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كلمة العدد

بسم اهلل الرمحن الرحيم
الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل سيدنا محمد صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه 

وسلم. وبعد،
لق��د انطلق قط��ار األمانة العامة لدور وهيئ��ات اإلفتاء يف العالم لتك��ون المظلَّة الجامعة 
لهيئات اإلفتاء يف الدول اإلس��امية ولدى الجاليات المس��لمة يف كافة أرجاء المعمورة، 
قاصدًة إلى مش��اركة إنسانية فاعلة للوصول إلى س��ام عالمي حقيقي يكون للمسلمين 
يف العالم يٌد ُطوَلى يف بنائه ورعايته، ولتكون الرسائل التي ترسلها فتاوى التعمير والبناء 
واالس��تقرار يف جميع األوطان خيَر وس��يلة لل��ردِّ على اإلرهابيي��ن والمتطرفين والذين 
ُيلصقون التَُّهم باإلس��ام أو المس��لمين زوًرا وهبتاًنا، وخير بيان بأن اإلس��ام دين عبادة 

وتزكية وعمران.
نح��ن نؤمن باألهمية القصوى للفتوى وألثرها يف المجتمع، ونس��عى ألن تكون الفتوى 
-كما هي رسالتها النابعة من رسالة اإلسام- لبنًة من اللبنات الرئيسية لبناء فرد ومجتمع 

ة مستقرين وفاعلين بين األمم. ودولة وُأمَّ
وإذا كانت الفتوى لها أهميتها وخطورهتا بين المسلمين على العموم فإن شأن ذلك بين 
األقليات المس��لمة أعظم وأكرب؛ فالمسلمون يف األقليات س��فراء الدين يف مجتمعاهتم، 
َثْت صورَة اإلس��ام فيها عدُة أطراف؛ إرهاٌب  وهم األمناء على صورته يف مجتمعات َلوَّ
ض له  هنا وإس��اموفوبيا هناك، واألقليات تقع بين المطرقة والسندان، ناهيك عما يتعرَّ
المسلمون يف األقليات من هتديدات تصل أحياًنا إلى درجة األخطار، وتحديات تتطلب 



جهًدا ُمضنًيا وعًيا وس��عًيا، فمن َثم أصبحت العناية بش��أن فقه األقليات واجًبا وضرورة 
يص��حُّ أن تك��ون نقطَة االنطاق لعم��ل األمانة. وقد ش��ارك الجميع يف مناقش��ة أطراف 
األم��ر يف مؤتمر األمانة األول الذي ُعقد تحت عنوان: "التأهيل العلمي واإلفتائي ألئمة 
المس��اجد لألقليات المسلمة"، يومي 17-18 أكتوبر 2016، وشارك يف المؤتمر وفود 

من نحو 80 دولة.   
نح��ن نؤمن أن بلوغ المقاصد الس��ابقة ال يتأتَّى إال بوس��ائل س��ليمة، ونؤم��ن أن هذا لن 
يتحقق إال بالمنهج العلمي واألسلوب الذي طالما دعانا القرآن الكريم والسنة المطهرة 

إليه.
وطالم��ا كررنا يف كثير من المواقف والكتابات أن الوصول للمقصود لن يتأتَّى إال بإرادة 
صادق��ة يعقبها إدارة رش��يدة، ووع��ي عميق يتلوه س��عي حثيث، وأن مج��االت الدعوة 
والفت��وى والدراس��ات الش��رعية ال ب��د أن ُتبن��ى على ثاث��ة أركان ضرورية ال ُيس��تغنى 
بأحدها عن اآلخر: الركن األول: فقه النص، والركن الثاين: فقه الواقع، والركن الثالث: 
فق��ه تنزيل النصوص على الواقع والوقائع، ول��كل ركن من هذه األركان مجاله ورجاله 

وعلومه ومراجعه.
وربما صح لنا أن نقول: إن جوانب كبيرة من القصور اعرتت ما عاد ُيلقب بفقه األقليات 
أو قضاي��ا األقليات فيما يتعلق باألركان الثاثة الس��ابقة جميعها؛ فبخصوص فقه النص 
رأينا َمن يصرُّ على إهدار جهود األئمة والسابقين من السلف والمجتهدين بحجة قدرهتم 
على التعامل المباش��ر مع النصوص، ُمهِدًرا تجارب رائدة زخر هبا الرتاث اإلسامي يف 
فق��ه األقلي��ات وقضاياهم، بل إهنم لُيه��ِدرون الفائدة من كثير من النص��وص ذاهتا لعدم 
اس��تكمالهم ألصول التوثيق واالستدالل، وكم لسلفنا من حلول لمشكات نستطيع أن 

نستهدي هبا، وال يحول بيننا وبينها إال التكاسل العلمي أو االستكبار المنهجي.
وعلى الجانب اآلخر، رأينا َمن يختزل الرتاث يف رؤية واحدة أو مذهب واحد يصرُّ عليه 
يف مجتمعات أحوج ما تكون إلى اإلفادة من كل الرؤى والمذاهب والنصوص لتستعين 

هبا على تحقيق المقاصد والعيش يف الزمن الصعب.
وأم��ا الجان��ب األخط��ر واألعجب فه��و ما يتعل��ق بفقه الواق��ع الخاص بفق��ه األقليات 
وقضاياه��م، فأن��ت ترى م��ن يتكل��م يف مجتمعات لها مكاهن��ا وزماهن��ا وأحوالها بنفس 
اللس��ان الذي يتكلم في��ه أهل مكان آخر أو زمان آخر أو ح��ال أخرى، وإن هذا -واهلل- 
لخطير وعجيب، وقد كان س��بًبا يف تش��ويه صورة الدين وخنجرا يف يد كثير ممن أراد أن 

يطعن المتدينين.



وهتدف األمانة العامة لدور وهيئات اإلفتاء يف العالم إلى الوعي بقضايا األقليات يف ظل 
واقعه��م الذي يعيش��ون فيه، من غير إهدار لرتاث األم��ة وال لنصوصها وال إلمكانياهتا. 
ل لقواعد تعامل األقليات  ��ره ث��م نؤصِّ نح��ن نريد أن نرصد واقع األقليات وُنحلِّله وُنفسِّ
م��ع مجتمعاهتم على نحو ما أعلن��ت األمانة يف مؤتمرها األول بما ُعرف بإعان القاهرة 
الذي اشتمل على عدة أصول وقواعد للتعامل والتناول، بل بعض أمهات المسائل التي 

تتعرض لها الجاليات المسلمة.
َذت بطريقة علمية  ولتحقي��ق المقاصد المرج��وة لألمانة قمنا بعدة فاعليات احرتافي��ة ُنفِّ
لمشاركة األقليات فقَههم وقضاياهم، ولتقديم الخربات الازمة لهم للوصول لألهداف.
وكان من هذه اإلجراءات التدريب الذي ُيعدُّ وسيلة للتواصل الحقيقي وتبادل المعارف 
والخ��ربات، وهو الوس��يلة العلمية المعتمدة يف توصيل المعرف��ة للكبار من الناضجين؛ 
ول��ذا فقد اس��تقبلت األمانة ع��دًدا من وفود األئم��ة والقادة الدينيين أصح��اب التأثير يف 
مجاالت الدعوة والفتوى والتعليم الديني من آس��يا وإفريقيا وأوروبا واألمريكتين، وقد 
اس��تمع الجميع بعضه��م إلى بعض على أمل أن نرى ثمرات ه��ذا التدريب اإليجابية يف 

مجال فتاوى األقليات دانيًة يف الوقت القريب إن شاء اهلل.
وللوصول إلى الوعي العميق ولإلس��هام بتأصيل دقيق لفقه األقليات اس��تكتبت األمانة 
عدًدا من علمائها ومفتيها من أعام العالم اإلسامي جزاهم اهلل خيًرا لإلسهام بأبحاثهم 
ح��ول ما تحتاجه األقليات المس��لمة من معارف إفتائية وفقهي��ة، وكانت ثمرة ذلك فيما 

يلي:
1. كتب فضيلة أ.د/ علي جمعة محمد مفتي جمهورية مصر العربية السابق وعضو هيئة 

كبار العلماء باألزهر الشريف عن نماذج التعايش يف َهْدي النبي ♀.
2. وكتب فضيلة الشيخ الدكتور/ مصطفى إبراهيم تسيريتش البوسنيُّ األزهريُّ المفتي 
العام لجمهورية البوس��نة السابق عن تجارب المؤسس��ات اإلفتائية للجاليات المسلمة 

تجاه قضاياهم.
3. وكتب أ.د/ محمد عبد الغفار الش��ريف األمين الع��ام لألمانة العامة لألوقاف بدولة 
الكويت والعميد الس��ابق لكلية الشريعة والدراسات اإلسامية بجامعة الكويت وعضو 
اللجنة االستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة اإلسامية بالديوان 

األميري -عن فقه النوازل: التجديد يف األحكام الفقهية بما يحقق مصالح األقليات.



4.    وكتب فضيلة الدكتور/ أوالد عبد اهلل مرزوق، أستاذ الفقه واألصول بالجامعة الحرة 
الحكومي��ة بأمس��رتدام هولندا، وعضو المجلس العلمي المغرب��ي ألوروبا، عن التحديات 

التي تواجه األقليات اإلسامية يف ديار الغرب.
5.    وكت��ب الدكت��ور/ ولي��د األنصاري، أس��تاذ الدراس��ات اإلس��امية بجامعة إكس��يفير 

بالواليات المتحدة األمريكية، عن التحديات االقتصادية للجاليات المسلمة يف الغرب.
ونقدم للقراء الكرام هذه البحوث الخمسة لتكون إسهاًما لمجلة األمانة يف القيام بالواجب 

الديني واإلنساين نحو األقليات المسلمة حول العالم، ومن َثمَّ جاء هذا العدد.

واهلل ويل اتلوفيق

م األستاذ الدكتور/ شوقي إبراهيم علاَّ
مفتي جمهورية مصر العربية

 رئيس المجلس األعلى لألمانة العامة 
لُدور وهيئات اإلفتاء في العالم



ضوابط التقدم بالبحوث إلى المجلة:

1- جدة املوضوع واإلبداع فيـه. 

2- التزام املنهج العلمي املتبع في كتابة البحوث.

3- العناية بتعميق املادة العلمية وتوثيقها في ذيل الصحيفة.

4- تنوع وتعدد املراجع واملصادر األصيلة واحلديثة، مع العناية بترتيب بيانات النشر كالتالي: 

اسم الكتاب، الصفحة، اسم املؤلف، دار النشر، مكان النشر، زمان النشر.

5- ال يقل عدد صفحات البحث عن 25 صفحة، وال يزيد على 50 صفحة.

التحكيم،  قبل   CD اآللي مع نسخة  باحلاسب  البحث مطبوًعا من ثالث نسخ  يُقدم   -6

ونسخة مطبوعة مع CD بعد التعديل من احملكمني إن كان.

7- أن يكون الباحث عضو هيئة تدريس بإحدى اجلامعات املصرية أو العربية أو األجنبية في 

التخصصات الفقهية واألصولية، ويجوز تلقي بحوث املميزين في التخصصات الفقهية 

واألصولية من غير أعضاء هيئة التدريس .

8- أن يكون البحث جديدا ويقر صاحبه بعدم سبق نشره وال استالله من رسالة املاجستير 

شبكة  في  تدوينه  سبق  أو  صحف  أو  مجالت  أو  كتب  أو  دراسية  مذكرات  أو  والدكتوراه 

االنترنت.

9- أن يكون موضوع البحث مهما في تخصصه، وملتصقا بالواقع املعيش، وقد اتبع فيه 

يكون  وأن  اللغة  وسالمة  والتوثيق  التبويب  حيث  من  السليم  العلمي  املنهج  الباحث 

اإلجنليزية  باللغة  ومترجمة  العربية  باللغة  صحيفة  عن  يزيد  ال  ملخص  على  مشتمال 

وقائمة املراجع وفهرس للموضوعات.
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العدد الثاني

 

 

 

﷽�

املقدمة

الحم��د هلل رب العالمين والصالة والس��الم على س��يدنا محمد رس��ول الح��ق إلى كافة 
الخلق، وعلى آله وصحبه وسلم.

إن س��يدنا رس��ول اهلل ♀ هو القدوة الطيبة واألسوة الحسنة التي يجب على 
 ِ المس��لمين جميًعا احتذاؤها واالهتداء هبا، قال تعالى : }لهََّقۡد َكَن لَُكۡم ِف رَُسوِل ٱهللهَّ

  . َ َوٱۡلَۡوَم ٱٓأۡلِخَر{ ]األحزاب: 21[ ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ لَِّمن َكَن يَرُۡجواْ ٱهللهَّ
ُ
أ

ولقد أرس��ى لنا رس��ول اهلل ♀ قواعد وأسًس��ا للتعايش مع اآلخر يف جميع 
األحوال واألزمان واألماكن ،  ووضع وأصحابه أساس الحضارة اإلسامية التي يعيش 
بفضلها المسلمون يف تواصل واندماج وتعارف وتفاعل مع كل من اختلف معهم دون 

تفريط يف الثوابت اإلسامية .
وباس��تعراض س��يرة النبي ♀ وس��نته أمكن اس��تنباط أربع ص��ور أو نماذج 
متكامل��ة للتعاي��ش م��ع اآلخ��ر، وه��ي عبارة ع��ن نماذج ترس��م خطة س��وية للس��لوك 

���ف��ي �ه�د���ي  ر 
��ف
�ل��آ

� ا  
ع
ش �م�

�ي��� �ه�ا
��ل�ي ا �فج  �ف �ف�م�ا

 

 
ل�م
لله �ع��ل�ي�ه ��و��س�ا ��ل�ف�ف��ي �������� ا ا

.د ع��ل�ة �ج�م�ع��ة م�ح�م�د
أ
�

ي�ب
ر�

ل��ث هر ا ب
�
ل�أ ء �با لعلما � ا ا و ه�ي�أ�ي ك�ب

ع�ب
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نماذل التعايى م  انلر في هدي  النبي صلى اا عليه وسلم

االجتماعي والسياس��ي والدبلوماس��ي واالقتص��ادي لمعاملة المخالفي��ن يف الدين، يف 
حال الس��لم وحال الح��رب، ويف حال العدل وحال الع��دوان، ويف حال الرحمة وحال 

الطغيان. وهذه النماذج هي:
األول نم��وذج مك��ة: حي��ث المس��لمون قلة يف بيئ��ة معادي��ة، والمقام فيها مق��ام الصرب 

والتحمل، وحسن المعاملة، والدعوة إلى اإلسام.
والثاين نموذج الحبش��ة: حيث المس��لمون قلة يف بيئة عادلة منصف��ة. والمقام فيها مقام 

االندماج والوفاء والمشاركة.
والثال��ث نموذج المدينة يف عهدها األول: حيث المس��لمون أكثرية يعيش��ون يف مجتمع 
يش��اركهم في��ه أقليات مختلف��ة ومتنوعة م��ن حيث الدي��ن والعرق وغير ذل��ك. ينتظم 
الجميع تحت حكومة مسلمة، والمقام فيه مقام المساواة واإلخاء والتعاون والمواطنة 

للجميع.
والرابع نموذج المدينة يف عهدها األخير: حيث اختفت األقليات من المجتمع المسلم، 
واقتصر األمر على أفراد غير مس��لمين يعيش��ون يف الدولة المسلمة التي تخضع للنظام 
اإلس��امي، وقد اس��تتب لهذه الدولة س��لطاهنا، وتغلبت على القوى المناوئة لنش��أهتا 

وهنضتها. والمقام فيها مقام العدل واالنفتاح والحوار.
 وه��ذه النماذج األربع��ة هي صور جامعة ال يخ��رج بقاء المس��لم يف مجتمعه –تقريبا- 
عنه��ا، وه��ي هتدي المس��لم ليتعايش مع كاف��ة األنظمة واألديان والحض��ارات، ولكن 
يج��ب علينا اإلحاطة بتفاصي��ل تلك النماذج ودقائقها حتى نتمكن من االس��تفادة منها 

وإحسان تطبيقها يف واقعنا ومستقبلنا.
وقب��ل البدء يف عرض النماذج األربعة يجب التنبيه إل��ى خطأ وقع فيه بعض الفقهاء، إذ 
نظروا إلى هذه النماذج على أن بعضها أو األخير منها قد نسخ المتقدم عليه، وهذا غير 
صحيح، ألن أحوال المس��لم فردا وأحوال المسلمين مجتمعا تتغير وتتبدل، وال يحرم 
المس��لم من االستفادة واالستهداء هبدي تلك النماذج يف حياته ومعيشته متمسكا بدينه 
محافظا على شعائره ممارسا لدعوته وفاعليته بدعوى النسخ المتوهم، الذي ال يدعمه 
دلي��ل، فكم��ا قلنا من قب��ل إن المولى عز وجل أرس��ل محم��ًدا ♀ قدوة لنا 

هنتدي به يف جميع أحواله وأفعاله ومقاماته التي أقامه فيها ربه عز وجل.
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ويجب التنبيه أيضا على الحذر يف إسقاط أحكام نموذج ما على حال أو مقام ال يتطابق 
مع هذا النموذج، وهذا الباب هو الذي ضل فيه أو بس��ببه كثير من الجماعات المتطرفة 
التي س��لكت طريق اإلرهاب والعنف مع كل مخالف لها تحت مس��مى الجهاد، فإهنم 
ضل��وا ع��ن حقيقة الجهاد يف اإلس��ام ولم يفهم��وا المقصد فيه ومن��ه، فقصروا مفهوم 
الجه��اد عل��ى القت��ال وجعلوا منه غاي��ة يف ذاته وإن حق��ق عكس ما قصد من��ه، فهؤالء 
الدواع��ش الذي��ن أقام��وا يف باد الغ��رب أو باد اإلس��ام خرج��وا عل��ى مجتمعاهتم 
يكفروهن��م ويعت��دون عليه��م، ال يفرقون بين بر وال فاج��ر، فجعلوا م��ن الجهاد إرهابا 
وعدوانا وأس��اءوا إلى صورة اإلس��ام يف أعين الناس يف العالمين، مما صار حائا بين 
معرفتهم له فضا عن اهتدائهم هبديه ودخولهم فيه، وغير ذلك من المقاصد الش��رعية 
التي تفس��دها المخالفة بين النموذج والواقع المناسب له، فضا عن سوء فهم النماذج 

األربعة على حقيقتها.
وم��ن الحقائق التي يجب علينا إدراكها أيضا أن هذه المقامات أصبحت أساس��ا أصيا 
يف تكوين شخصية المسلم، وامتدت إلى أعماقه حتى صار الصرب والتعايش واالنفتاح 
والتعاون والوفاء والمش��اركة والعدل والوعي بالش��ان والزمان، والسعي على بصيرة؛ 
جزءا ال يتجزأ من تلك الش��خصية، والنماذج األربعة يف التعايش مع اآلخر فردا كان أو 
دولة هي نماذج قائمة ال يعرتيها إبطال أو تعطيل ،  والواقع وحال الناس هو الذي يحدد 
للمس��لم يف ه��دي أي نموذج يمكن أن يتواص��ل ويتعاون ويحقق الس��ام االجتماعي 

والتعايش مع اآلخر. 
وإن اإلس��ام دعان��ا إل��ى التعاي��ش الس��لمي م��ع اآلخري��ن، والمس��لمون منذ نش��أت 
حضارهتم وهم يتبادلون مع اآلخرين المصالح واألفكار والمنافع والعاقات السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية، واستطاعوا بذلك نشر دينهم والدعوة إليه باألمانة والصدق 
والعدل والسام والمحبة والتواضع والتسامح وغير ذلك من القيم األخاقية، والدولة 
اإلس��امية ه��ي التي تؤس��س لحرية الدي��ن والعقيدة ويتس��اوى فيه��ا المواطنون على 

اختاف دينهم وأعراقهم وألواهنم.
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أوال: منوذج مكة

أ ـ قبل البعثة: 
كان س��يدنا رس��ول اهلل ♀ ف��ردا يف مجتمع مك��ة يتحلى بالقي��م األخاقية، 
ويعامل الناس جميعا بالصدق واألمانة والرحمة والوفاء والشهامة، وقريش يف عمومها 
كان��ت تحرتم بعض القيم ولكنها ال تلتزم هبا يف الغالب، ويقدم كل منهم مصلحته على 
المب��ادئ واألخاق، فهل تصادم معهم رس��ول اهلل ♀ أو هجرهم أو تعالى 

عليهم أو أعرض عن معاملتهم؟
َة)1).  كا، فَع��ْن أب��ي ُهَرْي��َرَة َأن النبي ♀ َرَعى اْلَغنَ��َم َعَلى َقَراِريَط ألَْه��ِل َمكَّ

والقراريط جمع قيراط وهو جزء من الدينار، أي عمل لهم وتقاضى أجره منهم.
وأجمع��ت القبائل على حكم��ة النبي ♀ ونزاهة حكم��ه، وأملت أنه بفطنته 
يمكنه أن يخرجها من ش��ر مستطير وحرب مهلكة أوشكوا أن يقعوا فيها حينما تنازعوا 

شرف وضع الحجر األسود يف مكانه من بناء الكعبة.
قال ابن إسحاق: ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبناء الكعبة، كل قبيلة تجمع 
عل��ى ح��دة ثم بنوها، حتى بل��غ البنيان موضع الرك��ن فاختصموا في��ه كل قبيلة تريد أن 
ترفع��ه إلى موضعه دون األخرى، حتى تحاوزوا وتحالف��وا، وأعدوا للقتال فقربت بنو 
عب��د ال��دار جفنة مملوءة دما، ثم تعاقدوا هم وبنو ع��دي بن كعب بن لؤي على الموت 
فس��موا لعق��ة الدم. فمكثت قريش على ذلك أربع ليال أو خمس��ا، ث��م إهنم اجتمعوا يف 

المسجد وتشاوروا وتناصفوا.
فقال��وا: يا معش��ر قريش، اجعلوا بينك��م فيما تختلفون فيه أول م��ن يدخل من باب هذا 
المس��جد يقضي بينك��م فيه. ففعلوا، فكان أول داخل عليهم رس��ول اهلل ♀ 
فلم��ا رأوه قال��وا: هذا األمين رضينا، هذا محمد؛ فلما انته��ى إليهم وأخربوه الخرب قال 
♀: ))هلم إلي ثوبا)). فأيت به، فأخذ الركن فوضعه فيه بيده. ثم قال: ))لتأخذ 
كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ارفعوه جميعا)). ففعلوا، حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه 

هو بيده، ثم بنى عليه)2).
)1) صحيح البخاري 789/2.

)2)  السرية النبوية البن هشام 197/1.
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1 - وكان��ت قري��ش يف الجاهلية يغلب على س��كاهنا عب��ادة األوثان وممارس��ة الرذيلة 
من بغاء وش��رب خم��ر وارتكاب الفواحش، وكان القوي يطغ��ى على الضعيف ويأكل 
حقه، وكان السيد يقهر من تحت يده من عبيد وإماء وال يحرتم إنسانيتهم، وكان العربي 

يتعالى على العجمي، وكان األبيض يفخر على األسود.
ويصف لنا حالهم جعفُر بن أبي طالب حينما خطب أمام النجاشي فقال: أيها الملك كنا 
قوما أه��ل جاهلية نعبد األصنام ونأكل الميتة ونأيت الفواحش ونقطع األرحام ونس��يء 

الجوار يأكل القوي منا الضعيف.
فكنا على ذلك حتى بعث اهلل إلينا رسوال منا، نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا 
إلى اهلل لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة واألوثان، 
وأمرنا بصدق الحديث وأداء األمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم 
والدماء، وهنانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا 

أن نعبد اهلل وحده ال نشرك به شيئا، وأمرنا بالصاة والزكاة والصيام)1).
فكي��ف كان��ت حياة رس��ول اهلل ♀ م��ع قوم��ه يف الجاهلية، كان��ت نموذجا 
للتعاي��ش والتآل��ف واالندماج والتعاون، كان يؤدي دوره يف المجتمع ويش��ارك يف الرب 

واإلحسان، ويعرض عن الظلم وينهى عنه.
وه��ذا ما أخربت ب��ه أم المؤمنين زوجة النبي ♀ الس��يدة خديجة رضي اهلل 

عنها حينما أتاها رسول اهلل ♀ يخربها بأمر نزول الوحي عليه.
قالت: كا َأْبش��ر فواهلل ال يخزيك اهلل أبدا، فواهلل إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، 

وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق)2).
تحمل الَكّل أي تنفق على الضعيف واليتيم.

واش��رتك النب��ي ♀ مع قبائل من قري��ش يف حلف الفض��ول، حيث تعاهدوا 
على نصرة المظلوم وإغاثة الملهوف:

فقد تداعت قبائل من قريش إلى حلف فاجتمعوا له يف دار عبد اهلل بن جدعان؛ لش��رفه 
وس��نه، وكان حلفهم عنده بنو هاش��م، وبنو المطلب، وأس��د بن عبد العزى. وزهرة بن 

)1)  مسند أمحد: مسند جعفر بن أيب طالب 4-286 رقم )1766).
)2)  البخاري )كتاب التفسـري ـ باب سـورة العلق( 173/6، رقم )5005(، ومسـلم )كتاب اإليامن ـ باب بدء الوحي 

إىل رسول اهلل ♀) 139/1، رقم )160). 
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كاب، وتي��م ب��ن مرة، فتعاقدوا وتعاه��دوا على أن ال يجدوا بمك��ة مظلوما دخلها من 
سائر الناس إال قاموا معه، وكانوا على من ظلمه، حتى ترد عليه مظلمته. فسمت قريش 

ذلك الحلف حلف الفضول.
وقال رس��ول اهلل ♀ ع��ن هذا الحلف بعد بعثته وهجرت��ه إلى المدينة: »لقد 
ش��هدت يف دار عب��د اهلل بن جدعان حلًفا ما أحب أن ل��ي به حمر النعم، ولو أدعى به يف 

اإلسام ألجبت«)1).
وتبًعا لهذا الحلف الذي تمسك به النبي ♀ أيما تمسك، وكان يعمل بمقتضاه 
حت��ى بعدما عادت��ه قريش وضيقت عليه ه��و وأصحابه، بينا رس��ول اهلل ♀ 
جال��س يف المس��جد عن��د الكعبة إذ رجل من زبي��د يطوف على حلق قري��ش حلقة بعد 
أخرى، وهو يقول: يا معشر قريش كيف تدخل عليكم المارة أو يجلب إليكم جلب أو 
يحل بساحتكم تاجر وأنتم تظلمون من دخل عليكم يف حرمكم. حتى انتهى إلى رسول 
اهلل ♀ يف أصحاب��ه، فقال له ♀ : »وم��ن ظلمك؟« فذكر أنه قدم 
بثاثة أجمال خيرة إبله، فس��امه هبا أبو جهل ثلث أثماهنا، ثم لم يس��مه هبا ألجله سائم، 
فأكس��د علي س��لعتي فظلمن��ي، فقال له رس��ول اهلل ♀: »وأي��ن جمالك؟« 
ق��ال: هذه ه��ي بالحزورة. فق��ام رس��ول اهلل ♀ وقام أصحاب��ه، فنظروا إلى 
الجمال فرأى جماال حس��انا، فس��اوم ذلك الرجل حتى ألحقه برضاه، وأخذها رس��ول 
اهلل ♀ فب��اع جملين منها بالثمن، وأفض��ل بعيرا باعه وأعطى أرامل بني عبد 
المطلب ثمنه. وكل ذلك وأبو جهل جالس يف ناحية من السوق ولم يتكلم، ثم أقبل إليه 
رسول اهلل ♀ فقال له: ))إياك يا عمرو أن تعود لمثل ما صنعت بهذا الرجل، 

فترى مني ما تكره)). 
فجعل يقول: ال أعود يا محمد، ال أعود يا محمد، فانصرف رسول اهلل ♀. 
فأقب��ل على أبي جهل أمية بن خل��ف ومن معه من القوم، فقالوا له: ذللت يف يد محمد، 
فإم��ا أن تكون تري��د أن تتبعه، وإما رعب دخلك منه. فقال له��م: ال أتبعه أبدا، إن الذي 
رأيتم مني لما رأيته، رأيت معه رجاال عن يمينه ورجاال عن شماله معهم رماح يشرعوهنا 

إلي، لو خالفته لكانت إياها. أي ألتوا على نفسي)2).
)1)  السرية النبوية البن هشام 133/1.

)2)  عيون األثر البن سيد الناس 132/1.
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وروي نظير ذلك:
أن أب��ا جهل بن هش��ام ابتاع من ش��خص يقال له اإلراش��ي -بطن م��ن خثعم- أجماال، 
فمطل��ه بأثماهنا، فدلته قريش على النبي ♀ لينصفه من أبي جهل؛ اس��تهزاء 
برس��ول اهلل ♀، لعلمهم بأنه ال قدرة له على أبي جهل، وذلك بعد أن وقف 
عل��ى ناديه��م فقال: يا معش��ر قريش من رج��ل يعينني على أبي الحكم بن هش��ام؟ فإين 
غريب وابن س��بيل، وقد غلبني على حقي، فقالوا له: أترى ذلك الرجل -يعنون رسول 
اهلل ♀-، اذه��ب إلي��ه فهو يعينك عليه، فجاء إلى رس��ول اهلل ♀ 
فذكر له حاله مع أبي جهل، فخذ حقي منه يرحمك اهلل. فخرج النبي ♀ مع 
الرج��ل إل��ى أبي جهل وضرب عليه بابه، فقال: من ه��ذا؟ قال: محمد. فخرج إليه وقد 

انتقع لونه، أي تغير وصار كلون النقع الذي هو الرتاب. 
ه. قال: نعم، ال تربح حتى أعطيه الذي له. فدفعه إليه، ثم إن الرجل  فقال له: أعِط هذا حقَّ
أقب��ل حتى وقف على ذلك المجلس فقال: ج��زاه اهلل خيرا. يعني النبي ♀، 

فقد واهلل أخذ لي بحقي)1).
2- ساعد رسول اهلل ♀ عمه أبا طالب قبل البعثة بأن أخذ سيدنا عليا ليربيه 

له:
وكان من نعمة اهلل على علي بن أبي طالب، ومما صنع اهلل له وأراده به من الخير أن قريشا 
أصابته��م أزمة ش��ديدة وكان أب��و طالب ذا عيال كثيرة. فقال رس��ول اهلل ♀ 
للعباس عمه وكان من أيس��ر بني هاش��م: يا عباس إن أخاك أبا طالب كثير العيال، وقد 
أص��اب الناس ما ترى من هذه األزمة، فانطل��ق بنا إليه فلنخفف عنه من عياله، آخذ من 
بني��ه رج��ا، وتأخذ أنت رجا. فنكلهم��ا عنه، فقال العباس: نع��م. فانطلقا حتى أتيا أبا 
طالب فقاال له: إنا نريد أن نخفف عنك من عيالك حتى ينكشف عن الناس ما هم فيه، 

فأخذ رسول اهلل ♀ عليًّا، فضمه إليه، وأخذ العباس جعفًرا)2).

)1)  السرية احللبية 507/1.
)2)  السرية النبوية البن هشام 245/1.
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ب – بعد البعثة:
1 – لم يعتزل رسول اهلل ♀ قومه، ولم يهجر الكعبة بيت اهلل الحرام رغم ما 
كانت تظهره قريش فيها من مظاهر الوثنية، وظل رس��ول اهلل يرتاد الحرم ويتعبد هلل فيه، 
ويظهر لقومه ش��عائر اإلسام، ولم يلتفت رسول اهلل إلى األصنام التي رصت يف الحرم 

يتمسح هبا الناس ويعبدوهنا.
سئل ابن عمرو بن العاص عن أشد شيء صنعه المشركون بالنبي ♀  ●

فق��ال: بينا النب��ي ♀ يصلي يف حجر الكعبة إذ أقب��ل عقبة بن أبي معيط، 
فوضع ثوبه يف عنقه فخنقه خنقا ش��ديدا، فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن 

النبي ♀. قال: »أتقتلون رجا أن يقول ربي اهلل« اآلية)1).
ودخل رس��ول اهلل ♀ مكة يف عمرة القضاء ه��و وأصحابه، وكانت األصنام 

منصوبة يف الحرم ظاهرة.
ُ رَُسوَلُ ٱلرُّۡءيَا  وقد بشرهم اهلل تعالى بدخول مكة معتمرين. قال تعالى: }لهََّقۡد َصَدَق ٱهللهَّ
ِيَن َل  ُ َءاِمننَِي ُمَّلِقِنَي رُُءوَسُكۡم َوُمَقّصِ ۖ َلَۡدُخلُنهَّ ٱلَۡمۡس��ِجَد ٱۡلََراَم إِن َشآَء ٱهللهَّ بِٱۡلَّقِ

َتَافُوَنۖ َفَعلَِم َما لَۡم َتۡعلَُمواْ فََجَعَل ِمن ُدوِن َذٰلَِك َفۡتٗحا قَرِيًبا{ ]الفتح: 27[
عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال: قدم رسول اهلل ♀ وأصحابه فقال  ●

المش��ركون: إنه يقدم عليكم وفد وهنهم حمى يثرب. وأمرهم النبي ♀ 
أن يرمل��وا األش��واط الثاثة، وأن يمش��وا ما بين الركنين، ولم يمنع��ه أن يأمرهم أن 

يرملوا األشواط كلها إال اإلبقاء عليهم)2).
وعن ابن عباس أن رسول اهلل ♀ قال: ))رحم اهلل امرأ أراهم اليوم من  ●

نفسه قوة)))3).
2 – األمر بالصبر والنهي عن الصدام والتقاتل.

فقد لقي أصحاب رس��ول اهلل ♀ من صنوف العذاب ألوانا على يد مشركي 
قريش، فكان أمر رسول اهلل لهم بالصرب وقوة التحمل حتى يجعل اهلل لهم مخرجا.

)1)  صحيح البخاري ج3/ ص1400 رقم )3643).
)2)  صحيح البخاري:ج2/ ص581 ح1525.

)3)  السرية النبوية البن هشام 370/2.
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واشتكوا إليه يوما فقالوا: ائذن لنا يف قتالهم. فقال لهم رسول اهلل ♀: ))كفوا 
أيديك��م اصب��روا فإين لم أومر بقتالهم، واش��تغلوا بإقام��ة دينكم)))1) وق��ال: ))إين أمرت 

بالعفو فال تقاتلوا)))2).
وع��ن خب��اب بن األرت قال: أتيت النبي ♀ وهو متوس��د بردة، وهو يف ظل 
الكعب��ة، وق��د لقينا من المش��ركين ش��دة فقلت: أال تس��تنصر لنا؟ أال تدع��و اهلل؟ فقعد 
وه��و محمر وجهه فقال: ))لقد كان من قبلكم ليمش��ط بمش��اط الحدي��د ما دون عظامه 
من لحم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه، ويوضع المنش��ار على مفرق رأس��ه، فيش��ق 
باثنين، ما يصرفه ذلك عن دينه، وليتمن اهلل هذا األمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى 

حضرموت ما يخاف إال اهلل)))3).
ومثال آل ياسر:

فقد أخذ المش��ركون عمار بن ياس��ر فلم يرتكوه حتى س��ب النبي ♀ وذكر 
آلهته��م بخير، ثم تركوه، فلما أتى رس��ول اهلل ♀ ق��ال: ))ما وراءك؟)). قال: 
ش��ر يا رس��ول اهلل، ما ترك��ت حتى نلت منك وذك��رت آلهتهم بخير. ق��ال: ))كيف تجد 

قلبك؟)). قال: مطمئنا باإليمان. قال: ))إن عادوا فعد)))4).
ۡكرِهَ َوقَۡلُبُهۥ 

ُ
ِ ِمۢن َبۡعِد إِيَمٰنِ��هِۦٓ إِلهَّ َمۡن أ ونزل يف ش��أنه قول��ه تعالى: }َمن َكَفَر بِٱهللهَّ

ِ َولَُهۡم  َح بِٱۡلُكۡفرِ َصۡدٗرا َفَعلَۡيِه��ۡم َغَضٞب ّمَِن ٱهللهَّ ن َشَ يَمِٰن َوَلِٰك��ن مهَّ ۢ بِٱۡلِ ُمۡطَمئِ��نُّ
َعَذاٌب َعِظيٞم{ ]النحل: 106[

وم��ن قبل ذلك صربت أم عمار الس��يدة س��مية على عذاب المش��ركين حت��ى مر هبا أبو 
جهل فطلب منها س��ب النبي ♀ فرفضت، فطعنها يف حيائها، فاستشهدت، 

فكانت أول شهيدة يف اإلسام، واستشهد كذلك زوجها ياسر.
وكان رس��ول اهلل ♀ يمر عليه��م فيأمرهم بالصرب ويبش��رهم بالجنة. يقول: 

»صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة«)5).
)1)  تفسري الرازي 143/10 طبعة دار إحياء الرتاث العريب ط1420/3هـ.

)2)  سنن النسائي 2/6، رقم )3086(ـ واحلاكم يف املستدرك: 336/2، رقم )3200).
)3)  البخاري )كتاب مناقب األنصارـ  باب ما لقي النبي ♀ وأصحابه من املرشكني بمكة( ج3/ ص1398 

ح3639.
)4)  املستدرك عىل الصحيحني 389/2.
)5)  السرية النبوية البن هشام 320/1.
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وظل رسول اهلل ♀ بعد بعثته يعامل قومه بمثل ما كان يعاملهم به قبل البعثة، 
ولكن قريش��ا هي التي ناصبت رس��ول اهلل وأصحابه المؤمنين بدعوته العداء، فمشركو 

مكة هم الذين رفضوا التعايش مع المؤمنين، وحاصروهم يف شعب أبي طالب.
فلما رأت قريش أن اإلس��ام يفش��و يف القبائل اجتمعوا وائتمروا بينه��م أن يكتبوا كتابا 
يتعاقدون فيه على بني هاش��م وبني المطل��ب، على أن ال ينكحوا إليهم وال ينكحوهم، 
وال يبيعوهم ش��يئا وال يبتاعوا منهم، فلما اجتمع��وا لذلك كتبوه يف صحيفة ثم تعاهدوا 

وتواثقوا على ذلك، ثم علقوا الصحيفة يف جوف الكعبة توكيدا على أنفسهم.
ثم عدوا على من أسلم فأوثقوهم وآذوهم، واشتد الباء على المؤمنين وعظمت الفتنة 

وزلزلوا زلزاال شديدا.
وخرج من بني هاشم أبو لهب إلى قريش، فظاهرهم، وتركت خديجة دارها وانتقلت مع 
رسول اهلل ♀ إلى شعب أبي طالب رغم تجاوزها الستين، وظل المسلمون 
محاصرين يف شعب أبي طالب ثاث سنوات، حتى اشتد هبم الباء وبلغ منهم الجهد، 
فأكلوا ورق الش��جر، وس��مع صراخ صبياهن��م يتضاغون من رواء الش��عب من الجوع. 

حتى كره عامة قريش ما أصاهبم، وأظهروا كراهيتهم لصحيفتهم الظالمة)1).
3 – المقاومة السلمية: 

تمثل ذلك يف ش��راء أبي بكر للعبيد الذين اضطهدهتم قريش وعذبتهم بس��بب دخولهم 
اإلسام.

فق��د كان أمية بن خلف يخ��رج باال إذا حميت الظهيرة فيطرح��ه على ظهره يف بطحاء 
مك��ة، ثم يأم��ر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يق��ول له: ال تزال هكذا حتى 

تموت أو تكفر بمحمد وتعبد الات والعزى؛ فيقول وهو يف ذلك الباء: أحد أحد. 
وروى الباذري عن عمرو بن العاص قال: مررت ببال وهو يعذب يف الرمضاء ولو أن 
بضع��ة لحم وضعت علي��ه لنضجت، وهو يقول: أنا كافر بالات والعزى. وأمية مغتاظ 

عليه، فيزيده عذابا، فيقبل عليه فَيْدغت يف حلقه فيغشى عليه ثم يفيق.

)1)  السرية النبوية البن كثري 47/2.



22

العدد الثاني

وروى ابن سعد عن حسان بن ثابت رضي اهلل تعالى عنه قال: حججت فرأيت باال يف 
حب��ل طويل يم��ده الصبيان وهو يقول: أحد أحد أنا أكفر بال��ات والعزى وهبل ونائلة 

وبوانة. فأضجعه أمية يف الرمضاء.
فمر به أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه يوما، وهم يصنعون ذلك به. فقال ألمية بن خلف: 
أال تتقي اهلل يف هذا المسكين؟ حتى متى؟ قال: أنت الذي أفسدته فأنقذه مما ترى؛ فقال 
أب��و بكر: أفعل. عندي غام أس��ود أجلد منه وأقوى، على دين��ك، أعطيكه به. قال: قد 
قبل��ت. فقال: هو لك. فأعطاه أبو بكر الصدي��ق رضي اهلل عنه غامه ذلك، وأخذ باال 

فأعتقه)1).
وصورة أخ��رى للمقاومة الس��لمية تمثلت يف ظهور المؤمنين جماع��ة وخروجهم إلى 

الكعبة والطواف حولها. 
فع��ن اب��ن مس��عود قال: واهلل لق��د رأيتنا وما نس��تطيع أن نصل��ي بالكعب��ة -أي عندها- 
ظاهري��ن آمنين، حتى أس��لم عمر فصلين��ا -أي وجهروا بالقراءة- وكان��وا قبل ذلك ال 

ا. يقرؤون إال سرًّ
عن صهيب قال: لما أس��لم عمر جلس��نا حول البيت حلقا. فطفنا واستنصفنا ممن غلظ 

علينا)2) .
وقيل لعمر رضي اهلل عنه: ما سبب تسمية النبي ♀ لك بالفاروق؟ قال: لما 
أس��لمت والنبي ♀ وأصحابه مختفون قلت: يا رس��ول اهلل ألسنا على الحق 
إن متن��ا وإن حيين��ا؟ قال: بلى، والذي نفس��ى بيده إنكم على الح��ق إن متم وإن حييتم. 
فقل��ت: ففيم االختفاء؟ وال��ذي بعثك بالحق ما بقي مجلس كنت أجلس فيه بالكفر إال 

أظهرت فيه اإلسام غير هائب وال خائف، والذي بعثك بالحق لنخرجن. 
فخرجن��ا يف صفْي��ن، حم��زة يف أحدهما، وأن��ا يف اآلخر، له كديد ككدي��د الطحين -أي 
لذل��ك الجمع غبار ثائر من األرض لش��دة وطء األق��دام؛ ألن الكديد الرتاب الناعم إذا 
وطئ ثار غباره- قال: حتى دخلنا المس��جد، فنظرت قريش إلي وإلى حمزة فأصابتهم 
كآب��ة لم يصبهم مثلها، فط��اف ♀ بالبيت وصلى الظهر معلنا، ثم رجع ومن 

)1)  السرية النبوية البن هشام 317/1.
)2)  السرية احللبية 21/2، اخلصائص الكربى للسيوطي 220/1.
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َق اهلل بي بين  معه إلى دار األرقم، فس��ماين رس��ول اهلل ♀ يومئذ الفاروق، َفرَّ
الحق والباطل)1).

ومن صور المقاومة السلمية الجهر بالدعوة:
فقد اجتمع يوما أصحاب رس��ول اهلل ♀ فقالوا: واهلل ما س��معت قريش هذا 
القرآن يجهر لها به قط، فمن رجل يس��معهم؟ فقال عبد اهلل بن مس��عود: أنا. فقالوا: إنا 

نخشاهم عليك، إنما نريد رجا له عشيرة تمنعه من القوم إن أرادوه! 
فق��ال: دعوين فإن اهلل س��يمنعني. فغدا عبد اهلل حتى أتى المق��ام يف الضحى، وقريش يف 
ِ ٱلرهَِّنَٰمۡح ٱلرهَِّحيِم ٱلرهَّۡحَمُٰن ١  أنديتها، حتى قام عند المقام فقال رافعا صوته: }ِمۡسِب ٱهللهَّ
َعلهََّم ٱۡلُقۡرَءاَن{ فاس��تقبلها فقرأ هبا، فتأملوا فجعلوا يقولون: هذا الذي خش��ينا عليك! 
فقال: ما كان أعداء اهلل قط أهون علي منهم اآلن، ولئن شئتم غاديتهم بمثلها غدا، قالوا: 

حسبك قد أسمعتهم ما يكرهون)2) .
وجاء أبو ذر الغفاري من بلدته فدخل على النبي ♀ فسمع من قوله وعرض 
عليه اإلسام، فأسلم مكانه، فقال له النبي ♀: ))ارجع إلى قومك فأخبرهم، 
حتى يأتيك أمري)). قال أبو ذر: والذي نفس��ي بيده ألصرخن هبا بين ظهرانيهم. فخرج 
حت��ى أتى المس��جد فن��ادى بأعلى صوته: أش��هد أن ال إل��ه إال اهلل وأن محمدا رس��ول 
اهلل. فق��ام القوم فضربوه حت��ى أضجعوه، وأتى العباس فأكب عليه قال: ويلكم ألس��تم 
تعلم��ون أنه من غف��ار وأهنا طري��ق تجاركم إلى الش��ام. فأنقذه منهم، ثم ع��اد من الغد 

لمثلها فضربوه، وثاروا إليه، فأكب العباس عليه)3).
ويس��تفيد من هذا النموذج المس��لم يقيم يف باد ال يدين أهلها باإلس��ام، وهي ترفض 
اإلس��ام وتعادي أهله وترتصد لدعوته، وال ينعم فيها المس��لم بحرية ممارس��ة شعائر 

دينه أو التعبير عن عقيدته.
أوال: ال يس��ارع بالف��رار واله��رب من ه��ذه الديار، خاص��ة إن كانت وطن��ه وفيها أهله 
وأقاربه ونشأته، بل يصرب ويتحمل ويقاوم بشرف وسلمية، حتى يتمكن من إظهار القيم 

)1)  السرية احللبية 22/2.
)2)  فضائل الصحابة:ج2/ص837، ح1535.

)3)  صحيح البخاري:ج3/ ص1401 ح3648.
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األخاقي��ة والمث��ل العليا التي يؤمن هبا، ويرتك بين ظهرانيهم أثرا طيبا وذكرى حس��نة، 
حت��ى وإن هجره��م بعد ذل��ك فصورت��ه الحقيقية يف أذهاهن��م تكون هي مثال الش��رف 

واألمانة والعفو والرحمة.
وهك��ذا كانت هجرة األنبياء جميعا تأيت بعد الص��رب والدعوة والمثابرة وتحمل األذى، 
فق��د هاج��ر إبراهيم عليه الس��ام بعدم��ا دعا قومه وأراه��م الحجة وتحمل بطش��هم به 
وأذاه��م له، وك��ذا لوط الذي ضيق عليه قوم��ه حتى إهنم راودوه ع��ن ضيفه ليفعوا هبم 
الفاحشة، وكذا سيدنا محمد ♀ صرب يف قومه ثاثة عشر عاما حتى أحاطوا 
ببيت��ه وعزموا على الفتك ب��ه، فخرج من بلده وهو حزين على تركها وحزين من صلف 

أهلها وجحودهم.
إذن فالخيار الس��هل لكل مس��لم أو فئة من المس��لمين تعيش يف بيئة بمثل هذه الصعوبة 
أن هترب وترتك األمر وترحل إلى ديار اإلسام دون أن يكون لها تأثير أو فاعلية تركتها 

خلفها تربز فيها صورة طيبة لإلسام والمسلمين.
وأما الخيار الصعب فهو تحمل المسؤولية كما تحملها األنبياء يف دعوة قومهم والصرب 

على أذاهم.
ثاني��ا: يجب التمس��ك المطلق بالقي��م األخاقية والمثل الفاضلة إل��ى أقصى درجة مع 
الناس جميعا، من آمن ومن كفر، من سالم ومن عادى، فاألخاق ال تتجزأ، وال يتخلى 

عنها المؤمن أبدا تحت وطأة الكراهية والمعاداة.
يس��تدل على ذلك بأن س��يدنا محمدا ♀ كان حتى آخر يوم له يف مكة محط 
ودائ��ع وأمانات المش��ركين يف قريش، يرون��ه الصادق األمين، ولم تراودهم خش��ية أو 
خيف��ة م��ن تبديده ألماناهتم ج��راء ما يفعلونه مع��ه ومع أصحابه م��ن اضطهاد وتعذيب 

وإيذاء.
وق��د أثب��ت لهم النب��ي ♀ أن��ه المث��ال والنموذج يف حف��ظ األمان��ة والوفاء 
بالعه��ود، فق��د ترك ابن عمه عل��ي بن أبي طالب رضي اهلل عنه يف فراش��ه حتى يردَّ على 

مشركي قريش المعتدين الظالمين أماناهتم وودائعهم التي تركوها عنده.
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فا يس��تجيز المس��لم لنفس��ه وهو يف ديار غير المسلمين أن يس��لبهم أموالهم أو يعتدي 
عل��ى أماناهتم بدع��وى أهنم مخالفون له يف العقيدة أو محاربون لإلس��ام أو غير ذلك، 
بل على العكس يجب أن يظهر بينهم كنقطة مضيئة ومنارة يشار إليها يف حسن الخلق.

ثالثا: عدم انتهاج هنج العزلة والهجر، وإنما يكون المس��لم نموذجا للفاعلية واالندماج 
والتعاون مع اآلخرين يف الرب والتقوى دون اإلثم والعدوان.

ويص��ر المس��لم عل��ى المش��اركة يف المجتمع وني��ل الحرية في��ه، والتعبير عن ش��عائر 
دين��ه وعقيدت��ه يف كل م��كان، دون أن يعتدي أو يس��يء ألحد، فقد أصر س��يدنا محمد 
♀ على ارتياد الكعبة وممارسة الصلوات فيها أمام المشركين بعزيمة وقوة 
وش��جاعة، ولم يأبه العتدائهم عليه أو إس��اءهتم له بالس��ب والضرب وغير ذلك، ولم 
يدفعه باطلهم وأصنامهم وصفيرهم ومكاؤهم أن يحجم عن حقه يف الحرية، وعن حقه 

يف إظهار الحق الذي كلف به وأرسل بالدعوة إليه.
رابع��ا: االلت��زام بالرف��ق واللين والرحم��ة يف الدعوة إلى س��بيل اهلل والمعامل��ة مع غير 
المس��لمين، إضافة إلى احرتام عقائدهم ومقدس��اهتم وإن كانت أصناما، وهذا ال يمنع 

من التعبير عن فساد االعتقاد فيها.
َ َعۡدَوۢا بَِغۡيِ ِعۡلٖم{  ِ فََيُس��بُّواْ ٱهللهَّ ِيَن يَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ٱهللهَّ قال تعالى: }َوَل تَُس��بُّواْ ٱلهَّ

]األنعام: 108[
ويس��تدل على ذل��ك من دخول��ه ♀ وأصحابه إلى الكعب��ة يف عمرة القضاء 

والطواف هبا وفيها ثاثمائة وستون صنما مرصوصة حولها.
ولكن حينما أتاه ♀ المش��ركون يف قريش يطلب��ون منه عبادة أصنامهم عاما 
حت��ى ينصرف��وا إلى عبادة اهلل عاما. قالوا: يا محمد، هلم فلنعبد ما تعبد، وتعبد ما نعبد، 
فنش��رتك نحن وأنت يف األم��ر، فإن كان الذي تعبد خيرا مما نعب��د، كنا قد أخذنا بحظنا 
من��ه، وإن كان م��ا نعب��د خيرا مم��ا تعبد، كنت قد أخ��ذت بحظك منه. فأن��زل اهلل تعالى 
ۡعُبُد 

َ
نُتۡم َعٰبُِدوَن َمآ أ

َ
ۡعُبُد َما َتۡعُبُدوَن ٢ َوَلٓ أ

َ
َه��ا ٱۡلَكٰفُِروَن ١ َلٓ أ يُّ

َ
أ فيه��م: }قُۡل َيٰٓ

ۡعُبُد ٥ لَُك��ۡم دِيُنُكۡم َوِلَ 
َ
نُتۡم َعٰبِ��ُدوَن َمآ أ

َ
ا َعَبدتُّ��ۡم ٤ َوَلٓ أ نَ��ا۠ َعبِ��ٞد مهَّ

َ
٣ َوَلٓ أ

دِيِن{ ]الكافرون: 1- 6[.
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فا مس��اومة على الش��رك باهلل أو ترك عبادته وحده، ولكن هي الحرية يعطاها اإلنسان 
يف التوجه بالعبادة حيث ش��اء، }َوِلَ دِيِن{ اتركوين حيث أعبد اهلل، وأدعو الناس إليه 

بالحكمة والموعظة الحسنة.
خامسا: الصرب والمثابرة وتحمل األذى والمقاومة بسلمية.

ماذا يفعل المس��لم إن وجد من قومه أو وطنه معاداة أو اضطهادا، وأرادوا فتنته يف دينه، 
والع��دوان على ماله وكرامته حس��ب ه��ذا النموذج المكي، وكم��ا حدث مع أصحاب 
محم��د ♀ عمار وب��ال وصهيب وغيرهم، إنه الصرب رغب��ة يف التعايش مع 
اآلخرين، ورغبة عن الصدام، وألن المس��لم صاحب رس��الة، وتأديتها أمر صعب ليس 

بالهين، وال يتوقع من اآلخرين ترك ما ألفوه بسهولة.
والص��رب يكون مع المقاومة الس��لمية ببذل المال كما فعل أب��و بكر الصديق، أو بالجهر 

بالحق والصدع به كما فعل ابن مسعود وأبو ذر الغفاري رضي اهلل عنهم أجمعين.
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النموذج الثاني: جمتمع احلبشة

إن الهج��رة ت��أيت كأداة ووس��يلة من وس��ائل المقاوم��ة وتجنب الص��دام والتحارب مع 
المجتم��ع، وليس��ت غاي��ة، ولقد لج��أ إليها معظم األنبي��اء يف أقوامه��م ولكن بعد صرب 
ومعاناة، ولقد قص علينا القرآن الكريم هجرة األنبياء، كلوط وإبراهيم ونوح وموسى، 
فالهجرة نموذج للتعايش والتكيف مع اآلخر، وتحمل مشقة الغربة وهجرة الوطن من 

أجل إيثار السام على التنافر والمحاربة.
ولك��ن الفريد يف تجربة رس��ول اهلل ♀ س��يد المرس��لين، أن��ه أذن ألصحابه 
بالهج��رة والخروج من مكة تحت وط��أة التعذيب واالضطهاد، وآث��ر الصرب والتحمل 
والدعوة يف قومه حتى استنفد كل الطرق والوسائل يف الحوار واإلقناع والمقاومة، ولم 
يهاجر رس��ول اهلل ♀ إال بعد أن هاجر معظ��م أصحابه إلى المدينة واطمأن 
على أمنهم فيها، حيث دخل اإلسام كل بيت يف المدينة فأصبحت موطنا آمنا ينعم فيه 

المسلمون باالستقرار.
وسبق الهجرة إلى المدينة الهجرة إلى الحبشة، والحبشة تميزت عن مكة بأمرين:

األول: أهن��ا كانت مجتمعا يدين أهله بالنصرانية، وهي خير من الوثنية التي كانت تدين 
هب��ا قري��ش، فالنصارى أهل كتاب وهو اإلنجيل ويتبعون عيس��ى عليه الس��ام نبي اهلل، 

ويؤمنون بالوحي والرسالة.
والثاين: أن الحكومة يف الحبشة كانت لملك عادل منصف اشتهر بالشهامة والنجدة.

فلم��ا رأى رس��ول اهلل ♀ ما يصي��ب أصحابه من الب��اء والتعذيب الذي ال 
يحتمل، والفتنة يف الدين واألهل والمال، قال لهم: ))لو خرجتم إلى أرض الحبشة؛ فإن 
به��ا ملكا عظيما ال يظلم عنده أحد، وهي أرض ص��دق، حتى يجعل اهلل لكم فرجا مما 

أنتم فيه)))1) فخرج قوم، وسرت الباقون إسامهم. 
وكانت أرض الحبشة متجرا لقريش، فخرج عند ذلك أصحاب رسول اهلل ♀ 
إل��ى أرض الحبش��ة مخاف��ة الفتنة وفرارا إل��ى اهلل بدينهم، وكانوا أحد عش��ر نفرا وأربع 
نس��وة متسللين سرا، فصادف وصولهم إلى البحر سفينتين للتجار فحملوهم فيهما إلى 

)1)  سنن البيهقي الكربى 9/9.
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أرض الحبشة، وكان مخرجهم يف رجب من السنة الخامسة من النبوة، وخرجت قريش 
يف آثارهم ليعتدوا عليهم.

