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مقدمة
الحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلُل وس��لََّم على سيِِّدنا محمٍد خاتم األنبياء 
والمرس��لين، وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل، وأخويه موسى بن عمران، وعيسى 
اب��ن مري��م صلوات اهلل وس��امه عليهم، وعلى س��ائر أنبياء اهلل ورس��له، ومن َتبَِع 

هدَيهم، وَسَلك سبيلهم، وسلم تسليًما كثيًرا.
ة  وبع��د: ف��إن من أعظ��ِم واجباتنا اليوم كمس��لمين، هو حْمل الهداي��ة العامَّ
��ام بين بني البش��ر، والمس��اعدة على  للخلق أجمعين، ونْش��ر ثقافة المحبة والسَّ
دة، َتحقيًقا لمقصٍد  التواص��ل والتع��ارف بين األمم المختلف��ة، والثََّقافات المتع��دِّ
ة واالتصال بين  عظيم من مقاصد الخلق؛ وهو التَّعارُف والبناء، ومدُّ جسور المودَّ
ََعاَرفُٓواْ{ ]احلجرات: 13[. تَِل لتِ الناس، كما قال سبحانه: }وََجَعۡلَنُٰكۡم ُشُعوٗبا َوَقَبآئ
وال ش��كَّ أنَّ من أعظِم ص��ور التواصل وأكثرها نفًعا ه��و التواصل الِفكري 
ف على األديان والش��رائع بص��ورة صحيحٍة غير  والثق��ايف، وفتُح مج��االت التعرُّ
هة، وإيَصال العقائد الدينية للناس َعرب قنواٍت َرْس��ميَّة ُمعتِدلة وُمعَتَمدة لدى  ُمش��وَّ
جمه��ور المتدينين والمؤمنين، أمثال األزهر الش��ريف يف جمهورية مصر العربية، 
فهو لِسان الدين اإلسامي الناطُِق بِسماحته ووسطيَّته، واعتداله وشرفه، ورحمته 

للخلق أجمعين، بما له من قبول ومكانة يف العالم اإلسامي أجمع.
ويف ه��ذا العص��ر الذي انتس��ب فيه بعض أصح��اِب األف��كار المتطرفة إلى 
الدين اإلس��امي، وظهرت الجماع��ات اإلرهابية اآلثمة الت��ي تريُد الوصول إلى 
نيوية ُمَتس��تِّرًة بغط��اء من الفهم الضالِّ للدين، وَليِّ  أهدافها الخبيثة ومصالحها الدُّ
ة،  ُعنُ��ق النصوص واآليات، وتحريفها عن مواضعها وداللتها لتنفذ أجندهتا الضالَّ
ًغا إلقناِع أتباعها من الش��باب الجاهل الذي ل��م ُيْدرك مقاصد الدين  ولَِتِجَد ُمَس��وِّ
وال أحكامه، وال َهْديه وشرائعه، َفَضلَّ َسعُيهم وهم َيحسبون أهنم يحسنون ُصنًعا.
ر  ولألس��ف فإنن��ا قد نج��د الي��وم يف الغرب م��ن غير المس��لمين م��ن ُيصوِّ
با أو َجْهًا، بل وُيلِصُق بالشريعة  هة إما َتعصُّ للناِس اإلس��ام هبذه الصورة المش��وَّ
اء األباطيل واألكاذيب والدعاوى الباطلة يف أكثر أحكام  اإلسامية الَس��ْمَحة الغرَّ
الشرع وغاياته، وُيحرف مقاصد الشرع التي جاءت هبا الرسالة المحمدية الخاتمة 
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كالرحمة والس��ام والتعارف، ونشر الحب وإحياء النفس وِرفعتها، إلى الكراهية 

والعدوان والظلم.
م��ن أجل ذل��ك؛ كان لزاًما عل��ى دار اإلفتاء المصرية –بما لها م��ن ِرياَدٍة يف 
نش��ر أحكام الدين اإلس��امي وبيان ش��رائعه، ومكانٍة عظيمٍة يف قلوب المسلمين 
يف العال��م أجمع، وبما لها من قدر عند المؤسس��ات العالمي��ة وحكومات الدول 
م للعالم أجمع هذا الكتاب، الذي هو يف الحقيقة رسالُة  الغربية وش��عوهبا- أن ُتقدِّ
س��اٍم وحب ورحمة، وتعارف ُمثِمر بنَّاء، لِتقوم بواجبها يف نش��ر صورة اإلس��ام 
الصحيح��ة للعالمين، وَردِّ أغلب الش��بهات والدعاوى الباطلة التي ُتنَس��ب لديننا 
��ة يف أهم القضايا التي تش��غل عقل اإلنس��ان الح��رِّ الصادق يف  الحني��ف، وبخاصَّ
العال��م الي��وم؛ كنظرة اإلس��ام للحي��اة وللبيئة م��ن حوله، وبيان معنى اإلحس��ان 
يَّة  ال��ذي هو أعل��ى مراتب اإليم��ان، والعاقة بين العق��ل والوحي، ومعن��ى الحرِّ
وعلوِّ قدرها، وحقوق اإلنس��ان التي أقرهتا الشريعة اإلسامية ودعت إليها، وبيان 
أس��باب اخت��اف الفقهاء وثمراته وبي��ان المعترب من غير المعت��رب، وما هو مفهوم 
الجهاد، وبي��ان اللغط والكذب والتدليس الذي ألحقت��ه الجماعات المتطرفة به، 
كما نوضُح ما هي مقاصد الش��ريعة اإلس��امية، وقيمة التعايش واالندماج وحب 
األوطان واالنتس��اب للغ��ات والثقافات المختلفة، وأهن��ا ال تتعارض مع اإليمان 
ب��ل تقوي��ه وتعضده، وما هو مفهوم التجديد يف العص��ر الحاضر الذي يجب علينا 
كمسلمين، وما هي حقوق المرأة، وكيف ينظر اإلسام لألسرة وُيعلي من قيمتها 
ويدعو لرتابطها وتماسكها، وكيف ينبغي أن ننظر للسنة النبوية، وكيف نتعامل مع 
الش��بهات والقضايا الش��ائكة، كل هذا وأكثر قد قدمناه يف هذا الكتاب بِلغة س��هلة 
ميس��ورة للقارئ المهتم بالمعرفة، الناشد الوصول للحق يف هذه القضايا المهمة، 

قِياًما بواجبنا وأمانتنا يف نشر المحبة والسام والخير للعالم أجمع.
أ. د/ شوقي إبراهيم عالم

مفتي الديار المصرية
 رئيس المجلس األعلى لألمانة العامة 

لدور وهيئات اإلفتاء يف العالم
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االختالف الفقهي وضوابط الخالف المعتبر
إن االختاف س��نة كونية، فط��ر اهلل الخلق عليها، وهذا االختاف الحاصل 
يف الك��ون ه��و من ب��اب التنوع ال التض��اد، والتكام��ل ال التصارع، وق��د امتد هذا 
االختاف من عالم األش��خاص واألش��ياء إلى عالم األفكار واآلراء؛ فقد قضت 
مش��يئة اهلل تعالى وحكمته أن خلق الناس بعقول متباينة، وإذا كان اختاف ألس��نة 
الن��اس وألواهنم ومظاه��ر خلقهم آية من آي��ات اهلل تعالى، ف��إن اختاف عقولهم 
وم��ا تثمره تلك العقول آي��ة من آيات اهلل تعالى كذلك، ولو أن البش��ر خلقوا على 
حالة االتفاق يف كل ش��يء َلَما تحقق الغرض من الوجود؛ قال تعالى: }َولَۡو َشآَء 
تَِك  َم َربَُّكۚ َولتَِذٰل َدٗةۖ َوَل يََزالُوَن ُمَۡتلتِفتِنَي ١١٨ إتِلَّ َمن رَّحتِ ٗة َوٰحتِ مَّ

ُ
َربُّ��َك َلََعَل ٱنلَّاَس أ

َخلََقُهۡم{. ]سورة هود: 118، 119[.
تعريف املاال ، والحكتة منه:

االخت��اف يف لغ��ة العرب كلمة تدل على التغاير وع��دم االتفاق، ومعناه يف 
اصط��اح الفقه��اء: أْن َيذهب العالم ال�ُمجتهد إلى خ��اف ما ذهب إليه اآلخر يف 

الرأي بقصد الوصول إلى الصواب يف الحكم الشرعي. 
وال توجد تفرق��ة اصطاحية بين االختاف والخاف، ويظهر هذا يف كام 
طائفة كبيرة من العلماء: اللغويين واألصوليين والفقهاء، فهم يستعملون اللفظين 

بمعنًى واحد.
وق��د وق��ع االختاف يف الف��روع بي��ن الصحابة رض��وان اهلل تعال��ى عليهم 
أجمعي��ن، وهم خي��ار األمة، وكذل��ك من بعدهم من الس��لف الصال��ح والعلماء 
والفقه��اء وخاص��ة بي��ن أصح��اب المذاهب األربع��ة المتَّبع��ة يف الف��روع، وهذا 
االخت��اف الحاص��ل بينهم مبن��اه على وجود الظني��ات يف الش��ريعة، والتي تعترب 
مج��ااًل لب��ذل الجهد يف طل��ب مقصود الش��ارع الحكيم، ومن َث��مَّ تباينت األنظار 

واختلفت المدارك، ويف هذا توسعة على الناس ورحمة باألمة. 
وق��د نقل بع��ض العلماء عن اإلم��ام أحمد بن حنبل أن رج��ا ألَّف كتاًبا يف 
ه كتاَب  ه كت��اَب االختاف، ولكن س���َمِّ »االخت��اف«، فق��ال له اإلمام: »ال ُتس��مِّ
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��َعة«، فهن��ا نبَّه اإلم��اُم أحمد غيَره إلى الفائ��دة من هذا االخت��اف قبل أن يقع  السَّ
يف الخط��أ، بأن يظ��ن أن هذا االختاف المش��روع المحمود م��ن قبيل االختاف 

المذموم، وهو االختاف يف األصول. 
ويقول اإلمام الس��يوطي: »اعلم أن اخت��اف المذاهب يف ال�ملة نعمة كبيرة 
وفضيل��ة عظيمة، وله س��ر لطي��ف أدركه العال�م��ون وعمي عن��ه الجاهلون، حتى 
س���معت بعض الجه��ال يقول: النبي صلى اهلل عليه وعلى آله وس��لم جاء بش��رع 

واحد، فمن أين مذاهب أربعة؟!«))). 
اللال  التعالر وشروطه: 

الخ��اف المعت��رب أو الخ��اف المقبول: ه��و الخاف الذي ل��ه نصيب من 
الدلي��ل، فا يلتفت إلى قول يف مس��ألة ليس عليه دلي��ل، أو عليه دليل ليس بقوي، 

لذلك وضع العلماء شروًطا لجعل الخاف ُمعتب�ًرا، وهذه الشروط كما يلي:
األول: أن يك��ون مأخذ الخاف قويًّا، فإذا كان ضعيًف��ا فا ُيعتدُّ به، ومعنى 
ضعف��ه كون��ه مخالًفا لنص الكتاب أو الس��نة الصحيحة، أو اإلجم��اع، أو القياس 

الجلي.
أم��ا األق��وال المبنية على أدلة مختلف يف حجيته��ا -وهي ما عدا النصوص 
قطعي��ة الثب��وت وصحي��ح القياس واإلجم��اع- فا يك��ون الخاف فيه��ا مقبوال 
ومعتب�ًرا إال إذا كان الدليل نفس��ه مما يجوز االختاف يف ثبوته أصًا كالس��نة غير 

المتواترة مثًا. 
الث��اين: أن يكون المخالِف م��ن العلماء المعتربي��ن المتأهلين من أصحاب 
الملك��ة القوية التي يتمك��ن هبا من النظر يف األدلة على وج��ه يجعل ظنونه بمنزلة 

العلم القطعي حفًظا ألحكام الدين عن الخطأ بقدر المستطاع.
الثالث: أال يخرج القول المخالِف عن مجموع األقوال يف المسألة الواحدة، 
بمعن��ى أال يكون فيه إحداُث ق��وٍل جديٍد؛ ألن دوران أقوال الس��لف واألمة على 
قولي��ن يف االختاف أو ثاث��ة مثًا يتضمن إجماًعا منهم عل��ى أن الحق ال يخرج 
)1) جزيل املواهب يف اختالف املذاهب، السيوطي، نسخة خمطوطة بـمكتبة األزهر- )مرص( )2/أ- 

ب(. 
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ع��ن تلك األق��وال؛ ألن األمة ال تجتمع على ضال��ة، واعتقاد أن الحق خرج عن 
مجم��وع أقواله��م وأهن��م جميًعا قد أخطأوا إصاب��ة الحق يلزم من��ه اعتقاد أهنم قد 

أجمعوا على ضالة، وهذا ال يجوز بحالة. 
الرابع: أال تؤدي مراعاة الخاف إلى ترك سنة ثابتة، أو خرق إجماع، وتوقع 
ور، وهو توقُّف كل منهم على  يف خ��اف آخر، فنحت��اج إلى الخروج منه فيلزم الدَّ

اآلخر، وهو محال. 
وضا ي اللال  التعالر: 

االختاف المعترب بش��روطه -التي س��بق ذكرها- له مجموعة من الضوابط 
تضبط كيفية التعامل معه، ومن أهم هذه الضوابط:

أوال: ع��دم اإلن��كار يف المختلف فيه، وذلك عمًا بالقاعدة المش��هورة بين 
أه��ل العلم، وهي أنه »ال ينكر المختلف فيه، وإنم��ا ينكر ال�ُمجَمع عليه«، ومعنى 
اإلنكار هنا أن يعاتب الش��خص غيره، أو ينه��اه عن العمل برأيه؛ ألنه مخالف لما 
يراه، أو أن يعرتض مجرد االعرتاض على عمٍل موافق لرأي مجتهد معترب يف تلك 
المس��ائل الخافي��ة، فاإلنكار يف مس��ائل الخاف الفرعية ُيضيِّق على المس��لمين 

حيات�هم ويوقعهم يف الحرج، ويخرجهم من دائرة السعة والرحمة.
وبناًء على ذلك فا يجوز للمس��لم اإلنكار عل��ى أخيه وإحداث الفرقة بين 
المسلمين يف المسائل الفرعية الخافية، ال سيما وأن هناك َمن قال ب�ها من العلماء 
المعتربين، وعلى المس��لمين أن يجتمعوا على المتفق عليه وال يفرقهم المختلف 

فيه.
ثانًي��ا: مراع��اة الخ��اف أو الخ��روج من الخ��اف، فهما صياغت��ان لمعنى 
واح��د، وهو: امتث��ال مقتضى الخ��اف، أو إعمال دليل الخص��م. وهذا من باب 

الورع والعمل باالحتياط يف مسائل الخاف.
وت��كاد تجمع كلمة الفقه��اء واألصوليين عل��ى أن هذا الطري��ق يف التعامل 
مع المس��ائل الخافية مس��تحب إال أن االس��تحباب قد يخف أو يتأكد حس��ب ما 

يعرتض المسألة محل النظر.
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ومن أمثلة هذا الضابط: اس��تحباب المضمضة واالستنش��اق عند الجمهور 

للخروج من خاف الحنابلة القائلين بوجوهبما.
ثالًث��ا: تقليد من أجاز عن��د االبتاء: فمن الضوابط المهم��ة عند االختاف 
والتي ينبغي على الفقيه والمفتي أن ينتبه إليها، أن: من ابتلي بش��يء من المختلف 
فيه فليقلد من أجاز تخلًصا من الوقوع يف المحرم؛ فإن ذلك من التيسير على الناس 
يف أمور دينهم، وفيه رفع المشقة والحرج عنهم، وتصحيح أفعالهم ومعاماهتم ما 
أمكن، وألن ُيقدَم المرء على فعل شيء وله وجه يجيزه شرًعا خير له من أن ُتَغلَّق 
أمامه كل األبواب فا يجد أمامه من س��بيل إال اقتحام المحرم، وقد كان له س��عة 

بأن يقلد من أجاز.
ويف سياق فهم هذه القاعدة نقول: إنه ال ينبغي على العامي الذي يقلد إماًما 
بعينه أن يقلده يف جميع المسائل؛ ألن الناس منذ عهد الصحابة رضوان اهلل عليهم 

وحتى ظهور المذاهب يسألون العلماء المختلفين من غير نكير من أحد.
وقد ذك��ر بعض العلماء أنه يجوز تقليد المذاه��ب يف النوازل واالنتقال من 
مذه��ب إل��ى مذهب بثاثة ش��روط؛ األول: أال يجم��ع بين المذهبي��ن على صفة 
تخال��ف اإلجم��اع كمن تزوج بغير صداق وال ولي وال ش��هود ف��إن هذه الصورة 
ل��م يقل هبا أحد. والثاين: أن يعتقد فيم��ن يقلده الفضل ولو بوصول خرب إليه، وال 

يقلده رمًيا يف عماية. والثالث: أال يتتبع رخص المذاهب.
رابًعا: االخت��اف يرتفع بحكم الحاكم: من الضوابط المهمة يف االختاف 

المعترب: أن حكم اإلمام أو الحاكم أو من ينوب عنهما يرفع الخاف.
ومبنى هذا على أن تصرف الحاكم على الرعية واختياراته يف إدارة ش��ئوهنم 
منوط بالمصلحة؛ ففي كل أمر أو مس��ألة يلحق المس��لمين فيه��ا ضرر أو تقتضي 
المصلحة توحيد قول المسلمين فيها؛ فإنَّ ُحكم الحاكم أو ولي األمر أو َمن وكل 
إلي��ه األمر يرفع هذا الخاف الحاصل فيها ظاه��ًرا وباطنًا، أي: أنه يبطل الخاف 
ويصي��ر قوال واحدا؛ فيعامل معاملة القول الواح��د تكليًفا يف هذه الدنيا وجزاء يف 
اآلخ��رة عند اهلل س��بحانه وتعالى؛ فإن طاعة ولي األمر حينئ��ذ تكون من طاعة اهلل 

ورسوله.
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وم��ن األمثلة على رفع الخاف بحكم الحاكم ونف��وذه ظاهًرا وباطنًا، وفيه 
أيًض��ا مزيد بي��ان وإيضاح: ما يك��ون يف صحة عق��ود األنكحة، ف��إذا َحَكم حاكم 
وقض��ى قاٍض بصح��ة عقد كان صحيًح��ا معت��ربًا وال يجوز نقض��ه، والحكمة يف 
رف��ع الخاف بحكم اإلمام أو الحاكم أو من ينوب عنهما: أن اإلمام بطبيعة دوره 
وبحك��م قيامه بأمر الوالية العام��ة تجاه رعيته يلزمه أن يمن��ع التنافر والتنازع وأن 
يرف��ع الخاف بين األم��ة بما يختاره، وه��ذا من أوجب واجبات��ه؛ ألنه لوال ذلك 
لما اس��تقرت للحكام قاعدة، والستمرت الخصومات على حالها، وذلك يوجب 
دوام التش��اجر والتنازع وانتش��ار الفس��اد، وهو مخالف للحكمة التي ألجلها كان 

تنصب الحكام ووالة األمور.
آداب اللال  التعالر: 

ولاخت��اف المعت��رب جملة م��ن اآلداب ال بد من مراعاهت��ا، ومن أهم هذه 
اآلداب:

)- أال يكون االختاف مقصوًدا لذاته، وذلك بأن يجعل كل من المتخالفين 
هدف��ه الوص��ول إلى الحق بعيًدا ع��ن المراء والجدال، ومن نت��اج ذلك االعرتاف 
بالخط��أ والرجوع عنه. ويس��تلزم ذلك مراع��اة عدم التكلم إال بعل��م، ولذا ينبغي 
اإلحاطة بكل ما يتعلق بالمس��ألة قبل االختاف فيها، والتثبت من قول المخالِف 
قبل نسبة قوٍل إليه، وقد كان هذا هنج السلف الصالح؛ فقد ورد عن اإلمام الشافعي 

أنه قال: »ما ناظرت أحًدا فأحببت أن يخطئ«. 
2- اس��تحضار الني��ة الصالح��ة م��ن الوفاء بعه��د اهلل يف تبيي��ن الحق للناس 
والس��عي إلى إظهاره، ودفع النوايا الس��يئة؛ مثل اإلعج��اب بالنفس، ومحبة مدح 

الناس له، أو يرى لنفسه مكانة ومنزلة عندهم بسبب هذا األمر. 
3- إحس��ان الظن بالمخال��ف، واعتقاد أن هدفه كان الوص��ول إلى الحق، 
والرفق يف األخذ والرد تحاش��ًيا من جفوة تؤدي إلى فتنة بين المختلفين، وقد كان 
العلماء األوائل يتناظرون يف المسائل العلمية مع بقاء الود واأللفة واألخوة بينهم. 
4- ع��دم التخاص��م والتباغ��ض؛ فاألئم��ة رحمه��م اهلل تعالى وم��ن تبعهم 
بإحسان كانوا مع اختافهم يف الرأي ال يتخاصمون، فاالختاف يف الرأي ال يفسد 
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للود قضية؛ ولهذا لم يكن بينهم تنازع وال تعصب، بل طلب للحقيقة، وبحث عن 

الصواب، من أية ناحية أخذ ومن أية ناحية استبان.
5- االلتزام بآداب اإلس��ام يف انتقاء أحس��ن الكام وأطيبه، وعدم تجريح 
 َ المخالف أو الخوض يف حقه بالباطل؛ قال تعالى: }َوقُل ّلتِعتَِبادتِي َيُقولُواْ ٱلَّتتِ هتِ
بتِيٗنا{.]سورة  ا مُّ نَسٰنتِ َعُدّوٗ تِۡلتِ ۡيَطَٰن َكَن ل ��ۡيَطَٰن يزََنُغ بَۡيَنُهۡمۚ إتِنَّ ٱلشَّ ۡحَسُنۚ إتِنَّ ٱلشَّ

َ
أ

اإلرساء: 53[.

6- قب��ول الح��ق ممن جاء به، مع الرضا والتس��ليم، ق��ال اهلل تعالى: }فََل 
هتِۡم َحرَٗجا  نُفستِ

َ
ٓ أ ٰ ُيَّكتُِموَك فتِيَما َشَجَر بَۡيَنُهۡم ُثمَّ َل َيتُِدواْ فتِ تَِك َل يُۡؤمتُِنوَن َحتَّ َوَرّب

ا قََضۡيَت َويَُس��ّلتُِمواْ تَۡسلتِيٗما{.]سـورة النسـاء: 65[، فنفى سبحانه وتعالى اإليمان  ّمتِمَّ
ن وجد يف نفس��ه ضيًقا وحرًجا بس��بب حكم النبي صلى اهلل عليه وس��لم. ومن  عمَّ
هذا الباب التس��ليم لألئمة المجتهدين فذلك س��امة يف الدين، وموجب تسليمنا 
لألئم��ة ال لذواهت��م وأعياهنم وال لمزيَّة معينة حاصل��ة يف كل واحد منهم، إنما هو 
تسليم بحكم فْهِمهم لشرع اهلل تعالى، وهذا من باب انقياد الجاهل للعالم، واقتداء 
العال��م باألعلم منه، والغرض من هذا بيان أن ترك االعرتاض على العلماء الكبار 

وال سيما المجتهدون منهم أمر محمود.
واهلل تعالى أعلم



(3

اإسر  ومكاتا ا وط اإلسالم

األسرة ومكانتها في اإلسالم
إن األسرة هي اللبنة األولى يف بناء المجتمع ومن َثمَّ بناء الحياة؛ ففي ظالها 
ينش��أ الفرد ويرتبى وتتكون مش��اعره ويتشكل س��لوكه، لذلك نجد أن اإلسام قد 
اعتنى باألسرة عناية خاصة، يظهر هذا بوضوح من خال مجموعة من التشريعات 
والتوجيهات التي جاءت هبا الش��ريعة الخاتمة للحفاظ على هذه النواة الصغيرة؛ 

ألهنا أساس المجتمع.
تعريف اإسر : 

األس��رة يف لغة العرب تعني الدرع الحصينة، وأس��رة الرجل عش��يرته وأْهُل 
بيته األقربون الذي يتقوى هبم. 

أم��ا معناها يف االصط��اح: فإن المتعارف عليه اآلن إطاق لفظ )األس��رة( 
عل��ى الرجل وم��ن يعولهم م��ن زوجه وأصول��ه وفروعه. وهذا المعن��ى يعرب عنه 

الفقهاء قديما بألفاظ منها: اآلل، واألهل، والعيال. 
وق��د ُيقتص��ر يف تعريفها اآلن على أهنا: اللبنة التي تس��اهم يف بناء المجتمع، 
وتنشأ من اقرتان رجل بامرأة بعقد شرعي، وتتكون من الزوج والزوجة وأوالدهما 

غير المتزوجين الذين يقيمون مًعا يف مسكن واحد. 
 ناء اإسر  وط اإلسالم:

من س��نة اهلل تعالى الجارية يف كونه أن خلق من كل شيء زوجين، ومن هذا 
الن��وع البش��ري، فخلق اهلل تعالى الذك��ر واألنثى، كما أودع س��بحانه وتعالى ميا 
��ا بين هذين النوعين، فكل منهما يميل بفطرته إلى اآلخر، واإلس��ام يراعي  فطريًّ
هذه المش��اعر، فلم يْكبتها بل جاء بتش��ريعات تنظمها حت��ى ال تتحول الحياة إلى 
فوضى، الطريق الوحيد المش��روع لاتصال بين الذكر واألنثى هو الزواج، ولهذا 
خلق اهلل آدم عليه السام وخلق منه حواء، فكانت أول أسرة يف تاريخ البشرية، ثم 

تكاثرت األسر وانتشرت إلى ما نراه اليوم.
والزواج عق��د يتم به ارتباط بين رجل وامرأة بطريق ش��رعي، ويرتتب عليه 
ِح��ل اس��تمتاع كل واحد منهم��ا باآلخر، وينتج عن��ه تكوين األس��رة التي هي نواة 

المجتمع.
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وتتحق��ق بالزواج مجموعة من اآلثار والفوائ��د التي تبين مدى أهميته حتى 
اه بالميثاق الغليظ، ويمكن أن نذكر هذه الفوائد واآلثار  إن الشارع الحكيم قد سمَّ

إجمااًل فيما يلي:
أوال: تحصي��ل المتعة بي��ن الطرفين بطريق حال؛ حي��ث يقضي كل واحد 
منهم��ا حاجت��ه من اآلخر، فبعق��د النكاح تس��تحل الفروج، ويحص��ل به تحصين 

اإلنسان نفسه من الوقوع يف المحرم.
فاإلس��ام يتعامل م��ع الغرائز بطريق��ة متوازنة، من غير إف��راط وال تفريط، 
لذلك لم يمانع من استجابة الفرد لغريزته، ولكن يف ضمن الحدود واإلطار الذي 

وضعه الشرع، من غير كبت ورهبانية متوهمة أو انفات وانحال وتسيب.
ثانًيا: تحصيل الولد، والمحافظة على النس��ل؛ فإن��ه يتحقق بالزواج مقصد 

مهم من مقاصد الشرع الشريف أال وهو حصول الولد والمحافظة على النسل.
لذل��ك حث اإلس��ام على الن��كاح وخاصة بالم��رأة الولود، وك��ره النكاح 
من المرأة العاقر التي ال تلد، فبهذا تدوم الحياة، ويبقى النس��ل البش��ري، ويتحقق 

العمران يف الكون ويقوم اإلنسان بدوره يف خافة األرض. 
ثالًثا: المحافظة على األنساب؛ فلقد حرص اإلسام على أن تكون العاقة 
التي تثبت هبا األبوة عاقة ش��رعية، ونس��بة اإلنسان إلى أبيه ال تكون إال بالزواج، 
فعندم��ا يتزوج الرجل بالمرأة يضمن لألبناء االنتس��اب إليه، وهبذا يرجع كل فرع 

إلى أصله، ولوال هذا لتحولت المجتمعات إلى أخاط غير معروفة األصل.
ومن خال ما سبق يتضح لنا أهمية الزواج يف بناء األسرة المسلمة.

العالقة  ين أوراد اإسر : 
تتكون األس��رة يف الغالب من زوج وزوجة وأوالد، وكل فرد داخل األسرة 
ى يف الش��رع بالتكاليف الش��رعية؛ فكل  له حق��وق وعليه واجبات، وهذا ما ُيس��مَّ
إنس��ان عليه واجبات تجاه اآلخرين تتمث��ل يف األوامر والنواهي، وله حقوق أيًضا 
على اآلخرين الوفاء هبا تجاهه، ويمكن لنا تلخيص نظرية الحقوق يف األسرة بأهنا 

تقوم على المودة والرحمة كما أخرب الحق سبحانه وتعالى يف كتابه الكريم.
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حاضق الزوجة على زوج ا: 

تتلخص حقوق الزوجة على زوجها يف مجموعة من األمور؛ أولها: المهر، 
وهو حق مالي ألزم الشرع الزوج بدفعه إلى زوجته؛ وذلك تقديًرا للمرأة وإظهاًرا 

لمكانة الزواج يف اإلسام.
وثانيه��ا: حق النفقة؛ فيجب على الزوج اإلنفاق على زوجته، فقد جعل اهلل 
د رس��ول اهلل صلى اهلل  تعالى اإلنفاق من أس��باب قوامة الرجل على المرأة، وش��دَّ
عليه وسلم على هذا الحق؛ لما فيه من تضييع اإلنسان لمن يعول ويتحمل نفقته، 
والنفقة الواجبة هي المسكن والطعام والكسوة وما تحتاج إليه األسرة يف المعيشة 

وذلك على حسب العرف المعترب شرًعا.
وثالثه��ا: حس��ن المعامل��ة وع��دم اإلضرار هبا؛ فقد حث الش��رع الش��ريف 
عل��ى المحافظة على المودة والرحمة وأمر بالمعاش��رة بالمعروف، ونبه إلى أخذ 
االحتياط��ات لمن��ع وقوع الش��قاق والتقاطع يف األس��رة، فمن ح��ق الزوجة على 
زوجها أن يعاملها بحس��ن الخلق واإلكرام والرفق والعفو والمس��امحة، ونس��يان 

الهفوات وعدم تتبع العثرات.
ورابعها: إش��باع الجانب الغريزي الفطري فيها، وهذه جملة من األس��باب 
التي ألجلها ش��رع الزواج، ويس��عى إليه البشر، وهذا الحق من الحقوق المشرتكة 

بين الزوجين. 
حاضق الزوج على زوجاه:

تتلخ��ص حق��وق الزوجة عل��ى زوجها يف الطاع��ة بمعناها الش��امل األعم؛ 
فيج��ب على الزوجة أن تطيع زوجها يف غير معصية اهلل، ويجب عليها أن تحرص 
عل��ى رض��اه حتى يف أدائها لألعمال المس��تحبة ش��رًعا؛ فا يجوز له��ا االعتكاف 

المستحب إال بإذنه، وال يجوز لها أن تحجَّ غير حج الفريضة إال بإذنه.
ويح��رم على الزوجة أن تعمل م��ا يوجب غضب زوجها ويؤلمه فيما يتعلق 
بالحق��وق المتعلق��ة به؛ كالخروج م��ن البيت بغير إذنه، وكإدخ��ال بيته أحًدا ممن 

يكره، أو ُتسيء األدب معه، أو ُتسمعه الكلمات التي ال تليق.
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وقد جعل اإلس��ام لل��زوج حق التأدي��ب لزوجته إذا لم ينف��ع معها الوعظ 
واإلرش��اد، وينبغي التدرج يف التأديب فيبدأ باألخف، والضرب المذكور يف اآلية 
القرآني��ة الكريمة الم��راد به التهديد ال اإليذاء؛ وذلك ألجل اإلصاح ال لتوس��يع 

دائرة الشقاق والخاف.
ومن طاعة المرأة لزوجها: إعطاؤه حقه الش��رعي يف االستمتاع هبا؛ ألنه من 
لوازم عقد الزواج، فا يجوز لها أال تطيع زوجها يف هذا األمر بغير عذر ش��رعي، 
كالحيض وصوم الفرض والمرض ونحو ذلك، فإذا منعت نفسها عنه فقد وقعت 
يف كبيرة من الكبائر، وحق االس��تمتاع بين الزوجين من الحقوق المشرتكة بينهما، 

وقد تقدمت اإلشارة إلى ذلك.
حاضق اإومد على الضالدين:

األوالد هم ثمرة الزواج، واإلنجاب مقصد مهم من مقاصد النكاح والشرع 
بصف��ة عامة؛ إبقاًء للنس��ل ومحافظة عليه، لذلك اعتنى اإلس��ام باألوالد وجعل 
له��م حقوًقا عل��ى األب واألم يجب عليهما القيام هبا، وتتمث��ل هذه الحقوق فيما 

يلي:
أوال: حس��ن اختي��ار الزوجة وال��زوج؛ فينبغي للرجل أن يحس��ن اختيار أم 
أوالده، وكذلك المرأة عليها أن تختار أًبا ألوالدها وأن تحسن يف اختيارها، وهذا 
االختيار أساس��ه هو اإليمان والتدين واألخاق والصاح والس��امة من العيوب 

التي قد تؤثر على تنشئة األجيال القادمة وسامتها.
ثانًيا: مراعاة اآلداب الش��رعية عند اللقاء الزوجي )الجماع(؛ فالتسمية عند 
الجماع ِحرٌز وحفٌظ من اهلل للولد من الش��يطان الرجيم، لذلك قال العلماء: وهذا 

حق من حقوق الولد على والده، إذا أراد أن يأيت أهله.
ثالًث��ا: ثب��وت نس��ب األوالد آلبائه��م؛ فيحرم عل��ى اآلباء أن ينكروا نس��ب 

أوالدهم من غير سبب شرعي.
رابًعا: تسمية األوالد أسماء حسنة، وفعل العقيقة عنهم، وتوفير الرعاية لهم 
وه��م صغار يف المهد من الرضاعة ونحوها، وتوفير ما يحتاجونه ماديًّا ومعنويًّا يف 
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مدة الحضانة.

