 يجيز للجيش أن ينھب، ا رض في االفاتح حق
، كل حاجاته وأن يدفع ثمنھا ييھدم بيتا ويكون عليه أن يشتر ، أوايحرق زرع

ھكذا متغاضيا بالكامل عن ضم  ؛745”حرية العقيدة لجميع الناس يكما يحم
 علىواعتبار ا رض ملكا للدولة ا�س�مية إذا لم توزع ، لدار ا�س�م ا راضي

والكثير من وقائع حرق دور ونھب ، فرض الخراج عليھا تاليوبال ،الجنود
وكثيرا . إلخ..العمريةوكذلك ما ُعرف بالشروط ، ا موال علىوا2ستي�ء  ،العبادة

وقنابل  ،مذابح الحربين العالميتين :منھا، ضرب أمثلة جزئية للمقارنةتُ ما 
. إلخ..ومحاكم التفتيش ،روسيا فيوضحايا تجميع ا رض  ،يھيروشيما وناجازاك

يكون الرد  ؛أكثر بشاعة حتىأو  ،ا�س�ميوإذا ضربت أمثلة شبيھة من التاريخ 
بل من فعل بعض  ،ليس منه تاليوھو بال ،حقيقيمخالفا ل;س�م ال كانھو أن ھذا 

 ، أوالوقائع بتقديم نص مقدس على يويكون الرد السحر .746نفيالخلفاء المنحر
الحرب أمر أبو  ففي .وقائع لم تحدث علىللبرھنة  ،غير مقدس -  أحيانا – حتى

تمثلوا و2 تقتلوا  و2 2 تخونوا و2 تغدروا و2 تغلوا“: أسامة ؛بكر قائد جيشه
نخً� و2 تحرقوه و2 تقطعوا شجرة  طفً� و2 شيًخا كبيًرا و2 امرأة و2 تعقروا

وسوف تمرون بأقوام قد  ،بعيًرا إ2 لمأكلة مثمرة و2 تذبحوا شاة و2 بقرة و2
                                                 

  . 649، ص 9تفسير القرآن الحكيم، ج  743
  . رسائل ا�مام حسن البنا، دعوتنا 744
أبو  - انتھى الوحي وبدأ التاريخ : ا�س�م دين وأمة وليس دينا ودولة، الباب ا ول، الفصل الثاني، ثالثاً  745

  . بكر المتبع ا مين يسير في أثر الرسول
ى المقاب�ت التلفزيونية على قناة الجزيرة قدم المحاور المسيحي من تاريخ ا�س�م ما يدل على في إحد 746

قيام محاكم تفتيش وأسلمة للمسيحيين الشوام با�كراه وغير ذلك من أشكال ا2ضطھاد الديني، فما كان من 
بينما كان موضوع . اريخعلى النص 2 على الت -كمسلم -فھمي ھويدي إ2 أن رد مطالبا ا ول بمحاسبته 

  .الحوار عن التاريخ الفعلي 2 على النصوص الدينية
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 aالصوامع فيغوا أنفسھم فر  aعلىوسوف تقدمون  ،غوا أنفسھم لهفدعوھم وما فر 
 وتركوا حولھا مثل العصائب )أْي حلقوا وسطھا( وساط رؤوسھمقوم قد فحصوا أ

 علىوُتقدم مثل ھذه النصوص كدليل  .747” فاخفقوھم بالسيف خفًقا ،)أْي العمائم(
 حتى ،رغم أن الوقائع تقول أن ما حدث لم يكن كذلك ،نظافة الحروب ا�س�مية

ما فعلته  قبلقد  هنفس و أبو بكر، رأينا من قبل كما ،عصر محمد نفسه في
فالحسنة دائما من . أشرنا من قبل كما ،بوحشية جيوشه من قتل المرتدين

 ،يتغير مفھومهفا�س�م  ماأ. انحرافات أبنائه ، أوأما السيئة فمن أعدائه ؛ا�س�م
وتارة أخرى إنجازات ، غير المقدس ، أوفھو تارة النص المقدس ؛الظروف حسب

أو ُعذبوا  ،متھمون بالزندقة من المسلمين شاملة ما أنجزه أفراد، دولة الخ�فة
  . بسبب كفرھم

ومما ُيذكر  .تب الكثير عما يسميه ا�س�ميون إف�س الحضارة الغربيةكُ  -   
والع�قات  ،ومعدل مختلف أنواع الجرائم ،الغرب فيكدليل أعداد المنتحرين 

مقارنة دون أن يقدم أحد تقريبا ، إلخ..الجنسية غير المشروعة وأضرارھا
أما . 748أو الحاضر الماضي فيسواء  ،إحصائية مع أوضاع المجتمعات ا�س�مية

تلك  فيففسره كتاب إس�ميون بحرية الجنس  ،الغرب وأفريقيا فيانتشار ا يدز 
حمى الناس من قد ب�د المسلمين  فيمع الزعم بأن وجود القيم ا�س�مية ، الب�د

وقد ذكرت مجلة ا2نترنت . 749موثقةدون تقديم إحصائيات ، ھذا الوباء
 فيوجدنا لديھم أفكاًرا  حتى“: ناقدة الحضارة الغربية ؛750”البيان“ :ا�س�مية

 ، أوواقع ممارس إلىتحولت عندھم  ربما 2 تقبلھا بعض الحيوانات الفساد منتھى
رجل ( تلك الب�د توجد حرية الزواج بين المثلين ففي؛ قوانين يحتكم إليھا الناس

، بل يوجد عندھم زواج المحارم حيث يتزوج الرجل ابنته، )وامرأة 2مرأة، لرجل
حا2ت  ؛ أماالغرب ابنته قط فيف� يتزوج أحد ، ھكذا تكذب المجلة. 751”وھكذا

                                                 
  . 309من  28ملف ، الكامل في التاريخ، ابن ا ثير747 
تكلم محمد عمارة بإسھاب عن عيوب الحضارة ) 2005يوليو (في حديث تلفزيوني على القناة المصرية  748

الغربية مرددا دون بيان نفس الخرافات المشھورة لدى ا�س�ميين وضمن ما ذكر أن عدد المنتحرين سنويا 
حيث أن الصومال ضمن  ؛غريٌب للغايةوا مر . في الدول ا2سكندنافية يفوق عدد المنتحرين في الصومال

أن أعلى  2005شر في ھذا ا مر حتى يوليو وآخر ما نُ ، الب�د التي 2 يمكن أص� عمل إحصاءات حقيقية بھا
مكان في  نسبة انتحار في العالم ھي في جنوب الھند، حيث يفوق معدل ا2نتحار بمرات عديدة معدله في أي̂ 

 Volume 363 ،Number 9415 ،The Lancet, 3 Aprilالعالم خصوصا بين النساء الشابات، 
ويعرف  1987ومن ا مور المضحكة حقا أن عدد النساء المنتحرات في مصر قد قدر بصفر عام . 2004

كل طبيب بالريف المصري فقط أن الكثير من النساء ينتحرن أو يحاولن ا2نتحار يوميا بتعاطي المبيدات 
بالكيروسين ولكن تھمل ا�حصائيات الرسمية ھذه الظاھرة وكأنaھا المستخدمة لمقاومة آفات الزرع وبالحرق 

  . عار قومي
الحياة الجنسية وترابط  ”انضباط”بـوالفقھاء يأتي الزعم ”العلماء”في كثير من خطب الوعاظ وكتابات 749

ويبدو أنھم يحاولون خداع أنفسھم؛ فالناس في العالم ا�س�مي تعلم إلى أ̂ي مدى . ا سرة لدى المسلمين
خصوصا في الخليج حيث الشريعة ا�س�مية (، والمثلية الجنسية ”غير المشروعة”تنتشر الع�قات الجنسية

ولكن 2 تقوم ھذه الب�د . كما ونوعا ن الجرائم ما 2 يحصروتتفكك ا سر بسرعة ُوترتكب م) أقوى ما يكون
  . بنشر الوقائع وا�حصائيات كما يتم في الغرب

 .م 2005أبريل  6 - ه 1426صفر  26في عدد ا ربعاء  750
  . اAخر نظرة شرعية ..الموقف من الرأي 751
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وعلى الكاتب أن يبحث  ،كل الب�د فيفتحدث  ”المحارم”ممارسة الجنس بين
ورغم التعتيم والمراقبة ، ا�س�مية المقدسة أكثر من غيرھا ا راضي فيعنھا 

وخارج  ،أمكن لعدد من الباحثين الكشف عن الع�قات الجنسية المثلية ،الشديدة
والواضح من ا بحاث  ،بعض بلدان الخليج في ”المحارم“وبين  ،إطار الزواج

  . 752ھذه المجتمعات فيظاھرة ذات ثقل  اأنھ

ونحن نوافق  .الطريقةأما العنصرية فأخذت نصيبھا أيضا من النقد بنفس  - 
كما ، قدم أفكارا ودعوات عنصرية بغيضة تستحق ا�دانة يوروبأن الفكر ا  على

وكذلك  ،والو2يات المتحدة ،بلدان مثل ألمانيا النازية فيمورست العنصرية 
 ،العربية عموماولكن 2 يجب أيضا أن نتناسى العنصرية  .جنوب أفريقيا

ولم يھتم بھا  ،بلدان الخليج فيالقائمة ومنھا ، 753ة عضويا با�س�مطالمرتب
 ھمبلدان فيا جدر بھم أن يصبحوا مناضلين من أجل المساواة  كانو ،ا�س�ميون

 التيأم أن ا2كتفاء بسرد النصوص المقدسة ، قبل أن يھاجموا عنصرية اAخرين
؛ السعودية فيأبدا يھاجم العنصرية  الشعراويلم نسمع . !؟تأمر بالمساواة كافٍ 

وسكت كذلك محمد . بلده قطر فييھاجم العنصرية  القرضاويو2  ،حقيقيبلده ال
بينما انتقد الطريقة ، السعودية؛ ھافييقيم  التيالبلد  فيالعنصرية  علىقطب 

والتيارات  الكافرو2 يتذكر ا�س�ميون أن الغرب . 754!تحرير العبيد فيا مريكية 
ھما اللذان  ،المعاصر ا�س�ميالعرف  فيالحداثية الموالية للثقافة الغربية 

ألغاه ( الرسميإلغاء الرق  على ،إس�مية وغيرھا ،وأجبرا الدول المتخلفة ،ضغطا
  . )1955السعودية عام  فيالملك سعود 

التاريخ  فيوخصوصا مسألة الجزية ، ُيكتب الكثير عن أھل الذمة -   
: ومن ا مثلة. ومغالطات مقصودة حولھا ،وُتقدم ادعاءات كاذبة تماما، ا�س�مي

ھو جزية  الذي ،مع تجاھل الخراج ،ا رقام المتحدثة عن قلة مقدار جزية الرأس
؛ المحاربين من أعداء الدولة ا�س�مية علىوالزعم أنھا تفرض فقط  ،ا رض

لم يحاربوا الدولة ف� تفرض أما المواطنون من غير المسلمين ممن “ :فقيل
، السباعيحسب زعم مصطفى ؛ ”تغلب مسيحييفعل عمر مع  كما ،عليھم الجزية

غير  علىالعصر الحديث  حتىفرض الجزية طوال تاريخ ا�س�م  ينفي الذي
تغلب  مسيحيو ؛ أماولم يحاربوا أحدا ا�س�مي ”الفتح“المسلمين المولودين بعد 

نظير استبدال لفظ الجزية المنفر لھم بلفظ  ،فدفعوا ضعف ما يدفع المسلمون
 ،ھذا ا2ستغ�ل على، زعما ؛العادل للغاية؛ الخطاب عمر بنوقد وافق ، الصدقة

                                                 
المرأة  العنف الموجه ضد: مناع، التعذيب في العالم العربي في القرن العشرين، فصل بعنوان ھيثم 752

  . ة في المجتمع الخليجيئوالناش
 . جذور العنصرية العربية: يمكن الرجوع لبحثنا 753
بمقدمة جديدة يتعھد فيھا بعدم اتخاذ موقف دفاعي ضد انتقاد  ”شبھات حول ا�س�م“: أعاد إصدار كتابه 754

العالم الذي يصل فيه التعصب العنصري إلى صورته الوحشية  “: الكفار ل;س�م، وضمن ما قاله في الكتاب
ما زال يحتاج إلى وحي ا�س�م الذي سوى قبل ث�ثة عشر ، في أمريكا وجنوب أفريقيا في القرن العشرين

2 فضل  حد منھم على أحد إ2 ، قرناً في واقع الحياة 2 في عالم المثل وا ح�م بين ا سود وا بيض وا حمر
  . ، فأين الك�م عن النظام الشمولي العنصري البشع الذي يعيش في ظله؟؟”قوىبالت



278 
 

ھؤ2ء حمقى “: عنه أنه قال يَ وِ وقد رُ ، بمضاعفة الجزية مقابل تغيير ا2سم
 ،ك�مه فلماذا لم يكتف بتغيير ا2سموإذا صح ، 755”رضوا بالمعنى وأبوا ا2سم

ر ويكثر الزعم أن غي. كما تزعم الدعاية ا�س�مية ،شديد العدل إذا كان خاصة
ولم يعتد ، لم يسلبھم أحد حقھم؛ ُمكرمين ا�س�ميالمجتمع  فيالمسلمين عاشوا 

. ”لھم ما للمسلمين وعليھم ما عليھم“ كانبل ، إنسانيتھم حاكم أو محكوم على
  .وقمع ثورات الذميين مرارا بقسوة مفرطة ،وُتتناسى الشروط العمرية

دولة  فيومن المعتاد أن يكتب ا�س�ميون ليصفوا وضع أھل الذمة   
غاية  فيوأنھم عوملوا معاملة  ،ھم تمتعوا بكل أشكال المساواةكأنa  ،ا�س�م

المثيرة كتاب من ا مثلة . متجاھلين احت�ل ب�دھم واغتصاب ثرواتھم، الكرم
، 756أحمدتأليف نريمان عبد الكريم ، أصدرته الھيئة المصرية العامة للكتاب

رغم أنھا لم تخف شيئا من  ،وتصفھا بالسماحة والعدل ،ھذه المعاملة فيتتغزل 
وأشكال ، والضرائب المفروضة عليھم، شاملة أشكال التمييز ضدھم، الوقائع

قاصدة ، )64ص ( ”تسلطھم“معتبرة ھذا رد فعل للمسلمين ضد ، القمع ا خرى
فأصحاب الب�د المستعمرة اعتبروا . مقاومتھم للشروط العمرية المجحفة

  . بينما ُوصف المستعمرون اللصوص بالسماحة والكرم، متسلطين وخونة للعھد

فرغم . ع�قتھم بأعمال العنف فيكثيرا  المعتدلونيكذب ا�س�ميون  -   
ينكرون ذلك ، اكفارن ومن يعتبرونھم فيارتكابھم من حين Aخر أعمال قتل المخال

وكثيرا ما يتھمون ، أو جماعة خارجة عليھم، متھمين شبابا غرا، باستمرار
 حتى ،علماءيصدرھا ال التيرغم الفتاوى  .قھا لھمفيالحكومات بھذه ا عمال وتل

، إھدار دمھم تاليوبال، من حين Aخرر وارتداد العلمانيين فيبتك ،منھم نولالمعتد
البيانات  فيالذين يتنصلون منھم بعد ذلك  ؛وإعطاء مسوغ القتل لت�ميذھم

مثلما وصف حسن البنا ، ا�س�م علىبل ويتھمونھم أحيانا بالخروج ، الرسمية
 من جماعته بأنھم – 1949عام المصري رئيس الوزراء  - يقتلة النقراش

  . ”مسلمينليسوا إخوانا وليسوا “

 ،السياسين مع ا�س�م فيأو المتعاط ،والكثيرون من المحللين ا�س�ميين  
بتدبير أعمال العنف ونسبھا  ،أو الموساد ،أو اليھود ،يتھمون الغرب نفسه

وتعترف علنا ، توجھاتھا يرغم أن المنظمات ا�س�مية 2 تخف، للمسلمين
الصليبية “ علىھا الحرب فيوتصدر الكتب والنشرات لتعلن ، بأعمالھا العنيفة

وتجمع ، وتقيم معسكرات التدريب، وتھدد وتتوعد، ”والصھيونية العالمية
كما يقوم أفرادھا بعمليات انتحارية ، ا سلحة بشكل معلن وأمام العالم كله

 . 757أحيانا

                                                 
 . 27ابن قيم الجوزية، أحكام أھل الذمة، ص  755
   .معاملة غير المسلمين في الدولة ا�س�مية 756
ستة عشر سبباً للشك في : مقا2 بعنوان 2005أغسطس  27ج�ل أمين في  على سبيل المثال كتب 757

 . نظرية ا�رھاب، يقول ھذا الك�م وإن بشكل غيرمباشر
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وفقا لعديد من كتب  ،ا�س�ميالتاريخ  فيبعض وقائع مشھورة ال ينفي -   
البعض  نفيمن أمثلة ذلك . وذلك بغية إظھار ا�س�م بصورة أكثر مثالية، التراث

إعدام  يونف، )مثل محمد سعيد العشماوي( ن بأوامر محمدفيأعمال اغتيال المخال
إعجاب محمد بزوجة ابنه  يونف، )منصور صبحي أحمدمثل ( قريضة بنيأسرى 

أن  علىوذلك دون البرھنة ، )758محمد حسين ھيكلثل م( حارثة بنزيد  يبالتبن
القرآن قد أخطأوا بذكر تلك  يالمؤرخين المسلمين وكتاب ا حاديث ومفسر

  . ھذا التوجه يحمل ضمنا إدانة لمثل ھذه ا عمال إن كانو، الوقائع

ما يتعلق فيسواء ، ھذه الدعاية الديماجوجية المتضمنة للكذب الصريح  
إنما تدل من جھة ، أو نظافة التاريخ ا�س�ميين ،صحة العقيدة علىبالبراھين 

، أن ا�س�م ھو الحق المطلق مقابل ض�ل اAخرين وكفرھم فيالثقة البالغة  على
ھذا ا2دعاء با دلة  علىالبرھنة  علىعدم القدرة  علىومن جھة أخرى تدل 

إن . إقناع اAخرين بھا علىالقدرة  فيعدم الثقة  تاليوبال، الواقعية والعقلية
، حق تماما علىا�س�م يظن أنه معسكر ف، البارانويا المرضية واضحة ھنا تماما

كرھا وكفرا ، ن 2 يصدقونوولكن اAخر، الدنيا في عقيدةأعظم لديه وھو 
 ،عنھم كل حق يبنف، وإن كذبا، التصديق علىولنجبرھم ، إذن فلنقمعھم.. وض�2

 إلىويمكن بسھولة أن نفسر لجوء مفكرين ودعاة فكر . ونسبة كل حق ل;س�م
بحيث 2 يستطيعون  ،يشعرون بالعار من أفكارھم وتاريخ دعوتھم كانواالكذب إذا 

  . لحظات ا2نتشاء فيا�ع�ن عنھا إ2 بالصدفة أحيانا 

 ،فيقومون بالتشھير بخصومھم ؛نشاطھم السياسي إلىويمتد كذب ا�س�ميين 
وتصوير اAخرين بصورة مخالفة  ،ونشر أخبار مغلوطة ،بإط�ق الشائعات

ثم  ،ويعقدون ا2تفاقات ،كما يقدمون الوعود. لتنفر منھم الجماھير ؛للحقيقة
وقد ساھم كل ھذا في خلق صورة ل;خوان المسلمين في . بحلفائھم نيغدرو

 ،وشرير ،وكذاب ،مخادع ؛كصورة شيطان، مؤخرا، معقلھم الرئيسي؛ مصر
 .ومتآمر

******  

  

                                                 
 .17حياة محمد، الفصل  758
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  نظرية المؤامرة والبارانويا ا�س�مية: الفصل الثالث عشر
  

  
  حلم بعده  وإن سفاه الشيخ 2“

  ”وإن الفتى بعد السفاھة يحلم 

 ىسلم أبي بنزھير 

  

  

سلسلة أحداث لفعل  ، أويمكن تعريف نظرية المؤامرة بأنھا نسبة حدث ما*   
و2 يتفق مع ما ھو ، سريدائما بشكل  ،”النظرية“وفقا لھذه  ،يتم الذي، اAخر

 فيوكثيرا ما يتم التفكير . و2 مع الوقائع المثبتة، معلن من قبل ھذا اAخر
وھذا يتضمن إلقاء . استراتيجيمدى طويل وبأفق  علىتتم  أيْ ؛ مؤامرة تاريخية

وكلما راح المرء يكشف عن . جھة أخرى معادية علىتبعة ما يحدث لجھة ما 
 علىظھر أمام المؤمنين بالمؤامرة أقدر  ،بعيدة أكثر عما ھو معلننتائج لبحثه 

، فرضا ؛قوة اAخر المتآمر فيللمبالغة  يھذا التوجه ميل قو وفي. التحليل السليم
وتفترض النظرية حتما أن . ة للخصمفيالقدرات الخ ، أويمدى تأثير القو وفي

، إثبات صحة تحلي�تھمو2 يستطيع أصحاب نظرية المؤامرة . ئاAخر 2 يخط
 علىبد2 من ا2عتماد  ،وا2فتراضات الوھمية ،كتفون بالسير وراء التھويماتفي

 علىأو 2 دليل  ،تصور أعداء وھميين إلىكما يميل ھؤ2ء . تحليل الوقائع المثبتة
وفكرة خلق أعداء خارجيين تقوم بھا الجماعات والمجتمعات غير . وجودھم أص�

وتصدير الصراعات  ،تود طمسه ،يمن خلل داخل يتعان التيأو ، المتماسكة
  . الخارج إلىالداخلية 

المعاصر بالذات  معسكر ا�س�مأن  يمراقب عاد ي̂ وا مر البين تماما  *   
 علىرى أن العالم كله يتآمر في. النخاع حتىه فييتبنى نظرية المؤامرة وتتغلغل 