وكان أول م��ن خ��رج عثمان بن عفان ومعه امرأته رقية بنت رس��ول اهلل ♀، 
والزبي��ر بن الع��وام ابن عمة النبي ♀، وعبد الرحم��ن بن عوف، وجعفر بن 
أبي طالب ابن عم النبي ♀، وأبو س��لمة وامرأته أم س��لمة واسمها هند بنت 
أبي أمية، وعبد اهلل بن مس��عود فيمن خرج معهم رضي اهلل عنهم، فأقاموا عند النجاشي 
ش��عبان ورمضان، وقدموا يف ش��وال فلم يدخ��ل أحد منهم مكة إال وآذهتم عش��ائرهم، 
ف��أذن له��م رس��ول اهلل ♀ يف الخروج مرة أخ��رى، فخرج��وا يف جماعة من 

رجال ونساء.
عن أم س��لمة بنت أبي أمية بن المغي��رة رضي اهلل عنها زوج النبي ♀  ●

أهنا قالت: لما ضاقت علينا مكة وأوذي أصحاب رس��ول اهلل ♀ وفتنوا 
ورأوا ما يصيبهم من الباء والفتنة يف دينهم وأن رسول اهلل ♀ ال يستطيع 
دفع ذلك عنهم وكان رسول اهلل ♀ يف منعة من قومه وعمه ال يصل إليه 
ش��يء مما يك��ره مما ينال أصحابه فقال لهم رس��ول اهلل ♀: ))إن بأرض 
الحبش��ة ملكا ال يظلم أحد عنده فالحقوا ببالده حتى يجعل اهلل لكم فرجا ومخرجا 
مم��ا أنتم فيه)). فخرجنا إليها أرس��اال حتى اجتمعنا هب��ا فنزلنا خير دار إلى خير جار 

أمنا على ديننا ولم نخش منه ظلما)1) .
وعن أم س��لمة قالت: لما نزلنا أرض الحبش��ة، جاورنا هبا خير جار النجاشي، أمنا على 
ديننا، وعبدنا اهلل تعالى ال نؤذى وال نس��مع ش��يئا نكرهه، فلما بلغ ذلك قريشا، ائتمروا 
بينهم أن يبعثوا إلى النجاش��ي فينا رجلين منهم جلدين وأن يهدوا للنجاش��ي هدايا مما 
يستطرف من متاع مكة، وكان من أعجب ما يأتيه منها األدم فجمعوا له أدما كثيرا، ولم 
يرتك��وا م��ن بطارقته بطريقا إال أه��دوا له هدية، ثم بعث��وا بذلك عبد اهلل ب��ن أبي ربيعة، 
وعم��رو بن الع��اص، وأمروهما بأمرهم وقالوا لهما: ادفعا إلى كل بطريق هديته قبل أن 
تكلما النجاش��ي فيهم ثم قدما إلى النجاش��ي هداياه ثم ساه أن يسلمهم إليكما قبل أن 

يكلمهم. 
)1)  رواه البيهقي يف السنن الكربى 9/9.
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وقال��ت: فخرجا حت��ى قدما على النجاش��ي...ثم إهنم��ا قدما هداياهما إلى النجاش��ي 
فقبله��ا منهم��ا، ثم كلماه فقاال له: أيها الملك إنه قد ضوى إلى بلدك منا غلمان س��فهاء 
فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا يف دينك، وجاءوا بدين ابتدعوه ال نعرفه نحن وال أنت، 
وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لرتدهم إليهم فهم 
أعلى هبم عينا... قالت: فقالت بطارقته حوله: صدقا أيها الملك قومهم أعلى هبم عينا، 
وأعلم بما عابوا عليهم فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى بادهم وقومهم. قالت: فغضب 
النجاش��ي، ث��م قال: الها اهلل إذن ال أس��لمهم إليهم��ا، وال يكاد قوم ج��اوروين، ونزلوا 
بادي، واختاروين على من س��واي حتى أدعوهم فأس��ألهم عما يقول هذان يف أمرهم، 
فإن كانوا كما يقوالن أس��لمتهم إليهم��ا، ورددهتم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك 

منعتهم منهما، وأحسنت جوارهم ما جاوروين.
كلمة جعفر بن أبي طالب إلى النجاشي:

وكلم��ه جعفر بن أبي طالب فق��ال له: أيها الملك كنا قوما أه��ل جاهلية نعبد األصنام، 
ون��أكل الميت��ة، ونأيت الفواح��ش، ونقطع األرحام، ونس��يء الجوار، وي��أكل القوي منا 
الضعي��ف، فكنا على ذلك حتى بعث اهلل إلينا رس��وال منا، نعرف نس��به وصدقه وأمانته 
وعفاف��ه، فدعانا إل��ى اهلل لنوحده ونعبده ونخل��ع ما كنا نعبد نح��ن وآباؤنا من دونه من 
الحجارة واألوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء األمانة وصلة الرحم وحس��ن الجوار 
والكف عن المحارم والدماء وهنانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف 
المحصنات، وأمرنا أن نعبد اهلل وحده ال نشرك به شيئا، وأمرنا بالصاة والزكاة والصيام 
-قالت فعدد عليه أمور اإلسام- فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من اهلل فعبدنا 
اهلل وح��ده فلم نش��رك به ش��يئا، وحرمنا ما حرم علين��ا، وأحللنا ما أحل لن��ا، فعدا علينا 
قومن��ا، فعذبون��ا، وفتنونا عن ديننا، ليردونا إلى عبادة األوث��ان من عبادة اهلل تعالى، وأن 
نس��تحل ما كنا نس��تحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا، وحالوا بيننا 
وبي��ن ديننا، خرجنا إلى بادك، واخرتناك على من س��واك، ورغبنا يف جوارك، ورجونا 

أن ال نظلم عندك أيها الملك.
قالت: فقال له النجاش��ي: هل معك مما جاء به عن اهلل من شيء؟ قالت فقال له جعفر: 
نعم. فقال له النجاش��ي: فاقرأه علي. قالت: فق��رأ عليه صدرا من }ٓكهيٓعٓص{ قالت: 
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فبك��ى واهلل النجاش��ي حتى اخضلت لحيته وبكت أس��اقفته حت��ى أخضلوا مصاحفهم 
حين س��معوا ما تا عليهم. ثم قال لهم النجاش��ي: إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج 

من مشكاة واحدة. انطلقا.
قال��ت: فلم��ا خرجا من عنده قال عمرو بن العاص: واهلل آلتينه غدا عنهم بما أس��تأصل 
ب��ه خضراءهم. قالت: فقال له عبد اهلل بن أب��ي ربيعة، وكان أتقى الرجلين فينا: ال نفعل 
فإن لهم أرحاما، وإن كانوا قد خالفونا؛ قال: واهلل ألخربنه أهنم يزعمون أن عيس��ى ابن 

مريم عبد. 
قال��ت: ثم غدا عليه من الغد فقال له: أيها الملك إهنم يقولون يف عيس��ى ابن مريم قوال 
عظيما، فأرسل إليهم فسلهم عما يقولون فيه. قالت: فأرسل إليهم ليسألهم عنه. قالت: 

ولم ينزل بنا مثلها قط. 
فاجتمع القوم ثم قال بعضهم لبعض: ماذا تقولون يف عيس��ى ابن مريم إذا س��ألكم عنه؟ 
قال��وا: نق��ول واهلل م��ا قال اهلل وما جاءنا ب��ه نبينا، كائنا يف ذلك ما ه��و كائن. قالت: فلما 

دخلوا عليه قال لهم: ماذا تقولون يف عيسى ابن مريم؟ 
قالت: فقال جعفر بن أبي طالب: نقول فيه الذي جاءنا به نبينا ♀، هو عبد اهلل 
ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. قالت: فضرب النجاشي بيده إلى 

األرض فأخذ منها عودا، ثم قال: واهلل ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود. 
قال��ت: فتناخ��رت بطارقته حوله حين قال ما قال، فق��ال: وإن نخرتم واهلل، اذهبوا فأنتم 
ش��يوم بأرضي -والش��يوم اآلمنون- من سبكم غرم، ما أحب أن لي دبرا من ذهب وأين 
آذيت رجا منكم. � قال ابن هش��ام: والدبر )بلس��ان الحبش��ة(: الجبل... ردوا عليهما 
هداياهم��ا، ف��ا حاجة لي هبا، فواهلل ما أخذ اهلل مني الرش��وة حين رد علي ملكي، فآخذ 
الرشوة فيه، وما أطاع الناس يفَّ فأطيعهم فيه. قالت: فخرجا من عنده مقبوحين مردودا 

عليهما ما جاءا به، وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار. اه�
ويف رواي��ة أم س��لمة عن مقام المس��لمين بالحبش��ة يتعلم المس��لم يف كل زمان ومكان 
النموذج الثاين نموذج المس��لمين يف الحبشة، يتعلم المسلم كيف يواجه أزمة التعايش، 
وكيف يدير الحوار والمجادلة التي تضمن له الس��امة واالحرتام، فالمس��لمون الذين 
فروا إلى الحبش��ة لم يتزعزعوا أمام الملك وإنما ثبتوا، واختاروا من بينهم قائدا يمثلهم 
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ويتحدث باس��مهم، حتى ال يضطربوا ويتش��تتوا، وخاطب س��يدنا جعفر بن أبي طالب 
المل��ك بكام فيه الحكم��ة والمنطق والعقل وفيه المودة والتق��رب، خاطب فيه إيمانه 
بالمس��يح، وخاطب��ه بالقيم األخاقية التي يؤمن هبا، وخاطب��ه بالقول اللين الرفيق، ويف 

ذات الوقت لم يكذب أو يدلس أو يغش.
ف��إذا م��ا قارنا بي��ن موقف جعف��ر بن أبي طال��ب الصحاب��ي وبين موقف بع��ض الفرق 
المتش��ددة التي تفر إلى باد غير إس��امية تطلب فيها اللجوء والس��لم واألمن، س��نرى 
بونا ش��ديدا، فالمتشددون يخاطبون غير المس��لمين أصحاب الباد بالغلظة والجفاء، 
ويتعال��ون عليهم، وال يتعايش��ون معهم بفاعلية واندماج، ويظه��رون التمايز يف المظهر 
بالمبالغ��ة يف اتب��اع إطاق اللحي��ة ولبس الجلباب يف غير مقام��ه أو موضعه، بما يثير يف 
نف��وس الناس النف��ور منهم والتوج��س، ويخاطبون الن��اس بلغة الكراهي��ة والضغينة، 

ويرون يف لغة المحبة والتسامح خروجا على اإلسام وبعدا عنه وتخليا عن ثوابته.
إن م��ا يفعله ه��ؤالء الجاهلون م��ن تجاهل لمفاهي��م التعايش ونماذجه له��و خلط بين 
أح��كام النم��اذج األربعة واألح��وال الواقعية الت��ي تطابق كل نم��وذج، فيعود من ذلك 
األثر الس��يئ على صورة الدين اإلس��امي يف أذهان الناس فينصرفون عنه، فيكون هذا 
المتش��دد سفير سوء وش��ؤم عن المسلمين، يس��هل على أعداء اإلس��ام الهجوم عليه 

ورمي أتباعه باإلرهاب والعنف. 
فرح المهاجرين بنصرة النجاشي على عدوه:

قالت أم س��لمة: فواهلل إنا لعلى ذلك إذ نزل به رجل من الحبش��ة ينازعه يف ملكه. قالت: 
ف��واهلل م��ا علمتنا َحزنَّ��ا ُحزًنا قط كان أش��د علينا من ح��زن حزناه عند ذل��ك؛ تخوفا أن 
يظهر ذلك الرجل على النجاشي، فيأيت رجل ال يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف 
منه. قالت: وسار إليه النجاشي، وبينهما عرض النيل، قالت: فقال أصحاب رسول اهلل 
-صلى اهلل عليه وعلى آله وس��لم-: من رجل يخ��رج حتى يحضر وقيعة القوم ثم يأتينا 
بالخ��رب؟ قالت فقال الزبي��ر بن العوام: أنا. قال��وا: فأنت. وكان من أحدث القوم س��نا. 
قالت: فنفخوا له قربة فجعلها يف صدره ثم س��بح عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التي 
هبا ملتقى القوم، ثم انطلق حتى حضرهم. قالت: فدعونا اهلل تعالى للنجاش��ي بالظهور 
عل��ى عدوه والتمكين له يف باده. قالت: فواهلل إن��ا لعلى ذلك متوقعون لما هو كائن إذ 
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طلع الزبير وهو يس��عى، فلمع بثوبه وهو يقول: أال أبشروا، فقد ظفر النجاشي، وأهلك 
اهلل عدوه ومكن له يف باده. 

قال��ت: فواهلل ما علمتنا فرحنا فرحة قط مثلها. قالت: ورجع النجاش��ي، وقد أهلك اهلل 
عدوه ومكن له يف باده واستوسق عليه أمر الحبشة، فكنا عنده يف خير منزل حتى قدمنا 

على رسول اهلل ♀ وهو بمكة)1).
وأقام أصحاب النبي ♀ مع النجاش��ي وأهل الحبشة يف سلم وود واحرتام، 
وآث��ر كثي��ر م��ن الصحاب��ة البقاء يف الحبش��ة حتى بع��د هجرة النب��ي ♀ إلى 

المدينة، فقد بقي يف الحبشة نحو خمسين أو ستين تحت حماية النجاشي.
أ - جعف��ر ب��ن أبي طال��ب ابن عم النبي ♀ وهو أس��ن من أخيه علي بعش��ر 
س��نين، هاجر الهجرتين، وهاجر من الحبش��ة إلى المدينة، ق��دم المدينة بعد فتح مكة، 

فواىف المسلمين وهم على خيرب إثر أخذها. 
وذكر أن جعفرا رضي اهلل عنه ولد له بأرض الحبش��ة ثاثة أوالد: محمد، وعون، وعبد 
اهلل. وكان النجاشي قد ولد له مولود يوم ولد عبد اهلل، فأرسل النجاشي إلى جعفر يسأله 
كيف أسميت ابنك؟ فقال: عبد اهلل. فسمى النجاشي ابنه عبد اهلل، وأرضعته أسماء بنت 

عميس امرأة جعفر مع ابنها عبد اهلل، فكانا يتواصان بتلك األخوة)2).
وحضر معه أبو موس��ى األش��عري، صادفت سفينته سفينة جعفر بن أبي طالب، فقدموا 

جميعا.
وقدم معهم أيضا عتبة بن مس��عود الهذلي أخو عبد اهلل بن مس��عود، وقهطم بنت علقمة 

وزوجها سليط بن عمرو.
ب - عب��د اهلل بن الحارث، وكان يقول ش��عرا يحرض فيه المس��لمين على الهجرة إلى 

الحبشة، ويصف ما لقوا فيها من األمن، فمنه:
ل��ق��اء اهلل وال��دي��ني����ا راك����ب����ا ب��ل��غ��ن ع���ن���ي م��غ��ل��غ��ل��ة ي��رج��و  م��ن ك���ان 
واس���ع���ة اهلل  ب�����اد  وج����دن����ا  والهون إن�����ا  وال��م��خ��زاة  ال��ذل  م��ن  تنجي 

)1)  السرية النبوية البن هشام 338-334/1.
)2)  أبو القاسم السهييل: الروض األنف 587/6.
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ال��ح��ي��اة وال ذل  ع��ل��ى  ت��ق��ي��م��وا  مأمون ف��ا  غير  وغ��ي��ب  ال��م��م��ات  خ��زي 
واط���رح���وا اهلل  رس�����ول  ت��ب��ع��ن��ا  ق���ول ال��ن��ب��ي وغ���ال���وا يف ال��م��وازي��نإن����ا 

ويف كتاب الباذري ويف ذيل الطرباين أنه مات بالحبشة.
ج - المطل��ب ب��ن أزه��ر وأخ��وه طليب: هاج��را إلى الحبش��ة وهبا مات��ا، وكان خروج 
المطلب بن أزهر إلى الحبشة مع امرأته رملة بنت أبي عوف، فولدت له بأرض الحبشة 

عبد اهلل بن المطلب.
قال ابن الكلبي: مات وولده بأرض الحبشة.
رسائل النبي ♀ إلى النجاشي:

إن حس��ن أخ��اق الصحابة وفقه التعاي��ش الذي طبقوه بالحبش��ة كان من أثره أن دخل 
ملك الحبشة النجاشي يف اإلسام.

روى ابن إس��حاق: اجتمعت الحبش��ة فقالوا للنجاش��ي: إنك قد فارقت ديننا وخرجوا 
عليه. فأرس��ل إلى جعفر وأصحابه فهيأ لهم س��فنا وقال: اركبوا فيها، وكونوا كما أنتم، 
ف��إن هزمت فامضوا حتى تلحقوا بحيث ش��ئتم، وإن ظفرت فاثبتوا. ثم عمد إلى كتاب 
فكتب فيه هو يش��هد أن ال إله إال اهلل وأن محمدا عبده ورس��وله ويش��هد أن عيس��ى ابن 

مريم عبده ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم)1) .
وكان رسول اهلل ♀ قد أرسل إليه عمرو بن الضمري برسالة جاء فيها:

بسم اهلل الرحمن الرحيم. 
م��ن محمد رس��ول اهلل إل��ى النجاش��ي األصحم ملك الحبش��ة، ف��إين أحم��د إليك اهلل 
الملك القدوس الس��ام المؤمن المهيمن، وأشهد أن عيسى ابن مريم روح اهلل وكلمته 
ألقاه��ا إلى مريم البتول الطيبة الحصنة، فحملت بعيس��ى من روح��ه، ونفخه كما خلق 
آدم بي��ده ونفخه، وإين أدعوك إلى اهلل وحده ال ش��ريك له، والم��واالة على طاعته، وأن 
تتبعن��ي وتؤمن بالذي جاءين، فإين رس��ول اهلل، وإين أدعوك وجنودك إلى اهلل فقد بلغت 

ونصحت، فاقبلوا نصحي، والسام على من اتبع الهدى. اه�

)1)  السرية النبوية البن هشام 340/1.
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فلما وصله الكتاب وضعه على عينيه ونزل عن س��ريره فجلس على األرض ثم أس��لم، 
وكتب الجواب للنبي ♀: 

بسم اهلل الرحمن الرحيم.
إلى محمد رس��ول اهلل. من النجاش��ي األصحم بن أبجر. سام عليك يا نبي اهلل ورحمة 
اهلل وبركاته، اهلل الذي ال إله إال هو الذي هداين إلى اإلسام. أما بعد: فقد بلغني كتابك 
يا رسول اهلل فيما ذكرت من أمر عيسى، فورب السماء واألرض إن عيسى ما يزيد على 
م��ا ذك��رت. وق��د عرفنا ما بعثت ب��ه إلينا، وقد قرين��ا ابن عمك وأصحابه، فأش��هد أنك 
رس��ول اهلل صادقا مصدقا، وقد بايعتك وبايعت ابن عمك وأس��لمت على يديه هلل رب 
العالمين، وأرسلت إليك بابني أرها بن األصحم بن أبجر فإين ال أملك إال نفسي، وإن 

شئت أن آتيك فعلت يا رسول اهلل)1).
وع��ن جابر رض��ي اهلل عنه قال النب��ي ♀ حين مات النجاش��ي: ))مات اليوم 

رجل صالح، فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمة)))2) .
النجاشي يدفع صداق أم المؤمنين أم حبيبة:

ت��زوج رس��ول اهلل ♀ أم حبيبة، واس��مها رمل��ة بنت أبي س��فيان بن حرب، 
زوج��ه إياه��ا خالد بن س��عيد بن الع��اص، وهما بأرض الحبش��ة، وأصدقها النجاش��ي 
ع��ن رس��ول اهلل ♀ أربعمائة دين��ار، وهو الذي كان خطبها على رس��ول اهلل 

.(3(♀
فرح النجاشي بنصر المسلمين يف بدر:

وق��د روي أن وقع��ة بدر حين انتهى خربها إلى النجاش��ي رحم��ه اهلل، وعلم هبا قبل من 
عنده من المس��لمين، فأرس��ل إليهم، فلما دخلوا عليه إذا هو قد لبس مسحا وقعد على 
الرتاب والرماد، فقالوا له: ما هذا أيها الملك؟ فقال: إنا نجد يف اإلنجيل أن اهلل سبحانه 
إذا أح��دث بعبده نعمة وج��ب على العبد أن يحدث هلل تواضعا، وأن اهلل قد أحدث إلينا 

)1)  دالئل النبوة للبيهقي 309/2.
)2)  البخاري )كتاب مناقب الصحابة - باب موت النجايش( 51/5، رقم )3925).

)3)  السرية النبوية البن هشام 645/2.
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وإليك��م نعمة عظيمة، وهي أن النبي محمدا ♀ بلغني أنه التقى هو وأعداؤه 
بواد يقال له: بدر. كثير األراك، وأن اهلل تعالى قد هزم أعداءه فيه، ونصر دينه)1).

هدايا النجاشي لرسول اهلل ♀:
أ - عن ابن عباس رضي اهلل عنه قال: أهدى النجاشي إلى رسول اهلل ♀ بغلة 

فكان يركبها، وبعث إليه بقدح وكان يشرب فيه.
ب � وعن عائشة أم المؤمنين قالت: أهدى النجاشي إلى رسول اهلل ♀ حلقة 
فيها خاتم ذهب فيه فص حبش��ي، فأخذه رس��ول اهلل ♀ بعود وإنه لمعرض 

عنه، ثم دعا ابنة ابنته ُأمامة بنت أبي العاص فقال: ))تحلي بهذا يا بنية)))2).
ج � وع��ن بري��دة ب��ن الحصيب ق��ال: أهدى النجاش��ي إلى النب��ي ♀ خفين 

ساذجين أسودين، فلبسهما ومسح عليهما)3) .
وردا للمعروف والجميل الذي قدمه النجاش��ي وأهل الحبش��ة للمسلمين أثناء إقامتهم 
يف دياره��م، حينما قدم وفد النجاش��ي على رس��ول اهلل ♀ إل��ى المدينة بعد 

ذلك كان يخدمهم بنفسه.
عن أبي قتادة قال: لما قدم وفد النجاشي على رسول اهلل ♀ فكان يخدمهم 
بنفس��ه، فقال له أصحابه: نحن نكفيك. فقال: ))إنهم كانوا يكرمون أصحابي وأحب أن 

أكافيهم)))4).
مسألة: اشتراك المسلمين مع النجاشي يف حربه مع عدوه:

1 - قال السرخس��ي: وإذا كان قوم من المسلمين مس��تأمنين يف دار الحرب فأغار على 
تلك الدار قوم من أهل الحرب لم يحل لهؤالء المس��لمين أن يقاتلوهم؛ ألن يف القتال 
تعري��ض النف��س فا يحل ذلك إال على وج��ه إعاء كلمة اهلل عز وج��ل وإعزاز الدين، 
وذلك ال يوجد ههنا؛ إال أن يخافوا على أنفسهم من أولئك فحينئذ ال بأس بأن يقاتلوهم 

للدفع عن أنفسهم ال إلعاء كلمة الشرك. 

)1)  الروض األنف 260/3.
)2)  سنن أيب داود: ج4/ ص92 ح 4235، وابن ماجه ج2/ ص1202 ح 3644.

)3)  رواه البيهقي يف السنن الكربى 282/1، رقم )1256).
)4)  أبو عبد اهلل األنصاري: املصباح امليضء 36/2.
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واألصل فيه حديث جعفر رضي اهلل عنه، فإنه قاتل بالحبش��ة مع العدو الذي كان قصد 
النجاش��ي، وإنما فعل ذلك؛ ألنه لما كان مع المس��لمين يومئذ آمنا عند النجاشي فكان 

يخاف على نفسه وعلى المسلمين من غيره، فعرفنا أنه ال بأس بذلك عند الخوف)1).
2 – وقال أيضا السرخسي: باب االستعانة بأهل الشرك واستعانة المشركين بالمسلمين.
ذك��ر حدي��ث الزبير رض��ي اهلل تعالى عنه حين كان عند النجاش��ي فنزل ب��ه عدوه فأبلى 

يومئذ مع النجاشي باء حسنا، فكان للزبير عند النجاشي هبا منزلة حسنة. 
فبظاهر هذا الحديث يستدل من يجوز قتال المسلمين مع المشركين تحت رايتهم.

ولك��ن تأويل ه��ذا من وجهين عندن��ا: أحدهما: أن النجاش��ي كان مس��لما يومئذ، كما 
روي، فلهذا استحل الزبير القتال معه.

والث��اين: أنه لم يكن للمس��لمين يومئذ ملجأ غيره على ما روي عن أم س��لمة رضي اهلل 
تعالى عنها قالت: لما اطمأننَّا بأرض الحبش��ة فكنا يف خير دار، عند خير جار، نعبد ربنا 
إل��ى أن س��ار إلى النجاش��ي عدو له، فما نزل بن��ا قط أمر عظيم منه، قلن��ا: إن ظهر على 
النجاشي لم يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف، فأخلصنا الدعاء إلى أن يمكن اهلل 

النجاشي)2).
3 – ق��ال الب��اذري: أبو عب��د اهلل الزبير بن العوام قاتل مع النجاش��ي ع��دوا له، فأعطاه 

العنََزة التي صارت إلى رسول اهلل ♀.
وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: لما هاجر الزبير إلى أرض الحبشة، خرج مع النجاشي 
فقاتل عدوا له، فأعطاه النجاش��ي يومئذ عنََزة فقاتل هبا وطعن عدة حتى ظهر النجاش��ي 

على عدوه. وقدم الزبير هبا فشهد بدرا وهي معه. وشهد هبا يوم أحد ويوم خيرب. 
ثم أخذها رس��ول اهلل ♀ منه منصرفه من خيرب، فكانت تحمل بين يديه يوم 

العيد؛ يحملها بال بن رباح؛ ويخرج هبا يف أسفاره فرتكز بين يديه يصلي إليها. 
وتويف ♀ واألمر على ذلك؛ وكان أبو بكر، وعمر، وعثمان رضي اهلل تعالى 

عنهم على ذلك. فهي اليوم تحمل بين أيدي األئمة)3).

)1)  املبسوط للرسخيس 98/10.
)2)  رشح السري الكبري 1424/4.

)3)  البالذري: أنساب األرشاف 524/1.
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4 - قال الشافعي رحمه اهلل: قد قيل: يقاتلهم. قد قاتل الزبير وأصحاب له بباد الحبشة 
مشركين عن مشركين)1).

إن نموذج الحبش��ة يكون فيه المس��لمون أقلية مضطهدة وهارب��ة من أرض إلى أرض، 
حتى عثرت على أرض نعمت فيها باألمن والعدل والحرية يف ظل دولة غير إس��امية، 
وه��ذا النموذج أو ه��ذه الحالة قد تبدو يف القرن الث��اين أو الثالث الهجري مجرد فرض 
مس��تبعد قيامه، وهذا يفس��ر عزوف الفقه��اء حينئذ عن تدبره واالس��تنباط من أحكامه؛ 
ألن الحض��ارة اإلس��امية كان��ت يف أوجها قوي��ة مزدهرة، هتت��دي بنم��وذج المدينة يف 
عهده��ا األخير عهد الس��يادة والق��وة، وكل ناظر مهما بُعَد افرتاضه يف التش��اؤم لم يكن 
يتوق��ع خفوت تلك الحضارة وتراجعها إلى الدرجة التي تحتاج إلى اس��تلهام النموذج 

الحبشي.
فانش��غال الفقهاء يف القرن الثاين والثالث بالفقه الزمني، واستغراقهم يف النموذج الرابع 
فق��ط وهو نم��وذج المدينة بعهدها األخير، كان واجب وقته��م، وال غضاضة عليهم يف 
ذل��ك، ولك��ن لكل وقت واجب��ه المنوط بأهل العل��م والدراية أن يقوم��وا باالجتهاد يف 
مس��ائله ووقائعه، ش��ريطة أال يخرجوا عن اإلطار الذي وضعه الشرع الشريف بثوابته، 

ووجد تطبيقه يف سيرة النبي ♀ وسنته وأفعاله وتقريراته.
ودور العلماء المجتهدين يف عصرنا، إذ تقلبت األحوال وتغير الواقع، أن يعيدوا دراسة 
النموذج الحبشي حتى يستعين به المسلم فيتمكن من التعايش مع الواقع بفاعلية موفقا 

لواقعه مع تعاليم الدين وثوابته.
أم��ا إذا تكاس��ل العلم��اء ع��ن االجته��اد واكتف��وا باج��رتار اجته��ادات فقهاء س��ابقين، 
اجته��دوا وأحس��نوا يف تحقيق الرش��اد يف ظل واقعه��م، فإن الهوة ستتس��ع وتتعمق بين 
واقع المس��لمين وبين تحقيق مصالحهم المعيش��ية، وسيشعر المسلم بالحرج والعنت 
والمش��قة يف االلتزام باألحكام الفقهية حس��ب اجتهاد الفقهاء وفق نموذج مختلف عن 

الواقع الذي يعيش فيه تماما.



)1)  األم 256/4، ومعرفة السنن 340/13.
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النموذج الثالث: املدينة يف املرحلة األوىل

المدين��ة وفق ه��ذا النموذج كان��ت تمثل دولة يف ط��ور التكوين والتش��كل، يلزمها بناء 
مؤسسات وتحديد سلطات وصاحيات ورسم سياسات وخطط، ومواجهة صعوبات 
وتحدي��ات خارجية وداخلية، ومثَّل التعايش يف المجتمع المدين أهم األزمات بس��بب 
الحال��ة االجتماعي��ة التي اقتض��ت أن يمتزج خليط متن��وع ومختلف من البش��ر يف بيئة 

واحدة.
التنوع: 

أ � أصح��اب األرض األصلي��ون وهم أهل المدين��ة )األنصار(، وواف��دون يزاحموهنم 
ويشاركوهنم يف السكن والتجارة واألسواق وغير ذلك وهم )المهاجرون(.

ب � المهاج��رون لم يكونوا عصبة واحدة، ولكنهم أتوا من بقاع ش��تى، وينتمون لقبائل 
وبطون مختلفة، ربما كان بينها تاريخ من الصراع والتناحر والتنافس.

ج � األنصار كانوا منقس��مين إلى أوس وخزرج، والصراع بين القبيلتين قريب وش��ديد 
على من يكون له السيادة على المدينة.

د – كان بالمدين��ة تنوع يف الدين، كان فيها المس��لمون، وفيها المنافقون الذين ُيظهرون 
المواالة واإليمان ويبطنون العداوة والكراهية، وفيها اليهود، وفيها مشركون وثنيون.

ه� � اليهود كانوا يعيشون يف حصون يستقلون هبا ومعهم الساح والعتاد، يف شبه كيانات 
منفصلة عن العرب، وكانوا فرقا: قينقاع، وبنو النضير، وبنو قريظة، ويهود خيرب.

وكان اليهود يتكسبون قبل هجرة النبي ♀ من الوقيعة والدسيسة بين األوس 
والخزرج، فقس��موا أنفسهم قس��مين، األول يناصر األوس ويمدهم بالساح والمؤن، 
والثاين يناصر الخزرج ويمدهم بالس��اح والمؤن، فيضع��ف العرب بالمدينة يوما بعد 

يوم، ويظل اليهود أقوياء ال ينافسهم أحد.
و � كان بالمدينة تنوع طبقي، تمثل يف طرق المعيشة المختلفة، فمنهم البدو أو األعراب 
الذين تميزوا بالخش��ونة والغلظة والجفاء يف المعامل��ة وطريقة العيش، ومنهم الحضر 

أهل المدينة الذين يشتغلون بالتجارة وينعمون بالرفاهة واللين.
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ز � ه��ذا غي��ر التنوع يف األص��ول الوافدة على المدين��ة، فكان فيها الع��رب واألحباش، 
واألبيض واألسود، واألحرار والعبيد، والرومي والفارسي.

فيمكن أن نتخيل صعوبة الجمع والتعايش يف ظل هذا التنوع والتمايز الكبير، فماذا فعل 
سيدنا رسول اهلل ♀؟

أوال: ب��دأ رس��ول اهلل ببناء المؤسس��ات، فتوجه لتكوي��ن فرق العم��ل وتوحيد الجميع 
حول هدف وغاية وهي بناء المسجد، وهذا المسجد هو الذي سيجتمع فيه المسلمون 
بفئاهتم المختلفة، فيحدث بينهم التآلف والتوحد والمش��اركة، وس��يكون مقرا للحكم 
بينهم والقضاء يف نزاعاهتم، ومدرسة يتعلمون فيها الدين واألخاق والنظام، باإلضافة 
إلى أهنم س��يلتقون فيه مع قائدهم ونبيهم ويؤدون ش��عائر دينهم، فكان المسجد النبوي 

مجموعة من المؤسسات مجتمعة.
فكان بناء المس��جد بمثابة مش��روع مصي��ري جمع كلمة المس��لمين يف المدينة، ووحد 

صفهم، وصرفهم عن كل اختاف.
ثانيا: المؤاخاة بين المهاجرين واألنصار.

والمؤاخ��اة ص��ورة مبتك��رة لمواجه��ة األزم��ة االقتصادي��ة واالجتماعية الت��ي واجهها 
المسلمون يف المدينة، فالمهاجرون قدموا من مكة تاركين بيوهتم وتجارهتم وأموالهم، 
وصاروا يف المدينة با مأوى وال أهل، وعلى الرغم من أن المسجد حل جزءا من هذه 
المش��كلة بش��كل س��ريع حيث وفر المس��كن لبعض المهاجرين، وكانت تأتيهم بعض 
المس��اعدات الغذائية، إال أن رس��ول اهلل ♀ وجد هذا حا مؤقتا، استمراره 
س��يجعل المهاجرين عالة يف المسجد ينتظرون أن يس��عى عليهم غيرهم إما يعطي وإما 
يبخل، وستسوء حالتهم النفسية والخلقية، فأمر رسول اهلل بالمؤاخاة وهي أن يتخذ كل 
أنص��اري أخا له من المهاجري��ن، يأويه يف منزله، ويعمل مع��ه يف تجارته أو حقله، وقد 
أس��هم ذلك يف س��رعة تدريب المهاجرين عل��ى العمل يف المدين��ة، ومعرفتهم بدروب 
الرزق فيها، فس��رعان ما اعتمد المهاجرون على أنفسهم، وأصبحت لهم تجارهتم التي 

أغنتهم.
ع��ن أن��س رضي اهلل عنه أن��ه قال: قدم علينا عب��د الرحمن بن عوف، وآخى رس��ول اهلل 
♀ بين��ه وبين س��عد ب��ن الربي��ع، وكان كثير الم��ال، فقال س��عد: قد علمت 
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األنص��ار أين من أكثرها ماال، سأقس��م مالي بيني وبينك ش��طرين، ول��ي امرأتان، فانظر 
أعجبهم��ا إليك فأطلقها، حتى إذا حلت تزوجَتها. فق��ال عبد الرحمن: بارك اهلل لك يف 
أهلك. فلم يرجع يومئذ حتى أفضل ش��يئا من س��من وأقط، فلم يلبث إال يس��يرا، حتى 
جاء رسوَل اهلل ♀ وعليه وضر من صفرة فقال له رسول اهلل ♀: 
))مهيم)). قال: تزوجت امرأة من األنصار. فقال: ))ما س��قت فيها؟)). قال: وزن نواة من 

ذهب، أو نواة من ذهب، فقال ))أولم ولو بشاة)))1).
األق��ط: لبن مجفف يطب��خ به كالزبد. وضر: أثر من طيب له ل��ون يضعه من دخل على 

زوجة. مهيم: ما شأنك؟
وع��ن أنس قال: لما قدم النبي ♀ المدينة أتاه المهاجرون فقالوا: يا رس��ول 
اهلل ما رأينا قوما أبذل من كثير وال أحس��ن مواس��اة من قليل من قوم نزلنا بين أظهرهم؛ 
لقد كفونا المؤنة وأش��ركونا يف المهنأ، حتى لقد خفنا أن يذهبوا باألجر كله، فقال النبي 

♀: ))ال، ما دعوتم اهلل لهم، وأثنيتم عليهم)))2).
وعن عبد اهلل بن عمرو، أن النبي ♀ كتب كتابا بين المهاجرين واألنصار أن 

يعقلوا معاقلهم وأن يفدوا عانيهم بالمعروف واإلصاح بين المسلمين)3). 
يعقلوا معاقلهم: يشرتكوا يف أداء الدية. يفدوا عانيهم: يشرتكوا يف فداء األسير. 

وق��ال اب��ن إس��حاق: وآخى رس��ول اهلل ♀ بي��ن أصحاب��ه م��ن المهاجرين 
واألنص��ار، فقال: ))تآخوا يف اهلل أخوين أخوين)). ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب، فقال: 
هذا أخي. فكان رس��ول اهلل ♀ سيد المرس��لين وإمام المتقين ورسول رب 
العالمي��ن ال��ذي ليس له خطير وال نظير م��ن العباد وعلي بن أبي طال��ب رضي اهلل عنه 
أخوي��ن، وكان حم��زة ب��ن عبد المطلب، أس��د اهلل وأس��د رس��وله ♀ وعم 
رس��ول اهلل ♀، وزي��د بن حارث��ة، مولى رس��ول اهلل ♀ أخوين، 
وإليه أوصى حمزة يوم أحد حين حضره القتال إن حدث به حادث الموت. وجعفر بن 

)1)  البخاري 31/5، رقم )3827).
)2)  الرتمـذي )كتـاب صفـة القيامة - باب 44) 653/4، رقم )2487(. قال أبو عيسـى: هذا حديث حسـن صحيح 

غريب من هذا الوجه.
)3)  مسند أمحد 258/4، رقم )2443).
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أبي طالب ذو الجناحين الطيار يف الجنة ومعاذ بن جبل، أخو بني سلمة، أخوين. وكان 
جعفر بن أبي طالب يومئذ غائبا بأرض الحبشة، أي تحسبا لعودته. 

وب��ال، مولى أبي بكر رضي اهلل عنهما، مؤذن رس��ول اهلل ♀، وأبو رويحة 
عبد اهلل بن عبد الرحمن الخثعمي أخوين.

واستمرت هذه األخوة فيما بعد يف حياة الصحابة؟
فلما دون عمر بن الخطاب الدواوين بالش��ام، وكان بال قد خرج إلى الش��ام، فأقام هبا 
مجاهدا، فقال عمر لبال: إلى من تجعل ديوانك يا بال؟ قال: مع أبي رويحة ال أفارقه 
أبدا، لألخوة التي كان رسول اهلل ♀ عقد بينه وبيني، فضم إليه وضم ديوان 

الحبشة إلى خثعم، لمكان بال منهم، فهو يف خثعم إلى هذا اليوم بالشام)1).
ثالثا: توقيع الوثيقة وموادعة اليهود.

إن م��ن صور التعايش يف المدينة قبل هجرة رس��ول اهلل ♀ إليها أن كان أول 
من بشر بقدومه إليها يهودي.

يروي ابن إسحاق عن األنصار أهنم قالوا: لما سمعنا بمخرج رسول اهلل ♀ 
م��ن مكة، وتوكفنا قدومه كنا نخرج إذا صلينا الصبح إلى ظاهر حرتنا ننتظر رس��ول اهلل 
♀، فواهلل ما نربح حتى تغلبنا الشمس على الظال فإذا لم نجد ظا دخلنا، 
وذلك يف أيام حارة. حتى إذا كان اليوم الذي قدم فيه رس��ول اهلل ♀ جلس��نا 
كم��ا كنا نجلس حتى إذا لم يبق ظل دخلنا بيوتنا، وقدم رس��ول اهلل ♀ حين 
دخلنا البيوت فكان أول من رآه رجل من اليهود، وقد رأى ما كنا نصنع وأنا ننتظر قدوم 
رسول اهلل ♀ علينا، فصرخ بأعلى صوته يا بني قيلة، هذا جدكم قد جاء)2).

كتابة دستور المدينة:
منذ عقود عديدة والعالم كله يس��عى بدوله ومؤسس��اته ومنظماته إلى تحديد األس��س 
والقواعد التي تنظم حقوق األفراد وواجباهتم داخل المجتمع ،  وترسم حدود العاقات 
البيني��ة بين األفراد من جهة  وبينهم وبين الدولة ومؤسس��اهتا وهيئاهت��ا من جهة أخرى ،  
وهو ما سمي بحق المواطنة، والتي تقوم على أساس المساواة يف الحقوق والواجبات ،  

)1)  السرية النبوية البن هشام 507-504/1.
)2)  السرية النبوية البن هشام 492/1.
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دون النظر إلى االنتماء الديني أو العرقي أو المذهبي أو أي اعتبارات أخرى ،  فاالعتبار 
الوحيد هنا هو اإلنسانية والمواطنة . 

ولق��د عرف اإلس��ام هذا الحق ورس��خه منذ أربعة عش��ر قرن��ا حينما هاجر الرس��ول 
♀ إلى المدينة وتكونت أول دولة إسامية، فوضع رسول اهلل ♀ 
وثيق��ة المدين��ة كأول دس��تور للدول��ة المدني��ة يف العال��م ،  يحدد مامح دولة اإلس��ام 

الجديدة.
قال ابن إسحاق: وكتب رسول اهلل ♀ كتابا بين المهاجرين واألنصار، وادع 

فيه يهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم، وشرط لهم واشرتط عليهم.
فس��كان المدينة  :  »أمة من دون الناس«.  جميعهم ش��ركاء يف نظام سياسي واحد  ●

يضمن لهم حقوقا متس��اوية،  ويس��تظلون بحماية الدولة  على قدم المساواة،  مقابل 
أدائهم واجباهتم يف الدفاع عنها ،  لذا فقد وقع على هذه الوثيقة سكان المدينة كلهم،  
ورضوا هبا دس��تورا حاكما بينهم ،  لما وجدوه هبا من عدل ومس��اواة ، وأهم ما يميز 
هذه المعاهدة أهنا كانت مفتوحة لكل من يريد االنضمام إليها والمعاملة بما نصت 
عليه من القبائل المجاورة للمدينة، وأهنا كانت معاهدة بالخيار، بمعنى أنه لم يكن 

اليهود مجربين على التوقيع عليها واإلقرار بما فيها.
بنود المعاهدة:

))بسم اهلل الرحمن الرحيم.

هذا كتاب من محمد النبي ♀، بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب، 
وم��ن تبعهم فلح��ق هبم وجاهد معهم إهنم أمة واحدة م��ن دون الناس، المهاجرون من 
قري��ش عل��ى ربعته��م يتعاقل��ون بينهم. وهم يف��دون عانيه��م بالمعروف والقس��ط بين 

المؤمنين.
وبنو عوف كذلك، وبنو س��اعدة وبنو الحارث وبنو جش��م وبن��و النجار وبنو عمرو بن 
ع��وف وبنو النبيت عل��ى ربعتهم يتعاقل��ون معاقلهم األولى، وكل طائف��ة تفدي عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو األوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم األولى، 

وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
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وإن المؤمنين ال يرتكون مفرحا ]المفرح المثقل بالدين والكثير العيال [ بينهم أن يعطوه 
بالمعروف يف فداء أو عقل.

وأن ال يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه.
وإن المؤمني��ن المتقي��ن على من بغى منهم أو ابتغى دس��يعة ظلم أو إث��م أو عدوان، أو 

فساد بين المؤمنين، وإن أيديهم عليه جميعا، ولو كان ولد أحدهم.
وال يقتل مؤمن مؤمنا يف كافر، وال ينصر كافرا على مؤمن.

وإن ذمة اهلل واحدة يجير عليهم أدناهم، وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس. 
وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر واألسوة غير مظلومين وال متناصرين عليهم.

وإن س��لم المؤمنين واحدة، ال يس��الم مؤم��ن دون مؤمن يف قتال يف س��بيل اهلل إال على 
سواء وعدل بينهم.

وإن كل غازي��ة غزت معنا يعقب بعضها بعض��ا، وإن المؤمنين يبئ -أي يمنع ويكف- 
بعضهم على بعض بما نال دماءهم يف سبيل اهلل.

وإن المؤمنين المتقين على أحسن هًدى وأقومه.
وإنه ال يجير مشرك ماال لقريش وال نفسها، وال يحول دونه على مؤمن.

وإنه من اعتبط مؤمنا قتا عن بينة فإنه قود به، إال أن يرضى ولي المقتول.
وإن المؤمنين عليه كافة، وال يحل لهم إال قيام عليه.

وإن��ه ال يح��ل لمؤمن أقر بما يف هذه الصحيفة وآمن ب��اهلل واليوم اآلخر أن ينصر محدثا 
وال يؤوي��ه، وأن��ه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة اهلل وغضب��ه يوم القيامة، وال يؤخذ منه 

صرف وال عدل.
وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى اهلل عز وجل، وإلى محمد ♀.

وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين.
وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين.

لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، مواليهم، وأنفسهم، إال من ظلم وأثم، فإنه ال يوتغ إال 
نفسه وأهل بيته.

وإن ليه��ود بني النجار مثل ما ليهود بني ع��وف...... وإن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود 
بني عوف، إال من ظلم وأثم فإنه ال يوتغ إال نفسه وأهل بيته.
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وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وإن بينهم النصر على من حارب أهل 
هذه الصحيفة، وإن بينهم النصح والنصيحة والرب دون اإلثم.

وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه، وإن النصر للمظلوم.
وإن يثرب حرام جوفها ألهل هذه الصحيفة.

وإن الجار كالنفس غير مضار وال آثم، وإنه ال تجار حرمة إال بإذن أهلها.
وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى اهلل 

عز وجل وإلى محمد رسول اهلل ♀.
وإن اهلل على أتقى ما يف هذه الصحيفة وأبره.

وإنه ال تجار قريش وال من نصرها. 
وإن بينه��م النصر على من دهم يثرب، وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبس��ونه فإهنم 
يصالحون��ه ويلبس��ونه، وإهن��م إذا دع��وا إلى مثل ذلك فإن��ه لهم عل��ى المؤمنين إال من 

حارب يف الدين، على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم.
وإن الرب دون اإلثم، ال يكسب كاسب إال على نفسه.

وإن اهلل على أصدق ما يف هذه الصحيفة وأبره.
وإنه ال يحول هذا الكتاب دون ظالم وآثم.

وإن��ه م��ن خرج آمن، ومن قعد آم��ن بالمدينة، إال من ظلم أو أث��م، وإن اهلل جار لمن بر 
واتقى، ومحمد رسول اهلل ♀)).

فقه الوثيقة:
1 - التعايش الس��لمي بين الجميع وقاعدته قطع أي تعاون عس��كري مع أعداء الوطن 
وحلفائهم، ووج��وب الدفاع عن الوطن،  والنصرة تكون يف الحق والعدل،  ال يف الظلم 

واإلثم.
2 – توفير األمن للجميع، واإلنسان آمن يف حرية اختياره، فمن رضي بالوثيقة وعقدها 
فه��و آمن، ومن رفضها واعرتض عليه��ا فهو آمن أيضا، ال يضطهد وال يعتدى عليه وال 

ينقص حقا وجب له.
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واإلنس��ان ح��ر يف انتقاله من المدين��ة، وحر يف إقامته فيه��ا، ينعم بما ينعم ب��ه أهلها من 
حق��وق، ويتحم��ل مثل ما يتحملون من المس��ؤوليات والواجبات، له م��ا لهم وعليه ما 

عليهم.
ق��ال رس��ول اهلل ♀: ))فهو آمن)). وه��ي كلمة عامة وش��املة: فهو آمن على 

نفسه، وآمن على عرضه، وآمن على كرامته، وآمن على عقيدته.
3 - الحرية الدينية للجميع قال: ))وأن لليهود دينهم وللمسلمين دينهم)).

4 - إقرار مبدأ المسؤولية الفردية:
))أنه ال يكس��ب كاس��ب إال على نفس��ه، وأن اهلل على أصدق ما يف هذه الصحيفة وأبره. 

وأنه ال يأثم امرؤ بحليفه وأن النصر للمظلوم)).
فكل إنس��ان يتحمل مس��ؤولية جرمه وما كسبه، ُيس��أل عنه ويؤاخذ به، ال يحل مؤاخذة 

الجماعة بجريرة الفرد.
قالت: ))إال من ظلم وأثم، فإنه ال يوتغ إال نفسه وأهل بيته)).

قالت: ))وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه)).
ونصت أيضا الوثيقة على قاعدة المسؤولية الجماعية، بمعنى أن الجماعة كلها مسؤولة 
ع��ن محاصرة الظالم أو الج��اين ومحاكمته والحرص على نواله العقاب على ما اقرتف 

من الجرم.
قالت: ))وإن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم أو إثم أو عدوان، 

أو فساد بين المؤمنين، وإن أيديهم عليه جميعا، ولو كان ولد أحدهم)).
وقالت: ))وإن المؤمنين عليه كافة، وال يحل لهم إال قيام عليه)).

وقالت: ))وإنه ال يحل لمؤمن أقر بما يف هذه الصحيفة وآمن باهلل واليوم اآلخر أن ينصر 
محدثا وال يؤويه، وأنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة اهلل وغضبه يوم القيامة، وال يؤخذ 

منه صرف وال عدل)).
5 – وحلت الصحيفة تش��ابك العاقات اإلنس��انية، فهناك عاق��ة القرابة والدم وهناك 
عاق��ة الدي��ن وهناك عاق��ة الجوار وهن��اك عاقة المصالح المش��رتكة، فإن عاش��ت 
ه��ذه العاقات جميعها يف وئام وتوافق اس��تطاع اإلنس��ان أن يحقق التعايش والس��ام 

االجتماعي.
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6- المرجعية يف الدولة اإلسامية يجب أن تكون هلل ولرسوله.
قالت: ))وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده 

إلى اهلل عز وجل وإلى محمد رسول اهلل ♀)).
وهذا االحتكام توجبه عدة أمور: 

أوال: ن��ص المعاه��دة على ذلك. فعلى من يوقع على ه��ذه الصحيفة أن يلتزم بما فيها، 
والن��ص عل��ى المرجعية وتحدي��د مصدر القضاء والفص��ل بين الن��اس الزم من لوازم 

التعايش، والنص عليه يمنع الصراع والخاف بين الناس عند كل حادثة.
ثانيا: معظم سكان المدينة مسلمون، مما يوجب عليهم طاعة الشريعة اإلسامية والنزول 
عل��ى حكمها والرضى به، ومن المنطقي حينئذ أن يكون رس��ول اهلل ♀ هو 

المرجعية لكل أهل المدينة والحاكم فيما يحدث من شجار أو اعتداء.
ثالثا: أنزل اهلل عز وجل على رس��وله قانونا واضحا ثابتا منصوصا عليه، يمكن للجميع 

معرفته، والنظر يف اتباعه للعدل والمساواة.
واليهود لن يلزموا بمقتضى هذه المعاهدة أن يرجعوا إلى قضاء رسول اهلل ♀ 
وحكمه إال فيما يحدث من خاف أو اشتجار بينهم وبين المسلمين، وأما الفصل فيما 
بينهم يف قضاياهم وأحوالهم الش��خصية المنصوص عليها يف دينهم فإهنم مخيرون لهم 
أن يحتكم��وا إل��ى التوراة ويقضوا بم��ا فيها، يتولى الفصل يف ذل��ك كبيرهم أو حربهم، 

ولهم أن يحتكموا إلى رسول اهلل ♀ ويقبلوا بحكمه ويلتزموا به.
ۡعرِۡض َعۡنُه��ۡمۖ ِإَون ُتۡعرِۡض َعۡنُهۡم فَلَن 

َ
ۡو أ

َ
ق��ال تعال��ى: }فَإِن َجآُءوَك فَٱۡحُكم بَۡيَنُهۡم أ

َ ُيِبُّ ٱلُۡمۡقِسِطنَي{ ]املائدة:  اۖ ِإَوۡن َحَكۡمَت فَٱۡحُكم بَۡيَنُهم بِٱۡلقِۡسِطۚ إِنهَّ ٱهللهَّ وَك َشۡي ٔٗ يَُضُّ
]42

ع��ن اب��ن عباس ق��ال: كان بنو النضي��ر إذا قتلوا قتيا م��ن بني قريظ��ة أدوا إليهم نصف 
الدية وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير قتيا أدوا إليهم الدية كاملة. فس��وى رس��ول اهلل 

♀ بينهم الدية كاملة. 
فق��د كان��ت بنو النضير أعز من بني قريظة، فكانت تف��رض عليهم دية مضاعفة لقتاها، 
فلم��ا وقعوا على وثيقة المدينة امتنعت بنو قريظة عن دفع الضعف وطالبت بالمس��اواة 
يف الدية، واحتكمت لرس��ول اهلل ♀ فس��وى بينهم، طبقا لما جاء يف التوراة 
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نَف 
َ
نهَّ ٱنلهَّۡفَس بِٱنلهَّۡفِس َوٱۡلَعنۡيَ بِٱۡلَعنۡيِ َوٱۡل

َ
والقرآن، قال تعالى: }َوَكَتۡبَنا َعلَۡيِهۡم فِيَهآ أ

اَرةٞ  َق بِهِۦ َفُهَو َكفهَّ ّنِ َوٱۡلُُروَح قَِصاٞصۚ َفَمن تََصدهَّ ��نهَّ بِٱلّسِ ُذِن َوٱلّسِ
ُ
ُذَن بِٱۡل

ُ
نِف َوٱۡل

َ
بِٱۡل

ٰلُِموَن{ ]سورة املائدة: آية 45[ ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلظهَّ
ُ
ُ فَأ نَزَل ٱهللهَّ

َ
هَّۡم َيُۡكم بَِمآ أ ۥۚ َوَمن ل ُ لهَّ

7- الكرامة اإلنسانية حق لكل إنسان، ))الجار كالنفس غير مضار وال آثم)).
فمن لم يدخل يف المعاهدة أو الوثيقة فهو جار ألهلها ال يصيبه ضرر وال إثم.

8 � أقرت الصحيفة مبدأ المس��اواة، وذمة اهلل واحدة، فمن أعطاها فهي محرتمة من كل 
المؤمنين، سواء كان من أعطاها أعاهم قدرا ومنزلة أو أدناهم.

قالت: ))وإن ذمة اهلل واحدة يجير عليهم أدناهم)). وقالت: ))وإن سلم المؤمنين واحدة)). 
كيف تعامل اليهود مع هذه الوثيقة؟ ●

1 - س��عت جماعات اليهود على تأليب القبائل العربية واألحزاب من المشركين على 
رسول اهلل ♀، وحثتهم على مهاجمة المدينة وقتل المسلمين، وقد قام حيي 

بن أخطب وغيره من كبار اليهود بدور كبير يف هذا الشأن.
2 - قام شعراء اليهود يصرحون بعدائهم للمسلمين وحزهنم لهزيمة المشركين يف بدر، 
فقد قاموا برثاء قتلى قريش، وعربوا يف قصائدهم عن حقدهم على المسلمين ووالئهم 

للمشركين.
ونظم��ت الش��اعرة اليهودية أس��ماء بنت م��روان كثيرا م��ن القصائد يف هجاء الرس��ول 

.♀
وأنشد كعب بن األشرف اليهودي يف مكة عدة قصائد بعد غزوة بدر يحث فيها القرشيين 

على األخذ بثأر قتاهم.
وقد أعاد إنشاد هذه القصائد يف المدينة حين عودته إليها ويف حضور بعض المسلمين.
3 – وأم��ا بن��و قينق��اع فق��د أظه��روا نقضه��م للعه��د وعرضوا بالح��رب وقال��وا للنبي 
♀ بعد غزوة بدر: يا محمد ال يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش، 
كانوا أغمارا ال يعرفون القتال، إنك واهلل لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس، وأنك لم تلق 

مثلنا)1).

)1)  سرية ابن هشام 551/1.
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وناوش��وا المس��لمين بالفعل، فإنه قدمت امرأة من العرب بجلب لها، فباعته بسوق بني 
قينق��اع، وجلس��ت إلى صائغ هب��ا، فجعلوا يريدوهنا على كش��ف وجهه��ا، فأبت فعمد 
الصائغ إلى طرف ثوهبا فعقده إلى ظهرها، فلما قامت انكش��فت سوأهتا، فضحكوا هبا، 
فصاحت. فوثب رجل من المس��لمين على الصائغ فقتله وكان يهوديا، وش��دت اليهود 
على المسلم فقتلوه، فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود، فغضب المسلمون 

فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع)1).
فاش��تعلت الحرب بين المس��لمين واليه��ود، ولما اهنزموا أم��ر النبي ♀ أن 

يجلوا عن المدينة وتصادر أموالهم.
4 – وأما بنو النضير فقد بدؤوا الرس��ول بالغدر، فامتنعوا عن تنفيذ بنود المعاهدة التي 
صدق��وا عليها، فقد طلب منهم النبي ♀ االش��رتاك معه يف دفع دية الرجلين 

العامريْين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري، فرفضوا.
وقد تآمروا على قتل النبي ♀ غيلة، اجتمعوا على طرح الصخرة عليه.

ولم��ا وجدوا رس��ول اهلل ♀ نبذ إليهم عهد الس��لم وهمَّ بقتاله��م لما فعلوه 
أص��روا عل��ى موقفهم من ع��دم الوفاء بما نص��ت علي��ه المعاهدة من لزوم المش��اركة 
المادي��ة يف دف��ع الديات، وكذل��ك لم يعت��ذروا أو ينك��روا محاولتهم قتل رس��ول اهلل، 

ويطلبوا تجديد العهد معه.
ولق��د حاصرهم رس��ول اهلل ♀ فلما أحس��وا الهزيمة وق��ذف اهلل يف قلوهبم 
الرعب س��ألوا رس��ول اهلل ♀ أن يجليهم ويكف عن دمائهم على أن لهم ما 

حملت اإلبل من أموالهم إال الحلقة، ففعل ♀. 
فاحتملوا من أموالهم ما اس��تقلت به اإلبل ف��كان الرجل منهم يهدم بيته عن نجاف بابه 

فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به. فخرجوا إلى خيرب، ومنهم من سار إلى الشام.
وقد غادروا المدينة يف س��تمائة بعير نقلوا عليها أحس��ن ما يف بيوهتم. واس��تقلوا بالنساء 
واألبناء واألموال معهم الدفوف والمزامير والقيان يعزفن خلفهم، بزهاء وفخر ما رئي 

مثله من حي من الناس يف زماهنم)2).