خامًس��ا: الرتبية الحس��نة، والتنش��ئة الصالحة؛ فيجب عل��ى الوالدين تعليم 
أوالدهم معرفة اهلل تعالى، وتعميق معاين اإليمان يف القلوب والجوارح، وتعليمهم 
أسس الدين وشعائره، ومحبة اهلل تعالى ورسوله صلى اهلل عليه وسلم والمؤمنين، 
وت��اوة القرآن الكريم، والقراءة والكتاب��ة، وغيرها من األمور التي فيها صالحهم 

يف الدنيا واألخرى.
سادًس��ا: الع��دل بين األوالد، وقد نبه الش��رع على هذا الح��ق يف توجيهات 
النب��ي الكريم صل��ى اهلل عليه وس��لم وإرش��اداته؛ فكما ال يجوز تفضي��ل الذكور 
عل��ى اإلناث ال يجوز تفضيل اإلناث عل��ى الذكور؛ ألن التفضيل يؤدي غالًبا إلى 
مفاس��د، ككره بع��ض األوالد للوالدين، وحدوث الحق��د والكراهية بين األوالد 

أنفسهم، وهذا ينايف مقصود األسرة والغاية من تكوينها يف اإلسام.
والع��دل ال يك��ون يف العط��اء المادي فحس��ب، ب��ل يمتد ليش��مل الجانب 
المعن��وي أيًض��ا؛ فينبغي على الوالدين مراعاة مش��اعر أوالدهم جميًعا، فا يميا 
لول��د دون غي��ره، بل ينبغي عليهم��ا أن يراعيا العدل يف جمي��ع التصرفات حتى ال 

يدخل الشيطان بين أفراد األسرة كما حدث مع إخوة يوسف عليه السام. 
حاضق الضالدين على اإومد: 

الوالدان هما األساس الذي تقوم األسرة عليه، وهما المسؤوالن عن تنشئة 
األجي��ال القادمة؛ لذا اعتنى الش��رع هبما عناية خاصة وأوص��ى هبما؛ فقد قرن اهلل 
تعال��ى يف كتابه الكريم بين توحيده ووجوب عبادته وبين وجوب الرب واإلحس��ان 

م جميع أنواع اإلساءة. للوالدين، وحرَّ
وتج��ب طاع��ة األوالد للوالدي��ن عل��ى كل ح��ال إال يف معصي��ة اهلل، والرب 
واج��ب لهما حتى ولو كانا غير مس��لمين؛ فتج��ب مصاحبتهما بالمعروف يف هذه 

الحياة الدنيا.
والرب الواجب يف حق الوالدين ال يقتصر على الجوانب المعنوية، بل يتعداها 

إلى جوانب مادية أيًضا؛ حيث تجب النفقة عليهما إذا كانا معسرين.
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وبر األم مؤكد عن بر األب كما علمنا رسولنا الكريم صلى اهلل عليه وسلم؛ 

وذلك لما تتحمله األم من العناء يف الحمل والوالدة واإلرضاع.
وب��ر الوالدين ال يقتصر على حال حياهتما، بل يمتد ليش��مل ما بعد موهتما، 
وذلك بصلة رحمهما، وبر صديقهما، والدعاء لهما، والصدقة عنهما، وغيرها من 

أنواع العبادات. 
وب��ر الوالدين بطاعتهما واإلحس��ان إليهم��ا ماديًّا ومعنويًّا، يؤدي إلى نش��ر 
األلف��ة والمودة داخل األس��رة، وال يتحقق ذلك إال من خ��ال االلتزام بالحقوق 

والواجبات المرتتبة على أفرادها.
وضائد املازام  الحاضق والضاجلات والايام   ا دالل اإسر :

من خ��ال هذه المجموع��ة المذكورة م��ن الحقوق والواجب��ات بين أفراد 
األس��رة، والتي على أساس��ها يتحقق البناء السليم لألسرة يف اإلسام، يظهر مدى 
اهتم��ام اإلس��ام وحرصه على األس��رة؛ ن��واة المجتمع، والت��ي بصاحها يكون 
صاح��ه والعكس صحي��ح، وااللتزام هبذه الحقوق والواجب��ات يحقق مجموعة 

من الفوائد من أهمها:
أوال: التع��اون بي��ن أف��راد األس��رة؛ فبمعرف��ة كل فرد يف األس��رة م��ا له وما 
علي��ه يحص��ل التعاون المثمر، وعندما ال يعرف كل فرد يف األس��رة دوره وحقوقه 
وواجباته تواجه األس��رة صعوبات كثيرة، والتعاون له دور مهم يف استقرار الحياة 
األس��رية واستمرارها؛ لما فيه من تقسيم األعمال وتوزيع األعباء مما يساعد على 

إنجاز المهام بصورة أسرع.
ثانًيا: االس��تقرار والرتابط األسري؛ إن االس��تقرار داخل األسرة يتم بأمور، 

منها: المودة والرحمة، ومنها أيًضا: قيام كل فرد بواجباته تجاه باقي األفراد.
ثالًث��ا: منع ح��دوث الخاف داخل األس��رة؛ فمعرفة الحق��وق والواجبات 
تمنع حدوث الش��قاق والمش��كات داخل األس��رة، وي��ؤدي القيام هب��ا إلى الود 

واأللفة والرحمة.
واهلل تعالى أعلم
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االنتماء إلى الجماعات اإلسالمية

أهتية اجاتاع التسلتين ووحدت م:
إن اإلس��ام كدين قد اهتمَّ اهتِماًما كبيًرا بمفه��وم الجماعة، وأمر هبا وحثَّ 
عليها؛ وذلك ألن أي اجتماع بش��ري منظم تربط بين أواصره العاقات والروابط 
ة والصاح، فجاءت التوجيهات  القوي��ة كرابطة الدين يكون من أكرب أس��باب القوَّ
الرباني��ة والنبوي��ة تدع��و المؤمني��ن إلى ل��زوم جماع��ة المس��لمين وتأمرهم بعدم 
االنفكاك عنها، وكثرت األوامر التي تحثُّ على استغال هذا االجتماع يف التعاون 
على الرب والتقوى وتنهاهم عن التعاون على اإلثم أو العدوان حتى تتحقق الثمرة 
ة من اجتماع المس��لمين، وعدم تحزهبم وتفرقهم، وهي السعادة والصاة  المرجوَّ

والخير لهم وللبشرية من أهل الديانات األخرى.
وق��د أم��ر اهلل تعال��ى األمة اإلس��امية باالجتم��اع على الح��ق، ون�هاها عن 
قُواْ{.  تِ َجتِيٗعا َوَل َتَفرَّ َۡبلتِ ٱللَّ ُم��واْ بتِ ق واالختاف، فقال تعالى: }َوٱۡعَتصتِ التف��رُّ

قُواْ فتِيهتِ{. ]الشورى:13[.  قتِيُمواْ ٱدّلتِيَن َوَل َتَتَفرَّ
َ
]آل عمران:103[، وقال سبحانه: }أ

 ومن المعلوم أن اإلنسان كائن اجتماعي بفطرته، يميل نحو الجماعة بطبعه، 
وهذا المعنى واضح ومس��تقر يف عامة ال�مجتمعات البش��رية، فاإلنسان ينتمي إلى 
وطنه، وينتمي إلى أس��رته وعائلته، وينتمي إل��ى من يتكلمون بلغته، فدوائر انتماء 
اإلنس��ان يف الحقيقة مختلفة ومتع��ددة، وهذه االنتم��اءات ال تتعارض وال يطغى 
بعضها على بعض بشرط أال يتعصب المؤمن لواحٍد منها على حساب اآلخر، بل 

تتحقق ذاته وشخصيته من خال التشبُّع بكل هذه الدوائر واالنتماءات.
وهذه االنتماءات ونحوها مشروعة ومعتربة شرًعا، بل قد ورد يف النصوص 
الش��رعية م��ا يفيد أن من مات يف س��بيل الدفاع عن بعض ما ينتم��ى إليه -كالوطن 
واألهل- ش��هيد؛ فجاء يف الحديث الش��ريف أن النبي صلى اهلل عليه وس��لم قال: 
))َمن ُقتَِل دون ماله فهو ش��هيد، وَمن ُقتَِل دون دمه فهو ش��هيد، وَمن ُقتَِل دون حرمه 

فهو شهيد)).
وم��ن أمثلة االجتم��اع على الخي��ر: الجمعي��ات الخيرية التي تس��اعد على 
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جم��ع الزكاة وتوزيعها على مس��تحقيها، وكفال��ة اليتامى ورعاي��ة األرامل وذوي 
االحتياج��ات الخاص��ة، وهذه األعمال تحت��اج إلى عمل جماع��ي يقوم به بعض 
األفراد، كل يضع فيه جهده ويبذل وقته يف الجانب الذي يوافق إمكانياته ومواهبه 
وتخصصه، وكذلك المراكز والجمعيات اإلس��امية التي تنش��ر اإلس��ام وتدعو 
غير المسلمين إلى اإليمان باهلل واليوم واآلخر، فكل هذه التجمعات طالما كانت 
ملتزمة ب�ما عليه أهل الس��نة والجماعة، ولم تخرج على ما هم عليه، ولم تدُع إلى 
مبايع��ة قوادها والخروج على جماعة المس��لمين، فالعمل معه��م أمر ال بأس به؛ 

ألن األعمال الجماعية لها أثر إيجابي يف هذه المجاالت من األعمال الفردية.
وال ش��ك أن هذا العمل الجماعي نوع من التعاون والتناصر والتآخي على 
الح��ق، ولذا فهو مش��روع مرغوب فيه؛ لعموم األدلة الدال��ة على فضيلة الجماعة 
واالتف��اق والتع��اون، فالنبي صلى اهلل عليه وس��لم يق��ول: ))إن المؤم��ن للمؤمن 
كالبنيان، يش��د بعضه بعضا)) وش��بك أصابعه صلى اهلل عليه وس��لم، وكذلك كان 
يقول: ))مثل المؤمنين يف توادهم، وتراحمهم، وتعاطفهم مثل الجس��د إذا اش��تكى 

منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)).
ول��زوم الجماعة قد يكون حس��يًّا كاجتم��اع الناس يف مكاٍن م��ا، وقد يكون 
ة على اإلي�مان باهلل ورسوله يف رابطة إي�مانية تتجاوز المكان،  معنويًّا كاجتماع األمَّ
ب��ل قد تتجاوز الزمان بالتواصل مع األمة عرب التاري��خ، وتقدير منزلة هذا التاريخ 
يف إط��ار المرجعية اإلس��امية، ولذلك كان األئمة والعلماء ي��رون أن معنى لزوم 
جماع��ة المس��لمين أي التزام ما هم علي��ه من التحليل والتحري��م والطاعة فيهما، 
ومن قال بما يقول به المسلمون فقد لزم جماعتهم، ومن خالف ما تقول به جماعة 
المس��لمين فقد خالف جماعته��م التي أمر بلزومها، فهم لم يعتربوا االش��رتاك يف 
المكان دليا على االنتماء للجماعة؛ بل يجب إظهار المواالة هلل ورسوله والرضا 

ب�مرجعية الشرع يف األمور كلها.
جتاعة التسلتين والاتاعات اإلسالمية:

ظه��رت عرب التاريخ اإلس��امي فَِرق كثيرة يف المش��رق والمغرب انحرفت 
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وخرجت عن جماعة المسلمين، وبدأ الخروج على جماعة المسلمين لما وقعت 
األحداث السياس��ية والعسكرية بين س��يدنا علي بن أبي طالب وسيدنا معاوية بن 
أبي سفيان رضي اهلل عنهما؛ حيث ظهرت فرقة شايعت سيدنا علي بن أبي طالب 
رضي اهلل عنه، وفرقة ش��ايعت س��يدنا معاوية رضي اهلل عن��ه، وفرقة خرجت على 
من ش��ايعوا اإلمام علي بن أبي طالب وات�هموه��م بالكفر وهم الخوارج، وظلت 
األحداث السياس��ية والعس��كرية يف تدهور حتى ُقتل سيدنا الحسين رضي اهلل عنه 

مظلوًما، وخرج أهل المدينة على يزيد بعدما استباحها.
خرج أهل الس��نة والجماعة بعد كل هذه األحداث ب�موقف وس��ط بين كل 
تلك الفرق، فهم ليسوا شيعة لسيدنا معاوية رضي اهلل عنه وال أتباع شيعته، وإن�ما 
ه��م أتباع لس��يدنا علي ولمعاوية رض��ي اهلل عنهما وكل أصح��اب النبي صلى اهلل 
عليه وس��لم، ويحبون جميع الصحابة رضي اهلل عنهم، وال يحطون من ش��أن أي 
واح��د من الصحابة الك��رام، وكان موقفهم من الخافات السياس��ية التي حدثت 
بي��ن الصحابة هو التعام��ل معها بإثبات االجتهاد لهم وطل��ب الحق والبحث عن 

مصلحة األمة والسكوت عما شجر بينهم، وعدم الوقوع فيهم.
ثم كثرت الفرق والتحزبات مع بداية القرن الثالث الهجري، فظهرت القدرية 
والمعتزلة والمجس��مة وتعددت فرق الش��يعة، وكان له��ذا التعدد واالختاف أثر 
س��يئ يف وحدة المس��لمين وقوهت��م؛ ألن كل صاحب فرقة ومذهب من ش��أنه أن 
يدع��و غي��ره إليه، وتقع العداوة بين��ه وبين المختلفين بس��بب التعصب والرغبة يف 

إعاء شأن مذهبه ورأيه.
تشأ  الاتاعات اإلسالمية وط العصر الحديث:

ويف العصر الحديث نش��أت الجماعات اإلس��امية المعاصرة بعد س��قوط 
الخافة اإلسامية وتفكيكها إلى دويات، أصبحت كل دولة لها حدود جغرافية 
تعزله��ا عن ح��دود الدول األخرى، فقام��ت يف هذه الدول جماع��ات مختلفة قد 
أحزن�ه��ا غياب جماعة المس��لمين تحت إم��ام واحد، وكان��ت دعوت�ها هي عودة 
الخافة اإلس��امية، إال أن األمر تطور وأحس��نوا الظن بأنفس��هم وأس��اءوا الظن 
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بغيره��م، فلم يروا أن أح��ًدا مؤهل لهذا األمر إال هم، ولذا فكانت تنادي لنفس��ها 

هي بالخافة وألمرائها. 
وهنا حدثت الفرقة والتش��رذم ووقع الخاف والشقاق بين صفوف جماعة 
المس��لمين، ف��كل يري��د أن يس��تقطب جماهير الن��اس خلفه، وب��دأت بعض هذه 
الجماع��ات بإنش��اء جناح عس��كري له��ا، وخرج��وا على حكومات تل��ك الدول 
اإلس��امية التي أقرت الشريعة اإلسامية مصدًرا رئيسيًّا للتشريع يف الباد. فقالوا 

بكفر هذه الحكومات واألنظمة! وزعموا أن�ها تحكم بغير ما أنزل اهلل.
واعتربت تلك الجماعات أنفس��ها أنظمة مستقلة ولها إمام، وعقدت الوالء 
والمبايع��ة لقادهتا، وكان هذا هو أس��اس االنتماء والوالء، فهم بكل هذه األش��ياء 
خرج��وا ع��ن جماعة المس��لمين التي أمرنا اهلل ع��ز وجل لزومها وع��دم الخروج 

عنها، وهم السواد األعظم من المسلمين.
وه��ذا االنحراف جاء من الخروج ع��ن المرجعية، والخروج عن المرجعية 
س��ببه المش��ارب واألهواء والمصالح التي تك��ون يف أيدي قادة ه��ذه الجماعات 
أو عم��وم الن��اس الذين ال يعرفون من أين يأخذون دينه��م. وهذه الجماعات عرب 
رع: الكتاب والسنة، وإما أن تفصلهم  ا أن تفصل الناس عن مصادر الشَّ التاريخ، إمَّ

عن علمائهم.
فظهر ب�هذا أن هذه الفرق والطوائف يف العصر الحديث ما هي إال امتداد إلى 
إحياء أفكار الخوارج، فهذه الجماعات التي تدعي ألنفس��ها التأهيل إلقامة الدين 
وتطبيقه دون غيرها زوًرا ال يجوز االنتس��اب إليها وال السير على أفكارها؛ ألن�ها 
مخالفة للش��رع الحنيف جمل��ة وتفصيا، فالش��رع أمرنا بعدم مفارق��ة الجماعة، 

ولزوم السمع والطاعة لألمير والحاكم. 
فتبي��ن أن الش��رع الش��ريف أمرنا بلزوم جماعة المس��لمين وع��دم الخروج 
عليه��ا، حتى ل��و كانت الني��ة صالحة؛ ألن ه��ذا يؤدي إل��ى الفرقة والتش��رذم بين 
المس��لمين، أما التجمعات التي تحدث داخل جماعة المس��لمين ويقصد ب�ها نفع 
المجتمع مثل جمع الزكاة واألضاحي وكفالة اليتامى وأمور الخير والرب، فا بأس 

به؛ ألنه ليس فيه خروج عن جماعة المسلمين.
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أما غي��ر ذلك من جماعات -لها برامجها السياس��ية والعس��كرية المخالفة 
لألم��ة والت��ي تبايع إمامها حت��ى على قت��ال إخوان�هم المس��لمين إن صدرت لهم 
األوام��ر بذل��ك- فاالنتماء إليه��ا والتعصب لها والوالء لقادهت��ا والرباء من كل ما 
عداها كان مصدر ويات كثيرة على المس��لمين يف ه��ذا العصر، وأدَّى إلى وقوع 
اإلره��اب والخ��راب واإلرج��اف بين عوام المس��لمين، فكانت مصدر ش��رٍّ على 

البلدان المسلمة، وأيضا مصدر شرٍّ وتشويه لصورة اإلسام يف ذهن العالمين.
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االندماج )حب األوطان( والتعايش وااللتزام بالثوابت

حل الضطن وط اإلسالم:
مما ال ش��ك فيه أن لحب الوطن يف اإلس��ام ش��أًنا عظيًما، فهو طبع بشريٌّ 
َجَبل اهلل عليه الخلق، فالنبي صلى اهلل عليه وسلم أحب وطنه األول مكة المكرمة 
حبًّا ش��ديًدا وح��زن حزًنا بالًغا عن��د الهجرة منها، ولوال إخراج كف��ار أهل مكة له 
م��ا خرج منه��ا، فهي بلده ووطنه الذي نش��أ في��ه، وهي أحب الباد إل��ى قلبه كما 
تِي  تِنَّ ٱلَّ أخرب، وعندما اش��تد به الش��وق لوطنه قال له اهلل -س��بحانه وتعالى-: }إ
َك إتَِلٰ َمَعادٖ{. ]القصص: 85[ فوعده بذلك أن س��يرده  فَ��َرَض َعلَۡيَك ٱۡلُقۡرَءاَن لَ��َرآدُّ
ويعي��ده إلى وطنه، ولما هاجر صلى اهلل عليه وس��لم من مك��ة إلى المدينة دعا اهلل 
ع��ز وجل أن يحببها إليه كما حبب إليه مكة فاس��تجاب ل��ه اهلل عز وجل، فكان إذا 
قدم من س��فٍر وعاد إليها فنظ��ر إلى ُجْدران المدينة َأْوَض��َع راحلته، وإن كان على 
دابٍَّة حركها من حبِّها. وكانت أمنا عائش��ة -رض��ي اهلل عنها- تحن إلى وطنها بعد 
ة السفر  الهجرة وتسأل القادمين منه عن أحواله، حتى إن الشرع قد جعل علَّة مشقَّ
وتِ 

َ
نُفَس��ُكۡم أ

َ
نتِ ٱۡقُتلُٓواْ أ

َ
نَّا َكَتۡبَنا َعلَۡيهتِۡم أ

َ
ه��و ح��ب الوطن، واهلل قد قال: }َولَ��ۡو أ

ٱۡخرُُجواْ متِن دتَِيٰرتُِكم{. ]النسـاء: 66[، فقرن بين قتل النفس ومفارقة األوطان لش��دة 
ن��زوع الروح نح��و أهله ووطنه الذي��ن فارقهم حتى لكأنه تفارق��ه روحه، وكذلك 
كان��ت للمس��افر دعوة مس��تجابة يف اإلس��ام ألن مفارقة الوطن كما ق��ال العلماء 
مظنَّ��ة انكس��ار القلب، وانكس��ار القلب من أعظم أس��باب اإلجاب��ة، وألجل هذا 
الباعث الفطري يف االشتياق للوطن واأللم المتسبب للنفس بمفارقتها كان فضل 
الهجرة يف سبيل اهلل عظيًما؛ ألهنا تجرد من كل ما تحبه النفس وتميل إليه، والمال 

والذكريات ومباهج الحياة األولى. 
التضاطنة وامتاتاء مع املازام  الدضا ا:

المواطنة هي انتماء اإلنس��ان لوطنه وأرضه، وتعلقه به وتحققه هبذا االنتماء 
متس��اويا مع غيره م��ن إخوانه يف الحق��وق والواجبات داخل ه��ذا الوطن، وتلك 
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ب من مش��اعر اعتبارية وروحية وعاطفية وإنسانية وقومية،  الوطنية هي مزيج مركَّ
وه��ي انتماء إل��ى وطن أو أمة وهو عضوية كاملة يف ه��ذا المجتمع بكل ما فيه من 
مسؤولية وتشريف، والمواطنة مفهوم شامل يساوي بين الناس ويزيل فوارق العرق 
والجنس واللون تحت راية الوطن الواحد، فالمواطنة يف اإلسام ال تتعارض مع 
االنتم��اء لألمة اإلس��امية؛ ألن دوائ��ر االنتماء متعددة وهي ليس��ت متعارضة بل 
متداخلة، فاإلنس��ان يعتزُّ باالنتماء لإلنس��انية أواًل، وينتمي لوطنه وينتمي للس��انه 
ولغته، ولكن الش��رع وضع ضوابط لهذا االنتماء كي ال يطغى بعضها على بعض، 
فمنع من التعصب لألنس��اب أو التفاخر هبا على الغير، وس��اوى بين العربي وغير 
العربي يف الحقوق والواجبات حتى ال تكون اللغة ذريعة للعداوة بين المسلمين، 
وجعل التفاضل قائًما على أساس التقوى وحدها، والقرآن الكريم يذكر أن الناس 
ُخلِق��وا من نفس واحدة، ويف الس��نة النبوية: أن كل الن��اس آلدم، وآدم من تراب، 
ب، فالرس��ول  وحث اإلس��ام كثيًرا عل��ى التجمع والوحدة وعدم التفرق والتحزُّ
قد شبه انتماء المسلمين لبعضهم البعض بأهنم كالجسد الواحد إذا تألم فيه عضو 
ش��كا ألمه باقي األعضاء، وجعل اإلسام حب المسلم للمسلم شرًطا من شروط 
اإليم��ان، وقد وضع اإلس��ام مقومات متع��ددة ُتعلِي من ش��أن الوطن وتحفظه، 

وتبين شروط المواطنة، حتى ال يطغى انتماء على آخر، ومن هذه المقومات:
العم��ل بكتاب اهلل وس��نة نبيه الكريم واألخذ هبما: ف��إن القرآن كتاب جامع 
لي��س في��ه عوج جعل��ه اهلل رحمة للناس وأن��زل فيه من األمثال والع��رب والمواعظ 
واألوام��ر والنواهي ما ل��و أخذ هبا الناس لنالوا الف��وز يف الدنيا واآلخرة، وجاءت 
س��نة نبيه عليه الصاة والس��ام مفس��رة ومبينة لما يحتاج إلى ذلك، وقد أمرنا اهلل 
عز وجل بطاعته وطاعة نبيه، وأوصانا النبي باتباع س��نته وس��نة الخلفاء الراشدين 

من بعده، وهيأ اهلل للسنة رجااًل يحفظوهنا، فالسنة النبوية وحي من اهلل كالقرآن.
وقد اس��تقر عند المسلمين أن القرآن والس��نة مصدرا التشريع واألحكام يف 
اإلس��ام، فا بد من جعلهما المرجعية الرئيسية يف التشريع يف قوانين الوطن، كما 
هو موجود يف نص الدس��تور المصري بأن مبادئ الشريعة اإلسامية هي المصدر 

الرئيسي للتشريع.                                      
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ومنه��ا أيضا طاع��ة ولي األمر: فدينن��ا الحنيف يف القرآن الكري��م أمر بطاعة 
أولي األمر، وهذا بعد األمر بطاعة اهلل عز وجل ورس��وله الكريم، وأولو األمر هم 
األمراء ونواهبم أو هم أهل العلم والتخصص، وطاعتهم واجبة ما لم تكن معصيًة 
هلل عز وجل، وأمرنا اإلس��ام بنصرهتم يف الظاه��ر والباطن؛ ألن يف نصرهتم نصرة 
للمس��لمين أجمعين، ومن الواجب علينا أيًضا نصح ولي األمر وتحذيره من عدو 
أو حاس��د يقصده بسوء، والواجب على المس��لم معاونة ولي أمره وتأليف قلوب 
المس��لمين وجمعها علي��ه والدفاع عنه بالقول والفع��ل؛ ألن تقوية ولي األمر قوة 

للوطن.
ومنه��ا البع��د عن االخت��الف والفرقة: اإلس��ام قد جاء ليخ��رج الناس من 
الظلم��ات إل��ى الن��ور وأزال ب��ه جهالته��م وجم��ع ش��تاهتم، وأمره��م باالعتصام 
والتمسك بدين اهلل وأمرهم بعدم الفرقة بعدما ألف اهلل بين قلوهبم وجعلهم إخوة 
يف اإلس��ام وأكد على تلك األخوة كثيًرا وأنه ال يجوز لمس��لم تحقير أخيه، وأمر 
كل مس��لم أن يحب ألخيه ما يحب لنفسه، وأكد اإلس��ام على نبذ الفرقة والفتنة 

لما يف ذلك من شر بالغ.
ومنها الحف��اظ على أمن الوطن والمواطِن: حدثنا القرآن الكريم عن األمن 
الُمطلق فيأمن الناس يف حياهتم الدنيا على أنفسهم وعقولهم وأعراضهم وأموالهم 
ويأمنون يف اآلخرة من العذاب، ونجد سيدنا إبراهيم -عليه السام- يدعو ألهله 
ولوطنه باألمن واالطمئنان قبل دعوته لهم بالرزق؛ ألن األمن أساس الحياة الطيبة 
فا فائدة لألموال يف ظل غياب األمن، وتحدث حبيبنا ونبينا محمد صلى اهلل عليه 
وس��لم يف هذا المعنى وذكر أن من ملك الصحة واألمن وقوت اليوم فكأنما ملك 

الدنيا بما فيها.
المحافظ��ة على أم��الك الوطن ومكتس��باته: إن كل ما يوج��د يف الوطن من 
حضارة وآثار ومؤسسات ومنش��آت عامة على مختلف تخصصاهتا وأنواعها هي 
مل��ك لنا جميًعا، فواج��ب على كل فرد المحافظة عليه��ا وحمايتها كحفاظه على 

بيته، فديننا الحنيف أمرنا بالحفاظ على المال العام ومن فرط يف ذلك فقد خان.
الوسطية واالعتدال يف التعامل مع خلق اهلل المسلمين وغير المسلمين: كرم 
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اهلل أمة اإلس��ام فجعلها أمة وس��ًطا وجعلها تشهد على جميع األمم وجعل النبي 
الكري��م محم��ًدا -صلى اهلل عليه وس��لم- وهو القدوة يف أقوال��ه وأفعاله الصادق 
األمين الطيب الهادي المبشر العادل الذي حث أمته على االعتدال واالقتصاد يف 
كل ش��يء يف المأكل والمشرب والملبس والنوم والقول والفعل، فنهى عن الغلو 
والفظاظة وغاظة القلوب، فوجب اتباع س��نته وهديه يف تعامله مع شركاء الوطن 

من غير المسلمين ومن يفعل غير ذلك ويتبع الهوى فقد ضل وأضل.
الاعايا وامتدماج:

 م��ن أه��م واجب��ات الوطن ال��والء واإلخ��اص للوط��ن وحب��ه وأهله من 
المس��لمين وغير المسلمين فهم يتقاس��مون العيش واألمن مًعا والخطر يداهمهم 
مًعا، لكن هنى دين اإلس��ام عن مواالة األعداء من غير المس��لمين، وهناك بعض 

األسس للتعايش يف اإلسام مع غير المسلمين:
). الوح��دة اإلنس��انية: ُيقر دين اإلس��ام أن الناس كانوا أم��ة واحدة وأهنم 
خلق��وا م��ن نفس واحدة، وأن س��يدنا آدم -عليه الس��ام- أبو البش��ر وكل الناس 
تربطه��م أخوة اإلنس��انية، فلما بع��ث اهلل -عز وجل- نبينا محم��ًدا صلى اهلل عليه 
وس��لم بعثه لكافة البش��ر رحمة للعالمين، وأن رهبم واحد، خلقهم جميًعا لعمارة 
األرض، كم��ا نج��د يف دي��ن اإلس��ام أن اهلل جعل الناس ش��عوًبا وقبائ��ل مختلفة 
ليتعارف��وا، وأقر اإلس��ام مبدأ تعدد الش��رائع ع��رب التاريخ اإلنس��اين وأن األنبياء 
إخ��وة، ش��رائعهم مختلفة ولك��ن دينهم واحد، فكرم اهلل عز وجل اإلنس��ان بغض 

النظر عن جنسه أو دينه أو معتقده، فكيف ال نتعايش على ذلك؟
2. حرية االعتقاد: أخربنا اهلل عز وجل يف كتابه الحكيم أن ال إكراه يف الدين، 
فأخربنا أن الدين عند اهلل اإلسام وبعث فينا الرسل للهداية وترك لنا حرية االختيار 
ولو شاء لهداهم جميًعا إليه، لكنه جعل الباء واالبتاء والثواب والعقاب والجنة 
والنار، ومنع اإلس��ام س��ب ما يعبده اآلخرون ويعتقدونه، وأمنهم على أنفس��هم 

ودمائهم وأموالهم وكنائسهم.
3. حق العيش للجميع: تقتضي المواطنة وحرية العقيدة حق العيش لجميع 
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أبناء الوطن دون تمييز بينهم بس��بب دين أو لون، وقد عاش غير المسلمين يف ظل 
الدولة اإلس��امية يف أمن وأمان فأمِنوا على أنفس��هم وذرياهتم وأموالهم، وُسمح 
لهم بممارسة دينهم وشعائرهم الدينية، وعندما أقيمت الدولة اإلسامية بالمدينة 
المن��ورة يف عهد رس��ول اهلل صل��ى اهلل عليه وس��لم عهد إلى وفد نص��ارى نجران 
وأذن لهم أن يصلوا يف المس��جد النبوي صاة عي��د الفصح، كذلك كتب عمر بن 

الخطاب رضي اهلل عنه عهد أمان إلى نصارى القدس.
4. الع��دل والح��ق: أق��ام دين اإلس��ام دولة الع��دل وأعط��ى كل ذي حق 
حق��ه ولم يفرق بين أحد وآخر بس��بب دينه، وأمر بع��دم التعدي والجور ولو على 
األعداء، وعلمنا أن أهل الكتاب ليس��وا س��واًء فمنهم المؤمنون ومنهم األمناء َمن 
إن أمنت��ه عل��ى قنطار يرده إلي��ك، وكان الفاروق عمر بن الخط��اب رضي اهلل عنه 
ال يفرق يف عدله بين مس��لم ويهودي، ونجد يف نبينا الكريم صلى اهلل عليه وس��لم 
األس��وة الحسنة عندما َس��رقت المرأة المخزومية فخاطبوه فيها أن يرتكها فامهم 
صلى اهلل عليه وس��لم وأخربهم أن األقوام الس��ابقة أهلكهم التفرقة يف الحكم بين 
الش��ريف والضعيف وأقسم لو أن السارق فاطمة ابنته لقطع يدها الشريفة، فالكل 

يف اإلسام سواء يف الحق.
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التجديد في الفكر اإلسالمي
م��ن المفاهيم التي تحتاج منَّا إلى ضبط وتحديد: مفهوم التجديد، وبالذات 
يف خصوص الفكر اإلسامي والخطاب الديني؛ وذلك لِما تحمله كلمة »التجديد« 
من مدلوالت سلبية تطرأ على العقول واألذهان بمجرد ذكرها، وأيًضا لِما تحمله 
ح معنى التجديد يف  م��ن تعميم وإطاق، ونحاول يف هذه الس��طور القليلة أن نوضِّ

الفكر اإلسامي ومجاالته وضوابطه.
معنى الااديد:

التجدي��د يف لغ��ة العرب تعني إعادة الش��يء إل��ى حالته األول��ى، بمعنى أن 
الش��يء ُوج��د على هيئٍة ما، ثم طرأ عليه ش��يٌء غيَّره، فإذا ُأعي��د إلى حالته األولى 

التي كان عليها كان هذا تجديًدا، والجديد خاف القديم. 
والتجدي��د يف االصط��اح يتف��ق مع المعن��ى المذكور يف أص��ل اللغة، لكن 
يختل��ف ه��ذا المفهوم باخت��اف المجال الذي ُيس��تعمل فيه. أما يف الش��رع؛ فقد 
يك��ون التجديد بإحياء م��ا انطمس من معالم الدين وإعادة نش��ره بين الناس، وقد 
يكون بتنقية الدين من خال بيان ما أدخل فيه وهو ليس منه، وقد يكون باالجتهاد 

يف النوازل الحديثة والوقائع المعاصرة. 
معنى اللكر اإلسالمط:

الفك��ر يف اللغة العربية من التفك��ر بمعنى التدبر والتأمل، وهو إعمال العقل 
يف األش��ياء، وبحث األمور طلًبا للوصول للحقيقة، والمعنى االصطاحي للفكر 
ال يختل��ف كثي��ًرا ع��ن المعنى ال��وارد يف اللغة؛ فه��و يدور حول إعم��ال العقل يف 
البح��ث يف أمور معلومة للوصول إلى أمور مجهولة من خال ترتيب النتائج على 

المقدمات. 
أما مصطلح »الفكر اإلسامي«؛ فيمكن تعريفه بأنه: ما قام به المسلمون من 
محاوالت واجتهادات لفهم اإلسام وبيانه من خال مصادره األصلية يف العقيدة 

والتشريع واألخاق، وهذا هو المقصود هنا.
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التراد  ااديد اللكر اإلسالمط، والحاجة اليه:

ُيقص��د بتجديد الفكر اإلس��امي: النظ��ر فيما تركه العلماء المس��لمون من 
ت��راث علم��ي، وإظهار م��ا تضمنه من محاس��ن، واالس��تفادة مما فيه م��ن مناهج 
وقواع��د، وتنقيت��ه م��ن اآلراء غير الصحيحة، ث��م االجتهاد يف إيج��اد آراء وأجوبة 

جديدة منضبطة لمعالجة ما يستجد من وقائع. 
والتجدي��د يف الفكر اإلس��امي من األم��ور التي ترتبط بخصائص الرس��الة 
المحمدية والش��ريعة اإلسامية؛ من حيث كوهنا رسالة خاتمة هذا من جهة، ومن 
جهة أخرى: أهنا رسالة عامة للناس أجمعين، ونصوص الشرع محدودة والوقائع 

ال تنتهي، ومن َثمَّ كان االجتهاد والتجديد أمًرا حتميًّا وضروريًّا. 
ماامت الااديد وط اللكر اإلسالمط:

من أهم مميزات الدين اإلسامي أنه يشتمل على الثابت والمتغير، والثابت 
هو مبادئ هذا الدين الراسخة التي يجب التمسك هبا يف كل زمان ومكان، والمتغير 
ه��ي األمور التي تتغير بتغير األش��خاص واألحوال والزم��ان والمكان، وبه ُندرك 
مرونة الدي��ن ومراعاته لمختلف األحوال وغيرها من الجهات األربع التي س��بق 
ذكرها، والتجديد المطلوب هو المتعلق بجانب المتغيرات ال الثوابت التي تمثل 

هوية الدين، والتي لم يقع فيها خاف أصا.
واإلسام عبارة عن عقيدة وش��ريعة وأخاق؛ أما أصول العقائد والحقائق 
اإليماني��ة واألم��ور الغيبية، م��ن نحو اإليمان ب��اهلل ومائكته وكتبه ورس��له وعدم 
التفري��ق بين أحد منهم، واإليمان باليوم اآلخ��ر وبالبعث وبالجنة والنار وبالقدر، 
فه��ي ثابت��ة ال تقبل التغيي��ر والتطوير من جه��ة اعتقادها واإليمان هب��ا، وأما فروع 
العقائ��د من نحو البحث يف أس��ماء اهلل الحس��نى وتعيينها؛ فهي م��ن فروع العقائد 
التي تقبل االجتهاد والتجديد؛ ولذلك وقع االختاف بين العلماء فيها، وال إنكار 

يف ذلك.
وأم��ا يف جانب الش��رائع من عبادات ومعامات ونحوه��ا؛ فمنها ما ال يقبل 
التجدي��د أص��ا، مثل المقاص��د الكلية للش��رع التي جاء لحفظها، وهي خمس��ة؛ 
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حفظ النفس والعقل والدي��ن والعرض والمال، ومثل القواعد الفقهية التي تتفرع 
منها باقي القواعد، وهي خمس��ة أيًضا؛ اليقين ال يزول بالش��ك، والمش��قة تجلب 
التيس��ير، والضرر ُيزال، والعادة محكمة، واألمور بمقاصدها، وكذلك من ثوابت 
الدي��ن: األحكام قطعية الثب��وت التي ال مجال لاجتهاد فيه��ا، وال يدخلها التغير 
وال التجدي��د، وه��ي ما يطلق عليها: المعلوم من الدي��ن بالضرورة، مثل: وجوب 
الصلوات الخمس، وفرضية الزكاة، وصوم شهر رمضان، وأن الحج واجب مرة يف 
العمر لمن استطاع إليه سبيا، وأن الزنا محرم، والربا محرم، وأن الخمر محرمة، 
وأن حج��اب المرأة البالغة المكلفة واجب، فهذه أحكام ثابتة ال تتغير وال مدخل 
لاجته��اد فيها ابتداء، أما ما قد يطرأ عليها يف حاالت معينة فقد ضبطتها الش��ريعة 
��عوا يف ش��رحها وبياهن��ا؛ بما يرفع  ونبه��ت عليها، وذكرها العلماء يف كتبهم وتوسَّ
عنها كل إشكال، وهو ما يمكن أن نسميه برعاية الظروف االستثنائية والضرورات 
ع الشرائع وأوجب التكاليف، ولكنه سبحانه أراد  واألعذار؛ فإن اهلل تعالى قد ش��رَّ
بنا اليسر، ولم يجعل علينا يف الدين من حرج؛ فشرع الصاة يف أوقات مخصوصة 
وعل��ى هيئة معينة، لكن راعى يف الوقت نفس��ه الحاالت االس��تثنائية، فخفف عن 

المريض وعن المسافر، وكذلك يف الصوم أيًضا.
ومن مج��االت التجديد يف خصوص الفقه والتش��ريع: االجتهاد يف النوازل 
المعاص��رة؛ فإن قضاي��ا الناس ومش��كاهتم متج��ددة بتجدد األزم��ان واختاف 
الم��كان، لذلك ينبغي على المجتهد الذي اس��تجمع ش��روط االجتهاد أن يجتهد 
للناس يف المستجدات والمعامات الحديثة والعقود الجديدة، وقد يكون التجديد 
يف هذه األمور ليس مس��ؤولية ش��خص بعينه، وإنما تقوم به جهات ومؤسس��ات؛ 
كالمجامع الفقهية ودور اإلفتاء واألكاديميات البحثية، وهو ما يمكن لنا أن ُنطلق 

عليه »االجتهاد الجماعي«. 
وأم��ا يف األخاق؛ فهناك أمور متفق عليها بي��ن العقاء فضا عن أصحاب 
الديان��ات؛ كالصدق واألمانة والكرم والش��جاعة، فهذه من فضائل األخاق التي 

ال يعقل أن تصبح يف وقت من األوقات رذائل.
لك��ن قد يتصور التجديد يف بع��ض النواحي األخاقية؛ وذلك مثل: إحيائها 
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وإعادة نش��رها بين الناس مرة أخرى، وأيًضا من خال بيان عدم نسبيتها، وأصالة 
مرجعيته��ا الش��رعية، وكذل��ك بدم��ج القي��م األخاقي��ة بالمعام��ات وغيره��ا، 
واستخدام وسائل التواصل واإلعام الحديثة لرتسيخ األخاق الفاضلة والتأكيد 

عليها. 
وضا ي الااديد وط اللكر اإلسالمط:

ونحن نتكلم عن مس��ألة التجديد يف الفكر اإلس��امي، فإننا يف أشد الحاجة 
لوض��ع ضواب��ط محددة لهذا التجدي��د حتى ال يخرج األمر ع��ن الغاية المطلوبة، 
وحت��ى ال نقع يف ف��خ التغري��ب ال إحياء ال��رتاث الديني والفكر اإلس��امي بفهم 
صحي��ح وإيج��اد آليات جدي��دة لعرض ه��ذا الفكر وه��ذا الرتاث ال��ذي تركه لنا 

علماؤنا األوائل.
إن دع��اة التغريب ي��رون أن التجديد يعني فهم الن��ص الديني فهًما يتفق مع 
العصر ويناسبه ومن غير ارتباط بأدوات فهمه، وترك كل ما هو قديم وقبول كل ما 
هو جديد وبدون تحفظ على شيء، ومن َثمَّ تنشأ منظومة قيم وممارسات اجتماعية 
جديدة. وهذا الفهم للتجديد ال نرتضيه؛ ألننا نرى للتجديد معنى آخر -كما سبق 
يف التعري��ف- فالتجديد ال بد وأن يقوم على تع��اون بين الماضي والحاضر، وأن 
تك��ون البداية م��ن داخل اإلس��ام ال من خارج��ه، وليس مجرد التقلي��د لألفكار 
الواردة من الغرب؛ إذ إن هذه األفكار تختلف عن الفكر اإلس��امي من منطلقاهتا 

وأهدافها، لذا كان ال بد من وضع ضوابط للتجديد، ومن أهمها:
أوال: االعتم��اد عل��ى النص��وص الش��رعية الموث��وق بنقله��ا، أم��ا الق��رآن 
الكري��م فل��م يدخله تغيير أو تحريف؛ ألن اهلل تعالى ق��د تعهد بحفظه، وأما توثيق 
األحاديث الش��ريفة؛ فقد توفر لذلك الجهود الكبيرة من العلماء والمحققين على 
مر العصور، وُخدمت الس��نة الش��ريفة خدمة عظيمة من خ��ال الجمع والتنقيح؛ 
فكانت كتب الصحاح والسنن والمسانيد، فينبغي أن ينطلق التجديد معتمًدا على 

ًقا. هذه النصوص التي نقلت إلينا نقا ُموثَّ
ثانًيا: إحياء الفهم الصحيح للنصوص الشرعية، وهذا الفهم يكون من خال 
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المناه��ج العلمي��ة واألدوات واآلليات التي من خالها يحص��ل الفهم الصحيح، 
وأول أدوات الفه��م الصحي��ح: اللغة؛ فهي المفتاح ل��دالالت األلفاظ ومعانيها، 
وأيًض��ا: معرفة األمور المصاحبة للنصوص كأس��باب الن��زول والورود ونحوها، 
ومعرفة الناس��خ والمنسوخ، والعام والخاص، والمطلق والمقيد وغير هذا، ومن 
آلي��ات الفهم الصحيح أيًضا: قراءة نصوص الش��رع باعتبارها وحدة متكاملة؛ فا 

نأخذ جزًءا ونرتك اآلخر.
ثالًث��ا: مراعاة ضواب��ط االجتهاد: االجته��اد جزء مهم من مس��ألة التجديد؛ 
ولكي يكون االجتهاد س��ليًما ال بد وأن يكون مبنيًّا على أس��س معتربة، فاالجتهاد 
ال��ذي يصاح��ب التجدي��د ليس اجته��اًدا غي��ر منضبط، وإنم��ا هو اجته��اد مرتبط 
بضواب��ط تقربه من الصواب وتبعده من الخطأ، فاالجتهاد المعترب ال يكون إال من 
شخص مؤهل له قدرات علمية محددة ُتمكنه من القيام بذلك، ومن غير المقبول 
وال المعق��ول أن يقتحم االجتهاد أش��خاص دخاء ليس لهم من العلم الش��رعي 
إال القدر اليس��ير، ثم إن االجتهاد ال بد وأن يكون مقروًنا بأدلة الش��ريعة، ومن َثمَّ 
��نَّة النبوية المطهرة، أو  ��ا يف القرآن الكريم أو السُّ ف��ا ُيقبل أي اجتهاد يخالف نصًّ
يخالف المقاصد العامة للش��ريعة، وكذل��ك ال يجوز أن يكون التجديد من خال 
االجته��اد بتتبع رخص المذاه��ب وزالت العلماء أو معتمًدا على اآلراء الش��اذة، 
لكن ليس هناك مانع من التيس��ير؛ ألنه من جملة قواعد الش��ريعة، وفارق كبير بين 

التيسير والتساهل.
رابًعا: عدم التناقض مع الش��ريعة؛ فيجب أال يتناقض التجديد مع أصل من 
��ا من نصوصها، فأي فكر يتع��ارض مع النصوص  أصول الش��ريعة أو يخالف نصًّ

الشرعية ومقاصدها مردود وال قيمة له.
خامًس��ا: التجديد ال يكون لفكر مردود؛ وذلك مثل األفكار التي جاءت يف 
حوا بعدم  ال��رتاث الفكري اإلس��امي لكّن العلماء نبَّهوا على ع��دم صحتها وصرَّ
قبوله��ا، ف��ا اعتبار لتجدي��د يف الفك��ر يتبنى آراء ف��رق ومذاهب خ��اف ما عليه 
جمهور أهل الس��نة من المسلمين؛ وذلك مثل ما قاله المعتزلة يف مسألة التحسين 
��ن وُيقبِّح، ألن الصواب أن التحسين والتقبيح  والتقبيح العقليين، وأن العقل ُيحسِّ
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يأتيان من جهة الشرع.
الاراث والااديد:

الرتاث كلمة تطلق على ما يرتكه اإلنس��ان بعد موته لورثته، والمراد هبا هنا: 
المنتج البشري المنقول شفاهة وكتابة لألمة اإلسامية قبل مائة عام.