 ،معتدليھم ومتشدديھم، ا�س�ميينوتضج كتابات . طول التاريخ علىالمسلمين 
 السنين من عقود منذ ل;س�م العاملين“: مث� القرضاوييقول . بھذا التصور

 ودمغوا بالرجعية وصفوا فطالما، خصومھم قبل من اصب التھم عليھم تصب
 يرى دارس أو مراقب أيa  أن مع بالعمالة اتھموا بل با�رھاب ورموا بالتعصب
، 759”بھم ويتربص يعاديھم، واليسار واليمين، والغرب الشرق أن: ويلمس

 اوجنوب وشما2 اوغرب اشرق ا�س�ميذلك كله ما لقيه ويلقاه العالم  إلىأضف “
ا مة ا�س�مية من  علىوما يشن ، ومقدساته، أوطانه علىمن ھجمة شرسة 

حرب اتفقت عليھا كل القوى ، اة أحيانفيوخ، اعلنية حين: حرب 2 تخبو نارھا
ما بينھا فيإنھا لتختلف  حتى، يھودية وصليبية وشيوعية ووثنية: غير المسلمة

                                                 
   .الصحوة ا�س�مية بين الجحود والتطرف، المقدمة 759
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صورة دعوة أو  فيثم نراھا تتفق كل ا2تفاق إذا ھبت ريح ا�س�م ، كل ا2خت�ف
من  اويدعمھا أدبي، اولھذا تجد كل القضايا من يناصرھا مادي. حركة أو دولة

: وخاصة الدولتان العظميان، دة من تناقضات الدول الكبرىفيمست، شرق وغرب
من ھؤ2ء  اعملي احقيقي افإنھا 2 تجد تأييد، إ2 القضايا ا�س�مية. أمريكا وروسيا

  . 760”)والذين كفروا بعضھم أولياُء بعض(: وصدق اللـه إذ يقول. ھؤ2ءو2 

 إلىن تقسيم ا�س�م للبشر وھذا ا�يمان العميق بنظرية المؤامرة يتضم  
ف� ، الشر تعنيحد ذاتھا  فيففكرة التآمر  .الكفار :وأشرار، المسلمين :خيرين

ولذا ُيعد اAخر الموصوم بالتآمر ، يتصور أحد أن ھناك تآمرا من أجل الخير
ل_حداث  يويشير التفسير التآمر، إلخ..وحاقدا ،وھداما ،وسيء الطوية ،شريرا

بينما يحتفظ ھذا  ،وغير ذلك ،ومعتدين ،كأشرار ؛نظرة المسلمين لغيرھم إلى
عليه  ىالمعتدبل و ،والمسالم ،مثاليوال ،ة الطرف الخيرمكانالتقسيم للمسلمين ب

مسألة تشبه ما تقوم به الحكومات الشمولية من دمغ المعارضة  وھيَ . دائما
 فيوعوامل التمرد  ،بد2 من البحث عن أسباب المعارضة، بالتآمر عليھا

قلة “تفسير المعارضة بوجود  علىفقد درجت الحكومات العربية مث�  .المجتمع
2  ،ُتعامل كمجرد قطيع التي، من العم�ء والمرتزقة وسط الجماھير ،”مندسة

ووضع  ،النظمتلك تبرئة  إلىدعاية تھدف  وھيَ ، لديه يمصالح و2 وع
تحريض جمھور  إلىطرح نظرية المؤامرة  يؤديو. قفص ا2تھام فيالمعارضين 

ودفعه للبذل وتقديم  ،وراء القيادات ا�س�مية وحشده ،الكفارالمسلمين ضد 
والنظم المستظلة به من  ا�س�ميعما يسم الفكر  يالتغاض: وا ھم ؛التضحيات

  . أوجه 2 تناسب مصالح الجماھير اليائسة

المسلمين عن  ييفسر ا�س�ميون انھزام دول ا�س�م وانحطاطھا بتخل*   
خصوصا بعد استي�ء ، الحكام والناس إلىوتسرب عناصر جاھلية  ،ا�س�م

العوامل الموضوعية  ھيَ ولماذا وما  ولكن كيف حدث ذلك؟ .الحكم علىا مويين 
فسر ا مر بالمؤامرات اليھودية يُ  وإما ،ا�جابة عادة تكون إما غامضة. ؟ل�نھيار

ولماذا تركوا  ھو دور المسلمين أنفسھم؟ ولكن ما. المسلمين علىوالغربية 
الحقيقة لم  في .واستسلموا للتآمر المزعوم؟ - زعما – ا�س�مية النقية مبادئال

ومن ا فكار الطريفة أن كثيرا من . أن يقدم إجابة مقنعة إس�ميمفكر  أيb يستطع 
نaة مفكري bوما ت�ھا ، وأحداث فتنة مقتل عثمان، شيعييفسر ظھور المذھب ال الس

 فيخصوصا شخص مشكوك ، من حروب أھلية إس�مية من تدبير بعض اليھود
 في حتىف. سبأ عبد ` بنھو ، تأثيره فيا قل مشكوك  علىأو ، وجوده أص�

أوج عنفوانھا والعقيدة ا�س�مية  فيالدولة  كانتحين ، عصر الخلفاء الراشدين
ا�س�ميون حسب ما يعتقد  –أو بضعة يھود ق�ئل  ،يھوديتمكن ، أوج قوتھا في

نaة bوحروب دموية بين المسلمين ،وانقسامات عميقة للغاية ،من إثارة ق�قل، الس ،
 علىأف� يدل  ؛ھذا صحيحا إذا كانو .إلخ..ووجود الصحابة ”إيمانھم“رغم عمق 

  . ضعف ا�س�م أمام حفنة من ا فراد؟
                                                 

  .نفسه، الفصل الثاني، الھجوم العلني والتآمر الخفي على ا مة ا�س�مية 760



282 
 

بل ھناك قرارات ، العالم معلن فيه أن ليس كل شيء فيومما 2 شك *    
من قبل  ،ومؤامرات ،ةفيوأعمال خ ،أجھزة استخبارات تاليوبال، وخطط سرية
والقديم قدم  ،المعتاد الدوليإطار الصراع  فيولكن كل ھذا يتم . تلك ا جھزة
. ھذا النحو علىوا ھم أن كل الدول والجماعات البشرية تتصرف . الدول نفسھا

 فرغم ا عمال السرية وا جھزة والتخابر. كل ھذا 2 ع�قة له بنظرية المؤامرة
تفسير كل  إلىدون اللجوء ، يمكن للمرء أن يحلل ويفھم ما يحدث ،إلخ..والخطط

كما أن الخطط والتآمرات المستمرة تتم من . ا حداث كجزء من مؤامرة عليه
أو  ،أن العالم كله علىو2 يوجد ما يدل ، جانب كل الدول تجاه بعضھا البعض

 أيb بل و2 يوجد أص� . ا�س�م والمسلمين علىقد تفرغ للتآمر  ،ما منه اقطاع
  . مبرر 2فتراض ذلك

مؤامرات الغرب  علىتكتظ كتابات ا�س�ميين بتصورات غير معقولة   
ال�فتة ومن ا طروحات . ا�س�م والمسلمين علىعموما ، العالم في الكفارو

سبتمبر ليست من  11للنظر ادعاء كثير من الكتاب العرب المسلمين أن عملية 
ھذا رغم . إلخ..أو المخابرات ا مريكية ،بل من فعل الموساد، فعل الجھاديين

بل أسماھا أحدھم ، نشرات وكتابات منشورة عديدة فياعترافات الطرف ا ول 
وھو ، أعلن عنھا تنظيم القاعدةوسبقتھا أعمال أخرى ، ”سبتمبر 11غزوة “

، كل ھذا معلن. ”اليھودية والصليبية“وسبق أن أعلن الحرب ضد  ،تنظيم مسلح
وعامة المسلمين يصدق أنھا مؤامرة خاصة ومع ذلك مازال الكثيرون من 

  . صھيونية غربية

عما يعتبره مؤامرة  بعضالما يعلنه  ،ومن المؤامرات الكبرى المفترضة  
 ا�س�ميالعالم  فيومؤامرة إنشاء الحركة القومية ، 761إسقاط الخ�فة العثمانية

لضرب الحركة  ،مصر في يومؤامرة قيام ا2نق�ب الناصر، لتفكيك ا�س�م
 فيقد استخدمه الغرب  محمد عليبل ذھب البعض 2عتبار ، ا�س�مية المتصاعدة

  . 762ا�س�م علىمؤامرة للقضاء 

 علىالمؤامرة الغربية الشاملة  علىوقد لخص أحد الكتاب ما اعتبره أدلة   
، 763قادة الغرب يقولون دمروا ا�س�م أبيدوا أھله: كتيب بعنوان فيا�س�م 

تحمل معنى يخالف  التيأو ، مكتظ بأقوال بعض قادة الغرب المبتورة من سياقھا
، وبعضھا صحيح بالفعل، إس�ميةومعظمھا منقول من مصادر ، ما يريد إثباته

                                                 
كيف ھدمت  ”كتب عبد القديم زلوم، من علماء ا زھر ومن مؤسسي حزب التحرير ا�س�مي كتابا اسمه 761

ور يصور فيه ا مر كمجرد مؤامرة غربية بدأت مبكرا منذ بداية الحركة الوھابية و2 يرصد أيa د ”الخ�فة
بل يكتفي .. للتغيرات التاريخية الموضوعية وصراعات المصالح وتدھور الخ�فة نفسه وتجاوزھا تاريخيا

و2 شك أن ا�س�ميين ا كثر عق�نية يحاولون الكشف عن دور خاص للمسلمين أنفسھم . بنظرية المؤامرة
  . في سقوط العثمانيين

ثم دخل نابليون مصر،  “: يقول. لشھيد عبد اللـه عزامأبو عبادة ا نصاري، مفھوم الحاكمية في فكر ا762 
ليقوم با�طاحة بھذا الدين ومسخه في قلوب المسلمين، ويكفر  -كعميل للغرب -وانتدبوا محمد علي باشا 

   .”)لوب(الناس ببطء، وكان له مستشارا فرنسيا اسمه دكتور 
   .ج�ل العالم، الطبعة التاسعة 763
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لسان بعض القادة والكتاب الذين 2 يمكن الزعم بأنھم يمثلون الغرب  علىجاء 
من قبيل اللغو لبث  ،يوالذين يطلق بعضھم تصريحات ذات مظھر ب�غ، ككل

. عدةأن الغرب يريد إبادة المسلمين منذ قرون  علىأراد بھا البرھنة  ؛الحماسة
، أن الغرب يستطيع بسھولة تھميش كل المسلمين إذا أراد لىإوالمؤلف 2 ينتبه 

يمكنه  الذيالخليج  ئباستثناء شاطو، كل ا صعدة علىولو بمجرد مقاطعتھم 
 فيإ2  ،بمسألة ا ديان اھتماما يذكرولكن الغرب 2 يھتم ، ساعات فياحت�له 

 فيبل ونزعم أن قوى . سياق ما يحقق استقراره ويحقق مصالحه ا2قتصادية
مثلما أعلن ، ذلك فيا�س�م إذا رأت مصلحتھا  فيالغرب يمكن بسھولة أن تدخل 

وا ھم أن الغرب 2 يمكن  .قديما اعتناق روما للمسيحية يا2مبراطور الرومان
وليتذكر ، ا�س�م علىالتآمر  علىاعتباره كتلة واحدة يتفق كل أفرادھا 

، بيكو سيئة الصيت -  أيضا من فضح معاھدة سايكسا�س�ميون أن من الغرب 
صراعه ضد  في ،ومنه من تحالف مع دول العالم الثالث وبينھا دول إس�مية

  . إلخ..اAخر من الغرب نفسه

نذكرھا لطرافتھا فقط ما ذكره محمد قطب من أن  التيومن ا طروحات   
 ،قد تخلى عن الدين أص� ،ا�س�م علىبدأ الحروب الصليبية للقضاء  الذيالغرب 

أن  أيْ . 764ا�س�م علىولكنه ظل متمسكا بھدف تلك الحروب وھو القضاء 
 –لعادل حسين  وفقا ،الذي، يحرك الغرب الذيالعداء ل;س�م وليس المصالح ھو 

كعملية لترتيب البيت من  ،قام بالتحديث وتطوير قدراته - كما أشرنا من قبل
 لدىحد ذاته قيمة  فيللغزو  وكأنa ، استعدادا للسيطرة الخارجية ،الداخل

  . اAخر علىفالكاتب يقوم بعملية إسقاط ، ا�س�ميين لدىھو  كما ،الغربيين

ظھر مبكرا،  ھموالعداء ا�س�مي ل. أما اليھود فلھم منذ البداية وضع خاص* 
 م،ربما بسبب رفض قبائل يثرب الدخول فيه أفواجا، وعداء قادة تلك القبائل لھ

خوفا على وضعھا المميز، وليس وفقا لمؤامرة تاريخية مزعومة ضد النبي 
وقد صارت كلمة يھودي سبة لدى المسلمين . المنتظر المذكور في التوراة

نصوص التي تلعن اليھود وتبين والقرآن وا حاديث مليئين بال. والعرب عموما
عداءھم الشديد ل;س�م، بل وتتنبأ بعض ا حاديث بأن المسلمين سيبيدونھم يوما 

2 تقوم الساعُة : 2859 - ذكر صحيح البخاري : ما، بالتحالف حتى مع الحجارة
يا مسلم، ھذا يھودي : حتى تقاتلوا اليھود، حتى يقول الحجر وراءه اليھودي

 ،فيما بعد تفاوتت نظرة المسلمين العدائية لليھود من وقت Aخرو. ورائي فاقتله
وافترض مفكرو ا�س�م المعاصرين أن اليھود يتآمرون  .حسب ظروف العصر

  . أشرنا كما ،عليه باستمرار

القديم  ا�س�ميالفكر  فية ھامة للغاية مكانوتحتل المؤامرة اليھودية 
عتقد مفكرو ا�س�م المعاصر أن اليھود عموما يشكلون منظمة في. والمعاصر

بل ، بكل الوسائل، وخصوصا عالم ا�س�م، العالم كله علىسرية عالمية تتآمر 
ويحدثوا الق�قل والثورات ويبثوا ، إنھم يحركون الدول الكبرى والصغرى

                                                 
 . واقعنا المعاصر 764
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بھا ُيضرب  التيوضمن المؤامرات . عموما ”الھدامة”النظريات ا�لحادية و
أن الكثير من ا�س�ميين كتب أن  الغريببل من  ،إنتاج نظرية التطور: المثل

 ةنظريتذكر أيضا و .بينما ھو مسيحي ؛يھوديدارون صاحب نظرية التطور 
ونظرية ، نظرية جنسية فييختزلھا ا�س�ميون  التي، يالتحليل النفس فيفرويد 
وغيرھا ، انتقد اليھودية بشكل أعمق من انتقادات ا�س�م لھا الذي، ماركس

 ”بروتوكو2ت حكماء صھيون“يصدق غالبية المسلمين أن كتاب كما . الكثير
نشر الكتاب عالم  الذيوأن ، ه معظمھمأدون أن يقر، اليھود فع�قادة أصدره 
سيدة من  -  زعما –أخذه  الذي، أخذه من كبير أعيان روسيا القيصرية روسي

 ؛بيانات عنه أيb سمه و2 ار 2 لم ُيذكَ  الذي، فرنسية أخذته من أحد كبار اليھود
 ھيَ ولم يلفت انتباه أنصار فكرة المؤامرة اليھودية أن لغة النسخة ا ولى للكتاب 

ھذا ع�وة ، ليست لغة معظم المتآمرين المزعومين من اليھود وھيَ ، الروسية
ومنافاة للمنطق  ،نفسه يتميز بسذاجة مفرطة ”البروتوكو2ت“ أن مضمون على

بزعم أنھا ، سياق محاربة الشيوعية في عربيالعالم ال فيوقد نشر ، 765البسيط
د أن قَ تَ عْ فيُ  ؛احت�2 ا�س�ميأما أسطورة الماسونية فتحتل العقل . من صنع اليھود

وأنھا  ،العالم علىتخطط وتدير مؤامرات اليھود  ،ھناك منظمة ماسونية عالمية
 ،1848و 1830 تيوثور، مثل الثورة الفرنسية مث� ،وراء أعمال كبرى

2 يدرك و ،766وغيرھا الكثير ،والحربين العالميتين، 1870 فيوكميونة باريس 
بل منعت ، ا�س�ميون أن المنظمات الماسونية قد ضمت القليل جدا من اليھود

العموم لم تؤسس  على وھيَ  ،فترة ما فيبعض البلدان  فيدخول اليھود إليھا 
المؤامرة اليھودية المزعومة إما  علىوا�صرار . 767حال بأي̂ يھود  أيدي على

 وليسوھو شيء متاح لكل البشر ، حد ذاته فيالتآمر  علىقوة ھائلة  يأنه يضف
2 اقتصاديا و2 علميا  ،العالم فيحال أقوى قوة  بأي̂ الذين ليسوا  ،لليھود بالذات

ُتستخدم كقاعدة أمريكية ، والدولة اليھودية ليست إ2 دويلة صغيرة، و2 سياسيا
ويتصور معظم المسلمين . مليونا فقط 12العالم نحو  فيوعددھم ، بشكل أساسي

 ،والبنوك ،ويملكون الذھب ،وإع�ميا ،العالم اقتصاديا علىأن اليھود يسيطرون 
  . 768محض خرافات وھيَ  ،إلخ..كافة المؤسسات الدولية فيويتغلغلون 

                                                 
انني قرأت ھذا الكتاب وأنا في الخامسة عشرة ولم أصدقه قط واستنتجت بسھولة وبراءة  - الكاتب - أتذكر 765

  . أن البوليس الروسي ھو صانع ومروج ھذا الكتاب
ويعتبر الكتاب نموذجا نقيا على نظرية المؤامرة في العقل ا�س�مي وھو . عبد اللـه عزام، تجار حروب 766

  .�ت ب� أ̂ي أساس من الواقعمليء بالخرافات والتخي

: كتيبا بعنوان) فلسطين – غزة -الجامعة ا�س�مية  أستاذ مشارك بقسم العقيدة(صالح الرقب كذلك قدم 
   .الماسونية، مليء بخرافات وأوھام المؤامرة اليھودية الماسونية ب� أ̂ي أدلة

وھو كاتب إس�مي وأكاديمي  ”والصھيونيةموسوعة اليھود ”حلل ذلك تفصي� عبد الوھاب المسيري في 767
  . 2 يمكن اعتباره عمي� لليھود بأ̂ي حال

اليد الخفية، دراسة في الحركات اليھودية الھدامة : من المفيد أن نحيل إلى كتاب عبد الوھاب المسيري 768
من الوقائع نظرية وفي ھذا الكتاب ينتقد بشدة وبتقديم كثير . 2001والسرية، دار الشروق، الطبعة الثانية، 

 . المؤامرة اليھودية المزعومة، رغم أنه إس�مي
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ن وضع الخطط أوالشيء ا كثر جوھرية ويغيب عن العقلية ا�س�مية * 
فھذا  ،اAخرين علىولكن أن ُتطبق ، جماعة من الناس ي̂   والمؤامرات سھلٌ 

، ل�ستجابة لھا يواستعدادھم الذات ،يشترط قابلية ھؤ2ء للمؤامرات المذكورة
. ذ أھدافھافيبقدر من القوة يمكنھا من تنوضرورة أن تتمتع الجماعة المتآمرة 

ولكن ھل يمكنھم تحقيق ما  ؛ولينسجوا المؤامرات، فليضع المسلمون خططا
أو  ،أو اليھود ،وھل ھناك أص� كتلة واحدة صماء اسمھا المسلمون .يريدون؟؟
  . الغربيون؟

النص المقدس  فيا�س�م تجد جذورھا  فيالحقيقة أن نظرية المؤامرة *   
 رضيولن ت) 101: النساء( وا مبينالكم عد كانواإن الكافرين : ومنذ فجر ا�س�م

وقد قسم ا�س�م . )120: البقرة( تتبع ملتھم حتىالنصارى  و2 عنك اليھود
 يj وافترض أن الصراع بين الطائفتين حتم، مسلمين وكفار منذ البداية إلىالناس 

ولن ، ھو عدو مبين للمسلمين الكافر؛ فاAخر. اAخر علىينتصر أحدھما  حتى
المسلمين أن يقاتلوا  علىوبالعكس يجب  .اتباع ملته إلىيدفعھم  حتىيھدأ له بال 

ويكون الدين كله للـه فإن  2 تكون فتنة حتىوھم وقاتل: يسود ا�س�م حتى الكفار
 يرضىلن الواقع ي ف .)39: ا نفال( انتھوا فإن اللـه بما يعملون بصير

نظاما  ، أوإما اعتقادا، يتبعوا ملتھم حتىعن اAخرين  - وفقا للقرآن - ن والمسلم
 حين يظھر، المحتم ل;س�م النھائيوتتنبأ أحاديث كثيرة با2نتصار . للحياة

و2 يقبل من  ،ويكسر الصليب ،ليقتل الخنزير ؛ثم يعود المسيح ،المنتظر المھدي
وبذلك يصبح ا�س�م ھو المبدأ ، ولن يقبل الجزية ،و السيفأإ2 ا�س�م  الكفار

  . العالم فيالوحيد 

وعدم موا2تھم من دون  ،الكفارالحذر من  إلىوقد دعا ا�س�م أتباعه   
بافتراض ، الدولة ا�س�مية فيعة فيعدم توليتھم مناصب ر تاليوبال، المسلمين

يثير  المرتدأن  ا�س�ميبل افترض الفقه . المسلمين علىسوء طويتھم وتآمرھم 
وھو مما يستند إليه ، فھو متآمر بالضرورة، ويھدد الدولة وا�س�م ،الفتنة