)1)  سرية ابن هشام 48/2.
)2)  ابن هشام السرية النبوية 189/2.
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فيب��دوا أهنم اعت��ربوا مصالحة رس��ول اهلل ♀ لهم على هذه الش��روط نصرا 
لهم، فقد خرجوا من المعركة بنس��ائهم وصبياهنم وكل ما يف بيوهتم وخربوا لرسول اهلل 
كل ما وراءهم من دور وحوائط، فهم يظنون أن رسول اهلل قاتلهم من أجل الغنائم وهم 

قد فوتوها عليه.
5 - غدر بني قريظة بالمعاهدة:

لقد كان غدر بني قريظة وخيانتهم لرسول اهلل والمؤمنين يف المدينة أشد من غدر غيرهم 
من اليهود، فإهنم سعوا إلى خيانة لو تمت لهم لفني المسلمون عن آخرهم.

فقد كانوا يملكون حصنا منيعا أس��فل المدينة، فنقضوا عهدهم مع رسول اهلل وتحالفوا 
مع أعدائه من المشركين الذين قدموا لغزو المدينة يف غزوة الخندق، ولوال الدور الذي 

قام به الصحابي نعيم بن مسعود لهلك المسلمون.
وألول س��ابقة يف التاريخ يسمح صاحب السلطان والنفوذ والمنتصر، والمجني عليه يف 

نفس الوقت؛ للمجرم والخائن والضعيف أن يختار قاضيه ومن يحكم عليه بالعقوبة.
فقد سمح رسول اهلل ♀ ليهود بني قريظة أن يختاروا شخصا يحكم عليهم، 
فاختاروا س��عد بن معاذ، وظنوا أنه س��يعفو عنهم أو يخفف عنهم العقاب، ولكنه على 

العكس من ذلك حكم عليهم بعقوبة الغدر والخيانة، وهي القتل والسبي.
وبالرغ��م من قس��وة العقوبة، والت��ي كان بنو قريظ��ة يتوقعوهنا اس��تمروا يف القتال دون 
طل��ب الس��لم أو العفو، وه��م يعلمون ما يس��تحقونه من عقاب، ول��م يطلبوا االحتكام 
إلى قضاء س��عد بن معاذ إال بعد أن أحس��وا الهزيمة يف المعركة، وعلموا أن رس��ول اهلل 

♀ ومن معه لن ينصرفوا عنهم حتى يحسموا أمرهم معهم.
مسألة: السالم على أهل الذمة:

كيف يلتقي المس��لم مع الذمي أو الكتابي خاصة؟ كره بعض الفقهاء ابتداءهم بالسام 
لما رواه مس��لم يف صحيحه عن أبي هريرة أن رسول اهلل ♀ قال: ))ال تبدؤوا 

اليهود وال النصارى بالسالم، فإذا لقيتم أحدهم يف طريق فاضطروه إلى أضيقه)))1).
ويف حدي��ث وكيع: ))إذا لقيتم اليهود)). ويف حديث ابن جعفر عن ش��عبة قال فيه: ))أهل 

الكتاب)). ويف حديث جرير: ))إذا لقيتموهم)). ولم يسم أحدا من المشركين.
)1)  صحيح مسلم ج4/ص1707 ح2167.
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وذهبت طائفة إلى جواز ابتدائنا لهم بالس��ام، روي ذل��ك عن ابن عباس، وأبي أمامة، 
وابن أبي محيريز، وهو وجه لبعض أصحابنا -من الشافعية- حكاه الماوردي)1).

قال القرطبي: قيل البن عيينة: هل يجوز السام على الكافر؟ قال: نعم. قال اهلل تعالى: 
ن 

َ
ِيَن لَۡم يَُقٰتِلُوُك��ۡم ِف ٱدّلِيِن َولَۡم ُيۡرُِجوُكم ّمِ��ن دَِيٰرُِكۡم أ ُ َع��ِن ٱلهَّ }لهَّ َيۡنَهىُٰك��ُم ٱهللهَّ

َ ُيِبُّ ٱلُۡمۡقِسِطنَي{. وُهۡم َوُتۡقِسُطٓواْ إَِلِۡهۡمۚ إِنهَّ ٱهللهَّ َتَبُّ
ۡس��َوةٌ َحَس��َنةٞ ِفٓ إِبَۡرٰهِيَم{، وقال إبراهيم ألبيه: }َس��َلٌٰم 

ُ
وق��ال: }قَۡد َكنَۡت لَُكۡم أ

َعلَۡيَك{.
قال القرطبي: األظهر من اآلية ما قاله س��فيان ب��ن عيينة، ويف الباب حديثان صحيحان: 
روى أب��و هري��رة أن رس��ول اهلل ♀ ق��ال: ))ال تب��دؤوا اليه��ود وال النصارى 

بالسالم، فإذا لقيتم أحدهم يف طريق فاضطروه إلى أضيقه)). خرجه البخاري ومسلم.
ويف الصحيحين عن أس��امة ب��ن زيد)) أن النبي ♀ ركب حم��ارا عليه إكاف 
تحت��ه قطيف��ة فدكي��ة وأردف وراءه أس��امة ب��ن زي��د، وهو يعود س��عد بن عب��ادة يف بني 
الحارث بن الخزرج، وذلك قبل وقعة بدر، حتى مر يف مجلس فيه أخالط من المسلمين 
والمش��ركين عبدة األوثان واليهود، وفيهم عبد اهلل بن أبي ابن سلول، ويف المجلس عبد 
اهلل بن رواحة، فلما غش��يت المجلس عجاج��ة الدابة خمر عبد اهلل بن أبي أنفه بردائه ثم 

قال: ال تغبروا علينا. فسلم عليهم النبي ♀)). الحديث.
ف��األول يفيد ترك الس��ام عليهم ابتداء؛ ألن ذلك إك��رام والكافر ليس أهله. والحديث 

الثاين يجوز ذلك. 
ق��ال الط��ربي: وال يع��اَرض ما رواه أس��امة بحديث أب��ي هريرة؛ فإنه لي��س يف أحدهما 
خاف لآلخر، وذلك أن حديث أبي هريرة مخرجه العموم، وخرب أسامة يبين أن معناه 
الخصوص. وقال النخعي: إذا كانت لك حاجة عند يهودي أو نصراين فابدأه بالسام.

فبان هبذا أن حديث أبي هريرة ))ال تبدؤوهم بالس��الم)) إذا كان لغير س��بب يدعوكم إلى 
أن تبدؤوهم بالسام من قضاء ذمام أو حاجة تعرض لكم قبلهم أو حق صحبة أو جوار 

أو سفر. 

)1)  النووي: رشح صحيح مسلم 145/14.
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قال الطربي: وقد روي عن الس��لف أهنم كانوا يس��لمون على أه��ل الكتاب، وفعله ابن 
مس��عود بدهقان صحبه يف طريقه. قال علقم��ة: فقلت له يا أبا عبد الرحمن: أليس يكره 
أن يبدؤوا بالسام؟ قال: نعم. ولكن حق الصحبة. وكان أبو أسامة إذا انصرف إلى بيته 
ال يم��ر بمس��لم وال نصراين وال صغير وال كبير إال س��لم عليه. فقي��ل له يف ذلك، فقال: 

أمرنا أن نفشي السام. 
وس��ئل األوزاعي عن مسلم مر بكافر فسلم عليه فقال: إن سلمت فقد سلم الصالحون 

قبلك، وإن تركت فقد ترك الصالحون قبلك. 
وروي ع��ن الحس��ن البصري أنه ق��ال: إذا مررت بمجلس فيه مس��لمون وكفار فس��لم 

عليهم)1).
وأرى أن ق��ول النب��ي ♀ في��ه خصوصي��ة، فهو يخ��ص اليهود فق��ط من بني 

قريظة.
وا بإدخال المش��ركين من أس��فل المدينة يف غزوة  فإهن��م لما غدروا بالعهد وخانوا وهمُّ
الخندق، ورأى النبي معاقبتهم على هذه الخيانة وفسخ العهد الذي بينه وبينهم، بمجرد 
أن ي��رد خطر األحزاب الذي��ن أحاطوا بالمدين��ة، وأراد النبي ♀خال فرتة 
الحصار من أصحابه أن ينبذوا إليهم عهدهم ويش��عروهم يف صورة رمزية بدنو الحرب 
عليهم، ولم يؤثر عن رسول اهلل أنه غلظ ألهل الكتاب عامة أو اليهود أو حتى المشركين 
عب��دة األوثان، فق��د كان رحمة قال عنه ربه: }ِإَونهََّك لََع��َ�ٰ ُخلٍُق َعِظيٖم{ وقال عنه: 
واْ ِمۡن َحۡولَِك{.  ا َغلِيَظ ٱۡلَقۡلِب َلنَفضُّ ِ نِلَت لَُهۡمۖ َولَۡو ُكنَت َفظًّ }فَبَِما رمَۡحَةٖ ّمَِن ٱهللهَّ

فكان ♀ يحس��ن جوارهم، ويع��ود مرضاهم، ويعزيه��م يف مصائبهم، فمن 
يتص��ور أن رس��ول اهلل يف المدين��ة أو يف مكة كان يزور اليهود أو المش��ركين فا يس��لم 

عليهم. 
فمسألة االمتناع عن إلقاء السام على بني قريظة كان يشبه اإلعان بالحرب، وليس فيه 
حكم عام يش��مل أهل الكتاب جميعا أو اليهود جميعا، ولكن ربما يش��مل من كان من 

أهل الذمة أو أهل العهد أشبه حاله حال بني قريظة من خيانة للعهد.

)1)  تفسري القرطبي: 103/11
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ولم يكن رس��ول اهلل ♀ لينهى عن الس��ام على أه��ل الكتاب أو أهل الذمة 
ثم هو يرد عليهم الس��ام، بل يرد عليهم وهو يعلم أهنم يدعون عليه ويس��يئون القول، 
ويعلم الس��يدة عائشة أن الرفق ما كان يف شيء إال زانه وأن الفحش والغلظة والعنف ما 

كان يف شيء إال شانه.
ويف صحيح البخاري عن عائشة رضي اهلل عنها أن يهود أتوا النبي ♀ فقالوا: 
الس��ام عليكم. فقالت عائش��ة: عليكم، ولعنكم اهلل وغضب اهلل عليك��م. قال: ))مهال يا 
عائش��ة، عليك بالرفق، وإياك والعن��ف والفحش)). قالت: أو لم تس��مع ما قالوا؟ قال: 

))أو لم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم، فيستجاب لي فيهم، وال يستجاب لهم يف)))1).

وما فعل النبي ♀ ذلك، وما فعلت السيدة عائشة مع هؤالء اليهود ما فعلت 
إال أهنم قوم ماكرون بذيؤون يلحنون بالس��ام ليجعلوه دعاء، وعلى الرغم من ذلك ما 
وجدوا عند رس��ول اهلل إال حسن الرد وحسن الخلق والرأفة والرحمة، فما بالنا لو أهنم 
كانوا مس��المين أو كانت أخاقهم طيبة هل يتوقع من رس��ول اهلل ♀ أو من 
المس��لمين أن يتجنبوهم أو يغلظوا عليهم، وال يوصف االمتناع عن الس��ام إال بالشدة 

والجفاء.
ويؤيد ما ذهبُت إليه من تخصيص النهي عن السالم ببني قريظة لنبذ عهدهم:

1 – م��ا رواه اب��ن ماجه عن أب��ي عبد الرحم��ن الجهني قال: ق��ال ♀: ))إين 
راكب غدا إلى اليهود فال تبدؤوهم بالسالم فإذا سلموا عليكم فقولوا: وعليكم)))2).

2 – وما رواه أحمد يف مس��نده وابن أبي شيبة يف مصنفه عن أبي بصرة الغفاري أنه قال: 
قال رس��ول اهلل ♀: ))إنا غادون إلى يهود، فال تبدؤوهم بالسالم، فإذا سلموا 

عليكم فقولوا وعليكم )))3).
وذلك يجعلنا نخصص هني رس��ول اهلل الس��ابق بحادثة بني قريظة، خاصة أنه يف القرآن 

الكريم من العموم الذي يؤيد ذلك.
ُؤَلٓءِ قَۡومٞ لهَّ يُۡؤِمُنوَن ٨٨ فَٱۡصَفۡح َعۡنُهۡم َوقُۡل َس��َلٰٞمۚ  ق��ال تعال��ى: }َوقِيلِهِۦ َيَٰرّبِ إِنهَّ َهٰٓ

فََسۡوَف َيۡعلَُموَن{ ]سورة الزخرف: آية 89-88[
)1) صحيح البخاري ج5/ ص2350، ح6038. 

)2)  سنن ابن ماجه ج2/ ص1219، ح3699.
)3)  مسند أمحد ج6/ ص398، ح27279. وصححه شعيب األرناؤوط.
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ۡعَمٰلُُكۡم 
َ
ۡعَمٰلَُنا َولَُكۡم أ

َ
ۡعَرُضواْ َعۡنُه َوقَالُواْ نَلَ��آ أ

َ
وق��ال تعالى: }ِإَوَذا َس��ِمُعواْ ٱللهَّۡغَو أ

َسَلٌٰم َعلَۡيُكۡم َل نَۡبَتِغ ٱۡلَجِٰهلنَِي{ ]سورة القصص: آية 55[
وقال تعالى: }ِإَوَذا َخاَطَبُهُم ٱۡلَجِٰهلُوَن قَالُواْ َسَلٰٗما{]سورة الفرقان: آية 63[

وثب��ت ع��ن ابن عباس أن��ه قال: من س��لم عليك فرد علي��ه ولو كان مجوس��يا. وبه قال 
الشعبي وقتادة)1).

أما عن كيفية الرد نقول: عليكم. أو وعليكم.
وهذا يختلف بطبيعة الحال الذي يكون عليه من نرد عليهم من السلم أو العداء.

ق��ال النووي: إثباهت��ا -أي الواو- أج��ود، فمعناه بدوهن��ا: عليكم ما تس��تحقونه. وهبا: 
أهنم إن لم يقصدوا دعاء علينا فهو دعاء لهم باإلس��ام؛ فإنه مناط الس��امة يف الدارين، 
وإن قص��دوا التعري��ض بالدع��اء علين��ا فمعناه: ونقول لك��م وعليكم ما تري��دون هبا أو 

تستحقونه)2).
رابعا: معاملة المنافقين يف المدينة:

يع��د النف��اق والمنافق��ون خطرا داهما وش��را مس��تطيرا عل��ى اإلنس��ان والمجتمع،  لذا 
حذر اإلس��ام من النفاق وأهله،  وأنزل اهلل عز وجل س��ورة باس��مهم،  تس��مى بس��ورة 
ُ َيۡعلَُم  ِۗ َوٱهللهَّ المنافقون،  قال تعالى: }إَِذا َجآَءَك ٱلُۡمَنٰفُِقوَن قَالُواْ نَۡشَهُد إِنهََّك لَرَُسوُل ٱهللهَّ
واْ َعن  يَۡمَٰنُهۡم ُجنهَّٗة فََصدُّ

َ
َُذٓواْ أ ُ يَۡشَهُد إِنهَّ ٱلُۡمَنٰفِقِنَي لََكِٰذبُوَن ١ ٱتهَّ إِنهََّك لَرَُس��وُلُۥ َوٱهللهَّ

 ٰ ُهۡم َءاَمُن��واْ ُثمهَّ َكَفُرواْ َفُطبَِع َعَ نهَّ
َ
ُهۡم َس��آَء َما َكنُواْ َيۡعَملُوَن ٢ َذٰلَِك بِأ ِۚ إِنهَّ َس��بِيِل ٱهللهَّ

ۡجَساُمُهۡمۖ ِإَون َيُقولُواْ تَۡسَمۡع لَِقۡولِِهۡمۖ 
َ
ۡيَتُهۡم ُتۡعِجُبَك أ

َ
قُلُوبِِهۡم َفُهۡم َل َيۡفَقُهوَن ٣ ۞ِإَوَذا َرأ

 ٰ نهَّ
َ
ۖ أ ُ َسنهََّدةۖٞ َيَۡسُبوَن ُكهَّ َصۡيَحٍة َعلَۡيِهۡمۚ ُهُم ٱۡلَعُدوُّ فَٱۡحَذرُۡهۡمۚ َقَٰتلَُهُم ٱهللهَّ ُهۡم ُخُشٞب مُّ نهَّ

َ
َكأ

يُۡؤفَُكوَن{ ]املنافقون:4-1[
ووج��ه خطرهم الش��ديد على اإلس��ام أهنم منس��وبون إلي��ه وهم يف الحقيق��ة أعداؤه، 
ويخرج��ون عداوته يف كل قالب يظ��ن الجاهل أنه على علم وصاح، وهو غاية الجهل 

واإلفساد، لذا كانوا أعظم خطرا وضررا من الكفار المجاهرين.

)1)  فتح الباري 42/11.
)2)  انظر فيض القدير رشح اجلامع الصغري للمناوي 483/1، دار الكتب العلمية، ط1415/1هـ.
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فالمنافقون هم أهل الجبن والدسيسة، وقد لعبوا دورا يف الوقيعة بين المسلمين بعضهم 
بعضا، ويف تقليب أحزاب الكفر عليهم، وإيذاء رس��ول اهلل ♀ واإلساءة إلى 
عرضه، فصرب رس��ول اهلل عليهم وعلم أن عوامل الهدم واالنقراض تعمل فيهم، وأهنم 

سرعان ما سينتهي أمرهم وسيبطل مفعول مكرهم وشرهم.
ع��ن جابر رض��ي اهلل عنه ق��ال: غزونا مع النب��ي ♀ وقد ثاب مع��ه ناس من 
المهاجري��ن حت��ى كث��روا، وكان من المهاجري��ن رجل لعاب فكس��ع أنصاريا، فغضب 
األنصاري غضبا شديدا، حتى تداعوا، وقال األنصاري: يا لألنصار. وقال المهاجري: 
ي��ا للمهاجري��ن. فخرج النبي ♀ فق��ال: ))ما بال دعوى أه��ل الجاهلية)). ثم 
قال: ))ما ش��أنهم)). فأخرب بكسعة المهاجري األنصاري قال فقال النبي ♀: 

))دعوها فإنها خبيثة)). 

وق��ال عب��د اهلل بن أبي ابن س��لول: أقد تداعوا علين��ا، لئن رجعنا إل��ى المدينة ليخرجن 
األع��ز منها األذل. فقال عمر: أال نقتل يا رس��ول اهلل ه��ذا الخبيث. لعبد اهلل. فقال النبي 

♀: ))ال يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه)))1).
وعبد اهلل بن أبي ابن سلول، وكان رأس المنافقين، وإليه يجتمعون، هو الذي قال: لئن 

رجعنا إلى المدينة ليخرجن األعز منها األذل يف غزوة بني المصطلق. 
ويف قوله ذلك نزلت سورة المنافقون بأسرها.

وكان ابن س��لول من النفر الذين كانوا يدس��ون إلى بني النضير حين حاصرهم رس��ول 
اهلل ♀: أن اثبت��وا، فواهلل لئن أخرجتم لنخرج��ن معكم وال نطيع فيكم أحدا 
ِيَن نَاَفُقواْ َيُقولُوَن  لَۡم تََر إَِل ٱلهَّ

َ
أب��دا وإن قوتلتم لننصرنكم. فأن��زل اهلل تعالى فيهم }۞أ

ۡخرِۡجُتۡم نَلَۡخرَُجنهَّ َمَعُكۡم َوَل نُِطيُع 
ُ
ۡهِل ٱۡلِكَتِٰب لَئِ��ۡن أ

َ
ِيَن َكَفُرواْ ِمۡن أ ِلِۡخَوٰنِِه��ُم ٱلهَّ

ُهۡم لََكِٰذبُوَن{ ُ يَۡشَهُد إِنهَّ نهَُّكۡم َوٱهللهَّ بَٗدا ِإَون قُوتِۡلُتۡم نَلَنُصَ
َ
َحًدا أ

َ
فِيُكۡم أ

وأتى عبد اهلل بن عبد اهلل بن أبي رس��ول اهلل ♀ فقال: يا رس��ول اهلل إنه بلغني 
أن��ك تري��د قتل عبد اهلل بن أبي فيما بلغك عنه، فإن كنت ال بد فاعا فمرين به فأنا أحمل 
إليك رأسه، فواهلل لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده مني، وإين أخشى 
أن تأمر به غيري فيقتله فا تدعني نفس��ي أنظر إلى قاتل عبد اهلل بن أبي يمشي يف الناس 

فأقتله، فأقتل رجا مؤمنا بكافر، فأدخل النار.
)1)  صحيح البخاري: ج4/ص1863، ح4624.
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فقال رسول اهلل ♀: ))بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا)))1).
ا ت��ويف ج��اء ابنه إل��ى النبي  وع��ن اب��ن عم��ر رض��ي اهلل عنهم��ا أن عب��د اهلل ب��ن أب��ي لمَّ
♀ فقال: يا رس��ول اهلل أعطني قميصك أكفنه فيه، وصل عليه واس��تغفر له، 

فأعطاه النبي ♀ قميصه فقال: ))آذين أصلي عليه)). فآذنه)2) .
وعن عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه قال: فلما قام رسول اهلل ♀ وثبت إليه 
فقلت: يا رسول اهلل، أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا -أعدد عليه 
قوله- فتبس��م رس��ول اهلل ♀ وق��ال: ))أخر عني يا عمر)). فلم��ا أكثرت عليه 
ق��ال: ))إين خي��رت فاخترت، لو أعلم أين إن زدت على الس��بعين فغفر له لزدت عليها)). 
قال: فصلى عليه رسول اهلل ♀ ثم انصرف، فلم يمكث إال يسيرا حتى نزلت 

بَٗدا{ إلى }َوُهۡم َفِٰسُقوَن{)3).
َ
اَت أ َحٖد ّمِۡنُهم مهَّ

َ
ٰٓ أ اآليتان من  براءة }َوَل تَُصّلِ َعَ

خامسا: المشركون يف المدينة:
انتشر اإلسام يف المدينة بين األوس والخزرج قبل مجيء رسول اهلل إليها، وظل ينتشر 
فيه��ا بعد مجيئه، داخل المدينة وخارجها، ولكن بقي بعض أهل المدينة على ش��ركهم 

حتى حين.
ق��ال ابن إس��حاق: فأقام رس��ول اهلل ♀ بالمدينة إذ قدمها ش��هر ربيع األول 
إلى صفر من الس��نة الداخلة حتى بني له فيها مسجده ومساكنه واستجمع له إسام هذا 
الحي من األنصار، فلم يبق دار من دور األنصار إال أس��لم أهلها، إال ما كان من خطمة 
وواقف ووائل وأمية وتلك أوس اهلل وهم حي من األوس، فإهنم أقاموا على شركهم)4).
والمش��ركون يف المدينة كانوا أقلية لم يؤثر أهنا شاغبت أو آذت جماعة المسلمين، ولم 
تتكتل يف محاربة رسول اهلل كما فعل المنافقون أو اليهود، ولذلك لم يؤثر أن رسول اهلل 

أو أحدا من أصحابه تعرض إليهم بسوء أو اضطهاد أو تضييق.



)1)  السرية النبوية البن هشام 292/2.
)2)  البخاري )كتاب اجلنائز - باب الكفن يف القميص( ج1/ ص427، ح1210.

)3)  البخاري )كتاب اجلنائز - باب ما يكره من الصالة عىل املنافقني واالستغفار للمرشكني( ج4/ ص1715 ح4394.
)4)  السرية النبوية البن هشام 499/1.
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النموذج الرابع: املدينة يف عهدها األخري
ليس نموذج المدينة يف عهدها األخير نموذجا للمدينة أحادية الدين الخالية من أي تنوع 
يف س��كاهنا من حيث الديانة، فهذا النموذج ليس له وجود يف أرض الواقع اإلس��امي، 
ال��ذي ال يعرف اإلك��راه على الدين وال يعرف تطهي��ر األرض ونصب محاكم التفتيش 
الختبار عقائد س��كاهنا، وال تعرف النظم اإلسامية هتجير الناس وطردهم من أرضهم 
وأوطاهنم، فالذين عمروا الحضارة اإلس��امية يف دمش��ق وبغ��داد ومصر هم أصحاب 

األرض األصليون.
ومدينة سيدنا رسول اهلل ♀ يف عهدها األخير وحتى وفاته كان هبا يهود وكان 
هبا منافقون، وكان اليهود يملكون المتاجر يبيعون ويش��رتون ويعيش��ون بسام حتى إن 
رس��ول اهلل تويف ودرع��ه مرهونة عند بقال يهودي مقابل طعام أخ��ذه منه، ولكن اليهود 
يف ه��ذا النموذج لم يعودوا تكتا منفصا يف حصون حربية أو مناطق منعزلة مغلقة، بل 
صاروا أفرادا مدنيين ومواطنين يعيشون داخل المدينة ويسيرون يف دروهبا وسط أهلها 

متمتعين بالحرية والمساواة.
1 - اليهود في المدينة في عهدها األخير:

أ � روي أن رس��ول اهلل ♀ أتى غاما من اليهود كان مرض يعوده، فقعد عند 
رأسه، فقال له: ))أسلم)). فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه، فقال له: أطع أبا القاسم. فأسلم، 

فقام النبي ♀ وهو يقول: ))الحمد هلل الذي أنقذه بي من النار)))1).
الش��اهد يف الحدي��ث أن األس��ر اليهودية كانت موج��ودة يف المدين��ة يف عهدها األخير، 
مختلطة ومندمجة مع األس��ر المس��لمة، وكان رس��ول اهلل ♀ يحرص على 
حس��ن الجوار وعي��ادة المرض��ى وغير ذلك م��ن الواجب��ات االجتماعي��ة، يؤديها إلى 

المواطنين سواء كانوا مسلمين أو غير ذلك.
والذي يدل على أن هذه الواقعة كانت يف عهد المدينة األخير أن اليهود يف عهد المدينة 
األول كانوا ش��به منعزلين يف حياهتم االجتماعية عن المجتمع المدين، يعيش��ون داخل 
الحص��ون والق��اع وال يخرجون إال للتج��ارة أو الزراعة، مما ال يس��مح غالبا باطاع 
المس��لمين عل��ى أحواله��م من م��رض أو صحة أو فق��ر أو غنى، ولكنا يف ه��ذه الواقعة 

)1)  صحيح البخاري ج1/ص455 ح1290.
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نجد رس��ول اهلل ♀ علم بمرض غام يهودي فذهب ليواس��يه ويواسي أباه، 
وعندما عرض عليه اإلسام، لم يرتدد أبوه يف أن أمره بطاعة رسول اهلل ♀، 
ول��م يفكر الرجل بضغ��وط أو انتقادات أو معاقبة قد تفرضها عليه جماعة اليهود هنا أو 

هناك.
أمر الرجل اليهودي ابنه وهو مش��رف على الهاك أن يطيع رس��ول اهلل ويقر باإلس��ام، 
لم يفعل ذلك لس��لطان رس��ول اهلل أو كراهة، فإن ابنه يلفظ أنفاس��ه األخيرة، والعجيب 
أن الرجل نفس��ه لم يس��لم ولم يقر لرس��ول اهلل بالنبوة، ولكنه آثر البنه النجاة يف لحظته 

األخيرة، ولو كان األمر فيه إكراه لكان الرجل أسلم أيضا، ولنقل لنا الرواة ذلك.
ب - ح��اول بع��ض الصحابة يف عهد رس��ول اهلل ♀ أن يتس��رت على س��ارق 

مسلم وأن يفوت العقاب عليه، وأن يقدم شخصا آخر يهوديا ليعاقب مكانه.
فنزلت آيات ست يف سورة النساء تدافع عن حق اليهودي يف أن ينال العدالة.

ۚ َوَل  ُ َرىَٰك ٱهللهَّ
َ
نَزنۡلَآ إَِلَۡك ٱۡلِكَتَٰب بِٱۡلَّقِ ِلَۡحُكَم َبنۡيَ ٱنلهَّاِس بَِمآ أ

َ
ق��ال تعالى: }إِنهَّ��آ أ

َ َكَن َغُفوٗرا رهَِّحيٗما ١٠٦ َوَل تَُجِٰدۡل  ۖ إِنهَّ ٱهللهَّ َ تَُكن ّلِۡلَخآئِننَِي َخِصيٗما ١٠٥ َوٱۡس��َتۡغفِرِ ٱهللهَّ
ثِيٗما ١٠٧ يَۡس��َتۡخُفوَن ِمَن 

َ
انًا أ َ َل ُيِبُّ َمن َكَن َخوهَّ نُفَس��ُهۡمۚ إِنهَّ ٱهللهَّ

َ
ِيَن َيَۡتانُوَن أ َعِن ٱلهَّ

 ُ ِ َوُهَو َمَعُهۡم إِۡذ يُبَّيُِتوَن َما َل يَۡرَضٰ ِمَن ٱۡلَقۡوِلۚ َوَكَن ٱهللهَّ ٱنلهَّاِس َوَل يَۡس��َتۡخُفوَن ِمَن ٱهللهَّ
 َ ۡنَيا َفَمن يَُجِٰدُل ٱهللهَّ ُؤَلٓءِ َجَٰدۡلُۡم َعۡنُهۡم ِف ٱۡلََيٰوةِ ٱدلُّ نُتۡم َهٰٓ

َ
أ بَِما َيۡعَملُوَن ُمِيًطا ١٠٨ َهٰٓ

ۡو َيۡظلِۡم َنۡفَس��ُهۥ 
َ
ن يَُكوُن َعلَۡيِهۡم َوكِيٗل ١٠٩ َوَمن َيۡعَمۡل ُس��وًٓءا أ م مهَّ

َ
َعۡنُهۡم يَۡوَم ٱۡلقَِيَٰمةِ أ

 ٰ َ َغُفوٗرا رهَِّحيٗما ١١٠ َوَمن يَۡكِس��ۡب إِثٗۡما فَإِنهََّما يَۡكِس��ُبُهۥ َعَ َ َيِِد ٱهللهَّ ُثمهَّ يَۡس��َتۡغفِرِ ٱهللهَّ
ا  ۡو إِثٗۡما ُثمهَّ يَۡرِم بِهِۦ بَرِٓي ٔٗ

َ
ًة أ ُ َعلِيًما َحِكيٗما ١١١ َوَمن يَۡكِس��ۡب َخِطٓي َٔ َنۡفِس��هۦِۚ َوَكَن ٱهللهَّ

بِيٗنا{ ]النساء: 105: 112[ َفَقِد ٱۡحَتَمَل ُبۡهَتٰٗنا ِإَوثٗۡما مُّ
}َوَل تَُك��ن ّلِۡلَخآئِننَِي َخِصيٗما{. قال الطربي: }َل تَُكن{ لمن خان مس��لما أو 
معاهدا يف نفسه أو ماله }َخِصيٗما{ تخاصم عنه وتدفع عنه من طالبه بحقه الذي خانه 

فيه)1).
وأنزلت كلها يف قصة واحدة. وذلك أن رجا من األنصار يقال له: طعمة بن أبيرق أحد 
بني ظفر بن الحارث سرق درعا من جار له يقال له: قتادة بن النعمان، وكانت الدرع يف 

)1)  تفسري الطربي 176/9.
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ج��راب في��ه دقيق، فجعل الدقيق ينتثر من خرق يف الج��راب حتى انتهى إلى الدار وفيها 
أثر الدقيق، ثم خبأها عند رجل من اليهود يقال له: زيد بن السمين.

فالتمس��ت ال��درع عند طعمة فلم توجد عنده وحلف له��م: واهلل ما أخذها وما له به من 
عل��م. فلما أن حلف تركوه واتبعوا أثر الدقيق حت��ى انتهوا إلى منزل اليهودي فأخذوه، 

فقال: دفعها إلي طعمة بن أبيرق، وشهد له أناس من اليهود على ذلك)1).
ويف هذه القصة يتبين لنا كيف أرس��ى اإلس��ام مبادئ التعايش الس��لمي وأسس الوئام 
والعدل والتس��امح يف التعامل مع غير المس��لمين يف ظل المجتمع اإلس��امي ،  فالدولة 
اإلس��امية قامت على أس��اس المواطنة التي ال تمييز فيها بين إنس��ان وغيره بالدين أو 

اللون أو العرق. 
واإلس��ام جاء إلحقاق الحق ،  وإقامة العدل ،   وإخراج اإلنس��ان من الظلم. قال تعالى : 

ۡقَرُب لِلتهَّۡقَوٰىۖ{ ]املائدة:8[ 
َ
ْۚ ٱۡعِدلُواْ ُهَو أ لهَّ َتۡعِدلُوا

َ
ٰٓ أ اُن قَۡوٍم َعَ }َوَل َيۡرَِمنهَُّكۡم َشَن َٔ

ب��ل ويج��ب تح��ري العدالة ول��و كان حكمه��ا ضد النف��س أو األق��ارب،  ق��ال تعالى: 
وِ 

َ
نُفِس��ُكۡم أ

َ
ٰٓ أ ِ َولَۡو َعَ ِٰمنَي بِٱۡلقِۡس��ِط ُش��َهَدآَء هلِلهَّ ِيَن َءاَمُنواْ ُكونُواْ قَوهَّ َه��ا ٱلهَّ يُّ

َ
أ }۞َيٰٓ

ۡقَربنَِي{ ]النساء: 135[.
َ
يِۡن َوٱۡل ٱۡلَودِٰلَ

وقال رس��ول اهلل ♀ : ))يا أيها الناس إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق 
الش��ريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد، وايم اهلل لو أن فاطمة بنت 

محمد سرقت لقطع محمد يدها)))2).
ج - عن أبي هريرة قال: كان رس��ول اهلل ♀ يقبل الهدية وال يأكل الصدقة. 
فأهدت له يهودية بخيرب )فتح خيرب كان يف المحرم من العام الس��ابع من الهجرة( ش��اة 
مصلية سمتها، فأكل رسول اهلل ♀ منها وأكل القوم، فقال: ))ارفعوا أيديكم 
فإنها أخبرتني أنها مس��مومة)). فمات بش��ر بن الرباء بن معرور األنصاري فأرس��ل إلى 
اليهودية: ))ما حملك على الذي صنعت؟)). قالت: إن كنت نبيا لم يضرك الذي صنعت 

وإن كنت ملكا أرحت الناس منك. فأمر هبا رسول اهلل ♀ فقتلت)3).

)1)  أسباب النزول للواحدي ص120.
)2)  صحيح البخاري ج6/ ص2491، ح6406.

)3)  سنن أيب داود ج4/ ص174، ح4512.
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ول��م يأخذ رس��ول اهلل ♀ اليه��ود جميعا بجري��رة هذه الم��رأة التي حاولت 
قتله وأصحابه بالس��م، ول��م يطرد يهود خيرب وقد أبقاهم يف أرضه��م يزرعوهنا بعد فتح 

حصنهم.
ويقال: إن هذه المرأة هي أخت مرحب اليهودي وأخيه ياس��ر اللذين قتا يف مبارزة يف 

فتح خيرب.
وقد دبرت األمر فسألت: أي عضو من الشاة أحب إلى رسول اهلل ♀؟ فقيل 

لها: الذراع. فأكثرت فيها من السم.
وس��مت س��ائر الش��اة ثم جاءت هبا؛ فلما وضعتها بين يدي رس��ول اهلل ♀ 
تناول الذراع فاك منها مضغة فلم يس��غها، ومعه بشر بن الرباء بن معرور، قد أخذ منها 
كما أخذ رس��ول اهلل ♀، فأما بشر فأس��اغها؛ وأما رسول اهلل ♀ 
فلفظها، ثم قال: ))إن هذا العظم ليخبرين أنه مس��موم)). ثم دعا هبا، فاعرتفت فقال: ))ما 
حمل��ك على ذل��ك؟)) قالت: بلغت من قومي ما لم يخف علي��ك، فقلت: إن كان ملكا 

اسرتحت منه، وإن كان نبيا فسيخرب.
قال: فتجاوز عنها رسول اهلل ♀، ومات بشر من أكلته التي أكل)1) .

فقد عفا عنها رس��ول اهلل ♀ وتجاوز عن محاولتها قتله، ولكنها أخذت بعد 
ذلك قصاصا ببشر بن الرباء الذي مات من فوره بسبب السم.

ولم يكن لهذا الس��م تأثير على رس��ول اهلل أبدا، ومن روى أن رسول اهلل حم بتأثير السم 
أو مات بسببه، فهو ظن منه خاطئ. 

هَّۡم َتۡفَعۡل  ّبَِكۖ ِإَون ل نزَِل إَِلَۡك ِمن رهَّ
ُ
َها ٱلرهَُّسوُل بَّلِۡغ َمآ أ يُّ

َ
أ وذلك أن اهلل تعالى قال: }۞َيٰٓ

ُ َيۡعِصُمَك ِمَن ٱنلهَّاِسۗ{ ]املائدة: 67[  ۥۚ َوٱهللهَّ َفَما بَلهَّۡغَت رَِساَلَُه
وقد عاش رس��ول اهلل ♀ من بعد هذه األكلة أربع س��نوات وش��هرين، ولم 
يظهر عليه بسبب األكلة أي أثر، ولم يرَو أن رسول اهلل ♀ كان يعاين يف هذه 
الس��نوات األربع التي خاض خالها الوقائع أي مرض أو تعب، فكيف يؤثر فيه الس��م 

فجأة بعد هذه السنوات؟!

)1)  السرية النبوية البن هشام: 337/2.
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د - وعن عائش��ة رض��ي اهلل عنها قالت: تويف رس��ول اهلل ♀ ودرعه مرهونة 
عند يهودي بثاثين صاعا من شعير)1) .

فحتى وفاة رس��ول اهلل ♀ كان هناك يهودي يف المدينة يعمل بالتجارة، ولم 
يج��د حرجا يف أن يأخذ من رس��ول اهلل ♀ درعه رهنا، ولم يجد رس��ول اهلل 

حرجا يف أن يعطيه إياها، فالحق أحق أن يتبع.
من كل ما س��بق يتبين لنا جليًّا أن المدينة يف عهدها األخير كان يعيش فيها اليهود أفرادا 
وجماعات أيضا، فقد أبقى الرسول ♀ على يهود خيرب وهم أكرب تجمعات 

اليهود أبقى عليهم يزرعون أرضهم وصالحهم على النصف من خراجها.
2 - جماعــات المنافقين والمرتدين فــي المدينة في عهدها 

األخير:
قال ابن الطاع يف أحكامه: لم يقع يف شيء من المصنفات المشهورة أنه ♀ 

قتل مرتدا وال زنديقا)2).
واألمثلة كثيرة على صرب النبي ♀ على أذى المنافقين وعدم توقيعه العقوبة 

عليهم، رغم كفرهم وردهتم، ورغم ما أتوا به من دسائس وخيانات. من ذلك:
أ - مربع بن قيظي:

وهو الذي قال لرسول اهلل ♀ حين أجاز يف حائطه ورسول اهلل ♀ 
عامد إلى أحد: ال أحل لك يا محمد إن كنت نبيا، أن تمر يف حائطي. وأخذ يف يده حفنة 
من تراب ثم قال: واهلل لو أعلم أين ال أصيب هبذا الرتاب غيرك لرميتك به. فابتدره القوم 

ليقتلوه.
فقال رسول اهلل ♀: ))دعوه فهذا األعمى، أعمى القلب، أعمى البصيرة)). 

وأخوه أوس بن قيظي هو الذي قال لرس��ول اهلل ♀: يا رس��ول اهلل إن بيوتنا 
ع��ورة. فأذن لن��ا فلنرجع إليها. فأنزل اهلل تعالى فيه }َيُقولُ��وَن إِنهَّ ُبُيوَتَنا َعۡوَرةٞ َوَما ِهَ 

بَِعۡوَرٍةۖ إِن يُرِيُدوَن إِلهَّ فَِراٗرا{. 

)1)  صحيح البخاري ج4/ص1620، ح4197.
)2)  بدر الدين العيني عمدة القاري 80/24. وابن الطالع: حممد بن فرج أبو جعفر القرطبي موىل حممد بن حييى البكري 
املالكي ولد سنة 404 وتويف سنة 497. له: أحكام النبي ♀ ويسمى أيضا أقضية رسول اهلل ♀.
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مرب��ع بن قيظي ه��و أحد المنافقين الذين أظه��روا اإليمان بأفواهه��م وأضمروا الكفر، 
وفعله مع رس��ول اهلل ♀ كف��ر صراح وردة ظاهرة ال تأوي��ل فيها، ولم يقتله 
رس��ول اهلل ♀ ولم يأمر بقتله، بل ولم يس��مح ألصحابه أن يقتلوه، واكتفى 

بأن وسمه بعمى القلب والبصيرة.
ب – وروي أن أعرابي��ا باي��ع رس��ول اهلل ♀ عل��ى اإلس��ام فأصابه وعك، 
فق��ال: أقلني بيعت��ي. فأبى، ثم جاءه فق��ال: أقلني بيعتي. فأبى، فخرج فقال رس��ول اهلل 

♀: ))المدينة كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها)). 
ظاهره أنه سأل اإلقالة من اإلسام وبه جزم عياض )1).

ترك��ه رس��ول اهلل ♀ يرح��ل دون أن يأم��ر أصحاب��ه أن يقتل��وه أو يتتبعوه أو 
يراقبوه حتى إن أصر على الردة قتلوه. 

ج - ويحكي القرآن الكريم عن جماعة من اليهود، كانوا يرتددون بين الكفر واإلسام 
ليفتنوا المؤمنين عن دينهم ويردوهم عن اإلسام.

ِيَن َءاَمُنواْ  نزَِل َعَ ٱلهَّ
ُ
ِٓي أ ۡهِل ٱۡلِكَتِٰب َءاِمُنواْ بِ��ٱلهَّ

َ
آئَِفةٞ ّمِۡن أ فق��ال تعال��ى: }َوقَالَت طهَّ

وَۡجَه ٱنلهََّهارِ َوٱۡكُفُرٓواْ َءاِخَرهُۥ لََعلهَُّهۡم يَرِۡجُعوَن{ ]سورة آل عمران: آية 72[ 
وق��د كانت ه��ذه ال��ردة الجماعي��ة يف المدين��ة، والدولة اإلس��امية قائمة ورس��ول اهلل 
♀ حاكمه��ا، وم��ع ذلك ل��م يعاقب ه��ؤالء المرتدي��ن الذين يروم��ون فتنة 

المؤمنين يف دينهم وصدهم عنه.
د - وكان رسول اهلل ♀ يتعايش مع أشر الناس ويلطف هبم ويبش لهم حتى 

يتجنب فحشهم وأذاهم، وهذا من باب وأد الشر داخل صاحبه قبل أن يظهره ويعلنه.
فعن عائشة أن رجا استأذن على النبي ♀ فلما رآه قال: »بئس أخو العشيرة، 
وبئس ابن العشيرة«. فلما جلس تطلق النبي ♀ يف وجهه وانبسط إليه، فلما 
انطل��ق الرجل قالت له عائش��ة: يا رس��ول اهلل حين رأيت الرجل قلت ل��ه كذا وكذا، ثم 
تطلقت يف وجهه وانبسطت إليه فقال رسول اهلل ♀: ))يا عائشة متى عهدتني 

فحاشا، إن شر الناس عند اهلل منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره)))2).

)1)  ابن حجر: فتح الباري 200/13، واحلديث يف صحيح البخاري )كتاب األحكام -باب بيعة األعراب(.
)2)  البخاري )كتاب األدب - باب مل يكن النبي ♀ فاحشا وال متفحشا( ج5/ ص2244 ح5685.
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ه��� � وعن أبي س��عيد الخدري: بعث علي ب��ن أبي طالب رضي اهلل عنه إلى رس��ول اهلل 
♀ من اليمن بُذَهْيبة يف أديم مقروظ لم تحصل من تراهبا، قال: فقسمها بين 
أربع��ة نف��ر بين عيينة بن بدر وأقرع بن حابس وزيد الخيل، والرابع إما علقمة وإما عامر 

بن الطفيل، فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق هبذا من هؤالء. 
قال: فبلغ ذلك النبي ♀ فقال: ))أال تأمنوين وأنا أمين من يف الس��ماء، يأتيني 
خبر الس��ماء صباحا ومس��اء)). قال: فقام رجل غائر العينين، مش��رف الوجنتين، ناش��ز 
الجبهة، كث اللحية، محلوق الرأس، مش��مر اإلزار، فقال: يا رس��ول اهلل، اتق اهلل. قال: 
))ويلك أولس��ت أح��ق أهل األرض أن يتق��ي اهلل)). قال: ثم ولى الرج��ل، قال خالد بن 

الولي��د: يا رس��ول اهلل، أال أضرب عنقه. قال: ))ال، لعله أن يك��ون يصلي)). فقال خالد: 
وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس يف قلبه. قال رسول اهلل ♀: ))إين لم أومر 

أن أنقب قلوب الناس، وال أشق بطونهم)). 
ث��م ق��ال: ثم نظر إليه وهو مقف فقال: ))إنه يخرج م��ن ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب اهلل 

رطبا، ال يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية)))1).
و - وعل��ى الرغ��م من علمه ♀ بأس��ماء المنافقين عن طري��ق الوحي؛ ألنه 
ُأم��ر أال يصلي عليهم أو يس��تغفر لهم، وُأمر بمجاهدهت��م والغلظة معهم، فا بد أنه كان 

يعلمهم وُأخرب بحالهم وأسمائهم من قبل الوحي. 
اَر َوٱلُۡمَنٰفِقِنَي َوٱۡغلُۡظ َعلَۡيِهۡم{ ]التوبة: 73[. َها ٱنلهَِّبُّ َجِٰهِد ٱۡلُكفهَّ يُّ

َ
أ قال تعالى: }َيٰٓ

ر هبم  إال أن رس��ول اهلل ♀ لم يصرح بأس��مائهم ولم يفضح شأهنم ولم ُيشهِّ
طمعا منه وأما يف أن يعودوا إلى حظيرة اإلس��ام، وهذا أيضا من هدي القرآن الكريم 
ال��ذي لم يص��رح بأعيان المنافقي��ن بل كان يق��ول: }َوِمۡنُهم مهَّن{. مث��ل قوله تعالى: 

{ ]التوبة: 49[ ْۗ َل ِف ٱۡلفِۡتَنةِ َسَقُطوا
َ
ۚ أ ٓ ن َيُقوُل ٱئَۡذن ّلِ َوَل َتۡفتِّنِ }َوِمۡنُهم مهَّ

وتُواْ 
ُ
ِيَن أ ٰٓ إَِذا َخرَُجواْ ِمۡن ِعنِدَك قَالُواْ لِلهَّ ن يَۡس��َتِمُع إَِلَۡك َح���هَّ وقال تعالى: }َوِمۡنُهم مهَّ

ٱۡلعِۡلَم َماَذا قَاَل َءانًِفا{ ]حممد: 16[

)1)  البخاري )كتاب املغازي - باب بعث عيل بن أيب طالب وخالد( 163/5، رقم )4394(، مسـلم )كتاب الزكاة - 
باب ذكر اخلوارج وصفاهتم( 741/2، رقم )1064).
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ه حذيفة بن اليمان بأسماء المنافقين  وأَس��رَّ النبي ♀ بعد موته إلى حافظ ِسرِّ
حتى ال ُيصلَّى عليهم وال يدفنوا يف مقابر المسلمين.

وكذل��ك مات رس��ول اهلل ♀، وكان يف المدينة منافق��ون، وقد أعلمه اهلل عز 
وجل بأس��مائهم جميعا، ولكنه لم يأمر بقتلهم أو نفيهم، ولم ُيِش��ع أس��ماءهم، بل أسرَّ 

هبا؛ وذلك حتى ال يتعرضوا إلى االضطهاد أو التضييق.
وهكذا تعامل الرسول ♀ مع جميع رعايا الدولة اإلسامية يف المدينة، رغم 
ما ُيكِنُّه له بعضهم من عداء وكراهية، وما يبطنونه من حقد دفين، عاملهم بالرفق واللين 
حين��ا وبالغلظة والش��دة حينا آخ��ر؛ مقدما نموذجا فري��دا للعالم أجمع عل��ى التعايش 
الس��لمي م��ع جميع أفراد المجتم��ع دون تأجيج للفتنة، وتنكي��ل بالخصوم، وهو األمر 
وا وحدة صف األمة يف وقت هي يف أمس  الذي يجب على المسلمين اتباعه كي ال َيُشقُّ
الحاجة إلى الوحدة، ويف وقت يحاول أعداؤها زرع الفتنة وبث الوهن بين أبنائها، تلك 
هي األس��وة الحس��نة يف هذه النماذج التي قدمها الرس��ول ♀ يف التعامل مع 

اآلخر، إنه التعايش والحذر وحفظ وحدة األمة وحماية أمنها واستقرارها.
سياســة رســول اهلل صلى اهلل عليه وســلم في التعايش مع 

اآلخر خارج المدينة:

1 – سياسته مع المشركين المحاربين من قريش بعد الخندق.
خرج رس��ول اهلل ♀ وأصحابه قاصدين مكة محرمين يس��وقون هديهم إلى 

البيت الحرام يبتغون العمرة، ال يحملون ساحا، وال يرومون حربا.
فبأي شيء قابلتهم قريش وكيف قابلهم رسول اهلل؟

صلح الحديبية:
خرج رسول اهلل ♀ زمن الحديبية يف آخر سنة ست يف ذي القعدة معتمرا، ال 
يريد حربا، وس��اق معه الهدي س��بعين بدنة وكان الناس سبع مئة رجل فكانت كل بدنة 

عن عشرة نفر.
واس��تنفر رس��ول اهلل ♀ العرب ومن حول��ه من أهل الب��وادي من األعراب 
ليخرج��وا معه، وهو يخش��ى من قريش الذي صنعوا، أن يعرض��وا له بحرب أو يصدوه 



64

العدد الثاني

عن البيت فأبطأ عليه كثير من األعراب، وخرج رس��ول اهلل ♀ بمن معه من 
المهاجرين واألنصار ومن لحق به من العرب، وساق معه الهدي وأحرم بالعمرة ليأمن 

الناس من حربه وليعلم الناس أنه إنما خرج زائرا لهذا البيت ومعظما له.
وتجنب الرس��ول لقاء قريش، حتى إذا كان بعس��فان لقيه بس��ر بن سفيان الكعبي فقال: 
يا رس��ول اهلل هذه قريش قد س��معت بمسيرك فخرجوا معهم العوذ المطافيل، قد لبسوا 
جل��ود النمور، وقد نزلوا بذي طوى يعاهدون اهلل ال تدخلها عليهم أبدا، وهذا خالد بن 
الوليد يف خيلهم، قد قدموها إلى كراع الغميم. فقال رسول اهلل ♀: ))يا ويح 
قريش لقد أكلتهم الحرب ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب، فإن هم أصابوين 
كان الذي أرادوا، وإن أظهرين اهلل عليهم دخلوا يف اإلسالم وافرين، وإن لم يفعلوا قاتلوا 
وبه��م قوة، فما تظن قريش فواهلل ال أزال أجاه��د على الذي بعثني اهلل به حتى يظهره اهلل 

أو تنفرد هذه السالفة)).
ثم قال: ))من رجل يخرج بنا على غير طريقهم التي هم بها)). فقال رجل من أس��لم: أنا 
يا رس��ول اهلل. فس��لك هبم طريقا وعرا بين شعاب ش��ق على المسلمين السير فيه، حتى 

خرجوا إلى أرض سهلة عند منقطع الوادي.
ورأى النبي ♀ أن من الضرورة إرس��ال مبعوث خاص من جانبه إلى قريش 
يبلغه��م نواياه الس��لمية وعدم رغبت��ه يف القتال، وأنه جاء معظما للبيت، س��ائقا للهدي، 

راغبا يف أداء العمرة، ثم الرجوع إلى المدينة. 
فأرس��ل رس��ول اهلل ♀ خراش بن أمي��ة الخزاعي، وحمله عل��ى جمل يقال 
له: الثعلب. فلما دخ��ل مكة عقرت قريش بعيره وهمت بقتله فمنعهم األحابيش، فعاد 

خراش بن أمية إلى رسول اهلل ♀.
فأرسل عثمان بن عفان رضي اهلل عنه؛ ألن له قبيلة تحميه من أذى المشركين، فاحتبسته 

قريش عندها، فبلغ رسول اهلل ♀ والمسلمين أن عثمان بن عفان قد قتل.
فق��ال: ال ن��ربح حتى نناجز الق��وم. فدعا رس��ول اهلل ♀ الناس إل��ى البيعة، 

فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة.
ثم أتى رسول اهلل ♀ أن الذي ذكر من أمر عثمان باطل.

فقال: ))والذي نفسي بيده ال يسألوين خطة يعظمون فيها حرمات اهلل إال أعطيتهم إياها)). 
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وجاء س��هيل بن عمرو فقال: هات، اكتب بيننا وبينكم كتابا. فدعا النبي ♀ 
الكاتب، فقال النبي ♀ ))بسم اهلل الرحمن الرحيم)). قال سهيل: أما الرحمن 
فواهلل ما أدري ما هو، ولكن اكتب باس��مك اللهم. كما كنت تكتب. فقال المس��لمون: 
واهلل ال نكتبها إال بس��م اهلل الرحمن الرحيم. فقال النبي ♀ ))اكتب باس��مك 
اللهم)). ثم قال: ))هذا ما قاضى عليه محمد رس��ول اهلل)). فقال س��هيل: واهلل لو كنا نعلم 
أنك رسول اهلل ما صددناك عن البيت وال قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد اهلل. فقال 
النبي ♀ ))واهلل إين لرسول اهلل وإن كذبتموين. اكتب محمد بن عبد اهلل)). فقال 
له النبي ♀ ))على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به)). فقال س��هيل: واهلل 
ال تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة، ولكن ذلك من العام المقبل فكتب. فقال س��هيل: 
وعل��ى أن��ه ال يأتيك منا رج��ل، وإن كان على دين��ك، إال رددته إلينا. قال المس��لمون: 
س��بحان اهلل كي��ف يرد إلى المش��ركين وقد جاء مس��لما! فبينما هم كذل��ك إذ دخل أبو 
جندل بن سهيل بن عمرو يرسف يف قيوده، وقد خرج من أسفل مكة، حتى رمى بنفسه 
. فقال  بين أظهر المسلمين. فقال سهيل: هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إليَّ
النبي ♀ ))إنا لم نقض الكتاب بعد)). قال: فواهلل إًذا لم أصالحك على شيء 
أبدا. قال النبي ♀ ))فأجزه لي)). قال: ما أنا بمجيزه لك. قال ))بلى، فافعل)). 
قال: ما أنا بفاعل. قال مكرز: بل قد أجزناه لك. قال أبو جندل: أي معش��ر المس��لمين، 
أرد إل��ى المش��ركين وقد جئت مس��لما، أال ت��رون ما قد لقيت؟! وكان ق��د عذب عذابا 
شديدا يف اهلل. قال: فقال عمر بن الخطاب: فأتيت نبي اهلل ♀ فقلت: ألست 
نبي اهلل حقا؟ قال: ))بلى)). قلت: ألس��نا على الح��ق وعدونا على الباطل؟ قال: ))بلى)). 
قلت: فلم نعطِي الدنية يف ديننا إذا؟ قال: ))إين رسول اهلل، ولست أعصيه وهو ناصري)).
فلم��ا فرغ من قضية الكتاب قال رس��ول اهلل ♀ ألصحابه: ))قوموا فانحروا، 
ثم احلقوا)). قال فواهلل ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثاث مرات، فلما لم يقم منهم 
أحد دخل على أم سلمة، فذكر لها ما لقي من الناس. فقالت أم سلمة: يا نبي اهلل، أتحب 
ذل��ك؟ اخرج ثم ال تكلم أحدا منه��م كلمة حتى تنحر بدنك، وتدعو حالقك فيحلقك. 
فخ��رج فل��م يكلم أحدا منهم، حتى فعل ذلك نحر بدن��ه، ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا 

ا.  ذلك، قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا، حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غمًّ
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وعن ابن عباس: أن رسول اهلل ♀ أهدى عام الحديبية يف هداياه جما ألبي 
جهل يف رأسه برة من فضة يغيظ بذلك المشركين)1) .

قال ابن إس��حاق: وهاجرت إلى رس��ول اهلل ♀ أم كلثوم بن��ت عقبة بن أبي 
معي��ط يف تل��ك المدة فخرج أخواها عمارة والوليد ابنا عقبة حتى قدما على رس��ول اهلل 
♀ يس��أالنه أن يردها عليهما بالعهد الذي بينه وبين قريش يف الحديبية، فلم 

يفعل، أبى اهلل ذلك)2) .
ولقد علمنا رس��ول اهلل ♀ حس��ن التفاوض والتفكير المستقبلي، فقد وافق 
عل��ى صل��ح الحديبية على م��ا فيه من تن��ازالت؛ ليفك الحصار الجنوب��ي عن المدينة؛ 
حيث اتفق المشركون يف الجنوب واليهود يف الشمال يف حصن خيرب على سحق المدينة 
المن��ورة بالزح��ف عليها من كل جهة، ف��كان صلح الحديبية خطوة لتنحية المش��ركين 

وإبطال اتفاقهم مع اليهود.
2– سياســته صلــى اهلل عليه وســلم  في التعايــش مع أهل 

الكتاب خارج المدينة.
لقد عقد رس��ول اهلل ♀ معاهدات كثيرة مع اليهود والنصارى خارج حدود 
دولة المدينة، سواء المقيمون داخل الجزيرة العربية أو خارجها، فقد عقد ♀ 
اتفاقي��ة س��لمية مع نصارى نجران ع��ام )10 ه�/631م(، ومع يهود ف��دك ودومة وأيلة 

وتيماء، ومع بني ضمرة من كنانة)3). 
وكان��ت تلك االتفاقيات تضمن لهم حكما إداريا ذاتيا، واس��تقاال ع��ن دولة المدينة، 
وبمقتضاها كان بإمكاهنم االس��تمرار بتطبيق قوانينهم عل��ى أراضيهم، ولم يرد للجزية 

أي ذكر يف هذه المعاهدات أو االتفاقات السلمية مع أهل الكتاب. 
وكانت حياة الرس��ول ♀ نموذجا وقدوة يف التعايش الس��لمي الذي يحفظ 

على اإلنسان كرامته اإلنسانية وحريته الدينية الكاملة.