والرتاث اإلسامي تراث متين وال توجد أمة من األمم خدمت تراثها كخدمة 
المسلمين لرتاثهم، والتجديد ال يعني بحال من األحوال إهدار الرتاث اإلسامي 
امة، بل عاقة التجديد بالرتاث  والموروث الثقايف ألمة المسلمين، فهذه دعوة هدَّ
تق��وم على فه��م الرتاث فهًما دقيًق��ا عميًقا واالنتفاع بكل ما في��ه ثم االنطاق إلى 
الواقع وإدراكه إدراًكا صحيًحا، فالشخص الذي يريد التجديد يف الفكر اإلسامي 
ال بد وأن يس��تفيد مم��ا تركه لنا العلماء المتقدمون من خ��ال مناهجهم ومن غير 

توقف على مسائلهم وأمثلتهم.
الااديد  ين الااتيد والاَّسيُّل:

وقعن��ا يف عصرنا الحاضر يف أزم��ة فكرية طاحنة، وصلنا فيه��ا أن صرنا بين 
مطرقة التشدد والتجميد وسندان التَّسيُّب والتفريط؛ فبينما ترى بعض التوجهات 
واآلراء عدم جدوى التجديد ألهنم فهموه ال على وجهه الصحيح، ورأوا أنه يعترب 
دع��وة للهدم، يرى آخرون ضرورة التجدي��د بمعناه غير المنضبط الذي يعني ترك 
كل م��ا هو قديم وأخذ كل ما هو جديد من غي��ر قيد أو تحفظ، والحق بخافهما؛ 
أما أصحاب التوجه األول؛ ألن ما يقولونه يخالف معنى عموم الرسالة المحمدية 
الخاتم��ة وصاحيتها لكل زمان وم��كان، وأما أصحاب الرأي الثاين؛ فألن قولهم 
يعني التَّفلُّت والتَّس��يُّب والحرية غير المقيَّدة، وعليه فالتجديد الذي نريده تجديد 

منضبط ُيراعي قواعد الشرع ومطالب العصر.
واهلل تعالى أعلم
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التعايش
خلق اهلل تعالى الناس وجعلهم شعوًبا وقبائل مختلفين ليتعارفوا ويتكاملوا 
ويتعايش��وا، ال ليتصارعوا ويعادي بعضم بعًضا، ثم أرسل اهلل تعالى الرسل وأنزل 
الكتب ألجل إرش��اد الخلق لما فيه صاح أمره��م يف الدنيا واآلخرة، وقد أقامت 
الرس��الة الخاتمة، رسالة س��يدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم، قواعد التعايش بين 
الن��اس يف جمي��ع األوق��ات واألزمان واألح��وال، ووجهت المس��لمين إلى ذلك 
ليصبحوا يف تناسق تام مع العالم من حولهم، يتفاعلون ويندمجون مع غيرهم وال 
يفرطون يف هويتهم وال ثوابتهم، وقد ترك لنا رسولنا الكريم صلى اهلل عليه وسلم 
نم��اذج للتعايش بين المس��لمين وغيره��م، ينبغي على المس��لم أن يدركها إدراًكا 

عميًقا حتى يعرف كيف يبني عاقته مع اآلخرين.
معنى الاعايا:

التعايش يف لغة العرب من العيش بمعنى الحياة، أما مصطلح التعايش الذي 
ش��اع يف ه��ذا الزمن المعاصر في��دل على مجموعة من المع��اين تختلف باختاف 

المجال الذي ُتستخدم فيه.
المعنى األول: وهو معنى سياس��ي أيديولوجي يتضمن معنى منع الصراع، 
والعمل على احتوائه بين المعسكرين االشرتاكي والرأسمالي يف المرحلة السابقة. 
والمعن��ى الث��اين: وه��و معن��ى اقتص��ادي يش��ير إلى عاق��ات التع��اون بين 

الحكومات والشعوب فيما له عاقة بالجوانب االقتصادية والتجارية.
والمعن��ى الثال��ث: وهو معنى ديني ثقايف حض��اري، وهو أحدث من األول 
والثاين، ويضمن تحديد معنى التعايش الديني أو التعايش الحضاري، والمراد به: 
أن تلتق��ي إرادة أهل األديان الس��ماوية والحضارات المختلفة من أجل أن يس��ود 
األمن والس��ام العالم، وحتى تعيش اإلنسانية يف جو من اإلخاء والتعاون على ما 
فيه الخير الذي يعم بين البشر جميًعا من دون استثناء، مستندين يف ذلك إلى قوى 

الخير الكامنة يف النفوس البشرية.
وعل��ى ذلك فالتعايش هب��ذا المعنى يعني قبول رأي اآلخر وس��لوكه القائم 
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على مبدأ االختاف واحرتام حرية اآلخر وطرق تفكيره وسلوكه وآرائه السياسية 
والدينية، وهو هبذا يتعارض مع مفهوم التسلط والقهر والعنف واألحادية يف الرأي 

والتوجه، وحول هذا المعنى يدور الحديث هنا.
تظر  اإلسالم لإلتساي  اعالاره اتساًتا:

قبل أن نحدد موقف اإلس��ام من قضية التعاي��ش ال بد وأن نضع مجموعة 
من المبادئ واألسس الخاصة بنظرة اإلسام لإلنسان باعتباره إنساًنا، بغض النظر 

عن جنسه ولونه ولغته ودينه: 
أوال: اإلس��ام دي��ن عالمي، ال يخت��ص بجنس دون آخ��ر أو بجماعة دون 
غيرها، ومن ثم فإن هذا يستلزم انفتاح الثقافة والحضارة اإلسامية على حضارات 

األمم، وأن تكونا متجاوبتين مع ثقافات الشعوب تأثيًرا وتأثًرا.
ثانًيا: اإلنسان يف أصل خلقته مخلوق مكرم ومفضل من اهلل سبحانه؛ لذلك 
دعا القرآن الكريم إلى احرتام اإلنس��ان وكرامته باعتبار إنسانيته. فالمسلم مطالب 

باحرتام غيره، وله أن يعمل على إقناعه ومحاورته من غير إكراه أو إجبار.
ثالًثا: االختاف بين البشر واقع بمشيئة اهلل وإرادته، وهذا االختاف يجعل 

ا يف الكرامة. لآلخر غير المسلم حقًّ
رابًع��ا: اإلس��ام يدعو إلى التعامل مع الناس جميًع��ا دون إفراط أو تفريط؛ 

ألن اإلنسان المسلم وغير المسلم هو خليفة اهلل يف أرضه.
خامًس��ا: الحي��اة اآلمنة والمطمئن��ة حق للن��اس جميًع��ا؛ ألن اهلل هو خالق 
الن��اس جميًعا، ووهب له��م الحياة، وال فرق يف هذا الحق بين إنس��ان وآخر، وال 
تمييز بين لون وجنس أو دين، واإلس��ام يدعو الناس جميًعا لفعل الخير وتجنب 

الشر واإلفساد يف األرض. 
سادًسا: اإلسام يأمر بالدعوة إلى اهلل بالحكمة والطريقة الحسنة، ويوضح 
أهنا خير األعمال، وإذا قوبلت باإلساءة، فعلى المسلم أن يقابل ذلك باإلحسان.

سابًعا: حرية االعتقاد مكفولة؛ حيث أعلن القرآن الكريم ذلك صراحة: أنه 
ال ُيجَبر أحد على اعتقاد شيء، أو إكراه على الدخول يف دين ال يريده. 
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ه��ذه مجموعة من المبادئ ال ب��د من وضعها نصب أعينن��ا ونحن نتحدث 
عن التعايش، وهكذا يؤس��س اإلس��ام لمب��دأ التعايش، فلم يقتص��ر على التأكيد 
على إنسانية اإلنسان وحصانته، بل أقام من خال نصوصه مجموعة من الجسور 
بين المس��لمين وغيرهم تفتح باب التاقي بينهم معلنة أن المسلمين مؤمنون بكل 

األنبياء والرسل، وأن جوهر الرساالت السماوية واحد يف غير تعارض أو تنافر.
مظاهر دعض  اإلسالم للاعايا:

هناك أحكام وتش��ريعات وتوجيهات كثيرة يف اإلس��ام تؤكد مبدأ التعايش 
مع اآلخ��ر، منها: إباحة أكل طعام أهل الكتاب وإباح��ة طعامنا لهم، وإباحة ذلك 
يتضمن إباحة المجالسة والتزاور والتعامل وتبادل المصالح، سواء كانوا يعيشون 
بي��ن المس��لمين ويف مجتمعهم، أو كان المس��لمون يعيش��ون معه��م ويف بادهم، 

وهذه من أسباب تدعيم التعايش. 
ومنها: إباحة زواج المسلم من المحصنات العفيفات من أهل الكتاب، وال 
يخفى أن يف جواز زواج المس��لم من الم��رأة المحصنة العفيفة الكتابية فتًحا لباب 

الرتاحم والمودة وتداخل األنساب واألرحام والحب بين المسلمين وغيرهم.
ومنها: مواس��اة المس��لمين لغيرهم يف مصائبهم، والقيام لجنائزهم، وعيادة 

مريضهم، وهي الرب والعدل واإلحسان، وقبول هداياهم. 
ال دي النلضي وط الاعايا: 

إن الناظ��ر يف منهج النبي صلى اهلل عليه وس��لم وتعاماته يف مراحل الدعوة 
المختلف��ة يجد أنه ق��د ترك لنا نماذج تدل على التعايش بين المس��لمين وغيرهم، 
س��واء بين غير المس��لمين يف مجتمع المسلمين، أو المسلمين باعتبارهم جالية يف 
مجتمع غير مس��لم، ومن ذلك: التعايش ال��ذي حصل يف مكة المكرمة حيث نزل 
الوحي على النبي صلى اهلل عليه وسلم، وأمره بالدعوة إلى اإلسام وتبليغ القرآن 
الكريم ولم يأمره بالخروج من مكة المكرمة، ولم يأذن له وال للمسلمين بالخروج 
حتى تعرضوا للتعذيب والمنع والقتل، وحتى تعرض النبي صلى اهلل عليه وس��لم 
نفس��ه لمحاولة القتل والس��جن، ولكن بقي المس��لمون بمكة ولم يقطعوا الصلة 
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بأهلها أو يخرجوا منها حتى أجربوا على الخروج، فكان أهل مكة قبل الهجرة هم 
الذين طردوا المس��لمين وقاطعوهم، وحرموا التعامل معهم بيًعا وش��راء وزواًجا 

ومساعدة. 
وم��ن ذلك: التعايش يف الحبش��ة، فبعد تعرض المس��لمين للتعذيب يف مكة 
والتجويع أذن لهم الرس��ول صلى اهلل عليه وس��لم بالخروج إلى أرض الحبش��ة؛ 
طلًبا للعدل واألمن، فقد كان فيها ملك عادل ال يظلم أحًدا، فعاش المس��لمون يف 

الحبشة أعواًما قبل الهجرة للمدينة المنورة.
وم��ن ذلك: أنه لم��ا هاجر النب��ي صلى اهلل عليه وس��لم وأصحاب��ه للمدينة 
المن��ورة، وكان أكث��ر أهلها وثنيي��ن، وكان فيها قبائل من اليه��ود، وهم أهل كتاب 
ودي��ن، وقد نظ��م النبي صلى اهلل عليه وس��لم العاقة مع اليهود وغير المس��لمين 
فعقد عقًدا اجتماعيًّا يعد نموذًجا مثاليًّا للتعايش، اتضح يف وثيقة المدينة المنورة، 
وهي معاهدة تمثل دس��توًرا شاما يعالج قضايا التكامل االجتماعي واالقتصادي 
والعاقات القانونية داخل الدول��ة وخارجها؛ وذلك لتنظيم الحقوق والواجبات 

وقواعد التعامل مع األحداث، وبقي األمر كذلك عدة سنوات.
تتاذج من تعايا التسلتين مع غيرهم: 

بالتأمل اليس��ير يف تاريخ المس��لمين نجد عام��ات مضيئة تدل على تعايش 
المس��لمين مع غيرهم على مر العصور واألزمان، ونلحظ هذا يف تصرفات الوالة 

والخلفاء واألمراء.
ومن ذل��ك: العهد ال��ذي كتبه الخليفة األول للمس��لمين أب��و بكر الصديق 
نهم عل��ى أنفس��هم وأراضيه��م وملتهم  للنص��ارى م��ن »أهل نج��ران«؛ حي��ث أمَّ

وأموالهم ودور عبادهتم، وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير.
كما عاش المس��لمون يف الدولة اإلس��امية مع أهل الكت��اب، بل والوثنيين 
يف عصر الخافة الراش��دة والدولة األموية والعباس��ية، ودول��ة المماليك والدولة 
العثماني��ة يف جمي��ع البل��دان اإلس��امية، وكان��ت بينهم وبين المس��لمين صات 
ومعام��ات، ول��م يح��دث أن ق��ام المس��لمون بقتله��م أو إخراجهم م��ن الدولة 

اإلسامية. 
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من هذا يتضح أن اإلس��ام -باعتباره دينًا وحضارة- ال يش��كل ولم يشكل 
أبًدا على مر العصور أي عائق يف وجه التعايش مع اآلخرين، إال أن بعض الثقافات 
المعاصرة التي لم تفهم جوهر الدين وهدفه صارت هي التي تش��كل هذا العائق، 
ليس يف وجه التعايش مع اآلخر فحسب، بل يف صميم تعايشها مع بعضها البعض 

من جهة، ومع قيم حضارهتا نفسها من جهة أخرى.
وضا ي الاعايا: 

إن التعايش ال يعني تذويب الفوارق بين المس��لمين وغيرهم أو الدعوة إلى 
ذلك، ب��ل يعني االندماج مع اآلخر من جهة قبوله وتبادل المصالح مع المحافظة 
على الهوية، فأول خطوة يف التعايش هي تحديد الهوية يف إطار الثوابت الحضارية 
لألمة؛ ألنه هبا تتحدد الخصوصية التي تعرب عن التنوع الذي هو شرط يف التعايش 
والتناس��ق مع الذات ومع اآلخر، وعلى أس��اس هذا التنوع يصبح للحقوق معنى 
وللواجب��ات م��كان، وهما أصان أساس��يان من أص��ول قواعد التعام��ل يف إطار 
التعاي��ش، فإب��راز الخصوصية -بتحديد الهوي��ة والتأكيد عليه��ا- يعني الرغبة يف 

الحوار والتعاون أكثر مما يعني االنغاق واالنعزال. 
ل��ذا كان لزاًما أن يحاط التعايش بمجموعة من الضوابط حتى تتحقق الغاية 

منه، وأهم ضوابط التعايش:
أوال: عدم اإلكراه يف الدين وحرية االختيار الكاملة، مع القدرة على إقامته، 
وهذا الضابط ش��رط لصحة التعايش؛ ألن معايش��ة المس��لم لقوم يتس��لطون عليه 
باإلك��راه ويمنعون��ه من المحافظ��ة على دينه فيظلم نفس��ه بالمعصي��ة إرضاء لهم 
بسبب ضعفه أو اتباع شهوته، فهذا مستحق لعقوبة اهلل؛ لذا ال بد أن يكون التعايش 

باإلرادة الحرة النابعة من الذات. 
ثانًيا: المحافظة على طاعة اهلل تعالى فيما أمر وهنى، فطاعة كل إنسان تصح 
يف غير معصية اهلل تعالى ودون إكراه فيما يرضاه اإلنس��ان، ودون إكراه أو غصب، 
حتى الوالدان ال طاعة لهما يف معصية اهلل، فاإلحس��ان وحسن الصحبة والمعايشة 

تكون فيما يرضاه اهلل ويحبه.
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ثالًثا: التفرقة بين الش��خص وبين اعتقاده من جهة المشاعر والسلوك، وهذا 
بمعن��ى: عدم محب��ة الكفر باهلل، فليس معن��ى رضائي بالتعاي��ش أين أحب الكفر؛ 
فمحبة الوالدين واإلحس��ان إليهما من فرائض الدين، ولو كانا كافرين، وقد أجاز 
م  اإلس��ام محبتهما ومحبة الزوجة غير المس��لمة ومحبة الولد الكافر، ولكنه حرَّ
محبة كفر الولد والوالدين والزوجة واألخ، وكذا جاز اإلحس��ان إلى غير المسلم 
ومحبته محبة معاملة ومجاورته ما دام من غير األعداء الذين يحاربون المسلمين، 
فحب الولد والوالدين والجار المحس��ن من أس��باب التواص��ل والتعاون وإحياء 
صات اإلحس��ان والمعروف؛ لهذا أمر اإلسام هبا، وحب المبدأ أو الفكرة أول 
م اهلل محبة المعصية  ا؛ لهذا حرَّ مراحل العمل هبا واتباعها، سواء كانت خيًرا أو شرًّ

والظلم والكفر؛ ألهنا من أسباب الفساد وانتشاره.
واهلل تعالى أعلم
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الجهاد
م��ن المصطلح��ات التي ح��دث فيها تلبي��س وتدليس من أصح��اب الفكر 
المنحرف المخرب: مصطلح الجهاد، وقد أدى هذا إلى إس��اءة فهم لهذه الكلمة 
إذا طرقت أس��ماع الناس، وم��ن تداعيات هذا التلبيس أنه ص��ار هناك ارتباط بين 
الجه��اد واإلره��اب، ومن ث��م جْعل اإلس��ام مقروًنا باإلره��اب، ويف خال هذه 
األس��طر اليس��يرة س��وف نربز الوجه الحقيق��ي للجه��اد، ونبين معناه الواس��ع يف 

اإلسام، ونبين شروطه وضوابطه.
معنى الا اد:

كلم��ة الجهاد يف لغة العرب تدل على بذل ما يف الوس��ع والطاقة من قول أو 
فعل، ومعناها يف اصطاح أهل الش��رع: بذل الوس��ع يف القتال يف سبيل اهلل مباشرة 

أو معاونة بمال أو رأي أو تكثير عدد أو غير ذلك. 
لكن لمصطلح الجهاد معنى آخر نراه يف كتب األخاق والرتبية والس��لوك، 
وهو مفهوم أوسع من المعنى الشرعي له، حيث إنه يشمل مجاهدة النفس والهوى 
والشيطان، وقد جاءت اإلشارة إلى ذلك يف األثر الشهير الصحيح المعنى أن قوًما 
من المس��لمين رجعوا من جهاد إلى رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فقال صلى 
اهلل عليه وس��لم: »َقِدمتم َخيَر َمقَدم من الجهاد األصغر إلى الجهاد األكرب«، قالوا: 

وما الجهاد األكرب؟ قال: »ُمجاَهَدُة العبِد هواه«. 
وذل��ك أن مجاهدة النفس أش��ق وأصعب بكثير من مجاه��دة العدو، بل إنَّ 
اإلنس��ان ال يستطيع أن يجود بنفس��ه وماله يف جهاد العدو إال بعد أن يجاهد نفسه 
ويقتل حظها يف قلبه؛ وعبارات الس��لف على هذا المعنى وتأكيده كثيرة؛ فقد ورد 
ك مع الش��يطان حتى تكس��ره، وجهاٌد يف  عن بعضهم: الجهاد ثاثة؛ جهاٌد يف ِس��رِّ
العاني��ة يف أداء الفرائ��ض حت��ى تؤدَيها كما أم��ر اهلل، وجهاٌد مع أع��داء اهلل يف ِعزِّ 

اإلسام.
وهناك نوع آخر من الجهاد: هو الجهاد بالكلمة، وهو من أهم أنواع الجهاد 
المشروعة منذ بداية الدعوة، وقد أمر اهلل سبحانه وتعالى نبيه الكريم صلى اهلل عليه 
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َهاٗدا َكبتِرٗيا{. تِهتۦِ جتِ عتِ ٱۡلَكٰفتِرتِيَن َوَجٰهتِۡدُهم ب وسلم بذلك؛ فقال تعالى: }فََل تُطتِ
]الفرقـان: 52[، أي: بالق��رآن، وإذا كان الجهاد ذروة اإلس��ام فإن هذا النوع منه يعد 
أساس��ه وجوه��ره؛ إذ بدونه ال يحقق الجهاد باليد الذي ه��و بمعنى القتال الهدف 

المنشود والغاية المرجوة منه.
ويندرج تحت هذا النوع من الجهاد: الجهاد بالكتابة؛ فنشر فكرة أو إيضاح 
أمر أو رد على شبهة عن اإلسام كل هذا يعد با شبهة من أنواع الجهاد المشروعة، 

والتي غفل عنها بعض المشددين وحصروا الجهاد يف معناه القتالي وحسب.
تنظيم أمر الا اد:

يع��د الجهاد -الذي هو القتال- م��ن فروض الكفاية، ويعود أمر تنظيمه إلى 
والة األمور والساس��ة الذين والهم اهلل تعالى أمور الب��اد والعباد، وجعلهم أكثر 
ق��درة من غيرهم على معرف��ة مآالت هذه القرارات المصيري��ة، حيث ينظرون يف 
م��دى الض��رورة التي تدعو إليه م��ن صدِّ ُع��دوان أو َدفع ُطغيان، فيك��ون قرارهم 
مدروًس��ا دراس��ة صحيحة عميقة فيها الموازنة الدقيقة بين المصالح والمفاس��د، 
ولي��س ألحد م��ن غير المتخصصين يف هذه الش��ئون العام��ة أن يتكلم يف ذلك إال 
بالنصيحة والمش��ورة إن كان من أهلها، فإن لم يك��ن مِن أهلها فليس له أن يتكلم 
أص��ا، وال أن يبادر بالجهاد بنفس��ه وإال ُعدَّ ذلك من تخطي اإلمام وتقدم األدنى 
عل��ى األعل��ى، وقد يكون ض��رر خروجه للجهاد أكث��ر من نفع��ه، فيتحمل إثم ما 

يجلبه من المفاسد. 
وقد يكون الجهاد يف بعض األحوال من فروض األعيان، كما يف حالة ما إذا 
حضر المسلم القتال يف المعركة من البداية يف صفوف المسلمين؛ ألنه يمتنع عليه 

التولي واالنسحاب يف هذه الحالة.
وكذل��ك يف حال��ة ما إذا طلب وليُّ األمر من الن��اس الخروج إلى الجهاد يف 

سبيل اهلل.
وأيًض��ا يف حالة ما إذا دخل العدو بلًدا من بلدان المس��لمين، فيتعيَّن الجهاد 

حينئذ على أهل هذا البلد كلٌّ على حسب طاقته ووسعه.
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والجهاد يف هذه الحالة يسمى بقتال الدفع، ويف هذا النوع ال َيلزم أهل البلد 
إذن ولي األمر يف القتال ودفع المعتدين عن الباد والعباد، واألصل أن ولي األمر 
هو صاحب التقدير يف هذا الش��أن، لكن إذا تعذر استئذانه كما يف هذا الفرض كان 
القت��ال حينئذ جائًزا؛ ألن ما يضبط األمر هنا هو ميزان الضرر والمصلحة حس��ب 

تقدير من له صاحية التقدير. 
والباد التي ُيعتدى فيها على حرمات المسلمين من قبل األعداء المحتلين 
الظالمي��ن وإن تعي��ن الدف��اع عنها من قب��ل أهلها، فإن الجهاد فيه��ا يف حق من هو 

خارجها ال يلزم كل أحد من المسلمين بل هو فرض كفاية يف حق البعيد.
لك��ن مع كل هذا ال ب��د من مراعاة الطرق الصحيح��ة يف التطبيق؛ كمراجعة 
الجهات المختصة المدركة لواقع األمور، والتي تراعي حساب المآالت والنتائج 
والمصال��ح والمفاس��د المتعلق��ة باالعتبارات اإلقليمي��ة المفتقرة إل��ى موازنات 
خاصة، وليتم األمر بش��كل رس��مي محدد المعالم ُيؤَمن فيه على مريدي الجهاد 
من أن يقعوا فريس��ة لجهات مش��بوهة تستغلهم وتوظف حماسهم لخدمة أهداف 

خارجية باسم الجهاد.
وعلي��ه: ال بد وأن يكون الجهاد الذي هو بمعنى القتال تحت راية إس��امية 
واضحة مع وجود اإلمام المسلم الذي يطلب المسلمين من رعيته للجهاد، وعدم 
توفر ذلك يؤدي إلى الدخول يف فتن عمياء ونزاعات مهلكة بين المس��لمين والتي 
تفرزه��ا ق��رارات القت��ال الفردية، ومن المعلوم ش��رًعا وعقا وواقًعا أن التش��تت 
وانع��دام الراي��ة ُيفِقد القت��ال نظامه من ناحي��ة، وُيذِهب قَِيَمه وُنبَله ويش��وش على 

شرف غايته من ناحية أخرى.
الغاية من الا اد: 

ج��اءت العبارات الكثيرة من علماء المس��لمين س��لًفا وخلًف��ا لتؤكد الغاية 
الراقية من الجهاد يف اإلسام، وأن سفك الدماء ليس مراًدا لذاته يف الجهاد أصا، 
وي��رى ه��ؤالء العلماء أن الجهاد ش��رع من أج��ل أمرين غاية يف النب��ل ال يختلف 
عليهم��ا العق��اء؛ األول: رد االعت��داء ودف��ع الظل��م والعدوان ع��ن المظلومين، 
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واألم��ر الثاين: تأمي��ن الدعوة اإلس��امية وحماية حرية العقي��دة بحيث يكون كل 
ا فيما يعتقد ويختار، وذلك بعد نش��ر دعوة اإلسام والتعريف بحقائق  إنس��ان ُحرًّ
الدي��ن بصورة الفتة للنظر لمن لم يصل إليه بيان ذلك، ثم إتاحة حرية االختيار له 
بعد عرض اإلس��ام ودعوة الحق عليه با إكراه وال تزييف وال تشويه كما يجري 
علي��ه الح��ال يف كثير من بلدان العالم اليوم التي تناهض اإلس��ام وتتعمد تش��ويه 

شريعته وعقيدته بالباطل والبهتان.
شروط الا اد ووضا طه: 

إن الناظ��ر يف النص��وص الش��رعية ال��واردة يف أمر الجهاد بش��يء من التأمل 
والتدبر واإلنصاف يجد بما ال يدع مجاال للشك ما سبق التأكيد عليه يف بيان الغاية 
من الجهاد، سواء يف ذلك نصوص القرآن الكريم أو أحاديث النبي صلى اهلل عليه 
وس��لم وتوجيهاته ألصحابه وللمؤمنين، وأيًضا يف تطبيقه صلى اهلل عليه وس��لم، 
ويمكن لنا أن نلخص ما جاء يف هذه النصوص يف مجموعة من النقاط تعد شروط 

الجهاد وضوابطه: 
أوال: أنه غاية النبل والوضوح من حيث األهداف والوسائل.

ثانًيا: أنه ال قتال إال مع المقاتلين وال عدوان على المدنيين اآلمنين.
ثالًثا: أنه إذا انتهوا عن القتال وجنحوا للسلم فا عدوان إال على الظالمين.
رابًع��ا: ضرورة المحافظة على األس��رى ومعاملتهم المعاملة الحس��نة التي 

تليق باإلنسان.
خامًس��ا: ض��رورة المحافظ��ة عل��ى البيئة، ويدخ��ل يف ذلك النه��ي عن قتل 
الحيوان لغير مصلحة وإحراق األش��جار، وإفساد الزروع والثمار، وتلويث المياه 

واآلبار، وهدم البيوت.
سادًسا: المحافظة على الحرية الدينية ألصحاب الصوامع والرهبان وعدم 

التعرض لهم بشيء من األذى مطلًقا.
 ين الا اد واإلرهاب واإلرجا : 

الجهاد يف اإلس��ام عمل نبيل، له غاية محددة، وش��روط وضوابط، وأما ما 
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يدعيه بعض ضعاف العقول من أصحاب الفكر المنحرف من أن ما يقومون به من 
عمليات إرهابية وتفجيرية هي من الجهاد فهو خطأ مطلق، فما هكذا ربى رس��ول 

اهلل صلى اهلل عليه وسلم صحابته رضوان اهلل عليهم أجمعين.
واإلرهاب واإلرجاف: من الكلمات ذات المفهوم الس��يئ الذي يعني إثارة 
الفت��ن واالضطرابات والقاقل باس��تحال الدم��اء واألموال بين أبن��اء المجتمع 
الواح��د تحت دعاوى مختلفة منها: التكفير للحاك��م أو للدولة أو لطوائف معينة 
من الناس، ومنها استحال دماء المسلمين تحت دعوى األمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر، أو اس��تحال دماء غير المس��لمين يف بادهم أو أولئك الذين دخلوا 

الباد اإلسامية بدعوى أن دولهم تحارب اإلسام.
فم��ا يقوم به ه��ؤالء من قت��ل لآلمنين والمس��تأمنين يف باد المس��لمين، أو 
يف باد غير المس��لمين م��ن عمليات انتحاري��ة، أو غير ذلك من أفع��ال التخريب 
الت��ي أفرزهت��ا مناهجهم الضالة، كل��ه حرام، وهو نوع من البغي الذي جاء الش��رع 
بصده ودفعه بل وقتال أصحابه إن لم ينتهوا عن إيذاء المس��لمين وغير المسلمين 
مواطنين ومس��تأمنين، وتس��ميتهم هذا جهاًدا ما هو إال تدليس وتلبيس ال يقتنع به 

إال ضعاف العقول.
أما اس��تعمال القتل والرتويع وتدمير الممتلكات داخل المجتمع المس��لم، 
كم��ا ه��و الح��ال يف األعم��ال التفجيرية يف باد المس��لمين فيس��مى عن��د الفقهاء 
ب�»الحراب��ة«، والحراب��ة بغي وإفس��اد يف األرض، والمتلبس هبا مس��تحق ألقصى 
عقوبات الحدود من القتل والس��رقة والزنا؛ ألنه إفس��اد منظٌَّم يتحرك صاحبه ضد 

المجتمع. 
وأما فعل ذلك يف الدول والمجتمعات غير المس��لمة فا يجوز ذلك أيًضا؛ 
ألن��ه تعميم يف القتل، وقتل لغير مقاتل، ف��إذا انضاف إلى ذلك وجود المعاهدات 
الدولية بينهم وبين المس��لمين وأهنم يفتحون باب الدعوة للمسلمين كما يفعلون 
ذل��ك مع غير المس��لمين ف��إن القيام هبذه العملي��ات اإلجرامية أش��د حرمة وأكثر 
فس��اًدا، ومن يفعل ذلك ال ينظر مطلًقا إلى المصالح والمفاس��د والمآالت يف هذا 

الباب.
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دعضى تعطيل الا اد: 

ومن أهم ما يتمس��ك به أصح��اب الفكر المنحرف لتربير أفعالهم الش��نيعة 
الت��ي تض��ر وال تنف��ع، وتس��يء للدع��وة اإلس��امية: أن فريض��ة الجه��اد معطلة، 
وم��ن ث��م فهم يقومون هب��ذه الفريضة نيابة عن األمة، والح��ق أن هذا كام يف غاية 
الس��خافة، وينبئ ع��ن عدم فهم من أصحابه؛ حيث إن مصطلح الجهاد يف الش��رع 
ال يعن��ي القت��ال فقط، بل إن م��ن الجهاد: إعداد الجيوش وحماي��ة الحدود، فهذه 
مِن فرض الكفاية يف الجهاد، فإذا تم ذلك حس��ب االس��تطاعة فا يمكن أن يقول 
قائ��ل بحال من األحوال: إن الجهاد معطَّل، والواق��ع أن فرض الكفاية يف الجهاد 
بتأمي��ن الح��دود حاصل على درجات متفاوتة يف كثير من الباد اإلس��امية بصفة 
عام��ة، وعلي��ه ففريضة الجهاد من هذا الجانب ليس��ت معطَّلة كم��ا يدعي هؤالء، 
ب��ل هو منظ��م من قبل أهل االختص��اص المدركين لواقع األمور حربيًّا وسياس��يًّا 
وواقعيًّا، الذين يقومون برعاية االعتبارات اإلقليمية والمعاهدات الدولية ومعرفة 
موازين القوى العالمية، وكل ذلك يحتاج إلى موازنات خاصة ودراس��ات حربية 
وسياس��ية دقيقة يتم فيها مراعاة استنفاد الخيار الس��لمي الذي أشار اهلل تعالى إليه 
متِيُع  تِۚ إتِنَُّهۥ ُهَو ٱلسَّ ۡ َعَ ٱللَّ ۡلمتِ فَٱۡجَنۡح لََها َوتََوكَّ تِلسَّ بقوله س��بحانه: }ِإَون َجَنُحواْ ل
ٱۡلَعلتِيُم{. ]األنفال: 61[، والحفاظ على أمن الدول اإلسامية ورعاياها ومصالحها 
م��ن جهة أخ��رى، وقدرهتا على المواجه��ة وتحمل خيار الحرب م��ن جهة ثالثة، 
وليتم األمر بش��كل رس��مي محدد المعال��م ُيؤَمن فيه على مري��دي الجهاد من أن 
يقعوا فريسة لجهات مشبوهة تستغل عواطفهم وتوظف حماسهم لخدمة أهداف 
خارجية باس��م الجهاد من جه��ة رابعة، وكلها أمور واعتب��ارات متعلقة بفقه األمة 
وال يس��تطيع القيام هبا إال األنظم��ة والجيوش والكيانات الضخمة، وال عاقة لها 
بفقه األفراد وال مجال لهم يف حس��م مصائر األمم فيها، والمس��ؤول عن ذلك هم 

والة أمور المسلمين.
واهلل تعالى أعلم
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حقوق اإلنسان في اإلسالم

تكريم الحق سلحاته لإلتساي:
لم��ا خلق اهلل س��يدنا آدم أبا البش��ر كرمه بأن نفخ فيه من روحه، وأس��جد له 
يت��ه بالتكاليف الربانية، وحمل أمانة  م ذرِّ المائكة، ووهبه العقل والحكمة، ثم كرَّ
معرفة اهلل وعبادته، وأرس��ل لهم الرسل واألنبياء، وأنزل عليهم الكتب والشرائع؛ 
هداي��ة له��م م��ن الضال، وش��فقة عليهم م��ن الغواي��ة واالنحراف ع��ن الصراط 
المستقيم، ثم سخر لهم الكون، وأسبغ عليهم نعًما عظيمة بداية من محياهم وحتى 
تِ َوٱۡلَۡحرتِ َوَرزَۡقَنُٰهم  ٓ َءاَدَم وََحَۡلَنُٰهۡم فتِ ٱلَۡبّ ۡمَنا بَنتِ مماهتم. قال سبحانه: }َولََقۡد َكرَّ

يل{. ]اإلرساء: 70[. ۡن َخلَۡقَنا َتۡفضتِ ٰ َكثتِريٖ ّمتِمَّ ۡلَنُٰهۡم َعَ ّيتَِبٰتتِ َوفَضَّ ّمتَِن ٱلطَّ
ومن أجل القيام بحمل أمانة التكليف، واالستخاف يف األرض، ومن أجل 
أن تتحقق عبادة اهلل وتزكية النفس على الوجه األكمل وهي مقاصد الخلق؛ وهب 
الحق س��بحانه لهذا اإلنس��ان حقوًقا ش��ريفة، تبعث على اس��تقرار النفوس، ونشر 
الخي��ر يف المجتمع، وإقام��ة العدل بين الخل��ق، وهو الميزان القس��ط الذي أنزله 

لصاح أحوال عباده.
فجاء اإلس��ام بتش��ريعات متع��ددة تؤكد كرامة اإلنس��ان وتحم��ي حقوقه 
وتضم��ن احرتامه، عرب أوامر ونواٍه ش��رعية تضمنت حماية حيات��ه وماله وعرضه 

ونسله وعقله، وغيرها من مقاصد الشريعة الملحوظة يف غالبية األحكام.
ولذلك كان الدين والش��رائع السماوية هي أول من نطقت بحقوق اإلنسان 
وج��اءت هب��ا، ليس هذا فحس��ب ب��ل علقت الث��واب والعق��اب على االلت��زام هبا 
واحرتامه��ا، فجاء الم��دح والوعد بالنعيم يف اآلخرة والص��اح يف الدنيا، لمن قام 
هب��ذه الحقوق ورعاها، وجاء الوعيد والذم لمن اس��تهان هبا أو أعرض عنها، قال 
تَِغرۡيتِ َنۡفٍس  ا ب نَُّهۥ َمن َقَتَل َنۡفَسۢ

َ
ٰٓءتِيَل أ ٓ إتِۡسَر ٰ بَنتِ تَِك َكَتۡبَنا َعَ ۡجلتِ َذٰل

َ
سبحانه: }متِۡن أ

ۡحَيا ٱنلَّاَس 
َ
َمآ أ نَّ

َ
ۡحَياَها فََكأ

َ
َما َقَتَل ٱنلَّاَس َجتِيٗعا َوَمۡن أ نَّ

َ
ۡرضتِ فََكأ

َ
ۡو فََس��ادٖ فتِ ٱۡل

َ
أ

َجتِيٗعا{. ]املائدة: 32[.
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ويف العصر الحديث ظهرت بعض المواثيق والعهود التي تتكلم عن حقوق 
اإلنسان، والتي كانت نتاج قرائح البشر، خاصة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، 
ومن أشهرها اإلعان العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عن الجمعية العامة لألمم 
المتحدة الصادر يف العاش��ر يف ديس��مرب س��نة 948)، وعقب صدور هذا اإلعان 
كث��ر الحديث عن مفهوم الحقوق والواجبات، وأهمية حقوق اإلنس��ان يف الدول 

والمجتمعات.
التلادئ الاط قاما علي ا حاضق اإلتساي وط اإلسالم:

وقد قامت فلسفة حقوق اإلنسان على جملة من المقاصد والمفاهيم العامة 
والتي يعود كل حق من هذه الحقوق إليها فمنها: 

أ- الكرامة اإلنس��انية؛ فالتش��ريف الذي أعطاه اهلل لإلنسان، وما ميزه به عن 
بقية الحيوانات والكائنات أوجب له جملة من الحقوق التي تحفظ آدميته، وتنأى 

به عن االنحطاط يف السلوك والمشاعر والغايات. 
ومن هذه المبادئ أيضا:

ب- عبودية اإلنس��ان هلل ورحمة الخالق به، وإق��رار بني آدم أهنم مخلوقون 
ومكلف��ون من رهبم، وأن له��م حقوًقا وعليهم واجبات نح��و خالقهم، ولذلك ال 
يجوز يف اإلسام االنتحار، ألن روحه ونفسه ليست ملًكا له، بل هي ملك خالقها 
وبارئه��ا، فجاء النهي يف اإلس��ام عن قت��ل النفس، وعلل الحق س��بحانه هذا بأنه 
كان بن��ا رحيما، ومن ضمن آث��ار هذه الرحمة أن اهلل ال يكلف اإلنس��ان والعبد ما 
ال يطيق، وأن الش��ريعة وأحكامها جاءت لرفع الحرج والضيق عن المكلفين، فا 
يطالب المس��لم يف عاقته بأخيه اإلنس��ان أو يف عبادته لربه بأمر تنفر منه الطباع أو 
يش��ق على النفوس مشقة ال حكمة منها، بل كانت الواجبات كلها يسًرا ومصلحة 

يف حق العبد.
ومن المبادئ العامة التي قامت عليها حقوق اإلنسان يف اإلسام:

ج-ص��اح المجتم��ع، فاإلس��ام كم��ا يهت��م بالحق��وق الفردي��ة، ال يهمل 
الحقوق الجماعي��ة، بل يرعاها ويحرص عليها فجاءت التش��ريعات التي تحافظ 
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عل��ى األس��رة من التف��كك، والدولة م��ن االهني��ار، والمجتمع م��ن الرذيلة، ومن 
هنا حذر اهلل من الس��لوكيات التي تضّر بأمن المجتمع وس��امته كالزنا والس��رقة 
والحرابة والخروج على جماعة المسلمين، وجعل للتحذير منها عقوبات رادعة.