  . قتله علىإصرارھم  فيالفقھاء 

كما ، أعيد إنتاجھا، ا�س�م فيورغم الجذور العميقة لنظرية المؤامرة *   
، عالميامع تدھور وضع ا�س�م ، الحاليالعصر  فيحالة من الھوس  إلىصارت 

للھوية  الغربييكثر الك�م عن التھديد  لذلك. والھيمنة الطاغية للثقافة الحديثة
واليسار نظرية المؤامرة  ،قوميى كل من الفكر الوقد غزa ، ا�س�مية –العربية 

  . ا�س�ميين علىلم تقتصر  فھيَ ، عربيالعالم ال في

ى البالغ عليعبر ا�س�ميون عن خوفھم ، وبسبب الشعور بالضعف  
مھددة فع� بسبب ضعفھا أمام  كانتإن  وھيَ . ا�س�مية المھددة ”الھوية“

إن الصراع  .أنه نتيجة مؤامرة؟ علىفلماذا ُيفسر ھذا ، منجزات الحضارة الحديثة
معلن وواضح ا ھداف  ؛والشركات الكبرى ،وا يديولوجيات ،بين الدول العادي

 حتىو، الظ�م فيوليست مجرد مؤامرات ُتحاك ، حد بعيد من جانب كل طرف إلى
 حتىبل ، ا بد و2 بشكل مطلق إلىتظل سرية  لكل الدول 2 أنشطة المخابرات
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وعلى ا قل يمكن للمحللين ، يمكن ل_جھزة المضادة لھا اكتشاف معظمھا
وا ھم أن ھذه ا نشطة . مختلف الدول استنتاج الكثير منھا فيالمتخصصين 
لو ُدبرت  حتىوا كثر أھمية أنه ، الدول وليست من طرف واحدمتبادلة بين 

حد ذاتھا  فيكما أن ھذه السرية ، يمكن استنتاجھا والرد عليھا ،مؤامرات سرية
  . لتفسيرھزائم البعض وانتصار اAخرين ي2 تكف

الدفاع عن الھوية والثقافة الوطنية يعتبران أن  ولكن أصحاب أنصار  
 فينتيجة لمؤامرات خبيثة ُتحاك  ، ھيَ ا�س�مي – للعالم العربيالھزائم المتوالية 

. بل أساسا ھدم ا�س�م والعروبة، وتستھدف 2 تحقيق مصالح معينة ،الظ�م
المعتاد وراء المصالح  السعيوليس ، فالعداء ل;س�م والعروبة ھو المحرك

 كما ،العالم فا�س�م ھو محور. الحيوية للدول والمجموعات الدولية المختلفة
 ھيَ مثلما تصور القوميون أن العروبة ، يتصور ا�س�ميون وعامة المسلمين

  . القومية العربية فترة انتعاش حركة في، محور العالم

المسلمين تشبه حالة  علىوحالة الخوف من اAخر المسيطرة حاليا   
والدولة ، اشئمايزال ضعيفا ونا كانحين ، صدر ا�س�م فيالمسلمين ا وائل 

 فيالشعور بالضعف للغرق  يكفيولكن 2 . الجديدة محاطة بدول كبيرة وقوية
ومن ، ا�س�م كمحور للعالم من جھة ونيتخيل فالمسلمون بعامة ؛نظرية المؤامرة

فاAخر ھو الفاعل وا�س�م . جھة أخرى تعكس نظرية المؤامرة شعورا بالدونية
صدر ا�س�م  فيلكن اختلف الحال . ا�س�مواAخر متفرغ لمكافحة ، مفعول به

، اAخرين وسحقھم علىبدايته من التغلب  فيفبينما تمكن ؛ عصر أفوله فيعما 
قد تم تجاوزه بعد  كان ،مما أنتج شعورا قويا بالدونية، لم يعد يملك نفس القدرة

ومع . وھو مما يضاعف الشعور بالخوف من اAخر، الماضي فيانتشار ا�س�م 
اتھام اAخرين  إلى ا�س�ميالشعور بالدونية مع الثقة أنه الحق يميل العالم 

تحميل اAخر المسئولية بد2 من بحث  تاليوبال. ضعفه وانھيار عالمه فيبالتسبب 
فادعاء فقھاء ا�س�م وشعور الشعوب . أسباب ا2نھيار المتواصل منذ قرون

الحقيقة عجزا عن  فييعكس  ،ا�س�ما�س�مية بوجود مؤامرة عالمية ضد 
، وأخ�قيا ،وعسكريا ،واقتصاديا ،تفسير تدھور أحوال الشعوب ا�س�مية علميا
سيقود  منطقيتعليل  أيa وحيث أن . مع العجز المتزايد عن اللحاق بالغرب المتقدم

شاملة ، ا�س�مي - الكشف عن اAليات الذاتية 2نھيار العالم العربي إلىحتما 
 ،مما يضع المسلمين أمام أنفسھم مباشرة، الثقافة البدائية والمتحجرة السائدة

تغيير : الخيار الصعب علىويكون عليھم لتحسين ظروف حياتھم أن يقبلوا 
  . الذات

 حتىف. غير مسلم يالخوف من كل ما ھو أجنب إلىوتمتد نظرية المؤامرة * 
 ، أوبل ومرفوضة، ھافييصبح مشكوكا  خارجيإذا جاءت بضغط  ؛الديموقراطية

، مسيحيال ا�س�ميمثل الحوار  ،الكفارأما الحوار مع . ا قل ُيخشى منھا على
ويظن الطرف المسلم أن الطرف اAخر يسعى لطمس ھويته 2 ، تم بحذر شديدفي

  . التفاعل معه
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العالم ا2عتراف بتدھور ، اللھم إ2 قلة منھم، 2 يستطيع معظم ا�س�ميين
تجھون بد2 من في ؛شيء آخر مثل أي̂  ،نتيجة عوامل داخلية أساسا يا�س�م

فنظرية المؤامرة . اAخرين علىإلقاء ا2تھامات  إلى ،داخليا2عتراف بالضعف ال
تلجأ لشماعة تعلق عليھا ھزائمھا وفشلھا طويل  ،جزء 2 يتجزأ من عقلية عاجزة

بعد أن تغير ، ا�س�م حالياعالم حالة  وھيَ ، ھا 2 تملك أدوات النھوض؛  نالمدى
، الخطاب نفسه تقريبا كثيرا وظل ھو يستخدم كثيرا من عناصر البشريالفكر 

تحقيق انتصارات  في الماضي فيو نه نجح . سياق جديد وفيولو بأثواب جديدة 
يتصور ا�س�ميون المعاصرون أن ، 2ءمت عصرھا التيكبيرة بنفس ا فكار 

ولكن مع استمرار  .التفكير تصلح لتحقيق نفس ا2نتصارات فينفس الطريقة 
تجد ف ؛الھزائم لم تستطع العقلية العاجزة والمتكلسة أن تفھم أن أفكارھا قد بالت

ھنا سؤال  يأتيو. اAخر المتآمر علىإلقاء اللوم  إلىنفسھا لھذا السبب مدفوعة 
؟ الكفارتنجح المؤامرات ا�س�مية بينما تنجح مؤامرات  لماذا 2: مشروع تماما

مع م�حظة أن التآمر  لماذا 2 يستطيع ا�س�م أن يتآمر بنفس الكفاءة؟ حتىأو 
  . ”الحرب خدعة”ف؛ ا�س�م فيالعدو مشروع  على

فالواقع يكشف  ،ويتميز بكل الصفات السيئة ،اAخر كافرا وشريرا إذا كان *  
وھناك ظواھر  .العاديالمسلم  حتىالحضارة الحديثة تعجب  فيأن ھناك جوانب 

، الشائعة لھذه ا لفاظ المعانيب، تتميز با�نسانية والنبل الكفارب�د  فيكثيرة 
 -  مثل منظمات حقوق ا�نسان، ا�س�ميحد كبير العالم  إلىوھذه أمور يفتقدھا 

مظاھرات الغربيين  –الجمعيات الخيرية الدولية  -  منظمات ا�غاثة ا�نسانية
 ،وقد حدث مث� أن رفض بعض الجنود ا2نجليز .ن مع الشعوب ا خرىفيالمتعاط

اء الشعوب بنأ ىعلإط�ق النار  ،وا�سرائيليين ،وا مريكيين ،والفرنسيين
 فيسجل يُ لم بينما  ،إنسانيةبدوافع  ؛وتعرض الكثير منھم للسجن ،ا خرى

سوى  إنسانينسائه بدافع  يسب ، أوكافر أي̂ التاريخ أن جنديا مسلما رفض قتل 
كما أن الغرب به تيارات فكرية  .فاشلة في عھد النبيمحدودة ومجرد محاولة 

. إلخ..إنسانية مساواتية مبادئوتدعو ل ،وسياسية معادية ل�ستعمار والصھيونية
معظم عموم  حتىو ،نظرية المؤامرة يرى معظم ا�س�ميين علىوبناء 

ويكثر مثل ھذا الك�م ، أن ھذا ما ھو إ2 تقسيم عمل لخداع المسلمين ،المسلمين
فاليسار واليمين ، العدو ا قرب ھا؛  نائيلإسر فيتناول الخ�فات السياسية  لدى

أف� . ساذج للغاية وھو تصور، عمل تمثيلية ا2نقسام علىولكنھم يتفقون  ،واحد
إسرائيل يصحو ضميره ليكشف عن ھذه التمثيلية  فييوجد شخص واحد 

الغرب  فيھو نبيل  تبرير ما فيوبذا ُتستخدم نظرية المؤامرة . المزعومة؟
  . ا�س�م علىوإنما جزءا من المؤامرة الغربية  ،واعتباره غير كذلك

مسئولية فشل  الكفارتحميل  إلى ا�س�مينظرية المؤامرة بالعقل  ھيتنت*   
وھذه التھمة تؤجج الشعور بالعداء لھذا العدو الشرير ، وانحداره ا�س�ميالعالم 

رحمة ضد  ، أوضرورة أن يناضل ا�س�م ب� ھوادة إلىوتقود النظرية ، والقادر
ازداد ، وكلما زادت التصورات عن المؤامرة المزعومة، العدو اللعين المذكور
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، الكفاررجال الدين والمفكرون يشحنون عامة المسلمين بكراھية  وراح ،العداء
  . ا2نتقام فيوالرغبة ، والحقد عليھم

 ؛فكريالتقوقع داخل جيتو  إلى ا�س�ميتقود نظرية المؤامرة الفكر *   
تجاوز النص  إلىحديثا 2 يقود  ”مواربته“فباب ا2جتھاد قبل إغ�قه وبعد 

2 يكون التفاعل مع  تاليوبال ؛اجتھاد مع النصو2 ، ”ا�جماع“ ، أوالمقدس
وتحذر نظرية . بل مقيدا بالنصوص الكثيرة والمعقدة ،المذاھب ا خرى حرا

اختراق  من أي̂ ، الفكر ذو النواة المقدسة؛ المؤامرة من تلوث الھوية ا�س�مية
الشرير ، ھدفھا فيفكل أطروحة من خارج ا�س�م مشكوك  .الكفارمن قبل فكر 

العادة  فيمع اAخر  ”الحوار“ويكون . والمستھدف للھوية ا�س�مية ،الطبعب
. وغالبا ما ُتستخدم الكلمات العنيفة والبذيئة للتقليل من شأن الفكر المغاير، عدائيا

تقدم التاريخ  التيالكتابات  إلى حتىوكثيرا ما ينظر ا�س�ميون المعاصرون 
رغم أنھا ، ا�س�م إلىمن أمھات المصادر ا�س�مية كسموم موجھة  ا�س�مي

عادة من  ونيتھربكما . ذكرھا وشرحھا مسلمون ثقاة ،داخلية ”سموم“
وعلى نقد  ،الوقائع بالنصوص العامة المقدسة علىبالرد  ،المواجھات المباشرة

تستمر المراوغة  تاليوبال. ھذه النصوص بذكر وقائع مضادة كمجرد أمثلة
 ؛ذاته وخائفا علىمتقوقعا ، حقيقيعاجزا عن الحوار ال ا�س�ميويستمر الفكر 

 عقيدتهللمسلم فورا انھيار  تعنيالنصوص المقدسة  فيعدم دقة  ، أوخطأ يb فأ
المعيار  يھ عقيدتھمف ؛كما يقاوم ا�س�ميون ا رضية ا�نسانية للحوار. بالكامل
معظم المناقشات والردود يعلن  وفي. ھاغير إنسانيو2 يوجد شيء  ،المطلق
و2  ،ا�نسانية مبادئذاتيا بكل القيم وال فا�س�م مكتفٍ  ؛أن لديھم كل شيء ھؤ2ء

 الجاھلية عرف أھله كامل متكامل 2يحتاج لفكر فيفھو ، يحتاج لشيء من خارجه
، إنسانيشعارات تستھدف تحقيق تعاون  أي̂ طرح  لدىف. معه تاليو2 يتفاعل بال

بما لديه من النصوص  ا�س�مييرد  ،مزيد من الحقوق علىحصول البشر  أو
 علىفالرد مث� . ما ُيطرح بالفعل علىتكفل كل ذلك دون أن يعلن أنه موافق  التي

 -  زعما –يكفل  الذي، الشورىالشعارات الديموقراطية يكون عادة بأن لديه مبدأ 
 ،ھذا المبدأ علىبناء  حتى –ولكن 2 يعلن عن قبوله . مراتب الديموقراطيةأعلى 
 ھيَ حدود أن تكون الشريعة  فياللھم إ2 ، بالديموقرطية –يعتبره عظيما  الذي

علن أنه ا كثر ديموقراطية ثم يتراجع بسرعة في، والتشريعات مبادئمصدر كل ال
محاو2ت كثيفة  فيمتمث�  ،التقوقعويتوالى . قوقعته ا يديولوجية إلىعائدا 

ا�س�م ھو المرجعية العليا لكل أشكال  وجعل،  سلمة مختلف العلوم والمعارف
وقانون ، تفكير إس�مي فھناك منھج. السلطة المعرفية وا2جتماعية وغيرھا

العلوم ا2جتماعية يجب أن  حتىو، ونظام إس�مي للجيش والحرب، إس�مي
لم ينجح أحد في تحديده ، يصير اقتصادا إس�ميا - مث�–فا2قتصاد  ؛ُتأسلم

بل  .769تعقد له مؤتمرات عالمية، بل أصبح ھناك أيضا طب إس�مي، بوضوح

                                                 
الطب ا�س�مي، بقلم سامي أحمد الموصلي، : يمكن أخذ فكرة عن الموضوع من مقال صغير بعنوان 769

 . منشور على النت
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ىأنشأ ا�س�ميون ما  aبد2 من النضال ، ”للعمل الدولي ا�س�ميا2تحاد “بـ ُيسم
 لدىيختلف عنه  ذلك ا2تحاد لدىفتعريف العامل نفسه ، المشترك مع عمال العالم

وأھداف النضال تختلف ، بحيث يضم أصحاب العمل، لكفارالحركات العمالية ل
  . 770وغير المحددة بوضوح ،بحيث تحقق أھداف ا�س�م الغامضة، أيضا

تجنب ا2ستفادة  إلىالھوية معظم ا�س�ميين  علىويقود الخوف المتزايد   
 ،استخدام المصطلحات ھميتجنب معظم حتىو .من المنظومات الفكرية الحديثة

وقد . والمفاھيم السياسية وا2قتصادية والتاريخية للثقافة الحديثة ،ومناھج البحث
ق بين ما يسميه فيالتو ، أواستنكر سيد قطب بشكل واضح كافة محاو2ت الدمج

ىھذا ا ساس ما  علىويدين ، الغربيومناھج الفكر  ا�س�ميبالتصور  aُيسم 
وقد دعا 2ستخدام ما أسماه ، منوال السلف علىوعلم الك�م  ،بالفلسفة ا�س�مية

وقد لجأ مع ذلك . 771ةفيدون ا2ستعانة بقوالب فلس، قالبا إس�ميا لعرض ا�س�م
 فيالعدالة ا2جتماعية : كتابه فيمثل سيد قطب نفسه ، قليلون 2ستخدامھا

 المسيريوعبد الوھاب ، اشتراكية ا�س�م: كتابه في السباعيومصطفى ، ا�س�م
دراسة الثقافة الحديثة  إلىودعا أنصاره  المودوديكما اھتم ، كل كتاباته في

اتجاه أكثر  في ا�س�ميويستخدمھا عمدا مفكرون يحاولون تطوير الفكر . جيدا
وقد جرت محاو2ت عدة لكتابة تاريخ ا�س�م والسيرة النبوية كأحداث . انفتاحا
 ،حياة محمد :كتاب :منھا، بمناھج تستبعد الخوارق والمعجزات أيْ ؛ دنيوية

عباس  أحمدوكتاب ، الفتنة الكبرى: وكتاب طه حسين، لمحمد حسين ھيكل
مثل كتاب ، وكتابات المستشرقين، ا�س�م فيصراع اليمين واليسار : صالح

 في الغزاليالحيثية محمد  ذويومن ا�س�ميين ، لمكسيم رودنسون ”محمد“
ه فيرغم عدم ن، بذل جھدا كبيرا لعقلنة السيرة النبوية الذي، فقه السيرة :هكتاب

 فيھذا النھج  رفاقهومقابل ذلك يرفض معظم . إلخ..بوضوح ل_حداث الخارقة
 - أحيانا – حتى ، أومتأثرا بمناھج الغرب ، أوباعتباره تفكيرا غربيا، التفكير

عادة  ا خيرويكتبون تاريخ  .ا�س�م علىجزءا من المؤامرة الغربية المزعومة 
بتوجيه ، جرت أحداثه بشكل خارق لما ھو معتاد ، أوأنه سار وفقا لقواعد على

ويبذلون الجھد �براز عدم انطباق كل ما ، شبه مباشر من السماء ، أومباشر
ى aلم  ا وائل نيمسلمالوإبراز أن ، تاريخھذا ال علىالعالم  فيبقوانين التاريخ  ُيسم

وأن أحداث ، ھم صنف خاص من البشركأنa و، تحركھم النوازع البشرية المعتادة
تفعل مدارس  كما ،و2 يمكن تفسيرھا بالعقل ،ا�س�م 2 تتفق مع قواعد المنطق

، ودوافع المسلمين غيبية وكذلك أھدافھم ،الوحيذلك أن منبعه . التاريخ العلمانية
 .وخاصة السيرة النبوية، تاريخ ا�س�م فييھتم ا�س�ميون بإبراز ا�عجاز  لذلك

، فقه السيرة النبوية: البوطي محمد سعيد رمضانومن ا مثلة الدالة كتاب 
رغم استخدامه له كأحد أھم ، سابق الذكر الغزاليالمختلف كليا مع كتاب محمد 

محاولة �خضاع دراسة السيرة  أي̂ نبذ  علىإذ يصر الكاتب  ؛مصادر معلوماته

                                                 
  . انظر في ذلك جمال البنا، الحركة النقابية حركة إنسانية 770
 . خصائص التصور ا�س�مي 771
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تفسير ا حداث تفسيرا غيبيا  علىويصر  ،تفسيرات واقعية أو  ي̂ ، للعقل
وقد رد محمد ناصر الدين . إعجازيا مسميا ھذا المنھج مع ذلك منھجا علميا

 علىواعتماده  يولكنه لم ينتقد منھجه الغيب، البوطي علىبقسوة  لبانيا 
  . 772أحاديث وبعض الروايات الضعيفة إلىبل اھتم بنقد استناده ، الخرافة

عدم  ، أوكذلك تتسم كتابات معظم ا�س�ميين عن الفكر اAخر بالجھل به  
ھو التقليل من ، غالبا ال�واعٍ ، والغرض .كما يطرحه أصحابه ،فھمه فيالرغبة 

، للماركسية ھمانتقادات كثير من، ومن أمثلة ذلك. شأنه وإظھاره بأسوا ما يمكن
والفساد  ،يدعو للحرية الجنسية المطلقة ،عدميقدمھا أغلبھم كمجرد فكر  التي

، وأنھا من إنتاج اليھود، وتفسير كل الظواھر تفسيرا اقتصاديا محضا ،خ�قيا 
 يو2 يخف. كجزء من مؤامرتھم �فساد العالم، أو بإيعاز منھم لماركس

وأشكال التنظيم  ،والعلوم ا2جتماعية ،ا�س�ميون دعوتھم بمقاطعة القيم
زيائية والتكنولوجيا من فيمع سماحھم بأخذ منتجات العلوم ال، الحديثة جتماعيا2

مفاھيم تراثية  على يإضفاء طابع حداث علىمقابل محاو2ت عملت  ھذا. الغرب
 نيمجددالينزع كثير من ، ك المركزية ا�س�ميةيتفك في مساھمةً ، إس�مية

عدم  تاليوبال، ة ا�س�مية التقليديةفيا2كتفاء بالمنظومة المعر إلىالمعاصرين 
 – وھو السائد -  وقد بدأ ھذا التيار، ”نقائه“ علىخوفا  ،ربط ا�س�م بالحداثة

ا�س�م مما  ”تنقية“ إلىن ويھدف ھؤ2ء المجددو، 18منذ القرن ال بالوھابية
مستقلة عن الثقافة  ،وإنشاء حداثة إس�مية خاصة ،”شوائب“علق به من 

  . المعاصرة

يشكله ، الكفارب�د  في يصورة جيتو اجتماع في الفكريويتحقق الجيتو   
 فيخوفا من ا2ندماج ، بل يزداد كثير منھم تشددا، المسلمون المتمسكون بالھوية

عدد متزايد وما نرى توجه . ”يالمعاص“ في تاليوالوقوع بال ،الكفارمجتمعات 
والشوارب  ىوإط�ق اللح ،معين للرجال والنساء يمن المسلمين 2ستخدام ز

 يوما إط�ق صيحات الفزع ضد منتقد، ا رض علىوالجلوس  ،بطريقة معينة
ضمن  حتى، إس�ميسوى أحد آليات صناعة جيتو ، المسمى بالحجاب، الخمار