)1) املستدرك عىل الصحيحني:ج1/ ص639 ح1715.
)2)  البخـاري )كتـاب الـرشوط - باب الرشوط يف اجلهـاد واملصاحلة مع أهل احلرب وكتابة الـرشوط( 193/3، رقم 

)2770(. بزيادة بعض األحداث من سرية ابن هشام.
)3)  الطبقات الكربى البن سعد 289/1، 8/2.



67

نماذل التعايى م  انلر في هدي  النبي صلى اا عليه وسلم

فقد صالح رس��ول اهلل ♀ نصارى نجران، وأقامهم يف ش��طر مسجده يؤدون 
شعائر دينهم وكتب لهم عهدا جاء فيه: ولنجران وحاشيتهم جوار اهلل وذمة محمد النبي 
رسول اهلل على أنفسهم وملتهم وأرضهم وأموالهم وغائبهم وشاهدهم وبَِيعهم، ال يغير 

أسقف عن سقيفاه، وال راهب عن رهبانيته، وال واقف عن وقفانيته. 
]ويروى: وال وافه عن وفهيته. وهو القيم على البيت الذي فيه صليب النصارى[.

وأش��هد على ذلك شهودا منهم أبو س��فيان بن حرب، واألقرع بن حابس، والمغيرة بن 
شعبة.

وكذل��ك ن��ص يف معاهدت��ه معهم: أن له��م ما تحت أيديه��م من قليل وكثير م��ن بَِيعهم 
وصلواهتم ورهبانيتهم، ال يحشرون وال يعشرون وال يطأ أرضهم جيش، وال يغير حق 
من حقوقهم وال سلطاهنم وال شيء مما كانوا عليه ما نصحوا وأصلحوا فيما عليهم غير 

مثقلين بظلم وال ظالمين)1).
وأما العاقات السلمية مع الحبشة، الدولة المسيحية، فقد استمرت قرونا دون معاهدة 
مكتوب��ة، وكان موقف المس��لمين من الحبش��ة موقف الش��كر والعرف��ان بالجميل لَِما 
َمت للمس��لمين يف مه��د الدعوة من إي��واء للمضطهدين يف مكة؛ واعترب المس��لمون  قدَّ
الحبشة مصونة فلم يتعرضوا لها حتى يف أوج قوة الدولة اإلسامية يف العصر العباسي، 
وذلك ألهنا دولة س��المت المس��لمين، نع��م لم تقبل دعوته ولكنها ل��م تقف أمام دعوة 

اإلسام ولم تضطهد أهله، ولم تغر على دولته أو تناصر أعداءه)2).
3 – سياسته صلى اهلل عليه وسلم في مقابلة الوفود العربية 

بعد الحديبية.
إن تدبر فقه النبي ♀ يف التعامل مع الناس من مختلف القبائل ذوي الطبائع 
المختلفة والمش��ارب المتباينة واألحوال المتعددة يف السلوك والفهم ليمدنا بسيل من 
النقاط التي يمكن أن ُيبنى عليها الكثير يف نماذج التعايش والتعامل مع اآلخر، وكذلك 
يطلعنا على حكمة النبي وسنته يف الرتبية والتوجيه والدعوة واإلصاح للصغير والكبير 

للضعيف والقوي للغني والفقير.

)1)  ابن سعد: الطبقات الكربى 266/1، 358. حتقيق إحسان عباس، دار صادر، ط1968/1 م.
)2)  ابن هشام: السرية النبوية 588/2.
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كان يقول ألصحابه: ))فقهوا إخوانكم)). وكان يتودد للوفود بالسؤال عن أرضهم وعن 
شرفائهم.

أ- وفد بني تميم:
عن جابر، قال: جاءت بنو تميم بشاعرهم وخطيبهم إلى النبي ♀ فنادوا: يا 

محمد اخرج إلينا، فإن مدحنا زين، وإن سبنا شين. 
فس��معهم رس��ول اهلل ♀ فخرج عليهم يقول: ))إنما ذلكم اهلل عز وجل، فما 
تري��دون؟)) قالوا: نحن ناس من تميم، جئناك بش��اعرنا وخطيبنا لنش��اعرك ولنفاخرك، 

فقال رسول اهلل ♀: ))ما بالشعر بعثنا، وال بالفخار أمرنا، ولكن هاتوا)).
فق��ال األقرع بن حابس لش��اب من ش��باهبم: ق��م فاذكر فضلك، وفض��ل قومك. فقال: 
الحم��د هلل ال��ذي خلقنا خير خلقه، وآتانا أمواال نفعل فيها ما نش��اء، فنحن من خير أهل 
األرض، أكثرهم عددا، وأكثرهم س��احا، فمن أنكر علينا قولنا فليأت بقول هو أحسن 

من قولنا، وبفعال هو أفضل من فعالنا.
قال رس��ول اهلل ♀ لثابت ب��ن قيس -وكان خطي��ب النبي ♀-: 

))قم فأجبه)).

ق��ال: فقام ثابت فقال: الحمد هلل، أحمده وأس��تعينه، وأؤمن به، وأتوكل عليه، وأش��هد 
أن ال إل��ه إال اهلل وحده ال ش��ريك له، وأن محمدا عبده ورس��وله، ودعا المهاجرين من 
بني عمه أحس��ن الناس وجوها، وأعظم الناس أحاما، فأجابوه، الحمد هلل الذي جعلنا 
ا لدينه، فنحن نقاتل الناس حتى يش��هدوا أن ال إله إال اهلل،  أنصاره ووزراء رس��وله، وِعزًّ
فم��ن قالها منع منا ماله ونفس��ه، وم��ن أباها قاتلناه، وكان رغم��ه يف اهلل علينا هينا، أقول 

قولي هذا وأستغفر اهلل للمؤمنين والمؤمنات. 
قال: فقال الزبرقان بن بدر لرجل منهم: قم فقل أبياتا تذكر فيها فضلك، وفضل قومك، 

فقال:
الربعن��ح��ن ال����ك����رام ف���ا ح���ي ي��ع��ادل��ن��ا تقسم  وفينا  ال����رؤوس  نحن 
كلهم المحل  عند  ال��ن��اس  القزعونطعم  ي��ؤن��س  ل��م  إذا  ال��س��دي��ف  م��ن 
أح���د ل���ن���ا  ي���أب���ى  ف����ا  أب���ي���ن���ا  إن����ا ك���ذل���ك ع��ن��د ال��ف��خ��ر ن��رت��ف��عإذا 
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قال: فقال رس��ول اهلل ♀: ))يا حس��ان قم فأجبه)). فقال: يا رس��ول اهلل، ُمْرُه 
فليسمعني ما قال، فقال: أسمعه ما قلت، فأسمعه، فقال حسان:

عنوة وال���دي���ن  اهلل  رس����ول  وحاضرن��ص��رن��ا  معد  م��ن  ع��ات  رغ��م  على 
مشاشه ال��م��خ��اض  ك��إي��زاع  وط��ع��ن ك���أف���واه ال��ل��ق��اح ال��ص��وادرب��ض��رب 
شعابه اس��ت��ق��ل��ت  ي���وم  أح����دا  ال��خ��وادروس���ل  ال��ل��ي��وث  مثل  لنا  ب��ض��رب 
العساكرألسنا نخوض الموت يف حومة الوغى بين  الموت  ورد  ط��اب  إذا 
وننتمي ال��دارع��ي��ن  ه���ام  إل���ى ح��س��ب م��ن ج���ذم غ��س��ان قاهرون��ض��رب 
الحصى وطئ  من  خير  من  وأم���وات���ن���ا م���ن خ��ي��ر أه���ل ال��م��ق��اب��رفأحياؤنا 
ت��ك��رم��ا ق��ل��ن��ا  اهلل  ح���ي���اء  منافر؟ف���ل���وال  من  بالخيفين: هل  الناس  على 

فقام األقرع بن حابس فقال: إين واهلل يا محمد جئت ألمر ما جاء له هؤالء، إين قد قلت 
شعرا، فاسمعه، قال ))هات))، فقال:

فضلنا ال��ن��اس  ي��ع��رف  كيما  ال��م��ك��ارمأت��ي��ن��اك  ذك���ر  ع��ن��د  اخ��ت��ل��ف��وا  إذا 
معشر ك��ل  م��ن  ال��ن��اس  رؤوس  ك��دارموإن���ا  الحجاز  أرض  يف  ليس  وأن 
غ���ارة ك���ل  يف  ال���م���رب���اع  ل��ن��ا  ال��ت��ه��ائ��موإن  ب����أرض  أو  ب��ن��ج��د  ت��ك��ون 

فقال رسول اهلل ♀: ))يا حسان فأجبه))، قال: فقام فقال:
فخركم إن  ت��ف��خ��روا  ال  دارم  ي���ع���ود وب�����اال ب��ع��د ذك����ر ال��م��ك��ارمب��ن��ي 
ل��ن��ا خ����ول م���ن ب��ي��ن ظ��ئ��ر وخ����ادمه��ب��ل��ت��م ع��ل��ي��ن��ا ت���ف���خ���رون وأن��ت��م

فقال رسول اهلل ♀: ))لقد كنت غنيا يا أخا بني دارم أن يذكر منك ما قد كنت 
ترى أن الناس قد نسوه منك)).

قال: فكان قول رسول اهلل ♀ أشد عليه من قول حسان، ثم رجع حسان إلى 
قوله:

والعلى المجد  من  نلتم  ما  رداف���ت���ن���ا م���ن ب��ع��د ذك����ر ال��م��ك��ارموأفضل 
المقاسمف���إن ك��ن��ت��م ج��ئ��ت��م ل��ح��ق��ن دم��ائ��ك��م يف  تقسموا  أن  وأم��وال��ك��م 
ن����دا وأس��ل��م��وا ت��ج��ع��ل��وا هلل  ب����دارمف���ا  ال��ن��ب��ي  ع��ن��د  ت��ف��خ��روا  وال 
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أك��ف��ن��ا م���ال���ت  ال��ب��ي��ت  ورب  الصوارموإال  بالمرهفات  رأسكم  على 
ق��ال: فقام األقرع بن حابس، فقال: يا هؤالء، ما أدري ما هذا األمر، تكلم خطيبنا فكان 
خطيبهم أرفع صوتا، وأحسن قوال، وتكلم شاعرنا فكان شاعرهم أرفع صوتا، وأحسن 
قوال، ثم دنا إلى رس��ول اهلل ♀ فقال: أش��هد أن ال إله إال اهلل، وأنك رس��ول 

اهلل، فقال النبي ♀: ))ال يضرك ما كان قبل هذا)))1).
فحاز السبق يف إسامه قبل قومه، ثم تبعوه بعد ذلك، وكان فأل خير لهم حين سيقت له 

ولهم البشرى يف قوله ♀: ))ال يضرك ما كان قبل هذا)).
ب- وفد ضمام بن ثعلبة عن قومه بني سعد بن بكر:

ق��ال أن��س بن مال��ك: بينما نح��ن جلوس م��ع النبي ♀ يف المس��جد، دخل 
رج��ل عل��ى جم��ل فأناخه يف المس��جد، ثم عقل��ه، ثم قال له��م: أيكم محم��د؟ والنبي 
♀ متك��ئ بي��ن ظهرانيه��م. فقلن��ا: ه��ذا الرجل األبي��ض المتك��ئ. فقال له 
الرج��ل: اب��ن عبد المطلب. فقال ل��ه النبي ♀: ))قد أجبت��ك)). فقال الرجل 
للنبي ♀: إين س��ائلك فمش��دد عليك يف المس��ألة فا تجد علي يف نفس��ك. 
فقال: ))س��ل عما بدا لك)). فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، آهلل أرسلك إلى الناس 
كلهم؟ فقال: ))اللهم نعم)). قال: أنشدك باهلل، آهلل أمرك أن نصلي الصلوات الخمس يف 
اليوم والليلة؟ قال: ))اللهم نعم)). قال: أنش��دك باهلل، آهلل أمرك أن نصوم هذا الش��هر من 
السنة؟ قال: ))اللهم نعم)). قال: أنشدك باهلل، آهلل أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا 
فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي ♀: ))اللهم نعم)). فقال الرجل: آمنت بما 
جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر)2).
ويف رواي��ة اإلم��ام أحم��د عن ابن عب��اس: قال: فإين أش��هد أن ال إله إال اهلل وأش��هد أن 
محمدا رسول اهلل وسأؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما هنيتني عنه ثم ال أزيد وال أنقص. 
قال: ثم انصرف راجعا إلى بعيره. فقال رسول اهلل ♀ حين ولى: ))إن يصدق 

ذو العقيصتين يدخل الجنة)))3) .

)1)  معرفة الصحابة أليب نعيم 336/1.
)2)  البخاري )كتاب العلم ـ باب ما جاء يف العلم( ج1/ص35 ح63.

)3)  مسند أمحد 319/5، رقم 2293.



71

نماذل التعايى م  انلر في هدي  النبي صلى اا عليه وسلم

فضم��ام بن ثعلب��ة رضي اهلل عنه لم يت��ح للنبي ♀ فرص��ة إال أن يجيبه تلك 
اإلجاب��ات المختص��رة التي تش��في غليله وتثب��ت أو تنفي ما جمعه م��ن معلومات عن 
رس��ول اهلل ♀، ويظه��ر يف لق��اء النب��ي ♀ به حلم النب��ي وعفوه 

وكرمه، وتحمله جفاء الناس وغلظتهم.
ثم أتى ضمام بن ثعلبة بعيره فأطلق عقاله ثم خرج حتى قدم على قومه فاجتمعوا عليه، 
وكان أول م��ا تكل��م به أن قال: بئس��ت الات والعزى. فقالوا: م��ه يا ضمام اتق الربص 
والجنون والجذام. قال: ويلكم إهنما ما يضران وال ينفعان إن اهلل قد بعث رسوال وأنزل 
علي��ه كتاب��ا اس��تنقذكم به مما كنتم في��ه، وإين أش��هد أن ال إل��ه إال اهلل وأن محمدا عبده 
ورس��وله، وإين قد جئتك��م من عنده بما أمركم به وهناكم عنه، فواهلل ما أمس��ى من ذلك 

اليوم يف حاضرته رجل وال امرأة إال مسلما. 
ج - وفد تجيب:

وتجيب: بطن من كندة، وهو أش��رس بن ش��بيب بن الس��كون بن كندة. كانوا يس��كنون 
الكسر يف وسط حضر موت، وكانت لهم خطة بمصر تعرف باسمهم.

وقدم عليه ♀ وفد تجيب ثاثة عشر رجا قد ساقوا معهم صدقات أموالهم 
التي فرض اهلل عليهم.

- وهذا يعني أهنم آمنوا باهلل ورسوله وأهنم علموا الفرائض وأدوها بكل عزيمة وحب.
فُسر رسول اهلل ♀ هبم وأكرم منزلهم. قالوا: يا رسول اهلل سقنا إليك حق اهلل 
يف أموالنا. فقال رس��ول اهلل ♀: ))ردوها فاقسموها على فقرائكم)). قالوا: يا 

رسول اهلل ما قدمنا عليك إال بما فضل عن فقرائنا. 
ثم جاءوا إلى رسول اهلل ♀ يودعونه، فأرسل إليهم باال فأجازهم بأرفع ما 
كان يجي��ز به الوفود. قال: ))هل بقي منكم أحد؟)) قالوا: نعم. غام خلفناه على رحالنا 
هو أحدثنا س��نا. قال: ))أرس��لوه إلينا)). فأقبل الغام حتى أتى رسول اهلل ♀ 
فقال: يا رسول اهلل إين امرؤ من بني أبذى من الرهط الذين أتوك آنفا فقضيت حوائجهم، 
فاق��ض حاجتي يا رس��ول اهلل. قال: ))وما حاجت��ك؟)) قال: إن حاجتي ليس��ت كحاجة 
أصحابي وإن كانوا قدموا راغبين يف اإلسام، وساقوا ما ساقوا من صدقاهتم، وإين واهلل 
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ما أعملني من بادي إال أن تس��أل اهلل عز وجل أن يغفر لي ويرحمني وأن يجعل غناي 
يف قلبي.

فقال رسول اهلل ♀ وأقبل إلى الغام: ))اللهم اغفر له وارحمه واجعل غناه يف 
قلبه)). ثم أمر له بمثل ما أمر به لرجل من أصحابه فانطلقوا راجعين إلى أهليهم ثم وافوا 
رس��ول اهلل ♀ يف الموسم بمنى سنة عش��ر. فقال رسول اهلل ♀: 
))ما فعل الغالم الذي أتاين معكم؟)) قالوا: يا رسول اهلل ما رأينا مثله قط، وال حدثنا بأقنع 

منه بما رزقه اهلل لو أن الناس اقتسموا الدنيا ما نظر نحوها وال التفت إليها.
فإن رس��ول اهلل ♀ كان رحيما رفيقا لم يهم��ل ضعيفا أو صغيرا، ولكنه كان 
يهت��م بمن يفد إليه، فإن تجيب همش��ت الغ��ام وتركته على رحاله��ا وراحوا يودعون 
رسول اهلل، فسألهم رسول اهلل عنه وأرسل يف طلبه، فلما جاءه دعا له وأمر له بعطاء مثل 
ما أعطى الرجل من قومه. وأثمرت دعوة النبي ♀ يف الغام، فلما جاء قومه 

بعد ذلك شهدوا له بالتقوى والصاح.
د - وفد ثقيف:

ثقيف: قبيلة منازلها يف جبل الحجاز، بين مكة والطائف، وعلى األصح هي حلقة وصل 
بين جبال الحجاز وسهول هتامة.

قال ابن إس��حاق: ولم��ا هلك أبو طالب نالت قريش من رس��ول اهلل ♀ من 
األذى ما لم تكن تنال منه يف حياة عمه أبي طالب. 

فخ��رج رس��ول اهلل ♀ إلى الطائف، يلتمس النصرة م��ن ثقيف، والمنعة هبم 
من قومه ورجاء أن يقبلوا منه ما جاءهم به من اهلل عز وجل فخرج إليهم وحده.

فلما انتهى رسول اهلل ♀ إلى الطائف، عمد إلى نفر من ثقيف، فدعاهم إلى 
اهلل وكلمهم بما جاءهم له من نصرته على اإلسام والقيام معه على من خالفه من قومه.
فقال له أحدهم: هو يمرط ثياب الكعبة إن كان اهلل أرس��لك. وقال اآلخر: أما وجد اهلل 
أحدا يرسله غيرك. وقال الثالث: واهلل ال أكلمك أبدا. لئن كنت رسوال من اهلل كما تقول 
ألنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكام، ولئن كنت تكذب على اهلل ما ينبغي لي أن 

أكلمك. فقام رسول اهلل ♀ من عندهم وقد يئس من خير ثقيف.
فأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس.
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ق��ال اب��ن عقب��ة: وقفوا ل��ه صفين عل��ى طريقه، فلم��ا مر رس��ول اهلل ♀ بين 
الصفين جعل ال يرفع رجليه وال يضعهما إال رضخوهما بالحجارة حتى أدموا رجليه.
زاد سليمان التيمي أنه ♀ كان إذا أذلقته الحجارة يقعد إلى األرض فيأخذون 

بعضديه ويقيمونه، فإذا مشى رجموه بالحجارة وهم يضحكون.
وم��رت الس��نون وبعد تبوك يف العام التاس��ع م��ن الهجرة أجمعت ثقيف أن ترس��ل إلى 
المدين��ة وفدا، يريدون البيعة واإلس��ام على أن يش��رط لهم رس��ول اهلل ♀ 

شروطا، ويكتب لقومهم كتابا. 
وع��ن عثم��ان بن أبي الع��اص أن وفد ثقي��ف لما قدموا على رس��ول اهلل ♀ 
أنزلهم المس��جد ليكون أرق لقلوهبم، فاش��رتطوا عليه أن ال يحش��روا وال يعش��روا وال 
يجبوا، فقال رس��ول اهلل ♀: ))لكم أن ال تحش��روا وال تعش��روا، وال خير يف 

دين ليس فيه ركوع)))1).
فق��ال الن��اس: ي��ا رس��ول اهلل يدخل��ون المس��جد وه��م مش��ركون؟ فق��ال رس��ول اهلل 

♀: ))إن األرض ال ينجسها شيء)).
فمكث��وا أيام��ا يغدون على النبي ♀ كل يوم يدعوهم إلى اإلس��ام، فقال له 
عبد ياليل: أرأيت الزنا؟ فإنا قوم عزاب بغرب ال بد لنا منه وال يصرب أحدنا على العزبة. 
ق��ال: ))هو مما حرم اهلل على المس��لمين، يقول اهلل تعال��ى: }َوَل َتۡقَرُبواْ ٱلّزَِنٰٓۖ إِنهَُّهۥ َكَن 

َفِٰحَشٗة وََسآَء َسبِيل{)). 
ق��ال: أرأيت الرب��ا؟ قال: ))الربا حرام)). ق��ال: فإن أموالنا كلها ربا. ق��ال: ))لكم رؤوس 
اْ إِن  َ َوَذُرواْ َما بَِقَ ِمَن ٱلّرَِبوٰٓ ِيَن َءاَمُنواْ ٱتهَُّقواْ ٱهللهَّ َها ٱلهَّ يُّ

َ
أ أموالكم. يقول اهلل تعالى: }َيٰٓ

ۡؤِمننَِي{)).  ُكنُتم مُّ
قال: أفرأيت الخمر؟ فإهنا عصير أعنابنا، ال بد لنا منها. قال: ))فإن اهلل قد حرمها، ثم تال 
ۡزَلُٰم...{)). 

َ
نَصاُب َوٱۡل

َ
رسول اهلل ♀ هذه اآلية }إِنهََّما ٱۡلَۡمُر َوٱلَۡمۡيِسُ َوٱۡل

فارتف��ع القوم وخا بعضهم ببعض. فقال عبد يالي��ل: ويحكم نرجع إلى قومنا بتحريم 
هذه الخصال الثاث، واهلل ال تصرب ثقيف عن الخمر أبدا، وال عن الزنا أبدا. 

)1)  أبو داود )كتاب اخلراج - باب ما جاء يف خرب الطائف( ج3/ ص163، ح3026.
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قال س��فيان بن عبد اهلل: أيها الرجل إن يرد اهلل هبا خيرا تصرب عنها، قد كان هؤالء الذين 
مع��ه على مثل ه��ذا فصربوا وتركوا م��ا كانوا عليه، م��ع أنا نخاف ه��ذا الرجل قد أوطأ 
األرض غلبة، ونحن يف حصن يف ناحية من األرض، واإلسام حولنا فاش، واهلل لو قام 
على حصننا شهرا لمتنا جوعا؛ وما أرى إال اإلسام، وأنا أخاف يوما مثل يوم مكة)1).

وكانوا يف بداية إس��امهم ال يأتون الصاة، فقال عمر رضي اهلل عنه: يا رس��ول اهلل إهنم 
ال يصل��ون. فقال النبي ♀: ))دعهم يا عمر، فإنهم سيس��تحيون أال يصلوا)). 
فمكث��وا يومه��م ال يصل��ون والغد حت��ى إذا كان عند العص��ر صلوا بغير وض��وء. فقال 
عمر رضي اهلل عنه: يا رس��ول اهلل صلوا با وضوء. فقال ♀: ))دعهم فإنهم 
سيتوضؤون)). حتى إذا كان اليوم الثالث غسلوا وجوههم ورؤوسهم وأعناقهم وأيديهم 
إل��ى المناك��ب وتركوا األرجل". فقال عمر: إهنم فعلوا كذا وك��ذا. فقال: ))دعهم فإنهم 

سيتوضؤون)). وغدوا اليوم الخامس فغسلوا البطون والظهور)2).



)1)  مغازي الواقدي 967/3.
)2)  تاريخ املدينة البن شبة النمريي 500/2.
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إن موض��وع العه��د واألم��ان ودار اإلس��ام من أه��مِّ الموضوع��ات التي عل��ى علماء 
المس��لمين أن يتناولوها بعناية بالغة؛ ألن »مفهوم العهد ومفهوم األمان ودار اإلسام« 
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ٌر لرؤية العالم والعيش فيه بموج��ب المذاهب الفقهية  ب��ه؛ ألن يف مفهومه يتبلور تص��وُّ

والتجارب المعاصرة.
هذا، وقد سررت باالقرتاح بأن أكتب بحًثا هبذه المناسبة السنوية الفريدة التي بادرت هبا 
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فهمي اإلسامي وتجربتي األوروبية المعاصرة.
يف الحقيق��ة، فإن معنى »العهد واألمان ودار اإلس��ام« ي��دور يف ذهني منذ زمن طويل، 
وذلك يف س��ياق تحديات اإلسام والمس��لمين يف أوروبا التي يعرفها البعض بأهنا »دار 
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�ي  �ل�ي�ا
� �ا �ل��ل��ف

�
�لئ�ِي�هي  �ي�ا

���ف ئ
�ل��
� ِ ا

�ي �ا�م�وئ��س��س�ا ُ ا
ِر�ف �ا ��ف

�ي

�ه�م ��ي�ا �ا
ه ���ي���ف �ا ��ف

�ا�م��س��ل�م�هي �ي ا
ور/ 

ة
�ل�د��ك� ج �

�مة���� �������كش �مة��ل��ة �
��ج�����ج

 

�هر��ة رج
أ
و�����ك�مجو��ة �ل� ��ك�ج �����ةر�ة���ة���ش �

�ه��ة�ك�م �ة �جر� � �أ
�م���ص��ط�ك��ج

ي
�ب� لسا  ا

�ي ل�بوس�ب مهو��ي�ي ا م لحب لعا  ا
�ي
�ي لم�ب ا



79

ة للجاليات المسلمة تجاا قضاياهم تجارجب  الم سساتج اإلفتائيج

إن��ه لش��رف عظيم لي أن أحدثكم يف ه��ذا المقام عن هذ الموض��وع، فأقول: إن أوروبا 
ليس��ت »دار إسام«، لكنها ليست »دار حرب«، بل هي »دار عقد«، أي أوروبا هي »دار 
العقد االجتماعي على أس��اس المب��ادئ التي يقبل بموجبها األف��راد األحرار العاقلون 
-وهم يرغبون بتحقيق مصالحهم الذاتية- نقطة االنطاق المتمثلة بالمس��اواة على أهنا 

تحديد للنقاط األساسية لتضامنهم«.
َح الفرَق بين معنى العهد والعقد،  إذن، وس��أحاول -بمشية اهلل- يف هذا البحث أن أوضِّ
وس��أعرض أصوَل األمان يف اإلس��ام، وس��أقدم رؤيتي لمفهوم دار اإلس��ام يف سياق 

الحياة األوروبية السياسية والثقافية للمسلمين األوروبيين يف الحاضر والمستقبل.
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١ -مفهوم العهد:

إن الس��ؤال األكث��ر تحدًي��ا الذي يواجهه المس��لمون اليوم هو: كيف يمكننا أن نش��ارك 
بفعالية وإخاص يف مجتمع ديمقراطي؟

يف الواقع، هذا الس��ؤال يطرح س��ؤااًل أعمَق من ذلك بكثيٍر، يتعلق بعاقة اإلنسان باهلل، 
وعاقة اإلنسان باإلنسان، ويف جوهره قلب الوجود اإلنساين، لذلك وبقدر ما تتحدث 
الرس��الة اإللهية عن اهلل، فإهنا تتحدث أيًضا عن عاقة اإلنس��ان باهلل، وعاقة اإلنس��ان 

بأخيه اإلنسان.
وكم��ا بين ذلك الربوفس��ور فضل الرحمن: »القرآن وثيقة تس��تهدف اإلنس��ان بش��كل 
مباش��ر، ومن أس��ماء القرآن »هدى للناس«. إهنا »الهداية« التي نحتاجها اليوم من أجل 
العث��ور عل��ى إجابات عن األس��ئلة التي تثقل كاهل اإلنس��ان يف جمي��ع نواحي وجوده 

الدنيوي: من نحن؟ أين نحن؟ من أين جئنا؟ إلى أين نحن ذاهبون؟
قد يجد المسلمون اإلجاباِت عن هذه األسئلة على مستوى الضمير الفردي يف العقيدة، 
ويحت��وي ه��ذا على مبدأين: مب��دأ اهلل، خالق الكون، ومبدأ رس��ول اهلل ♀. 
وعن��د أهل اإليم��ان: هو االعتق��اد الديني بمعنى اس��تمرارية الذاكرة الت��ي تحدد هوية 

اإلنسان بمعنى علمه: من أين أتى؟ وإلى أين هو ذاهب؟
لكن، وبقدر أهمية العقيدة بالنس��بة لهوية اإلنس��ان، فإن العقيدة تذهب أبعد من ذلك، 
وه��ي مختلفة ع��ن مصطلح »الهوية« الذي نعني به عادة االنتم��اء العرقي أو الوطني أو 
اإلثن��ي أو الجنس��ي. إن العقيدة الدينية تتج��اوز الحدود الفردية؛ بمعن��ى كوهنا عالمية 
يف المعن��ى، وتحت��وي يف داخله��ا فك��رة الوجود الكامل��ة عن اهلل واإلنس��ان والجماعة 

والمجتمع.
وبالتالي، فإن االنتقال من المعتقد إلى الوعي الجماعي عند المس��لمين، هو واحد من 
المه��ام األكثر تحدًيا التي نواجهها اليوم. من هم المس��لمون؟ أفراد متفرقون أقوياء يف 
العقيدة، أو جماعة محرتمة ذات إرادة جماعية قوية؟ وأين هم المس��لمون؟ هل هم يف 
عالم العزلة أو عالم االندماج؟ يجب أن نبحث عن اإلجابات يف القرآن الكريم والسنة 

النبوية الشريفة.
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يف الواقع، يجب علينا أن نصل إلى مواجهة مباش��رة مع معنى الش��ريعة، بدال من النظر 
إليه��ا من خال تفس��يرات عفا عليها الزمن، وحت��ى نبذل الجهد للتعامل المباش��ر مع 
الش��ريعة ال بد لنا أن نتعل��م كيف نقدرها حق قدرها. يقول جاي إيتون: »كلمة ش��ريعة 
تعني الطريق أو الطريق الس��ريع، لكن اش��تقاقها يتعلق بالدرب الذي عبدته الحيوانات 
الربية، وهي تِرد َمناِهل مياه الشرب. إهنا الطريق التي تؤدي إلى حيث تتدفق مياه الحياة 

التي ال تنضب«.
وبعبارة أخرى، فإن الش��ريعة هي المصدر الذي ال ينضب من الهدي اإللهي للبش��رية، 
وهي يف متناول اإلنس��ان، مثلها مثل أي مادة أخرى أعطاها اهلل لإلنس��ان للحفاظ على 
حيات��ه. واألم��ر مرتوك لإلنس��ان كي يجد يف الش��ريعة ما يحت��اج ليحقق لنفس��ه الخير 
والفائ��دة، ليس بمعنى النزوات، بل بمعنى الحقيق��ة، وتحقيق الصحة العقلية والعدالة 

لنفسه ولمجتمعه.
إن اهلل ليس بحاجة لإلنسان ليقول له ما الذي يفعله، لكن اإلنسان بحاجة إلى اهلل ليعلمه 

ا َيۡفَعُل َوُهۡم يُۡس َٔلُوَن{ ]األنبياء: 23[. كيف يعيش }َل يُۡس َُٔل َعمهَّ
وهكذا، يجب على اإلنس��ان أن يمارس فقه الش��ريعة ويفهمها، ومرًة أخرى نستش��هد 
بقول جاي إيتون: »عادة ما ترتجم كلمة الفقه إلى اإلنكليزية Jurisprudence، وهي 
تأيت يف العربية من فعل فقه، وتعني ال أكثر وال أقل من كونه ُفِهَم. فالفقه إذن يرتبط بفهم 
األوامر اإللهية وتش��عباهتا يف نس��يج الحياة اليومية، وبالنسبة للمس��لم فإن تبلور رسالة 
الق��رآن الكريم والس��نة النبوية الش��ريفة وتحوله��ا إلى مجموعة م��ن القوانين المائمة 

للعيش كان هو المغامرة العليا.
اإلس��ام هو »االستس��ام« إلرادة اهلل، وإن دراس��ة ه��ذه اإلرادة الخارقة هي الدراس��ة 
األكثر أهمية المفتوحة لإلنس��ان باعتباره مخلوًقا يتمتع بموهبة العقل والتدبر، وعاوة 
على ذلك، فإن القانون ينظم فن العيش المش��رتك، ويف أوسع معانيه هو علم العاقات 

البشرية.
يف الحقيقة، فإن الشريعة اإلسامية هي العهُد اإللهي الخاتُم، بعد العهد القديم )التوراة( 
والعهد الجديد )اإلنجيل(. إنه ليس فقط من حق المسلمين تذكير أتباع العهدين القديم 
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 (Gemeinschaft( والجديد، بل ومن واجبهم أن يعززوا المفهوم الشامل للجماعة
القائم على العهد، والمجتمع )Gesellschaft( القائم على العقد.

إهنا الحقيقة بأن الجماعة المس��لمة مرتبطة بعهدها مع اهلل عز وجل، المصاغ يف ش��كل 
الش��ريعة ومضموهنا، لدفع وتعزيز المجتمع القائم على العقد االجتماعي الذي يحرتم 

حقوق اإلنسان لجميع البشر أينما كانوا ويدافع عنها.
يجب على المس��لمين أن ال يكتفوا فقط بالرتكيز على معتقداهتم الشخصية )العقيدة(، 
والتفاخر بكمال القانون اإللهي )الش��ريعة(. بل يجب عليه��م أيًضا أن ُيظهروا قدرهتم 
عل��ى المش��اركة يف مجتمع يقوم عل��ى عقد مربم مع الحكومة وم��ع المجتمع على حد 

سواء.
إن الذي��ن يمتلك��ون المعرف��ة والرغب��ة يف توجيه المس��لمين نحو تطوير مفه��وم العقد 
االجتماعي اإلس��امي يف أوروبا، يجب عليهم أن ي��ؤدوا الحق يف تطوير مفهوم الحياة 
المدنية عند المسلمين القائم على اإلسام وقيمه األخاقية، مما يؤدي يف هناية المطاف 

إلى تحقيق التعددية الثقافية الحقيقية.
لذا، يتعين على المس��لمين اليوم، وهم يس��عون لتطوير العقد االجتماعي اإلسامي يف 
أوروب��ا، أن يجدوا الجواب الصحيح على س��ؤال: كيف يمكن للمس��لمين المش��اركة 

بفعالية وإخاص يف المجتمع الديمقراطي؟
إنني لم أجد مصطلح »العقد االجتماعي اإلسامي« يف مراجع المسلمين الكاسيكية، 
بل هو مصطلح اقرتضُته لتعيين قراءيت الشخصية يف الرتاث اإلسامي من أجل اكتشاف 

ثرواته وتطوير مفهوم العقد االجتماعي اإلسامي يف أوروبا.
إنني أريد أن أثبت أن إيمان المس��لم وشهادة المسلم، ودين المسلم، وعقيدة المسلم، 
هي القوى الدافعة للوظيفة االندماجية عند الفرد المس��لم والمجتمع المسلم على حد 
 س��واء. إن مصطل��ح )اإليمان( يعني األم��ان الداخلي للروح التي تتذك��ر أن اهلل بعد أن 
لَۡسُت بَِرّبُِكۡم{ ]األنعام: 

َ
أخ��ذ من ظهور بني آدم جميع أجيال البش��رية، وس��ألهم: }أ

{. كان ذل��ك ه��و العه��د األول باالع��رتاف المتب��ادل بي��ن اهلل  172[ فأجاب��وا }َب��َ�ٰ
واإلنسان، فأنتج األمانة المتبادلة بين اهلل واإلنسان، القائمة على اعرتاف الرجل الصادق 
)الش��هادة(، وال وجود لاعرتاف الصادق )الش��هادة( بدون إيم��ان حقيقي، وال وجود 
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لإليم��ان الصادق بدون اعرتاف حقيقي. إن هذا الرتابط بي��ن اإليماِن باعتباره هديًة من 
اهلل، والش��هادِة بوصفها إرادَة اإلنسان الجوهرية، هو أس��اس الدين، تلك القوة الدافعة 
ۡكَمۡلُت 

َ
لوظيف��ة الجماعة المس��لمة االندماجية. إن آخر آي��ة قرآنية أنزل��ت: }ٱۡلَۡوَم أ

ۡتَمۡمُت َعلَۡيُكۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت لَُكُم ٱۡلِۡسَلَٰم دِيٗنا{ ]املائدة: 3[ هي 
َ
لَُكۡم دِيَنُكۡم َوأ

مؤشر واضح على أن اإلسام دين أوسع من اإليمان الشخصي والشهادة الشخصية.
إن الدي��ن ه��و الرباط المتبادل بين أعضاء الجس��د الواحد المس��تمد م��ن عهد اإليمان 
للش��هادة الس��ابقة والشهادة الاحقة، فالش��هادة الس��ابقة هي أول اعرتاف من ذرية آدم 
بالنياب��ة عن البش��رية جمعاء، والش��هادة الاحقة هي االعرتاف األول من كل ش��خص 
يدرك حقيقة االعرتاف الس��ابق، ويسمى هذا الش��خص بالمسلم، وهذا يعني الشخص 
الذي يتذكر االعرتاف الس��ابق )الش��هادة( باعتبارها ملًكا ل��ه، ويأيت باالعرتاف الاحق 
مؤكًدا به التزامه الش��خصي بدين اإلسام، وهذا يعني دين االستسام إلرادة اهلل طوًعا 
ۡس��لََم َمن ِف 

َ
ۥٓ أ ِ َيۡبُغوَن َوَلُ َفَغۡيَ دِي��ِن ٱهللهَّ

َ
أو كرًه��ا، كم��ا ج��اء يف القرآن الكري��م : }أ

ۡرِض َطوٗۡع َوَكۡرٗها ِإَوَلۡهِ يُرَۡجُعوَن{ ]آل عمران: 83[.
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ٱلسهَّ

وهكذا، فإن كلمة الدين هي المفهوم األقرب إلى فكرة التعويض المتبادل: »كما تدين 
ُتدان«. وبموجب فكرة هذا التعويض المتبادل يجب علينا أن نفهم ما يقوله الشهرستاين 
ع��ن معن��ى الملة )المجتمع(: »ولما كان نوع اإلنس��ان محتاًجا إلى اجتماع مع آخر من 
بني جنس��ه يف إقامة معاشه، واالس��تعداد لمعاده، وذلك االجتماع يجب أن يكون على 
ش��كل يحصل به التمانع والتعاون حتى يحف��ظ بالتمانع ما هو أهله، ويحصل بالتعاون 
ما ليس له، فصورة االجتماع على هذه الهيئة هي الملة، والطريق الخاص الذي يوصل 
إلى هذه الهيئة هو المنهاج والش��رعة والس��نة، واالتفاق على تلك السنة هي الجماعة، 

ٖ َجَعۡلَنا ِمنُكۡم ِشَۡعٗة َوِمۡنَهاٗجا{ ]املائدة: 48[«.
قال اهلل تعالى: }لُِكّ

من ناحية أخرى، فإن كلمة عقيدة -وجمعها عقائد- هي األقرب إلى معنى العقد باعتباره 
اتفاًق��ا أحادي الجانب أو ثنائي الجانب، أو وعًدا بالقيام بش��يء أو بعدم القيام بش��يء، 
والكلم��ة العربية العقد )حرفيًّا »عقدة«( هي مصطلح ج��ذره »عقد«، وجمعه »عقود«، 
وكذل��ك مصطلح العقيدة، يعني كل االلتزامات األحادية الجانب والثنائية الجانب، إذا 



84

العدد الثاني

كان الواجب��ات أم��ًرا من اهلل، فه��ي التزامات من جانب واحد، لك��ن إذا ُأمليت من قبل 
البشر، فهي ثنائية الجانب، ويجب أن تكون متفقًة مع أحكام الدين ومبادئه األخاقية.
بن��اًء عل��ى ما قي��ل، يمكنن��ا أن نس��تنتج أن جوهر عقيدة المس��لم التي تق��وم على فكرة 
اإليم��ان، والش��هادة، والدي��ن، والعقي��دة، تحت��وي عل��ى أس��س العهد الت��ي ترمز إلى 
ِ إَِذا َعَٰهدتُّۡم َوَل تَنُقُضواْ  ۡوفُواْ بَِعۡهِد ٱهللهَّ

َ
االلت��زام الذايت كما جاء يف القرآن الكري��م: }َوأ

َ َيۡعلَُم َما َتۡفَعلُوَن{  َ َعلَۡيُك��ۡم َكفِيًلۚ إِنهَّ ٱهللهَّ يَۡمٰ��َن َبۡعَد تَۡوكِيِدَها َوقَۡد َجَعۡلُتُم ٱهللهَّ
َ
ٱۡل

]النحل: 91[. فضا عن أن التزام اإلنسان تجاه اهلل ناشئ عن أمر اهلل وقبول اإلنسان، كما 
ِ فَۡوَق  َ يَُد ٱهللهَّ ِيَن ُيَبايُِعونََك إِنهََّم��ا ُيَبايُِعوَن ٱهللهَّ ه��و مكتوب يف الق��رآن الكريم: }إِنهَّ ٱلهَّ
َ فََسُيۡؤتِيهِ  ۡوَفٰ بَِما َعَٰهَد َعلَۡيُه ٱهللهَّ

َ
ٰ َنۡفِس��هۦِۖ َوَمۡن أ يِۡديِهۡمۚ َفَمن نهََّكَث فَإِنهََّما يَنُكُث َعَ

َ
أ

ۡجًرا َعِظيٗما{ ]الفتح: 10[.
َ
أ

وبالتال��ي، بات واضًحا أن اإلس��ام هو دي��ن العهد مع اهلل، لذا فإن المس��لمين هم أمة 
العق��د مع اإلنس��ان، ولذلك ينبغي لنا أال نس��تغرب عندما نس��مع اإلم��ام الغزالي )ت: 
1111م( قد سبق الفاسفة توماس هوبز )ت: 1679م(، وجون لوك )ت: 1704م(، 
وجان جاك روسو )ت: 1778م( يف تعزيز مفهوم العقد االجتماعي، حين قال: »يحتاج 
اإلنسان للعيش يف مجتمع، ليكون قادًرا على أداء أعماله التطوعية ومعاماته المربحة، 
إنه يحتاج إلى التعاون مع اآلخرين من أجل تحصيل رزقه، إنه يحتاج إلى ذلك التعاون 
يف الدفاع المش��رتك لحماية نفس��ه وعائلت��ه وممتلكاته ... الدفاع المش��رتك، والتعاون 

يجب أن يكون من أجل قضية عادلة وقانون شامل«.
وبالتالي، فاإلس��ام قانون وأخاق، ونقص��د بالقانون مخطط النظام االجتماعي الذي 
يحظر على أعضائه اس��تخدام الق��وة الفردية إلصاح الخطأ، ونعن��ي باألخاق معرفة 
اإلنسان وإرادته لقبول مبادئ الصواب والخطأ يف السلوك، عاوة على ذلك، فإن قانون 
اإلس��ام هو أكثُر من مجرد قانون ديني، بل هو عهٌد من اهلل إلى اإلنس��ان ومن اإلنسان 
إلى اهلل ش��روطه غير قابلة للتفاوض أو اإللغاء، وهو عقٌد من اإلنس��ان إلى اإلنسان إلى 

اهلل، شروطه قابلة للتفاوض واإللغاء.
وعلي��ه، ف��إن ما يهمنا هنا هو الاهوت السياس��ي القائم على أس��س اإلس��ام القانونية 
واألخاقية، ومن الواضح أن هناك فرًقا بين الاهوت السياسي لإلسام وبين اإلسام 
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السياس��ي؛ ف��األول هو مفه��وم الحكمة السياس��ية، بينما الثاين هو التفكي��ر يف أن يكون 
متطرًفا سياسيًّا.

ليس اإلسام السياسي سبًبا ألن يكون هاجسنا يف الشرق والغرب أن نختار عدم الرتكيز 
على ذلك، بل السبب يكمن يف أننا نعتقد أن الاهوت السياسي لإلسام هو التحدي يف 
عصرنا، إن الاهوت السياسي لإلسام الذي نتحدث عنه قريٌب من الفلسفة السياسية، 
لكن��ه بعيٌد عن الخيال السياس��ي الذي ليس له صلة بأي ش��يء سياس��ي هن��ا واآلن، إنه 
قري��ب من الواقعية السياس��ية، وبعيد عن االعرتاف بالتطبيق السياس��ي بس��هولة بالغة، 
النقطة هنا هي أنه على الرغم من كون المس��لمين الرابطة الدينية األكثر توحًدا عقائديًّا 
وتطبيقيًّا، إال أهنم مع ذلك المجموعة األقل اشتغااًل بالسياسة نظريًّا وعالميًّا، بينما نجد 

أن أوروبا متحدة سياسيًّا على الرغم من التنوع يف معتقداهتا وممارساهتا الدينية.
إذن، عندم��ا يتعلق األمر باإلس��ام، فإن القضية الحقيقية ليس��ت فقط يف أوروبا، بل يف 
العالم اإلسامي أيًضا، وليس األمر متعلًقا بنقاء العقيدة اإلسامية بل وبحصافة الفكر 
السياسي وطبيعة السلطة السياسية، ال يوجد مسلم عاقل ال يفهم فكرة التوحيد وحجة 
كون محمد ♀ خاتم األنبياء، لكن ال يوجد أيًضا مسلم عاقل قادر على فهم 
النزاعات السياس��ية الدامية التي يش��ارك فيها المس��لمون. وبالرغم من وجاهة التعليل 
بأن الفوضى السياسية عند المسلمين ترجع يف جزء منها إلى االستعمار الغربي، إال أن 
المسلمين يجب أن يدركوا أهنم مسؤولون عن تأمين حقوقهم من خال حماية حقوق 

اآلخرين.
إن تعلي��ل النف��س بفك��رة الضحية قد ترض��ي بعض المس��لمين الذين يحاول��ون تربير 
ظ��روف معين��ة يف مجتمعه��م، لكن ذل��ك لن يق��دم لنا الج��واب الصادق عن الس��بب 
الحقيق��ي لعلتنا: من هم المس��لمون؟ وما الذي يجب عليهم فعله للمس��اعدة يف تغيير 

العالم نحو األفضل؟!
ومن المعلوم أن رسالة رسول اهلل وخاتم األنبياء لم تكن ابتكاًرا إليمان جديد، بل هي 

تصديق للحقيقة، ودمج للغيبي بالظاهري، لتؤكد لإلنسان أن له هدًفا أبعَد من نفسه.
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كان��ت مهم��ة رس��ول اهلل ♀ أيًضا أن ينش��ئ مجتمًع��ا يمكن��ه أن يلعب دور 
التاري��خ اإليجابي والقوة االندماجية، إن اإلس��ام قادٌر دائًما عل��ى تحقيق التوازن بين 

العناصر التي تبدو متنافرًة فيما بينها، مما يجعله قوًة جذابًة وشموليًة.
إن هذا ليس صحيًحا فقط فيما يتعلق بالنظرة الاهوتية أو الميتافيزيقية للكون؛ بل فيما 
يتعلق بالعمل التاريخي أو السياس��ي، إن الجمع بين الدنيا واآلخرة مشتق من المصدر 
اإلله��ي، لك��ن المفهوم الاهويت لذلك إنما هو من فعل اإلنس��ان، ل��ذا فإن فعل الدمج 
والت��وازن ليس فكرة عارض��ة، بل هو مفهوم إلهي جوهري يمكن على أساس��ه صناعة 
النماذج البش��رية، وبعب��ارة أخرى: فإن مب��دأ التكامل بين الدنيا واآلخ��رة هو النموذج 
ال��ذي يدعو إلى اندماج جميع األمور المتطرفة التي تحطم التوازن الكلي. هكذا، وبما 
أن اإلس��ام ه��و القوة االندماجية بي��ن القيم المتعلق بعضها ببعض بقوة، فإن المس��لم 
عنص��ر اندماجي بين الحقائق الت��ي تبدو مرتابطًة فيما بينها، ه��ذا يجعلنا نفهم بوضوح 
لماذا منحت الجماعة المس��لمة دور المرك��ز االندماجي يف التاريخ، كما جاء يف القرآن 
َُكونُواْ ُشَهَدآَء َعَ ٱنلهَّاِس َوَيُكوَن ٱلرهَُّسوُل  ٗة وََسٗطا ّلِ مهَّ

ُ
الكريم: }َوَكَذٰلَِك َجَعۡلَنُٰكۡم أ
َعلَۡيُكۡم َشِهيٗدا{ ]البقرة: 143[.

وهذا يعطي الجماعة المسلمة دور العنصر الفاعل بدال من أن تبقى شاهًدا سلبيًّا، وهذا 
هو ما تعنيه األمة: مجتمع عالمي يقع يف وسط الشؤون العالمية، ويؤدي مهمة فاعلة يف 
رب��ط وجذب ودمج العظمة اإللهية هبذا التنوع البش��ري الذي ال يحصى. وعاوة على 
ذلك، فإن األمة لديها مهمة ربط وجذب ودمج العناصر المتش��اهبة يف الرس��الة اإللهية 
آلدم، ونوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد، عليهم الصاة والسام، يف مفهوم 
المصير المشرتك لإلنسان الذي يقوم على العهد الملزم أخاقيًّا والعقد القابل للتطبيق 

قانونيًّا.
ويف الحقيقة، إن األمة المس��لمة اليوم لديها فرصة تاريخية إلحداث نوع مِن َلمِّ ش��مل 
الرتاث��ات اإلبراهيمية التي تش��رتك يف كلمٍة س��واء ومصيٍر مش��رتك، ل��ذا ينبغي التعامل 
بجدية مع مبادرة المسلمين األخيرة »كلمة سواء بيننا بينكم«، وتطويرها لتصبح مبادرة 

الحس العام للبشرية.
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يف الحقيقة، يجب على المس��لمين أن يعملوا يف صورة قوة اندماجية يف عالمنا المجزأ، 
وش��هود فاعلي��ن يف التاري��خ، هذا واجبه��م العقائدي وحقه��م التاريخي، أم��ا واجبهم 
فيس��تند إلى عقيدة الموقع الوس��ط الت��ي تتطلب مقاربة متوازنة لجمي��ع جوانب الحياة 
البش��رية، مم��ا ي��ؤدي إلى جمع كل الخي��ر يف العالم، وأما حقهم فيس��تند إل��ى الحقيقة 
التاريخية بأهنم جمعوا الفكر اإلنس��اين، حيث نراهم يف القرن الثامن الميادي يف بغداد 
ق��د ترجموا مؤلفات الفلس��فة اليونانية، وجاءت بعد ذلك قرطبة يف إس��بانيا المس��لمة، 
ليواصل المس��لمون أداء دورهم الجامع، ال سيما يف جمع الفلسفة العقانية من خال 
أعمال ابن رش��د يف القرن الثاين عش��ر المي��ادي، والتي كانت نتائجه��ا حافًزا لعصري 

اإلنسانية والنهضة يف أوروبا.
وقد ش��هد االندماج الثقايف الغربي - اإلس��امي بعض أكثر مس��توياته إنتاًجا يف القرنين 
أو الثاث��ة الماضي��ة، وم��ن المثير أن المب��ادرة قد ج��اءت من الغرب، عندم��ا افتتحت 
كربيات الجامعات الغربية أقساًما للدراسات الشرقية؛ أي لدراسة اللغة العربية والثقافة 
اإلس��امية يف أوس��ع معنى للكلمة، وبفضل الدراسات الش��رقية يف الغرب توجد اليوم 

إنجازات قيمة عن الثقافة اإلسامية، ليس للغرب وحسب، بل ولإلسام.
إن أعم��اال مث��ل موس��وعة اإلس��ام، وفه��رس األحاديث، إضاف��ة إلى إنت��اج وترجمة 
المؤلف��ات اإلس��امية الاهوتية والفلس��فية األساس��ية المتاحة للمجتم��ع األكاديمي 
يف الغ��رب، تق��دم دليًا قاطًعا على اإلس��هام الغربي يف تطوير االندم��اج الثقايف الغربي 

اإلسامي.
وبالتالي لدينا نمط من المس��لمين الذين يش��كلون القوة االندماجية والشاهد التاريخي 
عل��ى التق��دم الفكري اإلنس��اين، وإن بغ��داد وقرطبة تزودانن��ا بالكثير م��ن األمثلة على 
ذلك عندما كانتا تنش��طان بوضوح. ومع ذلك، لدينا أيًضا أمثلة على المس��لمين الذين 
يجري دمجهم يف التطورات الثقافية التي أنجزها الغرب عندما أصبحوا س��لبيين بشكل 
ملح��وظ. ويف اعتقادي أن المس��لمين اليوم بات��وا يجربون ظاهرة ب��أن يكونوا يف وقت 
واح��د اندماجيين ومندمجين، أما االندماجي��ون فهم أولئك الذين يطلبون العلم »حتى 
لو كان يف الصين«، أما المندمجون فهم ال يفعلون إال القليل، وغالًبا ما نراهم يشتكون 

من الجميع ومن كل شيء، وال يقومون إال بما يجلب لهم المنافع الشخصية.



88

العدد الثاني

إن المس��لمين يف أوروبا لديهم فرصة فريدة ليتف��ادوا أن يصبحوا مندمجين وأن يكونوا 
اندماجيي��ن، لديهم الحرية -بالتزاماهتم األخاقية والقانونية- ليكونوا قوًة اندماجيًة يف 

أوروبا يحكمها عهٌد ذو معاييَر أخاقيٍة ساميٍة وعقٌد ذو قواعَد قانونيٍة ملموسٍة.
وال يمك��ن أن يتحقق الس��ام الحقيقي بدون أخاق، واألخ��اُق ال ُتصان إال بالعهد، 
وكذلك ال يوجد أمن بدون قانون، وال يس��ود القانون إال بعقد تأسس على العهد الذي 
يرتبط بالدس��تورية، إن جميع هذه القيم المتصلة بالحياة االجتماعية اإلنس��انية مرتابطٌة 
فيم��ا بينه��ا بطريقة تش��ير إلى ضرورة إدماجه��ا يف مجمل الوعي اإلنس��اين، وهكذا فإن 
 gemeinschaft( الوس��طية والتوفيق بين القراب��ة والموافقة، والجماعة والمجتم��ع
و)gesellschaft، والف��رد والمجتمع، والحقوق والواجب��ات، والمطالب والردود، 

والحق والخير، كلها أساسيات.
بالنس��بة لن��ا كي نفه��م أن القان��ون ال يمكن أن يكون مج��رد  »إرادة اإلنس��ان« )هوبس 
Hobbes(، وال يمك��ن أن يك��ون مجرد  »العقل البش��ري« )Locke(، وال يمكن أن 
يكون مجرد »اإلرادة والعقل« )روس��و( وال يمك��ن أن يكون مجرد »الحرية« )كاْنت(، 
ب��ل إضاف��ة إلى هذا يج��ب أن يكون هن��اك قانون أعلى وأوس��ع من »إرادة« اإلنس��ان، 
  Kierkegaardian و»عق��ل« اإلنس��ان، و»حري��ة« اإلنس��ان، يجب أن يك��ون هن��اك
»قفزة اإليمان«، ويجب أن يكون هناك  »الش��عور الجماعي« الذي يس��ميه ابن خلدون 
»العصبي��ة«، وكم��ا قال تش��ارلز كولي: »يعيش المرء يف ش��عور جام��ع ويرى األهداف 
الرئيس��ة إلرادت��ه يف هذا الش��عور«. وهكذا، فإن رباط القرابة هي مس��ألة »ش��عور« بين 
األق��ارب موثق برب��اط الدم، يف حين أن رباط التوافق هو مس��ألة »اإليمان« بين العقاء 
موث��ق بااللت��زام األخاقي: »ال تفعل باآلَخر ما ال تفعله بنفس��ك«، هو واجب أخاقي 
عالمي مش��رتك بين الرتاثات اليهودية والمس��يحية واإلس��امية م��ع اختاف طفيف يف 
الرتكيز على حتمية السلبية أو اإليجابية: »افعل باآلخر ما يمكن أن تفعل بنفسك«، ))ال 

يؤمن أحدكم )حق اإليمان( حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه)) ]أخرجه البخاري[.
وبالرغم من أن الوعود األخاقية ليس��ت دائًما كافيًة بدون ش��يء من المصلحة، إال أن 

هذه المصلحة الذاتية يجب أن تكون ضمن إطار أخاقي.
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وهاتان الفرضيت��ان )القرابة والموافقة( هما الزخرفة االندماجية )الوس��طية( للوصول 
إل��ى العق��د االجتماع��ي، بمعنى التقارب المش��رتك بس��بب عاقة ال��دم، وااللتزامات 

األخاقية المشرتكة من أجل خير الجميع.
إن المس��لمين يف أوروبا -يف أوقات التهجم على دينهم- يميلون إلى التطبيق الش��ديد 
يف س��رد الموافق��ة القائمة على ارتباطات إيماهنم المش��رتك، ولك��ن عندما يتعلق األمر 
بالش��ؤون المالي��ة واألم��ور الدنيوي��ة األخرى، ف��إن رباط القراب��ة يكون أكثر انتش��اًرا، 
ويرجع س��بب ذلك كم��ا يوضح فرديناند توني��س )Ferdinand Tönnies(: »هناك 
درج��ات لعقاني��ة اإلرادة الطبيعية للمجتمع��ات والجماعات التي تش��كلها، وبالتالي 
ونظ��ًرا ألهمية العقانية، فهناك مجموعات تق��وم على الصداقة، وعلى الجوار، وعلى 
رابط��ة الدم، والجماعات التي تس��ودها اإلرادة الطبيعية ترتاوح بين أولئك الذين تربط 
بينه��م العاقات الفكرية إل��ى أولئك الذين تجمع بينهم رواب��ط غريزية أو تعاطف بين 
األفراد المتقاربين بيولوجيًّا، وبالتالي فإن رجل األعمال، والعالِم، وصاحب السلطان، 
وابن الطبقة العليا، يس��تندون إلى اإلرادة العقانية أكث��ر من المزارع، والفنان، والناس 
العاديي��ن الذي��ن يغلب عليه��م االس��تناد إل��ى اإلرادة الطبيعي��ة. وعموًما، فإن النس��اء 
والشباب يستندون يف الغالب إلى اإلرادة الطبيعية، بينما يستند الرجال وكبار السن إلى 

اإلرادة العقانية«.
لذا، فإن التحدي الحقيقي للمس��لمين يف أوروبا يكمن يف قدرهتم على دمج تجمعاهتم 
القائمة »على القواعد المستندة إلى الدين من خال المعتقدات واإليمان والمذاهب« 
مع المجتمع القائم »على قواعد األخاق التي يقرها الرأي العام الناش��ئ من المصالح 

المشرتكة«.
إن ه��ذا التفرع إلى نمط التجمع ونم��ط المجتمع هو أيًضا الفكرة المركزية لمقدمة ابن 
خلدون المعروفة. ويف الواقع فإن تحليله لكا النمطين يعترب واحًدا من أكثر التحليات 

عمًقا وتفصيًا وتوضيًحا.
إننا نعتقد أن القوة االندماجية )الوس��طية( بين هذين النمطين من الجماعات هو سيادة 
القانون القائمة على العهد باعتباره »الخلفية، واألرضية، والمقدمة ألي عقد«. وهكذا، 
ف��اهلل هناك ليس ش��ريكا مع الرجل، فالش��ريك م��ع الرجل يف الحق��وق والواجبات هو 
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ٰ َنۡفِسهِ  رحمة اهلل التي كتبها على نفس��ه، كما جاء يف القرآن الكريم: }َكَتَب َربُُّكۡم َعَ
ٱلرهَّمۡحََة{ ]األنعام: 54[.