ومن أهم المبادئ التي قامت عليها حقوق اإلنسان يف اإلسام:
د-تحقيق مصلحة اإلنس��ان، والمصالح المعتربة ه��ي المصالح الحقيقية، 
وهي ترجع إلى أمور خمس��ة: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ 
النس��ل، وحفظ المال، ألن هذه األمور تقوم هبا حياة اإلنس��ان وتتحقق بوجودها 

كرامته ومقصد تكليفه بالطاعات. 
حاضق اإلتساي امجاتاعية وط اإلسالم:

م��ن أهم الحق��وق االجتماعية التي أقرها اإلس��ام عدم التمييز بين إنس��ان 
وآخ��ر بس��بب الفرق يف الل��ون أو الجن��س أو الع��رق أو اللغة واللس��ان، فجاءت 
ۡكَرَمُكۡم عتِنَد 

َ
تِنَّ أ نصوص الشريعة العامة تدعو إلى ذلك كما يف قوله تعالى: }إ

ۡتَقىُٰك��ۡم{. ]احلجرات: 13[، وعما بقول رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم: 
َ
تِ أ ٱللَّ

»ال فض��ل لعربي على عجمي، وال أبيض على أس��ود إال بالتق��وى«، وقوله أيضا: 
»النساء شقائق الرجال«.

ومن هذه الحقوق االجتماعية حرية العقيدة وعدم جواز إكراه اإلنسان على 
اعتناق دين غير دينه باإلكراه أو اإلجبار؛ ألن العقيدة أمر قلبي ال مجال إلى الخلق 
 } باالطاع عليه إال بما تدل عليه من سلوك، فقال سبحانه: }َلٓ إتِۡكَراهَ فتِ ٱدّلتِينتِ
ٰ يَُكونُ��واْ ُمۡؤمتِنتِنَي{  ن��َت تُۡكرتِهُ ٱنلَّ��اَس َحتَّ

َ
فَأ

َ
]البقـرة: 256[، وق��ال أيض��ا: }أ

]يونس: 99[.
ومن هذه الحقوق أيضا حرية اإلرادة اإلنس��انية، وعدم س��لب إرادة عنه ما 
لم يستدع ذلك؛ ألن شرط التكاليف االختيار، وكرامة اإلنسان تستلزم كونه مالكا 
ألمره، مس��ؤوال عن تصرفاته، فجاء الش��رع متش��وًفا إلى تحرير ال��رق والعبيد يف 
زمن كان النظام العالمي كله يرس��خ لفكرة العبودية، وال ينكرها، فكثرت األوامر 
الش��رعية التي تدعو إلى تحرير العبيد واإلماء فكانت إحدى كفارات اليمين عتق 
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رقب��ة، وجعل م��ن مصارف الزكاة عتق الرقيق، وحث النبي صلى اهلل عليه وس��لم 
كثي��را على عت��ق العبيد لوجه اهلل، فعن النبي صلى اهلل عليه وس��لم أنه قال: ))ثالثة 
يؤتون أجره��م مرتين: الرجل تكون ل��ه األمة فيعلمها فيحس��ن تعليمها، ويؤدبها 
فيحسن أدبها، ثم يعتقها فيتزوجها فله أجران))، وكذا يقول عليه الصاة والسام: 

))من أعتق رقبة أعتق اهلل بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار)).

حاضق اإلتساي السياسية وط اإلسالم:
جعل الدين اإلس��امي األمة هي صاحبة السلطة، فهي التي تختار الحكام، 
وهي التي تقومهم، وكذلك هي التي تعزلهم إذا حادوا وانحرفوا عن طريق العدل 
واإلصاح، وللناس يف المجتمع على الحاكم- حق النصح واإلرشاد، وله عليهم 
الس��مع والطاع��ة يف المعروف؛ وألهمي��ة والية األمر ووجود المس��ؤولين يف كل 
ش��أن، حفظ��ا للنظام وتحقيقا للع��دل واألمن، أوجب اإلس��ام على األمة نصب 
اإلمام، وحدد صاحياته وش��روطه، وواجباته على المحكومين مثل حفظ الدين 
وإقامة الشعائر والعدل بين الناس واالنتصار للمظلوم من الظالم، وغيرها، وشدد 
ُكْم َمْس��ُؤوٌل َعْن  ُك��ْم َراٍع، َوُكلُّ النب��ي صلى اهلل عليه وس��لم عل��ى ذلك فقال: ))ُكلُّ

َرِعيَّتِِه)).
وم��ن ضمن ما كفله اإلس��ام يف الحقوق السياس��ية حق الش��ورى واألخذ 
برأي أهل الحكمة واالختصاص، فهي مش��اركة يف صنع القرار، وإش��عار بأهمية 
كل إنس��ان يف تحديد مصير وطنه وأمته، وقد كان النبي صلى اهلل عليه وسلم قدوة 
يف ذل��ك عندم��ا أمره ربه س��بحانه أن يستش��ير أصحاب��ه فقال له: }وََش��اوتِرُۡهۡم فتِ 
ۡمرتِ{. ]آل عمران: 159[، وألهمية الشورى وعظم قدرها جعلها اهلل سبحانه قرينة 

َ
ٱۡل

ئتَِر  تِي��َن َيَۡتنتُِبوَن َكَبٰٓ الصاة والصدقة واجتناب الفواحش فقال س��بحانه: }َوٱلَّ
قَاُمواْ 

َ
تِهتِۡم َوأ تَِرّب تِيَن ٱۡس��َتَجابُواْ ل ُبواْ ُهۡم َيۡغفتُِروَن ٣٧ َوٱلَّ ثۡمتِ َوٱۡلَفَوٰحتَِش ِإَوَذا َما َغضتِ ٱۡلتِ

ا َرزَۡقَنُٰهۡم يُنفتُِقوَن{ ]الشورى: 37، 38[. ۡمُرُهۡم ُشوَرٰى بَۡيَنُهۡم َومتِمَّ
َ
لَٰوةَ َوأ ٱلصَّ

حاضق اإلتساي امقاصادية وط اإلسالم:
نظم اإلس��ام رؤوس األموال، وحال دون ما يمنع من االستغال أو الغش 
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أو االحتكار، وس��اهم يف منع تضخم الثروات عن طريق التش��ريعات التي كفلت 
التضام��ن بي��ن المؤمنين مث��ل ال��زكاة واإلرث والوصية والصدق��ات والكفارات 

وغيرها.
كما أن اإلس��ام وضع أس��س العدال��ة االقتصادية، واهت��م بحقوق العمال 
واألج��راء وإعطائهم ما يس��تحقون من أعم��ال، وعدم بخس��هم حقوقهم، واهتم 
بقيم��ة الرتاحمي��ة يف المجتمع بين الغني والفقير، فذمَّ النبيُّ صلى اهلل عليه وس��لم 
من بات ش��بعان وجاره جائع، كما فرض اإلس��ام على بي��ت المال اإلنفاق على 
غير مستطيع الكسب، كالشيخ الفاين، والمرأة العجوز التي ليس لها زوج أو والد 

أو مال، وال فرق بين المسلم وغير المسلم يف ذلك.
كما ش��دد اإلس��ام على قيمة الملكية الخاصة وح��رم االعتداء على أموال 
اآلخري��ن أو أماكه��م بغي��ر إذن أو تعوي��ض، وح��ذر م��ن الخ��داع أو الغ��ش يف 
المعام��ات المالية ويف البيوع والتجارة، وش��دد على حرمة المال الخاص، فقال 

النبي صلى اهلل عليه وسلم: ))من أخذ أموال الناس يريد إتالفها أتلفه اهلل)).
كما أن اإلسام جعل الطبيعة بثرواهتا ملكا هلل، وهي هبة منه للخلق، وحرم 
ره  إفسادها وتدميرها، وحرم كذلك منع الخلق من االستمتاع هبا واالنتفاع بما يسَّ
لهم فيها، فجاءت األحاديث النبوية تقول إن الناس شركاء يف الماء والكأل والنار، 
تأكي��ًدا على أن اهلل س��خر لنا ما يف الس��ماوات وما يف األرض م��ن أجل المصلحة 

العامة والخاصة لكل فرد.
حاضق اإلتساي التدتية وط اإلسالم:

حرص اإلس��ام على إرس��اء قيم التحضر والكرامة اإلنسانية يف المجتمع، 
واهت��م بالعدل بين الن��اس، وجعل نظاًم��ا للتقاضي بين الناس إذا ح��دث التنازع 
والشقاق، ثم اهتمَّ بوضع معايير دقيقة للنظام القضائي يف الشهادة واإلثبات وإقامة 
الدعاوى، وحذر من ش��هادة الزور والتجن��ي على الناس بالباطل وبغير الحق، ثم 

كفل لكل متهم محاكمة عادلة أكد على كونه بريًئا فيها حتى تثبت إدانته.
ومن ذلك أن اإلس��ام اش��رتط يف بعض الجرائم كجريمة الزنا وجود أربعة 



54

اإلسالم وقضايا العصر
ش��هود إلثب��ات التهمة، وجعل رؤية الش��هود للجريمة لها معايي��ر خاصة ووصًفا 
دقيًق��ا ولي��س مجرد اجتم��اع الرجل والم��رأة يف مكان واحد، كما حذر اإلس��ام 
م��ن التاع��ب والتعصب يف الدع��اوى بغير حق وبغير دليل، ودع��ا إلى اإلنصاف 
َها  يُّ

َ
أ وع��دم التجني على الناس بس��بب الكراهية أو العداوة، فقال س��بحانه: }َيٰٓ

 ٰٓ اُن قَۡوٍم َعَ ۖ َوَل َيۡرتَِمنَُّكۡم َشَن َٔ تِٱۡلقتِۡس��طتِ تِ ُش��َهَدآَء ب َّ ٰمتِنَي للتِ تِيَن َءاَمُنواْ ُكونُواْ قَوَّ ٱلَّ
تَِما َتۡعَملُوَن{.  َ َخبتِرُيۢ ب ۚ إتِنَّ ٱللَّ َ تِلتَّۡقَوٰىۖ َوٱتَُّق��واْ ٱللَّ ۡقَرُب ل

َ
لُ��واْ ُهَو أ ْۚ ٱۡعدتِ لُ��وا لَّ َتۡعدتِ

َ
أ

]املائدة: 8[.
كما كرم اإلسام مبدأ األخوة بين الناس يف التعامل بين أفراد المجتمع وأكد 
على المس��اواة بي��ن الناس بغض النظر عن اختافهم يف الم��ال واللون والجنس، 
وأكد على العدالة االجتماعية ورفع الظلم على أساس الطبقة أو الثروة، ويبين أن 
من أسباب فساد المجتمعات وهاكها التمييز بين الشريف والوضيع يف االمتيازات 
والحقوق ويجعل الناس كلهم سواس��ية أمام القانون، فيقول النبي صلى اهلل عليه 
وسلم: ))إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا 
سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده، لو سرقت فاطمة 

بنت محمد لقطعت يدها)).
وكذلك رفع اإلس��ام م��ن قيمة العلم والعلماء، ودع��ا المؤمنين إلى طلب 
وتُواْ ٱۡلعتِۡلَم 

ُ
تِي��َن أ تِيَن َءاَمُنواْ متِنُكۡم َوٱلَّ ُ ٱلَّ المعرف��ة، فقال س��بحانه: }َيۡرفَ��عتِ ٱللَّ

َدَرَجٰ��ٖت{. ]املجادلـة: 11[، ثم أكد أن طل��ب العلم وتعليمه ف��رض ديني وواجب 
شرعي، فقال رسولنا الكريم: ))طلب العلم فريضة على كل مسلم))، وهذا يقتضي 
توفير أس��باب العل��م والتعلي��م للخل��ق والمكلفي��ن يف المجتم��ع وإعانتهم عليه 

ومساعدهتم يف تحصيل أسبابه.
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حقوق المرأة
لقد اعتنى اإلس��ام بالمرأة عناية خاص��ة، وأحاطها بالرعاية، ورفع قدرها، 
ه��ا بمزيد من التكريم، وجعل لها مكانة عظيمة ومرتبة جليلة س��واء أكانت  وخصَّ
لها ما ال تطيق؛ وراعى  ��ا أو أخًتا أو زوج��ة أو بنًتا، وأعطاها حقوقها، ول��م يحمِّ أمًّ
طبيع��ة تكوينها التي خلقها اهلل تعالى عليها، فخصها بما يناس��بها من الحقوق وما 

يتوافق معها من الواجبات. 
ووع الترأ  وط اإلسالم: 

ل��م يع��رف المس��لمون على م��دار تاريخهم الطوي��ل ما ُيطلق علي��ه »قضية 
الم��رأة«؛ ألهنم ال ينظرون إلى المرأة باعتبارها فرًدا، وإنما ينظرون إليها باعتبارها 
جزًءا ضمن منظومة األسرة والمجتمع، ومن ثمَّ فا قضية للمرأة عندهم، وعندما 
نق��ل الغرب من خ��ال ثقافت��ه ونموذجه المع��ريف أمراضه ومعاناته إلى البش��رية 
ظهرت هذه القضية؛ ألهنم ينظرون إلى المرأة باعتبارها مخلوًقا مس��تقاًّ بنفس��ه، 
ومن ث��مَّ جعلوا لها قضايا خاصة هبا، ومش��كات أحدثوها بأنفس��هم وصدروها 
لغيره��م ثم أخ��ذوا يبحثون لها عن حل��ول، والحق أنه ال توجد مش��كلة أو قضية 

متعلقة بالمرأة أصا.
العالقة  ين الرجل والترأ :

تؤكد جميع النصوص الشرعية سواء يف ذلك القرآن الكريم أو السنة النبوية 
المطه��رة على المس��اواة بين الرجل والم��رأة يف أصل التكاليف الش��رعية وأصل 
الحق��وق والواجب��ات والج��زاء، وأما االخت��اف الذي قد يظه��ر بينهما يف بعض 
الحق��وق والواجبات فمبناه على الوظائ��ف والخصائص، فاهلل تعالى هو الخالق، 
وق��د وهب لكل من الرجل والم��رأة خصائص تختلف عن التي عند اآلخر، وبناًء 
على هذه الخصائص تنبني الوظائف، فمن خصائص الرجل التي وهبها اهلل تعالى 
له القوة والحزم، لذلك كان أمر الحفظ والرعاية والكسب واإلنفاق موكواًل إليه. 
وأما الم��رأة فهي تمتاز بمجموع��ة من الخصائص الفس��يولوجية والفكرية 
والعاطفي��ة تختل��ف عن الرج��ل، ومن َثمَّ تق��وم بالوظائف التي تتناس��ب مع هذه 
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الخصائ��ص وطبيعة تكوينها، فهي الزوجة التي تش��ارك يف الحياة، وهي األم التي 
تحم��ل وتض��ع وترض��ع وتربي مولوده��ا وتحنو علي��ه، وهي وظيفة ليس��ت هينة 
وال يس��يرة، وهذا أمر غاي��ة يف التوافق والتكامل واالتس��اق واإلهبار بين الحقوق 

والواجبات يف هيئة منظومة متكاملة، هي األسرة اللبنة األولى لبناء المجتمع. 
أم��ا الفه��م العجيب لمعنى المس��اواة وجعلها مس��اواة يف الش��كل فهو فهم 
س��طحي قاصر، وفيه تضييع لما يتميز به كل من نوعي اإلنسانية؛ الرجل والمرأة، 
ويص��ل بنا يف هناي��ة األمر إلى قيام الم��رأة ببعض وظائف الرجل التي ال تتناس��ب 

وطبيعتها، وهذا ال يرتضيه العقاء فضا عن أتباع الشرائع السماوية.
معنى قضامة الرجل على الترأ : 

القوام��ة معناه��ا: القيام على الش��يء رعاي��ة وحماية، وقد جع��ل اهلل تعالى 
للرج��ل القوامة على المرأة، والمراد أن من واجب الرجل على المرأة القيام على 

أمرها ورعايتها وحمايتها، وذلك يرجع لسببين:
أحدهم��ا: ما منحه اهلل تعالى للرجل م��ن خصائص هتيئه وتؤهله للقيام هبذا 

الواجب. 
واآلخ��ر: يرج��ع إلى إنفاقه، أي: بس��بب م��ا ُألزم به الرجال م��ن إنفاق على 

النساء، ومن تقديم المهور لهن عند الزواج.
ومم��ا يجب التنبي��ه عليه أن تفضيل الرجال على النس��اء المذكور يف القرآن 
الكريم ليس المراد منه تفضيل جميع أفراد الرجال على جميع أفراد النساء، وإنما 
ه��و تفضيل لجن��س الرجال على جنس النس��اء من الجهتين المش��ار إليهما، وإال 
فك��م من امرأة تفضل زوجه��ا يف العلم والدين والعمل وال��رأي وغير ذلك، فهذا 

معنى قوامة الرجل على المرأة التي جاء ذكرها يف القرآن الكريم.
الحاضق الااتضتية للترأ : 

قررت الش��ريعة اإلس��امية مبدأ المس��اواة بي��ن الرجل والم��رأة يف األهلية 
القانوني��ة بما يكفل للمرأة حقوًقا مس��اوية لحقوق الرجل يف إب��رام العقود وإدارة 
الممتلكات؛ فلها ذمتها المالية المستقلة، فالمرأة لها الحق يف التملك مثل الرجل 
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سواء بسواء، وعليه فلها حق التصرف يف مالها بأنواع التصرفات متى كانت عاقلة 

مميزة، كما أهنا مثل الرجل يف جميع مراحل اإلجراءات القضائية.
أما مسألة كون ش��هادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، وأن اإلسام 
بذل��ك قد انتقص م��ن أهلية المرأة؛ فإننا نقول: إن وصف الذكورة أو األنوثة ليس 
معياًرا لقبول الشهادة أو ردها، ودليل ذلك: أن شهادة المرأة وحدها تقبل يف رؤية 
هال رمضان مثلها مثل الرجل، وتقبل شهادهتا منفردة يف األمور الخاصة بالنساء 
والت��ي ال يطلع عليه��ا الرجال؛ مث��ل: الرضاعة والوالدة والحي��ض والعدة ومثل 
ذل��ك، كم��ا أن يف تراثن��ا الفقهي من أق��وال العلماء ما فيه س��عة يف الفهم؛ فقد قال 
بعض العلماء: إن القاضي إذا اطمأن ضميره إلى ظهور البينة فله أن يعتمد شهادة 
رجلي��ن، أو امرأتي��ن، أو رجل وامرأة، أو رج��ل وامرأتين، أو ام��رأة ورجلين، أو 
رج��ل واح��د أو امرأة واحدة. وال أث��ر للذكورة أو األنوثة يف الش��هادة التي يحكم 

القضاء هبا بناًء على ما تقدمه له من البينات واألدلة.
حق الترأ  وط الاعليم:

اهتمت الشريعة اإلسامية اهتماًما عظيًما بمسألة التعليم والتعلم دون تفرقة 
يف ذل��ك بين الرجل والم��رأة، والخطاب الوارد يف النصوص الش��رعية يف الحض 
عل��ى التعلم والدعوة إليه متوجه للجنس��ين، وقد كانت المرأة يف عهد رس��ول اهلل 
صلى اهلل عليه وس��لم تحضر دروس��ه وتتعلم منه، حتى إنه صلى اهلل عليه وس��لم 
خ��ّص النس��اء بمجلس للتعلي��م وحدهن، وكان��ت أم المؤمنين عائش��ة رضي اهلل 
تعالى عنها ُتفتي المسلمين بحضرة الصحابة، وُيرَجع إليها يف المسائل المشكلة، 
ل التاريخ مِن بعدها عدًدا كبيًرا مِن النس��اء اش��تغلن بالعل��م وِصرَن مِن  وقد َس��جَّ

المتصدرات لدروس العلم يف الحديث والفقه وغيرهما مِن علوم الشريعة.
وال شك أن َترك التعليم اآلن يف زماننا هذا بالنسبة للمرأة فيه ضرر واضح؛ 
فإنه ُيضيِّع عليها كثيًرا مما يمكنها تحصيله يف أمور دينها ودنياها، ويجعل إدراكها 
قاص��ًرا، ويؤثر س��لًبا عل��ى فرصة زواجها، ويح��د مِن قدرهتا فيما بع��د على تربية 
أبنائها تربية جيدة س��ليمة، وال شك أّن َوعي المرأة المتعلمة يزداد وإدراكها يتسع 
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بمقدار القدر التعليمي الذي تلقته، وينقص ذلك فيها بمقدار نقصان تعليمها.

وم��ن َثمَّ فالتعليم ح��ق من حقوق المرأة يجب عليها أن تطلبه وتس��عى إليه 
لارتقاء ماديًّا ومعنويًّا، وعلى الدول والحكومات والمجتمع توفير فرص التعليم 

للمرأة ودعمها دون أدنى تمييز يف ذلك بينها وبين الرجل. 
حق الترأ  وط العتل:

حث اإلسام على العمل، وجعله أمًرا مباًحا؛ فلكل إنسان الحق يف ممارسة 
ل نفقته ويتمكن من العيش  ما شاء من أنواع األعمال المشروعة؛ من أجل أن ُيَحصِّ

بكرامة. 
والش��ريعة اإلس��امية لم تفرق بين الم��رأة والرجل يف ه��ذا الحق، فالعمل 
حق مكفول للمرأة كالرجل س��واء بسواء، ما دام مجال العمل جائًزا، ومتناسًبا مع 
طبيعة المرأة، وليس له تأثير س��لبي على حياهتا العائلية، مع تحقق التزامها الديني 

واألخاقي وأمنها على نفسها وعرضها ودينها حال قيامها به. 
ويف الواق��ع المعاص��ر بمتطلباته االقتصادي��ة ونتيجة لحص��ول المرأة على 
فرص��ة التعليم بما يجعله��ا مؤهلة للعمل صار لها دور يف ذل��ك إلى جانب القيام 

بتبعات وظيفتها اإلنسانية والطبيعية يف حفظ النوع البشري وبقائه. 
وعم��ل الم��رأة هبذه الص��ورة يحقق قاعدة تكاف��ؤ الف��رص والعدالة، ويعد 
ترجم��ة حقيقي��ة لمب��دأ المواطنة بين أفراد المجتمع، كما أنه يس��اهم يف المعيش��ة 

الكريمة للمرأة وأسرهتا.  
حق الترأ  وط التشاركة وط الشأي العام:

للم��رأة ح��ق أصيل يف التفاع��ل مع قضاي��ا مجتمعها والمش��اركة يف األمور 
العامة، والحقوق السياسية العامة يف المجتمع تتلخص بصورة كلية يف أمور: 

أولها: اختيار الحاكم، وهو ما يعرب عنه يف الرتاث الفقهي ب�»البيعة«. 
وثانيها: المشاركة يف القضايا العامة، وهو ما يتعلق بمبدأ الشورى. 
وثالثها: تولي المناصب السياسية يف الحكومة أو مؤسسات الدولة.

أم��ا اختيار الحاكم، فقد ُذكِرت البيعة يف القرآن الكريم مرة دون تخصيصها 
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بالرجال، ومرة أخرى جاء ذكرها يف الكام موجًها للنس��اء مباشرة؛ فأثبت الشرع 
ح��ق المرأة يف مبايعة الحاكم وأن صوهتا يع��دل يف ذلك صوت الرجل دون تمييز 

بينهما يف ذلك.
وأما يف جانب المش��اركة يف القضايا العامة والش��ورى؛ فقد َحثَّ اإلس��ام 
على مبدأ الش��ورى دون فرق بين جنس وغيره، وقد استش��ار رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وس��لم زوجته أم المؤمنين أم س��لمة رضي اهلل عنها يف موقف عصيب، وهو 

صلح الحديبية، فكان يف مشورهتا الخير كل الخير. 
ولي��س هناك مانع من جهة الش��رع م��ن أن تكون المرأة عض��ًوا بالمجالس 
النيابية والش��عبية، إذا رضي الناس أن تكون نائبة عنهم تمثلهم يف تلك المجالس، 
عل��ى أن تكون مواصفات ه��ذه المجالس تتفق وطبيعتها الت��ي ميزها اهلل هبا، وأن 
تكون المرأة فيها ملتزمة بحدود اهلل وشرعه، كما بيَّن اهلل وأمر يف شريعة اإلسام.
وأما تولي المرأة للمناصب السياسية يف الحكومة أو مؤسسات الدولة؛ فقد 
جاءت آثار يف ممارسة المرأة لوظيفة السلطة التنفيذية، أو الشرطة، أو ما يسمى يف 
الرتاث الفقهي اإلس��امي ب� »الحسبة«: األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وال 
مانع ش��رًعا من أن تتولى المرأة المناصب يف مؤسس��ات الدولة بش��رط أن تكون 
مؤهل��ة له��ا وأن تمتل��ك من الكفاءة ما يس��اعدها عل��ى النجاح، م��ع القدرة على 
التوفي��ق بين ذلك وبين واجباهتا االجتماعية واألس��رية، ومحافظتها على اآلداب 

واألخاقيات الشرعية يف الهيئة والسلوك.
ويف عصرنا هذا يف أغلب الدول اإلس��امية والعربية تقوم المرأة بمش��اركة 
الرجل يف جميع وظائف الدولة والحياة السياسية والعلمية؛ فالمرأة وزيرة وسفيرة 
وأس��تاذة جامعية وقاضية منذ س��نوات عديدة، وهي تتساوى مع الرجل من ناحية 

المقابل المادي واألدبي يف كل تلك الوظائف.
 الحاضق امجاتاعية للترأ :

يدخل يف هذه الحقوق: بر األوالد باألمهات، وهو أمر مؤكد بنصوص الشرع 
ال خ��اف يف ذل��ك، وكذلك صلة األرحام م��ع األخوات والعم��ات والخاالت، 
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وأيًضا رعاية األرامل والمطلقات، كل هذا من الحقوق االجتماعية التي نبه عليها 
اإلس��ام تجاه المرأة، لك��ن ما نريد الرتكيز عليه يف هذا المق��ام: ما يتعلق بحقوق 
المرأة عند زواجها؛ فقد احرتمت الشريعة اإلسامية إرادة المرأة يف الزواج فطلب 
حصول إذهنا قبل تزويجها، وجعلت زواج الثيب الكبيرة العاقلة بغير إذهنا موقوًفا 

على إجازهتا وموافقتها.
حق الترأ  وط احارام ا والتحاوظة على عرو ا وكراما ا:

إن الش��ريعة ق��د حرم��ت االعت��داء على البش��ر عموًم��ا من غي��ر وجه حق؛ 
احرتاًما لمعنى اإلنس��انية والحرية فيهم، وعليه فا يجوز بحال من األحوال وبأي 
شكل من األشكال استغال المرأة يف أمور تحط من كرامتها وتحمل عدواًنا على 
عرضه��ا بما يؤدي إلى إش��اعة الفاحش��ة بين الناس ويف المجتم��ع، وقد توعد اهلل 
تعالى الذين يحبون إش��اعة الفاحش��ة يف الناس بالعذاب األليم يف الدنيا واآلخرة، 
والش��ريعة اإلس��امية جعلت حفظ العرض أحد المقاصد الشرعية الخمسة التي 

يجب رعايتها ويحرم ارتكاب ما يعود عليها باإلضاعة أو النقصان.
واهلل تعالى أعلم
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صناعة اإلفتاء 
وظيفة اإلفتاء لها ش��أن عظيم يف اإلس��ام، فهي خافة النبي صلى اهلل عليه 
وس��لم يف أم��ر البيان ع��ن رب العالمين ج��لَّ وعا، وبقدر ش��رفها وأجرها يكون 
خطره��ا ووزره��ا لمن يتج��رأ عليها ويتصدر له��ا من غير علم، وقد كان الس��لف 
الصالح والعلم��اء يتحرجون من أمر الفتيا، فُتْعرض الفتوى على أحدهم فُيِحيُلها 
لآلخ��ر وهك��ذا حتى ترج��ع إليه مرة أخرى؛ مخاف��ة أن يقول عل��ى اهلل بغير علم، 
ألج��ل هذا جعلها اهلل تعالى مختصة ب��� »أهل الذكر«، وهم العلماء المتخصصون 
ۡهَل ٱّلتِۡكرتِ إتِن ُكنُتۡم َل َتۡعلَُموَن{.]النحل: 43[. 

َ
لُٓواْ أ المتمكنون؛ فقال تعالى: }فَۡس َٔ
تعريف اإلوااء وآداب اللاضى:

اإلفت��اء والفتوى يف لغة الع��رب ألفاظ تدل على اإلظه��ار واإلبانة، فنقول: 
أفتاه يف األمر أبانه له، ويف اصطاح العلماء: هي إخبار عن حكم الشرع لمن سأل 
م��ن غير إلزام، وعبارة: )من غي��ر إلزام( هي للتفريق بين الفت��وى والقضاء، وبين 
المفت��ي والقاض��ي، فالمفتي ُيبيِّن الجواب للس��ائل وال يلزم��ه، أما حكم القاضي 

فهو ملزم واجب النفاذ.
وللفت��وى آداب ال ب��د م��ن مراعاهت��ا؛ فينبغ��ي يف الفتوى أن تك��ون ألفاظها 
واضحة دقيقة، وأن تكون ش��افية كافية مس��توفية لمحل السؤال، وليس بالضرورة 
أن يس��تدل المفتي على قوله للسائل؛ ألن االستدالل قد ال ُيحِسن فهَمه كل أحد، 

كما أن له مقاًما آخر.
وكما أن للفتوى آداًبا، فهناك أيًضا آداب للمفتي؛ فينبغي له أال يفتي يف حالة 
تغيُّر ُخُلقه وانش��غال قلبه بحيث يمنعه عن التأمل، وذلك كحالة الغضب والجوع 
والعطش والحزن والفرح الش��ديدين، وأيًضا يف حالة مغالبة النعاس وميله للنوم، 
أو يف حال��ة المل��ل أو الم��رض المؤلم أو مدافع��ة الحدث، ويجمع ه��ذا كله: أن 
كل حال ينش��غل فيها قلب المفتي ويخرجه عن ح��د االعتدال فإنه ينبغي عليه أن 

يمسك عن اإلفتاء مخافة الخطأ أو المخاطرة بإصابة الحق.
أما المستفتي، وهو السائل، فله مجموعة من اآلداب؛ ينبغي عليه أن يتأدب 
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مع المفتي ويجله يف المخاطبة والس��ؤال، ومن األدب أيًضا أال يسأله عن مذهبه، 
وينبغي له أن يتخير الحالة المناس��بة التي يس��أله فيها؛ فا يعرض فتواه عليه وهو 

منشغل البال.
من ج اللاضى:

ال ب��د ألي متص��در ألم��ر اإلفت��اء س��واء يف ذل��ك األف��راد والمؤسس��ات 
المتخصصة أن يعتمد منهًجا يف اإلفتاء؛ فينبغي له أن يتبع منهًجا يف اإلفتاء بحسب 
ترتيب األدلة الش��رعية، فإذا سئل عن مس��ألة بحث عن حكمها يف القرآن، فإن لم 
يجد ففي السنة، فإن لم يجد فيستعمل القياس، ويشرتط يف هذا الحكم أال يخالف 
اإلجماع -الذي هو اتفاق علماء األمة المجتهدين يف عصر من العصور على حكم 

شرعي-، وهذه األربعة هي التي تسمى باألدلة المتفق عليها.
وأما األدلة المختلف فيها كحجية شرع من قبلنا، وقول الصحابي، فإن أداه 

اجتهاده إلى صحة شيء منها أفتى به.
وأم��ا بعد اس��تقرار المذاهب الفقهية فيفتي بمذهب أح��د المجتهدين ما لم 

يؤده اجتهاده إلى أن غيره هو الحق.
وال ب��د أن يراعى يف هذا المنهج أن ُيبنى على فهم النصوص الش��رعية فهًما 
صحيًحا، وإدراك الواقع إدراًكا عميًقا، مع االعتماد على المذاهب السنية األربعة 
الموثوق��ة المتبع��ة، وم��ن غي��ر إغفال لغيرها ب��ل قد ُيْحت��اج إليها أحياًن��ا؛ لحاجة 
الن��اس، أو لتحقيق مقاصد الش��رع، وتل��ك المذاهب يتبعها بعض المس��لمين يف 

العالم أصواًل وفروًعا، مثل: الجعفرية والزيدية واإلباضية والظاهرية.
بل قد ُيَتوسع أكثر يف ذلك؛ فُينْظر يف مذاهب المجتهدين العظام كاألوزاعي 
والط��ربي واللي��ث ب��ن س��عد، وغيرهم الذي��ن بلغوا أكثر م��ن ثماني��ن مجتهًدا يف 
التاريخ اإلس��امي. فُتْعَتمد آراؤهم، وترتجح لقوة الدليل أو لش��دة الحاجة إليها 
أو لمصلحة الناس أو لتحقيق مقاصد الشرع الشريف، وهو المنهج الذي ارتضته 
الجماع��ة العلمي��ة يف عصرنا هذا ش��رًقا وغرًب��ا وعند العقاء م��ن جميع مذاهب 

المسلمين.
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كم��ا أن��ه ينبغ��ي على المتص��در ألمر اإلفت��اء االلت��زام بمق��ررات المجامع 
اإلس��امية وعلى رأس��ها مجم��ع البح��وث اإلس��امية التابع لألزهر الش��ريف، 
ومجمع الفقه اإلس��امي التابع لمنظمة المؤتمر اإلس��امي بجدة، ومجمع الفقه 
اإلس��امي التاب��ع لرابطة العالم اإلس��امي بمك��ة؛ وخاصة يف القضاي��ا العامة يف 

األمور المستحدثة وتشتد حاجة الناس للفصل فيها بشكل جماعي.
مراحل اللاضى:

والفتوى تمر يف ذهن المفتي بأربع مراحل أساسية، تخرج بعدها يف صورهتا 
التي يس��معها أو يراها المس��تفتي، وهذه المراحل األربعة هي: مرحلة التصوير - 

مرحلة التكييف - مرحلة بيان الحكم - مرحلة اإلفتاء.
المرحل��ة األولى: مرحلة التصوير: ومعناه عرض األمر المس��ؤول عنه وما 
يتعلق به كما هو يف الواقع حتى يدركه المفتي فيس��تطيع أن يعالجه معالجة شرعية 

سليمة. 
المرحل��ة الثانية: مرحلة التكييف: والتكييف هو إلحاق الصورة المس��ؤول 
عنها بما يناسبها من أبواب الفقه ومسائله، فنكيف المسألة مثا على أهنا من باب 
المعام��ات ال العبادات، أو أهنا من قس��م مس��مى من المعام��ات أو من العقود 
الجديدة غير المسماة، وهذه مرحلة هتيئ لبيان حكم المسألة الشرعي، والتكييف 

من عمل المفتي، ويحتاج إلى نظر دقيق.
المرحل��ة الثالث��ة: مرحل��ة بي��ان الحك��م: فبعد أن يتص��ور المفتي المس��ألة 
ويدركها إدراًكا صحيًحا ويس��تطيع إلحاقها بما يناس��بها من أب��واب الفقه، يمكنه 

بعد ذلك أن يتعرف على الحكم الشرعي المتعلق بفعل المكلف فيها.
المرحل��ة الرابع��ة: اإلفتاء: أو مرحل��ة تنزيل الحكم ال��ذي توصل إليه على 
الواق��ع ال��ذي أدرك��ه، وحينئذ فا بد علي��ه من التأك��د أن هذا الذي س��يفتي به ال 
ا مقطوًعا به وال إجماًعا  يتعارض مع المقاصد الشرعية بالبطان، وال يخالف نصًّ
متَّفًقا عليه وال قاعدة فقهية مس��تقرة، فإذا وجد ش��يًئا من هذا فعليه بمراجعة فتواه 

حتى تتوفر فيها تلك الشروط.
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عضامل تغير اللاضى:

تختل��ف الفتوى باختاف الجهات األربع -الزمان والمكان واألش��خاص 
واألحوال-؛ والمقصود بتغير الزمان: تغير العادات واألحوال للناس يف زمن عنه 

يف زمن آخر، مما يرتتب عليه تغير األحكام المبنية على األعراف والعادات.
تغي��ر المكان: وتغير األمكنة باختاف البيئة -مما يؤثر يف العادات والعرف 
والتعام��ل-، أو باخت��اف الدار، دار المس��لمين وما يتعل��ق بالفتاوى التي تخص 

األقليات يف ديار غير المسلمين. 
 تغير األش��خاص: فاألح��كام المتعلقة باألش��خاص الطبيعيين قد تختلف 
عن تلك المتعلقة باألش��خاص االعتباريين كالحكومات والش��ركات والجهات 

االعتبارية. 
تغي��ر الح��ال: لقد علَّمنا الرس��ول صلى اهلل عليه وس��لم أن نراعي األحوال 
التي تنش��أ والظروف التي تس��تجد، مما يستدعي تغير الحكم إذا كان اجتهاديًّا، أو 
تأخير تنفيذه، أو إس��قاط أثره عن صاحبه إذا كان الحكم قطعيًّا، فمن ذلك ما ورد 
ع��ن النب��ي صلى اهلل عليه وس��لم أنه هنى أن تقطع األيدي يف الغ��زو، كما روى أبو 

داود، وهو حد من حدود اهلل تعالى.
فاالخت��اف يف ه��ذه الجه��ات األربع م��ع الح��رص على تحقي��ق مقاصد 
الش��ريعة، يقتض��ي تغير األح��كام بناًء عل��ى التغير الحادث من ذل��ك االختاف، 

فيكون الفقيه بذلك قد التزم تحقيق الشريعة ونظر إلى مآالت األحكام. 
الضاقع ومكضتاته: 

إدراك الواق��ع ج��زء ال يتجزأ م��ن عملية اإلفتاء، وقد س��بقت اإلش��ارة إلى 
أهمي��ة ذلك، والواقع يتكون من مجموعة من العوالم؛ هي عالم األش��ياء، وعالم 
األش��خاص، وعالم األحداث، وعالم األفكار، ويحيط هب��ا ويربطها عالم النُُّظم، 
وال ب��د من إدراك العاق��ات البينية بين ه��ذه العوالم ومراع��اة كل ذلك يف إدراك 

الواقع والتعامل معه.
واهتم��ام الن��اس بالعوالم من حوله��م متفاوتة باخت��اف ثقافاهتم؛ فاهتمام 
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الشخص البسيط الذي يعيش يف القرى يختلف عن الشخص الذي يسكن المدن، 
واهتمام الطالب الذي يتعلم ويرتاد األكاديميات وقاعات البحث يختلف عنهما، 
وعل��ى المفت��ي عند إص��دار فتواه أو اختي��اره قواًل بعين��ه أن يدرس ه��ذه العوالم 
بمناهجه��ا المختلفة، وعاقاهت��ا البينية، والمآالت التي ي��ؤول إليها العمل بفتواه 

يف أرض الواقع.
فعل��ى س��بيل المثال إذا س��أل ش��خص عن حكم الش��رع يف منتج أو س��لعة 
معينة جديدة فهذه الس��لع من عالم األش��ياء وتحتاج م��ن المفتي إلى إدراك معين 
حت��ى يفت��ي بحكم اهلل فيها، فإذا س��ئل عن مش��روب »خل التفاح« مثًا فيس��أل ما 
مش��كلته؟ م��ا رائحته؟ م��ا مكوناته؟ ما تأثي��ره؟ هل به كحول؟ ه��ل يحتوي على 
شحم خنزير؟ وهكذا، وإذا كان يحتوي على كحول ما نوعه؟ هل هو إيثيلي الذي 
يس��بب اإلسكار أو مثيلي؟ وما نسبته؟ وهذا اإلدراك هتتم به مجموعة من العلوم، 
كالكيمي��اء، والفيزي��اء، والتحلي��ل الغذائي، ب��ل والطب وعل��م وظائف األعضاء 
ا، وعلى المفتي  لمعرفة مدى تأثير هذه المكونات على صحة اإلنس��ان نفًعا وضرًّ
حينئ��ذ أن يراج��ع الخرباء والمختصين، فإن صحة فت��واه ودقتها تتوقف على مثل 

هذه المراجعة.
ومث��ل ذلك يقال يف عال��م األحداث ويف عالم األفكار، لكن ال بد من التنبيه 
على مس��ألة غاية يف األهمية، وهي أثناء إدراك الواقع ال بد وأن نضع نصب أعيننا 
المص��ادر والنصوص من حيث إحس��ان الربط بينهما وإيجاد الجس��ر الذي يربط 

ويضبط إنزال النصوص على الواقع، وهذه النظرة ال بد أن ُيراعى فيها ما يلي: 
أوال: المقاصد الكلية للش��ريعة من حفظ النف��س والعقل والدين والعرض 

والمال.
ثانًي��ا: اإلجماع فا بد للمفت��ي أن يراعي مواطن اإلجم��اع وال يخرج عنها 

بحال.
ثالًث��ا: مراع��اة اللغ��ة العربي��ة وداللتها فا يص��ح أن يختار المفت��ي أو يضع 
دالالت أخ��رى أللفاظ اللغة غير ال��دالالت التي وردت لنا نقًا عن العرب؛ ألن 

المصادر الشرعية ما هي إال نصوص عربية.