  . بدرجة أو بأخرى حدثةمجتمعات إس�مية م

ا�س�م فتيا اسُتخدمت نظرية المؤامرة لحث المسلمين الجدد  كانحين *   
النص المقدس و2 غيره  فيولم ُتستخدم 2 ، وإلحاق الھزيمة بھم ،الكفارلقھر 

بل ُفسرت ھذه ، تبريرالھزائم القليلة للمسلمين وحا2ت الفشل المحدودة آنذاك في
ولكن . )أُحد مث� في( وعدم طاعتھم لنبيھم ،)معركة حنين مث�( ھمكلھا بتخاذل

  . يفشل المتواللاليوم صارت نظرية المؤامرة مبررا ل

   

  : نويا ا�س�ميةاالبار*

                                                 
  . البوطي في فقه السيرة دفاع عن الحديث النبوي والسيرة والرد على جھا2ت الدكتور 772
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والشعور  ،العظمة ، أونوية بشعور با ھمية الكبيرةاتتسم الشخصية البار  
العادة تفسير ا2ضطھاد  فيويجرى . ذات الوقت با2ضطھاد من قبل اAخرين في

شعور : العمق يكمن ما يخلق ھذا المركب وفي. المزعوم بالعظمة وكره اAخرين
حالة  إلىويصل ا مر . بالنقص ؛وربما غير مبرر ،وغير مدرك ،عميق داخلي

ومھدد  ،وتصبح 2 واقعية بشكل ملفت للنظر ،حين تنتفخ ھذه المشاعر ،مرضية
  . حالة كره وعداء فيأوالدخول معه  ،بانفصال الشخص عن العالم المحيط

 ؛ويبدو مما سبق أن ا�س�م المعاصر يتسم بھذه البارانويا المرضية  
 فيتبلور بوضوح فيالشعور با2ضطھاد  ؛ أمافالشعور بالعظمة بالغ وحاد دائما

  . تصور لمؤامرات مستمرة من قبل اAخرين

ذات  فيوالخوف منه  ،الكافراAخر  علىشعورا با2ستع�ء وھذا يخلق   
وھو ما يفسر نفور . وشرير بالضرورة ،يوتآمر ،حيث أنه خبيث ؛الوقت

واتھام اAخر  ،وبد2 من ذلك يكون التھجم، ا�س�ميين من التعاون والحوار البناء
كل  فيأنفسھم كمضطھدين  ھؤ2ءويقدم . مما يبرر للھجوم عليه ؛بسوء النية

مع  يرغم تحالفھم الجزئ ،ويضخمون من أعمال القمع الموجھة إليھم ،مكان
السلطة  فيومشاركتھم ، وغيره عربيالعالم ال فيالحكومات نصف ا�س�مية 

مثل مئات ، وامت�كھم  دوات ا�ع�م الضخمة، وتمتعھم بحق الدعاية، أحيانا
ودور  ،والصحف ،ومواقع ا2نترنت ،والمدارس ،والزوايا ،ا لوف من المساجد

أجھزة  فيوتغلغلھم ، مواجھة اليسار فيوتمتعھم كثيرا بدعم الحكومات ، النشر
. 773وغيرھا ،والسعودية ،والكويت ،وا ردن ،والسودان ،مثل مصر ،الدول

والحقيقة أن نمو نفوذھم وتضخم منظماتھم 2 يمكن فصله عن أشكال الدعم 
النھاية لمصالح  فييصب  الذي ،لشاطھم يت الضمنأو تشجيع السلطا ،يالحكوم

  . عموم الب�د العربية فيلية الحاكمة فيالقوى الط

يتسم الجميع ، ورغم ا2خت�فات وا2نقسامات ال�متناھية بين ا�س�ميين  
 ،أنھا مؤامرة إس�مية علىوھذه ا2نقسامات قد يفسرھا البعض أحيانا . بالبارنويا

 ا�س�ميوالحقيقة أن الفكر . العمل بين المعتدلين والمتشددينأو نوع من تقسيم 
ومھما اختلفت اللغة . ا2ستع�ء وازدراء اAخر وكراھيته إلىالنھاية  فييؤول 

 فيغرابة  أيa 2 نرى  لذلك. التكتيكية 2 تتغير ھذه النزعة مبادئبعض ال حتىو
ومن ا مثلة ، الكفار علىذ اعتداءاتھم فيلتن المعتدلين فتاوىاستخدام المتشددين 

. !المعتدل جدا ؛من ا زھر فتوى من علماء علىبناء  ،الفاضحة قتل فرج فودة

                                                 
بالعاصمة التي ألقاھا بمسجد عمر بن الخطاب  2005-11-18في خطبة الجمعة قال القرضاوي  773

ا برياء  إن من أجلى مظاھر ضياع حقوق ا�نسان العربي، المحاكمات العسكرية للمدنيين، وإلقاء“: القطرية
2 يجوز قيام حزب على  في السجون بدون تھم، بل الحرمان من تكوين أحزاب على أساس ديني، بحجة أنه

  . ”إلحادي بتكوين حزب على أساس أساس ديني، وا دھى من ذلك أنه يسمح

فأين الحزب القائم على أساس إلحادي بينما يحاكم المتھمون بالردة ويسجنون وتوجد فعليا جماعة ا�خوان 
  .أليس ھذا كذب صريح؟. المسلمين في بلدھا ا م مصر بشكل علني
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فسر بخوف اAخر من ا�س�م في ،أما الشعور با2ضطھاد من قبل ا�س�ميين
  . وحقده عليه

العميق  داخليومع ذلك يكشف ا�س�ميون من حين Aخر عن الشعور ال  
يلجأ بعضھم  التي ،عملية جلد الذات فيويتبلور ذلك ، أو بمركب النقص، بالدونية

   .إليھا من حين Aخر

وتتسم عملية جلد الذات بالتحول من اتھام اAخرين بالمسئولية عما يحدث   
ليس نتيجة أخطاء يمكن ع�جھا ، ياتھام نفسھا بالتقصير والفشل الذات إلى ،لھا

، يمكن أن يقوم به كل شخص متعقل الذي، العادي يوھو النقد الذات، بروية وفھم
بل وعدم ، وتقاعسھا المتعمد عن تحقيق مآربھا، ولكن باتھام الذات بخيانة نفسھا

نفسھا  علىالذات  ”بتآمر“فالفشل ُيفسر . أھليتھا وفسادھا المطلق وانحطاطھا
تستحق كل ما  لذلك ؛سبب تفوقه وسيطرته عليھا ھيَ فتكون ، لصالح اAخر

دون ما خطة لمعالجة  ،وتوبيخھا ،إھانتھا ،ويتم بد2 من نقد الذات، لھا ييجر
 ،يفعله بعض ا�س�ميين وھو شيء. وفعال عمليأوجه القصور والخلل بشكل 

  . ساعات اليأس خاصة في

  

******  
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  لماذا المركزية ا�س�مية: الفصل الرابع عشر
  

كلمkkkا ازدادت الفكkkkرة ھشاشkkkة كلمkkkا “
  ”الدفاع عنھا فيرھاب أصحابھا إازداد 

  اضفينبيل  

  

  

 كما ،بداية نزعة مركزية قوية وواضحةاليتضمن النص المقدس منذ   
والعصبية  ،عداء بالغ للوثنية القرشية فيفقد نشأ . يتضح من سياق تحليلنا

وحدة  علىكما أصر . حل وسط أيa ونابذا ، طارحا فكرة التوحيد بقوة، القبلية
مشترطا ، ة �س�م المرءفيفجعل شھادة 2 إله إ2 اللـه غير كا ؛النبوة أيضا

الرسالة الذين  يالنبوة ومنتظر يوبذا نبذ كل مدع، أيضا ”محمد رسول `“
وقد شن حربا ضارية ضد اAخر . يقدمون شعرا يشبه آيات من القرآن كانوا
 . ثم مسلحة بعد ذلك، البداية فيفكرية ؛ الكافر

 فينحو توحد العرب  يوقد ارتبطت ھذه المركزية القوية بنزوع قو  
 ،مواجھة الدول المحيطة يوف، عانوا منه طوي� الذي، مواجھة الجوع المستمر

والتشرذم  ،جتماعيونظرا للتفكك ا2. ازدرتھم واستخدمتھم لصالحھا طوي� التي
 كان، وعادات وتقاليد راسخة، والثأرات بين مختلف البطون ،والصراعات ،يالقبل

دون أن تكون ، التعاون حتىأو ، صيغة للوحدة علىمن الصعب أن يتفق العرب 
ة فيوقد استخدمت النصوص النا. متمحورة حول قيادة ملھمة وموضع ثقة مطلقة

 فيأو بعد وفاته مباشرة  ،عصر محمد فيسواء ، توحيد القبائل في الكافرل�خر 
ثم اسُتخدمت كمبررات أيديولوجية لغزو الشعوب ، الحروب ا ھلية العربية

إس�مية  –وتم بھذه الطريقة إنشاء امبراطورية عربية  .ا خرى وإخضاعھا
  . كبرى وغنية

تراخت  ،وظھور مصالح جديدة ،ومع احتكاك العرب بحضارات أخرى  
بل وشھدت فترات كثيرة قدرا من التسامح مع ، حد ما إلىالمركزية ا�س�مية 

 في عربيومع تغلغل نفوذ العنصر غير ال ،العباسيالعصر  فيخصوصا ، الكفار
. حد كبير إلىالحكم واستقرار الدولة وثبات حدودھا تقريبا واستس�م أھل الذمة 

بلغ حد إقامة محاكم تفتيش ، بينما شھدت فترات أخرى درجات عالية من التشدد
فترات تعرض الدولة للتھديد  فيخصوصا ، نطاق واسع على الكفارتل وق
  . خارجيال

 ،ة ھامةفيالعصر الحديث تغيرات ثقا فيوقد شھدت بعض البلدان ا�س�مية   
 فيولكن لم تنجح التوجھات العلمانية ، الحداثة والعلمانية جزئيا ياتجاه تبن في

 على سباب 2 تخص علمانيتھا ، تحقيق تحديث ناجز ومجز لكل الطبقات
فاستفادت  ؛فشلھا فيللعلمنة الكاملة  معاديبل ربما ساھم موقفھا ال، ا�ط�ق
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 .يوروبلية وأقربھا للعمالة ل�ستعمار ا فيبل أكثر العناصر ط، الطبقات الثرية
ي وف، وقھر شعوبھا من قبل الغرب ،التحديث مرتبطا باستعمار تلك الب�د ما كانك

ولكن استمرت أشكال ا2ستغ�ل والقھر قائمة  ،خرج ا2ستعمار العسكري النھاية
 ،ثقافتھا القديمة إلى ”ا2رتداد“ إلىمما دفع شعوب تلك البلدان ، نفيبين الطر

لقد أدى . وراحت تستخرج من تراثھا ما تتصور أنه يتجاوز أزماتھا المتنامية
ترتب عليھا مكاسب ت أو ،صاحبھاتدون أن  ،تغيرات قيمية عميقة إلىالتحديث 

ولم  ،ففقدت قيمھا ؛ُھمشت من أفرادھا أعداد كبيرة التي ،ھامة للطبقات الدنيا
. مقدراتھا علىبينما قام ا2ستعمار بقھر تلك الشعوب والسيطرة ، تكسب شيئا

فائدة للشعوب  أي̂ دون تحقيق  ،وجاء قرار أتاتورك بإلغاء الخ�فة العثمانية
إلغاء الخ�فة رفع بقايا الحماية  كأنa بدا ا مر ، العكس علىبل  ؛ا�س�مية
ردة  فيله دور 2 ُينكر  ما كانم، يبدو للمسلمين أنه كذلك ما كانأو ، العثمانية

أھم منظمة إس�مية  ؛مصر في ”ا�خوان المسلمون“بإنشاء ونمو حركة  ،الفعل
بقيادة الشريف مقابل ذلك فشلت الثورة العربية الكبرى . العالم فيمعاصرة 

، العراق وا ردن علىاستي�ء أبنائه  فيإ2 ، تحالف مع البريطانيين الذي، حسين
الشرق  فيوأخيرا ُزرعت اسرائيل ، ثم أُعلنت معاھدة سايكس بيكو سيئة الصيت

 النھائيالفشل  ھيَ الطامة الكبرى  كانتو. مما كلف بلدانه الشيء الكثير، ا وسط
ومن ھنا بدأ التراجع الكبير . 1967حرب  فيللقومية وا2شتراكية العربية 

ومعھا ا�س�م ا كثر ، ا�س�ميو عربيالعالم ال فيللعلمانية غير الناجزة 
وصعدت المركزية ا�س�مية مع صعود  ،سيطر لعقود عديدة الذي، استنارة
لم ُيستبدل  الذي ،وراحت التيارات ا�س�مية تستلھم التراث السياسي،ا�س�م 

 إلى يالوھم، خدمة مشروعھا الخاص فيوتوظفه ، بشكل حاسم طوال التاريخ
العصر الحديث بحالة عرب  فيويمكننا أن نشبه حالة العرب المسلمين . حد بعيد

 الذي، ربفھم واقعون تحت سيطرة الغ؛ من زاوية أو أكثر ،الجزيرة قبل ا�س�م
وزرع لھم  ،واحتل أراضيھم طوي� ،ثرواتھم علىسطا  الذيو ،يعلن ازدراءه لھم

وصاروا يعانون من ، قلب ب�دھم في ةالنزع يتوسعو ،بمعيارھم كيانا كافرا
وقد . التشرزم والثأرات بين دولھم العديدة المتنازعة وقبائلھم الحاكمة ھنا وھناك

 كانتبل ، توحيدھم فيفشلت التوجھات القومية وا2شتراكية وشبه الليبرالية 
ذو النزعة  دينيإعادة إخراج التراث ال فيله أكبر ا ثر  ما كانم أسوأ؛النتائج 

ُينظر إليھا  التي، للثقافة الحديثة يشام� اAخر الموال، المعادية بشدة ل�خر
  . الكافر الغربيكثقافة ا2ستعمار 

فالعائلة . و2 يمكن أن ننسى ھنا دور الوھابية الممولة من عوائد النفط
قد استخدمت ،  سباب ضمنھا طبيعة ثقافة بدو الجزيرة العربية، السعودية الغنية

 لذلك ؛لترسخ سلطتھا في المنطقة، وھي سلفية تتبع فقه ابن حنبل، الوھابية
في إنشاء مؤسسات وجماعت إس�مية  ،وساھمت ،وحمت ،وساعدت ،مولت

  . إحياء التعصب ا�س�مي علىوكانت عام� مساعدا . في الغرب حتى، متشددة
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طول التاريخ قد شھدت صراعات طبقية  على2 شك أن المجتمعات ا�س�مية 
 ،الثقافيالقالب  أو ،يديولوجيولكننا نتحدث ھنا عن الغطاء ا ، وعرقية متواصلة

  . الواقع فيبغض النظر عن ممارستھا ، نظريوالمثل المتمتعة بالقبول ال ،والقيم

العصور الحديثة  فيقد تغير  ا�س�ميأن ن�حظ أن الخطاب  الضروريمن   
فلم يعد الكثيرون ينادون بتطبيق الشروط العمرية  .العصور الوسطى فيعنه 

 الكفارواغتصاب نساء  يسب علىيصرون  نيسوى قليلولم يعد ، افيحر
ويستخدم بعضھم مفردات ، ويرفع الكثيرون شعار الديموقراطية، المحاربين

كل ھذا صحيح ولكن يجب أن ن�حظ مع ذلك أن . إلخ..العلوم ا2جتماعية الحديثة
 .من يعارض ھذه التوجھاتھناك ُيضاف أن  .ھذه تحو2ت جزئية محدودة للغاية
 فيدعا ، العالم في إس�ميأھم تنظيم ؛ فالمرشد العام ل;خوان المسلمين

موجة نقد ل تعرضه ثم أنكر بعد، أھل الكتاب علىفرض الجزية  إلىالتسعينيات 
، ونظرية الجھاد مازالت متماسكة ولكن يتم فقط إعادة توزيع ل_ولويات، قاسية

 aلدىفلسطين الشروط العمرية  في ،وغيرھم ،ر بعض ا�س�ميينبل تذك 
 يوالبعض مارس سب، معارضتھم لبيع بعض المسيحيين ممتلكات مسيحية لليھود

 فيأفغانستان  وفي ،التسعينات فيالجزائر  فيواغتصاب نساء من يكفرونھم 
، وطالبان ،بين التحالف المدعوم أمريكيا ،الحرب ا ھلية وأثناء الحرب ا خيرة

عبد الستار ، الصدرأتباع مقتدى عرض أحد  2005مايو  فيالعراق  وفي
وقال ، جندة بريطانيةيأسر م يعراق ي̂ خطبة الجمعة مكافأة مالية   في ،يالبھادل

أما شعارات الديموقراطية فلم تستبعد الدعوة لجعل الدستور . ل كجاريةإنھا ستعام
  . إلخ..إس�ميا

من قبل الدول شبه العلمانية القائمة فقه الحقيقة أن تجاوزات كثيرة حدثت لل  
مثل ، وبعد رحيله ،يوروبخصوصا منذ ا2حت�ل ا ، ا�س�ميمعظم العالم  في

وتقديم ، الجيش فيوتجنيدھم ، القصاص فيوالمساواة ، الكفار علىإلغاء الجزية 
عامة  حتىو، ولكن اتخذت ھذه القرارات رغم أنف رجال الدين. مزايا أخرى

 فيوھذا التجاوز للشريعة حدث كثيرا  .وفُرضت بقوة الدولة، المسلمين أحيانا
ولم ، إ2 أن القواعد الفكرية ل;س�م لم تتغير جوھريا. عھد الخلفاء من حين Aخر
بل مازال المسلمون عامة وخاصة ، ل;س�م ستعمارييتم توجيه النقد للتاريخ ا2

عصر سيادة الدولة  علىويتباكون  ،ا ندلس فياللبن المسكوب  علىيبكون 
ھم المثل العليا للمسلمين  الراشدون الخلفاء مازالو. العالم بالقوة علىا�س�مية 

وھم الذين اغتصبت حكوماتھم الب�د المجاورة وانتزعت الجزية ، خاصة وعامة
 . والخراج من أھلھا عنوة

ولم ، مازال حيا الذي ،ة مع الفقه القديمفيلم يعمل ا�س�ميون قطيعة معر  
من تجاوزوا  حتىو، العنف ضد اAخر علىتحض  التييتخلصوا من ا حاديث 

وما  .بعض ا حكام القديمة برروھا بطرق مختلفة ولم يقاطعوھا من حيث المبدأ
، محاو2ت التنوير ذات ا ثر إ2 محاو2ت داخل نفس قواعد الفقه القديمة كانت
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، جاھزا ل�ستدعاء وقت اللزوم مازال التقليدي ا�س�ميأن التراث  يعنيمما 
  . وھو ما شاھدناه خ�ل العقود ا خيرة بالفعل

بمدارسه المختلفة قد نما كرد فعل لظروف  2شك أن ا�س�م المعاصر  
ومضاعفات عمليات  ،يةوروبوالمركزية ا  ،الھيمنة الغربية :منھا ،معاصرة

ولكنه مع ذلك ليس جديدا كل ، أسلفنا كما ،ا�س�ميالعالم  فيالتحديث الجزئية 
 ،لم يتم أبدا تجاوزه الذي ،التراث؛ أسلحة قديمة إلىبل لجأ ا�س�ميون ، الجدة
وفقط تمت تنحيته ، ا�س�ميالعالم  فيالفترات شبه العلمانية  ىھأز في حتى

ضغط النخبة بو، العصر الحديث وفيبعض الفترات قديما  فيجزئيا بقوة الدولة 
  . القوى يوروبأنتجتھا الحداثة والتأثير ا  التيالعلمانية 

بل تم  ،وھذا ا2ستدعاء للتراث لم يكن أبدا قراءة جديدة له كل الجدة  
 ،ل;س�م بمركزيته ا صيلة إنه استدعاءٌ . ھيَ لعناصر كثيرة منه كما  استدعاءٌ 

ذلك ومع . من المدارس ا�س�مية قديما وحديثا أيj ختلف عليه جوھريا يلم  التيو
مختلف  فكريإطار نسق  وفي، سياق جديد فيتوظيف عناصر التراث ھذه  ييجر

ا ھداف  ھيَ والنھب  السبيفلم يعد الفتح و ؛عن ا نساق ا�س�مية القديمة
وتحقيق  ،ومقاومة فساد الحكام ،بل تلح مسألة العدالة، ا سمى للمسلمين
وتحقيق تضامن بين الشعوب  ،تحرير الب�د ا�س�مية فيا ھداف الوطنية 

ولم يعد الفقھاء يھتمون كثيرا بأحكام مثل تملك . ا�س�مية لمواجھة تفوق الغرب
ة تصرف المسلمين المقيمين فيبل تبرز قضايا مثل كي، جواريالعبيد وحقوق ال

والتعامل مع  ،ومدى ضرورة التزامھم بالقوانين العلمانية ،الب�د ا خرى في
  . ا�س�ميونظام الحكم  ،وقضية ا�رھاب، العلوم الحديثة

صور  فيتتبدى المركزية ا�س�مية  ،و ن ظروف العالم اAن مختلفة  
فترة قوة ا�س�م وھيمنته  فيكما أنھا تختلف ، السابق فيعليه  كانتتختلف عما 

من ھنا نجد أن الھوس بنظرية . ظروف الھيمنة الغربية الطاغية فيعنھا 
بما 2 ُيقارن  الحاليالعصر  فيبارزتان  ،عموما دينيوحالة الھوس ال ،المؤامرة

فكثير من الفقھاء . عزته وفيصدر ا�س�م  فيعليه حال المسلمين  ما كانب
وقبول ، من الفقھاء المعاصرين أكثر تفتحا وموضوعية بكثير كانواالقدامى 

ويبدو أن عمق . القوةفترات الرخاء وعصر  فيأكثر  كانالتعدد داخل ا�س�م 
قد ولدا حالة  ،والشعور بالعجز أمام الحداثة ،أصابت ا�س�م التيالجروح 