لذا فإن العقد االجتماعي عند المس��لمين يقوم على حكم اهلل بالرحمة )العهد، وسيادة 
ها بالمطالبة على األقل بعدم التدخل  القانون( العقد الذي يكفل للجماعة المسلمة حقَّ
يف ش��ؤوهنا الدينية والثقافية، وعل��ى األكثر بالمطالبة باالعرتاف هبا ودعم اس��تقاليتها 
الدينية والثقافية بسبب إسهامها المفيد لفائدة للصالح العام والمجتمع، وهنا نصل إلى 
نقطة االلتقاء بين الجماعة المس��لمة والمجتمع المدين األوروبي، مبدأ العهد الذي لم 
يفق��د أبًدا معناه األصل��ي وأهميته، س��واء يف الحياة األوروبية األخاقية أو السياس��ية، 
كم��ا قال دانيال أليعازر )Daniel Elazar(: »ومن المس��لم به عموًما وجود انقس��ام 
بين العصَرْين: الحديث، وما قبل الحديث، ونحن يمكننا أن نجادل يف مدى االنقس��ام 
ودرجة االس��تمرارية عرب الفج��وة بين ما قبل العصر الحدي��ث والعصر الحديث، لكن 
الحقيقة أن االنقسام كان واقًعا، وبالنسبة لمعظم الناس الذين خضعوا للتحديث موثقا 
ج��دا، ومع ذلك فالعهد)Covenant(  الذي هو أحد المفاهيم وتراثه وأحد الثقافات 
الت��ي تمكن��ت من تجاوز الهوة والبق��اء على قيد الحياة، قد تح��ول يف الواقع، ولكن يف 
عملي��ة كان له��ا تأثي��ر هائل يف تش��كيل العصر الحديث، ال س��يما يف بعدها السياس��ي، 
واالس��تمرار يف إجب��ار بع��ض المجموعات البش��رية، أو على أقل تقدي��ر لتكون بمثابة 
صخرة النجاة التي يعودون إليها الس��تعادة النش��اط يف أوقات الحاجة، وال يقل أهمية 
أن أش��ير إلى أن التحوالت السياس��ية للحداث��ة قد انطلقت وحققت أك��رب نجاحاهتا يف 
تل��ك البلدان الت��ي كان فيها تراث العه��د )Covenant( قويًّا، مثل سويس��را وهولندا 

وأسكتلندا وإنجلرتا والواليات المتحدة«.
وهك��ذا، ف��إن العقد االجتماع��ي عند المس��لمين يتكون م��ن عهد مع بع��ض الحقوق 
األساس��ية الفردية والجماعية، وم��ن عقد مع بعض الحق��وق والواجبات االجتماعية، 
كما هو مذكور أدناه بإيجاز، وهو يف الجوهر نظرية تكريم االلتزامات المشرتكة للحفاظ 

على االنسجام والتعايش السلمي واالستقرار يف المجتمع.
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الحقوق األساسية:
1-حق الحياة باعتبارها هبة من اهلل )النفس(.

2-حق المعتقد باعتباره حاجة القلب )الدين(.
3-حق الحرية باعتبارها جوهر الكائن البشري )العقل(.
4-حق الملكية باعتبارها من ضروريات الحياة )المال(.

5-حق الكرامة باعتبارها جوهر الهوية اإلنسانية )الِعرض(.
6-حق التكاثر البيولوجي الستمرار النوع البشري )النسل(.

الحقوق والواجبات االجتماعية:
1 -اإلنسان مخلوق، خلقه اهلل، وينبغي له أال يسيء إلى مخلوقات اهلل والطبيعة.

2 -إن كل إنسان يعمل ويعيش يف سام مع اآلخرين.
ر من الخوف  3 -إن البش��ر يدافع��ون عن حرية االعتقاد، والتعبير، والعم��ل على التحرُّ

والفقر.
4 -إن كل فرد يعمل على تعزيز التسامح يف المجتمع باعتباره عامة على القوة البشرية.

5 -إن الناس يمارسون الحوار الديني والثقايف مع التضامن الديني والثقايف.
6 -اعرتاف اإلنسان ألخيه اإلنسان بالحرية والمساواة.

7 -أن يفَي كلُّ إنسان بوعده، ويلتزم بعهده، ويعمل على تنفيذ عقده بالكامل.
8 -أن ال يسعى أحد لانتقام بسبب شرور الماضي، بل أن يتطلع إلى مستقبل أفضل.

9 -أن ال ينشر أحد الكراهية.
10 -أن يحرتم الجميع حقوق اآلخرين يف كل زمان ويف كل مكان.

11 -أن ال يس��تخدم أي عضو يف المجتمع القوة الفردية لتحقيق اإلنصاف من الخطأ، 
بل أن يطالب بحقه من خال سلطة القانون فقط.

12 -إن أوروب��ا ه��ي دار الس��ام، واتح��اد العق��د االجتماع��ي، ووطن جمي��ع الذين 
يتخذوهنا وطنًا لهم.

وم��ن الواضح أن نطاق هذه المحاضرة مح��دود، وبالتالي ال يمكن الرتكيز على جميع 
الحج��ج المعتربة بش��أن الحاجة إلى العق��د االجتماعي اإلس��امي يف أوروبا، لكن يف 
الوقت الحالي وبالمس��احة المتوفرة، نس��تطيع أن نقول: إن مسلمي أوروبا ال يمكنهم، 
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يف جو تس��وده روح التحرير والعدالة، تحصيَل حقوقِهم وكرامتهم يف المجتمع المدين 
ألوروبا وحس��ب، بل ينبغي عليهم باعتبارهم مواطنين أوروبيين أن يحرتموا واجباهتم 
تج��اه المجتم��ع، ويقبلوا به عل��ى أنه مجتمع العهد م��ع اهلل، والعقد القاب��ل للتنفيذ مع 

البشر.
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٢ - مفهوم األمان:

بعد حديثنا الملخص عن إمكانية العقد االجتماعي اإلس��امي يف أوروبا المعتمد على 
العهد اإللهي المعترب، ننتقل إلى حديثنا عن مفهوم األمان يف اإلس��ام، فنقول: قول اهلل 
ِي َلٓ إَِلَٰه إِلهَّ ُهَو  ُ ٱلهَّ س��بحانه وتعال��ى يف كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: }ُه��َو ٱهللهَّ
ا  ِ َعمهَّ ۚ ُس��ۡبَحَٰن ٱهللهَّ ُ ��َلُٰم ٱلُۡمۡؤِم��ُن ٱلُۡمَهۡيِمُن ٱۡلَعزِيُز ٱۡلَبهَّاُر ٱلُۡمَتَكّبِ وُس ٱلسهَّ ٱلَۡملُِك ٱۡلُقدُّ
��َلِٰم َوَيۡهِدي َمن يََش��آُء إَِلٰ ِصَرٰٖط  ُ يَۡدُعٓواْ إَِلٰ َدارِ ٱلسهَّ يُۡشُِك��وَن{ ]احلـرش: 23[، }َوٱهللهَّ
َفَنۡجَعُل ٱلُۡمۡسلِِمنَي َكٱلُۡمۡجرِِمنَي{ ]القلم: 68[ 

َ
ۡس��َتقِيٖم{ ]يونس: 25[، وقال أيًضا: }أ مُّ

و}َما لَُكۡم َكۡيَف َتُۡكُموَن{ ]القلم: 36[.
َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة َقاَل: ))َكاَن النبِي -َصلى اهللُ َعَلْيِه َوَس��لَم- َباِرًزا َيْوًما لِلناِس َفَأَتاُه ِجْبرِيُل، 
يَماُن َأْن ُتْؤِمَن بِاهللِ، َوَماَلئَِكتِِه، َوُكُتبِِه، َوبِِلَقائِِه، َوُرُسِلِه، َوُتْؤِمَن  يَماُن؟ َقاَل: اإْلِ َفَقاَل: َما اإْلِ
ْس��اَلُم َأْن َتْعُبَد اهللَ َواَل ُتْشرَِك بِِه َشْيًئا، َوُتِقيَم الصاَلَة،  ْس��اَلُم؟ َقاَل: اإْلِ بِاْلَبْعِث. َقاَل: َما اإْلِ
ْحَس��اُن؟ َقاَل: َأْن َتْعُبَد اهللَ َكَأنَك  َوُت��َؤدي الزَكاَة اْلَمْفُروَضَة، َوَتُصوَم َرَمَضاَن. َقاَل: َما اإْلِ

َتَراُه، َفإِْن َلْم َتُكْن َتَراُه َفإِنُه َيَراَك)).
أوال: اإليمان

هك��ذا، وبن��اًء على هذا الحديث النبوي الش��هير، يوج��د ثاُث ركائَز متين��ٍة يقوم عليها 
ص��رُح الس��ام يف اإلس��ام: )األمن( و)الس��ام( و)الحس��ن(. ويف الحقيق��ة فإن هذه 
الكلمات العربية الثاث تش��كل جذور المفهوم األساسي لألمن والسام والتكافل يف 

اإلسام.
إن الرتجمة العامة لكلمة اإليمان بمعنى »االعتقاد«، ال تعني المعنى الدقيق لجذر تلك 
الكلم��ة، فح��روف الجذر الثاثة لهذه الكلمة )أ م ن( تش��ير إلى مفهوم األمن واألمان؛ 
بمعن��ى الس��امة واالس��تقرارية والثق��ة، وبالتالي فإن معن��ى اإليمان لي��س فقط إيمان 
المؤمنين، بل يش��مل أيًضا أمن اآلمنين، وس��امة الس��المين، واس��تقرارية الش��جعان، 

واالعتماد على شجاعة وثقة الجديرين بالثقة.
إن اسم الفاعل من كلمة اإليمان هو )المؤمن(، أي الشخص الذي يتمتع بحرية العقل، 
ويحظ��ى باألمان والمثابرة والثقة، وهو جدير بالثقة، لذا فإن المؤمن رجٌل يوثق به ألنه 
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واثق من نفسه، وهو واثق من نفسه ألنه يتمتع باألمن يف داخل نفسه، وإن إيمان المؤمن 
باهلل ناجٌم عن قدرته على الثقة بمشاعره الداخلية، كما أن إيمان المرء ُيمثل قدرته على 

إقامة التواصل بين أمنه واطمئنانه الداخلي والعالم الخارجي.
وإن الضدَّ لإليمان يف سياق مجتمع المؤمنين ليس الكفر، بل النفاق، فالكفر هنا خارج 
السياق ألنه يشير إلى فكرة عدم اإليمان باهلل، بينما فكرة النفاق ال تشير إلى هذا الشكل 

من عدم اإليمان، فالنفاق هو ادعاء كاذب لإليمان باهلل والثقة باإلنسان.
إن حالة النفاق عامٌة على انعدام األمن الداخلي وهترب المرِء من مسؤوليته األخاقية 
ع��ن الس��ام يف المجتمع، وق��د جاء يف الحديث النبوي الش��ريف عن صف��ات المنافق 
قوله ♀: ))آية المنافق ثالث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن 

خان)).
والمؤم��ن الجدير بالثقة هو النقي��ض تماًما للمنافق؛ ألنه إذا تح��دث صدق، وإذا وعد 
وىف بوع��ده، وإذا ائتمن أدَّى األمانة. عن أنس قال: ما خطبنا رس��ول اهلل ♀ 
إال ق��ال: ))ال إيم��ان لمن ال أمانة له، وال دين لمن ال عهد ل��ه)) ]رواه أحمد، وأبو يعلى، 
فه النسائي  والبزار، والطرباين يف األوس��ط، وفيه أبو هال، وثَّقه ابن معين وغيُره، وضعَّ

وغيره[.
وبالتال��ي، فإن الش��خص المؤم��ن يتمتع باألم��ن الداخلي ويأَمنُه الناس، وهو المس��لم 
الحقيقي المحب للسام، وهو الذي يعمل من أجل السام، والذي يجمع بين التكافل 
والتعاون يف المجتمع، لذا فإننا نعلم أن األرض لن يرثها المستضعفون وال المعتدون، 
بل يُرثها المتعاونون على الرب والتقوى والمحبون للسام. وقال تعالى: }َولََقۡد َكَتۡبَنا 
ٰلُِح��وَن ١٠٥ إِنهَّ ِف َهَٰذا َلََلٰٗغا  ۡرَض يَرُِثَها ِعَبادَِي ٱلصهَّ

َ
نهَّ ٱۡل

َ
ُب��ورِ ِمۢن َبۡع��ِد ٱّلِۡكرِ أ ِف ٱلزهَّ

ّلَِقۡوٍم َعٰبِِديَن{ ]األنبياء: 105- 106[.
ثانًيا: اإلسالم:

إن االنتقال من حالة اإليمان؛ أي من اإلحساس العميق باألمن واالطمئنان الداخليين، 
إلى حالة اإلس��ام التي تعني القبول الحقيقي لفكرة الس��ام يف مواجهة فكرة الحرب، 
ه��ذا االنتقال يمثل الرحل��ة األخاقية العليا يف حياة اإلنس��ان، وكم��ا وجدنا عند كلمة 
اإليم��ان، فإن��ه يوجد لدين��ا ثاثة حروف يف ج��ذر كلمة اإلس��ام )س ل م( وهي تدلنا 
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على المعنى الحقيقي لإلس��ام وللمسلم. وهكذا فإن الحروف العربية الثاثة: السين، 
والمي��م، وال��ام، تدل على مفهوم الس��ام يف اإلس��ام بأنه المحرك األساس��ي للرؤية 

الكونية الشاملة عند المسلم.
إن��ه ليس م��ن الخط��أ تعريُف اإلس��ام بأن��ه خض��وٌع إلرادة اهلل عز وج��ل، ولكن فهم 
ه��ذا المعن��ى ال يكتم��ل بدون إضافة هذه المعاين لإلس��ام: تس��ليم هلل تعال��ى طواعية 
وبحري��ة كامل��ة؛ ألن جوه��ر فكرة اإلس��ام يكمن يف الش��هادة على الحرك��ة التاريخية 

اإليجابية)Affirmative Action(  لمبدأ }َلٓ إِۡكَراهَ ِف ٱدّلِيِن{ ]البقرة: 256[.
إن هذا اإلعان القرآين يف القرن الس��ابع الميادي فريٌد من نوعه، ليس فقط يف مبادرته 
التاريخي��ة، ولك��ن أيًضا يف الرؤية اإللهية للبش��رية الت��ي تعلمت على م��رِّ العصور بأن 
اإلك��راه ليس فق��ط يف الدين -ولكن أيًضا يف أي أيديولوجية كان��ت- لم ولن يأيتَ بخيٍر 
أب��ًدا. ولذلك أكدت فكرة اإلس��ام مبدأ أن اإلكراه على اإليم��ان باهلل أمٌر مرفوٌض من 
اهلل س��بحانه وتعالى؛ ألن القبول والخضوع الس��لميين هلل، هو فقط االستسام الصالح 
هلل؛ ألن اهلل هو الس��ام، وبالتالي فإنه ال يقبل إال العبادة الس��لمية والعاقة السلمية بين 
بني البشر، وبطبيعة الحال فإننا ندرك حقيقة القوانين الفيزيائية والطريقة التي يعمل فيها 
ث هن��ا عن حرية اختيار  الك��ون كل��ه أو األكوان المتعددة طوًع��ا أو كرًها، ولكننا نتحدَّ
ِي َخلََقُكۡم فَِمنُكۡم َكفِٞر َوِمنُكم  الخير عند اإلنس��ان، والتي أقرها اهلل ل��ه: }ُهَو ٱلهَّ

ۡؤِمٞن{ ]التغابن: 2[. مُّ
والواق��ع، أن الخضوع الس��لمي هلل يقتضي وجود الس��لم يف الوجدان ال��ذي يأيت نتيجًة 
لألم��ن الداخل��ي الناجم عن اإليمان، وهذا يعني الثقة باهلل ال��ذي نفخ من روحه يف آدم 
وِحهِۦ{ ]السـجدة: 9[. فأصبح بذلك  عندما كان طينًا ال حيًّا وال ميًتا: }َوَنَفَخ فِيهِ ِمن رُّ
إنس��اًنا، وكائنًا بش��ريًّا مس��تنيًرا بعقله؛ ألن بقاء اإلنس��ان مرهوٌن باكتس��ابه للمعرفة، لذا 
يجب عليه أن يس��ير يف طريق التعلم، ويجب عليه أن يس��لك س��بيل التفكير، كما يجب 
عليه أن يستعمَل عقله بالكامل. وهذا هو السبب الذي يجعلنا نؤمن بأن أول شيء خلقه 
اهلل هو العقل، وكما قال الفيلس��وف المس��لم والصويف العظيم اإلم��ام محمد الغزالي: 

»سلطان العقل الذي هو ميزان اهلل يف األرض«.



96

العدد الثاني

وإذا كان اإلسام يعني الخضوع السلمي هلل سبحانه وتعالى، فإن كلمة »مسلم« -وهي 
اس��م الفاعل من فعل أس��لم- تعني حرفيًّا »رجل السام«، الرجل الذي ينشر السام يف 
العال��م، وخير تعبير عن هذا المعنى نجده يف الحديث النبوي الش��ريف: ))المس��لم من 

سلم المسلمون من لسانه ويده)).
تلك هي فكرة اإلس��ام، أن يش��عر الجميع -رجاال ونس��اء- بأهنم آمنون عند المس��لم 
يف كل زم��ان وم��كان، تلك هي فكرة الس��ام والس��امة »للغي��ر« التي دفع��ت الفقهاء 
المس��لمين األولين لكي يضعوا المبدأ القانوين واألخاقي التاريخي المستنَِد إلى روح 
الش��ريعة اإلسامية الش��املة، بأن كل شخص غير مس��لم يعيش يف مجتمع مسلم له أن 
يتمت��ع بحقوق اإلنس��ان المس��مى الضروريات الخمس��ة، وهي حق الحي��اة )النفس(، 
وح��ق المعَتقد )الدين(، وح��ق الحرية )العقل(، وحق الملكي��ة )المال( وحق الكرامة 

)الِعرض(.
وال بد من القول: إن الفقهاء المسلمين قد اعتمدوا هذا المبدأ لحقوق اإلنسان األساسية 
قبل قرون طويلة من اعتماد منظمة اليونس��كو لإلعان العالمي لحقوق اإلنس��ان س��نة 

.1948
إن ه��ذه األدل��ة التاريخية تبيِّن أن اإلس��ام ليس معادًيا لغير اإلس��ام، وأن المس��لم ال 
يعادي غير المس��لم، إن اإلس��ام يقاوم الفس��اد والظلم واإلجرام والعنف، والمس��لم 

يقف ضدَّ الفساد والظلم واإلجرام والعنف.
ثالًثا: اإلحسان:

الركن الثالث يف صرح السلم واألمن يف اإلسام هو فكرة اإلحسان، وتأيت هذه الكلمة 
من الجذر العربي )ح س ن(، وتدل على الجمال، والرفاهية، والخير، والصاح. وكما 
تعلمن��ا من الحديث النبوي الش��ريف، أن��ه يجب على المرء -رج��ا كان أو امرأة- أن 
يحاف��ظ دائًم��ا على صورته اإلنس��انية الجميلة يف عي��ون اآلخرين، وأن��ه يجب عليه أو 
عليها، معاملة اآلخرين بالحس��نى، وفعل الخير لآلخري��ن دائًما، وتقديم الخير لجميع 
بني البش��ر، فإن فعل ذلك، نال لقب المحس��ن الذي يعمل بش��كل جيد، ويفعل الخير 
والص��واب لآلخري��ن، ليس فقط لين��ال الثناء من البش��ر، بل ليحظى بنظر اهلل س��بحانه 
وتعال��ى إليه، فهو الذي يرانا وما نفع��ل، وإن كنا نحن ال نراه، وتلك هي أعلى درجات 
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جمال النفس البشرية، وأسمى القيم األخاقية عند بني البشر، ومما ال شك فيه أن ذلك 
هو المثل األعلى لمفهوم السام يف المجتمع البشري.

فلق��د حاول��ُت فيما تق��دم أن أبيِّن أن جوهر اإلس��ام المس��لم يحمل يف طياته رس��الَة 
السام واألمن عرب العالم، ومن الجدير بالماحظة أن اسم اإلسام -على العكس من 
اليهودية والمس��يحية والبوذية- لم ُيَش��تق من اسم شخص، بل اُشتق من مفهوٍم ُمَجرٍد، 
أال وهو مفهوم السام واألمان، لذا فإن اإلسام هو دين الساِم واألمان، والمسلَم هو 

رجل السام واألمن.
ومع ذلك، فإن تصويَر اإلس��ام على أنه دين العنف، وإظهاَر المس��لم يف صورة الرجل 
اإلرهابي، ال ينبغي أن يزعزع إيمان المس��لمين الحقيقيين بالس��ام واألمن وإصرارهم 
عل��ى العمل من أجل الس��ام واألمن يف العالم. وإهنا ليس��ت الم��رة األولى يف التاريخ 
التي يتم فيها تفس��ير الدين من قبل المتحيزين من أولئك الذين وقعوا أس��رى الكراهية 
تج��اه اآلخر، وليس��ت المرة األولى يف التاريخ التي يجري فيه��ا توجيه مفهوم الدين يف 
االتجاه الخطأ، وليس��ت المرة األولى يف التاريخ التي يجب فيها على ضحايا األحكام 
المسبقة أن يدركوا أن األفكار الخاطئة عنهم لن تزول من تلقاء نفسها، بل يجب عليهم 
أن ينهضوا ويتحدثوا عن مفاهيمهم الحقيقية عن الحياة والدين، وعن الثقافة والس��ام 
واألم��ن يف العال��م، ولكن الكام ال يكفي، ب��ل ال بد من العمل بطريق��ة مقنعة، بحيث 
يك��ون ما يتحدثون عنه من إيم��اٍن ومواعَظ وتعاليَم واقًعا عمليًّا يمارس��ونه يف حياهتم، 

وأن األسوة الحسنة أقوى من ألف كلمة تقال يف موعظة فارغة.
يف الحقيق��ة، يج��ب علين��ا نح��ن -المس��لمين- أن نعرتف بوج��ود بع��ض الرجال غير 
المس��ؤولين بينن��ا م��ن الذين ُيلِحق��ون بتصرفاهتم األذى باإلس��ام والمس��لمين، وهم 
يظنون أهنم يخدمون اإلس��ام والمس��لمين، ألهنم يفعلون ذلك بطريقة ال أحد يفهمها 
وال يمكن ألحد أن يقبلها. إهنم ينشرون مفاهيَم خاطئًة عن اإلسام والمسلمين بطريقة 
نحت��اج معه��ا ألجيال وأجيال يعملون بج��د واجتهاد لتصحيحه��ا، إن الظلم الذي يقع 
علينا ال يعطينا الحقَّ بأن نكون ظالمين، واهلل سبحانه وتعالى يدعو المسلمين إلى تعزيز 
الس��لم وتحقي��ق العدالة حتى مع أعدائهم، عس��ى أن يغير ذلك قلوَبه��م ويحَولهم إلى 
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ِي بَۡيَنَك  ۡحَسُن فَإَِذا ٱلهَّ
َ
��ّيَِئُةۚ ٱۡدَفۡع بِٱلهَِّ� ِهَ أ أصدقاء: }َوَل تَۡس��َتوِي ٱۡلََسَنُة َوَل ٱلسهَّ

نهَُّهۥ َوِلٌّ مَحِيٞم{ ]فصلت: 34[.
َ
َوَبۡيَنُهۥ َعَدَٰوةٞ َكأ

ه��ذا ه��و مفهوم األمان يف اإلس��ام، جع��ل جميع الناس يش��عرون بأهن��م أصدقاء فيما 
بينهم، وخاصة يف مجتمع متعدد الثقافات واألديان واألعراق واللغات، كما هو الحال 

يف المجتمع العالمي اليوم.
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٣- دار اإلسالم:

قب��ل تناولنا لقضية دار اإلس��ام يف أوربا ن��ودُّ أن نورَد هنا بعَض مفاهي��َم لموضوع دار 
اإلس��ام ودار الحرب عند بع��ض علمائنا القدامى والمحدثين، فمن طبيعة اإلس��ام، 
يقول األستاذ محمد عمارة: »إنه دين الجماعة، وكثير من فرائض اإلسام وتكاليفه هي 
فرائُض جماعيٌة المخاطُب هبا األمُة، ولهذه الحقيقة اإلسامية أقام اإلسام للمسلمين 
كيًان��ا موح��ًدا واتحاديًّا بمعالَم جامعٍة خمس��ة وه��ي: الوحدة يف العقيدة، والش��ريعة، 
واألمة، والحضارة، ودار اإلس��ام. وهذه الجوامع الخمس��ة تتنوع وتتمايز باختافات 
يف التص��ورات واالجتهادات والمصال��ح والعادات والتقاليد واألع��راف، ولكن ذلك 
كل��ه يبقى يف إطار الوحدة اإلس��امية الذي يحف��ظ التنوع وَيقي من التمزق والتش��رذم 

والشقاق«.
إذن، فمن جوامع وحدة المس��لمين الخمسة الرئيسة هي دار اإلسام، ولذا يتعين علينا 
هن��ا إيراُد بع��ض اآلراء لعلمائنا األجاء يف هذه المس��ألة. وقد ذهب اإلمام الش��يخ أبو 
زه��رة إلى أن الدور ثاثة: دار اإلس��ام، ودار الح��رب، ودار العهد، وللتوضيح: فكما 
يقول الدكتور يوس��ف القرضاوي بأن التقس��يم الثنائي عرف قديًم��ا وحديًثا باعتبارات 
ش��تى، فالرومان كان العالم عندهم ينقسم إلى رومان وبرابرة، وقد شهد العالم من مدة 
قريبة يف القرن العش��رين انقساَم العالم إلى معس��كَرْيِن: المحور والحلفاء، واآلن عالم 

الشمال وعالم الجنوب.
وسنتناول بتبسيط وإيجاز مفاهيم المصطلحات التالية يف الفقه اإلسالمي:

دار الحرب هي كلُّ مكاٍن يس��كنه غيُر المس��لمين ولم يس��بق فيه حكم إس��امي، أو لم 
تظهر فيه قطُّ أحكاُم اإلسام، هكذا عند السادة الشافعية، أو هي: كلُّ بقعٍة تكون أحكاُم 
الكفر فيها ظاهرًة، وقد وضح ذلك الش��يخ يوس��ف القرضاوي بقوله: »هي التي يكون 
الس��لطاُن فيها ألهل الكفر، فا تجري فيها أحكاُم اإلس��ام وال تقام فيها ش��عائُره، وال 

يأمن أهلها بأمان المسلمين«.
وم��ن المفي��د هنا اإلش��ارة إلى أن ذلك كما ه��و واضح ال يعني أن وق��وع الحرب فعًا 
مرتبٌط باس��تخدام ه��ذا المصطلح، وإنما الم��راُد -كما عند الس��ادة الفقهاء األحناف-
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كل م��ا ليس بدار اإلس��ام وإن لم تق��ع معها حرب )بالفعل(، فهن��اك حرب )باإلمكان 
واالحتمال( قد تقع.

م -كما جاء يف تنوير األبصار وش��ارحه يف الدر المختار-  ف��دار الحرب بناًء على ما تقدَّ
ه��ي: »دار تج��ري فيها أح��كاُم الكفر على س��بيل اإلش��هار والظه��ور، وال يحكم فيها 

بأحكام أهل اإلسام مطًلقا«.
دار اإلسالم: هي كلُّ بقعٍة تكون أحكاُم اإلسام فيها ظاهرًة، وهي الدار التي تتوافر فيها 

شروط:
أ - أن تظه��ر فيها أحكام اإلس��ام وش��عائُره ول��و جزئيًّا، مث��ل: بناء المس��اجد، وإقامة 
الجماع��ة والجمع، وصيام رمضان، وأحكام األس��رة. قال اإلمام أبو يوس��ف: »وتعترب 

الدار دار إسام بظهور أحكام اإلسام فيها، وإن كان جل أهلها من الكفار«.
ب - أن تكون السلطُة فيها للمسلمين وإن كان جل أهلها غير مسلمين.

ت - أن يأمن المس��لمون فيها على أنفسهم بحكم إسامهم، وأهُل الذمة بمقتضى عقد 
ذمتهم، ونقل الش��يخ القرضاوي عن اإلمام الحلواين -وهو من فقهاء الحنفية يف القرن 
الخامس الهجري- قوله: أال ترى أن دار الحرب تصير داَر إساٍم بمجرد إجراء أحكام 

اإلسام فيها إجماًعا.
ذهب السادة الشافعية إلى أن دار اإلسام ال تتحول إلى دار حرب بحال من األحوال.

ذهب اإلمام أبو حنيفة إلى أن دار اإلسام ال تصير دار كفر إال بثاث شرائط:
1- ظهور أحكام الكفر فيها بأن ال يحكم بحكم أهل اإلسام فيها.

2- أن تكون متاخمة لدار الكفر، فا يتخلل بينها بلدة من باد اإلسام.
3- أال يبقى فيها مسلم وال ذمي آمنًا باألمان األول، وهو أمان المسلمين له بعقد ذمته.
ومرجع ذلك أن اإلمام أبا حنيفة -رحمه اهلل- يلحظ جانب األمن يف تقرير حالة الدار، 
فإن بقي األمن يف دار اإلس��ام للمس��لمين، فتبقى داَر إس��اٍم؛ ألهنم يقيمون إسامهم 
دونم��ا َعَقبات، لك��ن عندما يتحول األمن عنهم لغيرهم وين��زل هبم الخوف فا يؤدون 
ش��عائرهم، وتظهر الش��روط األخرى معها، فتتحول الدار بحكم الواقع من دار إس��ام 

إلى دار حرب.
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وق��د نقل الدكت��ور عبد الكريم زيدان عن اإلمام اإلس��بيجابي -م��ن فقهاء األحناف يف 
القرن السابع الهجري- عندما غزا التتار باد اإلسام قوله: وقد حكمنا با خاف بأن 
هذه الديار قبل اس��تياء التتار عليها كانت من ديار اإلس��ام، وأنه بعد االس��تياء عليها 
بقيت ش��عائُر اإلس��ام كاألذان والُجمع والجماعات وغيرها، فتبقى دار إسام. ومثل 
ذلك نقل عن اإلمام الحلواين، ومن المفيد أن ننُقل هنا ما استخلصه بقوله: والخاصة 
المس��تنبطة م��ن رأي اإلمامين اإلس��بيجابي والحل��واين: »أن دار اإلس��ام ال تكون دار 
ح��رب بمجرد اس��تياء دولة كاف��رة عليها ما دام يج��ري فيها بعض أحكام اإلس��ام«، 

ويضيف د. القرضاوي قوله معقًبا: »ما دامت غير متصلة بدار الحرب«.
إن ذهاب البعض إلى نفي اإلسام عن بعض الباد اإلسامية أو كلها لُشَبه لديهم ينذر 
بخط��ر عظيم، وترتتب عليه مفاس��ُد ال عدَّ له��ا تعصف بالعالم اإلس��امي قطعة قطعة 
وبل��ًدا بلًدا، وتلقي هب��ا يف المجهول وتقحمها يف األهوال، وال بد للس��ادة علماء الدين 
َبه المثارة لدى البعض عرب  أن يؤدوا واجبهم يف تجلية الحكم يف هذه القضية، ودفع الشُّ

الحوار البناء.
مما تقدم يتأكد لدينا أن الباد اإلس��امية جميَعها داُر إس��اٍم منذ أن دخلها اإلس��ام، 

وبوجود المسلمين المتواصل فيها، وتمكنهم من إظهار شرائعهم، وترابط بلداهنم.
نع��م، فقد مضى الفقهاء زمنًا طويًا وهم يتداولون ما اصطلح عليه يف الفقه اإلس��امي 
»دار ح��رب ودار إس��ام« كص��ورة من ص��ور العاقة بين المس��لمين وغيره��م، إال أن 
أح��داث العنف من قبل أطراف إس��امية تجاه دوٍل غربية وعربي��ة، ونزعات العنصرية 
يف دول غربي��ة ضدَّ جاليات أقام��ت بينهم عقوًدا من الزمن أحالت علماء ومفكرين إلى 

مراجعات لبعض اإلرث الفقهي القديم يف العاقة الجدلية بين المسلمين وغيرهم.
خل��ص علم��اء وفقه��اء من دول إس��امية وعربية عدة إلى اس��تلهام روح فتوى س��ابقة 
لش��يخ اإلسام ابن تيمية، واالنطاق منها إلى ابتداع مصطلح فقهي بديل يناسب واقع 
العصر يف مسألة عرفت فقهيًّا ب�»تقسيم الديار«. وأكد الفقهاء يف ختام مؤتمر أقامه أخيًرا 
)2010( يف مدينة ماردين الرتكية »المركز العالمي للرتش��يد والتجديد« برئاسة العامة 
عب��د اهلل ب��ن بيه، أن تقس��يم الدول م��ا بين »دار س��ام أو حرب« لم َيُع��ْد صالًحا للعهد 
المعاصر الذي أصبح فيه جميع الس��كان يف »الدولة الوطنية« يتمتعون بكامل حقوقهم 
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يف الغال��ب، واقرتح��وا إط��اق مصطل��ح »فضاء س��ام« بديًا عن التقاس��يم الس��ابقة 
أجمعها، أسوة بابن تيمية الذي ابتدع وصًفا جديًدا ألهل ماردين قبل قرون خلت، ولم 

يأسر نفسه باألقسام المشهورة يف زمانه.
وكان أهل المدينة يف عهد التتار س��ألوا ابن تيمية عن الوصف الشرعي لمدينتهم، وهل 
هي »دار كفر أم إس��ام«؟ فرد بإجابة مبتكرة يف نظر الفقهاء، وأطلق عليها قس��ًما ثالًثا، 
وق��ال: »وأم��ا كوهن��ا دار حرب أو س��لم، فهي مركبة فيه��ا المعنيان: ليس��ت بمنزلة دار 
السلم التي تجري عليها أحكاُم اإلسام لكون جندها مسلمين، وال بمنزلة دار الحرب 
التي أهلها كفار، بل هي قس��م ثالث يعامل المس��لم فيها بما يس��تحقه، ويقاتل الخارج 
عن ش��ريعة اإلس��ام بما يس��تحقه«. وهو التوصيُف الذي اس��تغله كثير من أتباع الفكر 

التكفيري يف تربير أعمالهم اإلرهابية.
إال أن المجتمعين الذين خصصوا مؤتمرهم لنقاش فتوى ابن تيمية حول المدينة نفسها 
قب��ل 700 عام، أكدوا أن فتوى ش��يخ اإلس��ام »ال يمكن بحال م��ن األحوال أن تكون 
متمسًكا ومستنًدا لتكفير المسلمين والخروج على حكامهم واستباحة الدماء واألموال 
وترويع اآلمنين، والغدر بمن يعيشون مع المسلمين أو يعيش معهم المسلمون بموجب 
عاق��ة مواطنة وأمان، بل هي فتوى تحرم كل ذلك... وقائلها موافق فيها ومتبع لعلماء 
المس��لمين يف فتاواهم يف هذا الش��أن ولم يخرج عنهم«. مقررين أن من استند إلى تلك 

الفتوى يف قتال المسلمين أو غيرهم »أخطأ يف التأويل وما أصاب يف التنزيل«.
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٤- دار اإلسالم وأوروبا:

فانطاًقا مما تقدم، نس��تطيع القول بأن أوروبا ليس��ت دار إسام وال دار حرب؛ بل هي 
 (The Social Contract(.دار الصلح، أي دار العقد االجتماعي

إن أوروبا ليست دار اإلسام؛ ألن المسلمين فيها ليسوا أغلبية، وعليه فا يمكن تطبيق 
الشريعة اإلس��امية الكامل فيها، وهي أيًضا ليست بدار الحرب؛ ألنه من الممكن فيها 
تطبي��ُق بعِض جوانِب الش��ريعة اإلس��امية. وبناًء على ه��ذا فإن أوروبا ه��ي دار العهد 
والعق��د واألم��ان؛ وذلك إلمكاني��ة العيش يف اإلس��ام ضمن إطار العق��د االجتماعي 
»عل��ى أس��اس المبادئ التي يقب��ل بموجبها األف��راد األحرار العاقل��ون -وهم يرغبون 
بتحقيق مصالحهم الذاتية- نقطة االنطاق المتمثلة بالمساواة، على أهنا تحديد للنقاط 

األساسية لتضامنهم«.
إن��ه ليس م��ن الصعب الربهنُة عل��ى أن فكرة العق��د االجتماعي أو غيره أم��ٌر له أصوُله 
الشرعيُة يف اإلسام؛ فلدينا الكثيُر من األدلة االعتقادية والتاريخية اإلسامية التي تشير 
إل��ى مبدأ العهد والحلف واالتفاق والذي يقف بمواجهة مبدأ الحرب والصدام وإراقة 
الدماء. إن كلمة اإلس��ام بحدِّ ذاهتا تحمُل يف طياهتا معاين الس��ام مع اهلل ورسوله ومع 
ُ يَۡدُعٓواْ إَِلٰ  س��يادة القانون؛ هذا ألن اهلل سبحانه وتعالى يقول يف محكم التنزيل: }َوٱهللهَّ
ِيَن َيۡمُشوَن َعَ  ��َلِٰم{ ]يونس: 25[، ويقول عز وجل أيًضا: }وَِعَباُد ٱلرهَِّنَٰمۡح ٱلهَّ َدارِ ٱلسهَّ

ۡرِض َهۡوٗنا ِإَوَذا َخاَطَبُهُم ٱۡلَجِٰهلُوَن قَالُواْ َسَلٰٗما{ ]الفرقان: 63[.
َ
ٱۡل

وانطاًقا من روح هذه اآليات القرآنية، أبرم رسول اهلل ♀ صلح الحديبية مع 
المش��ركين، ومع اليهود والنصارى يف المدينة المنورة ومناطق أخرى من شبه الجزيرة 

العربية، وكذلك مع حكام الباد المجاورة مثل الحبشة وفارس وبيزنطة.
إن ه��ذه الحقيق��ة التاريخي��ة ع��ن دار العقد والعهد واالتف��اق والتعاي��ش، والتي قدمها 
المس��لمون تعبيًرا منهم عن حس��ن النوايا تجاه األديان والش��عوب األخرى، قد أحسن 
تس��جيَلها وتوثيَقها محمد حميد اهلل يف كتابه القيم: »مجموعة الوثائق السياس��ية للعهد 

النبوي والخافة الراشدة« ]دار اإلرشاد، بيروت، 1389ه�/ 1969م[.
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وكما ذكرنا، فإنه ليس من الصعب الربهنة على صحة نظرية العهد واألمان، ألنه يمكننا 
وبكل ثقة أن نؤكد بأن هذا يعترب جزءا جوهريا يف التعاليم اإلسامية الشاملة ويف التاريخ 

اإلسامي.
ولك��ن العقبة الت��ي نواجهها تتمثل يف قصرن��ا إلى التصور الحقيق��ي للعقد االجتماعي 
ال��ذي يمك��ن تطبيقه ضمن س��ياق البيئة األوروبية، والذي س��يضمن المكانة الش��ريفة 

لإلسام بصفته أسلوَب حياٍة يف أوروبا، وللمسلمين باعتبارهم مواطنين أوروبيين.
أواًل: يجب علينا أن ندرك أن أوروبا داُر ساٍم ال دار حرب.

ثانًيا: يجب علينا أن نعرف القضايا التي ينبغي إدراُجها يف إطار العقد االجتماعي. ثالًثا: 
 ، َم اإلس��اَم على أنه ديٌن عالميٌّ يجب علينا أن ننش��ئ منظمًة أو مؤسس��ًة يمكنها أن تقدِّ

والمسلمين على أهنم مواطنون أوروبيون صالحون.
إن معن��ى العقد )Contract( الذي يصيغه الناس هو ش��يء يملي��ه منطق العقل، بينما 
الميث��اق )Covenant( تجس��يد لقوة اإليمان، ولذا ُنعرُف المس��لَم بأنه إنس��ان عاهد 
اهلل علي��ه باعتبار ذلك عما تجس��ده قوة اإليم��ان )الميثاق(، بينما نع��رف المواطن أنه 
رجل عليه واجب تجاه الدولة باعتبار ذلك عما يمليه عليه عقله )العقد(، ومن خال 
الميث��اق يتجه قلب اإلنس��ان لربه ويحصل ل��ه االطمئنان الداخلي، وم��ن خال العقد 
يعطي الدولة عقله، ويتلقى بذلك األمن االجتماعي، ش��أنه يف ذلك ش��أن أي واحد من 
س��كان أية مدين��ة، فالمواطُن له حق��وق وامتيازات الرجل الحر، وه��و عضو يف الدولة 
س��واء كان مواطنًا بالمياد أو بالتجنس، وهو مدين للدولة باإلخاص، وله عليها حقُّ 

توفير الحماية له.
إن أوروب��ا بوصفه��ا داَر العق��د تفتح الطريَق أم��ام الحوار الصادق، لي��س مع النصارى 
 فحس��ب، ب��ل مع المجتم��ع األوروب��ي )أو الغربي( بأس��ره، ولتأكيد ذل��ك األمر يقول 
ج��ل وعا: }ٱۡدُع إَِلٰ َس��بِيِل َرّبَِك بِٱۡلِۡكَمةِ َوٱلَۡموِۡعَظةِ ٱۡلََس��َنةِۖ َوَجِٰدلُۡهم بِٱلهَِّ� ِهَ 
ۡعلَُم بِٱلُۡمۡهَتِديَن{ ]النحل: 125[.

َ
ۡعلَُم بَِمن َضلهَّ َعن َسبِيلِهِۦ َوُهَو أ

َ
ۡحَسُنۚ إِنهَّ َربهََّك ُهَو أ

َ
أ

ر أن الحوار بين األديان والثقافات يجب أن يكون مؤطًرا وعاداًل  هذا المبدأ القرآين يقرِّ
وعلميًّ��ا وهادًفا وش��امًا وذا معنى، ومن أج��ل تحقيق هذا المس��توى يف التخاطب مع 
المجتمع األوروبي يتحتم علينا أن نفهم فلس��فة أوروبا وثقافتها وسياس��تها المعاصرة؛ 
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ففلسفة أوروبا ترتكز على منطق العقل والعلوم التجريبية، وثقافتها مأخوذٌة من التجربة 
النصرانية يف معظمها، وسياس��تها تس��تند إلى فكر البقاء لألصلح، هذا الفهم المطلوب 
ألوروبا ليس القبول لكل ما هو أوروبي، بل العكس هو الصحيح؛ إذ يؤدِّي عدُم الفهم 
إل��ى قبول األش��ياء التي يجب رفضه��ا. وفضًا عن ذلك، فإن الجه��ل بحقيقة مختلف 
أبعاد المجتمع األوروبي يجعلنا غير قادرين على التمييز بين الصالح والطالح، والمفيد 

والضار من المنتجات األوروبية المتاحة لنا لاستهاك.
يف الحقيق��ة ف��إن درجة معرف��ة أوروبا )والغرب عموًما( بالمس��لمين أكربُ من مس��توى 
إرادهتا يف قبولهم، بينما يقل مس��توى معرفة المسلمين بأوروبا عن مستوى استعدادهم 
لقبوله��م له��ا، وه��ذا ه��و التباين األساس��ي بين النظ��رة األوروبي��ة لإلس��ام، والنظرة 
اإلسامية ألوروبا، أو بعبارة أخرى: عدم توفر اإلرادة األوروبية لقبول المسلمين على 

حالهم الراهنة، بجانب عدم توفر المعرفة للمسلمين عن أوروبا كما هي عليه اآلن.
ياحظ المرء أن أوروبا مستعدة للتسامح مع اإلسام يف دارها، لكنها غير مستعدة حتى 
اآلن لقبول المسلمين يف حياهتا السياسية واالجتماعية والثقافية، ومن ناحية أخرى يقبل 
المس��لمون أوروبا على ش��كلها الحالي، لكنهم ال يقومون بما هو كاٍف لزيادة مستوى 
معرفتهم بالبيئة السياس��ية واالجتماعية والثقافية يف أوروبا التي يمكن أن تغير وضعهم 

يف المجتمع األوروبي.
وإذا قبلن��ا مفهوم دار العقد ألوروبا كما يراها المس��لم الحقيقي بوصفه مواطنًا أوروبيًّا 
صالًحا، فإنه يس��توجب علينا أن نعرف ما هي القضايا التي هتمنا لجعل المفهوم عمليًّا. 
ينبغ��ي أن نعرف القضاي��ا التي توجد نوًعا من الش��د والجذب بين االنتماء اإلس��امي 
والمواطنة األوروبية، وهل هذه القضايا ذات صفة سياس��ية، أم اقتصادية، أم ثقافية، أم 

دينية؟
إن الق��ول الصحيح أن يق��ال: إن القضايا تتس��م بكل الصفات المذك��ورة أعاه، فعلى 
الجانب السياسي يجب أن يعرف المسلمون يف أوروبا حقوقهم اإلنسانية، ال سيما فيما 
يتعل��ق بتمثيلهم أمام اآلخر، ينبغي أن يصر المس��لمون على إزالة كل جوانب الكراهية 
يف وس��ائل اإلع��ام المتحي��زة ضدَّ اإلس��ام والت��ي دعمتها بقوة المؤسس��ة السياس��ية 
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األوروبية، وأعني هبذا األمر الش��عور المناهض لإلسام والذي نجم عن عدم التسامح 
السياسي والكراهية العنصرية.

إن عل��ى أوروب��ا أن تتقبل القيم اإلس��امية التي تدعو إلى التس��امح بي��ن األديان، وأن 
تع��رتف بقيمة الَعَرِق الذي س��ال من جباه العمال والمفكرين المس��لمين يف س��بيل بناء 
أوروب��ا الح��رة الغنية، حيث إن أوروبا ليس��ت مدينًة تاريخيًّا فحس��ب للمس��لمين فيما 
يتعل��ق بحريته��ا وازدهاره��ا، ب��ل إن مس��اهمة المس��لمين المعاصرة يف تطوي��ر وتقدم 
ا،  أوروب��ا ه��ي الت��ي تعطينا الح��قَّ يف أن نق��ول: إن أوروب��ا مدينٌة لن��ا فعًا بالكثي��ر جدًّ
وعل��ى الجانب االقتص��ادي يجدر بنا أن نطالب بتس��اوي الفرص وذل��ك لتحقيق قدٍر 
معقوٍل من النمو االقتصادي للجماعة األوروبية اإلس��امية، ومن هنا فمن الطبيعي أن 
��ا قويًّا بقضية التعليم والرتبي��ة التي يجب أن  ترتب��ط القضاي��ا االقتصادية ارتباًطا عضويًّ
تك��ون محور اهتمامن��ا األول، حيث »تدل كلمة التعليم والرتبي��ة على جملة التأثيرات 
التي تتمكن الطبيعة أو األش��خاص اآلخرون من ممارس��تها س��واء على عقولنا أو على 
إرادتنا، وتش��مل حتى التأثيرات غير المباش��رة على شخصيات وعقول الرجال، والتي 
نجمت عن أش��ياء لها هدف مختلف تماًما، سواء بسبب القانون، أو بنوع الحكومات، 
أو بالفن��ون الصناعية، وحتى بفعل الظواهر الطبيعية مث��ل: المناخ، والرتبة، والمنطقة، 

والتي ليس لإلرادة البشرية سلطان عليها.
يذكرنا تعريف التعليم هذا بأربع حقائق يتحتم علينا معرفتها، وهي:

أواًل: ما األشياء التي يجب أن نفعلها حتى نتمكن من التأثير على عقول أطفالنا؟
وثانًي��ا: يج��ب أن نكون مدركين لألش��ياء التي يفعله��ا اآلخرون من أج��ل التأثير على 

شخصيات وعقول أبنائنا.
وثالًثا: يجب أن نكون ملمين بقوانين وأنماط الحكومات األوروبية التي تسهم بصورة 

غير مباشرة يف تشكيل عقول أطفالنا.
ورابًع��ا: ينبغ��ي أن ندرك الظواه��ر الطبيعية يف أوروبا وذلك حتى يتس��نى لن��ا أن نتفهم 

االحتياجات الثقافية واالقتصادية للجماعة اإلسامية األوروبية.
ول��ذا، وقبل أن نطلب من اآلخرين القيام بالمطلوب منهم تجاهنا، يجب علينا أن نقوم 
-بأنفس��نا- بم��ا هو مطل��وب منا يف مجال التعلي��م والرتبية، علين��ا أن نعمل على إعداد 
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برنام��ج تعليم��ي وترب��وي واضح وش��امل نراع��ي فيه ض��رورة ارتكازه عل��ى المبادئ 
الجوهري��ة ل��روح ديننا باعتب��ار ذلك عمًا م��ن إرادتنا بجان��ب ارتكازه عل��ى واجباتنا 
وحقوقن��ا األساس��ية كمواطنين أوروبيي��ن، ويف إطار التوافق التام بي��ن هذين المطلبين 

أرى الحاجة لتطوير مفهوم دار العقد والذي ينبغي أن يطبق يف أوروبا.
وفيم��ا يتعلق بالقضايا الديني��ة، فإهنا تعتمد بدرجة كبيرة عل��ى القضايا المذكورة أعاه 
والمرتبط��ة بالسياس��ة واالقتص��اد والثقاف��ة، وألن ديننا ه��و منهج حياتنا، ف��إن القضايا 
الدينية ال يمكن عزلها عن حياتنا، فبناء أي مسجد يف أوربا يعدُّ قضيًة دينيًة، لكنه ال يتم 
حلها دون اإلرادة السياسية للحكومات األوروبية، وكذلك ال تتم المحافظة عليه دون 
المقدرة االقتصادية للجماعة اإلس��امية، كما أن المس��جد ال يؤدي وظيفته دون توافر 

التسهيات التعليمية والرتبوية.
ينبغي أال نحصر ش��ؤون المس��لمين يف القضايا الدينية فقط، بل يجب أن توسع لتشمل 
القضاي��ا االجتماعي��ة، كذلك يجب أن يعامَل دينُنا بوصفه ش��يًئا طبيعيًّ��ا وقانونيًّا ووفق 
مبدأ حرية الضمير واالعتقاد، لكن مما يؤسف له أن أوروبا حتى اآلن لم تمنح اإلسام 
وضَعه الطبيعيَّ كباقي األديان، بل على العكس تماًما ال يزال لإلس��ام وضع غريب أو 
وض��ع خاص يتم التس��امح فيه معه، فهو ال ُيْقَبُل كممثل مس��اٍو لألديان األخرى ضمن 
ال��رتاث الروحي األوروبي العام على الرغم من أن اإلس��ام يحتل اليوم المرتبة الثانية 

بعد النصرانية يف العديد من البلدان األوربية.
ه��ذا، ويواج��ه المس��لمون األوربيون الي��وم صعوباٍت كبي��رًة يف س��بيل المحافظة على 
هويته��م؛ نظًرا لعدم توفر اإلرادة لدى بعض الحكوم��ات األوروبية لتنظيم احتياجاهتم 
الدينية وحقوقهم االجتماعية، حيث يتوقع الناس من المس��لمين أن ينسجموا تماًما مع 
ش��رائح المجتمع، وأحياًنا كثيرة للمدى الذي يفقدون معه هويتهم اإلس��امية، وبصفة 
عام��ة يتك��ون لديَّ انطب��اٌع عامٌّ عن اإلعام الغربي مفاُده أن المس��لم ل��ن يكون مواطنًا 
ر ألصله اإلسامي، وإذا لم يفعل ذلك فسوف يواجه االهتام  أوروبيًّا صالًحا إال إذا تنكَّ

بأي شيء يحدث يف العالم اإلسامي، وكأن تلك الجريمة اقرتفها بنفسه!!
وبس��بب هذا االنطباع نجد أن حالة وأوضاع ش��ؤون المس��لمين يف أوروبا ليست دينيًة 
فحس��ب، ال س��يما الجانب المتعلق بأخاق الشخصية اإلسامية، بل إنه يف العديد من 
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الحاالت نجد أمورهم سياسية بصفة غالبة، األمر الذي يجعلهم يعيشون بصورة دائمة 
تحت هاجس الخوف وعدم االطمئنان، ولذا ال بد أن يبعد اإلسام عن التأثير السياسي 
حتى يكون دينًا عالميًّا هدُفه األساس��يُّ هو تعليم أتباعه ممارس��ة الس��لوك الحس��ن يف 
المجتمع الدولي، وهذا ال يعني بطبيعة الحال وجوب أال ُيلَم المس��لمون بسياسة ذلك 
المجتمع الدولي، بل العكس من ذلك، ينبغي أن يتس��لح المس��لمون بمعرفة السياس��ة 

الدولية؛ حتى يتمكنوا من إنقاذ دينهم من التسييس السيئ.
واس��تناًدا لما ذكرناه آنًفا، نكون قد وضعنا أصابَعنا على أهم قضية لإلس��ام يف أوروبا، 
وه��ي تحديًدا قضيُة التمثيل والمؤسس��ات؛ إذ ينبغي أن يكون معلوًما يف بادئ األمر أن 
هناك حوالي ثاثين مليون مسلم يعيشون اليوم يف أوروبا يمثلون ثاث مجموعات هي 

تحديًدا:
1- مجموعة المسلمين األصليين.

2- مجموعة المهاجرين.
3- مجموعة المولودين والمعتنقين المسلمين الجدد يف أوروبا.

نعن��ي بالمجموعة األولى المس��لمين الذين لهم خلفية تاريخي��ة طويلة يف أوروبا مثل: 
مسلمي البوسنة، وألبانيا، وكوسوفا، ومقدونيا، وبلغاريا.