66

اإلسالم وقضايا العصر
رابًعا: ال بد من مراعاة النموذج المعريف اإلس��امي وهو ما نس��ميه العقيدة 

أو الرؤية الكلية. 
خامًس��ا: ال بد أثناء عملية اإلفتاء وإدراك الواقع من مراعاة القواعد الفقهية 
أو المبادئ العامة للش��ريعة فمثل هذه األشياء تمثل السقف أو الجسر الذي يربط 

بين المصادر وإدراك الواقع))).
بناًء على ما سبق: فإن إدراك الواقع ركن أساسي من أركان اإلفتاء، بحيث ال 
تقتصر الفتوى على بيان الحكم الشرعي دون النظر إلى الواقع بعوالمه المختلفة، 
وينبغ��ي التنبه إلى أن ظهور كثير من اآلراء والفتاوى الش��اذة والمنحرفة المتطرفة 

مردها إلى غياب فقه الواقع وعدم اإللمام الكامل بمقتضياته ومآالته. 
اإلوااء اناعة: 

قد يبدو غريًبا استخدام كلمة »الصناعة« هنا يف خصوص »الفتوى واإلفتاء«؛ 
لكون��ه ليس متداوال يف هذا المجال، لكن لم��ا كان اإلفتاء عبارة عن عملية مركبة 
من مقدمات تنبني عليها النتائج، ولها عناصر محددة تدور بين فهم النص وإدراك 
الواق��ع، وله��ا أيًض��ا مراحل ت��دور يف ذهن المفتي ويم��ر هبا عقله، حتى يس��تنبط 
الحكم يف المس��ألة محل الفت��وى، ولما كانت الصناعة عم��ًا مركًبا يحتاج دراية 
ومهارة، وليس��ت أمًرا هيِّنًا س��ها، ناس��ب ذلك إطاق كلمة الصناعة على عملية 
اإلفت��اء، حتى يعرف غير المتخصص مدى خطورهتا، فا يتجرأ عليها وال يتصدر 

لها، وأن يرتكها ألهلها، وهم »أهل الذكر«.

 -125 )ص:  مجعة،  عيل  الدكتور/  لألستاذ  العظمى،  املبادئ  اإلمام،  وقال  ذلك:  يف  ُيراجع   (1(
128(، ط. الوابل الصيب بالقاهرة، الطبعة األوىل، 2010م، والطريق إىل الرتاث، لألستاذ الدكتور/ 

عيل مجعة، )ص: 23(، ط. هنضة مرص، الطبعة الثالثة، 2007م.



67

عالقة اإلسالم  اإدياي اإلرى

عالقة اإلسالم باألديان األخرى

غاية الرسامت والشرائع: 
خل��ق اهلل نبيه آدم عليه الس��ام فَع��َرَف رب��َّ�ه بما علمه وأوح��ى إليه، وعبَدُه 
ح��ق العب��ادة ه��و وأوالده، ف��كان الن��اس يف أول األم��ر أم��ة واحدة يؤمن��ون باهلل 
ويوحُدون��ه، وم��ع م��رور األي��ام اختلف��وا وتفرق��وا يف الح��ق، فظه��رت العقائ��د 
الباطلة وبدأ الكفر والش��رك ينتش��ر بين الن��اس، وابتعد كثير م��ن الناس عن القيم 
الت��ي ترتقي بأخاقهم وس��لوكهم، فبعث اهلل األنبياء والرس��ل إليهم وس��خر لهم 
الوح��ي والش��رائع التي هتديهم إل��ى الصراط المس��تقيم، وكانت كل الرس��االت 
-وإن اختلفت ش��رائعها وأحكامها- تدعو إلى اإليم��ان والتوحيد ونبذ عبادة كل 
ما س��وى اهلل، ثم َدَعت إلى اإليمان بالمائكة والرس��ل والكتب السماوية واليوم 
اآلخر، والتمس��ك بالعدل واإلحس��ان وإيتاء ذي القربى والعفاف والربِّ والرحمة 
بالخلق، والنهي عن الفحش��اء والمنكر والبغي والعدوان، فاألصل المشرتك بين 
جميع الرس��االت السماوية هو الدعوة إلى اهلل واالستعداد ليوم القيامة والتمسك 
َع لَُكم ّمتَِن ٱدّلتِينتِ  بأصول األخاق، ونبذ الش��رك والظلم، يقول سبحانه: }َشَ
 ۖ ٓ إتِبَۡرٰهتِيَم َوُموَسٰ وَعتِيَسٰٓ تِ��هتۦِ ۡيَنا ب وَۡحۡيَنآ إتَِلَۡك َوَما َوصَّ

َ
تِٓي أ تِ��هتۦِ نُوٗحا َوٱلَّ ٰ ب َما َوصَّ

 ُ قُواْ فتِي��هتِۚ َك��ُبَ َعَ ٱلُۡمۡشتِكتِنَي َما تَۡدُعوُه��ۡم إتَِلۡهتِۚ ٱللَّ قتِيُم��واْ ٱدّلتِي��َن َوَل َتَتَفرَّ
َ
ۡن أ

َ
أ

 

تِيُب{ ]الشورى: 13[.  ٓي إتَِلۡهتِ َمن يُن ٓ إتَِلۡهتِ َمن يََشآُء َوَيۡهدتِ َيَۡتبتِ
ث��م كانت خاتمة الرس��االت والش��رائع هي الرس��الة المحمدية والش��ريعة 
ًقا لما بي��ن يديه من الكتب  اإلس��امية التي بع��ث اهلل هبا نبينا محم��ًدا، فجاء مصدِّ
السابقة، وناس��ًخا لما قبله من الشرائع واألحكام، ألهنا كانت الرسالة العامة لكل 

البشر والتي ستستمرُّ إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين يف الدار اآلخرة.
أوجه امتلاق  ين اإلسالم واإدياي اإلرى: 

اتف��ق اإلس��ام م��ع األدي��ان األخ��رى كاليهودي��ة والمس��يحية يف كثي��ر من 
التصورات واألحكام، ومنها: 
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). عدم الشرك باهلل: اإلسام هو دين التوحيد، وأول ركن من أركانه شهادة 
أن ال إل��ه إال اهلل وأن محم��ًدا عبده ورس��وله، والقرآن الكري��م مليء باآليات التي 
تؤك��د وحدانية اهلل ع��ز وجل وتؤكد أنه حي قيوم ال يموت، وأي قول يف الديانات 
األخرى ي�ُ���ِق���رُّ بالتوحيد يعرتف به دين اإلسام، فنجد يف التوراة واإلنجيل النهي 

عن الشرك باهلل وعبادة غيره.
فعند اليهود نجد يف الوصية األولى لموس��ى -عليه السام- ولبني إسرائيل 
هنًي��ا عن عم��ل المنحوتات م��ن التماثيل وع��ن عبادهتا من دون ال��رب اإلله، ويف 
موضع آخر نجد التوراة تصف الحق س��بحانه كم��ا يف القرآن الكريم بأنه واحد ال 
قبله وال بعده وأنه األول واآلخر، ونجد أيًضا يف أس��فارهم ما يقول بأنه ليس مثل 
اهلل ش��يء وال ش��يء يش��بهه، ويف س��فر التنزيه نجد ما يؤكد أن اإلله يحيي ويميت 

وأنه حي إلى األبد.
وعند المسيحيين: نجد يف أقوال السيد المسيح أن اهلل يتعجب ممن يطلبون 
المجد من بعض الناس وال يطلبونه من اإلله الواحد، ولما جاء أحد الكتبة اليهود 
للسيد المسيح وسأله أن يوصيه، فأول ما أوصاه به أن الرب اإلله واحد، ونجدهم 
ون بأن اإلل��ه وحده له عدم الموت  يق��رون أن اهلل لم يره أح��د من الناس، كما يقرُّ

واألزلية واألبدية.
2. األنبي��اء: ه��م عباد هلل اختصه��م واصطفاهم من الخل��ق، وبعثهم رحمة 
للبشرية واختار منهم من خصه بحمل رسالته للناس، ونجد يف اإلسام واليهودية 
والمسيحية تش��اهبًا يف الحديث عن بعضهم، فنجد اإلسام لما تحدث عن سيدنا 
نوح -عليه الس��ام- ذكر أنه من عباد اهلل المؤمنين المحسنين الشاكرين، وحكى 
لنا القرآن الكريم قصته وكيف نجاه اهلل من الطوفان هو ومن آمن من قومه بالسفينة 
التي أمره اهلل بصنعها، ولما تحدث عن موسى -عليه السام- ذكر القرآن الكريم 
أن اهلل اصطفاه على الناس بالرسالة وبتكليمه، وأنه وهارون من عباد اهلل المؤمنين 
المحس��نين، وذكر عن س��يدنا يحيى بن زكري��ا أن اهلل أمره أن يأخ��ذ الكتاب بقوة 
ا بوالديه، وعندما تحدث القرآن الكريم  وآتاه الحكم وهو صبي، وأنه كان تقيًّا بارًّ
عن المسيح عيسى ابن مريم قال إن اهلل اصطفى العذراء مريم على نساء العالمين 
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وطهرها، وإهنا كانت من الصالحين الراكعين الس��اجدين، وإن المائكة أخربوها 
بأن اهلل يبش��رها بكلمة منه وهو سيدنا عيسى فتعجبت وهي التي لم يمسسها بشر، 
فأخربوه��ا أن اهلل إذا أراد ش��يًئا يقول له: كن فيكون، وأن الحق س��بحانه بعث لها 
س��يدنا جربيل يف هيئة بش��ر فطمأهنا وأخربها أنه رس��ول من عند اهلل ليبشرها بأهنا 
س��تلد غاما زكيًّ��ا، وأن ذلك على اهلل هيِّ��ن، ولما جاء الوقت لتلده عليه الس��ام 
أوحى لها اهلل أن هتز جذع النخلة ليس��قط منها رطب؛ رحمة من اهلل عز وجل هبا. 
وقال عن عيس��ى عليه الس��ام إنه م��ن المقربين وإن اهلل أيده ب��روح القدس وآتاه 

البينات وجعله يحيي الموتى بإذن اهلل ويربئ األكمه واألبرص بإذن اهلل. 
ويف اليهودية: نجد يف سفر التكوين أن نوحا -عليه السام- رجل بارٌّ كامل 
أدخل��ه اهلل ومن معه للفلك فأنجاهم، وعن موس��ى قيل إنه رجل حليم أمين كلمه 

اهلل، وتنبأ اليهود بوالدة عمانوئيل )عيسى عليه السام(.
ويف المس��يحية: نج��د يف اإلنجي��ل ذك��ر س��يدنا يحيى ب��ن زكري��ا أو يوحنا 
المعم��دان وأن الم��اك قال لزكريا إن اهلل قد س��مع طلبه هو وزوجته وإهنا س��تلد 
يوحنا، وإنه سيكون عظيما ال يسكر وال يشرب الخمر، وُذكر يف اإلنجيل أن يوحنا 
د عيسى عليهما السام من ماء األردن، ويف اإلنجيل  )نبي اهلل يحيى( هو الذي عمَّ
أن يس��وَع حين أحيا الميت هتف الناس أنه نبي عظيم، وأقر متَّى يف إنجيله أنه عبد 

اهلل ونبيه، كذلك بطرس ويوحنا قالوا لإلله إن يسوع عبدك القدوس.
3. األخاقي��ات وبعض النواه��ي والمحرمات: نجد يف األديان الس��ماوية 
م لحم  تش��اهبا وتقاربا واتفاقا يف األخاقيات وبعض المحرمات، فاإلسام قد حرَّ
الخنزي��ر فق��د جاء أيًضا يف التوراة أن اهلل قال لموس��ى وه��ارون إن الخنزير نجس 
وأمره��م أال يأكل��وه وأال يلمس��وا جثته، ومن ي��أكل لحم الخنزير ف��إن له العذاب 
والهاك، ونجد يف المس��يحية أن المس��يح أمرهم أن كل ما قاله موس��ى يحفظونه 
ويعملون��ه، ويقول المس��يح عليه الس��ام كما يف إنجيل متَّ��ى: »ال تظنوا أين جئت 

ل«. ألنقض الناموس أو األنبياء. ما جئت ألنقض بل ألكمِّ
وكذل��ك نجد أن اإلس��ام حرم الخم��ر وقال عنها إهنا رجس من الش��يطان 
وأم��ر باجتناهب��ا، ويف التوراة أن الرب قال لهارون أال يش��رب خمًرا وال مس��كًرا، 
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ويف س��فر األمثال أن الخمر ُيذهب عن ش��اربه الحكمة، وذكر أن الويل والشقاوة 
والك��رب لمدم��ن الخمر، وش��بَّه الخمر بأهنا تلس��ع كالحي��ة، ويف اإلنجيل أن من 

عامات طهر يوحنا أنه ال يشرب الخمر وأن السكران ال يرث ملكوت اهلل. 
كذلك أمرنا اهلل سبحانه وتعالى باالحتشام يف الملبس وأمرنا الحق سبحانه 
بغض البصر وحفظ الفروج، وأن اهلل حرم الفواحش ظاهرها وباطنها، وحرم نبينا 
الكريم تشبُّه النساء بالرجال والعكس، ونجد عند اليهود اتفاقا على ذلك، فحرموا 

أن يلبس رجل ثوب امرأة، وأمر دينهم المرأة باالحتشام بلباس التقوى والورع. 
كم��ا اتفقت األديان على تحريم الزنا وتجريمه، فجعل اإلس��ام عقوبة من 
ي��زين الرج��م حتى الم��وت أو الجلد واعتربه م��ن الكبائر، ويف اليهودي��ة أن الزاين 
والزانية ُيقَتلون، ويف المس��يحية قال عيس��ى إن كل من نظر المرأة يشتهيها فقد زنا 

هبا وأن الزناة ال يرثون ملكوت اهلل. 
4. البع��ث والحس��اب يف اآلخرة: أكد اإلس��ام على البع��ث واليوم اآلخر 
وجع��ل اإليمان بذل��ك ركنًا من أركان اإليمان، ووصف لن��ا القرآن الكريم بعَض 
نعي��م الجنة، والن��اَر وجحيَمها وعذاَب أهله��ا، ويف اليهودية عقي��دة اإليمان بيوم 
القيامة راس��خة، ويف التوراة: »وكثيرون من الراقدين يف تراب األرض يس��تيقظون 
هؤالء إلى الحياة األبدية وهؤالء إلى العار لازدراء األبدي«، وآمن المس��يحيون 

بالبعث وأكد المسيح أن الناس يف اآلخرة إما إلى عذاب أبدي أو نعيم أبدي.
تعامل اإلسالم مع أهل الكااب: 

دي��ن اإلس��ام دين اإلحس��ان والرحم��ة، يدعو إل��ى اإلحس��ان المطلق يف 
التعام��ل م��ع اآلخر، وال ينهان��ا عن الرب وحس��ن الصلة مع اليهود والمس��يحيين، 
فاعرتف اإلس��ام بالشرائع الس��ماوية السابقة عليه، وس��مح ألصحاب الديانات 
األخرى بممارس��ة طقوس��هم الدينية بحرية، وَصاَن أماكن عبادهتم ومقدس��اهتم، 
وكف��ل له��م الحماية وأمنه��م على أنفس��هم وأبنائهم وأعراضه��م وأموالهم، فاهلل 
تِيَن لَۡم يَُقٰتتِلُوُكۡم فتِ ٱدّلتِينتِ َولَۡم ُيۡرتُِجوُكم  ُ َعنتِ ٱلَّ  سبحانه يقول: }لَّ َيۡنَهىُٰكُم ٱللَّ
��طتِنَي{ ]املمتحنة: 8[.  َ ُيتِبُّ ٱلُۡمۡقستِ ��ُطٓواْ إتَِلۡهتِۡمۚ إتِنَّ ٱللَّ وُهۡم َوُتۡقستِ ن َتَبُّ

َ
ّمتِن دتَِيٰرتُِكۡم أ
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وع��ن علي بن أب��ي طالب -رض��ي اهلل عنه- أنه ق��ال: »إنما بذل��وا الجزية لتكون 

أموالهم كأموالنا، ودماؤهم كدمائنا«.
وأباح اإلسام طعام أهل الكتاب من اليهود والنصارى وأحلَّ لنا ذبائحهم، 
وهن��ى القرآن ع��ن مجادلته��م يف دينهم إال بالمعروف والحس��نى، حت��ى ال نوغر 
ۡهَل ٱۡلكتَِتٰبتِ 

َ
لُٓواْ أ الصدور أو تتفش��ى العداوة والبغضاء بيننا فقال اهلل: }َوَل تَُجٰدتِ

نزتَِل 
ُ
نزتَِل إتَِلَۡنا َوأ

ُ
تِٓي أ تِٱلَّ تِيَن َظلَُمواْ متِۡنُهۡمۖ َوقُولُٓواْ َءاَمنَّا ب ۡحَس��ُن إتِلَّ ٱلَّ

َ
َ أ تِٱلَّتتِ هتِ  ب

إتِلَّ
��ٞد َوَنُۡن َلُۥ ُمۡس��لتُِموَن{ ]العنكبـوت: 46[، وأباح  إتَِلُۡك��ۡم ِإَوَلُٰهَن��ا ِإَوَلُٰهُكۡم َوٰحتِ
اإلس��ام مصاهرهتم والتزوج من نسائهم، فتكون شريكة حياة المسلم وأم أوالده 
مس��يحية أو يهودية، وكما كفل اإلسام المس��لمين غير القادرين والعاجزين عن 
العم��ل كذلك كفل غير المس��لمين، فنرى الفاروق عم��ر بن الخطاب -رضي اهلل 
عنه- عندما قدم إلى دمشق ووجد قوًما مجذومين من النصارى فأمر لهم بالكفالة 
ط��ول الحياة، وكتب الخليفة العادل عمر ب��ن عبد العزيز إلى أحد والته كتاًبا جاء 
في��ه: »أم��ا بعد: فانظر أه��ل الذمة فارفق هب��م وإذا كرب الرجل منه��م وليس له مال 
فأنفق عليه«، ونجد النبي صلى اهلل عليه وسلم يف وثيقة الصلح مع نصارى نجران 
قد كفل لهم حرية الدين وأنه لن ُيغير راهب رهبانيته وال كاهن من كهانته، وأعطى 
الخليفة عمر بن الخطاب -رضي اهلل عنه- لنصارى أهل القدس األمان ألنفسهم 
وأموالهم وكنائس��هم وصلباهنم، وضمن لهم أن ال تس��كن كنائسهم وال هتدم وال 
ينتق��ص منها وال من حيزها ش��يء، ومن َأَج��لِّ األمثلة على هذا التس��امح الديني 
الرفي��ع -رغ��م أنه لم يكن هن��اك عقد أو معاهدة- عندما س��مح نبينا محمد صلى 
اهلل عليه وسلم لوفد نصارى نجران بدخول مسجده الشريف، وجلوسهم فيه فرتة 
طويلة، وعندما حان وقت صاهتم قاموا متوجهين إلى المشرق ليصلوا صاهتم، 
فقام المس��لمون لمنعهم من ذلك، إال أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم هناهم عن 
ذلك وتركهم يصلون يف طمأنينة، وكل ذلك من أجل ترس��يخ مبدأ اإلحس��ان إلى 

أهل الكتاب والتعايش بيننا وبينهم، وإقرار العدل والسام بين أهل األديان.
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قيمة اإلحسان والتعامل مع اآلخر
إن كلمة اإلحسان مأخوذة من الُحسِن والَجمال، ومعناها ال يخرج عن الخير 
والبِرِّ والمحبة والمراقبة، وعندما جاء اإلس��ام نبه على أمر اإلحس��ان وجعله يف 
أعلى المراتب المطلوب من المس��لم القيام هبا، وهو كما جاء على لس��ان رسولنا 
الكريم صلى اهلل عليه وس��لم يف حديث جربيل - عليه الس��ام - هو ))أن تعُبَد اهلل 
كأنك تراه، فإن لم تُكْن تراه فإنه يراك)). واإلحس��ان يكون بعمل جميع ما فيه نفع 

وخير يف كل األمور واألحوال، وأن يكون عمل اإلنسان خالًصا لربه ومتَقنًا. 
العم��ل الجيد محمود، ولك��ن التفاين يف العمل وإتقان��ه بأكثر مما ُيفرتض؛ 
فهذا هو اإلحس��ان المطلوب، وهو م��ا يظهر جليا يف تلك العب��ارة النبوية ))كأنك 
تراه)) المذكورة يف الحديث الش��ريف؛ ومعناها: أن تس��تحضر مراقبة اهلل س��بحانه 
وتعال��ى لك قبل العم��ل وأثناءه، بل وبعده بالنظر إلى م��ا أثمر عنه ونتج، ومن ثم 
ف��إن الم��رء يقوم بأداء ما عليه وكأن اهلل يحاس��به عليه اآلن ولي��س فيما بعد، وهذا 
يظهر أيًضا يف قول عمر بن الخطاب -رضي اهلل عنه-: »حاس��بوا أنفس��كم قبل أن 

تحاسبوا«.
ومن اضر اإلحساي الحل: 

فما الحب إال ثمرة من ثمار اإلحس��ان بل هو أعظم ثمرة من ثماره، وكلمة 
الحب وإن كانت مؤلفة من حرفين فقط إال أهنا يف اإلس��ام تعني أش��ياء كثيرة، إذ 

هي من أصول الدين، ومن حقائق اإليمان.
 ولئن كانت تلك الكلمة العظيمة قد ُمِسخت واخُتزلت عند كثير من الناس 
ية فقط، إال أهنا يف اإلسام شيء كبير، وهو  يف ميل الذكر لألنثى، ويف الناحية الحسِّ

ما يظهر يف الكيفية التي يتعامل هبا المرء مع اآلخرين.
ونح��ن كمس��لمين يف أش��د حاجة إلى الح��ب بمعانيه الس��امية التي جاء هبا 
الق��رآن، بمعاني��ه النبيل��ة الت��ي وردت يف أحاديث النب��ي العدنان، بينم��ا الكراهية 
والبغضاء س��مة يف عاقات الناس، ولعل أس��باب ذلك ترجع إلى قانون مس��تنبط 
ۡغَرۡيَنا بَۡيَنُهُم ٱۡلَعَداَوةَ َوٱۡلَۡغَضآَء 

َ
تِهتۦِ فَأ ا ُذّكتُِرواْ ب ا ّمتِمَّ من قوله تعالى: }فَنَُس��واْ َحّظٗ
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إتَِلٰ يَۡومتِ ٱۡلقتَِيَٰمةتِ{. ]سورة املائدة: 14[.
 ف��كل تقصير يف حق اهلل، وكل معصي��ة هلل، وكل مخالفة لمنهج اهلل تنعكس 
فيما بين الناس عداوة وبغضاء ألن المصالح تتضارب، بينما األخوة يف اهلل تتنامى 

وتتسامى.
وم��ن ث��م فإن الس��رَّ يع��ود إلى م��ا تحمله تل��ك الكلمة البس��يطة م��ن معاٍن 
جم��ة كثي��رة، وهو م��ا أدى إلى أن يله��ج بذكره��ا العابدون، ويوصي هب��ا األطباء 

والمصلحون، ويسعى إلى ترسيخها الدعاة إلى اهلل عز وجل.
إن العالم اإلسامي اليوم يعاين أزمة يف المحبة، هذه األزمة جعلت اإلنسان 
ال يفهم معنى إنسانيته، يعيش لنفسه، أو يعيش الناس له، وهذا ليس من اإلحسان 

يف شيء.
محلة اإلتساي للكتال والنَّضال والاتال: 

ش��اء الم��رء أم أبى، أح��بَّ أم كره، إال أن ل��ه عقًا يدرك، وقلًب��ا يحب، وما 
ل��م يتوازن بين هذي��ن الخطين فإن لديه خلًا خطيًرا يف ش��خصيته، يجب عليه أن 

يعالجه.
ولئ��ن كان المرء يف قلبه ما فيه من عواطف ش��تى كعاطف��ة الحب، وعاطفة 
البغ��ض، وعاطفة الرغبة، وعاطفة الرهبة، ومنها عاطفة الرجاء، وعاطفة الخوف، 
إال أن ذل��ك كل��ه ال بد أن يكون منضبًطا بالش��رع الش��ريف، يحب هلل ويبغض هلل، 
ويخاف هلل ويرجو هلل، وكل أعمال قلبه إن صح التعبير منوطة باهلل عز وجل إذ هو 

سبحانه المصدر الحقيقي لهذا الحب.
إن المؤمن تنس��اق نفس��ه مع الك��ون، وهناك عاق��ة طيبة بين��ه وبين كل ما 

ا هلل، أو أن يكون مفسًدا يف األرض. حوله، إال أن يكون عدوًّ
واإلحس��ان يقتضي محبة م��ا يف هذا الكون إذ هو صنع��ة الخالق عز وجل، 
يح��ب الم��رء غيره من إنس��ان أو نبات أو حيوان، كل ش��يء خلق��ه اهلل عز وجل، 
وهناك الكثير من النماذج التي تظهر هذا المنهج الكريم الراقي ومنها على س��بيل 

المثال: 
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أا اإلتساي والاتال: 

إذا كان اإلنس��ان يحب الجمال، فإن مصدر اس��تمداده لهذا الشعور هو من 
اهلل س��بحانه إذ هو س��بحانه جميل يحب الجمال، وهذا مظهر من مظاهر ما أمر به 

سبحانه، كما ورد يف الحديث: ))إِنَّ اهللَ َجِميٌل ُيِحبُّ اْلَجَماَل)).
فإن اهلل جميل يحب الجمال، والجمال الذي يحبه اهلل سبحانه يتناول كل ما 
أباحه أو أمر به ال ما هنى عنه، فيتناول مثًا جمال الثياب، ويف ذلك ينبه اهلل سبحانه 
َاٗس��ا يَُوٰرتِي  نَزنۡلَا َعلَۡيُكۡم لتِ

َ
ٓ َءاَدَم قَۡد أ على نعمة مما أنعم به على عباده: }َيَٰبنتِ

تَِك َخرۡيٞ{. ]سورة األعراف: 26[. فذكر اهلل جل  َاُس ٱلَّۡقَوٰى َذٰل َس��ۡوَٰءتتُِكۡم َورتِيٗشاۖ َولتِ
جال��ه يف هذه اآلية الجم��ال الباطن وهو التقوى، والجم��ال الظاهر وهو اللباس 

والريش.
ومن الجمال أيضا: أنه س��بحانه يحب ظهور أث��ر نعمته على عبده، فإنه من 
الجمال الذي يحبه اهلل عز وجل، وهذا من ش��كره س��بحانه على نعمه وهو جمال 

باطن، فيجب أن يرى على عبده الجمال الظاهر بالنعمة.
با اإلتساي والحيضاي: 

ه��ذا نموذج آخر ظاهر يف كيفية إجراء قانون اإلحس��ان وظهور ثمرة الحب 
في��ه من خال الرحمة بالحيوانات التي ُأمِرن��ا بقتلها أو أمرنا بذبحها، فإن ذلك ال 
اِد ْبِن َأْوٍس  يكون إال وفق منهج الحب، إذ التعذيب ال يكون مع الحب، فَعْن َش��دَّ
َم َقاَل: ))إِنَّ اهللَ َكَتَب اإِلْحَس��اَن َعَلى ُكلِّ َش��ْيٍء َفإَِذا  ��ى اهلل َعَلْيِه َوَس��لَّ َأنَّ النَّبِ��يَّ َصلَّ
ْبَحَة، َوْلُيِحدَّ َأَحُدُكْم َشْفَرَتُه َوْلُيرِْح  َقَتْلُتْم َفَأْحِس��نُوا اْلِقْتَلَة، َوإَِذا َذَبْحُتْم َفَأْحِسنُوا الذِّ

َذبِيَحَتُه)).
جا اإلتساي واإوطاي: 

مما ال ش��ك فيه وال ريب أن من صور اإلحسان حب األوطان. ولننظر إلى 
! ولوال أن قومي  هذه الكلمات النبوية الشريفة: ))ما أطيَبك من بلٍد! وما أحبَّك إليَّ

أخرجوين منك، ما سكنُت غيَرك)).
تلك الكلمات الرائعة التي تلفظ هبا رس��ول اإلنس��انية -صلى اهلل عليه وآله 
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وس��لم- تكش��ف عن حبٍّ عمي��ق، وتعلُّق كبير بالوط��ن، بمكة المكرم��ة، بحلِّها 
وَحَرمها، بجبالها وودياهنا، برملها وصخورها، بمائها وهوائها، هواؤها عليل ولو 
��ًا بالغب��ار، وماؤها زالل ول��و خالطه األكدار، وتربُته��ا دواء ولو كانت  كان محمَّ

قفاًرا.
ج فيها، فيها ذكرياٌت  إهنا األرض التي ولد فيها، ونشأ فيها، وشبَّ فيها، وتزوَّ
ال ُتنسى، فالوطن ذاكرة اإلنسان، فيه األحباب واألصحاب، فيه اآلباء واألجداد.
وكما قيل: »إن البشر يأَلُفون أرَضهم على ما هبا، ولو كانت قفًرا مستوَحًشا، 
لة يف النفوس، تجعل اإلنس��اَن يس��رتيح إلى البقاء فيه،  وح��بُّ الوطن غريزٌة متأصِّ

ويحنُّ إليه إذا غاب عنه، ويدافع عنه إذا ُهوِجم، وَيغضب له إذا انُتِقص«.
ولم��ا كان الخروج من الوطن يبعث على كل هذا الحزن، وُيس��بِّب كلَّ هذا 
األل��م، ق��رن اهلل -عز وج��ل- حبَّ األرض يف الق��رآن الكريم بح��بِّ النفس؛ قال 
ا  وتِ ٱۡخرُُجواْ متِن دتَِيٰرتُِكم مَّ

َ
نُفَس��ُكۡم أ

َ
نتِ ٱۡقُتلُٓواْ أ

َ
نَّا َكَتۡبَن��ا َعلَۡيهتِۡم أ

َ
تعال��ى: }َولَۡو أ

َفَعلُوهُ إتِلَّ قَلتِيٞل ّمتِۡنُهۡم{ ]النساء: 66[.
والحبُّ للوطن ال يقتصر على المشاعر واألحاسيس؛ بل يتجلَّى يف األقوال 

واألفعال، وأجمل ما يتجلى به حبُّ الوطن الدعاء له.
وه��و ما كان من أمر النب��ي -صلى اهلل عليه وآله وس��لم- حيث قال ))اللهم 

اجعل بالمدينة ِضْعَفي ما جعلَت بمكة من البركة)).
ومن اإلحس��ان للوطن الحف��اظ على الحق العام، وقد بيَّ��ن النبي صلى اهلل 
عليه وس��لم أن الناس ش��ركاُء يف أموٍر، ال يجوز ألحد االس��تئثاُر هبا، أو االعتداء 
عليه��ا، فق��ال صلى اهلل عليه وس��لم: ))الناس ش��ركاء يف ثالثة: يف ال��كأل، والماء، 

والنار)).
ومن اإلحس��ان للوطن، تقوية الرابطة بي��ن أبناء الوطن الواحد، وقيام المرء 

بحقوق وطنه المشروعة. 
وم��ن اإلحس��ان للوطن عدم العصبي��ة لعرق أو لون أو دي��ن، والتي ُيراد هبا 
تقس��يُم األمة إلى طوائَف متناح��رٍة، متباغضة، متنافرة، َيكِي��د بعضها لبعض، ويف 
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يَّة، ينصر العصبية، ويغض��ب للعصبية، فقتلُته  الحدي��ث: ))َمن ُقتل تحت راي��ة ُعمِّ

جاهليٌة)).
ومن اإلحسان للوطن العدل واإلنصاف.

إن المسلم يحب وطنه، ويعمل كل خير لبلده، ويتفانى يف خدمته، ويضحي 
للدفاع عنه، ويعمل لألمة، ويحزن لحزهنا، ويفرح لفرحها، ويدافع عنها، ويسعى 

لوحدهتا.
وكما قال القائل: 

َوَأْهلِ��ي َوإِْن َضنُّ��وا َعَل��يَّ كِ��َراُمبِ��اَِدي َوإِْن َجاَرْت َعَل��يَّ َعِزيَزٌة
دا اإلتساي مع الضاته: 

وانطاق��ا من مبدأ اإلحس��ان فإن المس��لم يجب عليه أن يكون محس��نا مع 
غيره سواء أكان الغير مسلما أم غير مسلم.

وه��ذا يظهر جليا واضح��ا يف بناء العاق��ات االجتماعية، فق��ال اهلل تعالى: 
تِذتِي ٱۡلُقۡرَبٰ َوٱۡلََتَٰمٰ  يۡنتِ إتِۡحَسٰٗنا َوب َ تِٱۡلَودٰلتِ اۖ َوب تِهتۦِ َش��ۡي ٔٗ َ َوَل تُۡشتُِكواْ ب }َوٱۡعُبُدواْ ٱللَّ
��بتِيلتِ  تِٱۡلَۢنبتِ َوٱبۡنتِ ٱلسَّ احتِبتِ ب َوٱلَۡمَسٰكتِنيتِ َوٱۡلَارتِ ذتِي ٱۡلُقۡرَبٰ َوٱۡلَارتِ ٱۡلُُنبتِ َوٱلصَّ

َ َل ُيتِبُّ َمن َكَن ُمَۡتاٗل فَُخوًرا{ ]النساء: 36[. يَۡمُٰنُكۡمۗ إتِنَّ ٱللَّ
َ
َوَما َملََكۡت أ

وهناك أمور مهمة على المس��لم أن يتقيد هبا كي يكون س��ويًّا يف بناء عاقاته 
االجتماعي��ة مع المس��لم وغيره، وال تخ��رج هذه األمور عن اإلحس��ان الذي هو 

بمعنى اإلتقان، وهي ثابتة عن طريق الشرع، منها على سبيل المثال: 
تِلنَّاستِ ُحۡسٗنا{ ]البقرة: من اآلية 83[.  - إحسان القول: قال اهلل تعالى: }َوقُولُواْ ل
تِيَن يَۡس��َتمتُِعوَن ٱۡلَقۡوَل َفَيتَّبتُِعوَن  - إحس��ان االس��تماع: قال اهلل تعالى: }ٱلَّ

{ ]الزمر: 18[. ۡلَبٰبتِ
َ
ْولُواْ ٱۡل

ُ
ْوَلٰٓئتَِك ُهۡم أ

ُ
ۖ َوأ ُ تِيَن َهَدىُٰهُم ٱللَّ ْوَلٰٓئتَِك ٱلَّ

ُ
ۥٓۚ أ ۡحَسَنُه

َ
أ

ۡحَس��ُن{ ]النحل: 
َ
َ أ تِٱلَّتتِ هتِ لُۡهم ب - إحس��ان الحوار: قال اهلل تعالى: }َوَجٰدتِ

اآلية 125[.