عصر  فيمقابل الشعور بالتفوق والقوة الذين سادا ، البارانويا الحادة الحالية
  . تفوقه

يجعل من  الذي الليبراليوھو يختلف عن الفكر ، فكر ھوية ا�س�ميالفكر   
بالمعنى ( تضع ا مة التيكما يختلف عن الفاشية ، النھائيالفرد الھدف 

 ،ُطبقت عمليا كما ،ويختلف عن ا2شتراكية، فوق الجميع) الغرب فيالمستخدم 
 فيا�س�م يجعل من نفسه المرجع والھدف ف. تضع المجتمع فوق ا فراد التي

ولكن إذا راعينا أن ا يديولوجيا . فا يديولوجيا فوق كل شيء، نفس الوقت
 إلى ،”الضرورات تبيح المحظورات“مثل  مبادئو ،تتضمن المصالح المرسلة
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الكل  ھيَ دولة الشريعة  ، أوالدولةتصبح ، العملية البراجماتية مبادئآخر ال
 إن كانف. الغالبية العظمى من المدارس ا�س�مية قديما وحديثا لدى حقيقيال

 علىتعلو  ”العامة“فا ھم أن المصالح  ،البراجماتية مبادئللفرد أيضا أن يطبق ال
الفكر  فيذلك أن الواجب . وضرورات المجتمع تفوق ضرورات ا فراد ،مصالحه
والواجب ا سمى للدولة ھو حماية نفسھا باعتبارھا ، الحق علىيعلو  ا�س�مي

القوة ؛ واجباتھم نحو الدولة ھيَ كما أن أھم واجبات ا فراد ، للعقيدةالممثل ا ھم 
ويمكن أن . الحاكميةمبدأ إ2 إذا تجاھلت ، المجتمع وحامية ا�س�م فيا ھم 

يسعى  ا�س�ميمنھا أن الفكر . تؤيد ھذه الفكرة التينضيف عددا آخر من النقاط 
وھو شرع يتضمن ترك أھل الذمة ، غير المسلمين على حتىلتطبيق الشرع 

ومنھا أنه 2 ، تمس المسلمين ما لما مور الشخصية  فييمارسون شرائعھم 
 الكفارلغزو ب�د  - نظريا –ومنھا أنه يدعو ، يسمح للمسلم إ2 أن يظل مسلما

يتمتع  الذيو، فالمھم ھو تطبيق النظام. يوما ما لتحريرھم من النظم الجاھلية
  . شيء آخر قبل أي̂ والنظام يتضمن سلطة الدولة . نشر الفكر علىبأولوية 

بل  ،ا�س�م المعاصر وحيث 2 توجد دولة إس�مية عالميةما يخص فيو  
يكون الھدف ا سمى أن تطبق ھذه الدولة ، أو قومية بالمعنى المعتاد ،دول قطرية

 ؛استقامته علىوإذا مددنا ھذا . بدي� عن النظم الغربية الحديثة ،شريعة ا�س�م
عق�نيتھا من  يفأقل  ،تصبح الحركة ا�س�مية المعاصرة مجرد حركة وطنية

وتظل . الغرب علىولكن أكثر منھا غضبا ونقمة ، الحركات الوطنية العلمانية
من وجھة  ،شريطة أن تطبق الشريعة ا�س�مية، ي̂ل الكُ  ھيَ لديھا الدولة القومية 

  . نظر ھذا الفريق أو ذاك

******  
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  استنتاجات: الفصل الخامس عشر
  

  
يكبر واليسير  حتىمن أغفل الصغير “
مثل ھذه  ييظھر لق حتى الخفيa يكثر و حتى

  ”نحن عليھا وأغلظ التيالحال 

 محمد بنمروان  مولى الخليفة، بسيل

  

  

نفسه  التقليدي ا�س�مييقدم الفكر : Aتييمكن إيجاز ما سبق كا -  1  
أما . سؤال أي̂  علىولديه إجابة  ،كل شيء يحويوأنه  ،باعتباره الحقيقة المطلقة

، تزوير، ادعاء كذب، خرافة، وھو ا دنى من ا�س�م حتما، فھو الكفر، اAخر
وبذا ُتحدد ھوية ا فراد والجماعات بمعيار  .زيف، وھم، إنكار للحق، ض�ل

 لدىالمجتمعات  علىوينطبق ھذا أيضا ، كافرفالمرء إما مسلم أو  ؛ا�س�م فقط
ن الممارسة يتسع ليكو̂  في التقليديوا�س�م . المدارس ا�س�مية المتشددة

لحزب “ا2نضمام : يكون المعنى واضحا حتىوباختصار ، مفھوم الحاكمية للـه
يستخدمون ، من يرفضون تعبير الحاكمية حتىو .”حزب الشيطان“ضد  ،”`

أما الكفر . الشريعةأو تطبيق ، مثل الربانية ،المضمون نفسه بألفاظ مختلفة
بمعنى استخدام مرجعية غير ، الممارسة مفھوما أوسع ھو الجاھلية فيصير في

 ،نظر مختلف التيارات ا�س�مية بين إنكار وجود اللـه فيتتراوح  ،إلھية
 علىوالطرفان . وصناعة الفكر ،والقيم ،واستخدام مرجعية غير ربانية للتشريع

وتحقيق ، ا�س�م أن يحارب عدوه علىو نھم كذلك وجب . أعداء؛ نقيض يطرف
بدفع الجزية أو يستسلموا ، الكفارن يسلم أإما : النھاية بشكل من ث�ثة فيالس�م 

يضمن  ؛و ن ا�س�م ھو الحقيقة النھائية و نه من اللـه. أو بقتلھم، للمسلمين
  . وھو مآل البشرية جمعاء النھائياللـه انتصاره 

يشكو منه  الذيوصراع الحضارات  ،ةدينيالحروب ال يتم تكريسھكذا   
كما ، أخيار وأشرار إلى دينيأساس  علىويكرس انقسام البشر ، ا�س�ميون اAن

وأن عليھم  ،مقررا أنھم خير أمة أُخرجت للناس ،يعتبر المسلمين ھم ا خيار
ينبذ الصراع مقابل ذلك . ا رض كلھا فيإقامة الحاكمية  ھيَ رسالة تاريخية 

 إن صح التعبير –ھذه المفردات الفكرية . والصراعات العرقية والقومية ،طبقيال
 ييجر الذيوإن اختلف ا�طار ، اوحديث ال;س�م قديم الرئيسيتشكل المحتوى  -
وموازين القوى  ،حسب ا حوال المتغيرة للواقع، ه توظيفھا من عصر Aخرفي

  . وغيرھا ب�د ا�س�م فيوتغير ا ھداف والتحو2ت ا2جتماعية  ،القائمة

وجانبھا ، ةفيجوھرھا مركزية ثقا في ھيَ النزعة المركزية ا�س�مية  - 2  
باعتبارھم ا قدر ، ة أيضافي2 يمنح العرب سوى أفضلية ثقا عربيال عنصريال
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بين المركزية ھذا الفرق . حمل وتوصيل الرسالة التاريخية  مة ا�س�م على
 التيھو ضمن العوامل  ،يةوروبالمركزية ا  فية ا�س�مية والعنصرية فيالثقا

 ،العرب مشركيباستثناء ، إبادة الشعوب ا خرى إلىتفسر لماذا لم يدع ا�س�م 
ممارسة  إلى ا�س�مي – عربيولماذا لم يمل ا2ستعمار ال، الشرك علىإذا أصروا 

في  يونوروبفعله ا  الذيبنفس القدر ، ا�بادة الجماعية ضد الشعوب المستعمرة
ھم ؛  نأقل قسوة مع معظم المغلوبين عربيا2ستعمار ال كانوقد . بعض المناطق

ن مع تساويويصبحوا م ،ببساطة يمكن أن يتبنوا الثقافة ا�س�مية واللغة العربية
فالحاجز بين  .ضعف مقاومتھم للعرب إلىبا�ضافة ، حد كبير إلىالفاتحين 

ا قل بمجرد النطق  على، دائما قاب� للتجاوز جزئيا كانمر والمستعَمر المستعِ 
إبادة المشركين  علىمن الممكن للعرب المسلمين أن يصروا  كانو. بالشھادتين

ولكن ، من الفقھاء الذين رأوا ذلك ولكثيرٍ ، مستندين لنصوص مقدسة، عموما
على كما أنھم حصلوا ، عم� صعبا للغاية من الناحية العسكرية كانيبدو أن ھذا 

 يسكانولم يكن لديھم فائض ، أبناء الب�د المفتوحة الكفارھائلة من عمل  مغانمَ 
رأينا  لذلك ؛و2 خبرة بأعمال الزراعة، ا صليين سكانللحلول محل ال يكفي ،كبير

 علىلقدرتھم  ؛وترك ا رض لھم ،عدم طردھم علىمحمد يوافق يھود خيبر 
 سكانوھو ما حدث مع م�يين ال، من إنتاجھا كخراج% 50مقابل دفع  ،زراعتھا

ما  العربمنح الفاتحون ، وباستثناء ا مويين. المشرق والمغرب في ،ما بعدفي
أھل الذمة تمتعوا بكثير من الحقوق  حتىو، يشبه الجنسية ا�س�مية للمغلوبين

بمجرد  هيدخلون كانواو ،ھم بكل بساطة شكلوا مجا2 2نتشار ا�س�م؛  نوالمزايا
مما ، ا�س�مية المستعمرات فينطاق واسع  علىوھو ما حدث ، نطق الشھادتين

وقد أدى ھذا ، شعوب أكثر و2ء علىباعتمادھا  ،خاشكل أساسا لدولة أكثر رسو
وبالعكس . المستعمرات ا�س�مية في الكفارتقوية الجسور بين المسلمين و إلى
تقاليدھم الحربية  :منھا ، سباب، الفاتحون العثمانيون أشد قسوة من العرب كان

ا�س�م  فيالعبيد  حتىو. وقوة مقاومة شعوب بعض البلدان المفتوحة، الخاصة
ومما يفسر ذلك أن ، الشعوب ا خرى لدىلم يعرفھا العبيد  ،تمتعوا بحقوق كثيرة

معياره  ھيَ  ”التقوى“ا�يمان با�س�م نفسه وأن  ھيَ ا�س�م  فيا ولوية 
لصالح  -  نظريا –وقد أزاح القومية والطبقية . بعض على فضلية الناس بعضھم 

  . التقوى

أكبر دول العالم وقت  علىالواقع حقق ا�س�م انتصارات ھائلة  وفي  
أو بمعنى أبسط ، لمركزيته دينيال – الثقافي سباب منھا ھذا الطابع ، صعوده

وھو لم . ه وا�خ�ص له كفكرفيوھو الدخول ، بفضل معياره  فضلية الناس
ولم يتدخل ، بالعبادات العمليوا2لتزام  ،يشترط ل;س�م سوى النطق بالشھادتين

ومن ھنا قبل ، صفوفه فيلقبولھم  ”ا�يمان“ولم يشترط ، وجدان الناس في
وھذا سھل ، يديولوجيولكن تعلن و2ءھا ا ، الحقيقة فيعناصر كثيرة 2 تؤمن 

وقد يفسر ھذا لماذا . وربما مزايا أخرى ،شخص يريد أن يضمن س�مته ي̂  
عانت من  التي ،تمكن بسرعة من كسب و2ء شعوب المستعمرات الرومانية

فرصة للتمتع بحق المواطنة  أيb ولم يكن أمامھا ، العنصرية والقمع العنيف
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 فقد حقق المساواة بين الرجال المسلمين، عنصريأساس  علىالرومانية القائمة 
مما ، تشھده من قبل شعوب المستعمرات الرومانية ما لموھو  - ولو نظريا -

  . المستعمرات سكانشكل عامل إغراء قوى ليتبناه 

فالتقسيم  ؛من مختلف ا ديان بين البشر وعلى العكس لم يساو ا�س�م  
وسم الفكر ، واعتبار المعسكرين أعداء تاريخيين، مسلمين وكفار إلىالحاد 

ومھما اسُتخدمت عبارات مطاطة عن المحبة . بنزعة 2 إنسانية ا�س�مي
يكتشف المرء أن ا�س�ميين التقليديين 2 يستطيعون تجاوز ھذا ، والمساواة

أو ، إربا الكفارتمزيق  إلىو2 نقصد حتما أن ا�س�م يدعو . علياالتقسيم الحاد ف
ا علون شأنا ، الحقوق وبين المسلمين فيبينھم  يولكنه 2 يساو، إبادتھم
يكون ا مر واضحا نقدم تعريفا  حتىو. حزب اللـه في تاليوا عضاء بال ،وا تقى

بغض النظر  ،نتساويالدعوة 2عتبار كل البشر م ھيَ : بسيطا للنزعة ا�نسانية
 تاليوبال، طبقيوال قوميال ، أوثنيعن اللون والعقيدة والجنس وا2نتماء ا�

 ،ونبذ العنصرية، قدم المساواة أمام القانون والعرف علىالمناداة بالتعامل 
  . وإزالة كل أشكال ا2ضطھاد ،ومختلف أشكال التمييز

 فيوقد قدم حسن البنا مؤسس ا�خوان محاولة �ظھار إنسانية ا�س�م   
: فتحت عنوان؛ ا�س�م فينموذجا ل�إنسانية  كانف، ”ا�س�م فيالس�م “ كتابه

حدد أن عناصر ھذه ا�نسانية ، إع�ن ا�خوة ا�نسانية والتبشير بالفكرة العالمية
Aدم وكلھم سواسية ب� فضل  فالناس: ا�س�مية تتضمن وحدة الجنس والنسب

 فيا�س�م  ؛ثم تناول وحدة الدين والرسالة، با�س�م طبعا ؛ أيْ التقوىإ2 ب
شاملة وحدة القبلة واللغة  ووحدة الشعائر !..فأين ا�نسانية؟ ،ةطبعات متتالي

وخ�صة ما ُيفھم أن . بقية المخلوقات علىوتفضيل ا�نسان ، العبادات فيالعربية 
وحول اللغة العربية ، العبادة في نتوحدوفيحين يسلم كل الناس  إنسانيا�س�م 

باستثناء ق�ئل من ، وعلى درب البنا يسير ا�س�ميون المعاصرون. وقيم ا�س�م
كبير  إس�ميانترنت وقد علق موقع . علمنة ا�س�م إلىالمصلحين الذين يدعون 

، ظھور الفاشية فيومتھمھا بالتسبب ، ناعتا إياھا بالكفر، النزعة ا�نسانية على
  . 774ا إياھا ب� رتوش عن ا�س�مفينا

ثم تحميله مسئولية انحطاط العالم  ،وازدراؤه ،الكافرھذا العداء ل�خر   
، والدعوة للجھاد ضده وقھره، لنظرية المؤامرة وفقا ،بكل مشاكله ا�س�مي

 يوالطابع الشعبو، شموليما يبشر به ا�س�م من نظام  إلىبا�ضافة 

                                                 
إن النزعة : حرفيا يقول .النزعة ا�نسانية، إعداد الندوة العالمية للشباب ا�س�مي: مقال بعنوان 774

ا�نسانية ھي مذھب فلسفي أدبي مادي 2 ديني، يؤكد فردية ا�نسان ضد الدين ويغلب وجھة النظر المادية 
سل ا�لحادية، وھذا الدنيوية وھو من أسس فلسفة كونت الوضعية وفلسفة بتنام النفعية وكتابات برتراند را

فشله على الصعيد العملي الواقعي المؤثر بصورة ملموسة  ؛ أمايعني فشل ھذا المذھب على الصعيد العقدي
في أسلوب سلوك الفرد، فدليله أنه منى ا�نسان بأمان كاذبة لم تتحقق على ا�ط�ق، ونسى أن طريق 

أمر ينبغي أن يتنبه له المسلم وھو يتعامل مع نتاج  وھذا. الخ�ص 2 يمكن أن يتم إ2 من خ�ل خاتم ا ديان
، لكن بعض ..)آدم يولقد كرمنا بن(ھذا المذھب حيث أن ا�س�م قد كرم ا�نسان، وتعاليمه كلھا إنسانية 

  ). أولئك ھم شر البرية(الناس يختار الكفر فيسلبه اللـه ھذا التكريم 
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 ييطبع الحركات ا�س�مية بطابع فاش، المعاصر ا�س�ميللخطاب  ديماجوجيال
وھو ، السلطة با2نتخابات الحرة إلىبالوصول  يويكتمل السيناريو الفاش. واضح

آخر انتخابات  ھيَ أن ھذه  جبھة ا�نقاذووقتھا أعلن زعماء ، الجزائر فيما حدث 
يتصرفون كأنھم سيظلون في  ا�خوانثم حدث في مصر وراح ، الجزائر في

 .ا بد إلىالسلطة 

تفاسير  فيسواء ، عموما التقليديالمركزية ا�س�مية سمة ل;س�م  -  3  
 كان، وكما استعرضنا من قبل. التحديثيين ، أوا صوليين لدىأو ، النص المقدس

واعتبر نفسه ، ا�س�م دائما دعوة لنبذ كل العقائد ا خرى لصالح الحاكمية
 فيأكثر جرأة  علماؤه كانو. أفضل ا مم تهالحقيقة ا خيرة والمعيار المطلق وأم

بأدوات  ينمستعين، ل_فكار المناھضة يتصدال واواستطاع ،عصر القوة والسيطرة
 .ھائ� من القواعد الفقھية وغيرھا كما واوأنتج، الفلسفة اليونانية بدون حرج

وتفاقمت النزعة المركزية ، تم إغ�ق باب ا2جتھاد ،عصر ا فول فيولكن 
ورعب من  ،من حالة بارانويا مرضية يعاني عاَلم ا�س�مصار  حتى، باستمرار

لم تنجح ، فكريجيتو  فيوصار يحبس نفسه ، وشعور بالدونية الكافراAخر 
وقد ساد لفترة طويلة اتجاه معتدل وأقل مركزية . للخروج منهمحاو2ت البعض 
ل محاولة شكa  ؛ومحمد عبده ا فغانيكرسه ، ا�س�ميالعالم  فيمنذ بدء التحديث 

ولكنه اتجاه لم يحطم ا سس النظرية للفكر ، للتأقلم جزئيا مع عملية التحديث
ومع انھيار محاو2ت . ةفية مع السلفيلم يعمل قطيعة معر؛ التقليدي ا�س�مي
تقوقع أكثر ، يةوروبوظھور المركزية ا  ا�س�ميو عربيالعالم ال فيالتحديث 

فصارت الوساوس من المؤامرات الغربية واليھودية تؤرق المسلمين ، فأكثر
تعبيرا عن شعور ، الكفارونمت الدعوة للعنف وا�رھاب ضد ، خاصة وعامة

حتمية  فيالمستمدة من الثقة  ،الزائفة عميق بالضعف واليأس مغلف بوھم القوة
المتعصب منذ الھزيمة النھائية  ا�س�ميإن تسيد الخطاب . النھاية فيالنصر 

وفش� ل;س�م ا كثر ، ا�س�م القديم إلىشكل ردة ، الستينات فيللقومية العربية 
سياق جديد ھو الدفاع عن الذات المھانة والمقھورة ضد  فيولكن ، تسامحا
سياق  فيرھم والتقليل من شأنھم فيالذين يتم تك، أبناء الحضارة الحديثة؛ ا قوياء

  . نفس عملية الدفاع عن النفس ھذه

 في ا�س�ميتبرير ا2ستعمار إلىتقود المركزية ا�س�مية المسلمين  -  4  
معظم البلدان  فية دينياضطھاد ا قليات ال حيث يتم - الحاضر وفي الماضي

وإلى ، أوضحنا من قبل كما ،وإلى الكيل بمكيالين، المستقبل فيوربما  -  ا�س�مية
وإلى عرقلة  ،للمصالح الحقيقية للشعوب ا�س�مية الفعليالتحالف مع العدو 

  . التحديث والمقرطة

رفع  إلى ،كا�خوان المسلمين ،والتيارات المعتدلة الرسمييلجأ ا�س�م  -  4  
إعادة ترتيب  علىولكن يقتصر اجتھاد ھذه التيارات . شعار فتح باب ا2جتھاد

صورة أكثر  في�ظھار فكرھم  التقيaةواستخدام ، ا�س�ميأولويات العمل 
والفعلية ، وية أساسااللغ، مع تقديم بعض التناز2ت، دون نجاح ُيذكر ،إنسانية
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واتباع سياسة ، الحرب الدئرة حاليا بينھم وبين الغرب فية فيالتص لتفادي، أحيانا
 مثل الدعوة 2حترام قوانين الب�د الغربية، السلطة علىبراجماتية ل�ستي�ء 

حسن مثل ( يوالقبول بالنظام البرلمان، )وغيرھما ،القرضاويو ،يسيد طنطاو(
الواقع لم  في. )يبالنظام الحزبتوا يقبلون كذلك الذين با ،البنا وت�ميذه حاليا

الفكر  فيمربط الفرس  وھيَ ، يستطع ھذا ا�س�م أن يتجاوز فكرة الحاكمية
اAن أولويات مصادر التشريع  حتىكما لم يتجاوز أبدا ، عموما ا�س�مي
ولنتذكر أن إعدام . ل;س�م الجذريمحاولة للتطوير  أيa مما يجمد ، ا�س�مي

محكمة تفتيش  فيمصر  فيوإدانة نصر أبو زيد  ،السودان فيمحمد محمود طه 
، العلماءقد تم بدعم معظم الفقھاء و، وغير ذلك الكثير، وقتل فرج فودة ،علنية

 د أن ن�حظ أن التيارات المعتدلة لم تعادِ فيومن الم. عامة المسلمين حتىو
البيانات  فيتعتبرھا  التيو، )بتعبير فرج فودة الثوريا�س�م ( التيارات المتشددة