ونعن��ي بمجموعة المهاجرين المس��لمين الذين هاجروا إل��ى أوروبا بوصفهم طاًبا أو 
عمااًل أو موظفين، ثم اس��تقروا بصورة دائمة، ويرتكز هؤالء يف كل من بريطانيا وألمانيا 

وفرنسا.
ونعن��ي بمجموع��ة المولودي��ن والمعتنقين المس��لمين الجدد يف أوروبا جيل الش��باب 

الذين ُولدوا يف أوروبا من أبوين مهاجَرْيِن والذين اعتنقوا اإلسام.
تش��رتك ه��ذه المجموع��ات الثاث يف ش��يء واحد، ه��و االنتماء إلى اإلس��ام، لكنها 
تختلف من حيث تجارهبا اإلنس��انية، وتوقعاهتا يف الحياة؛ فالمجموعة األصلية تحمل 
عل��ى كاهله��ا عبًئ��ا ثقيًا م��ن التاريخ، وتتوق��ع أن تحظ��ى بالدعم يف نضاله��ا من أجل 

استمرارها الديني والثقايف يف أوروبا.
أما مجموعة المهاجرين، فإهنا تبذل كل الجهود الممكنة من أجل أن تجد لنفسها موطأ 

قدم يف أوروبا، وتتوقع أن تتغلب على وضع الغربة الذي تعيشه يف أوروبا.
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وأخيًرا مجموعة المسلمين المولودين يف أوروبا والمعتنقين الجدد يعيشون حالة جهد 
للمحافظة على هويتهم اإلسامية يف وجه التحديات البيئية األوروبية يف مجال السياسة 

واالقتصاد والثقافة.
ما الذي يمكن أن يتم القيام به حتى تصبح قيم اإلس��الم العامة أرًضا مشتركة لكل 

المسلمين يف أوروبا؟
إن��ه يتوج��ب علينا يف هذا الوقت بال��ذات أن ندرس بصورة جدي��ة طريقة جعل كل من 
وجود اإلسام كدين عالمي والمسلمين كمواطنين دوليين أمًرا مؤسسيًّا؛ أمًا أن يكون 
واضًحا لكل إنسان أن التمثيل الطوعي لإلسام والمسلمين يف أوروبا يعد أمًرا مضلًا 
باعتباره شيًئا ضدَّ كرامة المسلم والسام يف أوروبا، الحقيقة ال يكفي أن تعرتف أوروبا 
بوجود اإلس��ام على أراضيها؛ ألن المس��لمين يس��تحقون أكثَر م��ن مجرد االعرتاف، 
بل يريدون أن يكون االعرتاف هبم قانونيًّا بحيث يس��مح ذلك بإيجاد المناخ السياس��ي 
واالقتصادي الذي ُيَمكُن المس��لمين من أن يمثلوا أنفسهم عرب المؤسسات التي ينبغي 
أن تحظى بالدعم الحكومي والقبول الشعبي؛ إذ إن وسائل اإلعام تجرح مشاعرنا من 

خال إصرارها على عرض اإلسام يف أوروبا بصورة اإلرهاب وربطه بالمسلمين.
اللهم إيِن أس��ْأُلك ِمَن النْعَمِة َتِماَمَها، َوِمَن الِعْصَمِة َدَواَمَها، َوِمَن الرْحَمِة ُش��ُموَلَها، َوِمَن 
الَعافَِي��ِة ُحُصوَلَها، َوِم��َن الَعْيِش َأْرَغَدُه، َوِمَن الُعُمرِ َأْس��َعَدُه، َوِمَن اإِلْحَس��اِن َأَتمُه، َوِمَن 

اإِلْنَعاِم َأَعمُه، َوِمَن الَفْضِل َأْعَذَبُه، َوِمَن اللْطِف َأْقَرَبُه.
الله��م ُكْن َلنَا وال َتُكْن َعَلْينَا، اللهم اْختِْم َبالس��َعاَدِة آَجاَلنَا، وَحقْق بِالزَياَدِة آماَلنَا، وَأْقرِن 
بِالَعافَِي��ِة ُغُدوَن��ا َوآَصاَلنَا، َواْجَعْل إِل��َى َرْحَمتَِك َمِصيَرَنا َوَمآَلنَا، َواْصُبْب ِس��َجاَل َعْفِوَك 
َعَل��ى ُذُنوبِنَ��ا، وُمنَّ َعَلْينَا بإِْص��الَِح ُعُيوبِنَا، َواْجَع��ل التْقَوى َزاَدَنا، وفِي ِدينِ��َك اْجتَِهاَدَنا، 

وَعَلْيَك َتَوكَلنَا واْعتَِماَدَنا.
الله��م َثبْتنَ��ا َعلى َنْهِج االْس��َتَقاَمِة، َوَأِعْذَن��ا فِي الدْنَيا ِم��ْن ُموِجَباِت النَداَمِة َي��ْوَم اْلِقَياَمِة، 
وَخفْف َعنا ثِْقَل األَْوَزاِر، واْرُزْقنَا ِعيَشَة األَْبَراِر، واْكِفنَا واْصرِْف َعنا َشرَّ األَْشَراِر، وَأْعتِْق 
ِرَقاَبنَ��ا وِرَقاَب آَبائِنَ��ا وُأمَهاتِنَا وإِْخَوانِنَا وَأَخَواتِنَا ِمَن الناِر، بَِرْحَمتِ��َك َيا َعِزيُز َيا َغفاُر، َيا 

َكرِيُم، َيا َستاُر، َيا َعِليُم، َيا َجباُر.
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َي��ا اهللُ َيا اهللُ َيا اهللُ، بَِرْحَمتَِك َيا َأْرَحَم الراِحِميَن، وَيا َأوَل األَولِيَن، وَيا آِخَر اآْلِخرِيَن، وَيا 
َذا اْلُقوِة اْلَمتِيِن، وَيا  َراِحَم اْلَمَس��اكِيِن، وَيا َأْرَحَم الراِحِميَن، اَل إِلَه إاِل َأْنَت ُسْبَحاَنَك إيِن 
ُكنْ��ُت ِمَن الظالِِميَن. وَصلى اهللُ َعَلى َس��يِدَنا ُمَحمد وآلِِه وَصْحبِ��ِه َأْجَمِعيَن، واْلَحْمُد هللِ 

َرب اْلَعاَلِميَن.
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امللخص

قد حاولُت يف هذا البحث أن أبيِّن أن جوهر اإلس��ام والمس��لم يحمل يف طياته رس��الة 
العه��د والس��ام واألمن عرب العالم، ومن الجدير بالماحظة أن اس��م اإلس��ام -على 
العكس من اليهودية والمس��يحية والبوذية- لم ُيَش��تق من اس��م ش��خص، بل اُشتقَّ من 
ٍد، أال وه��و مفهوم الس��ام واألم��ان، لذا فإن اإلس��ام هو دين الس��اِم،  مفه��وٍم ُمَج��رَّ

واألمان، والعهد، وإن المسلم هو رجل السام واألمن والعهد المشهود.
ومع ذلك، فإن تصويَر اإلس��ام على أنه دين العنف، وإظهار المس��لم يف صورة الرجل 
اإلرهاب��ي، ال ينبغي أن يزع��زع إيمان المس��لمين الحقيقيين بالس��ام واألمن والعهد، 

وإصرارهم على العمل من أجل السام واألمن والعهد يف العالم.
وإهنا ليس��ت المرة األولى يف التاريخ التي يتم فيها تفس��ير الدين من قبل المتحيِّزين من 
أولئك الذين وقعوا أس��رى كراهية الغير، وليس��ت المرة األولى يف التاريخ التي يجري 
فيها توجيه مفهوم الدين يف االتجاه الخطأ، وليست المرة األولى يف التاريخ التي يجب 
فيه��ا على ضحايا األحكام المس��بقة أن يدركوا أن األف��كار الخاطئة عنهم لن تزول من 
تلقاء نفس��ها، بل يجب عليهم أن ينهضوا ويتحدثوا عن مفاهيمهم الحقيقية عن الحياة 
والدي��ن، وعن الثقافة والس��ام واألمن يف العالم، ولكن ال��كام ال يكفي، بل ال بد من 
العم��ل بطريقة مقنعة، بحيث يكون م��ا يتحدثون عنه من إيماٍن ومواعَظ وتعاليَم، واقًعا 
عمليًّا يمارس��ونه يف حياهتم، وإن األس��وة الحس��نة أقوى من ألف كلمة تقال يف موعظة 

فارغة.
يف الحقيقة، يجب علينا نحن المسلمين أن نعرتف بوجود بعض الرجال غير المسؤولين 
بينن��ا م��ن الذين ُيلِحق��ون بتصرفاهتم األذى باإلس��ام والمس��لمين، وه��م يظنُّون أهنم 
يخدمون اإلس��ام والمس��لمين، ألهنم يفعلون ذلك بطريقة ال أح��د يفهمها وال يمكن 
ألحد أن يقبل هبا. إهنم ينش��رون مفاهيَم خاطئًة عن اإلسام والمسلمين بطريقة نحتاج 
معه��ا ألجيال وأجي��ال يعملون بجد واجتهاد لتصحيحها. إن الظل��م الذي يقع علينا ال 
يعطينا الحقَّ بأن نكون ظالمين. واهلل سبحانه وتعالى يدعو المسلمين إلى تعزيز السلم 

وتحقيق العدالة حتى مع أعدائهم، عسى أن يغيِّر ذلك قلوَبهم ويحوَلهم إلى أصدقاء:
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ِي بَۡيَنَك َوَبۡيَنُهۥ  ۡحَس��ُن فَإَِذا ٱلهَّ
َ
��ّيَِئُةۚ ٱۡدَفۡع بِٱلهَِّ� ِهَ أ }َوَل تَۡس��َتوِي ٱۡلََسَنُة َوَل ٱلسهَّ

نهَُّهۥ َوِلٌّ مَحِيٞم{ ]فصلت: 34[.
َ
َعَدَٰوةٞ َكأ

هذا هو مفهوم األمان والعهد يف اإلس��ام، جعل جميع الناس يش��عرون بأهنم أصدقاء 
فيم��ا بينهم، وخاصة يف مجتمع متعدد الثقافات واألدي��ان واألعراق واللغات، كما هو 

الحال يف المجتمع العالمي اليوم.
إن موضوع العهد واألمان ودار اإلس��ام من أهمِّ الموضوعات التي يجب على علماء 
المس��لمين أن يتناولوها بعناية بالغة؛ ألن »مفهوم العهد ومفهوم األمان ودار اإلسام« 
لي��س أم��ًرا مقيًَّدا بزمن واحد أو بجيل معيَّن؛ بل هو ل��كل األزمنة، ولجميع األجيال أن 
هتت��مَّ ب��ه ألن يف مفهوم��ه يتبلور تصورن��ا لرؤية العال��م والعيش فيه بموج��ب المذاهب 

الفقهية والتجارب المعاصرة.
هذا، وقد س��ررت باالقرتاح بأن أكتب بحثي هذا، وهبذه المناس��بة السنوية الفريدة التي 
ب��ادرت هبا س��لطنة ُعمان عن طري��ق وزارة األوقاف والش��ؤون الديني��ة للكتابة يف هذا 
الموض��وع من منطلق فهمي اإلس��امي وتجربت��ي األوروبية المعاص��رة. يف الحقيقة، 
ف��إن معن��ى »العهد واألمان ودار اإلس��ام« ي��دور يف ذهني منذ زمن طوي��ل، وذلك يف 
س��ياق تحديَّات اإلس��ام والمس��لمين يف أوروبا التى يعرفها البعض بأهنا »دار حرب« 

واآلخرون يقولون: إهنا »دار إسام« أو ما شابه ذلك.
َثكم يف هذا المقام عن هذا الموض��وع، فأقول: إن أوروبا  إنه لش��رف عظيم ل��ي أن أحدِّ
ليس��ت »دار إسام«، لكنها ليست »دار حرب«، بل هى »دار عقد« أي أوروبا هي: »دار 
العقد االجتماعي على أس��اس المب��ادئ التي يقبل بموجبها األف��راد األحرار العاقلون 
-وهم يرغبون بتحقيق مصالحهم الذاتية- نقطة االنطاق المتمثلة بالمس��اواة على أهنا 

تحديد للنقاط األساسية لتضامنهم«. 
��ح الفرَق بين معنى العه��د والعقد، وعرضت  ل��ذا فقد حاول��ت يف هذا البحث أن أوضِّ
أصول األمان يف اإلسام، وقدمت رؤيتي لمفهوم دار اإلسام يف سياق الحياة األوروبية 

السياسية والثقافية للمسلمين األوروبيين يف الحاضر والمستقبل.



113

ة للجاليات المسلمة تجاا قضاياهم تجارجب  الم سساتج اإلفتائيج

 امللحق 
فكرة عن القراءة

ش
�

ى �تس�تر�ت�ت
ف

مصط�

�ف�ًتا �ت سا ل�فوس�ف ىت ا
ف
م � لعا  ا

�ت
�ت لم�ف ا

:
أ
ا د �ف

ا �ف �فعم، م�ف ه�ف

 بِٱۡسِم َرّبَِك{ ]العلق: 1[
ۡ
}ٱۡقَرأ

سألَتني أيها الشاب وسألتِني أيتها الشابة: من أين نبدأ؟
 نحن -المسلمين العرب والعجم- إلى أين نتجه من هنا؟

س��ألتموين: من أين يبدأ اإلنقاذ من التهلكة؟ أم��ن اإليمان أم من القرآن؟ أمن القلب أم 
م��ن العق��ل؟ أمن الروح أم من الجس��د؟ أمن المعرفة أم من العلم؟ أمن الس��ام أم من 

الحرب؟
سألتموين: أين المنقذ من الضال؟

س��ألتموين كل هذا وزيادة وأنا مفلس عن الجواب، إلى أن هداين المس��تيقظ من الغفلة 
رين أن البداية يف قراءة الكتب وقراءة القرآن. إلى اليقظة عندما ذكَّ

قال لي هذا المستيقظ: ألم تسمع قول الرح�من األول ألمينه النبي الخَاَتم يف غار حراء 
 َوَربَُّك 

ۡ
نَسَٰن ِم��ۡن َعلٍَق ٢ ٱۡقَرأ ِي َخلََق ١ َخلََق ٱۡلِ  بِٱۡس��ِم َرّبَِك ٱلهَّ

ۡ
المق��دس: }ٱۡقَرأ

نَسَٰن َما لَۡم َيۡعلَۡم{ ]العلق: 1- 5[. ِي َعلهََّم بِٱۡلَقلَِم ٤ َعلهََّم ٱۡلِ ۡكَرُم ٣ ٱلهَّ
َ
ٱۡل

وق��ال ل��ي وكأنه يعاتبني: إنه لم يقل له: »آمِْن بِاهللِ«، ولم يق��ل له: »اتَِّق اهللِ«؛ بل قال له: 
»اْقَرْأ باهلِل«. فهل يف ذلك حكمة ما؟!

قلت: نعم، س��معت هذا القول ألَف مرة، وقرأته ألف مرة ومرة، ولكن لم أفكر فيما لو 
كان يف ذلك القول لحكمة ما.

قال: ال، ما أظنُّ أنَّك س��معته وال قرأته وال مرة، أنت فقط مررت به كلَّ مرة، مررت به 
م��رَّ الس��حاب ألف مرة ومرة وما فهمته وال مرة، فلذلك لم��ا تنتبه إلى الحكمة التي َمْن 

ُأوتَِيها فقد أويتَ خيًرا كثيًرا.
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حزنت من هذا الكام الصريح والعتاب الش��ديد الموجه إليَّ من هذا المس��تيقظ ألول 
وهلة، ولكن س��رعان ما أدركت أّنني بحاج��ة إلى هذا الكام الصارم وإلى هذا العتاب 
الرشيد كل مرة ليوقظني من هذه الغفلة اآلثمة ومن هذه الغربة المائلة عن تلك األصالة 

اإللهية لألمة التي هي خير أمة أخرجت للناس.
أدركت بأنني بحاجة إلى الِمْقراِض الحادِّ لقطع لسان منتقص دين اإلسام بالباطل.

أدركت بأنني بحاجة إلى ش��جاعة أس��د األس��ود لقطع يد مهلك ش��رف األمة بالحرب 
والخ��راب  كا، إهنا أمة ش��رعية، ليس��ت هزلي��ة وال غرامي��ة: عندها الميث��اق الخاتم، 
وعندها الشهادة الوثقى، وعندها الطاعة المرتضاة، وهي األمة األخاقية، عندها إيمان 
الفط��رة، وعندها العقيدة الس��محة، وعنده��ا أدب األئمة، وهي األم��ة الفكرية: عندها 
المنط��ق الصحي��ح، وعندها العقل المتين، وعندها الكام الس��ديد، وهي األمة الهادية 
للخير والسام يف العالم بتاريخها الحافل بالعلم والمعرفة وبالقراءة والكتابة ما يف هذا 

الكون من العجائب، وما يف هذا اإلنسان من البشائر للخير للبشر.
إهنا أمة لها قلبها الحبيب، ولها دارها الواسع لكل إنسان عاقل وحكيم.

إذن، هذه أمة أنتمي إليها وأنت تسألني أيها الشاب وأيتها الشابة، من أين نبدأ؟
وسألتموين كذلك َمن المنقذ من الضال لنا يف هذه األيام المارة بنا كالليالي المظلمة؟
فالج��واب واضح: أنَت المنقذ أيها الش��اب! وأنِت المنقذة أيتها الش��ابة! فلنبدأ جميًعا 
م��ن القراءة، بس��م اهلل األحد الذي علمن��ا بالقلم األبد لكي نكتب م��ا قرأناه من الكام 
ل ومن القلب المطهر م��ن جهل الجاهلين ومن حمية الجاهلية األولى واآلخرة،  المنزَّ
ومن ضالة الضالين والمضلين يف الش��رق ويف الغرب، كما ُأمَِر األمين الصادق األول 

واألخير يف غار حراء بمكة.
فلنبدأ من القراءة إلى الكتابة، ومن الكتابة إلى القراءة حتى نصل إلى المستوى المرتقي 
المعه��ود علينا والموعود لهذه األمة، وهو القراءة من أجل العلم والتعلم بعد المرحلة 

الطويلة التي طالت بنا من التعلم من أجل القراءة ومن أجل محو األمية.
نعم، هناك أمة تتعلم لتقرأ، وهناك أمة تقرأ لتتعلم.

ونعم، لك الحق أن تسأل: أين نحن -المسلمين العرب والعجم- من هذه المسألة؟
هل نقرأ لنتعلم، أو لنتعلم لنقرأ؟
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أمتن��ا األصيلة الهادية المهدي��ة كانت تقرأ لتتعلم، وكانت تكت��ب لتعلم األمم األخرى 
صن��ع الحض��ارة والثقافة يف بي��ت الحكم��ة البغدادية الدمش��قية القرطبي��ة الخوارزمية 

العريقة غير المسبوقة.
ُعون أبنائهم عليها  كانت وس��وف تظل هكذا ما دام عندها رجال يحبون القراءة ويش��جِّ
من أجل العلم الس��اطع والتعلم النافع، من أجل التقدم الدائم نحو األفضل لهذه األمة 
الباقي��ة، وهم رجال قد رفعوا راية »بي��ت الحكمة« البغدادية القاهرية من جديد، هذا ما 
ننتظره نحن -المس��لمين- يف دار العهد، ويف دار العقد، ويف دار الس��ام. ننتظر أن نرى 
دار اإلس��ام يف العه��د فيما بينه��ا، ويف األمان فيما عندها، ويف الس��ام فيم��ا لها وفيما 
عليه��ا، ويف االزده��ار فيما لها وفيما عليه��ا من قراءة ماضيه��ا وإدراك حاضرها ورؤية 

مستقبلها.
فلنبدأ إذن من هنا مرة أخرى، من القراءة إلى الكتابة، ومن الكتابة إلى القراءة لإلشارات 

على الطريق المفتوح الواسع حينًا، والطريق المزدوج المضيق أحياًنا.
ولتكن »بيت الحكمة« هذه يف القاهرة منارة كما كانت لك أيها الشاب الغالي ولِك أيتها 

الشابة الغالية لهذه األمة القابلة للخير والربكات يف كل مكان، ويف كل زمان.
فاإليمان يف أمننا، والقلب يف وجداننا، والروح يف نفوسنا، والمعرفة يف عقولنا، والسام 
يف إس��امنا، والحرية يف دمنا، والش��رف يف ديننا، والعلم يف أزهرنا، والقراءة يف نجاحنا 

يف هذه الدنيا الفانية، ونجاتنا يف تلك اآلخرة الباقية، والعزة هلل ولرسوله وللمؤمنين.
 بِٱۡس��ِم َرّبَِك{ ]العلق: 1[ بالغدو 

ۡ
وجوابنا يف النهاية َلَك وَلِك كما كان يف البداية: }ٱۡقَرأ

واآلصال، إن الفاح يف القراءة.
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﷽�
الحم��د هلل رب العالمي��ن، والعاقب��ة للمتقي��ن، والص��اة والس��ام على س��يد األنبياء 

والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد:
فإن من القضايا المهمة التي تواجه الفقهاَء والدعاَة وضَع األقلياِت المس��لمة يف الباد 
المختلف��ة، ومش��كاتِهم الديني��َة، وكيفي��َة تعاملهم م��ع مجتمعاهتم، ون��رى أن فتاوى 
ٍد يرى أن الورع يف التحريم، ومتس��يٍِّب يرى أنه ينبغي أن نفتح  الفقهاء تتفاوت بين مش��دِّ
نون ألنفس��هم فقًها  األبواَب على مصاريعها ليمارَس المس��لمون حياَتهم، ومن ثم يكوِّ
ٗة  مهَّ

ُ
ا، بينما األم��ر بين اإلفراط والتفريط؛ يقول اهلل تعالى: }َوَكَذٰلَِك َجَعۡلَنُٰكۡم أ خاصًّ

َُكونُواْ ُشَهَدآَء َعَ ٱنلهَّاِس َوَيُكوَن ٱلرهَُّسوُل َعلَۡيُكۡم َشِهيٗدا{ ]البقرة: 143[. وََسٗطا ّلِ
وانطاًقا من ش��عوري بالمس��ؤولية تجاه إخ��واين من األقليات، رأيت أن أش��ارَك هبذا 
البح��ث المتواض��ع، وهو: )التجديد يف األح��كام الفقهية بما يحق��ق مصالح األقليات 

المسلمة(.
والبح��ث جديٌد يف عنوانه، قديٌم يف موضوعه، يقتبس من كام س��لفنا الصالح يف ضوء 
الكتاب والس��نة، ما يحقق مصالح المسلمين يف كل زمان ومكان بإذن اهلل تعالى، وقبل 

الشروع يف البحث يجب تعريف مصطلحاته الرئيسية:
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1- التجديد:
د؛ أي جعل الشيء جديًدا، والجديُد: ما ال عهَد لك به. مصدر جدَّ

ق��ال الفي��روز آبادي -رحمه اهلل-: بصيرة يف الجد، وورد يف القرآن واللغة على خمس��ة 
أوجه: 

األول: ...، وبمعن��ى القطع، وهو أصل الكلم��ة، وجددت الثوب: إذا قطعته على وجه 
اإلص��اح، وث��وب جديد أصل��ه المقطوع، ث��م جعل لكل م��ا ُأحدث إنش��اؤه، وقوبل 

الجديد بالخلق؛ لما كان المقصود بالجديد القريب العهد بالقطع من الثوب)1).
إن مصطل��ح التجديد مصطلٌح أصيٌل يف الفكر اإلس��امي، وه��و يعني إحياء العمل بما 

اندرس من العمل بالكتاب والسنة، واألمر بمقتضاهما)2).
وق��د أخذ علماؤنا –رحمهم اهلل تعالى– ه��ذا المفهوم من قوله ♀: ))إن اهلل 

د لها دينَها)))3). عز وجل يبعث لهذه األمة على رأس كل مائة سنة من يجدِّ
قال المناوي -رحمه اهلل-: أي يبين السنة من البدعة، ويكثر العلم، وينصر أهله، ويكسر 

أهل البدعة ويذلهم. قالوا: وال يكون إال عالًما بالعلوم الدينية الظاهرة والباطنة.
ق��ال اب��ن كثير -رحم��ه اهلل-: ق��د ادعى كل ق��وم يف إمامهم أن��ه المراد هب��ذا الحديث، 
والظاه��ر أنه يعم جملة م��ن العلماء من كل طائفة، وكل صنف: من مفس��ر، ومحدث، 

وفقيه، ونحوي، ولغوي، وغيرهم)4).
وق��د كثر تداول ه��ذا المصطلح يف العصر الحديث، والذين اس��تعملوه ينقس��مون إلى 

طائفتين:
أ- األول��ى تعني به التكيف مع الجديد يف هذا العص��ر، أو جديد الحضارة الغربية، وما 

حملته من مظاهَر حديثٍة يف الحياة اإلنسانية.
وكأن التجدي��د يعني لديها المحاكاة واالقتباس م��ن ذلك »الجديد« الوافد على عالمنا 
مع الغزاة والخرباء والتكنولوجيا واألجهزة الحديثة والبضائع االستهاكية، وهم الذين 

)1) بصائر ذوي التمييز 2/ 370 بترصف، وانظر ]املفردات للراغب 187، لسان اللسان 1/ 170، الروس 231[.
)2) تبيني كذب املفرتي البن عساكر 53.

)3) رواه أبو داود رقم 4291، واحلاكم يف املستدرك رقم 8639، والبيهقي يف معرفة السنن واآلثار رقم 422، والداين 
يف الفتن رقم 364 وغريهم. قال السيوطي: اتفق احلفاظ عىل أنه صحيح ]حاشية الفتن للداين رقم 364[.

)4) فيض القدير رقم 1845.



118

العدد الثاني

كانوا يتداولون »الجديد« باعتباره انتهاًجا لفكر الغرب، واحتذاًء لتقاليده، فكانوا يعنون 
.Modernization »بالتجديد »التحديث

ب- وطائف��ة كانت على خاف األولى تعني »بالتجديد« ش��أًنا آخر؛ إذ تعني به تجديَد 
العقي��دة اإلس��امية، وتجديَد الصل��ة برتاث اإلس��ام وإحياءه، والع��ودة إلى األصول 

بجعلها ُتونُِع وُتوِرُق يف وجداننا من جديد بعد أن جفت عروُقها)1).
2- بين التجديد واالبتداع:

االبت��داع لغًة: إنش��اء صنعة با احتذاء أو اقتداء، ومنه قيل: ركي��ة بديع؛ أي: بئر جديدة 
الحف��ر، وم��ا إذا اس��تعمل يف حق اهلل تعالى: فهو إيجاد الش��يء بغير آل��ة، وال مادة، وال 

زمان، وال مكان، وليس ذلك إال هلل تعالى.
والبدعة: كل عمل على غير مثال سبق.

وأبدع الشيء: خلقه واخرتعه، ومنه ما يستعمله الناس بأن العقل اإلنساين يبدع الحلول 
لما يواجهه من المشكات.

وأبدع األمر: أتقن صنعه، وأجاد فيه)2).
واصطاًحا انقسم العلماء إلى فريقين:

أ- األول: وه��م جمهور العلم��اء، أطلقوا البدعة على كل ح��ادث لم يوجد يف الكتاب 
والس��نة، س��واء أكان يف العبادات أم العادات، وس��واء أوافق أصول الش��رع أم خالفها، 

وسواء أكان ممدوًحا أو مذموًما.
ق��ال الع��ز بن عبد الس��ام -رحم��ه اهلل-: البدعة: فعل م��ا لم يعهد يف عهد رس��ول اهلل 

.(3(♀
وقد قسمها هؤالء إلى األحكام الشرعية الخمسة المعروفة.

قال العز -رحمه اهلل-: والطريق إلى معرفة ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة؛ 
فإن دخلت يف قواعد اإليجاب فهي واجبة، وإن دخلت يف قواعد التحريم فهي محرمة، 
وإن دخلت يف قواعد المكروه فهي مكروهة، وإن دخلت يف قواعد المباح فهي مباحة)4).

)1) جدل العقل والنقل للكتاين 2/ 96 بترصف يسري، وانظر: االجتهاد والتجديد للعبادي 13 وما بعدها
)2) املفردات للراغب 110، الكليات للكفوي 1/ 389، الروس 137، عمدة احلفاظ للحلبي 1/ 189.

)3) قواعد األحكام 2/ 337، املفردات 111.
)4) قواعد األحكام 2/ 337، الفروق للقرايف 4/ 219.
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ب- الثاين: وذهب كثير من العلماء إلى أن البدعة ما أحدث مما ال أصل له يف الشريعة 
ي��دل علي��ه، أما ما كان له أصل من ش��رع ي��دل عليه فليس ببدعة ش��رًعا، وإن كان بدعة 

لغة)1).
والذي يظهر لي –واهلل أعلم– أن الخاف بين هؤالء األعام خاف لفظي؛ ألن الجميع 
يتفقون على أن المستجداِت التي ال تتعارُض مع أصول الشرع الحنيف، ولم يقصد هبا 
مضاهاة الطريقة الشرعية، فإهنا ليست من الضالة، وأما ما جاء معارًضا ألصل شرعي، 

أو قصد صاحبه به مضاهاة طريقة شرعية، فإنه بدعة ضالة)2).
3- تفسير األحكام:

أ- األحكام جمع حكم، وهو لغة المنع، ومنه قيل للقضاء: حكم؛ ألنه يمنع الخصمين 
من الشحناء.

والحكم: العلم والفقه)3).
والحك��م عند األصوليين: هو خطاُب اهلل تعالى المتعلُق بأفعال المكلفين باالقتضاء أو 

التخيير أو الوضع.
وعند الفقهاء: هو أثر خطاب اهلل تعالى ...إلخ.

اختل��ف االصط��اح يف تعري��ف الحكم، فجعل��ه األصوليون علًما عل��ى نفس خطاب 
الش��ارع ال��ذي يطلب به من المكلف فع��ًا، أو يخيره به بين أن يفع��ل وأن ال يفعل، أو 
لَٰوةَ{ ]البقرة:  قِيُمواْ ٱلصهَّ

َ
يجعل به ش��يًئا من األشياء سبًبا، أو ش��رًطا أو مانًعا، فنحو: }َوأ

َس��ّ�ٗ فَٱۡكُتُب��وهُ{ ]البقـرة: 282[، }َوَل َتۡقَرُبواْ  َجٖل مُّ
َ
43[، }إَِذا تََدايَنُت��م بَِديٍۡن إَِلٰٓ أ

{ ]اإلرساء: 32[، كل هذه أحكام، أم��ا الفقهاء، فإن الحكم عندهم هو الصفة التي  ٱل��ّزَِنٰٓ
ْين ...إلخ. وليس لهذا  هي أثر لذلك الخطاب: كالوجوب للصاة، واإلرشاد لكتابة الدَّ

الخاف يف االصطاح أثر علمي)4).

)1) جامع العلوم واحلكم البن رجب 2/ 781، االعتصام للشاطبي 1/ 18، البدعة للسبحاين 2، عوائد األيام للنراقي 
1/ 316، املوسوعة الفقهية 8/ 23.

)2) املراجع السابقة.
)3) املصباح املنري 1/ 145، جممع البحرين 6/ 46، غريب احلديث للبريجندي 1/ 350.

)4) الربهان للجويني 101/1، املستصفى 1/ 55، أصول الفقه للخرضي 23.
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4- مرجحات التجديد: )لماذا التجديد؟(

أ- تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان واألحوال واألعراف »مواكبة روح العصر«.
الزم��ان والم��كان ظرف��ان لوقوع الح��دث، ال ينفك أي ح��دث عنهم��ا)1)، ولكن ليس 
المقصود هنا الزمان والمكان كظرفين، وإنما المقصود مظروفاهما؛ وهو تغير أساليب 
الحياة، والظروف االجتماعية حسب تقدم المجتمع، وتبدل الحضارة)2)، ويعرب علماء 
القواعد عن ذلك بقاعدة »العادة محكمة«. وقد اس��تدل الحافظ العائي للقاعدة بقوله 
ِيَن لَۡم َيۡبلُُغواْ  يَۡمُٰنُكۡم َوٱلهَّ

َ
ِيَن َملََكۡت أ ِذنُكُم ٱلهَّ ِيَن َءاَمُنواْ لَِيۡسَت ٔۡ َها ٱلهَّ يُّ

َ
أ تعالى: }َيٰٓ

ٰٖت ....{ إلى آخر اآليات ]النور: 58- 60[. ٱۡلُلَُم ِمنُكۡم ثََلَٰث َمرهَّ
فأم��ر اهلل تعالى باالس��تئذان يف هذه األوقات الت��ي جرت العادة فيه��ا باالبتذال ووضع 

الثياب؛ فانبنى الحكم الشرعي على ما كانوا يعتادونه)3).
ومم��ا يعض��د ما ذكره العائي –رحمه اهلل– قول اب��ن عباس-رضي اهلل عنهما-: إن اهلل 
حلي��م رحي��م بالمؤمنين، يحب الس��رت، وكان الن��اس ليس لبيوهتم س��تور وال حجاب، 
فربما دخل الخادم أو الولد أو يتيمة الرجل، والرجل على أهله، فأمرهم اهلل باالستئذان 

يف تلك العورات، فجاءهم اهلل بالستور والخير، فلم َأَر أحًدا يعمل بذلك بعد.
وهذا يدل على أن ابن عباس –رضي اهلل عنهما– قد ربط الحكم بعادة الناس وأحوالهم، 

واهلل أعلم)4).
قال الس��يد محمد بن عابدين –رحمه اهلل–: اعلم أن المس��ائل الفقهية إما أن تكون ثابتًة 
بصري��ح النص، وإما أن تكون ثابتًة بضرب اجته��اد ورأي، وكثير منها ما يبنيه المجتهد 
عل��ى ما كان يف عرف زمانه بحيث لو كان يف زمان العرف الحادث لقال بخاف ما قاله 
أوال، ولهذا قالوا يف ش��روط االجتهاد: إنه ال بد فيه من معرفة عادات الناس، فكثير من 
األحكام تختلف باختاف الزمان لتغير عرف أهله، أو لحدوث ضرورة، أو فس��اد أهل 
الزم��ان بحي��ث لو بقي الحكم على ما كان عليه أواًل للزم منه المش��قة والضرر بالناس، 
ولخالف قواعد الش��ريعة المبنية على التخفيف والتيس��ير ورفع الضرر والفس��اد، لبقاء 

)1) حاشية التفتازاين عىل خمترص املنتهى 2/ 117.
)2) مصادر الفقه اإلسالمي للسبحاين 319.

)3) املجموع املذهب 2/ 401.
)4) انظر )القرطبي 12/ 302، أحكام القرآن البن العريب 3/ 1395).
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العالم على أتم نظام وأحس��ن إحكام، ولهذا ترى مشايخ المذهب خالفوا ما نص عليه 
المجتهد يف مواضَع كثيرٍة بناها على ما كان يف زمنه؛ لعلمهم بأنه لو كان يف زمنهم لقال 

بما قالوا به أخًذا من قواعد مذهبه)1).
شروط العمل بالقاعدة:

وقد ذكر الفقهاء واألصوليون شروًطا العتبار العرف والعادة، منها:
ا يف جميع الحوادث  1- أن يكون العرف مطرًدا أو غالًبا؛ أي أن يكون عملهم به مستمرًّ

أو أغلبها، فالغالب يقوم مقام الكل.
2- أن يك��ون الع��رف المراد تحكيمه يف التصرفات قائًما عند إنش��ائها أو قبله، ال طارًئا 

بعد إنشاء التصرف؛ فإنه ال اعتبار به.
3( أن ال يعارض العرَف تصريٌح بخافه عند إنشاء العقود؛ ألن إثبات الحكم المتعارف 
–يف هذه الحال– إنما هو من قبيل الداللة، فإذا صرح بخافه بطلت هذه الداللة؛ ألنه 

ال عربة لداللة يف مقابلة التصريح.
��ا ش��رعيًّا أو قاعدًة كلي��ًة محكمًة، بحيث يك��ون العمل  4- أن ال يع��ارض الع��رُف نصًّ

بالعرف تعطيًا لهما)2).
قال الش��يخ مصطف��ى الزرقا -رحمه اهلل-: وق��د اتفقت كلمة فقه��اء المذاهب على أن 
ل الزمان وأخاق الناس هي األحكاُم االجتهادية من قياس��ية  ل بتبدُّ األح��كام التي تتبدَّ
ومصلحية، أي التي قررها االجتهاد بناًء على القياس، أو على دواعي المصلحة، وهي 

المقصودة بالقاعدة اآلنفة الذكر.
أما األحكام األساس��ية التي جاءت الش��ريعة لتأسيس��ها وتوطيده��ا بنصوصها األصلية 
اآلم��رة الناهي��ة، كحرمة المحرمات المطلق��ة، وكوجوب الرتاض��ي يف العقود، والتزام 
اإلنس��ان بعق��ده، وضمان الضرر ال��ذي يلحق بغيره، وس��ريان إقراره على نفس��ه دون 
غيره، ووجوب منع األذى وقمع اإلجرام، وس��د الذرائع إلى الفساد، وحماية الحقوق 
المكتسبة، ومسؤولية كل مكلف عن عمله وتقصيره، وعدم مؤاخذة بريء بذنب غيره، 
إل��ى غي��ر ذلك من األحكام والمبادئ الش��رعية الثابتة التي جاءت الش��ريعة لتأسيس��ها 
)1) رسـائل ابن عابدين 2/ 125، وانظر )1/ 44 من الرسـائل، املدخل الفقهي العام، الزرقا 2/ 872، مصادر الفقه 

للسبحاين 320).
)2) انظر ]نظرية العرف للزرقا من املدخل 2/ 865 وما بعدها[.
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ومقاوم��ة خافه��ا، فه��ذه ال تتب��دل بتبدل األزم��ان، بل ه��ي األصول الت��ي جاءت هبا 
الشريعة إلصاح األزمان واألجيال؛ ولكن وسائل تحقيقها وأساليب تطبيقها قد تتبدل 

باختاف األزمنة المحدثة)1).
ب- التيسير وعدم الحرج:

تدل األدلة الش��رعية داللًة قطعيًة على س��ماحة هذه الش��ريعة الغراء وعدم المشقة على 
العباد يف التكاليف.

{ ]البقرة: 185[ ويقول عز  ُ بُِكُم ٱۡلُيۡسَ َوَل يُرِيُد بُِكُم ٱۡلُعۡسَ يقول تعالى: }ُيرِيُد ٱهللهَّ
ُ َنۡفًس��ا إِلهَّ وُۡسَعَها{ ]البقرة: 286[ ويقول سبحانه وتعالى:  من قائل: }َل يَُكّلُِف ٱهللهَّ
}َوَما َجَعَل َعلَۡيُكۡم ِف ٱدّلِيِن ِمۡن َحَرٖج{ ]احلج: 78[. ويقول ♀: ))أحب 
األديان إلى اهلل الحنيفية الس��محة)))2)، ويقول عليه أفضل الصاة والتس��ليم: ))إن الدين 

يسر، ولن ُيَشادَّ الدين أحد إال غلبه)))3).
والمقصود بالتيسير السماحة والسهولة المحمودة فيما يظن الناس التشديد فيه، ومعنى 

كوهنا محمودة أهنا ال تفضي إلى غرر أو فساد.
والحكمة يف س��ماحة الش��ريعة اإلس��امية أن اهلل تعالى جعل هذه الشريعة دين الفطرِة، 
ن ُيَّفَِف َعنُكۡمۚ وَُخلَِق 

َ
ُ أ والفطرُة تنفر من الش��دة واإلعنات، قال تعالى: }ُيرِيُد ٱهللهَّ

نَسُٰن َضعِيٗفا{ ]النساء: 28[. ٱۡلِ
وقد أراد اهلل تعالى أن تكون هذه الش��ريعة الغراء ش��ريعةً عامًة دائمًة، فاقتضى ذلك أن 
يكون تنفيُذها بين األمة سهًا، وال يكون إال إذا انتفى عنها اإلعنات، فكانت بسماحتها 

أشدَّ ماءمًة للنفوس؛ ألن فيها إراحَة النفوس يف حالي خاصتها ومجتمعها.
والمقصود بالتيس��ير والسماحة الوسطية واالعتدال بين اإلفراط والتفريط، قال تعالى: 

ٗة وََسٗطا{ ]البقرة: 143[. مهَّ
ُ
}َوَكَذٰلَِك َجَعۡلَنُٰكۡم أ

واتف��ق الحكماء على أن قوام الصفات الفاضلة االعتدال والتوس��ط بين طريف اإلفراط 
والتفريط)4).

)1) املدخل الفقهي العام 2/ 941.
)2) رواه أمحـد، والبخاري يف األدب املفرد، والبزار، والطرباين، واحلديث حسـن )املقاصد احلسـنة 109، بلوغ األماين 

1/ 89، جممع الزوائد 1/ 60).
)3) رواه البخاري يف اإليامن، باب: الدين يرس.

)4) مقاصد الرشيعة البن عاشور 60 – 61 بترصف، وانظر: عوائد األيام 1/ 177.



123

فقه النوازل

خص الخاصة  عاوة على تيسير اهلل عز وجل لعباده التكاليف، نرى أنه قد شرع لهم الرُّ
بالضعفاء من الناس، فمن رحمة اهلل تعالى بعباده أنه خفَّف التكاليَف على الشيخ الكبير 

والمريض، والحامل، والحائض، والنفساء، والمسافر، وغيرهم)1).
ج – جلب المصالح ودرء المفاسد:

إن من أعلى أهداف هذا الدين القويم تحقيَق الس��عادة الدنيوية بتعمير الدنيا، ومن أهم 
شروط تحقيق السعادة األخروية توضيح السبيل إلى مرضاة اهلل، وقد بين اهلل تعالى لعباده 
أن��ه خلقهم لتعمير الدنيا، واتخاذها وس��يلة للنجاة يف اآلخرة، قال تعالى: }إِّنِ َجاِعٞل 
ۡرِض َخلِيَفٗة{ ]البقرة: 30[، وم��ن مقتضيات هذه الخافة تعمير األرض، وتطبيق 

َ
ِف ٱۡل

ۡرِض َجِيٗعا{ ]البقرة: 29[.
َ
ا ِف ٱۡل ِي َخلََق لَُكم مهَّ شرع اهلل فيها، قال تعالى: }ُهَو ٱلهَّ

وتعمير األرض وجلب الس��عادة يكون باإلصاح ودفع المفس��دة، ل��ذا يبين اهلل تعالى 
ُعٓواْ  ۡرِض َوُتَقّطِ

َ
ن ُتۡفِس��ُدواْ ِف ٱۡل

َ
ُۡتۡم أ إث��م المفس��دين، فيقول: }َفَهۡل َعَس��ۡيُتۡم إِن تََولهَّ

بَۡصَٰرُهۡم{ ]حممد: 22، 23[. 
َ
ۡعَ�ٰٓ أ

َ
ُهۡم َوأ َصمهَّ

َ
ُ فَأ ِيَن لََعَنُهُم ٱهللهَّ ْوَلٰٓئَِك ٱلهَّ

ُ
رَۡحاَمُك��ۡم ٢٢ أ

َ
أ

إلى آيات كثرة تأمر بالصاح، وتذم الفساد وتحذر منه.
وكذلك جاءت الس��نة بمثل ذل��ك، منها قوله ♀: ))اتق��وا المالعن الثالث: 
الب��راز)2) يف الموارد، وقارعة الطريق، والظل)))3)؛ لما يف ذلك من إفس��اد مصالِح الناس 

وإدخال الضرر عليهم.
وق��ال ♀: ))لعن اهلل من غيََّر َمنَ��اَر األرض)))4). أراد به َمْن َغيََّر َأْعاََم الطريق 
ليتع��ب الن��اس بإضالهم ومنعهم ع��ن الجادة، كما أف��اد بعض العلم��اء)5). وأحاديث 

أخرى كثيرة تدعو إلى صاح يف األرض، وذم المفسدين.
ولقد علمنا أن الشارع ما أراد من الصاح المنوه به يف اآليات واألحاديث مجرد صاح 
العقيدة، وصاح العمل كما قد يتوهم البعض؛ بل أراد صاح أحوال الناس وشؤوهنم 

)1) انظر )قاعدة املشـقة جتلب التيسـري، املجموع املذهب 1/ 343، األشـباه للسـيوطي 55، األشـباه البن نجيم 84، 
القواعد الفقهية لأليرواين 1/ 169، القواعد والفوائد 1/ 123).

)2) الرباز بكرس الباء: كناية عن الغائط، وبفتحها: الفضاء الواسع )فيض القدير 1/ 136).
)3) رواه أبو داود، وابن ماجه، واحلاكم، وغريهم، وإسناده حسن )املصدر السابق(.

)4) رواه مسلم )فيض القدير 5/ 275).
)5) املصدر السابق.
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المعاش��ية، عاوة على ما سبق، ولوال إرادة ذلك لما شرع اهلل الشرائع الجزائية الرادعة 
للعابثين عن اإلفس��اد، فقد شرع القصاص على إتاف األرواح، وعلى قطع األطراف، 
وشرع غرم قيمة المتلفات، والعقوبة على الذين يحرقون القرى، ويغرقون السلع، ولما 

أباح تناول الطيبات والزينة.
وم��ن عموم هذه األدلة ونحوها حصل لنا اليقين بأن الش��ريعة متطلبة لجلب المصالح 

ودرء المفاسد، واعترب العلماء هذا األمر قاعدًة كليًة من قواعِد الشرع)1).
د- توحيد صف المسلمين وتأليف قلوبهم.

من أعظم مقاصِد الش��ريعة اإلس��امية وحدُة صف المس��لمين، واجتماع كلمتهم، لذا 
جاءت النصوص الش��رعية تحثُّ المسلمين على جمع كلمتهم، ووحدة صفهم، وعدم 

الخروج على إمامهم؛ لما يف ذلك من إضعاِف شوكتهم أمام عدوهم.
ِ َعلَۡيُكۡم  ْۚ َوٱۡذُك��ُرواْ نِۡعَمَت ٱهللهَّ قُوا ِ َجِيٗعا َوَل َتَفرهَّ ق��ال تعال��ى: }َوٱۡعَتِصُمواْ ِبَۡبِل ٱهللهَّ
ٰ َش��َفا  ۡصَبۡحُتم بِنِۡعَمتِ��هِۦٓ إِۡخَوٰٗنا َوُكنُتۡم َعَ

َ
لهَّ��َف َبنۡيَ قُلُوبُِك��ۡم فَأ

َ
ۡعَداٗٓء فَأ

َ
إِۡذ ُكنُت��ۡم أ

ُ لَُكۡم َءاَيٰتِهِۦ لََعلهَُّكۡم َتۡهَتُدوَن{  ُ ٱهللهَّ نَقَذُكم ّمِۡنَه��اۗ َكَذٰلَِك يُبنَّيِ
َ
ُحۡفَرةٖ ّمَِن ٱنلهَّارِ فَأ

]آل عمران: 107[.
قال اإلمام القشيري -رحمه اهلل-: التفرقة أشدُّ العقوبات، وهي قرينة الشرك)2).

وق��ال فخ��ر الدين -رحمه اهلل-: كانت األنصار قبل اإلس��ام أع��داء، فلما أكرمهم اهلل 
س��بحانه باإلس��ام، صاروا إخواًنا يف اهلل، مرتاحمين، واعلم أن كل من كان وجهه إلى 
الدني��ا كان معادًي��ا ألكث��ر الخلق، ومن كان وجه��ه إلى خدمة المولى س��بحانه لم يكن 
معادًيا ألحد، ألنه يرى الكل أس��يًرا يف قبضة القضاء والقدر، ولهذا قيل: إن العارف إذا 

أمر أمر برفق، ونصح ال بعنف وعسر، وكيف وهو مستبصر باهلل يف القدر)3).
َ لََعلهَُّكۡم  َخَوۡيُكۡمۚ َوٱتهَُّقواْ ٱهللهَّ

َ
ۡصلُِحواْ َبنۡيَ أ

َ
َما ٱلُۡمۡؤِمُنوَن إِۡخَوةٞ فَأ وق��ال جل ذك��ره: }إِنهَّ

تُرمَۡحُوَن{ ]احلجرات: 10[.
قال اإلمام القشيري: إيقاع الصلح بين المتخاصمين من أوكد عزائم الدين. 

)1) مقاصد الرشيعة البن عاشور 63 – 64 بترصف، املوافقات 2/ 37، األصول العامة للحكيم 381.
)2) لطائف اإلرشادات 1/ 267.

)3) التفسري الكبري 8/ 164.
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وإذا كان ذلك واجًبا فإنه يدل على عظم وزر الواش��ي والنمام، الماش��ي يف إفس��اد ذات 
البين.

ويقال: إنما يتم ذلك بتس��وية القلب مع اهلل، فإن اهلل إذا علم صدق همة عبد يف إصاح 
ذات البين، فإنه يرفع عنهم تلك المعصية)1).

وق��ال: ق��ال رس��ول اهلل -♀–: ))إن المؤم��ن للمؤمن كالبنيان يش��د بعضه 
بعًضا)) ثم شبك بين أصابعه)2).

وع��ن النعمان بن بش��ير -رضي اهلل عنهما- قال: قال رس��ول اهلل ♀: ))مثل 
المؤمنين يف توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجس��د إذا اشتكى منه عضو تداعى له 

سائر الجسد بالسهر والحمى)))3).
ق��ال ابن أب��ي جمرة -رحمه اهلل-: ما الحكمة بأن ش��به عليه الس��ام اإليمان بالجس��د 
وأهله باألعضاء؟ فذلك من أبدع ما يكون يف التس��بيب؛ ألنه لما كان اإليمان أصًا وله 
فروع، وهي جميع التكليفات على نحو ما جاءت به الشريعة المحمدية، فإذا نقص من 
التكليفات ش��يء، أو دخل يف بعضها شين، شان ذلك الشين األصل الذي هو اإليمان؛ 
ألنه يقتضي بوضعه االنقياد واالمتثال، فكذلك الجسد، وهو واحد مثل أصل الشجرة، 
وأعضاؤه هم المؤمنون؛ ألهنم قد تفرقوا مثل فروع الش��جرة، فإذا كان ش��ين ما يف أحد 
الف��روع ش��ان األصل، وإذا ضرب أح��د يف غصن من أغصاهنا اهت��زت األغصان كلها، 
وتداعت لتلك الضربة كلها بالتحرك واالضطراب؛ فكذلك الجسد إذا ضرب يد القدر 

عضًوا منه مما يؤلمه تداعت له سائر األعضاء، كما أخرب الصادق ♀)4).
5- وسائل تحقيق التجديد: )كيف نحقق التجديد؟(

أ- االستفادة من الخالف الفقهي بين المذاهب:
��ٗة َوِٰحَدٗةۖ َوَل يََزالُ��وَن ُمَۡتلِفِنَي ١١٨ إِلهَّ  مهَّ

ُ
ق��ال تعال��ى: }َولَۡو َش��آَء َربَُّك َلََعَل ٱنلهَّاَس أ

نهَّةِ َوٱنلهَّاِس  نهَّ َجَهنهََّم ِمَن ٱۡلِ
َ
ۡم��َ�

َ
ۡت َكَِمُة َرّبَِك َل َم��ن رهَِّحَم َربَُّكۚ َولَِذٰلِ��َك َخلََقُهۡمۗ َوَتمهَّ

ۡجَعِنَي{ ]هود: 118، 119[.
َ
أ

)1) لطائف اإلرشادات 3/ 441.
)2) رواه البخاري رقم 467، ومسلم رقم 2585.

)3) رواه البخاري رقم 5665، ومسلم رقم 2586.
)4) هبجة النفوس 4/ 158.
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أخرب س��بحانه أهنم ال يزالون مختلفين أبًدا مع أنه خلقهم لاختاف، وهو قول جماعة 
من المفسرين)1).

وم��ع أن الخاف س��نة ربانية، كتبها اهلل عل��ى عباده، ولكنه حذر المس��لمين من الفرقة 
هَّۡس��َت ِمۡنُهۡم ِف  قُواْ دِيَنُهۡم َوَكنُواْ ِش��َيٗعا ل ِيَن فَرهَّ واالختاف، فقال عز من قائل: } إِنهَّ ٱلهَّ

ٍء{ ]األنعام: 159[. َشۡ
 واالخت��اف المنهي عنه هو االختاف يف أص��ول الدين، ال الخاف يف فروعه، بل إن 
الخاف يف الفروع رحمة باألمة، يدل على ش��مولية اإلسام، واتساعه لكل رأي ينبني 

على أساس علمي صحيح موافق لقواعِد الشرع الشريف.
نقل المفسرون عن الحسن -رحمه اهلل- يف قوله تعالى: } َوَل يََزالُوَن ُمَۡتلِفِنَي ١١٨ إِلهَّ 
َمن رهَِّحَم َربَُّك{ ]هود: 118، 119[ أنه قال: أما أهل رحمة اهلل، فإهنم ال يختلفون اختاًفا 

يضرهم)2). يعني يف مسائِل االجتهاد الديني، والتي ال نصَّ فيها.
ا باألمة – كما يزعم بعُض َمن لم يذْق طعَم الفقه– لما  ولو كان الخاف يف الفروع مضرًّ

جعل اهلل إليه سبيًا يف كتابه الكريم بإيراد المتشابه، والمشرتك، والمجاز ...إلخ.
نُفِسِهنهَّ ثََلَٰثَة قُُروٓءٖ{ ]البقرة: 228[.

َ
بهَّۡصَن بِأ ومن ذلك قوله تعالى: }َوٱلُۡمَطلهََّقُٰت َيَتَ

والقروء جمع قرء، وهو من األضداد، وأصله يف اللغة يحتمل وجهين: 
أحدهما: االجتماع، منه قرأت القرآن؛ الجتماع حروفه، فعلى هذا قال: أقرأت المرأة، 
وه��ي مق��رئ: إذا حاضت؛ وذلك الجتماع الدم يف الرح��م، ويجيء على هذا أن يكون 

القرء الطهر الجتماع الدم يف جملة البدن.
والوجه الثاين: أن أصل القرء الوقت الجاري يف الفعل على عادة، وهو يصلح للحيض 

والطهر)3).
ولما أقره رس��ول اهلل -صلى اهلل عليه وعلى آله وس��لم– يف الصدر األول من هذه األمة 
ع��ن ابن عمر –رض��ي اهلل عنهما- قال: قال رس��ول اهلل ♀ لنا لما رجع من 
األح��زاب: ))ال يصلين أحد العصر إال يف بني قريظة)) فأدرك بعَضهم العصُر يف الطريق، 

)1) انظر ]القرطبي 5/ 114، اخلازن 3/ 258[
)2) الطربي 12/ 143.

)3) جممع البيان للطربيس 1/ 225 باختصار.
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فق��ال بعُضه��م: ال نصلي حتى نأتَيها. وقال بعُضهم: بل نصلي، ل��م ُيَرْد منا ذلك. فذكر 
للنبي ♀ فلم ُيَعنِّْف واحًدا منهم)1).

قال المازري –رحمه اهلل-: هذا فيه داللٌة على أن اإلثم موضوع يف مسائل الفروع، وأن 
اه اجتهاُده إليه، بخاف مس��ائِل األصول)2). وكأن هؤالء  كل مجته��د غيُر مل��وٍم فيما أدَّ
لما تعارضت األدلة؛ فاألمر بالصاة لوقتها يوجب تعجيلها قبل بني قريظة، واألمر بأن 
ال يصل��ى إال يف بني قريظة يوجب التأخير وإن فات الوقت، فأي الظاهرين يقدم؟ وأي 

العمومين يستعمل؟ هذا موضع اإلشكال، وللنظر فيه مجال)3).
وأم��ا اختاف الصحاب��ة بعد وفاة المصطفى ♀ ومن بعده��م، فأكثُر َمْن أن 

يحصر يف بحث مختصر كهذا)4).
وعل��ى ه��ذا يج��ب أن ننظر إلى ه��ذا الخاف عل��ى أنه رحم��ٌة باألمة وتوس��عة عليها، 
فعن القاس��م ب��ن محمد –رحمه اهلل– ق��ال: لقد نفع اهلل باختاف أصحاب رس��ول اهلل 

♀ يف العمل، ال يعمل العامل بعمل رجل منهم إال رأى أنه يف سعة.
 وروى اب��ن وه��ب عن القاس��م –رحمه اهلل– أنه ق��ال: لقد أعجبني ق��ول عمر بن عبد 
العزيز: ما أحب أن أصحاب محمد ♀ ال يختلفون؛ ألنه لو كان قواًل واحًدا 

لكان يف ضيق، وإهنم أئمة يقتدى هبم، فلو أخذ رجل بقول أحدهم كان سنة.
ولما صنف رجل كتاًبا سماه )كتاب االختاف( فقال اإلمام أحمد –رحمه اهلل-: سمه 

كتاب السعة)5).
موقفنا من الخالف:

قال الس��يوطي -رحم��ه اهلل-: اعل��م أن اختاف المذاه��ب يف هذه المل��ة نعمة كبيرة، 
وفضيل��ة عظيمة، وله ِس��رٌّ لطيف أدركه العاملون وعمي عنه الجاهلون؛ حتى س��معت 
بعض الجهال يقول: النبي ♀ جاء بش��رع واحد، فمن أين مذاهب أربعة؟! 

)1) رواه البخاري رقم 904، 3893، ومسلم رقم 1770.
)2) هذا عىل اإلمجال، أما عىل التفصيل فإن اخلالف قد وقع يف بعض مسـائل األصوليني بني الصحابة ومن بعدهم، إال 

إذا قصد باألصول قواعد الدين الكلية، انظر ]فتح الباري 3/ 180، إكامل املعلم للقايض عياض 3/ 370[.
)3) املعلم بفوائد مسلم 3/ 21.