ۡحَسَن متِۡنَهآ 
َ
تِأ يَّةٖ فََحيُّواْ ب تَِتحتِ - إحسان التحية: قال اهلل تعالى: }ِإَوَذا ُحّيتِيُتم ب
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يًبا{ ]النساء: 86[ ٍء َحستِ تِ َشۡ
ٰ ُكّ َ َكَن َعَ ۡو ُردُّوَهاۗٓ إتِنَّ ٱللَّ

َ
أ

ل��ذا جعل اإلس��ام اإلحس��اَن إلى الج��وار مِن كم��ال اإليم��ان، كما جعل 
اإلس��اءة إلى الجوار من أس��باب دخول النار؛ عن أبي هريرَة: أن رسول اهلل صلى 

اهلل عليه وسلم قال: ))ال َيْدُخُل الَجنََّة َمن ال َيْأَمُن َجاُرُه َبَوائَِقُه)).
وتتس��ع الدائرة لتش��مل اإلحس��اَن إلى أهل األديان األخرى، وهم شركاؤنا 
يف الوط��ن، وجاء عن رس��ول اهلل -  صلى اهلل عليه وس��لم-  أنه  ق��ال: ))أال  َمن َظَلَم 
َفُه َفْوَق َطاَقتِِه، َأْو َأَخَذ ِمنُْه َش��ْيًئا بَِغْي��رِ طِيِب َنْفٍس َفَأَنا     ُمَعاه��ًدا،  َأِو اْنَتَقَص��ُه، َأْو َكلَّ

 َحِجيُجُه   َيْوَم الِقَياَمِة)).
جزاء اإلحساي: 

ويكف��ي المرء أن يعلم أن جزاء اإلحس��ان هو مثيله، ويكفي المرء فضا أن 
يعلم أن اهلل س��بحانه »يحب المحس��نين« فضا عن أهنم من أهل معيته الخاصة إذ 

نتِنَي{.  َ لََمَع ٱلُۡمۡحستِ يقول سبحانه: }ِإَونَّ ٱللَّ
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قيمة العقل في اإلسالم وعالقته بالوحي

شر  العال ومصادر التعروة وط اإلسالم
للمعرفة يف اإلسام شأن عظيم، وإذا كان اإلنسان يف نظرة الدين اإلسامي 
قد تميز بخصائص كثيرة عن غي��ره من المخلوقات َفإنَّ أعظم ما تميز به هو بحثه 
ل ما نزل على  عن المعرفة وس��عيه لتحصيل العلم، ولذا جاء الوحي الس��ماويُّ أوَّ
رس��ولنا محمد صلى اهلل عليه وسلم هو قول اهلل: }اقَْرأ{ تأكيًدا على أن السبيل 
األفضل لصاح حال اإلنس��ان ووصوله إلى مراتب الكمال والهداية يف الدنيا هو 

السعي إلى التعلم والمعرفة، وااللتزام بمقتضيات هذه المعرفة وما تؤدي إليه.
وليس من قبيل المبالغة إذا قلنا إن قضية المعرفة يف الفكر البش��ري ش��كلت 
أهم مباحثه وقضاياه، وتاريخ الفكر اإلنساين منذ أقدم العصور وحتى اليوم ممتلئ 
بإنت��اج هائ��ل ح��ول مبحث كيفية اكتس��اب العل��وم، ومن أجل ذل��ك اهتم علماء 
المس��لمين اهتمًاما عظيًما بتحديد مصادر المعرفة وأسباهبا، والتفريق بين الطرق 
الموصل��ة إلى العلم اليقيني الذي ال تخالطه الش��كوك واألوه��ام، وبين غيره من 

أصناف العلوم والمعارف التي يحيط هبا الظنون والريبة.
وقد اس��تقر عند علماء المس��لمين وأئمتهم أن مص��ادر العلم للخلق ثاثة، 
وه��ي: الحواس الس��ليمة وم��ا يرتتب عليها م��ن المع��ارف المادي��ة والتجريبية، 
والعق��ل المحكوم بقوانين النظ��ر والفكر، والخرب الصادق، س��واء كان خربا نقله 
جمع عظيم من الناس عن مثلهم وهو الخرب المتواتر، أو كان خربًا لشخص واحد 

مؤيد بالمعجزة وخوارق العادات، وهذا هو الوحي. 
وقد أش��ار الق��رآن الكريم إلى ذلك يف تحديده لمصادر المعرفة اإلنس��انية، 
ا وََجَعَل لَُكُم  َهٰتتُِكۡم َل َتۡعلَُموَن َش��ۡي ٔٗ مَّ

ُ
ۡخرََجُك��م ّمتِۢن ُبُطونتِ أ

َ
ُ أ فق��ال: }َوٱللَّ

ۡف ٔتَِدةَ لََعلَُّكۡم تَۡشُكُروَن{ ]النحل: 78[. فالسمع: هو طريق 
َ
بَۡصَٰر َوٱۡل

َ
��ۡمَع َوٱۡل ٱلسَّ

، واألفئ��دة: هي العقول وهي  الخ��رب الصادق، واألبصار: إش��ارة لطريق الحواسِّ
أعظ��م هذه المصادر وأش��رفها لإلنس��ان، وكثيًرا ما يعرب عنه الق��رآن الكريم بلفظ 
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فَلَۡم 
َ
القل��ب كم��ا يف اآلية الس��ابقة وكما يف قوله تعالى مس��تنكًرا على الكف��ار: }أ

تَِها{  ۡو َءاَذاٞن يَۡس��َمُعوَن ب
َ
تَِهآ أ ۡرضتِ َفَتُك��وَن لَُه��ۡم قُلُوٞب َيۡعقتِلُ��وَن ب

َ
��رُيواْ فتِ ٱۡل يَستِ

]احلـج: 46[، ول��ذا كان العق��ل ه��و جوهر اإلنس��ان ال��ذي ميزه اهلل به ع��ن غيره من 
المخلوقات والحيوانات. 

 التضازتة  ين العال والضحط وط العايد  والشريعة اإلسالمية 
فالعقل نور معنوي يف باطن اإلنس��ان تبصر به النفس اإلنس��انية ما غاب عن 
��ه بعد انتهاء إدراك المحسوس��ات، ولهذا كانوا يقولون: بداية العقول هناية  حواسِّ
ا من كونه المصدر األول الذي يدرك  المحسوس��ات، وكان شرف العقل مس��تمدًّ
ف به عليه؛ ذلك أن النفس البش��رية عند أول نظرها يف ذلك  به وجود خالقه ويتعرَّ
العالم تبدأ بالبحث عن األس��ئلة المحورية الكربى التي يتعلق هبا وجوده وفكره، 
وه��ي: من أي��ن جئُت وجاء ه��ذا الكون؟ وإلى أين نحن نس��ير؟ وم��ا هو الهدف 
والغاية من وجودنا يف هذا العالم؟ ومن خال هذه األس��ئلة المحورية انطلق فكر 
اإلنسان وحواسه للبحث عن أجوبة لها بما ُأْعطَي من وسائل لإلدراك والمعرفة، 
فمع البحث والنظر والمشاهدة ُيدرك أن لهذا الكون بداية لم يكن قبلها موجوًدا، 
ويدرك أن له إلها وخالًقا هو الذي أنشأه من العدم، وأنه موصوف بصفات الكمال 
والجال التي هبا اس��تطاع أن ُيبدَع هذا الك��ون، وأنه مختلٌف تمام االختاف عن 
ه عن مش��اهبتهم، ولك��نَّ العقَل قاصر عن إدراك بع��ض الحقائق التي  خلق��ه، ومنزَّ
ها م��ا يتعلق بالغيب، وحقيقة الخير والش��ر ومس��ائل  تش��غل فك��ره وكيانه، وأه�مُّ

األخاق أي ما ينبغي أن يكون عليه السلوك اإلنساين ليكون الشخص صالًحا.
وم��ن رحم��ة اهلل بالخلق يف الدنيا أنه أرس��ل إليهم األنبياء والرس��ل، وبعث 
��هم وعقوله��م عن معرفته  إليهم بالش��رائع واألدي��ان لَِيدلَّهم على ما تقصر حواسُّ
وإدراكه، ولهذا شاع يف الرتاث اإلسامي أن هلل عزَّ وجل يف خلقه رسولين وهما: 

)- رسول من الباطن، وهو العقل.
2- ورسول من الظاهر، وهم األنبياء والرسل.

وال س��بيل لانتفاع بالرس��ول الظاهر وهم األنبياء والمرسلون ما لم يتقدمه 
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رس��ول العقل، فه��و الهادي إلى معرفة الحق من الباط��ل، والصادق من الكاذب، 
فإنه هو الذي يثبت وجود خالقه ووجوب اتصافه بالكمال، وهو الذي يثبت صدق 
األنبياء والمرس��لين بما اهتدى إلى معرفة اآليات البينات والرباهين والمعجزات 
ة على تأييد الباري سبحانه لهؤالء المرسلين، ثم بعد ذلك يعزل العقل نفسه،  الدالَّ
ويع��رتف بأنه يتلقى م��ن النبي بالقبول ما يقوله يف اهلل والي��وم اآلخر، وما يقوله يف 
الش��رائع والعب��ادات والس��لوكيات التي يحيا هبا المس��لم، مما ال يس��تطيع العقل 
إدراك��ه، وال يقضي أيًضا باس��تحالته، والمكتفي بواح��د منهما عن اآلخر واقع يف 
الجهل والحيرة والضال، فمثال العقل كما يقول اإلمام الغزالي كالبصر الس��ليم 
ال��ذي يس��تطيع الرؤية بالعي��ن الحادة النظر، ومثال الوحي كالش��مس التي تنش��ر 
ضياءها يف العالم أجمع، فكيف يمكن أن يس��تفيد من نور الش��مس من يغلق عينه 
ع��ن النظر؟ وكيف يمكن أن يهتدي بالعقل وح��ده من ال يهتدي بالوحي إذ كيف 

يبصر المرء بغير ضياء؟! فالعقل والوحي كاهما نور على نور. 
أثر العال والضحط وط  ناء شلصية التسلم 

الدي��ن يف الحقيق��ة ل��ه مكون��ات ثاث��ة رئيس��ية: وه��ي العقيدة والش��ريعة 
والتزكية، فالعقيدة هي التي ينضبط هبا فكر المس��لم ويس��تقيم تصوره عن الكون 
والوجود والخالق ومصيره بعد الموت وغاية وجوده، والش��ريعة هي التي تضبط 
أفعال اإلنس��ان وتصرفاته س��واء يف عبادت��ه لخالقه ورب�ِّه أو يف معاماته وس��لوكه 
م��ع غي��ره من الخلق والن��اس، والتزكية واألخاق هي التي تضبط مش��اِعَره تجاه 
الخالق والناس، وتسمو هبا روحه، فيتخلص من عيوب نفسه، ويرتقى شيًئا فشيًئا 

لدرجات الكمال والنجاح.
وألنَّ اإلنس��ان مرك��ٌب من جس��ٍم وعقٍل وروح، جاء اإلس��ام ليش��بع هذه 
المكون��ات على اختافها، ويعطي كلَّ جزء منها ما تس��تقيم به نفس��ه، فجعل أمر 
العقيدة مرتتًبا على العقل وأدوات البحث والتفكير، ألنه الجزء الذي يش��رتك فيه 
كل الخل��ق على اخت��اف ثقافاهتم ولغاهتم وأجناس��هم، وألن اإليمان يف حقيقته 
هو تصديق قلبي ال ش��ك فيه، كان المبدأ اإلس��امي المحكم أن��ه: }َلٓ إتِۡكَراهَ فتِ 
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{ وكذلك }َفَمن َشآَء فَۡلُيۡؤمتِن َوَمن َشآَء فَۡلَيۡكُفۡر{، وبعد االهتداء بنور  ٱدّلتِينتِ
العق��ل إلى اإليمان باهلل وصدق أنبيائه ورس��له، يأيت الوح��ي ليكمل هذه المعرفة 
ه��ا بما ال س��بيل إليه إال بخرب الصادق، فيخرب الوح��ُي المؤمَن بأمور الحياة  وي�َمدَّ

اآلخرة، وما يرتتب على إيمانه وكفره وطاعته وظلمه يف هذه الحياة الدنيا.
وأما يف أحكام الش��ريعة وأمور الحال والحرام فإن اإلس��ام مزج بين دور 
العق��ل والوحي َمزًجا كبيًرا، فجعل العقل هو مناط التكليف بالعبادات واألحكام 
وس��ببه، وأسقطها عن المجنون والس��اهي والنائم لعدم وجود هذه اآللة الشريفة، 
كما اس��تطاع العق��ل من خال تتبع وق��راءة آيات القرآن الكريم وس��نة النبي عليه 
الصاة والس��ام أن يدرك مقاصد الش��ريعة وحكمتها، وهي حفظ النفس والدين 
والعق��ل والنس��ل والمال، وجع��ل من األحكام الش��رعية أحكاًم��ا معناها معقول 
وس��ببها مفهوم كي يمكن القياس على هذه األس��باب كلم��ا تكرر الحكم، وذلك 
كجع��ل قت��ل النفس المحرمة س��بًبا معقوال للقص��اص من القاتل، وجعل الس��فر 
عل��ة لقصر الصاة، وجعل الم��رض علة لتأجيل الصيام، كذلك فإن الش��ريعة قد 
احت��وت على عدد كبير من األحكام التي ال يمكن إدراك أس��باهبا، وهي األحكام 
التعبدي��ة، التي يك��ون المرجع يف إثباهتا واإلتيان هبا هو الوحي وحده، كي يمتحن 
اهلل المؤمني��ن باإلذع��ان واالنقي��اد واالستس��ام ألحكام��ه، ومث��ال ذل��ك فرض 
الصل��وات بأع��داد مخصوص��ة وهيئ��ات مخصوص��ة، ويف الجمع بي��ن األحكام 
التعبدية واألحكام المعقولة المعنى يف الش��ريعة اإلس��امية ملمٌح واضح إلى أن 
العق��ل والوح��ي كاهما له دور كبير يف الش��ريعة اإلس��امية وتكوي��ن أحكامها، 
وبناء ش��خصية اإلنسان المسلم الذي يدرك المصالح التي جاء الشرع داعًيا إليها، 
والمفاس��د التي هنى عنها، وكذلك تتحقق نفسه باالنقياد واالستسام هلل، فيعرف 

قدره وال يطغى يف حياته على غيره.
الضحط التسطضر والضحط التنظضر

ومن أعظم أوجه التكامل بين العقل والوحي، أن القرآن الكريم وهو الوحي 
المس��طور الذي أنزله اهلل لهداية الخلق قد دعا بما أعطاه لإلنس��ان من عقل وفكر 
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إل��ى النظر يف هذا الك��ون الدالِّ بكل ما فيه على وج��وده وعظمته، وقهره وغلبته، 
فاهلل س��بحانه يدعو إلى الس��ير يف األرض والتفكر يف خلق الس��ماوات واألرض، 
لن��درك كيف بدأ الخل��ق، وكيف انتظمت قوانين الك��ون يف العمل بقدرته وقوته، 
وكيف أن اإلبداع والدقة التي تسري يف كل الموجودات آية على وحدانيته وعلمه، 
ولذل��ك لم يْأِت يف كتاب اهلل أو يف س��نة نبيه ما يص��ادم العقل وأحكامه أو يبطلها، 
أو يجعل اإلنس��ان يواريها ويبتعد عنها، بل ج��اءت اآليات واألحاديث داعيًة إلى 
إعماله واالس��تنارة به، وماِدحًة أهله المهتدين هبداه، وُمنكَرة على من ُيعِرض عنه 
أو يخفي��ه تحت س��تار التقليد أو التعصب أو اتباع أهواء النفس وش��هواهتا، فكان 
الدين نرباًس��ا لهداية البشرية بما أنعم اهلل عليهم هباتين النعمتين العظيمتين: وهما 

العقل والوحي.
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كيف نتعامل مع السنة النبوية

نَّة النلضية منزلة السُّ
تأيت الس��نة النبوية المطهرة يف أصل التشريع العام عند المسلمين يف المنزلة 
َن م��ع القرآن الكريم وح��دة متكاملة األطراف  الثاني��ة بع��د الكتاب )القرآن( لتكوِّ
بي��ن نص َمْتلوٍّ ُمتعبد بتاوته، من عند الحق س��بحانه، ونصٍّ غير َمْتلوٍّ وغير ُمتعبٍد 
بتاوته قاله الرس��ول وفعل��ه وتناقله أصحابه وأزواجه من بع��ده على مدى األيام 
والس��نين لكنه شارٌح ومفسٌر لهذا الكتاب، ومؤسٌس لجملة من األحكام الشرعية 

المستنبطة منه مع القرآن العظيم.
ومع تباين وتداخل تعريفات العلماء لمصطلح الس��نة النبوية وبيان ما يعنيه 
هذا المصطلح؛ إال أن الجميع متفق على أن الس��نة -س��واء كانت قولية أو فعلية- 
وس��يلة لبيان األحكام الش��رعية، وكثير من أمور االعتقاد، وجماع ذلك ما جاء به 
صلى اهلل عليه وس��لم بياًنا لعقيدة، أو تعليًما لعبادة، أو إرش��اًدا إلى قربة، أو هتذيًبا 
لخل��ق، أو إصاًح��ا لمعامل��ة، أو أمًرا بِمع��روف، أو هنًيا عن منك��ر، أو إبعاًدا عن 
فس��اد، أو تحذيًرا من س��وء، فكل ما أثر عنه صلى اهلل عليه وسلم يف هذه النواحي 

يعد ُسنة وشريعة يطلب إلى الناس اتباعها.
وتأيت أهمية الس��نة يف كوهنا أحد جناحي طائر م��ع القرآن، فمن المعلوم أن 
الق��رآن ق��د حوى بين دفتي��ه كثيرا من األح��كام المجملة، العام��ة، المطلقة، ومن 
الوظائف التي أناطها اهلل بالرس��ول صلى اهلل عليه وسلم -بجانب وظيفة الباغ- 
ه��ي وظيفة البيان، والبي��ان يكون عن طريق القول والفع��ل والتقرير كما هو حال 

السنة.
فالس��نة مبينة لمجمل القرآن، مخصص��ة لعمومه، مقيدة لمطلقه، وقد تنفرد 
وحده��ا أحياًنا بالتش��ريع فيما لم يكن ثمة نص يف المس��ألة المخصوصة، وتكون 
األح��كام المأخوذة منها مفيدة للعلم عل��ى مراتبه من القطعية والظنية، بالنظر إلى 
ثب��وت ذل��ك عن الطريق الص��ادق أو األقل صدًقا منه فيما ُيع��رف بقطعي الثبوت 
وظنيِّ��ه، ثم تأيت مرحلة الفهم المصاحب للداللة، منطبًقا عليه كذلك مبدأ القطعية 
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والظنية فيما ُيعرف بقطعي الداللة وظنيِّها.

وال ش��ك أن الس��نة وإن كان أكثره��ا ظن��يَّ الثب��وت إال أن الظن��ي يوج��ب 
العمل، وااللتزام به يف أحكام الش��ريعة، والتعويل عليه يف االجتهاد واالس��تنباط، 
وكثير من الس��نة أيضا يدخل يف باب المتواتر المعنوي، الذي اس��تفاض واش��تهر 
وتوات��ر معناه بأكثر من لفظ وأكثر من واقعة تجتم��ع حول نفس المفهوم، كأعداد 
الصل��وات المفروضة يف اليوم والليلة، ووجوب الني��ة يف العبادات، وتحريم كثير 

من الموبقات، وهذا كثير فيما يتعلق بأصول الدين وأركان اإلسام.
اسالاد  اللايه من السنة

الفقيه هو المنوط به اس��تنباط األحكام التشريعية المتعلقة بأفعال المكلفين 
م��ن حيث األوام��ر والنواهي والح��ال والحرام وكيفية اس��تنباط ه��ذه األحكام 
والتش��ريعات م��ن مصادره��ا الت��ي دلن��ا اهلل عليها كالكت��اب والس��نة واإلجماع، 
والسنة إذا كانت تشريعية بمعنى أهنا ليست من قبيل العادات والجبليات الطبيعية 
المجب��ول عليه��ا كلُّ بني آدم ومنهم رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم، فإهنا مناخ 
طبيعي الستخراج األحكام منها لعموم المكلفين، بل هي هنا ُتصبح أصًا أساسيًّا 
من أصول التش��ريع، لكون التش��ريع المستنبط من خالها عبارة عن دين َيتدين به 
المكل��ف لخالقه فيتعلق بذمته عمل، لو لم يكن هذا العمل على وفق تلك الس��نة 
فهو مردود كما أخرب بذلك الرسول الكريم صلى اهلل عليه وسلم بقوله: ))من عمل 
)). أي: مردوٌد سواء كان الرد من جهة عدم موافقة أمر  عمال ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ

الشارع أو تعلق اإلثم بفاعله لمخالفته االتباع.
ولتتجل��ى ه��ذه الص��ورة واضحة أم��ام الفقيه وض��ع العلماء عل��م »أصول 
الحدي��ث« أو »مصطلح الحديث« وهو علم بالنس��بة للحديث كعلم أصول الفقه 
بالنس��بة للفقه من حيث التقعيد والتأصيل للنظري��ات العلمية التي من خالها يتم 
الحك��م عل��ى الحديث بالقب��ول أو الرد، فقس��موا الحديث إلى صحيح وحس��ن 
وضعي��ف، جعل��وا الصحيح يف أعل��ى المراتب الش��رتاطهم فيه -كم��ا ُيفهم من 
ا، وأطلق��وا على الضبط  تعريف��ه- عدال��ة ال��رواة واتصاله��م وضبطهم ضبًط��ا تامًّ
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الخفيف ب�»الحسن« وكاهما مأخوذ به يف استنباط األحكام، ويليهما »الضعيف« 

وبعضهم عمل به إذا لم يجد غيره يف الباب، وبعضهم رده على خاف بينهم. 
لكنه��م مع ذلك أباح��وا التعاط��ي لألحاديث الضعيف��ة يف فضائل األعمال 
ول��م يروا يف ذلك بأًس��ا، وهنا تظهر أهمية الس��نة يف الدعوة إل��ى اهلل تعالى، أن من 
األحاديث ما ُيس��تخدم للرتغيب أو الرتهيب وإن كان من ناحية الصناعة الحديثية 

ضعيًفا.
نَّة اليضم؟ كيف تنظر للسُّ

من الناس من ينظر إلى الس��نة ويردها ألدنى معارضة -من وجهة نظرهم- 
بي��ن حديث وحديث آخر، أو بين آية وحديث، أو بين حديث ومقصد من مقاصد 
الشريعة، فيبادر بالحكم على الحديث بكونه ال يصح نسبته إلى الرسول حتى ولو 
كان مصدره كتب الصحاح، وهذه الحجج أكثرها واٍه؛ الشتمالها على التناقضات 
الغريبة، لكون أصحاب هذه الرؤى تناس��وا أن األئمة قد وضعوا ضوابط للتعامل 
م��ع الروايات التي يظهر للمتلقي أن بي��ن ظاهرها التعارض، ونعني ظاهرها؛ ألنه 
ال يوج��د تعارض عل��ى الحقيقة بين حديث صحيح وآخر صحيح مع عدم إمكان 
الجم��ع، وقد وضع العلماء باًبا كبيًرا يف أصول الفقه اس��مه »التعادل أو التعارض 
والرتجي��ح« ذك��روا فيه الضواب��ط التي ُيمكن م��ن خالها الجمع بي��ن الحديثين، 
أو بي��ن اآلي��ة والحديث، أو التي هب��ا يتم ترجيح إحدى الرواي��ات على األخرى، 
وفق ضواب��ط مرعية، ومن الخلط الذي قد يحدث لدى المتعاملين مع النصوص 
مم��ن ليس لهم أهلية للنظر، ه��و أهنم يتعاطون الحديث بعيًدا عن س��بب وروده، 
فكما أن لآليات أس��باب نزول استقصاها العلماء بالبحث والتنقيح، كذلك للسنة 

واألحاديث أسباب ورود ُيفهم الحديث يف سياقها ومابساهتا ومقاصدها.
ه��ذه المنهجية هي التي ينبغي أن ُينظر للس��نة من خاله��ا فا يمكن وضع 
تصور عام للتشريع تتداخل فيه السنة مع القرآن دون مراعاة قبول السنة على نسق 
من النقد والتحليل الذي رسم له العلماء منهجية، إال أن هناك إشكالية قد تعرتض 
البعض، وهي ما هو المنهج األسلم الذي يمكن من خاله النظر إلى السنة بحجة 

قوية دون التململ من نقد هنا أو هناك.
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ثون منهجا لنقدهم لمرويات الس��نة والمقبول منها والمردود،  وضع المحدِّ
ووض��ع األصوليون والفقهاء كذلك منهجا لنقدهم للمرويات، وتداخل الفريقان 
يف أب��واب كثيرة، كال��كام على خرب اآلحاد مثا، فلو تم جم��ع نقد النقاد ووضع 
ذل��ك يف إط��ار ع��ام ألنتج ذل��ك منهجية مش��رتكة يمك��ن من خالها ط��رح رؤى 

تجديدية تتفاعل والواقع المعيش المتغير.
مث��ال: أن يتم وضع ضواب��ط لفهم األحاديث ال��واردة يف الفتن والماحم؛ 
فنظ��ًرا لألوض��اع السياس��ية المتأزم��ة يف بع��ض البل��دان ق��د يتخذ بع��ض الناس 
األحادي��ث س��بيًا وتأويًا وتربي��ًرا لنهجه، فنج��د بين الحين واآلخ��ر من يخرج 
يدع��ي أن��ه المه��دي، أو ادعاء بع��ض جماعات العمل المس��لح أهن��ا على الحق 

لمجرد رفعهم للرايات السود التي جاء وصفها يف بعض األحاديث.
إن الفهم الكلي للس��نة يس��توجب أن نضع الفواصل الفارق��ة بين ما ورد يف 
الس��نة والمراد منه الخرب وما ورد والمراد منه اإلنشاء، فالخلط بينهما يؤدي لمثل 

االنتكاسات الحديثة يف الفهم وباألحرى التطبيق الخاطئ للسنة.
وكذلك الخلط بين الس��نة التش��ريعية وغير التش��ريعية؛ ألن تنوع الوظائف 
والمهام بالنسبة للجانب النبوي قد ُيحدث إشكاليات وصعوبات عند عدم القدرة 

على وضع الفواصل بينها.
وكذلك القراءة الجزئية لمفردات المنهج العام للس��نة دون وضعها يف إطار 
قيم حاكمة وهي المعروفة ب�»مقاصد الش��ريعة اإلس��امية« تجعل نصوص السنة 
النبوي��ة فيما يب��دو للناظر غير قادرة على مواجهة عوامل تغير الزمان، وهو ما ينبئ 

بخطر عظيم.
كم��ا قدمن��ا من أن األصل يف الس��نة أهنا عاضدة للقرآن مبين��ة له؛ إذ هي من 
وظيفة الرس��ول الصادر عنه السنة، هذه الوظيفة التعاضدية للسنة تجعلها والقرآن 
مصدًرا تكامليًّا إلنش��اء ومراعاة القيم المقاصدية للتش��ريع الع��ام، من مثل حفظ 

النفس والدين والعقل والعرض والمال.
إن العص��ر ال��ذي نحن فيه الي��وم -حيث يواَجه الدين اإلس��امي هبجمات 
شرس��ة من الشرق والغرب- يحتم علينا أن نضع منهاًجا واضًحا يف كيفية التعامل 
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مع مصادر الوحي وأهمها السنة النبوية نستطيع من خاله أن ننطلق إلى غيرها من 
قضايا تنمية األوطان وتزكية النفوس ورفعة ش��أن األمة المحمدية، بحيث تنطلق 
هذه المنهجية من خال تحويل مجرى الدراسات الحديثية التي حسمت وانتهت 
وقتل��ت بحًثا إلى القضايا المحورية التي ال تزال تحتاج إلى بحث، وكذلك ينبغي 
علينا العناية بالتصنيف الموضوعي للسنة النبوية وتقسيمها على األبواب الحياتية 
والعملية يف ش��ؤون المس��لمين اليوم بحيث يجد كل باحث عن المعرفة ومتطلع 
إل��ى االزدهار مرجعية الوحي النبوي يف كل ش��أن من أم��ور حياته، وتحويلها إلى 
برامج عمل من خال مقاصدها وتوجيهاهتا بما يناسب وسائل العصر ومتغيراته، 
كما أننا بحاجة إلى خطة واضحة يف تيس��ير دراسة السنة النبوية ومعرفة مقاصدها 
لعوام المس��لمين بل لغير المس��لمين، ونزيل الغبار الذي علق باألفهام المغلوطة 
والباطل��ة المتوجهة لبع��ض أحاديثها، كي تبقى صورة الدي��ن نقية وبعيدة عن أي 

فهم غير سوي يمكن أن يباعد بين الَخلق ودين رب العباد.
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مفهوم اإلسالم للحرية

الحرية طلع اإلتساي الذي وطر عليه
  ال ش��ك أن الميل إلى الحرية، وكراهية التقيد مما ُجبِل عليه طبع اإلنسان، 
فلما خلق اهلل آدم -عليه السام- كرمه على سائر المخلوقات وأعطاه وَزْوَجه حرية 
اإلرادة والتكليف، ولكي يتم معنى الحرية التي هتدف إلى سمو طبع اإلنسان كان 
ال بد م��ن وجود توجيه إلهي وتكليف ببعض الطاع��ات واألوامر، وأمر باجتناب 
بعض اآلثام والش��رور، ليدرك اإلنس��ان أن الحرية هي أساس كل الحقوق وأصل 
كل الواجب��ات، ففرض اهلل عليه وعلى ذريته بعض التكاليف، واألوامر والنواهي 

التي يرتتب عليها الثواب والعقاب، ونيل رضوان اهلل أو سخطه.
فكيف ال تكون الحرية هي األصل وقد خلقنا لعمارة األرض واالستخاف 
هبا، فحاش��ا هلل أن يخلقنا لذلك ويأمرنا بالتدبر والتفكر والتعمير ثم يسلبنا اإلرادة 

والحرية. 
 ف��إذا اعتقد اإلنس��ان أن��ه مجرب يف جميع أم��وره ال خيار له يف ش��يء، ُمكبل 
ومقي��د يف جمي��ع أمره، فربم��ا ارتكب المعاص��ي واآلثام جميعها فيس��رق ويقتل 
، ولتكاس��ل ولم يس��ع لطلب الرزق ولم يأخذ بأس��باب  ثم يقول قد كتبها اهلل عليَّ

الحياة، وهذا يتناىف مع أسباب خلقه لتعمير األرض. 
 ولن��ا هذا المثل الذي يضربه س��يدنا عمر بن الخط��اب -رضي اهلل عنه- يف 
ش��رح الصل��ة بين العل��م اإللهي والفعل اإلنس��اين حين قال: )مث��ل علم اهلل فيكم 
كمثل الس��ماء التي أظلتكم، واألرض التي أقلتكم، فكما ال تس��تطيعون الخروج 
من الس��ماء واألرض كذلك ال تس��تطيعون الخروج من علم اهلل، كما ال تحملكم 
الس��ماء واألرض عل��ى الذنوب، كذل��ك ال يحملكم علم اهلل على م��ا تم(، ولما 
س��ئل س��يدنا عبد اهلل بن عم��ر -رضى اهلل عنهم��ا- عن حالة بع��ض الناس الذين 
يزنون ويشربون الخمر ويسرقون ويقتلون النفس زاعمين أن ذلك كان يف علم اهلل 
تعالى، فغضب ثم قال: »س��بحان اهلل العظيم، قد كان ذلك يف علمه أهنم يفعلوهنا، 

ولم يحملهم علم اهلل على فعلها«.
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فإن علم اهلل تعالى المحيط بكل شيء -ألنه سبحانه بكل شيء عليم- صفة 
من صفات الكمال، والعلم اإللهي بما حدث ويحدث وسيحدث ال يحمل العباد 

على أفعالهم.
كم��ا أن األص��ل يف األش��ياء اإلباحة فالقاع��دة هي الحال واالس��تثناء هي 
المحرم��ات، فمثًا أحل اهلل النكاح وحرم الزنا، وأحل اهلل لنا جميع المش��روبات 
وأطيبه��ا وح��رم علينا ما ُيس��كِر ويذه��ب بالعقول، كما أحل س��ائر أن��واع الطعام 
فلإلنس��ان الحرية يف أكل ما يشاء باستثناء الميتة والدم ولحم الخنزير، فا يرضى 

اهلل لنا إال الطيبات وال يحرم إال الخبائث. 
 ودين اإلس��ام هو دين الحرية الذي جاء ليرفع من كرامة اإلنس��ان ويميزه 
بالعقل والمعرفة وليحرر العقول والبش��ر من األفكار المظلمة المتخلفة وليخرج 
الناس من الظلمات إلى النور، فلو كان اإلنس��ان مجربًا مس��يًرا على اإلطاق لما 

كان هناك مربر لمحاسبته ولما كانت الجنة والنار. 
تعريف الحرية: 

الحرية هي اس��تطاعة النفس تحقيق وسعها، فاإلنسان بما ميزه اهلل من عقل 
وملكات وقدرات ال بد له من حرية أعماله واس��تخدام وتوظيف ما س��خر اهلل له 
من مخلوقاته يف إطار قوانين اهلل التي ال يجب لمخلوق أن يحيد عنها، فكما يعرف 
اإلنس��ان حقوقه ويستخدمها بحريه فعليه أن يعي واجباته ويقوم هبا بما يرضي اهلل 

سبحانه وتعالى. 
ا يف معظم أم��وره إال يف بعض  ويف ه��ذا التعريف يكون اإلنس��ان مخي��ًرا حرًّ
األم��ور التي يعلمه��ا الجميع، فما يفعله العبد من األفع��ال يفعله بمحض اختياره 
وإرادته، وكل إنسان يعرف الفرق بين ما يقع منه باختيار وبين ما يقع منه باضطرار 
وإجبار، فاإلنس��ان الذي ينزل من الس��طح على الس��لم ن��زواًل اختياريًّا يعرف أنه 
مختار، على العكس من سقوطه هاوًيا من السطح إلى األرض، فإنه يعلم أنه ليس 
مخت��اًرا لذلك، ويعرف الف��رق بين الفعلين، فهو يف األول مخت��ار، ويف الثاين غير 

مختار، فاإلنسان مثًا ال يختار متى سيولد وأين؟ ومتى سيموت وكيف؟ 
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وبناء على هذا، فإن اإلنسان يعمل باختياره: يأكل ما شاء، ويتزوج من شاء، 

ويعمل ما شاء، واهلل يراقب أعماله ويجازيه على اختياره ما دام عاقًا. 
أهم أشكال الحرية وط اإلسالم: 

). الحري��ة العقدية: لقد كان لإلس��ام الس��بق يف كفال��ة الكثير من الحقوق 
والحريات لإلنس��ان قبل وج��ود القوانين الوضعية واإلعان��ات العالمية لحقوق 
اإلنس��ان وغيره��ا، وأهم تلك الحريات التي كفلها اإلس��ام ه��ي: حرية العقيدة، 
فف��رض اهلل اإلس��ام وأعطى لإلنس��ان الحري��ة يف اإليمان أو الكفر ب��ه، فلم ُيكره 
دينُن��ا الحنيف أحًدا عل��ى الدين فرتك لكل فرد الحري��ة يف اختيار معتقده والحرية 
يف طريقة ممارس��ة ش��عائره طالما أن تلك الممارس��ات ال ُتِخل بالنظام العام وال 
تعت��دي على عقيدة الدولة اإلس��امية التي يعيش��ون فيها، بل دع��ا إلى الحرية يف 

التفكر والتدبر وإعمال العقل للوصول إلى المعبود. 
وبال��غ اإلس��ام يف حماية حري��ة االعتق��اد فأمر أصح��اب العقائ��د بالفرار 
والهج��رة إذا ش��عروا بالخط��ر عل��ى عقيدهتم وش��عروا بالع��دوان عليه��ا فعليهم 
الذهاب إلى المكان الذي يأمنون فيه على دينهم ومعتقدهم ويمارس��ون ش��عائره 

بحرية، بل أثَّم من لم يفعل ذلك. 
2. الحرية السياس��ية: كفل دين اإلسام الحرية السياسية ضمن ما كفل من 
حري��ات وجعل القرآن الكريم هو مصدر التش��ريعات التصاف��ه بالثبات والكمال 
والخل��ود ومناس��بته لكل زمان ومكان، وجاءت الس��نة النبوي��ة المكرمة لتوضيح 
وبيان ما يحتاج إلى بيان، وقد قامت السياس��ة اإلس��امية على الش��ورى والعدل 
ا واجًبا، فا ينفرد شخص واحد  والمساواة، فجعل اإلس��ام الشورى فرًضا وحقًّ
بالقرارات التي تتعلق بمصلحة األمة وتدبير ش��ئوهنا فجعل أمر المسلمين شورى 
بينه��م واألول��ى األخذ ب��رأي أهل العل��م يف كل أمر، فا يج��وز للحاكم أن يتجرب 
برأي��ه، وهناك من هو أعلم منه يف هذا الش��أن بل عليه األخذ برأي ومش��ورة ذوي 
الكفاءة والخربة، فالمس��ئولية السياس��ية مسئولية جماعية، وبذلك يشارك كل فرد 

يف القرارات السياسية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. 
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ونجد اإلس��ام ق��د فرض العدل الذي ه��و أهم دعائم الحري��ة، والعدل يف 
اإلس��ام عدل مطلق ال اس��تثناء فيه وال محس��وبية، فا فرق بين غن��ي وفقير فهو 
عدل منزه عن األهواء يشمل المس��لمين وغير المسلمين وحتى األعداء، فيشمل 
ذلك العدل المساواة فا فرق بين عربي وأعجمي، وال أبيض وأسود، فا انحياز 
لجنس أو عرق أو نس��ب أو لون أو لغة، فالكل س��واء، والحقوق متس��اوية س��واء 
أمام القضاء أو الحق يف سبل الحياة، والكل سواء يف فرص الحصول على عمل ال 
يتميَّز ش��خٌص عن آخر إال بالكفاءِة والعلم، وحينما يتحقق مبدأ الشورى والعدل 

والمساواة ينعم اإلنسان بالحرية. 
3. الحرية االجتماعية: لكي تتحقق الحياة االجتماعية فا بد من االستقال؛ 
فا حرية مع احتال أو ظلم، فحرص دين اإلس��ام على ضرورة اس��تقال الباد 
والمجتم��ع حتى تتحقق الحريات، فكفل اإلس��ام الحريات االجتماعية وأهمها 

حرية الرأي وحرية العلم وحرية المسكن وحرية الزواج وغيرها. 
ومن مظاهر ذلك أن اإلسام دعا إلعمال العقل والفكر واألخذ باالجتهاد، 
بل جعله من مصادر التش��ريع اإلسامي، وهذا تشجيع للبحث العلمي والتفكير، 
فلقد جعل تعطيل إعمال اإلنسان لعقله تشبًُّها بالحيوانات التي ال تفقه شيًئا، وقرن 
دينُنا الحنيف حرية إبداء الرأي والقول بالتقوى والصدق والقول الس��ديد الخيِّر، 
ورفع اإلسام من قدر وقيمة العلماء، وفرض تعلُّم العلم، وللمسلم أن ينتهل من 

بحور العلم ما يشاء، وجعل له الحرية يف الذهاب خلف العلم يف أي بلد شاء. 
أيضا وضع اإلسام أولى لبنات إلغاء الرق والعبودية قبل اإلعان العالمي 
لحق��وق اإلنس��ان بأكث��ر من ألف ع��ام، فجعل عت��ق الرقاب من الكف��ارات ومما 
يتقرب به المسلم لربه، وكفل حقوق العبد واألََمة فجاء اإلسام يحضُّ المؤمنين 
يه منًّا وعفًوا، ويعت��رب العتق من َأَجلِّ  ��ن إطاقهم، وُيَس��مِّ عل��ى عتق العبيد، ويحسِّ
ارة  ��ة، وَجَعَل َكفَّ اِء بأموالهم الخاصَّ األعم��ال، ويدعو المؤمنين إلى تحري��ر األرقَّ
ارة لجناية القتل الخطأ، والظهار،  ظلم المملوك أو ضربه إعتاقه، وجعل تحريره كفَّ
والحن��ث يف اليمين، واإلفطار يف رمضان، وأمر بمس��اعدة م��ن طلب المكاتبة من 
ر أم الولد بعد وفاة س��يدها،  األرقَّاء، وجعل يف الرقاب أحد مصارف الزكاة، وحرَّ
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ولنا يف رس��ولنا الحبيب محمد صلى اهلل عليه وس��لم القدوة الحس��نة يف المعاملة 

الكريمة للخادم. 
ومن الحريات االجتماعية التي دعمها اإلس��ام هي حرية الزواج ومن أهم 
مظاهره��ا أن جع��ل من ش��روط النكاح إذن الم��رأة بكرا كانت أم ثيب��ا فلها مطلق 
الحري��ة يف الموافقة أو الرفض، فهي حرة يف اختيار ش��ريك حياهتا، وأيًضا الحرية 

يف االستمرار معه أو تركه، فجعل الطاق والخلع ما لم يخالف شرع اهلل. 
الحرية امقاصادية: 

كفل اإلس��ام لإلنس��ان الحري��ة يف ماله وجعل للم��رأة أيًضا ذمته��ا المالية 
المنفصلة، فلكل فرد بالغ عاقل صاحب ذمة مالية الحق والحرية يف التجارة والبيع 
ا يف تلك  والش��راء والتعاقد والش��راكة والتملك، وجع��ل للفقراء والمس��اكين حقًّ
األم��وال، وحرم ما يضر باقتصاد المجتمع، فحرم الربا وحرم اكتناز المجوهرات 
م��ن ذهب وفضة وغيرها إذا ضر ذلك باالقتصاد العام، ووضح ما يكفل لكل ذي 
ح��ق حق��ه فبين ما يخص العق��ود وأوضح كيفي��ة االقرتاض بم��ا يضمن لكل من 
الدائ��ن والمدين حقوقهم��ا، وأعطى اإلس��ام الحرية يف اس��تثمار األموال كيفما 

نشاء يف حدود الحال. 
وجعل اإلس��ام للمس��لم الحق يف ماله حتى بعد وفاته، فأعطى له الحق يف 
الوصية بما ال يزيد عن ثلث تركته، وجعل من حقه الهبة والعطية، وحث ووضح 

أن المال وسيلة ال غاية يف ذاته. 
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مقاصد الشريعة
يف ظ��ل التطورات والمتغيرات التي يش��هدها العالم بعوالمه المختلفة على 
مستوى األشياء واألشخاص واألحداث واألفكار، تشتد فيه الحاجة إلى المنهج، 
واإلس��ام دين العلم، والمنهج م��ن أهم المفردات التي يق��وم عليها العلم، ومن 
أه��م النم��اذج المتعلقة بالمنه��ج التي يمكن للمس��لم أن يطرحه��ا ويعتمد عليها 
يف ه��ذا الزمان الصعب: »النم��وذج المقاصدي«، أو ما يتعلق بمس��ألة »المقاصد 
الش��رعية« التي اس��تنبطها العلماء وفهموها من مجمل الشريعة، وبالتأمل والتدبر 

يف النصوص الشرعية.
تعريف ماااد الشريعة: 

المقاِص��د: جمع مقصد، وهو -يف لغة العرب- من القصد الذي هو بمعنى 
العزم والتوجه والنهوض نحو شيء بعينه. 