. إدانة فعلية - عدا حا2ت محدودة -  و2 تدينھا ،الرسمية مخالفة وضارة با�س�م
 مازال( ة  عمال المتشددين ا�رھابيةفيبل يقدم كثير من المعتدلين التبريرات الكا

وعلى . )المعتدلونسيد قطب ُينعت بالشھيد من قبل الجميع تقريبا ولم يتبرأ منه 
 ا�س�ميوعدم تقدير ظروف العمل  ،يتھمونھم بعدم الفھم مع حسن النيةا كثر 

 على –أحيانا بعنف  –ين يتھجمون ثوريوعلى النقيض نجد ال. الوقت الحاضر في
 ،ا�س�ميترتيب أولويات النضال  نأو يعيدو ،التقيaة نومن يمارسو ،المعتدلين

يتھمونھم أحيانا بمما ة ف .اتجاه أكثر مرونة في ا�س�ميأو تطوير الفكر 
مثل محمد  ،مبادئوعلى حساب ال، بحثا عن أھداف دنيوية ،السلطات والغرب

تنقية ا حاديث وتحقيق بعض المساواة بين الرجل  إلىدعا  الذي، الغزالي
وعمل  ،والرقص ،أباح أشكا2 من الغناء الذي، القرضاويومثل ، 775والمرأة

 الذي، ومثل ا زھر، 776أماكن تقدم الخمر لمرتاديھا إذا اضطروا فيالمسلمين 
حاول  الذي ،ومثل جمال البنا، متعرضا ل�نتقادات العنيفة، أباح فائدة البنوك
   .إلخ..تطوير أصول الفقه

ظھرت اجتھادات عديدة لتفكيك ھذه  ،مقابل المركزية ا�س�مية - 5   
قبل انتصار  ،قديمامن ذلك ما حدث  .وعقلنة ا�س�م جزئيا أو كليا ،المركزية
أعلن فشله  الذي، يحيان التوحيد أبيمثل محاولة ، العق�نيين علىالنصيين 

استفاد منه  الذيوابن رشد  ؛يأسا من المسلمين، وأوصى بحرق كتبه بعد وفاته
 ؛السلطان بواسطة 1195 وأحرقت كتبه سنة ،وبصق عليه المسلمون ،الغرب

 ،وحديثا تحت شعارات مختلفة .حسبما ذھب البعض ،�رضاء الشعب والفقھاء
محمد ( إس�م مكة باعتباره أصل ا�س�م إلىالعودة ، )أركون( مثل أنسنة النص

تجاوز النص واعتبار الغرض من  تاليتاريخية النص والتأويل وبال، )محمود طه
إعادة ترتيب مصادر التشريع بجعل ، )زيدنصر أبو ( العقوبات 2 العقوبات نفسھا
                                                 

ة النبوية بين أھل الفقه وأھل الحديث 775 aن bالس.   
من الكتب الشھيرة . تعرض القرضاوي للتجريح الشديد من قبل الوھابيين وغيرھم واُتھم ضمنا بالكفر 776

إسكات الكلب العاوي يوسف بن عبد اللـه القرضاوي، للشيخ مقبل بن ھادي الوادعي، شيخ : ردا عليه كتاب
  . الوھابيين في اليمن
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واعتبار ا�س�م دين ، )فيحسن حن( علمنة ا�س�م تاليالمقدمة وبال فيا2جتھاد 
  . )جمال البنا( بد2 من دين ودولة ،وأمة

، المركزية ا�س�مية جاوزھذه الجھود العديدة تشكل محاو2ت جزئية لت  
 ،العاديتخاطب المسلم  حتىأو  ،شعبياولكنھا ل_سف لم تستطع أن تشكل تيارا 

، 2 يفھمھا سوى ا كاديميين والخواص عموما ،ومازالت تستخدم لغة معقدة
بمحاولة جادة  قام الذي، منصور صبحي أحمدأھمھا جھود ، باستثناءات محدودة

وعلى قدر كبير  ،ديموقراطي وعلماني إس�ملتقديم  –حسب تقديرنا  –ومتميزة 
  . 777من التقدمية

فالنصوص لم تعد ت�ئم ا�نسان ؛ الواضح أن ا�س�م يواجه أزمة كبرى  
لم تعد تتوافق مع ، مركزية أخرى مثل أي̂  ،والمركزية ا�س�مية ؛المعاصر

ا�س�م ا كثر  مفكريلجأ بعض ، محاولة للتأقلم وفي. العولمة السائرة بسرعة
 فيمع ا2حتفاظ بھا  ،لتجاوز النصوص - ةفيبجھود خرا –استنارة لمحاولة 

مع استمرار اعتباره دين  ،”دين الحق“ونزع سمة المقدس عن ، الوقت نفسه
وباختصار يسعى . مع ا2حتفاظ به كمطلق ،ينسب إلىوتحويل المطلق ، الحق

  . السيطرة عليه - أحيانا - ، أوتحييد المطلق إلىھؤ2ء 

وجه ا�س�م  فياAن  حتىالواقع 2 تصمد تلك المحاو2ت الجريئة  في  
يملك أرضية فكرية أكثر ص�بة واتساقا وأرضية جماھيرية  الذي ،التقليدي

ضرورة أن تصبح المواجھة أكثر  إلىمما يشير ، واسعة ودعما حكوميا قويا
  . راديكالية وقسوة

وافتراض  ،محاو2ت محمومة لتأويل النص ،ومن أسباب فشل المجددين  
مثل محاولة مصطفى محمود ، أكثر مما يحتمل هومحاولة تحديث ،مرونة مطلقة له

ك�م يمكن  ؛إلخ..778بعد تعديلھا واستخراجھا من القرآن ،ا خذ بنظرية التطور
  . العامة حتىالرد عليه بسھولة من قبل الفقھاء و

يصبح ا�س�م متقب� ل�خر وغير مكروه 2بد أن ُتنزع القدسية  حتى - 6  
عن  مفكروهوأن يتخلى ، أنھا تاريخية علىا قل ُتعامل  علىأو  ،عن نصوصه

 تاليوبال، أو أن ا�نسان يحمل جينات إس�مية ،اعتبار فكرھم ھو الحقيقة النھائية
، المقدسة حتىوفتح باب النقد لكل النصوص ، مصراعيه علىفتح باب ا2جتھاد 

، الدعوة  فكارھم فيوحقھم ، لنصوصھم الكفاريتقبل المسلمون تحليل  تاليوبال
  . مسلمين وكفار إلىوإنھاء تقسيم البشر ، نفير المخالفيبل والتوقف عن تك

واAن نأتي للسؤال الذي طرح في بداية ھذا الكتاب على لسان جمھور  -  7  
  . لماذا يكرھوننا؟: المسلمين

                                                 
 .ماذا يقول القرآنيون: بحث بعنوان قمنا بتحليل فكر صبحي منصور في 777
   .محاولة لفھم عصري –القرآن  778
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أ2 يكفي ما قدمناه ھنا من موقف . كافة الكفار يكرھون ا�س�م ب� شك  
  .ل;جابة على السؤال؟ نظن أنه كافا�س�م من اAخر؛ الكافر 

   

  **************************************  

  

 ، أوھذا الكتاب متھمينه بالمبالغة علىمن المحتمل حتما أن يرد إس�ميون   
  . إلخ..تصوير ا�س�م بطريقة سوداوية

وأن تعلنوا إيمانكم بالمساواة بين البشر ، عليكم إذن أن تخيبوا ظننا، حسنا  
 علىوأن توافقوا ، بل أن تنفوا أن اAخرين كفار أص�، اكفارجميعا مسلمين و

حقوق  علىوأن توافقوا بوضوح  ،ةدينيھا ال�فيبما ، شرعية كل ا يديولوجيات
تغيير  فيوحق الفرد  ،المدنيھا الزواج فيبما ، وليس حقوق المسلمين، ا�نسان

 ،اعتذارا للعالم عن الغزوات ا�س�ميةوعليكم أيضا أن تقدموا ، دينه كيفما شاء
وأن تنادوا بإلغاء أشكال التمييز ، الماضي فيوا عمال الوحشية للغزاة العرب 

باستثناء ، وأغلب الظن أنكم لن تفعلوا ذلك. إلخ..الب�د ا�س�مية فيالكفار  ضد
تقع مسئولية ھذا  الكفار علىولھذا السبب يبدو أن . ا صابع علىقليلين يعدون 

ومثلما تتعرض . ا�س�ميبفتح الحوار المباشر والنقد الصريح للفكر ، التغيير
يجب أن تتعرض ، من قبل أبناء الغرب حتىية للنقد العنيف وروبالمركزية ا 

  . المركزية ا�س�مية لنفس النقد

************  
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  ثبت المصادر والمراجع

  : باللغة العربية

  : كتب 
   ، منار السبيل شرح الدليل، بن محمد بن سالم بن ضويان إبراھيم

 //saaid. net/book/open. php?cat=4&book=854: http  

  ابن أبي داود، أبو بكر عبد ` بن سليمان بن ا شعث بن إسحاق السجستاني، المصاحف، 
http: //shamela.ws/index.php/book/13067 

  ، السيرة النبوية، ابن إسحق

 //saaid. net/book/open. php?cat=94&book=1241: http  

  ، العزيز ومنسوخه ناسخ القرآن، ابن البازي 

 //shamela.ws/index.php/book/2209: http  

  ، المنتظم في التاريخ، ابن الجوزي 

asp?BID=179//www. aleman. com/Islamlib/viewtoc. : http  

  ، أحكام القرآن، ابن العربي 

//shamela.ws/index.php/book/1464: http  

  ، سبعون حديثا في الجھاد، ابن بطة الحنبلي

//shamela.ws/index.php/book/1582: http  

  ، اقتضاء الصراط المستقيم، ابن تيمية 

//shamela.ws/index.php/book/11620: http   

  ، ا مر بالمعروف والنھي عن المنكر، ابن تيمية

//shamela.ws/index.php/book/30903: http 

  ، شاتم الرسول علىالصارم المسلول ، ابن تيمية 

//shamela.ws/index.php/book/7344: http  

  ، الفتاوى الكبرى، ابن تيمية 

//shamela.ws/index.php/book/9690: http  

  ، الفرقان بين أولياء اللـه وأولياء الشيطان، ابن تيمية

 //saaid. net/book/open. php?cat=1&book=806: http  

 ، درء تعارض العقل والنقل، ابن تيمية

 //shamela.ws/index.php/book/21506: http  

 ، أھل البحرين في رؤية الكفار ربھم إلىرسالة ، ابن تيمية

//alhakawati.net/arabic/civilizations/: http65.pdf  

  ، مجموعة الفتاوى، ابن تيمية

//saaid. net/book/open. php?cat=86&book=800: http  

  ، تحقيق وتعليق علي بن عبدالعزيز بن علي الشبل، مسألة في الكنائس، ابن تيمية

 //saaid. net/book/open. php?cat=88&book=1335: http 
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  ، ا�صابة في تمييز الصحابة، ابن حجر العسق�ني 

//shamela.ws/index.php/book/9767: http  

  ، فتح الباري في شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسق�ني 

 //saaid. net/book/open. php?cat=3&book=904: http  

  ، ا�حكام في أصول ا حكام، ابن حزم 

//shamela.ws/index.php/book/10432: http  

  ، الملل والنحلالفصل في ، ابن حزم 

//shamela.ws/index.php/book/6521: http  

  ، المحلي، ابن حزم 

//saaid. net/book/open. php?cat=4&book=1224: http  

  ، الحجة في القراءات السبع، )إليهمنسوب ( ابن خالويه 

//shamela.ws/index.php/book/: http26140  

  ، المقدمة، ابن خلدون 

//www. saaid. net/book/7/1188. zip: http  

  ، تاريخ ابن خلدون، ابن خلدون 

//shamela.ws/index.php/book/: http12320  

http :، العنوان في القراءات السبع، ئابن خلف المقر 
//shamela.ws/index.php/book/12228  

  ، تلخيص السياسة  ف�طون، ابن رشد

//www. 4shared. com/office/anFvLOGv/_____. html: http  
  

  ، بداية المجتھد ونھاية المقتصد، ابن رشد
-http://www.al

n.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A8%D8ema
%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A

C%D8%AA%D9%87%D8%AF%20%D9%88%D9%83%D9%81%D8%A7%D
9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B

5%D8%AF%20**/i227&p1  
  ، عيون ا ثر في المغازي والسير، الناس ابن سيد 

  //www. aleman. com/Islamlib/viewtoc. asp?BID=183: http  

  ، قتلى الطفوف علىالملھوف ، ابن طاووس 

 holykarbala. net/books/tarikh/almalhof/01. html//www. : http 

  ، ا2ستيعاب في تمييز ا صحاب، ابن عبد البر 

 //www. aleman. com/Islamlib/viewtoc. asp?BID=170: http  

 بيروت دار الفكر، فتوح مصر وأخبارھا، رشي المصريعبد الرحمن بن عبد ` الق، ابن عبد الحكم 
  ، الطبعة ا ولى، م1996/ ھـ1416

//www.: http4shared.com/zip/th4SEscece/_____.html  

مكتبة ، القاھرة، مدبوليمكتبة ، 1999، الطبعة الثانية، فتوح مصر والمغرب، ابن عبد الحكم 
  . 72787ومسجل برقم  0354358ا�سكندرية تحت رقم 
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  ، كتاب ا ربعين في مناقب أمھات المؤمنين، ابن عساكر 

 //www. saaid. net/book/7/1157. zip: http  

  ، أحمدالكافي في فقه ا�مام ، ابن قدامة المقدسي 

//shamela.ws/index.php/book/: http21731  

  ، لمعة ا2عتقاد، ابن قدامة المقدسي

//shamela.ws/index.php/book/: http30855  

  ، المغني، ابن قدامة المقدسي 

//saaid. net/book/open. php?cat=4&book=1384: http  

  ابن قيم الجوزية، أحكام أھل الذمة، 

//www.4shared.com/zip/Ymq2xRvsce/___online.htmlhttp:   

  ابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد،  

http: //shamela.ws/index.php/book/12003  

  ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في ھدى خير العباد،  

 http: //saaid. net/book/open. php?cat=94&book=779  

 ابن قيم الجوزية، ھداية الحيارى في أجوبة اليھود والنصارى، 

 . php?cat=1&book=708http: //saaid. net/book/open 

نشرته جمعية التأليف والنشر ا زھرية بالقاھرة عام ، ا2جتھاد في طلب الجھاد، الحافظ، ابن كثير 
1347 ، 

//saaid. net/book/open. php?cat=84&book=1042: http  

  ، والنھايةالبداية ، ابن كثير 

 //www. aleman. com/Islamlib/viewtoc. asp?BID=251: http .  

  ، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير

//shamela.ws/index.php/book/: http23604  

  ابن ماجة، أبو عبد ` محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجة، 
http://shamela.ws/index.php/book/1198  

  ، السيرة النبوية، ابن ھشام

//www. aleman. com/Islamlib/viewtoc. asp?BID=249: http  

  ، المصطلحات ا ربعة في القرآن، أبو ا على المودودي 

//saaid. net/book/open. php?cat=2&book=1953: http  

  ، المسلمينماذا خسر العالم بانحطاط ، أبو الحسن الندوي

//saaid. net/book/open. php?cat=83&book=1911: http  

  ، معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين 

.php/book///shamela.ws/index: http21710  

  . الحكم الجديرة با�ذاعة، أبو الفرج بن رجب الحنبلي 

 //saaid. net/book/open. php?cat=3&book=771: http   

  ، )تفسير الزمخشري( الكشاف، محمود بن عمر الزمخشري أبو القاسم 
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//shamela.ws/index.php/book/23627: http  

  ، الفقه ا كبر، أبو حنيفة النعمان

//shamela.ws/index.php/book/: http6388  

  ا شعث بن إسحاق السجستاني، سنن أبي داود،أبو داود، أبو بكر عبد ` بن سليمان بن 

http://shamela.ws/index.php/book/1726  

  ، مفھوم الحاكمية في فكر الشھيد عبد اللـه عزام، أبو عبادة ا نصاري 

//almeshkat.net/vb/showthread.php?p=: http54104  

  ، رد البھتان عن معاوية بن أبي سفيان، أبو عبد اللـه الذھبي 

 //www. saaid. net/Doat/Althahabi: http  

 ، مفھوم عدالة الصحابة، أبو عبد اللـه الذھبي 

  //saaid. net/book/open. php?cat=1&book=415: http 

   ؟ھل القرشية شرط في ا�مامة، أبو عبد اللـه الذھبي 

   php?cat=8&book=416//saaid. net/book/open. : http  

  ، ا حرف السبعة، أبو عمرو الداني 

//shamela.ws/browse.php/book: http5526  

  ، ا حكام السلطانية، أبو يعلي الفراء 

//shamela.ws/index.php/book/: http22877  

  ، المسائل الفقھية، أبو َيعَلي الفراء 

 //shamela.ws/index.php/book/: http 

13246  

، المحميةالمطبعة الميرية ببو2ق مصر ، الطبعة ا ولى، كتاب الخراج، إبراھيمأبو يوسف يعقوب بن  
  . 72ص ، 81284مسجل تحت رقم ، 0420034مكتبة ا�سكندرية برقم 

  ، أحكام النساء، أحمد بن حنبل 

  //www. ahlalhdeeth. com/vb/showthread. php?t=24164: http  

  ، كتاب العقيدة، أحمد بن حنبل 

//www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=: http37378  

  ، مراجعة محمود غنيم، ترجمة علي عثمان، القرآن معجزة المعجزات، أحمد ديدات 

//www. saaid. net/book/open. php?cat=88&book=1934: http 

نaة المنھج العلمي في دراسة ا�عجاز، إبراھيمأحمد شوقي   bالعلمي في القرآن والس،  

 //www.4shared.com/office/7aHCvnUce/________.html: http  

  ، رؤية واقعية ونظرة شرعية مبادرة وقف العنف، عاصم عبدالمجيد محمد حافظ إبراھيمأسامة 

 doc//www. murajaat. com/Books/mobadert_wagf_alonf. : http  

  ، أخبار مكة وما جاء فيھا من ا ثار، محمد بن عبد ` بن أحمد، ا زرقي 

 //www. saaid. net/book/4/795. zip: http  

  ، د2ئل النبوة، إسماعيل، ا صبھاني 
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//shamela.ws/index.php/book/: http6569  

 ، التوسل أنواعه وأحكامه، محمد ناصر الدين، ا لباني
//shamela.ws/index.php/book/: http  

7592  
 
 ، البوطي في فقه السيرة جھا2ت الدكتور علىدفاع عن الحديث النبوي والسيرة والرد ، ا لباني 

//www. ahlalhdeeth. com/vb/showthread. : http
php?t=41816&highlight=%DD%DE%E5+%C7%E1%D3%ED%D1%C9+ %C

%D8%ED7%E1%C8%E6  

 ، سلسلة ا حاديث الصحيحة، ا لباني 

  //saaid. net/book/open. php?cat=3&book=1173: http 

  ، سلسلة ا حاديث الضعيفة، ا لباني 

 saaid. net/book/8/1362. zip//www. : http 

ا�فادة وا2عتبار في ا مور المشاھدة ، موفق الدين، عبد اللطيف بن يوسف بن محمد بن علي، البغدادي
  ، والحوادث المعاينة بأرض مصر

//shamela.ws/index.php/book/: http37031   

http :، الفرق بين الفرق، عبد القاھر بن طاھر بن محمد، يالبغداد 
//shamela.ws/index.php/book/6520معالم التنزيل، البغوي ،  

php?cat=2&book=1245//saaid. net/book/open. : http   

  ، البلدان فتوحبن جابر  أحمد بن يحيى، الب�ذري

//www.aleman.com/Islamlib/viewtoc.asp?BID=235: http  

  ، الروض المربع، البھوتي 

//shamela.ws/index.php/book/1679: http  

  ، د2ئل النبوة، الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي، البيھقي 
//shamela.ws/index.php/book/: http13115  

  . 80عدد ، سلسلة كتب عالم المعرفة، الزواج عند العرب، عبد الس�م، الترمانيني 

  ، الجامع الصحيح سنن الترمذي، محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي 

//shamela.ws/browse.php/book: http7895  

  ،الحيوان، أبو عثمان عمرو بن بحر، الجاحظ 

 : http
//www.alwaraq.net/Core/SearchServlet/searchabsone?d ocid=16

&searchtext=2KfZhNit2YrZiNin2YY=&option=1&offset=1&WordForm=1
&AllOffset=1 

  ، عجائب اAثار في التراجم وا خبار، الجبرتي 

  //www. aleman. com/Islamlib/viewtoc. asp?BID=176: http   

  ، كتاب الوزراء والكتاب، أبو عبد ` محمد بن عبدوس، الجھشياري 
 : https

//ia902701.us.archive.org/10/items/Wzraa_Salah/Wzra a_Kottab.pdf  
  ، تاريخ ا�س�م ووفيات المشاھير وا َع�م، الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان، الذھبي
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//shamela.ws/index.php/book/35100: http  

  ، سير أع�م النب�ء، الحافظ شمس الدين، الذھبي 

 //saaid. net/book/open. php?cat=7&book=1237: http .  