)4) انظر ]خمترص اختالف العلامء للجصاص، اخلالف للطويس، املغني البن قدامة[.
)5) االعتصام 2/ 676، فتاوى ابن تيمية 4/ 159.
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وم��ن العج��ب أيًضا م��ن يأخذ يف تفضي��ل بعض المذاه��ب على بعض تفضي��ًا يؤدِّي 
إل��ى تنقيص المفضل عليه وس��قوطه، وربما أدَّى إلى الخصام بين الس��فهاء، وصارت 
هون عن ذلك، وقد وق��ع االختاُف يف الفروع  عصبي��ة وحمية الجاهلي��ة، والعلماء منزَّ
بي��ن الصحاب��ة –رض��ي اهلل عنهم– وهم خي��ُر أمٍة، فم��ا خاصم أحد منه��م أحًدا وال 
��رُّ الذي أش��رت إليه  عادى أحد أحًدا، وال نس��ب أحد أحًدا إلى خطأ وال قصور، والسِّ
قد اس��تنبطته من حديث ورد أن اختاف هذه األمة رحمة من اهلل، وكان اختاف األمم 
الس��ابقة عذاًبا وهاًكا، هذا أو معناه، وال يحضرين اآلن لفظ الحديث، فعرف بذلك أن 
اختاف المذاهب يف هذه الملة خصيصة فاضلة لهذه األمة، وتوس��يع يف هذه الش��ريعة 
الس��محة الس��هلة؛ فكان األنبياء قب��ل النبي ♀ يبعث أحدهم بش��رع واحد، 
حتى إنه من ضيق شريعتهم لم يكن فيها تخيير يف كثير من الفروع التي شرع فيها التخيير 
يف شريعتنا: كتحريم القصاص يف شريعة اليهود، وتحتُّم الدية يف شريعة النصارى، ومن 
ضيقها أيًضا لم يجتمْع فيها الناس��خ والمنس��وخ كما وقع يف ش��ريعتنا، ولذا أنكر اليهود 
النسخ، واستعظموا نسخ القبلة، ومن ضيقها أيًضا أن كتاهبم لم يكن يقرأ إال على حرف 

واحد كما ورد بكل ذلك األحاديث)1).
أما كيفية االستفادة من اختاف المذاهب، فيكون بالتخيُّر من آراء المذاهب ما يناسب 
العص��ر، إذا ل��م يكن ذلك مخالًفا لدليل صريح، أو قاعدة كلية، أو ما يس��مى باالجتهاد 

الرتجيحي)2).
ق��ال الق��رايف –رحمه اهلل-: يج��وز تقليد المذاه��ب واالنتقال إليه��ا يف كل ما ال ينقض 
في��ه حكم الحاكم، وه��ي أربعة: ما خالف اإلجماع، أو القواع��د، أو النص، أو القياس 
الجل��ي. قال: وانعقد اإلجماع على أن من أس��لم فله أن يقلد من ش��اء من العلماء بغير 
حجة، وأجمع الصحابة على أن من استفتى أبا بكر وعمر -رضي اهلل عنهما– وقلدهما، 
فله أن يس��تفتي أبا هري��رة ومعاذ بن جبل وغيرهما ويعمل بقولهم��ا من غير نكير، فمن 

ادعى رفع هذين اإلجماعين فعليه الدليل)3).

)1) جزيل املواهب للسيوطي، ص هـ من اجلزء 1 من اإلفصاح البن هبرية.
)2) انظر ]تيسري التحرير 4/ 253، نزهة اخلاطر العاطر للدمشقي 2/ 453، مبادئ الوصول للحيل 248[.

)3) رشح تنقيح الفصول 432.
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ب- عدم اإلنكار يف قضايا االجتهاد:
فمن القواعد المستقرة عند الفقهاء أنه ال ينكر إال ما أجمع على منعه، أما المختلف فيه 

فا ينكر إال يف أربع صور:
إحداه��ا: أن يكون فاع��ل ذلك معتقد التحري��م، فينكر عليه حينئذ؛ وله��ذا يعزر واطئ 

الرجعية إذا اعتقد التحريم.
الثاني��ة: أن يكون ذلك المذهب بعي��د المأخذ بحيث ينقض، فينكر حينئذ على الذاهب 

إليه وعلى من يقلده، وأي إنكار أعظم من نقض الحكم؟!
ومن ثم وجب الحدُّ على المرهتن إذا وطئ المرهونة ولم ينظروا إلى خاف عطاء.

الثالث��ة: أن يرتافع فيه إلى حاكم فيحكم بعقيدته، ولهذا يحد الش��افعي الحنفي بش��رب 
النبي��ذ؛ إذ ال يج��وز للحاكم أن يحكم بخ��اف معتقده، وأبعد من ظ��ن أن هذه الصور 

ناقضة لهذه القاعدة وقال: أي إنكار أعظم من الحد ولم يقف على مأخذها.
الرابعة: أن يكون للمنكر فيه حق: كالزوج يمنع زوجته من شرب النبيذ إذا كانت تعتقد 

إباحته، وكذلك الذمية على الصحيح)1).
ق��ال اإلمام المرتض��ى الزيدي –رحمه اهلل-: وال ينكر يف المختلف فيه على من خالفه، 

وهو مذهبه؛ إذ كل مجتهد مصيب)2).
وقضية التصويب والتخطئة قضية جد مهمة يف هذا الموضوع؛ ألهنا تؤجج الخاف بين 
الفرق اإلسامية، واختيار ما ذهب إليه السيد المرتضى –رحمه اهلل– يخفف من غلواء 

المتشددين كثيًرا)3).
ج�- االجتهاد الجماعي:

االجته��اد ه��و طري��ق معرف��ة حك��م اهلل يف النوازل الت��ي لم ي��رد فيها نص، وه��و الذي 
ال يحتم��ل إال معن��ى واح��ًدا)4)؛ ل��ذا ال يلج��أ العلم��اء إل��ى االجتهاد عند ع��دم ظهور 

)1) املنثور للزركيش 3/ 364، البحر الزخار للمرتىض 6/ 466، رشح النيل ألطفيش 7/ 414.
)2) البحر الزخار 6/ 466.

)3) انظر مذاهب العلامء يف التصويب والتخطئة يف ]التلويح 2/ 672، أنوار األصول 3/ 632، رشح النيل 7/ 487، 
إجابة السائل للصنعاين 391[.

)4) انظر تعريف النص يف أصول اجلصاص 1/ 59، البحر املحيط للزركيش 1/ 462.
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 الحك��م إال بع��د البح��ث والتح��ري، وعن��د تع��ارض النص��وص، أو عند ع��دم وجود 
دليل شرعي)1).

واالجتهاد س��نة ماضية، ولكن لما كثر أدعياء االجته��اد يف القرن الرابع الهجري، وباع 
بع��ض الفقهاء دينه��م بدنيا الملوك، دعا بع��ض فقهاء المذاهب األربع��ة إلى غلق باب 

االجتهاد، واالكتفاء باجتهاد األئمة السابقين)2).
 ولكن المذاهب المختلفة لم تس��تقبل فكرة غلق باب االجتهاد بقدر واحد، فإذا كانت 
الفك��رة قد الق��ت يف المذهبين الحنفي والش��افعي رواًج��ا، فإهنا لم يكن له��ا مثل هذا 
ال��رواج يف المذهب المالك��ي، وإن كان للفكرة أثر فيه، أما المذه��ب الحنبلي فقد قرر 
فقه��اؤه وجوب أال يخلَو عصر من العصور من مجتهد ليس��تطيع أن يس��تنبط أحكام ما 

يِجدُّ من أحداث)3).
والشيعة الزيدية واإلمامية والخوارج أوجبوا اجتهاد العلماء عندهم، وكذلك الظاهرية، 

وقد تطرف هؤالء فأوجبوا االجتهاد حتى على العامة)4).
وقد اتجهت األذهان اآلن إلى إعادة فتح باب االجتهاد، أو باألحرى الدخول يف ميدان 
االجتهاد، فما كان ألحد أن يغلقه، وما يسوغ لفقيه كائنًا ما كانت منزلته أن يحجر على 
العقول من أن تفكر، ولكن إذا كان إغاق االجتهاد أمًرا غير مستحس��ن، فاالجتهاد من 
غير أن يكون المجتهد أهًا لاجتهاد ضارٌّ باإلس��ام كلَّ الضرر، ولذلك كان ال بد من 
أن يكون المجتهد قد تأهل بمؤهات االجتهاد، وأن يكون عالًما بالمقاصد اإلسامية 

العامة)5).
وننقل شكوى بعض علماء الشيعة من الفوضى االجتهادية عند عدم تطبيق الشروط.

يقول محمد الحس��ين كاش��ف الغطاء –رحمه اهلل-: ومن هنا نع��رف أن االجتهاد باب 
رحم��ة عل��ى العب��اد، وما زال ب��اب االجته��اد مفتوًحا عن��د اإلمامية م��ن عهد صاحب 
الرس��الة إلى الي��وم، ولكن هذه القضية بيننا وبين إخواننا المس��لمين من بقية المذاهب 

)1) صفة الفتوى البن محدان 4، الفرقة بني املسلمني للرشيف 85.
)2) انظر الفكر السامي للحجوي 2/ 142.

)3) انظر ]الفكر السامي 2/ 107، إحكام األحكام لآلمدي 4/ 233، أصول الفقه البن مفلح 4/ 155[.
)4) انظر ]املراجع السابقة، إرشاد الفحول 2/ 297[.

)5) تاريخ املذاهب اإلسالمية أليب زهرة 2/ 81 بترصف، وانظر رشوط االجتهاد يف ]إرشاد الفحول 2/ 297، الفرقة 
للرشيف 87[.
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قد تورطت بين تفريط وإفراط؛ فاإلمامية فتحوا باب االجتهاد على مصراعيه حتى أدى 
إلى الفوضى المضرة، وصار يدعيه حتى من ال يصح أن يطلق عليه اسم المتفقه، فضًا 

عن الفقيه)1).
ومن وسائل ضبط الفتوى وصيانتها عن عبث العابثين إنشاُء الدولة دوَر الفتوى ولجاهنا، 

وجعل األمر فيها شورى والفتوى جماعية، وما يدعو إلى مثل هذا أمور، منها:
أ- اتس��ام مش��كات العص��ر بالتعقيد؛ لكثرة المس��تجدات، وتداخ��ل العقود، وظهور 
أنواع جديدة من الش��ركات المالي��ة، والمعامات المعاصرة، واالكتش��افات العلمية، 

واالخرتاعات الحديثة التي تحتاج إلى بيان حكم اهلل فيها.
ب- عدم توفر ش��روط اإلفتاء يف معظم المش��تغلين بالعلوم الش��رعية؛ بس��بب ضعف 
التعليم الش��رعي، وانشغال طلبة العلم بتوفير أسباب الرزق. وقد قال الشافعي –رحمه 

اهلل– قديًما: لو كلفت شراء بصلة لما فهمت مسألة)2).
ج- تع��دد اآلراء الفردي��ة وتضارهبا يف المس��ائل المس��تحدثة؛ مما أوق��ع أكثر الناس يف 

حيرة من أمرهم.
د- تكلم غير المختصين باإلفتاء، وتصدرهم إلرشاد الناس.

ه��� - يف الفت��وى الجماعية تب��ادٌل للرأي، واس��تبصاٌر بآراء أهل االختص��اص، وَتَروٍّ يف 
الحكم.

واإلفتاء الجماعي سنة قديمة، درج عليها سلفنا الصالح رضي اهلل عنهم، قال الزهري –
رحمه اهلل-: كان مجلس عمر بن الخطاب –رضي اهلل عنه– مغتصا من العلماء والقراء 
كهوال وشباًنا، وربما استشارهم، فكان يقول: ال تمنع أحَدكم حداثُة ِسنِّه أن يشير برأيه، 

فإن الرأي ليس يف حداثة السن، وال على قدمه، ولكنه أمر يضعه اهلل حيث شاء)3).
ولكن هذا ال يعني منَع األَْكفاء من اإلفتاء الفردي.

مراجعة بعض مفاهيمنا))(: 
لق��د ش��اعت بين الناس مفاهي��ُم معينٌة عن الدي��ن اعتربوها هي الدي��ن، وتطرف بعض 
ه��ؤالء يف تبنيها، ومفاصلة الناس عليها، بل اعتربها آخرون الفرقان بين أولياء الرحمن 

)1) حترير املجلة 7/1.
)2) تذكرة السامع واملتكلم البن مجاعة 71.

)3) الشهب الالمعة للاملقي 155.
)4) املفهـوم لغة اسـم مفعـول من الفهم: والذي يعني اإلدراك والعمل وحسـن التصوير. وعند علـامء املنطق: املفهوم: 
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وأولي��اء الش��يطان، وكل ذلك ناتج إما عن جه��ل أو قصور يف فهم األدلة الش��رعية، أو 
بسبب التعصب لرأي ومذهب)1).

وقد عانى الكثير من العلماء والمصلحين بسبب التطرف الويات، بل قد أدَّت العصبية 
إلى حروب أهلية ومشكات ما زال الناس يكتوون بنارها إلى أيامنا هذه)2).

ول��ذا بات من الض��روري على المس��لمين مراجعُة كثيٍر من المفهوم��ات الخاطئة التي 
انتش��رت يف صفوفهم، وعم��ت حتى العلماء منه��م، فصاروا يربون طلبته��م وأتباعهم 

عليها. وسأضرب مثالين لبعض هذه المفاهيم، ومن ذلك:
1- مفهوم الفرقة الناجية:

ودليل هذه المس��ألة قول النبي ♀: ))تفرقت اليهود إحدى وس��بعين فرقة أو 
اثنتين وسبعين فرقة)))3).

ويف رواية أخرى: ))كلهم يف النار إال ملة واحدة، قالوا: ومن هي يا رس��ول اهلل؟ قال: ما 
أنا عليه وأصحابي)))4).

قال السيد جمال الدين األفغاين –رحمه اهلل-: اعلم أن هذا الحديث قد أفادنا أنه يكون 
يف األمة فرق متفرقة، وأن الناجي منهم واحدة، وقد بينها النبي ♀ بأهنا التي 
عل��ى م��ا هو عليه وأصحاب��ه، وكون األمة قد حص��ل فيها افرتاق على فرق ش��تى، تبلغ 
 الع��دد المذك��ور أو ال تبلغه ثابت قد وق��ع ال محالة، وكون الناجي منه��م واحدة أيًضا 
جممـوع الصفـات أو اخلصائص املوضحة ملعنى كيل، وعىل أساسـه يقوم التعريف والتصنيـف، ويقابل املاصدق. ويطلق 

عىل:
- جمموع الصفات املشرتكة بني أفراد صنف أو نوع واحد.

- جمموع الصفات التي يتكون منها.
وعند الفالسفة: معرفة اليشء عىل وجهه، ومنها مشكلة الفهم.

وعند األصوليني ما يقابل املنطوق، وهو ما فهم من اللفظ يف غري حمل النطق. واملنطوق وإن كان مفهوًما من اللفظ، غري 
أنـه ملـا كان مفهوًما من الداللة نطًقا، خص باسـم املنطوق. ]املعجم الوسـيط 2/ 704، معجـم الروس 953، املعجم 

الفلسفي 189، اآلمدي 3/ 93، موسوعة مصطلحات أصول الفقه 1502/2[.
)1)  انظر التطرف الديني »أسبابه وعالجه« للرشيف.

)2)  انظر ]تاريخ بغداد للخطيب 83/10، طبقات الشافعية للسبكي 272/2، الغلو يف الدين للوحيق 92[.
)3) رواه أمحـد 2/ 332، وأبـو داود رقـم 4596، والرتمـذي رقم 2640، وقال: حديث حسـن صحيح، وابن ماجه، 

رقم 3991، وغريهم.
)4) أخرجها الرتمذي رقم 2641 وقال: هذا حديث مفرس غريب ال نعرفه من مثل هذا إال من هذا الوجه، واحلاكم رقم 
454 – 456. وانظر ]حتفة األرشاف للمزي 11/ 16[. وقال السـيد الوزير: إهنا زيادة فاسـدة غري صحيحة ]العواصم 

والقواصم 1/ 186[.
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ح��ق ال كام في��ه، فإن الح��ق واحد، هو م��ا كان النبي ♀ علي��ه وأصحابه؛ 
ف��إن ما خالف ما كان علي��ه النبي ♀ فهو رد، أما تعيي��ن أي فرقة هي الفرقة 
الناجي��ة؛ أي الت��ي تكون على م��ا كان هو ♀ عليه وأصحابه فل��م يتبين إلى 
اآلن؛ فإن كل طائفة ممن يذعن لنبينا ♀ بالرسالة تذهب تجعل نفسها على 
ما كان عليه النبي ♀ وأصحابه. ثم ذهب يعدد هذه الفرق وحججها بكام 

نفيس)1).
2- مفهوم الوالء والبراء:

لقد غالى بعض المس��لمين يف مفهوم الوالية وال��رباءة، حتى عدوهما من أصول الدين 
العظيمة، ومن لوازم شهادة أن ال إله إال اهلل.

قال حمد بن عتيق: إنه ليس يف كتاب اهلل تعالى حكم فيه من األدلة أكثُر وال أبيُن من هذا 
الحكم بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده)2).

واس��تدلوا بظواهر بعض اآلي��ات الكريمة الواردة يف الكفار المحاربين لإلس��ام، مثل 
ۡوِلَآَء ِم��ن ُدوِن ٱلُۡمۡؤِمننَِيۖ َوَمن َيۡفَعۡل 

َ
قول��ه تعال��ى: }لهَّ َيتهَِّخِذ ٱلُۡمۡؤِمُن��وَن ٱۡلَكٰفِرِيَن أ

ۥۗ ِإَوَل  ُ َنۡفَس��ُه رُُكُم ٱهللهَّ ن َتتهَُّقواْ ِمۡنُهۡم ُتَقىٰٗةۗ َوُيَحّذِ
َ
ٓ أ ٍء إِلهَّ ِ ِف َشۡ َذٰلِ��َك فَلَۡي��َس ِمَن ٱهللهَّ

ِ ٱلَۡمِصُي{ ]آل عمران: 28[. ٱهللهَّ
ۡوِلَ��آَء تُۡلُقوَن إَِلِۡهم 

َ
ِيَن َءاَمُنواْ َل َتتهَِّخ��ُذواْ َعُدّوِي وََعُدوهَُّكۡم أ َه��ا ٱلهَّ يُّ

َ
أ وقول��ه: } َيٰٓ

ةِ َوقَۡد َكَفُرواْ بَِم��ا َجآَءُكم ّمَِن ٱۡلَّقِ ُيۡرُِجوَن ٱلرهَُّس��وَل ِإَويهَّاُكۡم ...{ اآلية  بِٱلَۡم��َودهَّ
ِيَن َءاَمُنواْ َل َتتهَِّخُذواْ ٱۡلَُهوَد َوٱنلهََّصَٰرىٰٓ  َها ٱلهَّ يُّ

َ
أ ]املمتحنة: 1[. وقوله –عز من قائل–: }َيٰٓ

َ َل َيۡهِدي ٱۡلَقۡوَم  هَُّه��م ّمِنُكۡم فَإِنهَُّهۥ ِمۡنُهۡمۗ إِنهَّ ٱهللهَّ ۡوِلَآُء َبۡعٖضۚ َوَمن َيَتَول
َ
ۡوِلَ��آَءۘ َبۡعُضُهۡم أ

َ
أ

ٰلِِمنَي{ ]املائدة: 51[. ٱلظهَّ
وما ورد من آياٍت وأحاديَث مش��اهبٍة مثل قوله ♀ لجرير بن عبد اهلل البجلي 

–رضي اهلل عنه–: ))أن تنصح لكل مسلم، وتبرأ من كل كافر)))3).

)1) انظر حاشـيته عىل رشح الفاضل الدواين عىل العقائد العضدية، 5. واملطبوعة خطأ باسـم الشيخ حممد عبده. كام أفاد 
الدكتور حممد عامرة ]انظر األعامل الكاملة لإلمام حممد عبده 1/ 213[.

)2) سبل النجاة والفكاك 31.
)3) رواه أمحد 4/ 36، والنسائي 7/ 148، والبيهقي 9/ 3.
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ث��م أخذوا ينزلون مثل هذه اآليات واألحاديث على المس��لمين كما هو دأب الخوارج 
الذي��ن أنزل��وا اآلياِت الت��ي وردت يف الكفار على المس��لمين، حتى بع��ث إليهم اإلمام 
عل��ي بن أبي طالب – ك��رم اهلل وجهه– ابن عباس –رضي اهلل عنهما– فناظرهم، فرجع 

أكثُرهم إلى الحق، بقيت منهم فئة قاتلهم علي –كرم اهلل وجهه- بالنهروان)1).
والعج��ب أن ه��ذه اآلي��ات الكريم��ات له��ا اس��تثناء بالنس��بة للكف��ار، فكيف بالنس��بة 

للمسلمين؟
ِي��َن لَۡم يَُقٰتِلُوُكۡم ِف ٱدّلِيِن َولَ��ۡم ُيۡرُِجوُكم ّمِن  ُ َعِن ٱلهَّ ق��ال تعال��ى: }لهَّ َيۡنَهىُٰكُم ٱهللهَّ
ُ َعِن  َما َيۡنَهىُٰكُم ٱهللهَّ َ ُيِبُّ ٱلُۡمۡقِسِطنَي ٨ إِنهَّ وُهۡم َوُتۡقِسُطٓواْ إَِلِۡهۡمۚ إِنهَّ ٱهللهَّ ن َتَبُّ

َ
دَِيٰرُِكۡم أ

هَّوُۡهۡمۚ  ن تََول
َ
ٰٓ إِۡخَراِجُكۡم أ ۡخرَُجوُكم ّمِن دَِيٰرُِكۡم َوَظَٰه��ُرواْ َعَ

َ
ِي��َن َقَٰتلُوُك��ۡم ِف ٱدّلِيِن َوأ ٱلهَّ

ٰلُِموَن{ ]املمتحنة: 8، 9[. ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلظهَّ
ُ
هَُّهۡم فَأ َوَمن َيَتَول

عن عبداهلل بن الزبير –رضي اهلل عنهما-: عن أبيه، قال: نزلت يف أس��ماء بنت أبي بكر، 
وكان��ت أمه��ا يف الجاهلية يقال له��ا ُقتيلة ابنة عب��د الُعزى، فأتتها هبداي��ا وضباب وأقط 
وسمن، فقالت: ال أقبل لك هدية، وال تدخلي عليَّ حتى يأذن رسول اهلل ♀، 
ُ َعِن  فذك��رت ذلك عائش��ة لرس��ول اهلل ♀، فأن��زل اهلل: }لهَّ َيۡنَهىُٰكُم ٱهللهَّ

ِيَن لَۡم يَُقٰتِلُوُكۡم ِف ٱدّلِيِن ...{ إلى قوله }ٱلُۡمۡقِسِطنَي{. ٱلهَّ
ق��ال اب��ن جرير –رحم��ه اهلل-: وأولى األق��وال يف ذلك بالص��واب قول من ق��ال: ُعنَِي 
بذلك: ال ينهاكم اهلل عن الذين لم يقاتلوكم يف الدين من جميع أصناف الملل واألديان 
ِيَن َقَٰتلُوُكۡم ِف  أن تربوهم وتصلوهم، وتقسطوا إليهم، إن اهلل عز وجل عم بقوله: }ٱلهَّ
ۡخرَُجوُكم ّمِن دَِيٰرُِكۡم{ جميع من كان ذلك صفته، فلم يخصص به بعًضا دون 

َ
ٱدّلِيِن َوأ

بعض، وال معنى لقول من قال: ذلك منس��وخ؛ ألن بر المؤمن من كان من أهل الحرب 
مم��ن بين��ه وبينه قرابة نس��ب، أو ممن ال قرابة بينه وبينه وال نس��ب غير محرم وال منهي 
عن��ه إذا لم يكن يف ذلك داللة له، أو ألهل الحرب على عورة ألهل اإلس��ام، أو تقوية 
لهم بكراع أو س��اح. قد بين صحة ما قلنا يف ذلك الخرب الذي ذكرناه عن ابن الزبير يف 

قصة أسماء وأمها.

)1) انظر تاريخ اإلسالم للذهبي 3/ 553، 587/ 605.
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َ ُيِبُّ ٱلُۡمۡقِس��ِطنَي{ يقول: إن اهلل يح��ب المنصفين الذين ينصفون  وقول��ه: }إِنهَّ ٱهللهَّ
الن��اس، ويعطوهنم الح��ق والعدل من أنفس��هم، فيربون من برهم، ويحس��نون إلى من 

أحسن إليهم)1).
وق��ال الطربس��ي –رحم��ه اهلل-: والذي عليه اإلجم��اع أن بر الرجل من يش��اء من أهل 
الح��رب قراب��ة كان أو غي��ر قرابة ليس بمحرم، وإنم��ا الخاف يف إعطائه��م مال الزكاة 

والفطرة والكفارات)2).
وهن��اك آي��اٌت أخ��رى كثي��رة وردت يف الق��رآن الكريم تأمرنا بحس��ن التعام��ل مع أهل 
الكت��اب، ف��إن كان األمر مع هؤالء كما ذك��رت، فكيف األمر إذن مع المس��لمين، وإن 

كانوا مخالفين؟!
وعلى هذا يمكننا القول بأن الغلو يف الوالية والرباءة بدعة، يجب التخفيف من غلوائها، 
والرج��وع فيها إلى الجادة. قال اإلمام أحمد –رضي اهلل عنه-: والوالية بدعة، والرباءة 
بدعة، وهم الذين يقولون: نتولى فاًنا، ونتربأ من فان. وهذا القول بدعة فاحذروه)3).

وقد يتساءل البعض عن أثر القضايا الوجدانية يف األحكام الفقهية؟!
ول��و تأنى، وقلب صفحات كت��ب الفقه لوجد الجواب أمامه م��ن بداية كتاب الطهارة، 
فالصاة، فالزكاة، فالنكاح، فالس��ير والقضاء ...إل��خ، بل األمر َأَمرُّ من ذلك، فقد أدَّت 

هذه القضايا وأمثالها إلى إباحة دماء المسلمين المخالفين وأعراضهم وأموالهم)4).
وعلى هذا، فمن الضروري تطوير فهمنا لهذه المفاهيم ليتوافق مع فقه الكتاب والسنة، 
وليؤدي ذلك إلى نش��ر المحبة بين المس��لمين، فنس��أل اهلل تعالى الكري��م أن يتقبل منا 

صالح العمل، وأن يرزقنا حسن النيات.

وصىل اهلل وسلم وبارك ىلع سيدنا حممد وىلع آهل وصحبه أمجعني، واحلمد هلل رب العاملني.



)1) تفسري الطربي 28/ 66 بترصف يسري.
)2) جممع البيان 6/ 49، وانظر: فتح القدير للشوكاين 5/ 283.

)3) طبقات احلنابلة 1/ 35.
 )4) انظـر عـىل سـبيل املثـال ]الدليـل والربهـان 2/ 67، املوسـوعة الفقهيـة 7/ 102، 8/ 41، معجـم فقـه اجلواهر 

.]149 /6 ،42 /3 ،445 ،215 /3 ،491 /1
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املقدمة
الحم��د هلل رب العالمين، حم��ًدا يليق بذاته يف جاله وجماله، والصاة والس��ام على 

سيدنا محمد وآله وصحبه، صاة وساًما متازمين إلى يوم الدين، وبعد:
األقليات المسلمة يف أوروبا:

قب��ل الحديث ع��ن التحديات الت��ي تواجه األقليات اإلس��امية يف الغ��رب يمكن أواًل 
تحدي��د طبيعة الوجود اإلس��امي يف الغرب م��ن حيث دول اإلقام��ة، وبالتالي يمكنننا 
تقس��يم وجود األقليات اإلس��امية يف الغرب إلى فئتين مختلفتي��ن، إحداهما تعيش يف 
بل��دان ديمقراطية ال تحجر على أية جماعة يف ممارس��ة معتقداهتا أو ش��عائرها الدينية، 
وأيًضا القيام بأنشطتها المجتمعية كاإلعان عن معتقداهتا بما ال يمس بحقوق اآلخرين.
أم��ا الفئ��ة األخرى م��ن األقليات يف الب��اد غير اإلس��امية فتعيش يف ب��اد ديكتاتورية 
وتواج��ه أنواًعا من القهر الذي يتخذ صوًرا متع��ددة، كالقهر الفكري والمعنوي، وهذه 
الفئة المس��لمة محرومة من ممارس��ة حقوقها يف إقامة الش��عائر الدينية أو تنظيم أمورها 
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وفقا للمنظور الديني اإلس��امي، أو ممارسة الدعوة واإلعان عن معتقداهتا بالحكمة 
والموعظة الحسنة.

هذه الفئات من األقليات المس��لمة يف ب��اد المهجر يختلفون من بلد إلى بلد من حيث 
تكوينه��م وأعدادهم وتوزيعه��م الجغرايف ومذاهبه��م وفئاهتم وقومياهت��م وأوضاعهم 
وظروفهم ومشكاهتم، ومن حيث قوانين البلدان التي يعيشون فيها وموقف حكوماهتا 
وش��عوهبا منهم وأس��اليب التعام��ل معهم، كما تحكمه��م القوانين الدولي��ة واإلقليمية 

الخاصة باألقليات)1). 
لقد عرفت أوروبا تحوالت كبيرة يف نظرهتا إلى قضية الهجرة والمهاجرين، وكذا نظرهتا 
إلى المؤسسة المعتقدية التي ينتمون لها. وتجدر اإلشارة هنا إلى أن بعض المهاجرين 
يج��دون صعوب��ة يف تكييف أوضاعهم الدينية بما يتناس��ب والمجتم��ع الغربي الجديد 
الذي أصبح موطنهم، وبالتالي البحث عن الكيفية التي تجعلهم يندمجون يف المجتمع 

بما ال يتعارض مع روح اإلسام.
ويف ه��ذا اإلط��ار، جاءت هذه المبادرة العلمية الش��رعية للبح��ث يف موضوعات تتعلق 
بالمنظوم��ة الفقهي��ة التي تتعل��ق بالواق��ع وبالحياة اليومية التي يعيش��ها المس��لمون يف 
الغ��رب، وتأصي��ل منظوم��ة فقهي��ة يف ضوء روح اإلس��ام الس��محة، تتاءم والس��ياق 
الغربي. كما يتطلع المجلس إلى اإلس��هام -بمثل هذه المبادرات العلمية- يف استقرار 
المجتمعات المس��لمة يف الديار الغربية واالطمئنان على القيم الروحانية والفكرية التي 

تعترب من المقومات الشخصية واإلسامية للمسلمين القاطنين بالغرب.
لق��د كان الن��اس يف عهد الرس��الة يتلق��ون األحكام م��ن صاحب الرس��الة يبلغهم آيات 
اهلل البين��ات، ويوجهه��م بأحاديثه وس��ننه الواضح��ات، فلما قبضه اهلل إلي��ه خلفه خيار 
صحابت��ه رضي اهلل عنهم فس��اروا بالناس على الهدى الراش��د والمنه��ج القاصد، وقد 
واجه��وا وقائع كثيرة وحوادث عديدة، يف مختلف مج��االت الحياة، لم يكن منصوًصا 
عليه��ا يف القرآن أو الس��نة، فانربى له��ا الفقهاء منهم وأفتوا فيها بم��ا أوصلهم إليه النظر 
الس��ديد، واالجتهاد الرش��يد، من أحكام قائمة على أصولها وأدلتها الشرعية، ومستندة 

)1)  د. حممد منري خطاب، جتديد اخلطاب الديني يف ضوء الواقع املعارص، دار الفجر للنرش والتوزيع، عام 2004، ص: 
.241 - 240
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إلى حججها ودعائمها الفقهية، ثم سار على هنجهم من جاء بعدهم من التابعين وتابعي 
التابعين، حتى استقام منهج الفتوى واستوى على سوقه ودرج عليه العلماء يف األجيال 
الاحقة والقرون المتتالية، كلما جدَّ ش��يء على الناس يف أمور دينهم ودنياهم استوعبه 
المفت��ون بفتاويه��م، والقض��اة بأقضيته��م، والعلم��اء بأجوبتهم ومؤلفاهت��م، حتى جاء 
عصرنا الحاضر وواقعنا المعاصر، ُوجدت قضايا ومس��ائل كثيرة، واختلط المس��لمون 
بغيرهم وعاش��وا بين ظهرانيهم، فاش��تدت الحاج��ة إلى الفتوى والمفتي��ن، واالجتهاد 
والمجتهدي��ن، والتجدي��د والمجددين، يف ضوء قواعد الش��ريعة اإلس��امية وأصولها 
وكلياهتا ومقاصدها. وظهرت الحاجة يف الديار الغربية الجتهاد جديد يس��اير تطورات 
العصر الحديث واس��تيعابه بغية تأسيس فقه يناس��ب أوضاع المسلمين يف المجتمعات 

الغربية)1). 
ويمكن إجمال معظم هذه التحديات يف المباحث التالية: 

المبحث األول: التحديات الدينية. 
الفرع األول: العائلة المسلمة والقانون.

الف��رع الثاين: تحدي األحكام الش��رعية يف س��ياق غرب��ي )ويف مجال أح��كام األحوال 
الشخصية لألقليات المسلمة يف الديار الغربية(.

الفرع الثالث: التنازع القائم بين مدونة األحوال الش��خصية التي تس��تمد مقتضياهتا من 
الفقه اإلسامي، وبين قوانين بلدان اإلقامة.

الفرع الرابع: دعاوى الرجوع إلى بيت الزوجية.
الفرع الخامس: مشكلة الزواج المختلط.

الفرع السادس: تحدي الهوية لألقليات المسلمة يف الغرب.
الفرع الس��ابع: تحدي اإلنتاج الدين��ي واالنفصال عن المؤسس��ات التقليدية الدينية يف 

الغرب.
الفرع الثامن: تحدي اإلرهاب والتطرف. 

الفرع التاسع: التحدي الدعوي للدعاة يف الغرب.

)1) تقديم فضيلة الدكتور حممد الروكي، ملؤلف: صناعة الفتوى وفقه األقليات، للشيخ عبد اهلل ابن الشيخ املحفوظ بن 
بية، الرابطة املحمدية للعلامء، عام 2006، ص: 9.
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الفرع العاشر: تحدي األئمة والدعاة يف الغرب.
الفرع الحادي عشر: تحدي األسئلة الجديدة والقضايا الحديثة يف سياق غربي.

الفرع الثاين عشر: تحدي تجديد الخطاب الديني يف الغرب. 
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املبحث األول: التحديات الدينية

تعاين األقليات المسلمة يف الغرب تحديات ومشكات ال حصر لها... والكثير منها إن 
لم أقل كلها يحتاج إلى اجتهاد العلماء والدعاة ومن حباهم اهلل بالعلم الشرعي وحمل 
راية الفتوى سواء المقيمون يف هذه البلدان أو بالتعاون مع ديار الفتوى يف الباد العربية؛ 
ألهن��ا تحديات ومش��كات ترتب��ط بواقع الحياة المتجدد ومس��تجدات ومس��تحدثات 
العص��ر وتحتاج إلى س��رب الغور واجتهاد فقهي من علم��اء متخصصين ومتفهمين لهذه 
الظ��روف والس��ياقات واألح��وال، وتتلخص ه��ذه التحديات والمش��كات يف األمور 

الدينية والسياسية واالقتصادية)1). 
أم��ا بالنس��بة لألقليات المس��لمة يف أوروب��ا فيصل عددها إل��ى 15 مليوًن��ا، ويعيش يف 
يوغوسافيا وحدها أكثر من خمسة مايين مسلم)2)، وتتأرجح تقديرات عدد المسلمين 
يف دول االتح��اد األوروبي تأرجًحا كبيًرا يف غياب إحص��اءات دقيقة، فأدنى التقديرات 
يص��ل إلى نحو 15 مليون مس��لم من أصل 450 مليون نس��مة، وأعاها يصل إلى 25 

مليون نسمة)3). 
تعد التحديات والمش��اكل التي تعرتض طريق المس��لمين يف الباد الغربية من القضايا 
الجوهرية التي يجب أن تحظى باهتمام بالغ وكبير من طرف المؤسس��ات الدينية. هذه 
التحديات يجب الوقوف عليها وتعيينها وسرب األغوار من أجل كشف أسباهبا ومعرفتها 
وب��ذل الجهود لتطويقها وإيجاد -ما أمكن- الحلول لها حتى ال تتفاقم مع مرور الزمن 

ويصبح من الصعوبة حلها.
كما يجب التنبه إلى أن التحديات التي يعاين منها المسلمون يف الغرب ليست ذات طبيعة 
واحدة، بل متنوعة ومتشعبة كالنزاعات المتعلقة وذات الصلة باألحوال الشخصية مثًا 
الت��ي يتجاذب منازعتها قانون بلد اإلقامة من جهة وقانون بلد المنش��أ من جهة أخرى، 

)1) د. حممد منري خطاب، جتديد اخلطاب الديني يف ضوء الواقع املعارص، دار الفجر، ط 2004م، ص: 242.
)2) األقليات املسلمة، 409.

)3) مسـعود اخلوند، األقليات املسـلمة يف العامل، انتشار املسـلمني يف الدول والبلدان غري العربية وغري اإلسالمية. ط2، 
2006، ص: 161. األقليـات املسـلمة يف العـامل، ظروفها املعارصة آالمهـا وآماهلا، دار النـدوة العاملية، 1999م، ص: 

.409
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وما تواجهه األقليات المس��لمة من تحديات يف الديار الغربية تختلف أنواعها باختاف 
الباد التي توجد هبا هذه األقليات.

إن الح��ل األمث��ل يتمثل يف قي��ام دار اإلفتاء المصرية بما لها من باع ش��رعي يف دراس��ة 
القضايا الش��رعية المتعددة والمتنوعة لألقليات المس��لمة يف الغرب وعلى مدى تاريخ 
طوي��ل بحص��ر ه��ذه التحديات بش��تى أنواعها ودراس��تها دراس��ة علمية ش��رعية دقيقة 

وترجمتها باللغات الحية وتوزيعها على األقليات المسلمة يف الديار الغربية.
 الفرع األول: 

العائلة المسلمة والقانون
جلب المسلمون المهاجرون معهم إلى ديار الغرب مجموعة مفاهيم حول معايير الحياة 
العائلية يمكن إدراجها يف أربعة أبواب: الشريعة مع ما تتضمنه من قواعد ومبادئ شاملة 
تتناول الش��رع المتعلق بالعائلة وبقوانين األحوال الش��خصية للمس��لمين، وهي قواعد 
ومب��ادئ مس��تمدة م��ن القرآن الكري��م. والواقع أن الش��ريعة التي نم��ت وتجذرت عرب 
قرون من الدراس��ات واألبحاث والممارسات الشرعية، عملت تقليديًّا بموجب أربعة 
مذاه��ب يف كل من التقاليد الس��نية والش��يعية. وتركت مختلف الم��دارس والمذاهب 
حيًزا للتكيف مع العادات المحلية، خصوًصا يف اعرتافها بالعرف يف التقليد المالكي يف 
ش��مال إفريقيا، وكذلك العادات يف المدرسة الشافعية يف جنوب شرق آسيا، كما كانت 
الش��ريعة قابل��ة للتأقلم م��ع العادات المحلية عرب ممارس��ات القضاة المس��لمين الذين 
غالًب��ا ما كانوا يفضلون أن يأخذوا بعين االعتبار -على المس��توى المحلي- العاقات 
االجتماعية والسياسية المحلية يف تطبيق للقوانين واألعراف الشرعية. إنما بدا واضًحا 

أن التأثير التام لقانون الشريعة يميل إلى الظهور يف المناطق الحضرية)1). 
القانون يف بعض البلدان الغربية وفقه األقليات:

تتس��بب جوان��ب خاصة يف القان��ون العائلي يف إثارة مش��اكل تتمحور ح��ول االعرتاف 
بتع��دد الزوجات، وظروف الزيجات اإلجباري��ة، والطاق، وحضانة األطفال ... إلخ، 
وتتف��اوت التفاصيل الخاصة بكيفي��ة تعامل البلدان األوروبية مع هذه المس��ائل، وبناء 

على هذا، سأضرب مثًا بخصوص إحدى هذه المسائل للتدليل على ذلك:
)1) األقليات املسلمة يف العامل، ظروفها املعارصة، آالمها وآماهلا، دار الندوة العاملية، ط1 1999م، ج1، 187.
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فيم��ا يتعل��ق بحضانة األطفال، يأخ��ذ القانون البلجيك��ي يف االعتبار إقام��ة األطفال يف 
بلجي��كا، ويضع مصلحة الطفل يف المقام األول، وتميل المحاكم البلجيكية إلى إعطاء 
ح��ق الحضانة لألم إذا كان األب من تركيا أو من ش��مال إفريقيا. وعلى الرغم من ذلك 
يش��عر األب بأن األمر مفوض إليه، وغالًبا ما يكون مفوًضا إليه بالفعل، بحَسب قوانين 

باده)1).
التحديات التي تواجه األقليات اإلسالمية يف ديار الغرب:

لق��د كانت إقامة هذه األقليات يف ديار الغرب لفرتات مؤقتة فقط، وكان أملها يف العودة 
إل��ى بادها أمًا قائًما ويتجدد طول الوقت، ولكن الزمن مضى عليها، واس��تقر أغلبها 
يف أوروب��ا، بل العديد منهم ش��جعوا أقارهبم وذويهم على الهج��رة إلى أوروبا، وتزوج 
بعضه��م من نس��اء أوروبيات وأنجبوا منهن، كما أنجب بعضهم أبناء عاش��وا يف أوروبا 
ول��م يخرجوا منه��ا، وبدأت األجي��ال الجديدة من أبن��اء المس��لمين المهاجرين تعاين 

مشكات جديدة.
فاألقلي��ات تواج��ه تحدي��ات كبي��رة. ولس��نا هن��ا يف مقام تفصي��ل القول يف مش��كات 
المس��لمين يف الغ��رب وط��رح حلول عاجل��ة لها، فاألم��ر أعقد من ذل��ك بكثير. ولعل 
هذه الندوة تس��تطيع أن تلقَي الضوء على جوهر هذه المش��كات وليس على ظاهرها 
فحْسب. ولكنني أود يف هذا المقام أن أشير فقط إلى أن حل مشكات المسلمين الذين 
يعيش��ون يف أوروبا يتوقف على عوامل معينة منها ما يتعلق بالمس��لمين الذين يعيش��ون 
يف الغرب، ومنها ما يتعلق بالعالم اإلسامي، ومنها ما يتعلق بالباد الغربية التي يعيش 
فيها المس��لمون. فهذه مس��ؤولية ثاثية األبعاد وحلقاهتا متداخلة، وكل جانب له دوره 

وتأثيره المتبادل يف الجوانب األخرى)2). 
فالمس��لمون يف الغرب يواجهون تحديات جس��يمة، على مس��توى الف��رد الذي يعيش 
وس��ط بيئة لها فلس��فتها المادية التي ال مجال فيها للوازع الديني، ويود القيام بالش��عائر 
الديني��ة، والمحافظة على هويته وش��خصيته اإلس��امية وعاداته وتقالي��ده، مع التكيُّف 

واالندماج يف المجتمع الذي يقطن فيه، واالعرتاف باآلخر.

)1) األقليات املسلمة يف العامل، ظروفها املعارصة، آالمها وآماهلا، ج1، 188.
)2) املسلمون يف أوروبا، دار البيان للطباعة والنرش، القاهرة، ط1، 2002، ص: 35.
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وعلى مس��توى األس��رة التي تحاول التماس��ك -يف خضم مجتمع تفككت فيه الروابط 
األس��رية- وتربية األوالد وتزويجهم واحتفاظهم هبويتهم وعاداهتم األصلية والش��عور 

باالنتماء إلى موطنهم الغربي.
وعلى المس��توى القانوين الدولي فيما يتعلق بمعامل��ة األقليات يف الدول الغربية كعدم 
التميي��ز يف المعاملة، وتحقيق المس��اواة القانونية والسياس��ية واحرتام أعراف األقليات 

وتقاليدها وتراثها الثقايف.
كم��ا أن هن��اك تحديات على مس��توى األحوال الش��خصية، ويف دف��ن الموتى يف بعض 
البلدان، وهنا نصل إلى مجموعة من التحديات التي ليس من السهل معالجتها والتغلب 
عليها. ففي اإلس��ام مثًا نظام خاص يف األحوال الش��خصية يحكم عاقات الزوجين 
وعاقتهما باألبن��اء وعاقة هؤالء بعضهم ببعض، وعاقته��م بالوالدين واألقارب... 
كما توجد أصول خاص��ة بالطاق، والمهر، ومن يتولى والية الزواج، وواليتي النفس 

والمال بالنسبة للقاصرين وكذا القول بالنسبة لدفن الموتى وخاف ذلك)1). 
 الفرع الثاني: 

تحدي األحكام الشرعية في سياق غربي
ويف مجال أحكام األحوال الش��خصية لألقليات المس��لمة يف الديار الغربية، ما تواجهه 
من قضايا شرعية يف حياهتا يف الباد غير اإلسامية، كالزواج الصوري ألجل الحصول 
عل��ى اإلقام��ة، وطاق المحاك��م المدنية، والرضاع م��ن غير المس��لمة، والوصية لغير 
المس��لم، والحضان��ة، ورعاية األيت��ام، واللقط��اء، ورعاية المس��نين، والصداقات بين 
الجنس��ين، والسفر بدون محرم، والعمل بدون إذن الولي، وحضور المسلم جنازة غير 
المس��لم، وزواج غير المس��لم من غير مسلمة، وولي غير المس��لم يف تزويج المسلمة، 
وشهادة غير المسلم للمسلم يف المحاكم الغربية، وقسم الوالء للمسلم على غير القران 

يف مجال القضاء)2). 

)1) د. عـيل حممـد ضناوي، دعوة إلنشـاء جملس علمي لألقليات واجلاليات اإلسـالمية، جملة األمة، إسـالمية، شـهرية 
جامعة، العدد الستون، السنة اخلامسة، ذو احلجة 1405هجرية - أغسطس 1985، ص: 69 – 70.

)2) د. حممـد منـري خطـاب، جتديد اخلطاب الدينـي يف ضوء الواقع املعـارص، دار الفجر للنرش والتوزيـع، عام 2004، 
ص: 241 - 242. جملـة كليـة الرشيعـة عـدد خـاص بنـدوة قضايـا املغاربة املسـلمني باخلـارج فقًهـا وقانوًنـا وثقافة، 

عدد24، ص: 37.
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ومن التحديات والمشاكل التي تثار يف هذا السياق ما يلي:
المش��اكل الناجمة عن ع��دم االعرتاف بالزواج المدين بين مغربيين مس��لمين أو  ●

بين مسلم وأجنبية غير مسلمة. أو بين مغربية مسلمة وأجنبي غير مسلم.
المش��اكل الناجم��ة عن عدم االع��رتاف باألح��كام األجنبية القاضي��ة بالتطليق،  ●

والقضايا المتعلقة بعدم اإلنفاق، وإهمال األسرة، واستيفاء النفقة يف الخارج.
المشاكل الناجمة عن ممارسة حق الحضانة، وحق الزيارة وإخفاء المحضونين،  ●

وعدم تسليمهم لمن له الحق يف حضانتهم.
المشاكل الناجمة عن دعاوى الرجوع إلى بيت الزوجية. أو بيت الطاعة)1).  ●

نموذج عملي: تنازع القوانين ورفض التذييل بالصيغة القانونية)2).
 الفرع الثالث: التنازع القائم بين مدونة األحوال 
الشخصية التي تستمد مقتضياتها من الفقه 

اإلسالمي، وبين قوانين بلدان اإلقامة
م��ن أب��رز التحديات والمش��اكل الت��ي تواجه المس��لمين يف الغرب يف مج��ال األحوال 
الش��خصية ذلك��م التنازع القائم بين مدونة األحوال الش��خصية التي تس��تمد مقتضياهتا 
من الفقه اإلس��امي، وبين قواني��ن بلدان اإلقامة التي تقوم على أس��اس مبادئ الحرية 
والمساواة بين الجنسين، حيث ياحظ أن القضاء األجنبي يستند إلى نظامه العام لرفض 
االعرتاف بأحكام القضاء خارج بلدان اإلقامة، وهو نفس المنحى الذي يملكه القضاء 
خ��ارج البلدان الغربي��ة حين يرفض تذييل الحك��م األجنبي بالصيغ��ة التنفيذية كما هو 
بالنسبة لألحكام الصادرة عن القضاء الغربي ومنه الهولندي على وجه الخصوص التي 
تخول الحضانة لألم والتي يرفض القاضي على س��بيل المثال يف المغرب االعرتاف هبا 
اعتب��ارا لكون المدونة تحرص طبًقا للفصلين 107و108 على ضمان ممارس��ة األب 

السلطة األبوية والحيلولة بالتالي دون تربية االبن المحضون على غير دين أبيه.

)1) جملة كلية الرشيعة عدد خاص بندوة قضايا املغاربة املسلمني باخلارج فقًها وقانوًنا وثقافة، عدد24، ص: 37 - 40.
)2) د. عـيل حممـد ضناوي، دعوة إلنشـاء جملس علمي لألقليات واجلاليات اإلسـالمية، جملة األمة، إسـالمية، شـهرية 

جامعة، العدد الستون، السنة اخلامسة، ذو احلجة 1405هجرية - أغسطس 1985، ص: 70 - 71.
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والح��ل يمكن أن يكمن يف توقيع اتفاقي��ة ثنائية مع بلدان اإلقامة والمصادقة عليها على 
غرار ما تم مع فرنسا ومصر، وذلك بشكل يتواءم مع وضع الجالية المغربية بالخارج)1).

 الفرع الرابع: 
دعاوى الرجوع إلى بيت الزوجية

من المش��اكل والتحديات التي تؤرق األسرة المس��لمة يف الغرب أو األقليات المسلمة 
عندما يقرر الزوج بعد قضاء سنوات من الهجرة العودة إلى بلده األصلي مع أسرته إال 
أن رغبته هذه تصطدم بموقف مرير أال وهو رغبة الزوجة يف االس��تمرار بالبقاء والحياة 

بالخارج.
وهو ما يدفع بالزوج بعد اس��تنفاد كل ما لديه من السبل إلى طرق باب القضاء للمطالبة 

برجوع الزوجة إلى بيت الطاعة أو الزوجية بالموطن األصلي.
بالرغم من الدعوى التي يرفعها الزوج ضد الزوجة والمطالبة بالرجوع إلى بيت الطاعة 
ورغ��م ص��دور الحكم لفائدته يف موطن��ه األصلي إال أنه يبقى معلًق��ا دون تنفيذ اعتباًرا 
لك��ون الزوجة المنفذ عليه الحكم تظل خ��ارج الوطن الذي قد ال تدخله بعد ذلك، بل 
إن��ه حتى لو دخل��ت وأراد الزوج تنفيذ الحك��م فإنه يمكن التحايل علي��ه. فالزوج أمام 
أمرين: إما المطالبة بوقف نفقتها للنشوز أو تقديم شكاية ضدها من أجل إهمال األسرة 

مما يزيد المسألة تعقيًدا.
لذلك فاألمر يف هذه المس��ألة يتطلب تدخل دار اإلفتاء لحسم الموضوع بإصدار فتوى 

ا لهذه التجاوزات)2).  من الناحية الشرعية تضع حدًّ
 الفرع الخامس: 

مشكلة الزواج المختلط
ال��زواج المختلط، وما يرتتب على ذلك من مش��كات اجتماعي��ة ودينية تنعكس على 
اآلب��اء واألس��رة برمتها، وكثير من تل��ك الزيجات كان دافعه األساس��ي ربما الحصول 
عل��ى تصاري��ح اإلقام��ة يف الغرب ناهيك عما ينش��أ من الصراع بي��ن األب واألم الدائر 
ح��ول توجي��ه األبن��اء إل��ى دين معي��ن أو تنش��ئتهم ح��ول عقي��دة معينة، مم��ا يؤدي يف 

)1) جملة كلية الرشيعة عدد خاص بندوة قضايا املغاربة املسلمني باخلارج فقًها وقانوًنا وثقافة، عدد 24، ص: 39.
)2) جملة كلية الرشيعة عدد خاص بندوة قضايا املغاربة املسلمني باخلارج فقًها وقانوًنا وثقافة، ص: 41.
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 النهاي��ة إل��ى االنفص��ال أو الدخ��ول يف التقاض��ي مما ي��ؤدي يف النهاية إل��ى انفراد األم 
بحضانة األبناء وربما منع األب المس��لم من رؤية أبنائه إلى حين البلوغ بناء على حكم 

المحكمة)3).
وهك��ذا يجد المس��لم نفس��ه ضم��ن مجموعة متش��عبة م��ن التحدي��ات ال تتناقض مع 
المفاهيم اإلس��امية فحْس��ب، بل تقضي عليها وهتدمها وتحطمها بش��كل كبير. فمثًا 
بعض البلدان تفرض على المس��لم، س��واء أكان من أهلها أم من المقيمين على أرضها 
أو المكتس��بين لجنس��يتها، التقيد بأحكام األحوال الش��خصية للدولة... وهذا من دون 
ش��ك يش��كل انتهاًكا صارًخا للحريات الشخصية المقررة لإلنس��ان يف القوانين الدولية 

ويف مقررات األمم المتحدة والمواثيق اإلسامية.
من ذلك مثًا، أّن الحكومات المحلية يف أس��رتاليا تمنع الدفن على الطريقة اإلسامية، 
وتلزم المس��لمين دفن موتاهم ضمن توابيت خش��بية مغلقة، وتعلل ذلك المنع بقولها: 
»إهن��ا ترفض دفن الميت دون صن��دوق مغلق خوًفا من الجراثيم واألوبئة التي يس��ببها 

الدفن على الطريقة اإلسامية«.
يف مثل هذ االدِّعاء، ينبغي للمهتمين بالش��أن اإلسامي وبالفقه اإلسامي إثبات عكس 
ظن��ون وزارة الصحة، عن طريق بحث ودراس��ة هذا الموضوع. وذلك اس��تناًدا إلى أن 

الدفن َوفًقا للشريعة اإلسامية ال يرتتب عليه ما ادعته وزارة الصحة)4). 
كل ذل��ك يحت��اج إل��ى فقه متزن ي��وازن بين الدليل وبي��ن الواقع مع األخ��ذ يف االعتبار 
-عند البحث- السياقات المتنوعة والمختلفة فيما يخص التعامل مع مشاكل األقليات 

والقضايا الفقهية يف باد المهاجر)5). 