والشريعة: تطلق على الدين، والملة، والمنهاج، والطريقة، والسنة، وأصلها 
يف لغة العرب تطلق على مورد الماء الظاهر الذي يأتيه الشاربون.

وشريعة اهلل هي ما جعله اهلل تعالى موردا وطريقا ظاهرا للناس يرتددون إليه 
ليستقوا منه المعارف الدينية واألحكام العملية التي كلفهم هبا اهلل عز وجل.

والم��راد بمصطلح مقاصد الش��ريعة: هي عبارة عن األم��ور والغايات التي 
جاءت الش��ريعة م��ن أجل تحقيقه��ا والمحافظة عليه��ا لمصلحة العب��اد يف الدنيا 

واآلخرة.
كيف ُيتكن ادراك ماااد الشريعة؟

الج��واب: أن العالِ��م يتمكن م��ن إدراك المقاص��د بطول ممارس��ته للعلم، 
والتدقي��ق يف األح��كام، فتتكون لدي��ه َملكة وخربة تجعله يحكم ب��أن هذا المعنى 
م��ن مقاصد الش��ارع الذي ال يجوز إهمال��ه، أو أن ذلك المعن��ى ليس مقصًدا من 

مقاصده.
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أقسام ماااد الشريعة: 

تنقسم مقاصد الشريعة من حيث أهميتها إلى ثاثة أقسام أساسية:
)( الضروريات.

2( الحاجيات.
3( التحسينيات.

وفيما يلي إيضاح الكام عليها:
أوال: )الضروريات(: وهي المقاصد الكلية العليا للش��ريعة اإلسامية التي 
تعت��رب ضرورية لبقاء نظام العالم وحفظه، ويرتتب على فقدها اختال نظام الحياة 
وشيوع الفوضى والفساد بين الناس، ومن َثمَّ ضياع الحياة يف الدنيا، ويف األخرى 
ضي��اع النجاة. وق��د اتفقت الش��رائع المختلفة عليها، فا بد منه��ا يف قيام مصالح 

الدين والدنيا.
وهذه الضروريات الخمس��ة هي: حفظ النفس، والعقل، والدين، والنسل، 

والمال، وقد توصل العلماء لتلك الكليات الخمس عن طريق االستقراء.
ثانًي��ا: )الحاجي��ات(: وه��ي يف مرتب��ة أقل م��ن مرتبة الضروري��ات؛ ألنه ال 
يرتتب على فقدها اختال نظام الحياة أو انعدام الكليات الخمس أو العودة عليها 
بالنقصان أو أحدها، بل ما يرتتب على فقدها -أي: الحاجيات- هو لحاق المشقة 
أو الح��رج بالناس يف عباداهتم ومعاماهتم، وربما بعض االختال يف ضرورياهتم 

بوجه من الوجوه. 
وقد راعت الش��ريعة اإلس��امية تحقي��ق المقاصد الحاجي��ة، ورفع الحرج 
ع��ن المكلفين، وألجل ذلك ش��رعت الرخص والكفارات والفدي��ة وغير ذلك، 
فشرع التيمم بدال عن التطهر بالماء عند العجز عنه، والجمع بين الصاتين وقصر 
الرباعية يف الس��فر، وإباحة الفطر للمريض والمس��افر، وغير ذلك من نظائر كثيرة 

ومعروفة يف الفقه اإلسامي.
ثالًث��ا: )التحس��ينيات(: وهي مرتبة أقل من الضروري��ات والحاجيات، وقد 
فها العلماء بأهنا: األخذ بما يليق من المحاسن وتجنب المساوئ التي ترفضها  عرَّ

العقول الراجحة. أو هي ما يتم هبا اكتمال أحوال الناس وتصرفاهتم وتجميلها.
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ومن أمثل��ة رعاية التحس��ينيات: االعتن��اء بجمال الملبس وإع��داد المأكل 

وجميع محاسن العادات يف سلوك الناس.
 ياي ماااد الشريعة اللتسة زالضروريةا: 

سبق وأن قلنا: إن مجموع هذه الكليات أو الضروريات خمسة أمور، هي: 
))( حفظ النفس.
)2( حفظ العقل.
)3( حفظ الدين.
)4( حفظ النسل.
)5( حفظ المال. 

وهذا هو الرتتيب الطبعي الذي يائم الفطرة، والذي يتفق مع جميع العقائد، 
وإال كيف نحفظ على المرء دينه قبل أن نحفظ عليه حياته وعقله؟! 

فُيحفظ لإلنسان نفسه وعقله أوال فيكون صالًحا للتكليف، فُيحفظ له دينه، 
وكرامته )عرضه(، وملكيته )ماله(، وس��وف يأيت ال��كام عن منطقية هذا الرتتيب 

وفلسفته بشيء من التفصيل يف عنوان مستقل.
عناية الشرع   ذه الكليات اللتس، ومظاهرها: 

لقد اعتنى الشرع الش��ريف هبذه الكليات الخمس عناية عظمى، وجعل لها 
م��ن الوس��ائل ما يحافظ عليه��ا، ويظهر هذا بوضوح يف فروع الش��ريعة؛ فوس��ائل 

المحافظة على هذه الضروريات الخمس تتلخص يف أمرين: 
أحدهم��ا: ما يقي��م أركاهنا ويثب��ت قواعدها. وذلك عبارة ع��ن مراعاهتا من 

جانب الوجود. 
والثاين: ما يدفع عنها االختال الواقع أو المتوقع. وذلك عبارة عن مراعاهتا 

من جانب العدم.
ومعنى ذلك أن لهذه الضروريات وسائل للحفاظ عليها يف جانب الوجود، 

ويف جانب العدم، ويجب مراعاة كل منهما، ويتضح هذا بجاء فيما يلي: 
أوال: )النف��س(: وأول ه��ذه الضروريات التي يجب حفظه��ا: النفس، وقد 
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شرع اهلل تعالى للمحافظة على النفس من جانب الوجود: النكاح؛ ألجل التوالد، 
ولرف��ع االختال عنها وحمايتها من أي اعتداء نجد أنه تعالى هنى عن قتل النفس 
الت��ي ح�رم اهلل إال بالحق، وش��رع أيًض��ا القصاص، ورخص يف تن��اول المحظ�ور 

عن�د الضرورة إبقاًء على النفس. 
ثانًيا: )العقل(: وثاين هذه الضروريات التي يجب حفظها: العقل، وقد شرع 
اهلل تعال��ى للمحافظ��ة عليه ما يقتضي وقايته من الش��رور التي تع��رض له؛ وذلك 
بتحريم المسكرات، ثم كان من تمام المحافظة عليه شرعية الحد لشارب الخمر، 
والش��ريعة اإلس��امية وضعت هذه العقوبة الزاجرة على تناول الخمر وما شاهبها 
ليبتعد الناس عنها ويفروا منها، وبذلك يظل العقل س��ليًما نش��يًطا منتًجا، واهتمام 
الش��ريعة بالعقل ما كان إال ألنه مناط التكليف، وأنه من أعظم النعم التي أنعم اهلل 

تعالى هبا على بني آدم وميَّزه هبا عن سائر المخلوقات. 
ثالًث��ا: )الدين(: وثالث ه��ذه الضروريات التي يجب حفظه��ا: الدين، وهو 
عب��ارة ع��ن مجموعة م��ن العقائد والعب��ادات واألح��كام والقوانين التي ش��رعها 
اهلل تعال��ى لتنظيم عاق��ة الخلق بخالقهم، وعاقات الن��اس بعضهم ببعض، وقد 
ش��رع اهلل تعالى لحفظه من جانب الوجود إيجاب اإليمان، والنطق بالش��هادتين، 
والصاة، والزكاة، والصيام، والحج، وما شابه ذلك من أصول العبادات التي أراد 

الشارع بتشريعها إقامة الدين وتركيزه يف القلوب.
كما شرع للمحافظة عليه وحمايته من العدوان قتال من يقف عقبة يف سبيل 
الدعوة إليه، والجهاد يف س��بيل اهلل بالسنان واللسان، وشرع أيًضا إقامة الحد على 
المرت��د حفاًظا على الدين وعلى النظام العام، وحذر من اإلكراه يف الدين، واعترب 

الفتنة فيه أشد من القتل. 
رابًع��ا: )النس��ل(: ورابع ه��ذه الضروري��ات التي يجب حفظها: )النس��ل(، 
وقد ش��رع اهلل تعالى للمحافظة عليه من جانب الوجود الزواج؛ فالزواج هو ذلك 
الميثاق الغليظ والرباط الوثيق الذي يجمع بين الرجل والمرأة خاصة وبين الناس 

عامة، والزواج هو الطريق الشرعي الوحيد الذي به يكون التوالد والتناسل. 
وللمحافظة على النسل من جانب العدم: حرم اهلل تعالى الزنا وعاقب فاعله 
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بإيجاب الح��د عليه، فالرجم للمحصن والجلد لغي��ر المحصن وذلك ترهيًبا منه 

ليبتعد الناس عنه. 
كما حرم أيًضا القذف وعاقب عليه، وكل ما سبق إنما كان رغبة من الشارع 

يف المحافظة على النسل والعمل على كثرته وقوته. 
خامًس��ا: )المال(: وخامس ه��ذه الضروريات التي يج��ب حفظها: المال، 
وق�د ش��رع اهلل تعالى تش��ريعات كثيرة للمحافظة عليه، فم��ن جانب وج�وده نج�د 
ش��رعية البي��ع، واإلجارة، والهب��ة، والعارية إل��ى غير ذلك من العق��ود المختلفة، 

كذلك نجد األمر بالسعي يف األرض لطلب الرزق.
وللمحافظ��ة عليه م���ن جانب العدم نج��د تحري�م الس��رقة والمعاقبة عليها 
ا، ونجد تحريم الربا، وتحري��م أكل أموال الناس بالباطل،  بقط��ع ي�د الس��ارق ح�دًّ
وتحري��م الغش والخيانة، والبغي والفس��اد يف األرض ونقص المكيال والميزان، 

والتبذير واإلسراف يف اإلنفاق، ونجد أيًضا إيجاب الضمان على المتلفات.
ترتيل التاااد اللتسة  اعالار الاشغيل وط الضاقع: 

القاعدة يف تعاملنا مع الرتاث أنه ال ينبغي أن نقف عند مسائل السلف، بل ال 
بد علينا أن نأخذ بمناهجهم، فمس��ائل السلف مرتبطة بأزماهنم ومشكات الواقع 
ال��ذي عاش��وه، يف حي��ن أن مناهجهم اهتم��ت بكيفية تطبيق الوح��ي اإللهي على 

الوجود، وبمعنى آخر اهتمت بتطبيق المطَلق على النسبي.
فإذا ما أردنا أن نلتزم بمناهجهم وأن هنتم بتشغيلها يف واقع حياتنا المعاصرة 

فا بد علينا أن نتفهمها، وأال نقف هبا عند المسائل التي عاشوها وعالجوها.
ومثال ذلك يتضح من ترتيب المقاصد الخمس��ة عند السلف، حيث رتبوها 
بطريقة تناس��ب عصرهم، وتس��توعب جميع المس��ائل القائمة، بل والمحتملة يف 

وقتهم.
وبذل��ك فنح��ن لن نخال��ف مناهج الس��لف يف ترتيبها، بل س��ن�رتبها بكيفية 
تس��مح بتشغيلها أكثر مع معطيات الحضارة اإلنس��انية المتشابكة منذ بداية القرن 

الماضي إلى اآلن.
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فنض��م إلى أفكار العلماء الس��ابقة ما ال يخالفه��م إال من باب التنوع؛ حيث 
ن��رى أن لها ترتيًب��ا آخر ال نخالف به ما قال به المتقدم��ون إال باالعتبار، ونرى أن 

هذا الرتتيب أكثر فعالية يف عصرنا.
وهذا الرتتيب هو: حفظ النفس، والعقل، والدين، وكرامة اإلنسان -حسب 
التس��مية المعاصرة وكانت تس��مى قديًم��ا بالعرض أو النس��ل-، والملك -وهي 

تسمية معاصرة كذلك والتسمية القديمة المال-.
وه��ذا الرتتي��ب وإن كان جدي��ًدا إال أن��ه ال يخ��رج عن كام الس��ابقين وال 
يعارضهم، وإنما هو مدخل من المداخل التي يس��تقيم معها حال األمة يف العصر 

الراهن. 
وهذا المدخل مؤداه أن اإلس��ام، وهو خطاب اهلل س��بحانه وتعالى للبشر، 
أم��ر بأوامر، وهنى عن نواٍه، هذه األوامر والنواهي مقصدها هو: أن يحافظوا على 
أنفسهم، وعلى عقولهم يف تلك النفوس، وأن يحافظوا كذلك على صلتهم برهبم، 
تحقيًقا للمقصد األول من وجود البشرية متمثلة يف النفس والعقل وهو: )العبادة(.
ثم أمرهم بعد ذلك أن يحافظوا على نس��لهم، وحقوقهم، وعمارة األرض، 
وهو الذي يحقق العمارة والعبادة، والعمارة من خال تلك العبادة هي التي تقوم 

هبا الدنيا، وهي أيًضا تقوم هبا اآلخرة. 
تكامل التاااد وعالقاه  اللال  السا ق وط ترتيل ا: 

م��ا نح��ب أن نضيفه يف ه��ذا الصدد هو أن ه��ذه الرتتيبات والتقس��يمات يف 
الواقع هي تقس��يمات نظرية لمزيد من التش��غيل والتفعيل، وإن كان الواقع مركبا 
من هذا كله تركيبا يصعب فيه هذا الفصل؛ إذ ال تنفك ذات اإلنس��ان عن عقله، أو 
دينه، أو نس��له ومش��اعره، فهو مركب من كل هذا؛ فا ينبغي أن يفهم من الحديث 
عن ترتيب المقاصد أن العاقة بين هذه المقاصد التناقض أو التصارع بل العاقة 
بي��ن المقاصد يف النموذج المعريف اإلس��امي التكام��ل ال التناقض وال التصارع، 
فالمقاصد كلها بمثابة ش��بكة واحدة يستمد بعضها من بعض، واألصل أن يراعي 
المجته��د المقاصد جميعها عند بنائه لفت��واه أو عند تبليغه لدعوته، ومن ثم فإنك 
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تس��تطيع أن تلحظ أن الش��ارع قد راعى أكثر من مقصد يف تش��ريعات كثيرة، ومن 
دق��ق النظ��ر يف فروع الش��ريعة الحظ أن الف��رع الواحد منها يحف��ظ مقاصد عدة، 

وذلك ال ضير فيه؛ إذ الكل من مشكاة واحدة.
ويتبين هنا بجاء أن الخاف الس��ابق يف ترتيب المقاصد ليس من اختاف 
التضاد وإنما هو من اختاف التنوع المبني أساًسا على قاعدة »اختاف العبارات 
باخت��اف االعتبارات«، فل��كلٍّ اعتبار يف ترتيب المقاصد فيع��رب عن هذا الرتتيب 
بمقتض��ى ه��ذا االعتبار ال��ذي انطلق منه، فإن م��ن قدم الدين عل��ى غيره راعى يف 
حفظ الدين معنى ش��امًا للمعاين المبثوثة يف بقية القيم، ومن أخره اعترب يف الدين 
م عليه شرًعا. معنى التعبد بالشعائر -كما سبق-، ورأى أن معنى حفظ النفس مقدَّ
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منظومة القيم
لقد اعتنى اإلس��ام بالقيم واألخاق عناية خاصة، وجعلها رسولنا الكريم 
صلى اهلل عليه وسلم جوهر رسالته، وقصر بعثته إلى الناس يف تحقيقها وهدايتهم 
إليها، فقال: ))إنما بعثت ألتمم صالح األخالق)) ]أخرجه اإلمام أمحد يف مسـنده[، ويرجع 
اهتمام الرس��الة الخاتمة بالقيم واألخ��اق؛ ألهنا تعطي للحياة معنى، وفيها تزكية 
للنفس البشرية والسلوك اإلنساين، وهذه التزكية تعترب غاية ومراًدا من مرادات اهلل 
تعالى من خلقه، فمراد اهلل تعالى من خلقه والذي من أجله أرس��ل الرس��ل وأنزل 
الكت��ب يتلخص يف أم��ور ثاثة: أولها عبادت��ه وتوحيده، وثانيه��ا: عمارة الكون، 

وثالثها: تزكية النفس.
معنى منظضمة الايم: 

النظم يف لغة العرب معناه الجمع والتأليف بش��يء من الرتتيب واالتس��اق، 
وتس��تخدم كلم��ة »المنظوم��ة« يف العل��وم االجتماعي��ة واإلنس��انية ويقص��د هب��ا: 
العاق��ات التي ترب��ط بين أجزاء أو مكون��ات أو عناصر أمر ما بحي��ث ُتْظِهر هذه 

العاقات جهات الرتابط بين أجزائه ومكوناته.
و»القي��م« جمع قيمة، وتأيت يف اللغة بمعن��ى األمر الثابت الذي يحافظ عليه 
اإلنس��ان ويستمر يف مراعاته، أما يف االصطاح فيختلف معناها باختاف المجال 
الذي تستخدم فيه، سواء كان يف االقتصاد أو السياسة أو علم النفس واالجتماع أو 

الرتبية، ولكن ما نقصده يف هذا المقام هو الجانب المتعلق بالرتبية.
يرى علماء الرتبية أن القيمة هي: مقاييس نحكم هبا على األفكار واألشخاص 
واألش��ياء واألعم��ال والموضوع��ات والمواق��ف الفردية والجماعي��ة من حيث 

حسنها وقيمتها والرغبة فيها، أو من حيث قبحها وعدم قيمتها وكراهيتها.
أم��ا تعريف القيم اإلس��امية يف اصطاح علماء المس��لمين فهي: مجموعة 
من المعايير واألحكام النابعة من تصورات أساس��ية عن الكون والحياة واإلنسان 
واإلله، كما صورها اإلس��ام، وتتكون لدى الف��رد والمجتمع من خال التفاعل 
م��ع المواقف والخربات الحياتي��ة المختلفة، بحيث يتمكن من خالها من اختيار 
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أه��داف وتوجه��ات لحياته تتف��ق مع إمكاناته، وتتجس��د من خ��ال االهتمامات 

والسلوك العملي بطريقة مباشرة وغير مباشرة. 
ومما سبق يبدو جليًّا مدى التقارب بين القيم واألخاق، ولعل مفهوم القيم 
أوسع داللة من مفهوم األخاق، ولكن إذا تعلقت القيم بشتى جوانب الحياة فإنا 
ال نكاد ناحظ فارًقا بين االثنين باعتبار أن األخاق تتصل بكافة جوانب الحياة. 
ويمك��ن الق��ول: إن األخاق تس��تند يف أصلها إلى قيم للس��لوك الفردي أو 

االجتماعي، والفعل الخلقي هو يف صميمه فعل قيمي.
والقيمة ليست مجرد ُخلق، بل هي معنى وفكرة يؤمن هبا الشخص فتؤثر يف 
س��لوكه، ففيها ثاثة جوانب: معريف: وهو معرفة هذه الفكرة وحصولها يف العقل، 
ووجداين: وهو اإليمان هبا واعتقادها، وس��لوكي: وهو تأثيرها يف الس��لوك بشكل 

إيجابي إقداًما وإحجاًما.
ف منظومة القي��م بأهنا: مجموعة من  وبناًء على ما س��بق فإن��ه يمكننا أن ُنعرِّ
المعاين واألفكار المرتابطة التي إذا آمن هبا الش��خص واعتقدها أثَّرت يف س��لوكه 
بش��كل إيجابي، وهي تش��كل منهًجا يف التعامل مع الخالق، ومع المخلوق، ومع 

الكون كله بما يعود بالنفع على األفراد والمجتمعات واألمم. 
مصادر الايم اإلسالمية: 

للقي��م -بصفة عام��ة- مجموعة من المصادر ُتس��تمد منه��ا، وتختلف هذه 
المصادر من مجتمع آلخر، لكْن هناك أمور قد يتفق الجميع على أهنا من المصادر 
األساس��ية للقيم، وذلك مثل: الدين؛ فالدين -أي دين- بنصوصه وتشريعاته التي 
يحرص أْتباعه على اتِّباعها يمثل مصدًرا رئيًسا الستنباط القيم، وكذلك األعراف 
ا  البش��رية الت��ي يتفق عليها مجموع��ة من الن��اس يف مجتمع ما تعترب مص��دًرا مهمًّ
م��ن مصادر تربية القيم لدى البش��ر، وأيًضا الرتاث اإلنس��اين كل��ه يعد من مصادر 
القيم، ونظًرا لس��هولة وس��ائل االتصاالت والمواصات بين أجزاء العالم أصبح 
ا انتق��ال القيم من مكان إلى مكان، فص��ارت هناك قيم وافدة على  من الس��هل جدًّ
المجتمعات سواء أكانت إيجابية نافعة أم سلبية ضارة، وكذلك المناهج التعليمية 
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والدراسية فلها تأثير واضح على الجانب الرتبوي واألخاقي.

أما مصادر القيم يف اإلس��ام فيمكن حصرها يف مصدري التشريع: الكتاب 
ا ُتراعيه الشريعة اإلسامية. والسنة، وأيًضا العرف باعتباره أمًرا مهمًّ

أما القرآن الكريم فهو أس��اس الش��ريعة اإلس��امية وأصل سائر أدلتها، قال 
ءٖ{]األنعام: 38[، أي: ما تركنا ش��يًئا مما  ۡطَنا فتِ ٱۡلكتَِتٰ��بتِ متِن َشۡ ا فَرَّ تعال��ى: }مَّ
يحت��اج إلي��ه الناس يف أمر الدي��ن والدنيا مفصًا أو مجم��ًا إال ويف القرآن الكريم 

ذكر له.
وأما الس��نة النبوية، وهي: ما جاء عن النبي محمد صلى اهلل عليه وس��لم من 
قول أو فعل أو تقرير أو صفة ِخلقية أو ُخلقية، وقد اتفق المسلمون على أن السنة 
النبوي��ة حج��ة ودليل م��ن أدلة األحكام الش��رعية، ومن َثمَّ فهي تعت��رب مصدًرا من 

مصادر القيم اإلسامية.
وأم��ا العرف، وُيراد به ما اس��تقر يف النفوس، واستحس��نته العق��ول، وتلقته 
ته،  الطباع السليمة بالقبول، واستمر الناس على العمل به، وال ترده الشريعة بل أقرَّ
فكل ما اعتاده أصحاب العقول الرشيدة والطباع السليمة وألفوه من قول أو فعل، 
وتك��رر مرة بعد أخرى حتى تمك��ن أثره من نفوس الناس واطمأنت إليه طباعهم، 

فهو عرف يعتد به شرًعا، ومن مصادر القيم اإلسامية.  
لصائص الايم اإلسالمية: 

القي��م اإلس��امية تتمي��ز بخصائ��ص تميزها ع��ن غيره��ا من القي��م، وهذه 
الخصائص مستمدة من خصائص هذا الدين العظيم، ومن هذه الخصائص: 

أوال: الرباني��ة؛ فالقيم اإلس��امية رباني��ة المصدر، بمعنى أهنا مس��تمدة من 
الق��رآن والس��نة، ومن َث��مَّ فإهنا تتضمن مميزات التصور اإلس��امي عن اإلنس��ان 

والكون والحياة كما جاء ذلك يف المصدرين الرئيسين: القرآن والسنة.
ثانًي��ا: الش��مولية والتكامل؛ فالقيم اإلس��امية تش��مل جمي��ع جوانب حياة 
اإلنس��ان، س��واء مع ربه أو مع نفسه أو مع الناس والكون من حوله؛ يف خلوته ويف 

بيته ويف عمله ويف المجتمع كله. 
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ثالًثا: العالمية؛ فالقيم اإلس��امية عالمية حي��ة تصلح لجميع الناس، ويعود 
نفعها على جميع البش��ر، سواء يف ذلك المس��لم وغيره، اإلنسان واألكوان، وهذا 

يأيت تبًعا لعموم الرسالة الخاتمة للناس أجمعين.
رابًعا: الواقعية والمثالية؛ فالقيم اإلس��امية تتسم بماءمتها للطبع البشري، 
فل��م تكل��ف الناس فوق اس��تطاعتهم، ب��ل هي لتنظيم حي��اة الن��اس وجعلها أكثر 

انضباًطا. 
خامًسا: الثبات؛ فالقيم اإلسامية تتمز بالثبات ألهنا قيم تعبدية، ياحظ فيها 
العب��د رضا ربه جل وعا، وتختلف عن غيرها م��ن القيم التي تدور مع المصالح 

واألهواء.
تصنيلات الايم اإلسالمية: 

بن��اًء عل��ى أن القي��م -بصفة عام��ة- متداخلة وم��ن الصع��ب تصنيفها بدقة 
وتميي��ز، ل��ذا وجدن��ا الباحثين والمتخصصي��ن قام��وا بتصنيف القي��م باعتبارات 

مختلفة ولكل منهم وجهة. 
فق��د صنفها بعضهم إل��ى ثاثة مجاالت: قي��م عقلية، وقي��م جمالية، وقيم 

أخاقية.
وصنفها البعض على أس��اس ما هو مادي محس��وس وغير محسوس؛ فقال 

إن هناك قيًما مادية، وأخرى روحية.
وصنفها البعض اآلخر باعتبارات ثاثة: األول: قيم تتصل بعاقة اإلنس��ان 
مع ربه. والثاين: قيم تتصل بعاقة اإلنس��ان مع نفس��ه. والثالث: قيم تتصل بعاقة 

اإلنسان مع اآلخرين.
وصنفها بعض الباحثين إلى: 

)- قيم روحية وعقدية؛ كحب اهلل واإليمان به وطاعته يف أمره وهنيه.
2- قيم خلقية؛ كالصدق واألمانة والعدل والتعاون.

3- قيم وجدانية وانفعالية؛ كالحب والكره وضبط النفس عند الغضب. 
4- قيم اجتماعية؛ مثل: بر الوالدين والتكافل االجتماعي واإلحسان للجار 

وإكرام الضيف.
5- قي��م مادية، وتتصل باألش��ياء المادي��ة؛ كالعناية بالجس��م واالقتصاد يف 
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اإلنفاق.

6- قي��م جمالية، وتتصل بالتذوق الجمالي، وإدراك االتس��اق يف األش��ياء، 
واالعتناء بالمظهر والنظافة والنظام.

الايم اإلسالمية والنتضذج التعروط: 
يف ه��ذا العن��وان ي��أيت الكام ع��ن عاق��ة القيم اإلس��امية بالنم��وذج عند 

المسلمين، باعتبارها مكوًنا أساسيًّا من مكونات�ه.
ونقص��د بالنم��وذج المعريف م��ا يتكون من��ه العقل ويتش��كل، فعندما نقول: 
النم��وذج المع��ريف اإلس��امي نعني به األم��ور واألش��ياء التي يتش��كل منها عقل 

المسلم. 
والنم��وذج المع��ريف يمث��ل الص��ورة الكلية لإلنس��ان والك��ون والحياة وما 
قب��ل ذلك وما بعده، ويجي��ب إجابات تفصيلية على األس��ئلة الكلية عن الماضي 
والحاضر والمستقبل التي اهتم هبا اإلنسان وشغلت بال الفاسفة.. مثل: من أين 

نحن؟ وماذا نفعل هنا يف هذا العالم؟ وماذا سيكون غًدا وبعد الموت؟ 
ويعد النموذج المعريف من أهم الخصائص التي تميز فكًرا عن آخر، وعقيدة 
عن أخرى، ورؤية معينة عما سواها، وعليه فإن النموذج المعريف اإلسامي سوف 
يجيب عن أسئلة نحو.. من المسلم؟ وبماذا يختلف عمن سواه؟ ومع من يشرتك 
يف ق��در من اآلراء والتوجه��ات؟ ومع من يختلف؟ وما معيار التحس��ين والتقبيح 

عنده؟ وما اإلطار الكلي المرجعي لمفاهيمه وسلوكياته؟ ونحو ذلك. 
ا من روافد ذلك  والقيم اإلس��امية التي نتكلم عنها تعدُّ رافًدا أساسيًّا ومهمًّ
النموذج المعريف الذي يمكننا القول بأنه يتكون من: العقيدة اإلسامية، المقاصد 
الكلية العليا للش��ريعة )المقاصد الخمس��ة(، والس��نن اإللهية، والقيم اإلسامية، 

واألحكام الشرعية المرعية، والمبادئ القرآنية العامة. 
والقيم اإلس��امية كثيرة ومتعددة ومتنوعة؛ كالعدل، والمساواة، والحرية، 
واإلخ��اء، والجمال، واإلخاص، والتواضع، والتعاون، والتكافل، والش��ورى.. 

إلى غير ذلك من القيم اإلسامية.
الايم و ناء اإمم والحضارات: 

إن الحضارة اإلس��امية حضارة قامت على القي��م الفاضلة التي تؤلف بين 
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عناص��ر المجتم��ع وتحفظ مصلح��ة الجميع؛ فالقيم ليس��ت ش��يًئا عارًضا يف هذا 
الدي��ن وليس��ت محصورة يف نطاق معين من نطاقات الس��لوك البش��ري، إنما هي 
ا أو  ترجم��ة عملية لاعتق��اد واإليمان الصحيحي��ن؛ ألن اإليمان ليس أم��ًرا نظريًّ
مش��اعر مكنونة فحسب، إنما هو سلوك عملي وانفعال ظاهر كذلك، بحيث يحق 
لنا حين ال نرى ذلك السلوك العملي أو حين نرى عكسه أن نتساءل أين اإليمان؟ 

وما قيمته إذا لم يتحول إلى سلوك؟
وكذلك فإن القيم تعد من أولويات الرتبية لدى الدول على اختاف أدياهنا 
وثقافاهت��ا للحف��اظ على هويتها، فالقيم هي التي تش��كل هوية األمم، واالنحطاط 
الخلقي وانتهاج المجتمع هنًجا غير أخاقي يؤدي إلى اهنيارها وفس��اد حضارهتا. 
فالحفاظ على البناء األخاقي هو الذي يحافظ على بقاء الحضارات؛ ألن س��بب 

اهنيارها هو إهمالها لتنمية الرتبية األخاقية والقيمية بين أفرادها.
وحاج��ة المجتمع��ات الحديثة لاهتم��ام بالقي��م األخاقية الحية ش��ديدة 
وملح��ة؛ ألن الوج��ود اإلنس��اين عل��ى األرض ال يحتم��ل أي تاع��ب أو عب��ث، 
فاإلنس��ان المعاصر صار يمتلك من األدوات والوس��ائل التي إن أساء استخدامها 
أو تس��لط عليها أش��خاص عدوانيون ومخربون سوف يدمرون أنفسهم وأوطاهنم 

كما يدمرون العالم كله.
إن تربي��ة الش��عوب واألف��راد وكذلك تربية السياس��ات الدولي��ة بين الدول 
والق��ادة والحكام على القيم من ش��أنه تحقيق الس��ام والتعايش واحرتام اآلخر، 
وتجريم االعتداء وسفك الدماء، وهذه أمور تحقق الخير لإلنسان عامة، وال شك 
أن المسلمين أول من يتبنى مثل هذه الدعوة األخاقية المبنية على القيم الفاضلة 
ويتحم��س إلقامتهم��ا؛ ألن الدين اإلس��امي قد أق��ام من قبل بن��اء هذه األخاق 

وحض على وجودها وتنميتها وتربية الناس عليها.
فا بد من التأكيد على مس��ألة تعمي��م االلتزام بالقيم األخاقية بين مختلف 
الجنس��يات والعرقيات والحض��ارات، بما يتيح لكل منها ق��دًرا من الحفاظ على 
األصال��ة الذاتية والتميز الحض��اري والهوية القومية والدينية التي ال تتعارض أبًدا 

مع إقامة أي سام أو تعايش حضاري. 
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منهج التعامل مع الشبهات

اإلسالم دين الالكر وتلذ الااليد: 
جاء اإلس��ام ليقدم اإلجابات الواضحة لكل باحث ع��ن الحق والمعرفة، 
وي��ربز الجان��ب العقلي الذي ميََّز اهلل به البش��ر على من س��واهم م��ن المخلوقات 
ر والتدبر وإعمال العقل، وهنى عن  والكائنات، فدعا اهلل سبحانه يف كتابه إلى التفكُّ
التقليد والتعصب واالتباع األعمى بغير دليل، حتى تظلَّ حقائق الوجود، وكليات 
عتُِظُكم 

َ
َمآ أ الش��ريعة حقائق راس��خة يف أذهان المكلفين، قال س��بحانه: }قُۡل إتِنَّ

��ُرواْ{ ]سـبأ: 46[؛ ولهذا لم يكن  تِ َمۡث��َنٰ َوفَُرَٰدٰى ُثمَّ َتَتَفكَّ َّ ن َتُقوُم��واْ للتِ
َ
��َدٍةۖ أ تَِوٰحتِ ب

هناك س��قف لحدود األس��ئلة التي يسألها كل راغب يف الوصول إلى الحق يف دين 
اإلس��ام، ولم َي��ن��َه الدين عن االستفس��ار والبحث عن المش��كات والغوامض 
الت��ي ال تتبي��ن للناظ��ر أول وهلة، س��واء يف كتاب اهلل وس��نة ورس��وله، أو حتى يف 

أصول الدين وعقائد األمة.
ۡهَل 

َ
لُٓواْ أ وقد أرش��د الحق س��بحانه إلى طريقة البحث والنظر، فقال: }فَۡس َٔ

ٱّلتِۡك��رتِ إتِن ُكنُتۡم َل َتۡعلَُموَن{ ]النحل: 43[، وذلك أن أهل العلم والذكر هم الذين 
اجتهدوا يف تحصيل معاين الوحي اإللهي وأحكامه، ومعرفة آياته ومبانيه، وأسباب 
نزوله وناس��خه ومنس��وخه وكل م��ا تعلق به، بالدراس��ة والتعلُّم بالس��ند المتصل 
الموصول بصاحب الش��ريعة سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم، كما دعانا الحق 
ي العلم، والبعد عن الهوى  س��بحانه إلى اإلخاص والصدق مع النفس يف َت�ح���رِّ
وحظ��وظ النفس أثناء رحل��ة الوصول للحق والمعرفة، ووع��د اهلل يف كتابه وعلى 
لسان أنبيائه ورسله أن من جاهد نفسه حق جهادها ليهدينهم سبل الحق واليقين.