  ، العروستاج ، الزبيدي

//shamela.ws/index.php/book/: http7030  

  شرح الزرقاني على موطأ ا�مام مالك، ،الزرقاني، محمد بن عبد الباقي بن يوسف 
k/551http://shamela.ws/index.php/boo  

  ، أساس الب�غة، الزمخشري

//shamela.ws/index.php/book/21568: http  

  ، شرح السير الكبير، أبو بكر محمد بن أبي سھل، السرخسي 

//shamela.ws/index.php/book/5434: http  

  ، الروض ا نف، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد ` بن أحمد، السھيلي 

//shamela.ws/index.php/book/: http1514  
  ، الدر المنثور في التفسير بالمنثور، ج�ل الدين، السيوطي 

 //www. aleman. com/Islamlib/viewtoc. asp?BID=248: http  

  ، تاريخ الخلفاء، ج�ل الدين، السيوطي 

//shamela.ws/index.php/book/11997: http  

  ، إلقام الحجر لمن زكى ساب أبي بكر وعمر رضي اللـه عنھما، ج�ل الدين، السيوطي 

//www.almeshkat.com/book/: http2013  

  ، أحكام القرآن، الشافعي 
//saaid. net/book/open. php?cat=2&book=1091: http  

  ، ا م، الشافعي 
//shamela.ws/index.php/book/1655: http  

  ،مشكلة تدوين الحديث الشريف في عصر النبي، السيد علي، الشھرستاني 

//www.: http4shared.com/zip/jqqEuqVHba/______.html   

  ، الملل والنحل، الشھرستاني 

//www. aleman. com/Islamlib/viewtoc. asp?BID=241: http   

  ، المصحف العثماني، عوض أحمد الناشري، الشھري 

 //saaid. net/book/open. php?cat=2&book=644: http   
  ،حدائق ا زھار علىالسيل الجرار المتدفق ، محمد بن علي بن محمد، الشوكاني

 //shamela.ws/index.php/book/7342: http   
  ، فتح القدير، محمد بن علي بن محمد، الشوكاني 

//shamela.ws/index.php/book/23623: http  

  ، نيل ا وطار شرح منتقى ا خبار، محمدمحمد بن علي بن ، الشوكاني 
//saaid. net/book/open. php?cat=3&book=1465: http   

  ، سبل الس�م شرح بلوغ المرام، الصنعاني

//shamela.ws/browse.php/book21590: http  
  ، ي القرآنآجامع البيان عن تأويل ، الطبري 
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 //saaid. net/book/open. php?cat=2&book=1374: http  

  ، تاريخ الرسل والملوك، أبو جعفر محمد بن جرير، الطبري 

//www.4shared.com/office/ecD2Ezf0ba/__online.html: http  

 ، أقضية رسول ` صلى ` عليه وآله وسلم، محمد بن الفرج القرطبي المالكي، الط�عي 
//shamela.ws/index.php/book/9769: http  

  ، علم ا صولالمستصفى من ، أبو حامد، الغزالي

//shamela.ws/index.php/book/5459: http  

  ، المنقذ من الض�ل، أبو حامد، الغزالي

//shamela.ws/index.php/book/: http9246  

  ، تھافت الف�سفة، أبو حامد، الغزالي 

//shamela.ws/index.php/book/: http11055  

  ، مفاتيح الغيب، الفخر الرازي 

 //shamela.ws/index.php/book/: http%2023635 

نaة موسوعة، الفلوجة  bا�عجاز العلمي في الكتاب والس ،  
//www.4shared.com/zip/wY3F7EFlce/_____.html: http  

  : والرابط ا صلي ھو

//www. almeshkat. net/books/open. : http
php?cat=33&book=1947&PHPSESSID=66fb86448405e11b64aa9fccfec86

3f6 

  ، الجامع  حكام القرآن، القرطبي

//www. aleman. com/Islamlib/viewtoc. asp?BID=136: http  

  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،  ،الكاساني أبو بكر

http: //shamela.ws/index.php/book/8183  

  ، ا صنام، أبوالنضر، الكوفي، بن بشر بن عمرو بن عبد الحارث بن عبد الُعزى محمد بن السائب، الكلبي

//alhakawati.net/arabic/civilizations/: http126.pdf  
  ، الكافي، إسحاقثقة ا�س�م محمد بن يعقوب بن ، الكليني 

 //www. 14masom. com/hdeath_sh/index. htm: http  

  ، ا حكام السلطانية والو2يات الدينية، الماوردي 

//shamela.ws/index.php/book/22881: http  

  ، الرحيق المختوم، صفي الرحمن، المباركفوري 

 //www. aleman. com/Islamlib/viewtoc. asp?BID=230: http  

 ، تحفة ا حوذي، المباركفوري 

 //saaid. net/book/open. php?cat=3&book=1697: http 

المزي، يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو الحجاج، جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي 
  تھذيب الكمال في أخ�ق الرجال، تحقيق بشار عواد معروف، ،الكلبي
-http://shamela.ws/browse.php/book3722  
 

  ، مروج الذھب ومعادن الجوھر، أبو الحسن علي بن الحسين بن علي، المسعودي



312 
 

//shamela.ws/rep.php/book/: http4706  

المواعظ وا2عتبار ، أبو العباس، تقي الدين، العبيدي، الحسيني، عبد القادر أحمد بن علي بن، المقريزي 
  ، بذكر الخطب واAثار

//shamela.ws/index.php/book/: http11566  

  الخراساني، السنن الصغرى للنسائي،النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي 
http://shamela.ws/index.php/book/829  

  ، المسند الجامع، أبو الفضل السيد أبو المعاطي، النوري 
//shamela.ws/index.php/book/: http12748  

  ، المجموع شرح المھذبأبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف،  ،النووي 
//shamela.ws/index.php/book/2186: http 

  ، روضة الطالبين محيي الدين، ،النووي 

//shamela.ws/index.php/book/499: http  

  ،لقول في آخر ما نزل من القرآنا ،أسباب النزول، النيسابوري 

 //shamela.ws/index.php/book/11314: http  

  ، المغازي، الواقدي 

//www. saaid. net/book/9/2674. rar: http  

  ) منسوب إليه( فتوح الشام، محمد بن سعد، الواقدي 

//shamela.ws/index.php/book/: http12045  

  ، 1999، الطبعة ا ولى، نبيل فياض، ترجمة، الھاجريون، مايكل كوك –باتريشيا كرونه  

//www.: http4shared.com/zip/wgzef33nce/_online.html  

  ، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيني 

//shamela.ws/browse.php/book: http5756  

  ، حقوق أھل الذمة في الفقه ا�س�مي، تامر باجن أوغلو 

//alkalema. net/zema/index. html: http  

  ، )بدون اسم المؤلف( ما وقع في الجھاد من أخطاء علىتسليط ا ضواء  

  //www. murajaat. com/Books/taslet_alathow. doc: http  

  ، مصادر الفقه ا�س�مي ومنابعه عند الفريقين، جعفر السبحاني

: http
//alhussainsch.org/forum/showthread.php?14089%E3%D5%C7%CF%D1

%C7%E1%DD%DE%E5%C7%E1%C7%D3%E1%C7%E3%ED%E6%E3%E
4%C7%C8%DA%E5   

  ، الطبعة التاسعة، قادة الغرب يقولون دمروا ا�س�م أبيدوا أھله، ج�ل العالم 

 //saaid. net/book/open. php?cat=1&book=55: http  

  ، ا�س�م دين وأمة وليس دينا ودولة، جمال البنا 

//www.4shared.com/office/DSITtBPoba/_____.html: http  

  ، التعددية في مجتمع إس�مي، جمال البنا 

//www.4shared.com/office/336oDI4dce/___.html: http  
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  ، الحجاب، جمال البنا 

//www.4shared.com/office/i4ug8yMRce/_online.html: http  

  ، تثوير القرآن، جمال البنا 

//www.4shared.com/office/IZqeY7fzce/__online.html: http  

  ، تعميق حاسة العمل في المجتمع ا�س�مي، جمال البنا 

//www.4shared.com/office/Uj4a2I8ba/_____.html: http  

  ، الحركة النقابية حركة إنسانية، جمال البنا 

//www.4shared.com/office/NyWGVdDyba/___.html: http  

  ، القومية ا2شتراكية موقفنا من العلمانية، جمال البنا 

//www.4shared.com/office/51NQzD_Yce/____.html: http  

  ، ھل يمكن تطبيق الشريعة؟، جمال البنا

//www.4shared.com/office/EBId_VvCba/___.html: http  

  .1995، القاھرة، دار الفكر ا�س�مي، نحو فقه جديد، جمال البنا 

  ، المفصل في تاريخ العرب قبل ا�س�م، جواد علي 

//shamela.ws/browse.php/book7299: http  

  ، الس�م في ا�س�م ،حسن البنا
: http

//www.mediafire.com/download/jf6c17whflxrs6q/%D8%A7 %D9%84%D8
%B3%D9%84%D8%A7%D9%85+%D9%81%D9%89+%D8%A7%D9%84%
D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85+_+%D8%A8%D9%88%D8%
A7%D8%A8%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9

%85.zip  
  
  ، رسائل ا�مام حسن البنا، حسن البنا 

//saaid. net/book/open. php?cat=8&book=1688: http  

  ، دعاة 2 قضاة، حسن الھضيبي 

//www.4shared.com/zip/Q1U3FQsece/____.html: http  

  ، المرأة في حياة إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبدالوھاب، جاسرحمد ال 

 //saaid. net/book/open. php?cat=6&book=1710: http  

  ، ا ع�م، خير الدين الزركلي 

//shamela.ws/index.php/book/: http12286  

  ، ا�عجاز العلمي في القرآن، زغلول النجار 

//www.saaid.net/book/open.php?cat=104&book=1069: http  

  ،  ا�مام  معرفة، الحسيني الطھراني  سيد محمد حسين 

//www.: http4shared.com/zip/DZF0RpUuba/__online.html  

  ، منھج ا شاعرة في العقيدة، الرحمن الحوالي سفر بن عبد 

//shamela.ws/index.php/book/: http4673  
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  ، نظرات شرعية في فكر منحرف، الرحمن الحوالي سفر بن عبد 

 //saaid. net/Warathah/Alkharashy/31. zip: http  

http :، واجب المسلمين أمام نعم اللـه، الرحمن الحوالي سفر بن عبد 
//www.alhawali.com/main/22772%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D

8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86%D
8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D
9%84%D9%84%D9%87.html  

  . والعشرون الثانيةالسنة  ه1423 محرم 87العدد ، سلسلة كتاب ا مة 

  ، سنن الدارمي 

http://shamela.ws/index.php/book/21795  

 . القاھرة، دار مصر المحروسة، 2004، الطبعة ا ولى، شكرا بن 2دن، سيد القمني 

نaة، سيد سابق  bفقه الس ،  

: http
//www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=20568&hig hlight=%D

D%DE%E5+%C7%E1%D3%E4%C9 
 ، ا�س�م ومشك�ت الحضارة، سيد قطب 

//www.4shared.com/office/UOIfZGUMce/___online.html: http  

  ،خصائص التصور ا�س�مي ومقوماته، سيد قطب

 //www.4shared.com/zip/2WhvixYlce/___online.html: http 

  ، في ظ�ل القرآن، سيد قطب 

net/book/open. php?cat=2&book=1655 //saaid.: http  

  ، معالم في الطريق، سيد قطب 

//www.4shared.com/zip/8HD6Rkthba/___.html: http  

  ، العھدة العمرية، شفيق جاسر أحمد محمود

//www.4shared.com/zip/4FrY3n13ba/__online.html: http  

  . 2005الطبعة الثانية ، دار الشروق، الحوار ا�س�مي العلماني، طارق البشري 

  ، بحث في ا�شكاليات اللغوية في القرآن، عادل العمري 

//ahewar. org/rate/bindex. asp?yid=11671: http   

 ، جذور العنصرية العربية، عادل العمري

//modernizationadil. blogspot. com/2012/10/blogpost _248.html: http  

  ، أحمد صبحي منصورقراءة في فكر ، ماذا يقول القرآنيون، عادل العمري 

//www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=143039: http  

    .1986، يصادر عن دار المستقبل العرب، نحو فكر عربي جديد، عادل حسين 

  ،دار ا�س�م، عباس علي العميد الزنجاني 

 //www.4shared.com/office/ZBuzp0AGce/__online.html: http  

مكتبة ، إعداد وشرح عبد الستار علي السطوحي، حقوق الحرب في ا�س�م، عباس محمود العقاد 
حقائق : والمقال جزء من كتاب. 2003 /10247: رقم ا�يداع بدار الكتب المصرية، الدوحة، قطر، الثقافة

  . ا�س�م وأباطيل خصومه
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  ، من ذھب شذرات الذھب في أخبار، عبد الحي بن أحمد العكري الدمشقي 

//shamela.ws/index.php/book/: http12398  

  ، مجمع ا نھر شرح ملتقى ا بحر في الفقه الحنفي، الرحمن بن الشيخ محمد بن سليمان عبد 

//shamela.ws/index.php/book/21644: http  

  ، الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، عبد الرحمن بن ناصر السعدي 

//saaid. net/book/open. php?cat=82&book=1685: http   

 ، في تفسير ك�م الرحمنتيسير الكريم المنان ، عبد الرحمن بن ناصر السعدي

 //www. aleman. com/Islamlib/viewtoc. asp?BID=321: http 

  ، نظام الحكم ا�س�مي الشوري في ظل، عبد الرحمن عبد الخالق 

 //www. aleman. com/Islamlib/viewtoc. asp?BID=286: http 

عضو المجلس التأسيسي ، ا مين العام للمجلس ا على للشئون ا�س�مية القاھرة( عبد الصبور مرزوق 
ا مريكي وا وروبي عن ا�س�م وحقوق  العقل الغربي إلىرسائل ، )لرابطة العالم ا�س�مي مكة المكرمة

  ، ا�نسان

//www.4shared.com/office/6T3zV541ba/___.html: http  

  ، دار ا�س�م إلىا�ع�م بوجوب الھجرة من دار الكفر ، عبد العزيز الجربوع

 //www.saaid.net/book/open.php?cat=83&book=69: http  

  ، مذھب ا�مام أحمد بن حنبل علىأخصر المختصرات في الفقه ، عبد القادر بدران

 //downloadislamicpdfebooks.com/files/elebda3.netwq2 918.pdf: http  

  . 2004بيروت ، الطبعة الثالثة، دار ا مة للطباعة والنشر، ا موال في دولة الخ�فة، عبد القديم زلوم

//www.hizbuttahrir.org/PDF/AR/ar_books_pdf/Amwal.pd f: http  

  ، كيف ھدمت الخ�فة، عبد القديم زلوم 

 //shamela.ws/rep.php/book/: http4145  

  ، جمع القرآن الكريم في عھد الخلفاء الراشدين، عبد القيوم عبدالغفور السندي 

: //webcache.googleusercontent.com/search?q=cache: https
SkmZ99dpd9: https: sJ

//d1
.islamhouse.com/data/ar/ih_books/single/ar_Compilat ion_Of_The_Qura

n_in_khlfa.doc+&cd=3&hl=en&ct=clnk&gl=eg  

  ، عالمية الدولة ا2س�مية دولة، عبدالكريم آل نجف 

: http
//www.rcipt.ir/pdfmagazines/books/aldolatislamiah96 48071004.pdf  

  ، فقه ا حكام السلطانية، عبد الكريم محمد مطيع الحمداوي 

//www.: http4shared.com/zip/9W5cIPBYba/___online.html  

السيف البتارعلى من يوالي الكفار ويتخذھم من دون اللـه ورسوله ، عبد ` بن عبد الباري ا ھدل 
  ، والمؤمنين أنصار

 //saaid. net/book/open. php?cat=1&book=83: http  

  ، تجار حروب، عبد اللـه عزام 
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//www.: http4shared.com/zip/76kUjW_Ece/__online.html  

  ، الو2ء والبراء، عبدالملك القاسم 

//www. murajaat. com/alwala_walbra. php: http  

 ، الشورى في ا�مامة، علي المي�ني 

//www.shiaweb.org/books/shora/index.html: http 

الطبعة ، دار الشروق، دراسة في الحركات اليھودية الھدامة والسرية، اليد الخفية، المسيريعبد الوھاب  
  . 2001، الثانية

  ، موسوعة اليھود والصھيونية، عبد الوھاب المسيري

 55//saaid. net/book/open. php?cat=83&book=8: http 

  ، غاية الجھاد في ا�س�م، عثمان بن جمعة ضميرية 

//www.4shared.com/office/AmLl2C_ba/___.html: http  

 ، الكامل في التاريخ، الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري الشھير بابن ا ثير عز الدين أبو 

 //www. aleman. com/Islamlib/viewtoc. asp?BID=174: http  

  ، البزدوي كشف ا سرار عن أصول فخر ا�س�م، )عبد العزيز بن أحمد بن محمد( ع�ء الدين البخاري

//shamela.ws/rep.php/book/: http3206  

  ، المصلحة المرسلة وضوابط العمل بھا، ع�ء الدين زعتري 

 com/vb/showthread. //www. ahlalhdeeth. : http
php?t=16458&page=14&pp=15  

  ، في سيرة ا مين المأمون السيرة الحلبية، الحلبي علي بن برھان الدين 

//shamela.ws/index.php/book/9873: http  

 ، والتبيين في تصحيح مفاھيم المحتسبينكتاب النصح ، حافظ إبراھيمأسامة  علي محمد علي الشريف 

//www. murajaat. com/Books/alnosh_w_altbain. doc: http  

  ، التاريخ والفكرة.. العلمانية، عوض بن محمد القرني 

 //saaid. net/mktarat/almani/0. htm: http 
  ، ھموم إس�مية معاصرة، القرآن والسلطان، فھمي ھويدي 

//www.4shared.com/office/JEu9_Ismce/___.html: http  

، دار الرشيد للنشر، شرح وتعليق الكتور محمد حسين الزبيدي، الخراج وصناعة الكتابة، قدامة بن جعفر 
  . وزارة الثقافة وا�ع�م، الجمھورية العراقية، 110سلسلة كتب التراث، 1981

  ، نظام الحكم في ا�س�م، لجنة تحقيق المسائل ا2س�مية 

  www. montazeri. ws/farsi/nezam/html   

  ، تفسير المنتخب، لجنة من علماء ا زھر 

//shamela.ws/index.php/book/836: http  

  ، المدونة، مالك بن أنس 
//shamela.ws/browse.php/book: http587  

  ، معجم الوراق ل_لفاظ المحققة، العربية مجلس اللغة 
//www. alwaraq. com/Core/dg/dg_topic?ID=289: http  

متكاملة تصدر كل أربعة أشھر عن مجلة موضوعية دراسة ، سبتمبر 11غزوة ، مجموعة من الكتاب 
  ، م 2002 سبتمبر/ ه  1423رجب / العدد ا ول ، ا نصار
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//www.4shared.com/office/iCEFXh7yce/_11_.html: http  

  ، إسكات الكلب العاوي يوسف بن عبد اللـه القرضاوي، مقبل بن ھادي الوادعي 
//www.4shared.com/office/otB6_1goba/____.html :http  

من يفسرون  على، الم�حدة الض�ل علىإيضاح المقال في أسباب الزلزال والرد ، مقبل بن ھادي الوادعي
  ، ظاھرة الزلزال

//saaid. net/book/open. php?cat=88&book=1311: http  
  ، فتح العرب ل_ندلس، محمد أبو زيد طنطاوي 

//www.: ttph4shared.com/office/awAOZhszba/___online.html  

  ، حكم تارك الص�ة، محمد الصالح العثيمين

 //www. aleman. com/Islamlib/viewtoc. asp?BID=291: http 

ة النبوية بين ، محمد الغزالي  aن bوأھل الحديث.. أھل الفقهالس ،  

//www.: http4shared.com/zip/IKmwlEV8ce/_______.html  

  ، فقه السيرة، محمد الغزالي 

//shamela.ws/index.php/book/: http23659  

  ، قذائف الحق، محمد الغزالي 

 //www.: http4shared.com/get/NkVmfKCU/_____.html  

  ، كيف نتعامل مع القرآن، محمد الغزالي

: http
//www.almostafa.info/data/arabic/depot/gap.php?file =001050www.almos

tafa.com.pdf  

  ، قريش المنمق من أخبار، أبو جعفر، البغدادي، بن أمية بن عمرو محمد بن حبيب 

//shamela.ws/index.php/book/: http12212  

  ، الطبقات الكبرى، محمد بن سعد 

//www. aleman. com/Islamlib/viewtoc. asp?BID=185: http  

 ، الو2ء والبراء في ا�س�م، محمد بن سعيد القحطاني 

//www. ahlalhdeeth. com/vb/showthread. php?t=3762: http  

  ، الو2ء والبراء، محمد بن صالح العثيمين 
 //www. saaid. net/book/8/1305. zip: http  
  ، مسألة من مسائل الجاھلية 128، محمد بن عبد الوھاب 

//saaid. net/book/open. php?cat=1&book=1066: http  

  ، كل مسلم ومسلمة علىالواجبات المتحتمات المعرفة ، محمد بن عبد الوھاب 

//www. almeshkat. net/books/archive/books/187. zip: http  

   ،علم القراءات إلىالمدخل ، محمد بن محمود حوا 

//shamela.ws/rep.php/book/: http4224  
  ، الو2ء والبراء وا�خوان المسلمون، محمد بن ھادي المدخلي 
 //www. sahab. org/books/book. php?id=1354&query: http 
 )وھذا رابط لتسجيل صوتي، الرابط لم يعد يعمل( 

 ://www.youtube.com/watch?v=fsZR: https1oROFzk  
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  ، الفقه المقارن، محمد تقي حكيم 

//lfile.ir/osullibrary/book745.pdf: http  

 ، تاريخ القرآن، محمد حسين علي الصغير 

 //www. rafed. net/books/olomquran/tquran/index. htm l: http  

  ، حياة محمد، محمد حسين ھيكل 

//shamela.ws/index.php/book/: http9797  

، م 1928، ه 1346الطبعة ا ولى ، تفسير القرآن الحكيم المشتھر باسم تفسيرالمنار، محمد رشيد رضا 
  . مطبعة المنار بمصر

  ، عثمان بن عفان، محمد رضا ا ديب 

 asp?BID=269//www. aleman. com/islamlib/viewtoc. : http (  

  ، عقائد ا�مامية، محمد رضا المظفر

//www.aqaed.com/book/: http310/  

  .لبنان، بيروت، ا2نتشار العربي، الطبعة الثالثة، جوھر ا�س�م، محمد سعيد العشماوي 

  ، 25الطبعة ، فقه السيرة النبوية، محمد سعيد رمضان 

//shamela.ws/index.php/book/23657: http  

 ، العصر الحديث إلىجمع القران في مراحله التاريخية من العصر النبوي ، محمد شرعي أبو زيد 