)3) د. عبد القادر طاش، هل أوروبا عنرصية، صحيفة الرشق األوسـط 9-6-1993م. املسـلمون يف أوروبا، التاريخ 
واألقليـات. د. مصطفى دسـوقي كسـبة، ذو احلجـة، 1317هــ، ص: 88. د. عيل حممد ضناوي، دعوة إلنشـاء جملس 
علمي لألقليات واجلاليات اإلسـالمية، جملة األمة، إسـالمية شـهرية جامعة. العدد الستون، السـنة اخلامسة، ذو احلجة 

1405 هجرية - أغسطس 1985، ص: 70. 
)4) د. عـيل حممـد ضنـاوي، دعوة إلنشـاء جملس علمي لألقليات واجلاليات اإلسـالمية، جملة األمة، إسـالمية شـهرية 
جامعة، العدد السـتون، السـنة اخلامسـة، ذو احلجة 1405 هجرية - أغسـطس 1985، ص: 70. املسلمون يف أوروبا، 

التاريخ واألقليات، د. مصطفى دسوقي كسبة، ذي احلجة، 1317هـ. ص: 88.
)5) الشـيخ عبـد اهلل ابن الشـيخ املحفوظ ابن بيـة، صناعة الفتوى وفقـه األقليات، الرابطة املحمديـة لعلامء املغرب. ط 

2012، ص: 230.
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 الفرع السادس: 
تحدي الهوية لألقليات المسلمة في الغرب

االع��رتاف بالهوي��ة هو تحقيق ذات الفرد يف أمر ش��خصي، غير أن��ه ال يوجد حد لمدى 
االعرتاف بالهوية، لكن يمكن لذاك أن يتحقق من خال منح فرص متساوية لكل عضو 
يف المجتم��ع بص��رف النظر عن لونه أو عقيدته أو جنس��ه أو انتماءات��ه، وذلك يف جميع 

المجاالت مجتمعية وسياسية واقتصادية.
والهوية قد تعني أيًضا اإلحس��اس باالنتماء، ويمكن تأمين هذا اإلحس��اس للمس��لمين 
يف الغ��رب من خال تحقيق درجة عالية من التكامل بين الجماعات المختلفة وأعضاء 
المجتمع. ولكي يتأقلم الفرد المسلم مع أعضاء المجتمع اآلخرين فا بد أن يتولد لديه 
اإلحس��اس بأنه غير منبوذ ومقب��ول؛ ولذلك يجب إلغاء كل اإلجراءات والتس��اؤالت 
التي يمكن أن تحدد هوية أي ش��خص غير المواطنة، فضًا عن أن تكون القاعدة هي: 

مواطنون متساوون يتمتعون بحقوق متساوية)1). 
وبن��اء علي��ه فإن هن��اك إجراءات يمكن أن تتخ��ذ من طرف الدول قد تس��اعد على حل 

مشكات األقليات يف السجال االجتماعي: 
إلغاء جميع الوسائل التي تؤدي إلى التمييز.  ●
تشجيع الدولة وسائل اإلعام على إبراز الدور الذي تلعبه األقليات المسلمة يف  ●

الديار الغربية وذلك من أجل تفهم أفضل بينها وبين باقي المواطنين.
عدم السماح بانتهاك حرمة ثقافة األقليات وقيمها ومعتقداهتا. ●
عدم وضع قيود على حرية المعتقدات الش��خصية طالما أن ممارستها تتم داخل  ●

النظام والقانون، وطالما أهنا ال تتدخل يف معتقدات وقيم اآلخرين)2). 
النموذج الهولندي:

يعيش المس��لمون يف هولندا أمام العديد من التحديات، هذه التحديات تأيت من كوهنم 
يعيشون يف بلد علماين. وبالتالي فهم يواجهون باستمرار انتقادات تجاه هويتهم الدينية 
والثقافية أو جنس��يتهم. وبالتالي ُيطرح س��ؤال هل يمكن أن تكون مواطنًا جيًدا لكونك 

)1) املسلمون يف أوروبا، التاريخ واألقليات د. مصطفى دسوقي كسبة، ذي احلجة، 1317هـ. ص: 309.
)2) املرجع السابق، 309 - 310.
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مس��لًما؟ وكثيًرا ما يقال إن اإلسام يقف يف طريق المسلم إلى االندماج؟ وإن التطرف 
يش��كل هتديًدا لجذور األمة الهولندية، ويعرقل تحرر النس��اء والفتيات. وإن المسلمين 
يحمل��ون المس��ؤولية عن نص��وص دينية معين��ة أو معتق��دات يف دينه��م، فكيف يدافع 

المسلم عن نفسه)1). 
مناقشة يف موقع اإلذاعة اإلسالمية بهولندا حول موضوع الهوية اإلسالمية:

 النقاش حول الهوية واإلس��ام والمس��لمين ال يفرت وال يهدأ يف الغرب، وهذا النقاش 
يتجل��ى على س��بيل المثال ال الحصر يف: حظر الحجاب وحظ��ر النقاب، وحظر الذبح 
وحظر بناء المساجد، وحظر القرآن والتصدي للذين يستمعون إلى علماء الدين الذين 
ال يتكيف��ون م��ع المجتمع. وهن��اك ممنوعات ربما س��تظهر مع مرور الزم��ان وتقلبات 
األح��وال، فماذا ينتظر المس��لمين يف الغرب؟ وكي��ف ينبغي للمس��لم التعامل مع هذه 

المتغيرات؟
وهو أمر يمكن إس��قاطه أيًضا على هولندا فالجدل هناك ال يتوقف أبًدا. وس��ؤال كيف 
يمك��ن الجم��ع بين الدين ووتيرة الحي��اة اليومية ال يتوقف؟ والنقاش��ات حول التعامل 
م��ع غير المس��لمين، والمواطنة والمش��اركة واس��تمرار وجود المس��لمين كأقليات يف 
الغ��رب، ال ت��زال لم تنته بعد. هناك قضايا أو معضات قد تتس��بب يف حدوث انقس��ام 
يف المجتم��ع. على س��بيل المثال، كي��ف يمكنك بناء حياتك كمس��لم يف هولندا؟ كيف 
ينبغي أن تس��تثمر أموالك؟ كيفية ش��راء منزل؟ كيف نتعامل م��ع مجتمع مفتوح، حيث 
يعم��ل الرجال والنس��اء أو يف الدراس��ة مًعا؟ ه��ل يمكن للمرأة هنا يف هولندا أن تس��افر 
بدون ولي محرم أو ولي األمر؟ لماذا يوجد هذا العدد الكبير من اآلراء المختلفة حول 
مس��ألة واح��دة، وكيف ينبغي التعامل م��ع هذا األمر؟ كيف يجد المس��لمون حلواًل أو 
إجابات عن األس��ئلة المطروحة يف المجتمع؟ كيف نوازن بين المصالح والمفاس��د يف 
مجتمع متعدد الثقافات واألعراق والعقائد؟ كيف يش��كل المسلمون حياهتم وهويتهم 

الشخصية يف الغرب)2). 

http://moslimomroep.nl/mo-actueel-moslimjongeren-over-hun-identiteit/ (1(
http://moslimomroep.nl/mo-actueelmoslimjongere/over-hun-identiteit/ (2(
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 الفرع السابع: تحدي اإلنتاج الديني واالنفصال 
عن المؤسسات التقليدية الدينية في الغرب

إن نش��ر المعارف اإلس��امية لم تعد محتكرة أو من خصوصيات المؤسس��ات الدينية 
التقليدية من رجال الدين أو العلماء، بل زاحمهم يف هذا أناس ال عاقة لهم بالمؤسسات 
الديني��ة اإلس��امية، كما أهنم لم يحصل��وا تعليًما دينيًّا معينًا، ويعمل��ون معظم األحيان 
بش��كل فردي وحر من دون تأس��يس ش��رعي، وهؤالء ينتمون إما إلى تيارات فكرية أو 
يندرجون ضمن مؤسسات خاصة، ويتباهى هؤالء ويفتخرون بكوهنم قد حصلوا العلم 
من تلقاء أنفسهم من غير االنخراط يف التعليم الشرعي األكاديمي يف إحدى المؤسسات 

التقليدية اإلسامية)1). 
إن نش��ر هذه المعارف اإلسامية أو النصوص الش��رعية عرب تقنيات جديدة كاإلنرتنت 
يعرتيه��ا خلل وتفتق��ر إلى التعمق والدقة؛ ألهنا تصدر من غي��ر المتخصصين يف العلوم 
الش��رعية، فمن الواضح أهنا أكثر انتشاًرا لدى مس��لمي الغرب الذين تخولهم معرفتهم 
باللغات المتنوعة كاللغة اإلنجليزية أو الفرنسية أو الهولندية أو غيرها نشر أو متابعة ما 

يكتب أو ينشر عن اإلسام هبذه اللغات)2). 
الفرع الثامن: تحدي اإلرهاب والتطرف

تعترب العديد من الدول األوروبية األقليات المس��لمة مس��ؤولة ع��ن تنامي اإلرهاب أو 
ربم��ا خلق اإلره��اب والتطرف يف العال��م الغربي، فضًا عن كوهنا تش��كل مصدر قلق 
واضط��راب، ناهيك عن اعتقادهم بأهنا تش��كل هتديًدا خطيًرا للمجتمع الغربي بأس��ره.

هذه النظرة الغربية تعتمد على سببين:
األول: الفه��م المغل��وط لبع��ض مفك��ري وكت��اب الغ��رب وعلمائه��م ع��ن اإلس��ام 

والمسلمين. 
ثانًيا: تسليط األضواء ربما عمًدا على بعض التصرفات الشاذة وغير المسؤولة من أفراد 
مس��لمين ورؤية اإلس��ام من خالها، وبالرغم من هذا فإنه ينبغي أال نغفل دور بعض 

)1) عوملة اإلسالم، أوليفيه روا، ترمجة الرا معروف، ط1، 2003م، ص: 95.
)2) املرجع السابق، ص: 94.
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المتشددين المسلمين يف ترسيخ أو تثبيت هذه الصورة يف المخيلة الغربية بسبب القيام 
هبذه التصرفات الش��اذة البعيدة كل البعد عن جوهر اإلس��ام الذي يدعو إلى التس��امح 

واحرتام اآلخر)1).
ه��ذه الصور النمطية للغربيين عن اإلس��ام مردها إلى قرون، وه��ي تفتقر إلى الدقة يف 
فه��م صحيح اإلس��ام، حيث معلوماهتم وثقافتهم عن الدين اإلس��امي مجرد قش��ور 
س��طرت من طرف بعض المستش��رقين يف أزمن��ة معينة حيث لم يتص��ف البعض منهم 
باألمانة العلمية يف نقل وفهم وش��رح اإلس��ام لغير المسلمين، فضًا عن افتقارهم إلى 
منابع ومصادر الثقافة اإلسامية التي كتبت باللغة العربية والبعض منهم يستعصي عليه 

فهم مرامي النصوص الدينية اإلسامية مما يشوه هذه المعاين والمضمون.
إن هذا الفهم السقيم لإلسام والمسلمين وربما التشويه المقصود من البعض نتج عنه 
تكوين فهم مش��وه لدى الغربيين عن اإلسام والمسلمين، ناهيك عن الدور اإلعامي 
الذي ركز وال يزال يركز على الجوانب الس��لبية مما يؤدي إلى خلق أجواء ربما عدائية 

يف الغرب ضد الوجود اإلسامي واإلسام على وجه العموم)2). 
 الفرع التاسع: 

التحدي الدعوي للدعاة في الغرب
إن الدع��وة اإلس��امية يف الغرب ال ب��د أن تقوم على عاتق كوادر ش��رعية علمية مؤهلة 
للحق��ل الدين��ي، وعلى درجة عالية من الكفاءة والتخصص الدقيق لتس��يير دفة الش��أن 
الدين��ي، وهذا لن يتأتى إال بالتدريب الرفيع والمس��تمر وإعادة الدعاة الميدانيين الذين 
ا يتناسب والمهمة  يؤهلون للعمل يف مناطق األقليات بحيث يتم إعدادهم إعداًدا خاصًّ
التي تنتظرهم. وذلك بتزويدهم بفكرة كافية عن طبيعة المجتمعات التي س��يعملون هبا 
وتاريخه��ا وعقائدها واتجاهاهت��ا وتزويدهم بالخربات اللغوي��ة والمهارات الضرورية 

وفنون االتصال واإلقناع)3). 

)1) د. حممد عبده يامين، األقليات املسلمة هل متثل خطًرا هيدد املجتمع الغريب؟، الرشق األوسط، 1993/6/12م.
)2) د. خالد دوران أستاذ الرتاث اإلسالمي يف اجلامعة الكاثوليكية األمريكية، األهرام، 1996-9-14.

)3) أوضاع األقليات املسـلمة يف القارة اإلفريقية، د. عبد الرمحن حممد حسـن رسور الذهب، من بحوث املؤمتر احلادي 
عرش ملجمع البحوث اإلسالمية، ذو احلجة 1408هـ، ص: 22.
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ولتحقيق هذه األهداف ال بد للمهتمين بالش��أن الديني اإلسامي يف الغرب -بالتنسيق 
م��ع المهتمين ب��ه أيًضا من المجالس العلمية اإلس��امية يف الدول العربية- من دراس��ة 
واق��ع الدع��اة والواقع الذي تم��ارس فيه عملية الدع��وة، ومناهجهم الت��ي يعملون من 
خالها وبموجبها الس��تنباط أفضل الوس��ائل والطرق والمناه��ج للوصول إلى أفضل 
النتائج فضًا عن دراس��ة تجارهبم الخاصة يف كل دولة على حدة س��عًيا إلرس��اء منهج 
وتجويد هذا المنهج والطرق المستخدمة يف الدعوة لتتاءم مع الواقع المعاش يف بلدان 

األقليات المسلمة يف الغرب)1). 
 الفرع العاشر: 

تحدي األئمة في الغرب
إن رس��الة المس��اجد رسالة عظيمة منذ أن ظهرت ش��مس اإلسام فكانت أول مشروع 
حضاري يؤس��س يف المدينة المنورة. وإن المس��جد يف غير ديار اإلس��ام ليلعب دوًرا 
أكثر أهمية من غيره يف توجيه المس��لمين التوجيه الس��ليم حتى يعبد اهلل ويوجه مجتمعه 
إل��ى الخير والصاح، وقد لوحظ يف اآلونة األخيرة يف بعض الدول الغربية تزايد أهمية 
المس��جد يف المجتمع ويف أعين الغربيين بحيث أصبح يرتدد عليه كل ناخب أو مرش��ح 
سياس��ي يري��د الفوز يف معارك��ه االنتخابي��ة، وعليه فإن المس��جد بدأ يخ��رج من دوره 

التقليدي ليلعب أدواًرا مهمة يف الحياة األوروبية)2). 
ياحظ يف هذه المساجد يف معظم الدول األوروبية أهنا ال تتوفر على أئمة ودعاة قادرين 
عل��ى تحمل أعباء مس��ؤولية الدعوة لنش��ر قيم ومبادئ اإلس��ام الس��محة الكفيلة برد 

التائهين إلى الصواب، ودعوة الغير إلى المحبة واإلخاء اإلنساين.
إن توجي��ه ش��باب الجيل الثاين من أبناء المس��لمين يتطلب من اإلم��ام أو الداعية معرفة 
دقيقة بنفس��ية الش��باب المغرتب ومتطلباته وبيئته األوروبية، وهذا لألسف يكاد ينعدم 
عند بعض أئمة المساجد والدعاة. ويبقى كذلك تحدي ومشكل إتقان اللغات األوروبية 
الت��ي يجب مخاطب��ة الناس هبا إلى جانب اللغ��ة العربية التي ال يمتل��ك ناصيتها معظم 

)1) أوضاع األقليات املسلمة يف القارة اإلفريقية، د. عبد الرمحن حممد حسن رسور الذهب، ص: 3.
)2) اإلسالم والغرب، املايض – احلارض - املستقبل، أبحاث ووقائع املؤمتر التاسع للمجلس األعىل للشؤون اإلسالمية، 
املنعقـد بالقاهـرة يف الفـرتة من: 13 - 16 يوليـو 1997م، وزارة األوقاف والشـؤون اإلسـالمية، إرشاف وتقديم أ.د. 

حممود محدي زقزوق، القاهرة، 1998، ص: 181.
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المس��لمين يف الغرب. ناهيك ع��ن أن معظم األئمة من حفظة القرآن الكريم فحس��ب، 
وقلة منهم درسوا الدراسة األكاديمية الشرعية، وهذا يطرح لنا مشكلة التصدي لإلفتاء، 

فأصبحت الفتوى على ألسنة كل متفقه أو متعلم)1). 
 الفرع الحادي عشر: 

 تحدي األسئلة الجديدة والقضايا الحديثة 
في سياق غربي

الجي��ل الث��اين والثالث يف الغرب يختلف عن نمط تفكير آبائهم وتوجهاهتم فهناك ش��به 
قطيعة بين الجيل األول والثاين والثالث هبذا الخصوص. وهذا مرده إلى أن هذه األجيال 

قد تعلموا ودرسوا وتخرجوا من جامعات الغرب وحصلوا منها على شهادات عليا.
وتعليمه��م هذا قد فرض عليهم تغييرات عميقة يف الذهنيات والس��لوكيات، ذلك أهنم 
يعت��ربون أنفس��هم يف بيته��م يف بلدان اإلقامة وعل��ى أرضهم، حيث يس��عون إلى تثبيت 
وجوده��م، خصوًصا يف المجال الديني والثقايف واالجتماعي. إن الش��باب المس��لمين 
يف الغرب يطرحون عدًدا من األس��ئلة الش��ائكة والتي تفرتض م��ن العلماء ودار اإلفتاء 

إجابات صريحة وواضحة، لعل بعضها يتمثل يف التالي: 
- ه��ل يج��ب اعتبار أوروبا »دار حرب« مقابل »دار اإلس��ام«، وه��ل يمكن العيش يف 
أوروب��ا؟ وإذا كان الج��واب باإليج��اب فكي��ف تكون عاقة المس��لمين بالتش��ريعات 
الوطنية واألوروبية؟ وهل يمكن لشاب مسلم أن يكتسب جنسية بلد اإلقامة أو الجنسية 
األوروبية، ويكون مواطنًا يتمتع بكامل المواطنة وواجباهتا؟ ومس��ألة الوالء والرباء من 
غير المسلمين، ومس��ألة الختان، إهنا أسئلة من جملة فيض األسئلة األخرى المشاهبة، 

التي يجب على العلماء المسلمين اإلجابة عنها بصورة منظمة ومفصلة وممنهجة)2). 
ولإلجابة عن هذه األس��ئلة ومحاوالت بحثها اجتمع يف عام 1992، ثم يف عام 1994 
يف فرنس��ا نحو عشرة من علماء المس��لمين من العالم اإلسامي واألئمة والمثقفين من 
أوروبا هبدف رسم إطار تشريعي إسامي للوجود المسلم يف أوروبا، ويف بريطانيا أيًضا 

)1) أ.د. محدي زقزوق، اإلسالم والغرب، ص: 182 – 183.
)2) مسـعود اخلوند، األقليات املسـلمة يف العامل، انتشـار املسلمني يف الدول العربية وغري اإلسـالمية، إنفرسيل كامباين، 

ط2 منقحة، 2006م، ص: 165 - 166.
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ضاعفت المؤسسة اإلسامية من مبادراهتا يف هذا االتجاه منذ عام 1990، كما شهدت 
لن��دن إنش��اء المجلس األوروب��ي إلع��داد اآلراء القانوني��ة واألبح��اث، وتوجت هذه 

الجهود بإصدار خمسة مبادئ تسهم يف توضيح األسئلة السالفة الذكر وهي كالتالي: 
- المس��لم المقيم أو المواطن، يجب أن يعترب نفسه مرتبًطا بعقد أدبي واجتماعي يف آن 

مع البلد الذي يسكن فيه ويحرتم قوانينه.
- القواني��ن األوروبي��ة تس��مح للمس��لمين وف��ق دس��اتيرهم بحق ممارس��ة ش��عائرهم 

وفرائضهم الدينية.
-التسمية القديمة »دار الحرب« التي ال ترد يف القرآن وال تنتمي تاليا إلى التقليد النبوي  
معتربة بحكم الملغاة. والمفاهيم األخرى التي جرى طرحها ومناقشتها يجب ترجمتها 

بصورة إيجابية تخدم وجود المسلمين يف الغرب.
- عل��ى المس��لمين يف الغرب اعتبار أنفس��هم مواطنين كاملي المواطنة والمس��اهمة يف 

احرتام قيم الحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية للباد التي يقيمون فيها.
-ال ش��يء يح��ول يف مج��ال القواني��ن األوروبي��ة دون أن يخت��ار المس��لم وبحرية تامة 
مثل��ه مث��ل أي مواطن الخيارات الت��ي تتيحها القوانين المرعية اإلج��راء والتي يرى أهنا 

تستجيب لمعتقده الديني)1). 
- يجب القول بأن معظم المسلمين يف الغرب يتفهمون جيًدا ضرورة الطاعة والخضوع 
للقوانين والنظم القائمة يف أوطاهنم الجديدة، إال أن هذا التفهم عرضة لتأثيرات عديدة 
تصدر من جماعات متطرفة داخلية وخارجية تدعو إلى إسام متطرف ال يقبل الحلول 

الوسطية والتسويات)2). 

)1) مسعود اخلوند، األقليات املسلمة يف العامل، ص: 166.
)2) اإلسـالم وأوروبا تعايش أم جماهبة، إنجامن كارلسـون، ترمجة: سـمري بوتاين، مكتبة الرشوق الدولية، ط1، 2003، 

ص: 140.
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 الفرع الثاني عشر: 
 تحدي تجديد الخطاب الديني في الغرب 

هولندا نموذجا
معظم األئمة يف هولندا ال يزالون يس��تخدمون الطرق التقليدية يف خطاهبم اليومي سواء 
فيم��ا يتعلق بالوعظ واإلرش��اد، أو بالخط��ب المنربية يف الجمع واألعياد والمناس��بات 
الدينية، حيث يتحدث اإلمام عن موضوعات ليس لها صلة بالواقع المعاش، والظروف 
والس��ياق، وحت��ى يس��تطيع اإلم��ام أن يك��ون مؤث��ًرا يف أداء مهامه وس��ط الجمهور يف 
المسجد والخارج عليه أن يطور خطابه فيما يتعلق بالموضوع والمضمون، واألسلوب 

واآلليات.
كما أن هذه العينة من األئمة ال تراعي تغير الزمان والظروف والمابس��ات والسياق يف 
خطاهبا، مما يفقدهم خاصية التأثير واإلقناع يف أوساط الشباب على وجه الخصوص، 
مم��ا يؤدي بالش��باب إلى اإلع��راض عن المس��اجد وه��ؤالء الدع��اة، والبحث خارج 
المس��اجد عن البديل، مم��ا يوقعهم يف أياٍد غي��ر أمينة تعبث بفكرهم وتغس��ل أدمغتهم 
وتوجههم اتجاهات راديكالية، تؤدي هبم يف النهاية إلى الوقوع يف مآٍس نفس��ية وأسرية 
واجتماعي��ة، وهن��اك العديد م��ن هؤالء الش��باب والش��ابات الذين تلقوا ه��ذا المصير 

المجهول وأدركوا ذلك بعد فوات األوان.
ولتف��ادي ه��ذه األخطار يف نظ��ري ال بد م��ن البحث ع��ن معايير جدي��دة لتجديد نمط 
الخطاب الديني التقليدي، واعتماد أس��لوب التجدي��د يف الفكر والطرح والقالب، ويف 
اختيار الموضوعات المائمة، وتحليلها ومحاولة اإلشارة إلى الحلول الممكنة، وربط 
النصوص الشرعية بالواقع المعاش، وأن يعيش الداعية المسلم األوروبي هموم الناس 
عموًما والمس��لمين خصوًصا وآالمهم وعصرهم ومش��اكلهم، وأن يتصف بالوس��طية 
اإلس��امية، وأن يكون عالميًّا يف إس��امه وتفكي��ره وتخطيطه وتدبي��ره ومعالجاته ويف 
نظرت��ه إل��ى الناس كل الناس من غير تفرق��ة بين الخائق يف الل��ون والجنس والعقائد، 
وأال يضيِّق مفهوم اإلس��ام، بل عليه أن يوس��عه ليشمل كل البشرية وليتاءم مع النص 
رَۡس��ۡلَنَٰك إِلهَّ رمَۡحَٗة ّلِۡلَعٰلَِمنَي{ ]األنبياء: 107[ فالخطاب 

َ
اإلله��ي يف قوله تعالى: }َوَمآ أ
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التجدي��دي ينبغ��ي أن ُيبن��ى على هذه اآلي��ة الكريمة، وأن ينهج يف خطاب��ه هنج العالمية 
واإلنسانية. على أساس هذا المفهوم القرآين يستطيع الداعية يف هولندا والغرب عموًما 
أن ينجح يف دعوته وأن يكون مصدر خير ألمته اإلس��امية وللبلدان التي أصبح مواطنًا 

فيها له حقوق وعليه واجبات.
 الفرع الثالث عشر: 

 تحديات عالم اإلنترنت للشباب 
المسلم بهولندا )واقع عملي( 

إن وسائل االتصاالت الحديثة والسماوات المفتوحة والفكر الامحدود عرب اإلنرتنت 
ال��ذي يغ��زو كل بيت وكل عقل من غير اس��تئذان، أوج��د تحدًيا على مس��توى األمور 
الدينية واألسرة المسلمة وعلى مستوى المساجد واألئمة وعلى مستوى طرح األسئلة 

الدينية عرب شبكة اإلنرتنت.
ع الشباب المفضل سواء يف البحث عن المعلومات اإلسامية  إن اإلنرتنت أصبح تجمُّ
أو يف الرج��وع إل��ى معرفة أجوبة بخصوص بع��ض القضايا التي تتعل��ق بالحياة اليومية 
للمس��لمين، هذه التجمعات الشبابية تحاول صناعة اإلسام وتحديد مامحه الجديدة 
والمس��تقبلية وفًق��ا آلرائهم وفهمهم القاص��ر، ويف الغياب التام للموج��ه الديني، وهذا 
يجعل الشباب عرضة الستقاء معلومات وتوجهات خاطئة وآراء مدمرة، وبعبارة أخرى 
أصبح اإلنرتنت هو المصدر المفضل لدى الش��باب المس��لم يف هولندا، إليه يهرول يف 
معرفة ما يريد التعرف عليه من اإلسام متجاهًا المساجد وأهل العلم والذكر، ويرجع 
سبب إقبال الشباب على اإلنرتنت يف وجود الهوة الكبيرة بينهم وبين المساجد وبعض 
األئم��ة الذين ال يعيش��ون عصرهم ويتحدثون بلغة ال يفهمها الش��باب المس��لم، فضًا 
عن ذلك عائق اللغة العربية، حيث إن معظم الش��باب ال يتحدثون اللغة العربية واألئمة 
معظمهم ال يتحدثون اللغة الهولندية؛ وبالتالي فإن هناك شبه قطيعة بين بعض الشباب 
والمس��اجد، اللهم إال يف صاة الجمعة وبعض المناس��بات الدينية. خطورة هذا تكمن 
يف مدى صحة المضمون اإلسامي الذي يقدم عرب اإلنرتنت ويتلقفه الشباب المتعطش 
لمعرفة دينه على أنه اإلس��ام السليم الصحيح، أضف إلى ذلك األفكار المتطرفة التي 
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تلبس لباًس��ا إساميًّا ويتلقفها الش��باب على أهنا جزء من العقيدة اإلسامية، ويعملون 
على نش��رها عرب اإليميل والمواقع وهي تضر ضرًرا بالًغا باإلس��ام. بعض الجماعات 
المتطرفة تس��تغل اإلنرتن��ت لرتويج أفكارها التي تس��بب ضرًرا بالًغا للش��باب، خاصة 
الفك��ر المتط��رف، وليس هن��اك ردود عليه��ا من متخصصي��ن يف العلوم الش��رعية مما 

يجعلها بعد مدة معينة حقيقة إسامية يف الشبكة العنكبوتية )اإلنرتنت(.
كتاب��ات عدي��دة عن اإلس��ام يف الش��بكة العنكبوتية )اإلنرتن��ت( باللغ��ة الهولندية من 
مس��لمين وغير مسلمين تجعل الش��باب غير محصن من التأثر هبا، واعتناقها والرتويج 
لها يف أوس��اط الشباب المسلم مما قد يؤدي يف المستقبل إلى صناعة رأي عام إسامي 
مغلوط، ال يجني المس��لمون واإلس��ام من ورائه إال الش��وك. يف المقابل هناك شباب 
إس��امي واعد وواٍع هبذه األخطار ويحاول أن يتصدى لها بكل وعي وحكمة ومعرفة 

وموضوعية. 
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 املبحث الثاني: 
التحدي السياسي لألقليات املسلمة يف بالد املهجر

أما بالنس��بة لقضايا األقليات من الناحية السياس��ية فتوجد تحديات ومش��كات منها - 
على سبيل المثال ال الحصر:

تول��ي الوظائ��ف العام��ة يف دول اإلقام��ة، والمش��اركة يف الجيش غير المس��لم، وإقامة 
األح��زاب السياس��ية ودخول المجال��س النيابية، والقس��م بالكتاب المق��دس بداًل من 
القرآن، والقس��م بال��والء للوطن فوق الوالء ألي رابطة أخرى، ومش��اركة المس��لم يف 
االنتخاب��ات النيابي��ة م��ع غير المس��لمين، والحق��وق اإلنس��انية، واألقليات المس��لمة 
وعاقتها باألمة اإلس��امية، واندماج األقليات المس��لمة، والمس��تلزمات والضوابط، 
وتحقيق مقتضيات المواطنة مع الحفاظ على الهوية اإلس��امية، واألقليات المس��لمة 

وأثرها يف توطيد التواصل بين العالم اإلسامي وغيره من الشعوب والحضارات)1). 
وتجدر اإلشارة إلى أن معظم المسلمين يف الديار الغربية يعتزلون الدخول يف الحركات 
السياسية والمشاركة يف االنتخابات بمربرات واهية ومختلفة منها عدم جواز المشاركة 
السياس��ية مع غير المس��لمين، وتحريم المش��اركة يف االنتخابات العام��ة للدخول إلى 
الربلمان وما ش��ابه ذلك، وهي نس��بة ليس��ت بالكبيرة ولكنها تحدث الضوضاء وتعمل 
على تيئيس الناس باس��م الدين من جدوى المشاركة، كما يعللون عدم المشاركة بعدم 
مس��اندة المرش��حين غير المسلمين لهم، وأحياًنا االس��تعاء على المجتمع من منطلق 
عقائدي وغير ذلك من الحجج الواهية. بينما يطالبون بحقوقهم االجتماعية والسياسية 

وحقوق المواطنة)2). 
فض��ًا ع��ن أن الجالي��ات المس��لمة المهاج��رة تتنازعها الخاف��ات العرقي��ة والثقافية 
والمذهبي��ة، ناهيك عن أن أوروبا تعيش لحظة سياس��ة فاصلة يف حياهتا. فلم تعد هناك 
سياس��ة إس��بانية أو فرنس��ية أو ألمانية خاصة، ب��ل أصبح الحديث عن سياس��ة أوروبية 
عام��ة، بالرغم من التصدعات األخيرة باالس��تفتاء الربيطاين عل��ى الخروج من االتحاد 

األوروبي والنسبة التي حصل عليها المفضلون للخروج من االتحاد.
)1) د. حممد منري خطاب، جتديد اخلطاب الديني يف ضوء الواقع املعارص،  ص: 244.

)2) األقليات املسلمة يف العامل، ظروفها املعارصة آالمها وآماهلا، ج1، ص: 349.
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والمطل��وب من المس��لمين يف الغرب توحيد جهودهم للمش��اركة السياس��ية يف الحياة 
الغربية.

وتج��در اإلش��ارة إل��ى أن بعض البل��دان الغربية اس��تطاع المس��لمون فيه��ا أن يتقلدوا 
مناصب عليا يف بلدان اإلقامة يف ش��تى مناحي الحياة كفرنس��ا، وهولندا، وبلجيكا على 

سبيل المثال ال الحصر)1).
إن التقوقع على الذات واالنعزال السياس��ي يؤديان إلى نتائج سلبية لألقليات المسلمة 
إذ يضع��ف صوهتا وتصدر القوانين لغير صالحها ويش��جع الِفَرق األخرى الس��تصدار 
قواني��ن لصالح فئاهتا على حس��اب المس��لمين األمر الذي يؤدي إل��ى مزيد من الحيف 

وعدم المساواة واالنعزالية. 
إن المش��اركة السياسية لألقليات المس��لمة يف الغرب يفتح أبواًبا للحوار الديموقراطي 
للمسلمين مع غيرهم من السياسيين والمفكرين وصناع القرارات، كما أن وجودهم يف 
المؤسس��ات التش��ريعية أو السياس��ية أو المجالس المحلية يمكنهم من اإلدالء بآرائهم 
المس��اهمة يف اس��تصدار قوانين لصالح المواطنين المس��لمين يف الغرب، كما يؤهلهم 
ويمكنهم من المس��اهمة بالرأي يف تخطيط وتصحيح السياسة المحلية ودعم مرشحين 
معتدلين يتفهمون وضعية األقليات المس��لمة ويؤمنون بحقوقهم أو الوقوف مع حزب 

سياسي كبير ذي نفوذ جماهيري يقدم حمايته لهم)2). 
إال أن��ه يجب القول بأنه يف الس��نوات األخيرة تنامى وعي المس��لمين يف الغرب عموما 
بالمج��ال السياس��ي، وم��ن مظاهر الوعي السياس��ي ط��رح قضايا ذات بعد سياس��ي يف 
مؤتمرات الجاليات المس��لمة مثل المواطنة والعلمانية، وقيام مؤسس��ات هتتم بالش��أن 
السياس��ي مهمته��ا المتابعة والرصد والرتش��يد والتأطير والتنظير، إال أن��ه بالمقارنة مع 

األعداد الهائلة من المسلمين يف الغرب يبقى هذا التحرك متواضًعا ونسبته ضئيلة)3).

)1) د. عيل الغامدي، »املسـلمون يف أوروبا، الواقع واملسـتقبل« املسـلمون، 1996/12/25، ص: 97. املسـلمون يف 
أوروبا، التاريخ واألقليات، ص: 97.

)2) األقليات املسلمة يف العامل، ظروفها املعارصة، ص: 349.
)3) التعارف، جملة علمية حولية تصدر عن مركز البحوث والدراسات، املعهد األورويب للعلوم اإلنسانية باريس، العدد 

األول، إبريل 1424هـ - 2003م، ص: 191.
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النموذج الهولندي:
يج��ب التنب��ه إلى أن هولندا على س��بيل المثال تع��د رائدة يف تمكين المس��لمين من أن 
يحتل��وا مواقع سياس��ية معتربة ومتقدم��ة بالمقارنة مع الدول الغربي��ة األخرى، كولوج 
ن��واب من المس��لمين إل��ى الربلم��ان الهولندي كم��ا أنه وألول م��رة يف تاري��خ هولندا 
والغرب عموًما تتولى مغربية مسلمة رئاسة مجلس النواب أو الربلمان الهولندي، كما 
يتول��ى ثاين أكرب مدينة يف هولن��دا المغربي األصل الهولندي الجنس��ية أحمد أبو طالب 
عم��دة المدينة، ناهيك عن رؤس��اء مجال��س البلديات واألحياء والوج��ود يف مختلف 

المؤسسات الحكومية والمدنية.
كما أن هولندا اتخذت على الصعيد السياس��ي سلس��لة إجراءات لتسهيل عملية الدمج 
السياس��ي منها منح األجانب يف العام 1986م ح��ق التصويت يف االنتخابات المحلية، 
ويف البداي��ة كان��ت نس��بة المش��اركة يف االنتخاب��ات متدنية، خصوًصا يف ظ��ل الموقف 
الرسمي لحكومات الدول األم التي لم تشجع المغرتبين المسلمين كالمغاربة واألتراك 
على المشاركة يف االنتخابات، وصحيح أن مستوى المشاركة ما لبث أن ارتفع، غير أن 
نسبة هذه المشاركة بدت متفاوتة من جالية إلى أخرى. ففي حين ازدادت عند األتراك، 

انخفضت عند المغاربة والسوريناميين)1). 
إن األجيال الجديدة من المسلمين يف بعض البلدان الغربية أصبحت أكثر وعًيا ومطالبة 
بحقوقها يف المواطنة الكاملة والمش��اركة يف صنع القرار والممارس��ة الميدانية، وعلى 
الم��دى البعي��د س��يؤدي ذلك حتًما إل��ى دائرة صنع الق��رارات بالرغم م��ن الصعوبات 

والعوائق والعراقيل والتحفظات)2). 
عوائق المشاركة السياسية لألقليات المسلمة يف الغرب:

إال أن��ه يف بعض األحيان تحول عوائق عديدة يف العدي��د من الدول الغربية دون تحقيق 
هذه الرغبة، ومن هذه العوائق ما يعود إلى المس��لمين القاطنين أنفسهم، ومنها ما يعود 
إل��ى بلداهنم األصلية، ومنها ما هو مرتبط بطبيعة البلدان المضيفة نفس��ها. هذه العوائق 

تتمثل فيما يلي: 

)1) بروغن نيلسن، املسلمون يف أوروبا، ترمجة وليد شميط، دار الساقي، ط1، 2005م، ص: 114 - 115.
)2) التعارف، جملة علمية حولية تصدر عن مركز البحوث والدراسات، املعهد األورويب للعلوم اإلنسانية ص: 193.
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- عوائق ذاتية
تع��د مش��كلة تمثيل الجالية المس��لمة ل��دى س��لطات دول االتحاد األوروب��ي من أهم 
المعض��ات التي تعوق تلبية مطالبها الحقوقية يف الولوج بخصوصياهتا المتميزة، ذلك 
أن محاوالت تنظيم المس��لمين وتمثيلهم باءت بالفش��ل يف أكثر من بلد وهذا مرده إلى 

عدة أسباب: 
تفرق األقلية المسلمة إلى فرق وشيع وألوان وأجناس وأعراق. ●
غياب القدرة على التنس��يق والتنظيم والتسيير من الجيل األول ومعظم األجيال  ●

الاحقة.
س��يطرة األنانية واألنا وعدم التجرد الخالص لخدمة أهداف األقلية المس��لمة يف  ●

الغرب.
عدم االنصهار يف بوتقة واحدة وتوحيد الصفوف للمصالح العامة)1).  ●



)1) اإلسالم والغرب، املايض – احلارض - املستقبل، أبحاث ووقائع املؤمتر التاسع للمجلس األعىل للشؤون اإلسالمية، 
املنعقـد بالقاهـرة يف الفـرتة من: 13 - 16 يوليـو 1997م، وزارة األوقاف والشـؤون اإلسـالمية، إرشاف وتقديم أ.د. 

حممود محدي زقزوق، القاهرة، 1998، ص: 497 - 498.
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املبحث الثالث: التحدي االقتصادي 

المس��لم يف الغرب يواجه قضايا فقهي��ة يف أمور الزكاة والضريب��ة، والمعامات المالية 
والمصرفي��ة والعقود، ونظام المس��اعدات االجتماعية، التعامل والعمل مع األس��واق 
المالي��ة والمؤسس��ات الربوية، والش��راء والبيع والتملك عن طري��ق البنوك، األوقاف، 
التربع��ات الخيري��ة من غير المس��لمين، دور المس��لمين يف التنمي��ة االقتصادية لبلدان 
غير إسامية، النش��اط التجاري واالستثماري لألقليات المسلمة، التكافل االجتماعي 
بين المس��لمين وغيرهم، الزكاة والصدقة لغير المس��لمين، األقلية المسلمة واستخدام 
اإلمكان��ات والف��رص لدع��م العم��ل اإلس��امي المجتمعي، وإنش��اء صنادي��ق خيرية 

للمناشط اإلغاثية والدينية واالجتماعية)1). 
الس��مة العام��ة أو الغالبة عل��ى األقليات المس��لمة أهنا تعاين من التخل��ف االقتصادي، 
وضيق فرص العمالة للجنسين، فضًا عن مشكات الفقر وضعف المستوى الدراسي، 
والتمييز أحياًنا يف فرص العمل بالنسبة ألهل البلد األصليين، وربما سيتضاعف هذا يف 
اآلون��ة األخيرة وفًقا للضربات اإلرهابي��ة يف مختلف البلدان الغربية مما يزيد الطين بلة 
بخص��وص وضعية المس��لمين االقتصادية يف معظ��م الدول الغربية، وق��د يزيد الوضع 

تعقيدا.
الوضع االقتصادي للمسلمين يف هولندا:

البطالة يف أوساط المسلمين يف هولندا مرتفعة، وبالخصوص بين المغاربة واألتراك من 
الجيل األول، ويرجع سبب ذلك إلى أنه يف الستينات من القرن الماضي، جاء هؤالء إلى 
هولندا ومعظمهم كانوا عمااًل ال يحملون ش��هادات، وكانوا يقومون بأعمال ال تتطلب 
ش��هادات، كما أهنم لم يطوروا أنفس��هم عرب الس��نين يف هذا المجال. إن النسبة الكربى 
من المهاجرين المس��لمين عاطلين عن العمل، بالمقارنة مع الهولنديين األصليين فإن 
نس��بة خمسة يف المائة منهم عاطلون عن العمل حيث تصل نسبة البطالة بين المسلمين 

إلى 33 يف المائة.

)1) د. حممد منري خطاب، جتديد اخلطاب الديني يف ضوء الواقع املعارص، ص: 241 – 242.
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وأسباب ارتفاع معدالت البطالة بين أوساط األقليات المسلمة يف باد المهجر متعددة 
ومنها: 

- أن التقالي��د اإلس��امية عل��ى األرجح أث��رت على الكثير من النس��اء المس��لمات يف 
إحجامهن عن العمل، وبالتالي أدى ذلك إلى ارتفاع نس��بة البطالة بينهن، على العكس 

من الجاليات األخرى من المهاجرين غير المسلمين. 
- هن��اك تميي��ز م��ن قبل أرب��اب العم��ل تجاه المس��لمين يف س��وق العمل حيث تش��ير 
الدراس��ات إل��ى أن 35% من حاالت طلبات العمل من المهاجرين المس��لمين ترفض 
لكوهن��م مهاجرين. كما تبين من خال البحوث الت��ي أجريت يف هذا المجال أن %80 
من أرباب العمل يفضلون تش��غيل العمال من أصل هولندي، و20% من أرباب العمل 
يعت��ربون حت��ى 20% من المهاجري��ن غير مقبول. ه��ذا ينطبق عل��ى المهاجرين الذين 

يتمتعون بتعليم جيد ومهارات لغوية.
يف الوظائف الحكومية كالشرطة مثًا نجد العمال من أصل غير هولندي قليلين وحتى 
لو ُقبلوا يف العمل فإهنم يرتكون أعمالهم ألهنم ال يقبلون من أصدقائهم يف العمل، خوًفا 

من فقدان وضعيتهم. 
- االختافات الثقافية تلعب دوًرا يف عدم قبولهم يف سوق العمل. 

- التخلف التعليمي بين المهاجرين المسلمين. المستوى التعليمي الثقايف للمهاجرين 
المس��لمين يلعب دوًرا يف عدم الحصول على العمل. ومرد هذا الضعف يف المس��توى 
التعليم��ي إل��ى الضعف اللغوي، حي��ث يأتون من طبقات دوني��ة يف المجتمع مع نقص 

لغوي كبير.
الدولة الهولندية تعمل جاهدة لتطوير سياسة العمل يف إدماج المهاجرين المسلمين يف 
س��وق العمل، لكن يف الجانب العملي يظل المردود ضعيًفا وبدون تحقيق نس��بة مهمة 
يف هذا المجال. والحقيقة هي أن معدالت البطالة يف أوساط المهاجرين المسلين تظل 

مرتفعة)1). 
إن إدماج المهاجرين يف سوق العمل يظل صعب المنال.

www.cbs.nl (1(
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ال ب��د من اإلش��ارة إل��ى أن البطالة يف بعض البلدان الغربية يف أوس��اط المس��لمين على 
وجه الخصوص تتفاوت نس��بها حسب كل بلد غربي وظروفه االقتصادية، ويؤدي نمو 
مع��دالت البطالة إلى انخفاض يف األجور، وق��د أدت البطالة مع انخفاض األجور إلى 

جعل معدالت المداخيل لدى المسلمين أقل بكثير من المعدل الوطني)1). 
ولمواجه��ة هذا التحدي االقتصادي ولتج��اوز هذه الوضعية ينبغي خلق فكر اقتصادي 
لدى المس��لمين يف الغرب للعم��ل على إزالة هذا التخلف والتأخ��ر من واقع األقليات 
المس��لمة، وذلك بإح��داث تنمي��ة اقتصادية بالمب��ادرات الذاتية للمس��لمين، وتجميع 
رؤوس أموالهم القليلة إلحداث هذه التنمية يف ش��كل ش��ركات محدودة أو مصانع، أو 
أي اس��تثمار يؤدي إلى تنمية هذه األموال واس��تثمارها يف ش��تى المجاالت االقتصادية 
يف المجتمع حتى تحقق عدالة اجتماعية وترفع من مس��توى الدخول والمعيش��ة، وهو 

طريق قد يساعد على مواجهة بعض التحديات االقتصادية)2). 
كما أنه ينبغي القول بأن المسلمين ينبغي أن يسهموا يف المجال االقتصادي لدى دولهم 
المقيمي��ن هبا عرب دفع الضرائب كبقية المواطنين واالنخراط يف الدورة االقتصادية بيًعا 

وشراء واستثماًرا)3). 
كم��ا أن الق��وة االقتصادية هي المفتاح للخروج من حال��ة التهميش واإلقصاء يف بعض 
ال��دول الغربية إلى حال��ة الفعل والتأثي��ر، ولتحقيق هذه األهداف قد يجد المس��لمون 
أنفس��هم أمام بعض اإلشكاليات، منها -على س��بيل المثال ال الحصر- ضعف اإللمام 
االقتصادي االس��تثماري، ووجود لوبيات قوية س��ابقة لهم متحكم��ة يف خيوط الدورة 
االقتصادية يف كل بلد من بلدان إقامة األقليات المسلمة، ناهيك عن اإلشكال الشرعي 

الذي يتعلق بالمعامات المالية الربوية يف الديار الغربية)4). 



)1)  بورغن نيلسن، املسلمون يف أوروبا، ص: 173 – 174.
)2) املرجع السابق، ص: 434.

)3) التعارف، جملة علمية حولية تصدر عن مركز البحوث والدراسات املعهد األورويب للعلوم اإلنسانية، ص: 191.
)4) املرجع السابق.
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اخلتام

الح��ق أن المتتب��ع للعقود األخيرة م��ن القرن العش��رين يجد أهنا أب��رزت نوًعا آخر من 
الوجود اإلس��امي يف البلدان غير اإلسامية. فهذا النوع من الوجود ليس مؤقًتا، وإنما 
ا ومؤبًدا، مما يستلزم معه التفكير فيما يطرحه هذا الوجود  أصبح وجوًدا دائًما ومس��تمرًّ
من مس��ائل عويص��ة ومعقدة مما يقتضي من فقيه األقليات اجته��اًدا فقهيًّا، وهو اجتهاد 
يأخذ السياق الغربي يف اعتباره، ويف الوقت نفسه يستنفر النصوص والمقاصد والفروع 
والقواعد التي من خالها يتعامل فقيه األقليات مع قضايا الوجود اإلسامي يف الغرب 
ومع أس��ئلة المس��لمين يف الغرب بالدرس والتدقي��ق والتمحي��ص والتحليل واإلجابة 
يف ض��وء روح الش��ريعة والفقه اإلس��امي المعاص��ر، ومع مراعاة الس��ياقات المتنوعة 

والظروف والتطورات الهائلة يف شتى مناحي حياة المسلمين يف الغرب.
كم��ا أن فقي��ه األقلي��ات أو المفت��ي والمجته��د يف مس��ائل األقليات بقدر ما يس��توعب 
معطي��ات الوج��ود المجتمعي يف بيئته الغربي��ة، وما تطرحه من متغيراته من مش��كات 
ومعضات ومستحدثات ومستجدات، بقدر ما يكون فقيه األقليات أقدر على التعامل 
م��ع هذه القضايا الغربية اإلس��امية وفهمها وإنزالها على المخزون الش��رعي والفقهي 

اإلساميين ووضع حلول وفتاوى فقهية واضحة المعالم للمسلم يف الغرب.
إن المقصد من هذا التأصيل الفقهي لمس��ائل األقليات، بصرف النظر عن المس��ميات 
واآلراء المتنوعة واالصطاحات المس��تخدمة بش��أنه، وال مش��احة يف االصطاح، بل 
العربة بالمضمون والمعاين ال باأللفاظ، قد يس��هم يف ترس��يخ اجتهاد نقدي وش��مولي 
للقضاي��ا واإلش��كاالت والتحديات الت��ي يطرحها وجود األقلي��ات يف الغرب. كما أنه 
سيؤسس لمخزون فقهي شرعي أصله السياق الغربي؛ ألن السياقات المتنوعة هي التي 

تفرض على المفتي أو فقيه األقليات نوع الفقه الذي سوف ينتج عنه.
إن خصوصي��ة فقه األقليات المس��لمة يف الغرب نابعة م��ن طبيعة األرض التي يتأطر هبا 
وجوده المجتمعي، وتبًعا لذلك اختلفت أس��ئلة األقليات يف الباد األجنبية عن أس��ئلة 
األكثرية المس��لمة يف الباد اإلسامية. واختلف اجتهاد فقيه األقليات يف الباد الغربية 

عن الفقيه يف الباد اإلسامية.
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إن الح��ل األمثل يف نظ��ري يتمثل يف قيام دار اإلفتاء المصرية بما لها من باع ش��رعي يف 
دراس��ة القضايا الش��رعية المتعددة والمتنوعة لألقليات المسلمة يف الغرب وعلى مدى 
تاريخ طويل بحصر قضايا األقليات اإلسامية يف الديار الغربية بشتى أنواعها ودراستها 
دراس��ة علمية شرعية دقيقة وترجمتها باللغات الحية وتوزيعها على األقليات المسلمة 
يف الديار الغربية. كما ينبغي دراس��ة هذه القضايا واألسئلة وتكييفها وعاجها بناء على 

الظروف والسياقات الغربية المتنوعة. 

وباهلل اتلوفيق،،

وحرر 15-7-20016م

بمدينة أمسرتدام هونلدا

دكتور/ أوالد عبد اهلل مرزوق

هونلدا
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(1)  For an overview of “systems theory” connecting events to underlying patterns, structures, 
and worldviews, see David Peter Stroh, Systems Thinking for Social Change: A Practical 
Guide to Solving Complex Problems, Avoiding Unintended Consequences, and Achieving 
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(1)
(2)
(3)
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Muslim populations in the U.K. and increase the demand for Islamic 
insurance products.”

In France, the overwhelming majority of mutual insurance companies 
are in the property and casualty sector,(2) and Arslan Bendimerad recently 
investigated how to enable takaful within the French regulatory framework.(3)  
Given the growing population of Muslims in Europe, takaful alternatives 
are likely to increase throughout the region.  In the meantime, Muslims in 
the West who buy property and liability insurance from mutual insurance 
companies are only faced with the issue of how these companies manage 

compliant, returning us to previous discussions.  If one maintains that a 
ribawi good, then property and liability insurance 

does not pose a problem for Muslims living in the West, since risk-sharing 
alternatives are readily available, whereas life insurance and retirement 
savings plans do pose major challenges as discussed in the previous 
section, and health insurance challenges vary on a country by country 
basis as discussed at the beginning of this portion of the paper. 

III.  Bio-ethical Challenges

(1)  Tahani Coolen-Maturi, “Islamic insurance (takaful): demand and supply in the UK,” 
International

(2)
of International Insurance, p. 268. 
(3)  Arslan Bendimerad, “Enabling Takaful within the French Regulatory Framework,” GTG/

(4)  Cornell University Survey, April 2002.  For a brief overview of these and other surveys, 
see: http://www.allied-media.com/AM/.
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Mutual insurance companies are not as dominant in the U.K. 
compared to the U.S., since there is only one mutual company among 
the top ten insurance companies.(5)  Nevertheless, there are also takaful 
insurance options for Muslims in the U.K., and a recent study of the 
demand and supply of takaful insurance by Coolen-Maturi concludes 

in the U.K. to develop takaful products to target the rapid increase in 

(1)  Loftin Graham and Xiaoying Xie, “The United States Insurance:  Characteristics and 

Insurance, p. 100.
(2)  Ibid, p. 101.
(3)  See http://www.zayantakaful.com. 
(4)  See for instance http://www.alhudacibe.com/AlhudaMagazine/Issue-033/takaful02.php. 
(5) Philip Hardwick and Michel Guirguis, “The UK Insurance Industry:  Structure and 

Insurance, p. 213.
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 3. Property-Liability Insurance

(1)  Ibid, p. 312.
(2)  “Mutual insurance in the 21st century: back to the future?” Swiss Re, Sigma, No. 4, 2016, 
p. 1.
(3)
Handbook of International Insurance is therefore indispensable for fuqaha to examine the 
unique characteristics of insurance markets in major Western countries.
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  For 

(1)  “Mutual insurance in the 21st century: back to the future?” Swiss Re, Sigma, No. 4, 2016, 
p. 1.  Available online at: http://media.swissre.com/documents/sigma4_2016_en.pdf. 
(2)
pp. 68-71
(3)  Ibid, pp. 212-214.
(4)  Ibid, pp. 307-308. 
(5)  Ibid, p. 320.
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ribawi

(1)
of Risk and Insurance, p. 621.
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(1)  “The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010-2050”. Pew 
Research Center, p. 75. Available online at:  http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-
projections-2010-2050/ (see bottom of the page for pdf link to full report). 
(2)  “Muslim Americans,” Pew Research Center, p. 15.  Available online at:  http://www.

. 
(3)  “The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010-2050”, p. 75.
(4)  “Muslim Americans,” Pew Research Center, p. 15.  
(5)  “Five Facts About the Muslim Population in Europe,” Pew Research Center Fact Tank, 

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/07/19/5-facts-
about-the-muslim-population-in-europe/.
(6)  See for instance “Promoting fertility in the EU:  Social policy options for Member 
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th

(1)
of International Insurance, p. 246.
(2)

for an overview of previous studies on the effect of Islam on life insurance density.
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USA 1,692.5
 Italy 1,417.2
 Germany 1,021.3
Austria    955.3
Canada    926.1
 Portugal      611.1*
 Spain    571.9
 Greece     152.1*

*2003 data

(1) Ibid, p. 792.
(2)  Panel discussion on “Evolution of Life Insurance Industry Throughout the World,” 
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Life Insurance Premiums per Capita Per Year

(U.S. Dollars, 2004)
Switzerland 3,275.1
UK 3,190.4
 Ireland 2,617.4
Finland 2,461.0
 Denmark 2,310.5
 Belgium 2,291.2
 France 2,150.2
 Netherlands 1,936.5
Sweden 1,764.3

(1)
Between Global Dynamics and Local Contingencies (New York:  Springer Science and 
Business Media, LLC, 2007), p. 258. 
(2)  For market shares of various permanent life insurance policies and term life insurance 
from 2000-2014 in the U.S., see Hiroe Noonan, “Individual Life Sales Trends,” SCORviews, 

https://www.scor.com/images/stories/pdf/library/
SCORviews/sv0615-Noonan.pdf. 
(3)
9.  This volume is indispensable for its detailed cross-country analyses, and we therefore use 
its data for illustrative purposes here. 
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2. Life Insurance and Retirement Savings Accounts
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This raises the obvious question as to why U.S. politicians avoid 
the cost debate on changing the nature U.S. health care system.  Rick 
Scott, Governor of Florida, summarizes the answer in the following two 
sentences,  “How many businesses do you know that want to cut their 

health care system.”(3) 

(1) https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_total_health_expenditure_per_apita.
(2)  http://www.forbes.com/sites/danmunro/2013/12/08/universal-coverage-is-not-single-
payer-healthcare/#7fd975c147f5.
(3)  Ibid.



Economic Challenges of Minority Muslim Communities in the West

11 E

(1)  The Commonwealth Fund report, “Mirror, Mirror on the Wall, 2014 Update:  How 
the U.S. Health Care System Compares Internationally,” available online at: http://www.
commonwealthfund.org/publications/fund-reports/2014/jun/mirror-mirror. 
(2)  http://www.forbes.com/sites/danmunro/2013/12/08/universal-coverage-is-not-single-
payer-healthcare/#7fd975c147f5.
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II.  Purchasing Health, Life, Property Insurance

riba maysir

1. Health Insurance

(1) Available online at: http://www.forbes.com/sites/danmunro/2013/12/08/universal-
coverage-is-not-single-payer-health care/#7895ebe247f5.
(2)  Available online at: http://www.forbes.com/sites/danmunro/2014/06/16/u-s-health care-
ranked-dead-last-compared-to-10-other-countries/#1a7862071b96. 
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  There are 

riba

(1)  For a description of these approaches, see Bill Maurer, Pious Property: Islamic Mortgages 
in the United States (New York: Russel Sage Foundation, 2006). 
(2)  For a critique of these approaches, see Mahmoud El-Gamal, Islamic Finance: Law, 
Economics, and Practice (Cambridge:  Cambridge University Press, 2006). 
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College graduate 15 18 12 18
Some college 19 19 20 28
HS graduate 40 34 49 31
Not HS graduate 14 15 13 13

100 100 100 100

 Currently enrolled
in college

26 25 27 13

Household income
$100,000+ 14 18 8 16
$75-$99,999 8 8 9 12
$50-$74,999 13 9 19 15
$30-$49,999 19 17 21 21
Less than $30,000 45 47 43 36

of riba

(1)  Of course, other factors such as population density and immigrant length of stay can 

account for such enormous discrepancies in the U.S., since the Pew data suggest that a large 
percentage of Muslim Americans are not unlike non-Muslim Americans in these respects as 
well. 
(2)
Iqbal and Abbas Mirakhor, An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice, 2nd 
Edition (New York:  Wiley, 2011).
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Table 2 – Education and Income
U.S. Muslims

Total Foreign born Native born General Public
Education % % % %
Graduate Study 11 14 7 10

Center on the United States and Europe at Brookings, September 2008. Available online at: 
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/09_europe_muslims_vaisse.pdf. 
(1)  Ibid.
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18 Greece 74.0 2014
19 Italy 73.1 2014
20 Cyprus 72.9 2014
21 Finland 72.7 2015
22 Luxembourg 72.5 2014
23 Belgium 71.4 2015
24 Sweden 70.6 2015
25 Ireland 68.6 2014
26 Netherlands 67.8 2015
27 Canada 67.6 2013
28 France 65.0 2014
29 United States 64.5 2014
30 United Kingdom 63.5 2015
31 Denmark 62.7 2015
32 Austria 55.7 2015
33 Germany 52.5 2014 (1)

 

(1) Data selected for EU and North American countries from: https://en.wikipedia.org/wiki/
List_of_countries_by_home_ownership_rate.
(2) See for instance Ozden Sungar, “Household Demand for Islamic Finance in Selected 

(3)
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 I.  Financing Home Ownership

  

        Table 1

Rank Country Home ownership 
rate (%)

Date of
Information

1 Romania 96.4 2015
2 Slovakia 90.3 2014
3 Cuba 90.0 2014
4 Croatia 89.7 2014
5 Lithuania 89.4 2015
6 Hungary 86.3 2015
7 Poland 83.5 2014
8 Bulgaria 82.3 2015
9 Estonia 81.5 2015
10 Latvia 80.2 2015
11 Malta 80.0 2014
11 Mexico 80.0 2009
13 Spain 78.2 2015
14 Czech Republic 78.0 2015
15 Slovenia 76.2 2015
16 Portugal 74.9 2014
17 Brazil 74.4 2008

(1)
available online at: http://www.people-press.org/2011/08/30/section-1-a-demographic-
portrait-of-muslim-americans/. The 2011 data may not be strictly comparable to the 2014 
data in Table 1 showing 64.5% home ownership for Americans as a whole, since Pew data 

But whatever the exact percentages, there is clearly an enormous difference between Muslim 
and non-Muslim American home ownership rates. 
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riba

riba maysir

(1)  See for instance https://www.conceiveabilities.com/surrogates/surrogate-mother-pay. 
(2)  See for instance the “Reimbursement” webpage of The World Egg Bank in Phoenix, 
Arizona at: http://www.theworldeggbank.com/donors/compensation/. 

Economic Challenges of Minority 
Muslim Communities in the West 
Waleed El-Ansary, PhD
University Professor
Xavier University



The Editorial

In the Name of  Allah the Most Gracious, the Most Mercifuland seek 
All praise belongs to Allah alone 

May peace and blessings be upon the Messenger of  Allah, and upon his 
noble family and Companions

The Editorial





Shawki Ibrahim Allam 
Grand Mufti of Egypt

President of the Supreme Council of the General 

Secretariat for Fatwa Authorities Worldwide