ا: الضحط التحلضظ ال يًّ
والش��ريعة اإلس��امية لما كانت الشريعة الخاتمة للش��رائع والرساالت قد 
اختصها اهلل بخصائص لم تتهيأ من قبل، فجعل كتاهبا وهو القرآن الكريم محفوًظا 
م��ن التحري��ف والتغيي��ر والتبدي��ل، يف ألفاظه ومباني��ه، وكذلك حف��ظ معانيه من 
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ة اهلل قائم��ة أبًدا على عباده هب��ذا الوحي الخاتم،  التأوي��ل الفاس��د؛ حتى تظل ُحجَّ
إل��ى أن ي��رث اهلل األرض ومن عليها، فل��م َيَدع اهلل حفظ ه��ذا الوحي للناس كما 
كان يف الرس��االت الس��ابقة، حتى ال يدع��ه إليهم يحرفون كلمه م��ن بعد مواضعه 
َ إتَِلَۡك متِن كتَِتابتِ  وحتِ

ُ
��ا مما ذكروا به، فقال س��بحانه: }َوٱتُۡل َم��آ أ  أو ينس��ون حظًّ

تِهتۦِ ُمۡلَتَحٗدا{ ]الكهف: 27[. َل لتَِكتَِمٰتتِهتۦِ َولَن َتتَِد متِن ُدون تَِكۖ َل ُمَبّدتِ َرّب
كما تعهد الباري س��بحانه بعصمة رسوله من أن ينسى شيئا مما أوحي إليه، 
وهن��اه ربُّ��ه من أن يعج��ل بالقرآن م��ن قبل أن ُيلق��ى إليه وحيه، وم��ن ثمرات هذه 
العصم��ة حفظ القرآن الكريم، ثم هيَّأ اهلل األس��باب لتدوين ه��ذا الكتاب وحفظه 
وتوثيق��ه وصيانته من الضي��اع والتحريف بالضبط يف صدور الرج��ال، ونقله نقا 

بالتواتر يقطع الطريق على أي مشكك من الطعن يف صحة نسبته لرب العالمين.
مضارد الشل ات وأسلا  ا:

ولق��د أث��ار أعداء الدي��ن الكثير م��ن الش��بهات واالفرتاءات عل��ى ظنٍّ غير 
صحي��ح منهم يف أصول الدين وفروعه، إما للتش��كيك يف اإلس��ام عن حس��د أو 
حق��د، أو لَصدِّ أتباعه عن��ه، والدعوة إلى الخروج منه، ومن هؤالء المستش��رقون 
وأتباعه��م من جنود الباطل واإلفك الذين يلصق��ون كل هتمة بالقرآن أو بالنبي أو 

الشريعة الغراء.
وبع��ض هذه الش��بهات قد ُيث��ار من بعض المس��لمين تحت مظل��ة البحث 
واالجته��اد والِفكر، إال أنه لم يتوفر لصاحبه��ا األدوات الكاملة واآلالت العلمية 
المعينة على اس��تحضار النظر الس��ليم والرأي المبني عل��ى قواعد علمية ومناهج 
رصين��ة، فيخ��رج عن اإلجماع أحيانا، أو يدعي خاًفا غير معترب وليس له حظ من 
النظ��ر، فيك��ون اجتهاده وب��ااًل عليه وعلى غيره من المس��لمين وغير المس��لمين، 

فيفسد أكثر مما يصلح، ويحرف الدين بغير قصد.
ومصطل��ح الش��بهات يدل على ما لم يتضح حكمه لغي��ر المجتهدين، أو ما 
يبعث على الشك والريبة يف أصل من أصول الدين، إذ يكون فيه طعن يف معصوم 

أو تحريف لمعنى آية أو تبديل حكم من األحكام وغيرها.
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كيلية الاعامل مع الشل ات:

وأهمه��ا النه��ي عن الج��دال والمراء والخ��وض مع الخائضي��ن بغير علم، 
وكذلك عدم المشاركة يف الكفر واالستهزاء بالشريعة أو بصاحبها، ولذا فإن أكثر 
الذي��ن يخوضون يف األهواء والبدع يظنون أهنم ينصرون الحق ويخدمون الش��رع 
ويؤي��دون األئم��ة ويخذل��ون المبتدعة، ولذا حذر الس��لف الصالح من مجالس��ة 
الكف��ار لم��ن ليس له علم، ألنه ال ُيخش��ى عل��ى المؤمن من فتن��ة الكافر مقدار ما 

ُيخشى عليه من فتنة المبتدع، فاألول يحذر منه، والثاين يجيئه من مأمنه. 
وكان رج��ل قد كتب كتابا إلى اإلمام أحمد بن حنبل يس��تأذنه أن يضع كتابا 
ي��رد فيه على أه��ل البدع ويناظرهم، فق��ال له اإلمام: أحس��ن اهلل إليك، فإن الذي 
أدركن��ا من كام الس��لف أهنم كان��وا يكرهون الجل��وس مع أهل األه��واء، فإهنم 
يلبِّس��ون عليك، وهم ال يرجعون، فالس��امة يف ترك مجالس��هم والخوض معهم 
يف بدعته��م، فليت��ق اهلل امرؤ، وليصر إلى ما يعود عليه يف نفعه غدا من عمل صالح 
يقدمه لنفس��ه، وال يكن ممن ُيحِدث أمًرا، ف��إذا هو خرج منه أراد الحجة، فيحمل 
نفس��ه على المحال فيه وطلب الحجة لما خرج منه بحق أو بباطل ليزين به بدعته 
وم��ا أحدث، وأش��د من ذلك أن يكون وضعه يف كتاب ق��د حمل عنه فهو يريد أن 

يزين ذلك بالحق والباطل، وإن وضح له الحق يف غيره.
وكذل��ك يج��ب أن يق��وم العلماء بواج��ب الرد ونص��رة الدين وال��رد على 
المبتدعة وأهل الش��ذوذ واألهواء إذا خالفوا أم��را أجمعت عليه األمة، وهذه هي 

أمانة اهلل لهم التي تحملوها.
ومنها أن تثار الش��بهات بين أهل العل��م يف األكاديميات العلمية ولتبعد قدر 
اإلم��كان األمور المتخصصة عن العام��ة، فإن الناقد الُمخل��ص المتواضع للعلم 
ُيلق��ي م��ا طرأ عن��ده من ش��بهات يف مجال��س العلم وعن��د أهل االختص��اص أما 

الُمغِرض فيحرص على إيصال صوته للعامة.
وم��ن أعظ��م صور التعامل مع الش��بهات ه��و طريق الوقاي��ة، وذلك بتعليم 
الن��اس العل��م الناف��ع، والعمل الصال��ح، فإن القل��ب الفارغ هو ال��ذي تدخل فيه 
الشبهات وتستقر فيه، وتسكن إليه، وما من قلب تعلم العلم إال وهداه اهلل يف سائر 
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أمور حياته، وال شك أن الوقاية خير من العاج.

وكذل��ك ينبغي نصح الناس يف عدم اإلقدام عل��ى الكام بغير علم والجرأة 
على القول يف دين اهلل بغير دراسة، وليس هذا من الكهنوت كما يروج البعض بل 
هو احرتام للتخصصات العلمية الكبيرة التي قام عليها العلماء ورجال الش��ريعة، 
فالب��اب مفتوح للجميع للدراس��ة والتعلم، ورحم اهلل امرًءا عرف قدر نفس��ه، وال 
زال من أعظم المصائب الكام يف دين اهلل بغير علم فيهلك المس��لم على بينة من 

أمره.
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نظرة اإلسالم للبيئة

اإلسالم دين الاتال: 
اهت��م اإلس��ام بالبيئة اهتمام��ا بالًغا ووض��ع قواعد المحافظ��ة عليها، فاهلل 
جمي��ل يحب الجم��ال، فهو خلقنا وأحاطنا بالجمال، فخلق لنا األرض والس��ماء 
والبحار واألهنار والهواء النظيف وأخرج لنا من األرض النباتات بألواهنا المختلفة 
المبهجة، وأمرنا بالمحافظة عليها وعدم اإلفساد فيها حفًظا للنفس والعقل والنسل 
والمال من الهاك، وتلك هي مقاصد الشريعة اإلسامية بعد حفظ الدين. وفساد 
البيئة يتناىف مع غرض اس��تخاف اإلنس��ان يف األرض وعمارته لها، فوجب علينا 

حمايتها والمحافظة على ما فيها من خيرات وهبها اهلل -عز وجل- لنا. 
فدي��ن اإلس��ام هو دين الطه��ارة والنظافة، وليس هناك دي��ن أو معتقد يأمر 
أتباعه ويحثهم على الجمال والطهارة كما فعل اإلس��ام، فالمس��لم يتوضأ ألداء 
الصل��وات المفروضة علي��ه خمس مرات بالي��وم الواحد، كما أن اإلس��ام أمرنا 
باالغتسال من الحيض والجنابة، واالغتسال عند اإلحرام للحج والعمرة، وأمرنا 
بالنظافة الش��خصية فجعل االس��تحداد وإزالة ش��عر اإلبط وتقليم األظافر وقص 
الش��ارب من س��نن الفطرة التي يجب علينا ممارس��تها، كما أمرنا اإلسام بنظافة 
وتطهير مابس��نا وحثنا عل��ى التطيب والتزين عند الذهاب إلى المس��جد، وأيًضا 
حثن��ا النبي صلى اهلل عليه وس��لم على نظافة األس��نان وتجنب أكل األطعمة ذات 
الروائح الكريهة كالبصل والثوم قبل الذهاب إلى المسجد حتى ال نؤذي المصلين، 
وكذلك أمرنا بنظافة الشعر وإكرامه، ومما ورد عنه عليه الصاة والسام أنه وضح 
لصحابته وألمته أن اختيار الثوب الحسن والنعل الحسن والتجمل يف الثياب ويف 
س��مت المس��لم ليس من معاين الكرب المذمومة، ثم ق��ال مختصرا هذه المعاين يف 

كلمته الجامعة المشهورة: ))إن اهلل جميل يحب الجمال)). 
 عض أتضاع الالضث ومكاوحة اإلسالم ل ا: 

وكما أمرنا الدين اإلسامي بالنظافة والتجمل فقد حافظ على البيئة وكافح 
التلوث بأنواعه، ومن ذلك: 
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التلوث المائي: فالماء هو سر الحياة الذي جعل اهلل منه كل الكائنات الحية، 
وجعلها ال تس��تطيع العيش بدونه، وقد حثنا اهلل -عز وجل- على المحافظة عليه 
وحمايت��ه من التلوث وعدم إهداره فأمرنا أن نأكل ونش��رب وال ُنس��رف يف ذلك، 
كم��ا أمرنا رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم أن نقتصد يف اس��تخدام الماء حتى يف 
الوضوء للصاة ولو كان الواحد يتوضأ من هنر جاٍر، وقد هنى النبي صلى اهلل عليه 
وسلم عن التبول أو قضاء الحاجة يف الماء الراكد ألن ذلك يلوثه ويتسبب يف كثير 

من األمراض. 
التلوث الهوائي: الهواء من أعظم نعم اهلل علينا، فا يس��تطيع حي أن يعيش 
بدون��ه، فق��د خلق��ه اهلل وركبه من عديد من الغ��ازات كل بقدر معل��وم، فإذا اختل 
المقدار َفَس��َد وأضر، فس��بحانه وتعالى خلق فأبدع وعلينا الشكر بالمحافظة على 
هذه النعم بمعرفة قدرها وعدم إفس��ادها، فالهواء أيًضا هو الذي يحرك الس��حاب 
فيس��بب هط��ول الغيث فُيحيي ب��ه اهلل األرض بع��د موهتا، ويخرج منه��ا خيراهتا، 
فق��د وص��ف لنا القرآن الكري��م تلك العملية بدق��ة وبين لنا أن الهواء س��بب أيًضا 
يف تلقي��ح النباتات، وبيَّن لنا كيف تحرك الرياح الس��فن يف البحار، وأمرنا الحبيب 
صلى اهلل عليه وسلم بزراعة األشجار وهنى عن قطعها وحرقها وتوعد لمن يقطع 
ش��جرة من غير س��بب بأن يصوب اهلل رأس��ه يوم القيامة يف النار، فاألشجار تمدنا 
بغاز األكس��جين الذي نحيا به وتخلصنا أيًضا من غاز ثاين أكسيد الكربون الضار، 

ويستظل اإلنسان بظلها يف أيام الحر الشديد. 
التلوث الغذائي: س��خر لنا اهلل عز وجل األنع��ام فجعل منها مصدرا للغذاء 
ر بعضها للركوب  وأخرج من بطون بعضها اللبن الذي هو طعام وش��راب، وس��خَّ
كوس��يلة انتقال، واستفاد البعض من جلودها وأوبارها وأصوافها فدخلت يف كثير 
م��ن الصناع��ات، وخلق لنا الطيور المختلفة وس��خرها لنا، وأخ��رج لنا من بطون 
النحل عس��ًا فيه ش��فاء للناس، وأخرج لنا من البحر لحًم��ا طريًّا مختلف األنواع 

واألشكال، وخلق لنا النباتات والثمار الطيبة فأبدع يف أنواعها. 
وأمرن��ا نبينا الكري��م بالمحافظة على تلك النعم وهنى ع��ن إيذائها، فأخربنا 
أن امرأة دخلت النار ألهنا عذبت هرة وحبس��تها، وأن رجا دخل الجنة ألنه رحم 
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كلًبا وس��قاه، فأخربنا صلى اهلل عليه وس��لم أن يف كل كبد رطبة أجًرا، ولعن النبي 
م��ن مثَّل بحيوان، وهنانا اهلل عز وجل ع��ن أكل الخبائث كالخنزير والميتة، وأمرنا 

باالقتصاد يف أكل الطيبات وعدم اإلسراف والتبذير. 
التلوث الصناعي: هنانا رس��ولنا الكريم عن التبول وقضاء الحاجة يف المياه 
لما يس��ببه من أض��رار مع أهنا أخ��ف ضرًرا من النفاي��ات الصناعية الس��امة فكان 
تحريمها أولى، وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ))اإليمان بضع وستون شعبة 
فأفضلها ال إله إال اهلل وأدناها إماطة األذى عن الطريق والحياء شعبة من اإليمان))، 
فجعل رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إماطة األذى من قاذورات ونفايات ضارة 
ع��ن طريق الناس من ش��عب اإليمان، كما أن��ه لعن من يقضي حاجت��ه يف الطريق 
أو يف مكان يس��تظل ب��ه الناس، فاهلل س��بحانه وتعالى طيب يح��ب الطيب، نظيف 
يح��ب النظافة، فكيف يتجرأ عبد هلل ويلقي بأطنان من النفايات الصناعية يف المياه 

والطرق فيلوث مأكل الناس ومشرهبم ويتسبب يف مرضهم؟
التل��وث الضوضائ��ي: هنان��ا إس��امنا العظيم ع��ن كل ضرر وع��ن كثير من 
ۡد  الملوث��ات، ومن ذلك التلوث الس��معي فقال اهلل -س��بحانه وتعالى-: }َوٱۡقصتِ
ۡصَوٰتتِ لََص��ۡوُت ٱۡلَمتِريتِ{ فقبح 

َ
نَكَر ٱۡل

َ
تِ��َكۚ إتِنَّ أ فتِ َمۡش��يتَِك َوٱۡغُضۡض متِن َصۡوت

اهلل الصوت المرتفع وش��بهه بصوت الحمار وهنى أصح��اب النبي صلى اهلل عليه 
م  وس��لم عن رف��ع صوهتم وقد كانوا يتحدثون يف نقاش��اهتم بص��وت مرتفع، وحرَّ
م بذلك الرتويع باألصوات  الحبيب صلى اهلل عليه وس��لم ترويع المس��لمين فُحرِّ
المرتفعة واأللعاب النارية والمفرقعات والتي تس��بب خطًرا ش��ديًدا على حاس��ة 

السمع، ولها كثير من األضرار على صحة اإلنسان. 
رعاية اإلسالم للليظة: 

). التش��جير والتخضي��ر: حثنا اهلل -ع��ز وجل- يف كتاب��ه الحكيم ويف كثير 
من اآليات على زراعة األش��جار والنباتات والفاكهة والحدائق، وذكر لنا النخيل 
وم��ا يخرجه من الرطب وأقس��م بالتين وبالزيتون حثًّا لنا عل��ى زراعتهما لما لهما 
م��ن فوائد عظيم��ة، وأيضا ذكر الرم��ان والعنب والزنجبيل واألش��جار والحدائق 
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التي ش��بهها بالجن��ات، وعظم النبي صلى اهلل عليه وس��لم أجر من يغرس غرًس��ا 
وجعل فعل ذلك من الصدقات، ومن هذا التعظيم أنه صلى اهلل عليه وس��لم أمرنا 
أن نغرس آلخر العمر، فإن قامت القيامة ويف يد مس��لم فس��يلة كان ينوي زراعتها 
فليغرسها، فُأمِرنا بالزراعة لما فيها من منافع لإلنسان وللبيئة كلها من إنتاج المأكل 
واألكس��جين وامتصاص الضوضاء وص��د الرياح وتلطيف الجو ولما يف ذلك من 

جمال يريح النفوس ويبهجها. 
2. المحافظة على الموارد: أمرنا اهلل س��بحانه وتعالى يف كتابه الكريم بعدم 
الفس��اد واإلفس��اد يف الكون وأنه عز وجل ال يحب الفساد وال المفسدين، وأمرنا 
أن نحاف��ظ عل��ى نع��م اهلل وال نجحدها وال هندره��ا، ومن تلك النع��م والموارد: 
الش��مس والقمر والنجوم والماء والهواء والنباتات والحيوانات وغيرها. فأقس��م 
بالش��مس والقم��ر وعرفنا أهنا س��بب لتعاقب الليل والنه��ار، والنجوم التي هنتدي 
هبا يف الصحراء، وذكر لنا أهمية الماء من أهنار عذبة تصلح للش��رب وبحار مالحة 
تجري هبا الفلك ونس��تخرج منها األسماك واللؤلؤ والملح، وعلمنا قيمة الرياح، 
والزروع والثمار والحدائق ذات البهجة، وهنانا عن قطع األش��جار، حتى إن النبي 
صلى اهلل عليه وسلم أخربنا أن الذي يقطع شجرة سدر عدواًنا يف النار، وفصل لنا 
أهمية األنعام من مأكل ومشرب وملبس ومأوى ووسيلة لانتقال وأمرنا بالحفاظ 
عليه��ا كث��روة، فنهى عن ذبح الحلوب أي الش��اة التي تدر باللب��ن لما يف ذلك من 
إهدار للموارد، وحثنا أيًضا على قيمة الموارد المعدنية من حديد ونحاس وذهب 

وفضة. 
3. الحجر الصحي: كما أن اإلسام أول من شرع الحجر الصحي والوقاية 
م��ن األمراض، فأمرنا أال ندخل بلًدا هبا مرض ُمْع��ٍد كالطاعون، وإذا ُأصيب أحد 
بوب��اء فليلزم بلدته وال يخرج منها لبلدة أخرى، وأمرنا أيًضا أن َنِفرَّ من الش��خص 
المص��اب بمرض ُمْعٍد كالجذام كما نفر من أس��د يداهمن��ا، وللحفاظ على مورد 

الثروة الحيوانية أمرنا أن نحافظ على الحيوانات من العدوى. 
4. عمارة األرض: جعل اهلل عز وجل عمارة األرض سبًبا من أسباب خلق 
البشر فدعانا س��بحانه وتعالى إلى البناء والتشييد وزراعة األرض وإحياء األرض 
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الميت��ة وع��دم تبوير وتجريف الرتبة، وجعل اإلس��ام حفر اآلب��ار وإجراء األهنار 
وغرس النخل وبناء المساجد من الصدقات الجارية التي يؤجر هبا صاحبها حتى 

بعد موته. 
5. اإلحسان بالبيئة: أمرنا ديننا الحنيف باإلحسان إلى كل شيء حولنا وذلك 
اإلحس��ان يش��مل البيئة الت��ي أهم مواردها هو المورد البش��ري، فأمرن��ا أن نعامل 
الناس بالحس��نى والرحمة والعدل، كما أمرنا باإلحس��ان إلى الحيوانات حتى يف 
الذبح، وهنى عن قتل الحش��رات بالنار، وأمرنا النب��ي الكريم بعدم ذبح ولد الناقة 
وهو صغير عند والدته فا ُينتفع بلحمه وال بلبن الناقة، كما أحس��ن إس��امنا إلى 
النبات��ات وفضل بعضها على اآلخر، ففضل النخلة وإن لها لش��أًنا عظيًما فكرمها 
اهلل عز وجل إذ َوَلدت تحتها الس��يدة مريم رضي اهلل عنها، وأحس��ن اإلس��ام إلى 
الجمادات بالبيئة فأمر برعاية األرض وس��قايتها وتسميدها، وأمرنا باإلحسان إلى 
الماء وعدم إهداره، وأمرنا باإلحس��ان إلى البيئة بعدم إتافها س��واء بقصد الضرر 

أو بالعبث أو باإلهمال أو حتى اإلتاف يف وقت الحروب. 
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نظرة اإلسالم للحياة
خلق اهلل تعالى اإلنسان وأوجده يف هذه الحياة الدنيا واستخلفه يف األرض، 
وأراد من��ه أم��وًرا، ويتمثل م��ا أراده اهلل تعالى م��ن خلقه يف عبادته وحده س��بحانه 
وتعالى، ويف عمارة الكون، ويف تزكية النفس؛ لذلك جاءت نظرة اإلس��ام للحياة 
متس��قة تماًما مع الطبيعة التي فطر اهلل تعالى اإلنس��ان عليها، فراعى جانب الروح 

والجسد مًعا، ومن خال السطور التالية سنُبيِّن نظرة اإلسام للحياة. 
ماااد الدين وط الحيا  الدتيا: 

للبش��رية جميًع��ا مقص��د مش��رتك يف الحياة الدني��ا، وهو البح��ث عن الحق 
والخير والجمال، ولما كانت طبيعة النفس البش��رية هي النقص واالفتقار؛ كانت 
دائمة البحث عن الكمال، وتنشد السعادة يف كل وقت، وما زالت وسائل السعادة 
بين البش��ر منحصرة يف جل��ب المل��ذات والمصالح والكماالت ودف��ع النقائص 
واألض��رار واآلفات، لكن اختلف��ت طرائق الناس يف تحديد الح��ق وتعيين ماهية 
الجم��ال، واالتف��اق على معنى الخير، فظلت البش��رية يف الوقت الذي لم هتتد فيه 
بنور الدين تسير يف أودية الحيرة والتعاسة، فغرقت يف الظلم تارة، وعاشت بقانون 
الغ��اب يأكل القوي الضعيف تارة أخرى، وأصبح الحاكم يحجر على المحكوم، 
ويس��تأثر الغني بالخير، ويس��تعبد الفقير الضعيف، وتحولت الحياة من نعمة أنعم 
اهلل هبا على خلقه إلى جحيم ألكثرهم، وأما بعض المجتمعات التي استطاعت أن 
توفر ألفرادها قس��ًطا من العدل عن طريق القوانين الوضعية، ووجود السلطة التي 
تضمن تنفيذها فإن مقصد الحياة فيها قد تحول إلى معنى صار كل هدفه تحصيل 
الملذات العاجلة، وَخَلت من الغذاء الروحي، والس��كن النفس��ي، المس��تمد من 
اإليمان باهلل واليوم اآلخر، وإنما أنزل اهلل الشرائع وبعث األنبياء والرسل لتتحقق 
أوال الهداية يف نفوس البشر، ثم يرشدهم إلى معاين الخير وسبل السام، ويحثهم 
على عبادة اهلل وعمارة األرض وتزكية النفس، حتى تتحقق للنفس البش��رية معاين 
الكم��ال، ويرتق��ى يف الوج��ود ويف رحلته إل��ى خالقه حت��ى ينعم بالخل��ود يف دار 
النعي��م، فالدنيا يف نظر الدي��ن دار عمارٍة وعمل وبحث عن العل��م لتلبية حاجات 
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العقل والجس��د، ودار عبادٍة الس��تقرار النفس والروح، ودار تزكية للنفس لحفظ 
المشاعر وأحوال القلب من االنجرار إلى الشرور، وتطبيعها بكل صفات الخير. 
ومن أجل هذه النظرة الكلية التي وضعها الدين والوحي للتعامل مع الحياة 
الدنيا، فقد جاءت المقاصد الش��رعية األساس��ية كلها من أجل تقويم ما تس��تقر به 
ه��ذه الحياة لإلنس��ان وهي الدين والنفس والعقل والنس��ل والم��ال؛ إذ قوام حياة 
المرء هبذه األمور الخمس��ة، وعليها تدور، فأعطاها اإلسام عناية بالغة، وبدا أثر 

ذلك واضًحا يف كل أحكامه وشرائعه.
تظر  اإلسالم للنلس اللشرية: 

توعد الحق س��بحانه يف القرآن الكريم من اعتدى على النفس البش��رية بنار 
جهن��م، وبن��زول غضب اهلل ولعنته عليه، وحثَّ على إحيائه��ا، وجعل إحياء نفٍس 
واحدة بمثابة إحياء الناس جميًعا، وكذلك جاءت األخبار النبوية بتحريم االعتداء 
على األنفس والتعظيم من قدر الدماء، كما أخرب المصطفى عليه الصاة والسام 
أن أي قت��ل ح��رام يصي��ب منه ابن آدم الذي س��ن القتل نصيَبه م��ن اإلثم؛ فجاء يف 
الحديث الش��ريف: ))ال تقتل نفس ظلما إال كان على ابن آدم األول كفل من دمها 
ألنه كان أول من سن القتل)). كما دلت السنة النبوية أن أعظم الذنوب بعد الشرك 

باهلل هو قتل النفس التي حرم اهلل إال بالحق.
م على اإلنس��ان  وم��ن ضمن تعظيم الش��رع لقدر النفس البش��رية أنه قد حرَّ
االنتحار؛ ألن تلك النفس ملٌك لخالقها، ولذلك ال يجوز له أن يتصرف يف نفس��ه 
باالعت��داء أو القتل، واعت��داؤه على نفس��ه كاعتدائه على غي��ره، والنبي صلى اهلل 
ا أو يزهق  عليه وسلم هنى المؤمن أن يرتدى من جبل ليقتل نفسه، أو يحتسي ُس��مًّ
روح��ه بحديدة وجعل عقاب كل ذلك م��ن جنس العمل، فينال مثل ذلك المصير 
يف اآلخرة والعياذ باهلل. ولذلك يكثر االنتحار يف المجتمعات غير المسلمة، ويقل 
يف باد اإلسام، وذلك بسبب هذا الوعيد من قتل المسلم لنفسه، واحرتام الشرع 

لحياة اإلنسان يف هذه الدنيا.
ويدخ��ل يف نظ��رة الدي��ن لقدر الحي��اة اإلنس��انية واحرتامه للنفس البش��رية 
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وصيانته��ا أن��ه أوجب عل��ى المضطر أو الواق��ع يف الهاك أن يتعاط��ى من الحرام 
القدر الذي يحفظ حياته، فأعطاه الحق يف أكل الميتة أو الخنزير أو ش��رب الخمر 
إذا كان الس��بيل الوحيد لحف��ظ الحياة يف تلك الحالة هو تن��اول هذه المحرمات، 
ول��م يجعل على المس��لم يف ذلك حرًج��ا، وكذلك أوجب اإلس��ام على الكفاية 
التق��اَط الطف��ل المنبوذ اللقي��ط، والعناية به ألنه إنجاء آدمي م��ن الهاك، وكذلك 

تخليص الغريق إن كان يف االستطاعة.
تظر  اإلسالم لكسل التال وجتعه: 

دعا اإلس��ام إل��ى االهتمام بتحصيل أس��باب العيش وتتبع أس��باب الرزق 
والس��عي إليه س��عيا حثيًث��ا بجدٍّ وإخ��اص، وكذلك دعا األمة كله��ا إلى تحصيل 
أس��باب القوة واالستقرار، فاألمة التي ال مال لها هي أمة ضعيفة وفقيرة ومعدمة، 
وكذلك األمم التي تس��تجدي ضروراهتا من س��واها أمم مغلوب��ة ومحكوم عليها 
بالموات والخراب، واهلل س��بحانه قد أمر الناس بالس��عي يف األرض والمش��ي يف 
مناكبه��ا ابتغاء للرزق وس��عيا لتحصي��ل القوة والخي��ر، وهذا األم��ر توجيه لألمة 
باإلعداد واالس��تعداد للقاء العدو يف أي لحظة للدفاع عن النفس؛ فقال س��بحانه: 
تِ  تِهتۦِ َعُدوَّ ٱللَّ ةٖ َومتِن ّرتَِباطتِ ٱۡلَۡيلتِ تُۡرهتُِب��وَن ب ا ٱۡس��َتَطۡعُتم ّمتِ��ن قُوَّ واْ لَُهم مَّ عتِدُّ

َ
}َوأ

ءٖ  ُ َيۡعلَُمُهۡمۚ َوَما تُنفتُِقواْ متِن َشۡ تِهتِ��ۡم َل َتۡعلَُموَنُهُم ٱللَّ وََعُدوَُّك��ۡم َوَءاَخرتِيَن متِن ُدون
نُتۡم َل ُتۡظلَُموَن{]األنفال: 60[. وال ش��ك أن المال 

َ
تِ يُوَفَّ إتَِلُۡكۡم َوأ فتِ َس��بتِيلتِ ٱللَّ

مصدر أساسي من مصادر هذا اإلعداد للقوة، واالستعداد للقاء المعتدي، كما أن 
الحق س��بحانه أمرنا بالعبادة ثم االنتشار يف األرض لطلب الرزق، وكان عراك بن 
مالك إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد فقال: »اللهم إين أجبت 
دعوت��ك، وصليت فريضتك، وانتش��رت كما أمرتني، فارزقن��ي من فضلك وأنت 
خير الرازقين«. فاإلسام دين عمل ودين عبادة، وال بد من الجمع بينهما وتحقيق 

التوازن فيهما حتى ال يطغى مقصد على آخر.
ولذل��ك فإن الحق س��بحانه مع األمر بالس��عي لطلب ال��رزق وجمع المال 
من المصادر المش��روعة قد أرش��د يف كتابه إلى أهمية األخذ باألسباب والوسائل 
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المعين��ة على ذلك، كي تتفتَّ��ح آفاق المؤمنين على ضرورة البحث المس��تمر عن 
أس��باب الرزق والنعم، فأخرب يف كتابه عن نبي اهلل داود: }وََعلَّۡمَنُٰه َصۡنَعَة َلُوٖس 
نُتۡم َشٰكتُِروَن{]األنبياء: 80[، واللبوس هي 

َ
ُكۡمۖ َفَهۡل أ ستِ

ۡ
َنُكم ّمتِۢن بَأ ُۡحصتِ لَُّكۡم لتِ

آالت الحرب كالدروع وما ش��اهبها، فهذه اآلية أصل يف اتخاذ الصنائع واألسباب 
التي يس��تعين هبا اإلنس��ان على حياته ومعاش��ه، وكلها تحتاج يف ذلك العصر إلى 

مزيد من المال المتحصل بالبحث العلمي واإلنتاج.
وح��ثَّ نبين��ا الكريم أصحابه عل��ى عمل الي��د، وجعل طعامه خي��ر الطعام 
وأطيب��ه، ف��كان يقول: ))م��ا أكل أحد طعاًما ق��ط خيرا من أن يأكل م��ن عمل يده، 
وإن نبي اهلل داود كان يأكل من عمل يده)). وكان ينهى النبي صلى اهلل عليه وس��لم 
المؤمنين عن المس��ألة من غير حاجة، مع القدرة على العمل والكس��ب، ويرش��د 
إل��ى أن الي��د العليا خير من اليد الس��فلى، فقال: ))ألن يأخ��ذ أحدكم حبله ثم يأتي 
الجبل فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو 
منعوه)). فهذا التوجيه العام هدفه الس��عي إلى جمع المال والتكسب من الحال؛ 
ألنه س��بيل األنبياء والمؤمنين، وفيه تحذير وتنفير من الس��ؤال الذي يورث الذلة 

يف الدنيا.
ويدخل يف كس��ب الرجل وطرق جمعه للمال من حال قيامه بعمل يس��نده 
إليه ولي األمر، كاإلمارة والكتابة والقضاء والشرطة والتدريب والتعليم وغيرها، 
ويأخ��ذ على ذل��ك أجًرا معينا تفرضه ل��ه الدولة، وكذلك إحي��اء األرض الموات 
أي عمارة األرض المهجورة التي ليس��ت ملًكا ألح��د بالبناء والحرث والزراعة، 
وأرش��د المصطفى عليه الصاة والسام أن من أحيا أرًضا ليست ألحد فهو أحق 
هب��ا، وذلك لتحفيز هم��م المؤمنين على العم��ارة والبناء والعمل المس��تمر الذي 
يتحص��ل ب��ه الخير للفرد ولألم��ة والمجتمع، وتزداد به رفاهية اإلنس��ان وتس��تقر 
حاجاته األصلية فتس��تقر نفسه وتسكن روحه فيس��عى حينئذ لنشر الهداية وحمل 

َلها باإليمان باهلل واليوم اآلخر. همِّ األمانة التي تحمَّ
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حف��ظ النس��ل، واإلبق��اء عليه وتقويت��ه واس��تمرار جنس اإلنس��ان من أهم 
يَّة والش��رعية،  المقاصد الش��رعية الت��ي وضع اهلل لها األس��باب واألح��كام الِجبلِّ
ب يف  ب يف طبع كل ذكر وأنثى الش��هوة القوي��ة لاتصال بالطرف اآلخر، ورغَّ فركَّ
الزواج وجعله من الس��نن والمس��تحبات، وأرشد النبي الكريم أن المرء إذا وضع 
ش��هوته واس��تجلب لذته يف الحال فإنه يثاب على ذلك كما يثاب على الطاعات 
والعبادات والقربات، وال شك أن الزواج واقرتان الرجل بالمرأة أو المرأة بالرجل 
م��ن أكرب ل��ذات الدنيا ومتعها، والدين لم ينزل ليبعد اإلنس��ان عن رغباته الطبيعية 
ب��ل لينظمه��ا ويضعها يف إطارها الذي يحافظ على رغب��ات الفرد ونظام المجتمع 

ومصالحه.
وال ش��ك أن تكثير النس��ل مش��روط بالكث��رة القوية الصالح��ة المؤمنة التي 
تس��اهم يف صنع الحضارة، وبناء األمم، ونشر التزكية واألخاق السامية، إذ ليس 
كل كثرة ممدوحة لذاهتا، والنبي صلى اهلل عليه وس��لم، قد أخرب أن األمة ستصبح 
م��ن الكث��رة يف العدد الذي ال تس��تطيع معه رد العدوان أو دفع الظلم عنها، وش��به 
ا، واهلل تعالى قد وصف التكاثر  الكثرة بغثاء السيل الذي ال يفيد نفًعا وال يدفع ضرًّ
بأنه قد يكون داعية إلى اإللهاء عن طاعة اهلل إذا كان مقصوده هو التفاخر بالمكاثرة 
بالعدد بدون الوصف والكيف، ولذا فإن الكثرة التي ُتفرح اهلل ورسوله هي الكثرة 
القوية الصالحة، التي تستحضر مقاصد الشرع والخلق، وتسعى إلى تحقيقها بكل 

السبل.
وق��د بيَّ��ن الش��رع المصالح المرتتب��ة على حفظ النس��ل والعناية ب��ه يف الدنيا 
واآلخ��رة، ف��إن اتخ��اذ الولد من األس��باب المعينة عل��ى المعاونة والم��ؤازرة على 
صعوبات الدنيا ومش��اقها، كما أن االبن الصالح من أسباب استمرار الثواب للوالد 
بعد رحيله بالدعاء، كيف ال وهو من غرسه وعمله، وكذلك قد يشفع الولد يف والده 

يوم القيامة خاصة إن تويف صغيًرا فصرب والده على فراقه واحتسبه عند اهلل.
كل ذل��ك يجعلنا نق��ول إن الحياة الدنيا وإن كانت قنط��رة إلى الدار اآلخرة 
باإليمان والعمل الصالح إال أننا ال ننس��ى التزود فيها بما يهيئ اإلنس��ان الستقرار 
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نفس��ه وس��كن روحه ونشر رس��الته يف الحياة من التكس��ب وجني المال، واتخاذ 
الزوج��ة والولد واالس��تمتاع بالمباحات؛ ولذا يقول اهلل س��بحانه وتعالى: }َوَل 
ۡنَيا{]القصـص: 77[، أي: مم��ا أحل��ه اهلل م��ن األطعم��ة  يَب��َك متِ��َن ٱدلُّ تَن��َس نَصتِ
َمنا أن ندعو بقول��ه: }َربََّنآ  والمش��روبات وغيره��ا من أصن��اف المباح��ات، وَعلَّ
َرةتِ َحَس��َنٗة َوقتَِنا َعَذاَب ٱنلَّارتِ{]البقرة: 201[، وقد  ۡنَيا َحَس��َنٗة َوفتِ ٱٓأۡلختِ تَِنا فتِ ٱدلُّ َءات
وجهن��ا الحق س��بحانه أنه مع الش��كر على هذه النع��م والمباحات الت��ي أمّدنا هبا 
ذََّن َربُُّكۡم لَئتِن َش��َكۡرُتۡم 

َ
فإن��ه يزيدن��ا منها وال ينقصنا، فق��ال س��بحانه: }ِإَوۡذ تَأ

ۡخَرَج 
َ
ٓ أ تِ ٱلَّتتِ َم زتِيَن��َة ٱللَّ زتِيَدنَُّكۡم{]إبراهيـم: 7[، وكذل��ك ق��ال: }قُۡل َمۡن َحرَّ

َ
َل

تَِصٗة يَۡوَم  ۡنَيا َخال تِي��َن َءاَمُنواْ فتِ ٱۡلََيٰوةتِ ٱدلُّ تِلَّ َ ل ۚ قُۡل هتِ ّيتَِبٰتتِ متَِن ٱلّرتِۡزقتِ تۦِ َوٱلطَّ لتِعتَِب��ادتِه
ٱۡلقتَِيَٰمةتِ{]األعراف: 32[، فالمس��لم الحق يعبد اهلل، وينش��ر العمران، ويفيد الخلق، 
ي نفس��ه، ويس��تمتع بحياته، دون أن تلهيه عن ربه أو تطغيه على قومه وأهله،  وُيزكِّ

فينال الفوز والنجاح يف الدنيا واآلخرة.
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