//arareaders.com/books/download/: http14894  

 ، الفريضة الغائبة، محمد عبد الس�م فرج

//www.4shared.com/zip/e0Zm921lba/__online.html: http 

رقم ، دار المعارف بالقاھرة، الطبعة السادسة، تحقيق محمود أبو رية، رسالة التوحيد، محمد عبده 
  . 2003 / 3961: ا�يداع بدار الكتب المصرية

صادر من مكتبة الشروق الدولية  ؟ا�س�م واAخر من يعترف بمن؟ ومن ينكر من، محمدعمارة 
  . بالقاھرة

  . 89عدد ، سلسلة كتب عالم المعرفة، ا�نسان وحقوق ا�نسان، محمد عمارة 

  ، جاھلية القرن العشرين، محمد قطب 

//www.4shared.com/office/xImaUNcyba/___online.html: http  

  ، شبھات حول ا�س�م، محمد قطب 

//www. saaid. net/book/7/1163. zip: http  

 ، مذاھب فكرية معاصرة، بمحمد قط 

 //saaid. net/book/open. php?cat=89&book=843: http 

  ، واقعنا المعاصر، محمد قطب

 php?cat=83&book=844//saaid. net/book/open. : http  

  ، تفسير القرآن، محمد متولي الشعراوي 

 //www. nourallah. com/tafseer. asp?SoraID=5&AyaOrde r=93: http  

  ، المعتقد وتعدد المذاھبالتعددية والحرية في ا�س�م بحث حول حرية ، محمد مھدي شمس الدين 

//www.: http4shared.com/zip/47ej3EJhce/___.html  
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  ، ا�س�م عقيدة وشريعة، محمود شلتوت 

4shared. com/office/VXb5U_f4/_________. html//www. : http  

  ، تفسير القرآن، محمود شلتوت 
 //www.mohdy.name/pdfs/ms_003.pdf: http 

  ، القرآن الكريم في روايات المدرستين، مرتضى العسكري 

//ahlulbait. gigfa. com/books/html/book/new/quran21 . htm: http  

مسبوك الذھب في فضل العرب وشرف العلم ، مرعي الكرمي ، أومرعي بن يوسف الحنبلي المقدسي 
  ، النسب شرف على

 //shamela.ws/index.php/book/26541: http  

  ، موسوعة حقوق ا�نسان في ا�س�م، القيسي إبراھيممروان  

 //www. saaid. net/book/7/1300. zip: http  

  ، في ا�س�منظام السلم والحرب ، مصطفى السباعي 

: https
//docs.google.com/file/d/0B5aoRIBLAYk_T3AtVG1nSGpLd Gs/edit  

إيداع دار الكتب ، دار المعارف بالقاھرة، الطبعة الثالثة، محاولة لفھم عصري –القرآن ، مصطفى محمود 
  . 1981 / 3194رقم 

  ، الجھاد ھو السبيل، مصطفى مشھور –

//www.daawainfo.net/books1.php?parts=165&au: http  

  ). لم يذكر اسم الكاتب( النظام ا2قتصادي في الحضارة ا�س�مية.. من روائع الحضارة ا�س�مية 

//www. islammemo. cc/historydb/one_news. asp?IDnews =334: http  

 ، الجزية في ا�س�م، منقذ بن محمود السقار 

//saaid. net/book/open. php?cat=88&book=1010: http  

  ، تأليف، المھدي المنتظر في الفكر ا�س�مي، مؤسسة الرسالة 

aqaed. com/shialib/books/01/mahdi/index. html//www. : http  

  ، في سبيل البعث، ميشيل عفلق 

 //albaath. online. fr: http/  

  ، حرمة الغلو في الدين وتكفير المسلمين، علي محمد علي الشريف عبد ` إبراھيمناجح  

 www. murajaat. com/Books/hormet_alglo_fi_aldain. do c  

  ، التنكيل بما في بيان المثقفين من أباطيل، ناصر بن حمد الفھد 

ww.4shared.com/zip/cJ9PHhOuce/______.html//w: http  

ضمن أوراق البعد الرسالي ، جزيرة العرب بين التشريف والتكليف، )إشراف( ناصر بن سليمان العمر 
  ، لمجلس التعاون الخليجي

 //saaid. net/Warathah/alaomar/o30. zip: http  

  ، واقعة صفين، نصر بن مزاحم 

//shamela.ws/rep.php/book/4651: http  

الھيئة المصرية العامة للكتاب رقم ، معاملة غير المسلمين في الدولة ا�س�مية، نريمان عبد الكريم أحمد 
  . 1996/ 9248: ا�يداع بدار الكتب المصرية
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  الوجيز في أحكام أھل الذمة، وسيم محمود فتح ` 

//saaid. net/book/open. php?cat=4&book=1164: http   

  ، الدرر في اختصارالمغازي والسير، النمري يوسف بن عبد البر 

//shamela.ws/browse.php/book10695: http  

  ، ا�س�م والعلمانية وجھا لوجه، يوسف القرضاوي 

//www.4shared.com/zip/vD43ZJEzba/___.html: http  

  ، الح�ل والحرام في ا�س�م، يوسف القرضاوي 

//www.4shared.com/zip/7DTk5mZQba/___.html: http  

  ، الصحوة ا�س�مية بين الجحود والتطرف، يوسف القرضاوي 

//www.4shared.com/zip/pKSBQChNce/___.html: http  

  ، م�مح المجتمع ا�س�مي الذي ننشده، يوسف القرضاوي 

mba/____.html//www.4shared.com/zip/0Kwzb72: http  

  ، غير المسلمين في المجتمع ا�س�مي، يوسف القرضاوي 

: https
gw//www.google.com.eg/?gfe_rd=cr&ei=Ds1zV4HYNIzW8Aey8 KqoBQ&

s_rd=ssl#q=%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81+%D8%A7%D9%84%D9
%82%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%8C+%D8%BA%
D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
%D9%8A%D9%86+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%
AC%D8%AA%D9%85%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D

%85%D9%8A9%84%D8%A7%D9  

 ، فقه ا ولويات، يوسف القرضاوي

//www.4shared.com/zip/j59m6WdRce/___online.html: http  

  

 : مقا2ت وصحف وحلقات تلفزيونية) 2( 
 ، ا�س�م والعلم الحديث بول ا�بل بين، أبو بكر 

: http
//www.abahe.co.uk/%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%84%D8 %A

D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A8%D9%84%D9%81%D9%8A%
4%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB.html 

 ، حقوق ا�نسان محور مقاصد الشريعة، محمد عثمان شبير أحمد الريسوني محمد الزحيلي

//www.saaid.net/book/open.php?cat=83&book=2317: http  
  ، التأويل، أحمد صبحي منصور 

 //www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=30483: http 

 ، المسكوت عنه من سيرة عمر، أحمد صبحي منصور 

 //www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=30299: http  
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  ، 3ف  2ب: أنواع الكفر باليوم اAخر، أحمد صبحي منصور

org/ar/show. art. asp?aid=382735//www. ssrcaw. : http 
  ، )المسكوت عنه من سيرة عمر( أحمد صبحي منصور في مقاله / الدكتور علىرد ، أحمد مھدي 

 //www. arabtimes. com/mixed9/doc66. html: http 

  ، أكذوبة انجيل برنابا

//alkalema.net/bernaba.htm: http  

 ، البيان التأسيسي ل�تحاد العالمي لعلماء المسلمين 

//www.4shared.com/office/XksipHVTba/_____.html: http  

  ، )بدون اسم الكاتب( ا�س�ميةالحضارة  

 //www. holykarbala. net/books/akhlaq/t_islamia/04ht ml. html: http    

  ،القاموس المحيطالفيروز آبادي،  

7283-http://shamela.ws/browse.php/book  

نaة، ع�ء الدين السيد أمير محمد، القزويني bا�مامة في مصادر أھل الس ، 

: http
//www.almilani.com/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9

%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/104   

 ، قاموس المغرب في ترتيب المعرب، المطرزي 

//www. aleman. com/Islamlib/viewtoc. asp?BID=390: http  

  . 2005 أبريل 6ه 1426صفر  26ا ربعاء ، مجلة البيان، الموقف من الرأي اAخر نظرة شرعية 

 //www.saaid.net/Doat/alsharef/1.htm: http  

  ، إعداد الندوة العالمية للشباب ا�س�مي، النزعة ا�نسانية 

//saaid. net/feraq/mthahb/91. htm: http  

  ، إنجيل برنابا 

//www.hurras.org/vb/showthread.php?t=: http 1954  

  .12/10/2005ا ربعاء : قناة العربية بتاريخ علىحلقة تلفزيونية ، إضاءات: برنامج 

  . 2001نوفمبر  08الخميس ، قناة الجزيرة علىبرنامج الشريعة والحياة  

  ، منابع ا�رھاب الحديث، جريس الھامس 

//www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=: http43864  

  ، ستة عشر سببا للشك في نظرية ا�رھاب، ج�ل أمين 

//www. miftah. org/Arabic/Display. cfm?DocId=3650: http  

http :، حتمية صراع الحضاراتحزب التحرير،  
//www.4shared.com/office/BRv8vzSXce/___online.html  

 . ومقا2ت أخرى، ا�عجاز العلمي في القرآن، أكذوبة ا�عجاز العلمي، خالد منتصر 

  ،س في مجلس ھو2كو قبل إس�م المغولوفتوى ابن طاو، ونالخيa  رشيد 

 /almadapaper.net/sub/02312/p18.htm/: http 

  ،الطب ا�س�مي، سامي أحمد الموصلي 



322 
 

 //www.alukah.net/culture/: http0/72058/  

  ، الضائعة ابن رشد فرصة العرب، نصر شاھر أحمد 

//www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=18327: http  

  ، الماسونية، )فلسطين – غزة الجامعة ا�س�مية أستاذ مشارك بقسم العقيدة( صالح الرقب 

//www. ahlalhdeeth. com/vb/showthread. : http
php?t=16458&page=15&pp=15  

  . الموافق أول محرم ھجري 2006يناير  31، ”الشرق ا وسط“صحيفة  

  . 2003نوفمبر  11صحيفة ا ھرام  

  . 2006أبريل  9صحيفة الشرق ا وسط يوم ا حد  

  ، المسلمين في المجتمع ا�س�مي الو2ية العامة لغير، طارق البشري 

//www.4shared.com/office/QX28F0SHba/_________.html: http   

العدد ، كتاب غير دوري، الراية العربية، نشأة الخراج في العصر ا�س�مي، يونسعادل العمري وشريف 
  ، 1986، ا ول

//www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=4231: http  

  ، مصري الحديثوضع ا2نتليجينسيا في البناء ا2جتماعي ال، عادل العمري

//modernizationadil.blogspot.com.eg/2008/09/blogpos t_16.html: http  

  ، الع�قات الدولية للحكومة ا2س�مية، عباس الذھبي 

//www.taghrib.org/pages/content.php?tid=: http86  

  ،دار الردة، عباس علي العميد الزنجاني 

 //alsadrain.com/maowsoaa/hoqoq/: http43.htm  

  .2002 - 4 - 16، صحيفة ا ھرام، نموذج تفسيري جديد  :  العلمانية، وھاب المسيريعبد ال 

، صحيفة الشعب المصرية، الصھيونية من مظاھر العلمنة الشاملة في الدولة، عبد الوھاب المسيري
312003.   

  ،الحديثــــــةأثـــر ا�س�م فـــي نشـــوء دولـــة باكســـتان ، عصام عبد الغفور عبد الرزاق

 : https
//ia902601.us.archive.org/4/items/azm101010_gmail_6 578/6578.pdf  

، شقمحاضرة في المستشارية الثقافية ا�يرانية بدم ا�س�م وحقوق ا�نسان، ع�ء الدين زعتري 
22/10/2004 ، 

 //www.4shared.com/file/ex_A0orjba/___online.html: http  

  ، ا موي في العصر التعريب مظاھر، علي أحمد 

//www.alajman.ws/vb/archive/index.php/t8632.html: http  

  ، فيھا ونظرة محاولة لبسطھا المصلحة المرسلة، علي محمد جريشة 

//shamela.ws/browse.php/book8938: http  

  ، عبدة الشيطان ضحايا أم مجرمين، فھمي ھويدي 

//radioislam.org/Houidi/index.htm#33: https  

 ، ا قليات في ا�س�م، كريم النوري 

//library.tebyan.net/f/Viewer/Read/112117: http/   



323 
 

أن تھنئة النصارى بأعيادھم من  ي قولهيوسف القرضاوي ف علىالرد الكاوي ، بن ظافر القحطاني ماھر
  ، البر

 : https
//arar.facebook.com/notes/%D8%B6%D9%84%D8%A7%D9%84% D8%A7

%84%D9%82%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%8%D8%AA%D8%A7%D9
8%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%
B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%
B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%85%D9%86%D9%87/%D8%A7%D9%
84%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%88%D9%

%D8%B3%D9%81%D8%8A%D8%B9%D9%84%D9%89%D9%8A%D9%88
A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%
81%D9%8A%D9%81%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A3%D9%86%D8%

AA%D9%87%D9%86%D8%A6%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%
B5%D8%A7%D8%B1%D9%89%D8%A8%D8%A3%D8%B9%D9%8A%D8
%A7%D8%AF%D9%87%D9%85%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D8

A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%85%D%
8%A7/201378483236033/   

  ، حوار الحضارات بين الحقيقة والخداع، مجدي أحمد حسين

//www.islamtoday.net/files/w_e_di/P_13.htm: http  

  ، الشريف يرفض تصوير فيلم يجّسد السيد المسيحا زھر ، مجلة البيان

  - 03 - 2006 - uae/1141794993477 - the - //www.albayan.ae/across: http

1.902950 - 24  
  ، الحضاراتالحوار بين ، محمد بن قاسم ناصر بوحجام

//documents.tips/documents/557204ea497959fc0b8b6085 .html: http  

  ،حقوق ا�نسان في التصور ا�س�مي، سامي صالح الوكيل &محمد أحمد مفتي  

 //www.mn940.net/forum/forum32/thread9591.html: http   

 ، خ�صة بحث التفسير العلمي للقرآن بين المجيزين والمانعين، ولد الشيخمحمد ا مين 

: http
//fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa &Option=FatwaI

d&Id=43698  

ا�لكترونية، ا ربعاء  ”البيان “ر الشريف، الموقف من الرأي اAخر نظرة شرعية، مجلة محمد بن شاك
  م،  2005أبريل  6ه 1426صفر  26

http: //www.saaid.net/Doat/alsharef/1.htm  

  ، 2005، 10آيار ، وا�ع�ن العالمي لحقوق ا�نسانبين ا�س�م  حقوق ا�نسان، محمد سليم حسن 

: http
//236378.edicypages.com/ltnmyatlbshryat/drsthqwqyat /hqwqlnsnbynlsl

mwbynllnllmlhqwqlnsnlsdrnlmmlmthdat1948drsatmqrnat  

  . 12/4/1997 حوار مع مجلة الب�د الصادرة في لبنان، محمد عكام

  ). 2005يوليو ( القناة المصرية الفضائية ا ولى علىمحمد عمارة في حديث تلفزيوني 

  ، الشريعة والقانون بين حقوق ا�نسان، الشنقيطي حمود بن المختارم

: http
//library.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php? BookId=288  



324 
 

  ، ودور الدولة حقوق ا�نسان، )محامي وباحث لبناني(مصطفى ملص  

 //iranarab.com/Default.asp?Page=ViewArticle&Article ID=474: http  

  ، محمد سليم العوا نظرة شرعية في فكر، مفرح القوسي

//akhawat.islamway.net/forum/index.php?showtopic=27 1693: http 

  ، تأصيل الطرح ا�س�مي، منصور الجمري 

//www.alwasatnews.com/news/894712.html: http 

  ، خ�صة بعض أفكار الشيخ يوسف القرضاوي، ناصر بن حمد الفھد 

//www. saaid. net/Warathah/Alfahed/5. zip: http  

  . حول الع�قات بين العالم العربي وأسبانيا 2005ندوة بالمركز الثقافي ا سباني بالقاھرة في مارس  

 – 951: العدد الحوار المتمدن، ضرورة تجديد الخطاب العربي النسوي، نصر حامد أبو زيد 
9/9/2004 ،  

//www. wluml. org/ar/node/1785: http  

  ، زنادقة الفكر وا دب، ھاني السباعي 

//ia800302.us.archive.org/35/items/znadika/znadika. pdf: https  
  ، تحرير المعنى وتحرير ا�نسان: بين الذمة والمواطنة، ھاني فحص 

//www.4shared.com/file/Xl2aBVktce/___.html: http  

التعذيب في العالم ، مناع ھيثم   ، معضلة العقل السياسي العربي.. التعددية، ھبة رءوف عزت 
  ، العربي في القرن العشرين

//www.adalacenter.net/?ext=: http1&act=media&code=books&f=43  

، دمشق، دار الفكر، 1992الطبعة الرابعة ، آثار الحرب في الفقه ا�س�ميدراسة مقارنة، وھبة الزحيلي 
  . 4458تسجيل ، 0002947رقم مودع بمكتبة ا�سكندرية تحت 

  ، الفقه ا�س�مي وأدلته، وھبة الزحيلي 

//shamela.ws/index.php/book/: http384   

، قناة الجزيرة علىبرنامج الشريعة والحياة ، الو2ء والبراء وأخوة غير المسلمين، يوسف القرضاوي 
  .2001نوفمبر  08الخميس 

  ، تھنئة النصاري بأعيادھم من البر، يوسف القرضاوي 

//old.egyptwindow.net/news_Details.aspx?News_ID=162 24: http 

  ، حقائق وضوابط.. الكتابيات زواج المسلم من، يوسف القرضاوي 

//www.qaradawi.net/new/Articles: http1805  

  . 1997 10 12قناة الجزيرة القطرية في علىلقاء ، يوسف القرضاوي 

//www.khayma.com/almoudaress/takafah/taadodia.htm: http  

  . 2005يناير  31قناة الجزيرة القطرية يوم  علىلقاء ، يوسف القرضاوي 

التي ألقاھا بمسجد عمر بن الخطاب بالعاصمة  2005 – 11 –18خطبة الجمعة ، يوسف القرضاوي 
  ، القطرية الدوحة

//islamport.com/w/amm/Web/: http3779/8750.htm  

  



325 
 

 : أقراص مضغوطة علىمصادر 
  

  : لبنان، بيروت، شركة العريس للكمبيوتر، مكتبة الفقه ا�س�مي) أ( 

   حاشية ابن عابدين ، أوالدر المختار علىرد المحتار  ،ابن عابدين
  المھذب ، بن علي بن يوسف الفيروزآبادي إبراھيمأبو إسحاق 

  ا�قناع في حل ألفاظ بني شجاع، الخطيب الشربيني
  التاج وا�كليل لمختصر خليل ، )محمد بن يوسف( الَمواق
  المجموع شرح المھذب، )يحي بن شرف( النووي

  المبسوط، شمس الدين السرخسي 
  المذاھب ا ربعة علىالفقه ، عبد الرحمن الَجزيري

  تحفة الفقھاء، ع�ء الدين السمرقندي
  
 : لبنان، بيروت، شركة العريس ا�لكترونية، مكتبة علوم القرآن والتفاسير) ب( 

  الدر المنثور للسيوطي 
  المفردات في غريب القرآن، الراغب ا صفھاني

  تفسير ابن كثير
  تفسير ا لوسي
  تفسير البغوي

  تفسير البيضاوي
  الثعالبيتفسير 

  تفسير الطبري
  تفسير القرطبي
  تفسير النسفي

  زاد المسير
  

  : لبنان، بيروت، شركة العريس للكمبيوتر، مكتبة الحديث الشريف) ج( 

  . ابن حمزة الحسيني، البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث
  الحاكم النيسابوري، معرفة علوم الحديث، 

  المعبود، عون )أبو الطيب(العظيم آبادي 
  تحفة ا حوذي
  سنن الترمذي

  شرح السيوطي لسنن النسائي
  شرح النووي على مسلم

 صحيح البخاري 
  صحيح ابن حبان

  صحيح مسلم
  مسند ا�مام أحمد

 
  : معاجم) د(

  لسان العرب

   :)ه(

 . القرآن

 . الكتاب المقدس

  



326 
 

  

  : با�نجليزية
Abu al'A'la Mawdudi, Human Rights In Islam, 
 http: //www.islam101.com/rights/hrM1.htm  

Aristotle, Politics, Translated by Benjamin Jowett,  

http: //eserver. org/philosophy/aristotle/metaphysi cs. tx  

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (edited by Hotho) “Ae sthetics: 
Lectures on Fine Art”, Translated: by T. M. Knox, 1 973, 

https://www.marxists.org/reference/archive/hegel/wo rks/ae/  
G.W.F. Hegel, The Philosophy of History, Translated  by: J. Sibree, 

M.A., Kitchener , 2001, Batoche Books, 52 Eby Stree t South Kitchener, 
Ontario, N2G 3L1, Canada, 

http://socserv2.socsci.mcmaster.ca/~econ/ugcm/3ll3/ hegel/history.pdf  
Lawrence J. Epstein, THE THEORY AND PRACTICE OF WEL COMING 

CONVERTS TO JUDAISM: JEWISH UNIVERSALISM.  

http: //www. 4shared. 
com/office/crBOlDtTba/WELCOMING_CONVERTS_TO_JUDAISM . html  

Mohammad Shawqi AlFanjari, Islam and Contemporary E conomic 
Theories,  
http:/www.4shared.com/office/FXNibOMAce/Islam_and_C ontemporary_
Economi.html  

The Lancet, 3 April 2004 Volume 363  ،Number 9415.  

Universal Islamic Declaration of Human Rights, 

 http: //www.alhewar.com/ISLAMDECL.html  

www. uptodate. com   مقا2ت طبية متعددة على موقع 

 

 

 


