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مقدمة الطبعة اخلام�سة
الحمــد هلل رب العالمين والصالة والســالم علــى محمد خاتم النبيين

وعلى ســائر األنبياء والمرسلين الذين بعثهم اهلل رحمة للعالمين .ورضي
َ
المخلصين،
اهلل عن أصحاب محمد الميامين وعن جميع حواريي األنبياء

ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ،أما بعد:

من األخطاء الشــائعة نقــد مصداقية التشــريعات الربانية ومحاكمتها،

باالســتناد إلــى قدراتنــا العقليــة ذات الوســائل المحــدودة يف اإلدراك
واالســتيعاب .فحاســة الســمع والبصر والشــم  ...عند اإلنسان حتى مع

قويها ال تزال عاجزة عن إدراك الكثير من
استعمال أحدث الوسائل التي ُت ِّ
األشياء التي نعيش بينها ومعها.

يف الواقــع ،هناك نوعــان مختلفان مــن المناهج لتوثيــق المعرفة التي

نكتســبها :المنهج النقلــي والمنهج العقلي .ويعتمــد المنهج النقلي على
مصداقية من ينقل إلينا المعرفة المحددة سواء أكان واحدا أم أكثر ،وسواء

أكان سلســلة من األفــراد أم من الجماعات .وأما المنهــج العقلي فيعتمد
بصورة رئيســة على ما تدركه حواســنا الخمــس وما ُتوصلنــا إليه قدراتنا
االستنتاجية عند االطالع على تلك المعرفة.

وعندمــا يتعلق األمر خاصة بالمعلومات المنســوبة إلى الخالق تعالى

مباشــرة ،مثل الكتب المقدســة ،فإن الجيل الثاين الذي لم يعايش األنبياء

عليهم الصالة والسالم ال يجد مفرا من ترجيح كفة أدلة المنهج النقلي عند
توفرها ،ثم تأيت بعد ذلك أدلة المنهج العقلي .وذلك ألننا عندما نستعرض
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تاريــخ تطــور العلــم نجد أن البشــر لــم يتمكنوا من فهــم كثير من األشــياء
الطبيعية الموجودة منذ األزل إال بصورة متدرجة عرب العصور الطويلة ومن

خالل الجهود المضنية .وال يزال الكثير مما أوجده الخالق سبحانه غامضا،

لــم يتمكن العقل البشــري المحدود مــن التعرف عليه أو اكتشــاف حقيقته

أو فهمــه .وكثير من االكتشــافات العلمية تثير االســتغراب والشــك ،ولكنا

نثــق فيهــا لثقتنا يف المصادر التــي وصلتنا عن طريقها ،مثــل المراكز العلمية
والعلماء المختصين ،أي نحن نتقبلها ليست ألن األدلة العقلية العادية تثبت

وجودها ،ولكن ألن األدلة النقلية هي التي تثبت وجودها.

ومــن األخطاء البارزة أيضا أن يحيط اإلنســان بجزء محدود من نظام

بديــع عظيــم متكامل وشــامل ويتجــرأ على نقد هــذه الجزئيــة الصغيرة،
مســتندا إلى معلوماتــه المحــدودة وقدراتــه العقلية المحــدودة .وتعظم

خطــورة هــذه األخطــاء إذا كانــت هــذه النصوص مقدســة ونســبتها إلى

الخالــق ثابتــة بشــكل قطعي أو شــبه قطعــي .ومثالها أن يناقــش الباحث

بعض التشــريعات اإلسالمية المتعلقة ببعض شؤون الحياة ،دون النظر يف
عالقتها بالتشريعات يف المجاالت األخرى وعالقة هذه األخيرة هبا .ومن

يناقش بعض أجزاء التشريع متغافال أو متجاهال سياقه الطبيعي ،فإنه يشبه

من يقوم بتقويم جزء من النظام المتناسق المتكامل متجاهال األجزاء التي
تكملهــا .وكأين به يقول مثال :ما فائدة الليل والظالم الذي يثير فينا الرهبة
ِّ

أو الرعــب ويكلفنــا الكثير إلضاءته ،متجاهال أنه لــوال الليل والظالم لما
ُعِرف النهار وال الضوء ،ولما عرفنا قيمتهما.
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وقد يحدث هــذا الخطأ ،أي خلع بعض المدلــوالت على النصوص

بعــد تجريدهــا من ســياقاهتا الطبيعيــة ليس بســبب الجهل ولكن بســبب
التهاون أو التحيز لرأي محدد.

ومثــال هذا الخطــأ أن يناقش الباحث بعض التشــريعات الســماوية،

ومنها اإلسالمية من منظور الحياة الدنيا فقط ،أو من منظور ُيغفل العالقة

بين الحياة الدنيا المؤقتة وبين الحياة اآلخرة األبدية .فالحياة الدنيا ليست

ســوى مزرعة للحياة يف اآلخرة .وما نزرعه يف الدنيا نحصد منه شيئا يسيرا
فيها ،فالعربة بما نحصده يف الحياة اآلخرة.

ونتيجة لهذه األخطاء يخرج هؤالء الباحثون بمدلوالت قد تختلف أو

تتعارض تماما مع المقصود الصحيح .ولهذا ،فإن العاقل عندما ينقد أجزاء
من النصوص المقدسة أو يقوم بعملية تقويم لها ،فإنه البد أن يتعرف أوال

على وظيفة هذه األجزاء يف النظام بأكمله قبل أن يمدحه أو يقدح فيه.

ومن األخطاء الشائعة أن يحكم اإلنسان على اإلسالم من خالل سلوك

المنتمين إليه فحســب ،بدال من نصوصه المقدسة .فهناك فرق واضح بين
اإلسالم أو أي دين وبين المنتمين إليه بتطرف أو بصدق أو باالسم.

وعمومــا ،فــإن الكتــاب يهــدف إلــى التعريــف بالقضايــا الكليــة يف

اإلســالم باختصار شــديد وبأســلوب منطقي مبســط .وتم ذلك باإلجابة

على التساؤالت الســاخنة ،يف مجاالت العقيدة والعبادات والتشريعات،
والدعوة ،وحقوق اإلنسان ،والمرأة ،واإلرهاب والعنف ،والتطرف.

وقــد حرص المؤلف عنــد إعداد الكتاب على اختيار األســئلة األكثر
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ورودا على ألسنة غير المســلمين ،والمسلمين أيضا ،واستعان بأمثلة من
الواقع لمناقشــتها وتوضيحها ،باختصار ،مع االقتصاد يف استخدام األدلة

النقلية .كما اقتصر المؤلف على الرأي المرجح عند اختالف اآلراء بسبب

االختــالف يف الفهم ،والحرص علــى عرض وجهات النظــر المتعارضة

وأدلتهــا عند وجود التعارض.وتم اســتبعاد المعلومــات غير وثيقة الصلة

بالتعاليم اإلسالمية نفسها بناء على اقرتاح بعض القراء.

وقد قامت رابطة العالم اإلســالمي بنشــر الطبعة األولــى للكتاب بعنوان

«تساؤالت حول اإلسالم وتعليقات» عام  1423للهجرة .وكان يناقش نصف
أعده المؤلف عندما كان مستشارا هبا،
األســئلة المضمنة يف هذه الطبعة .و قد ّ

بنــاء على طلب أمين عامها ،معالي الدكتور عبد اهلل بن عبد المحســن الرتكي
الذي ُيجهد من يعمل معه بإخالص ألفكاره المتدفقة التي ال تنضب.

والكتاب ليس إال ملخصا لثمار االستفادة من كل ما اطلع عليه ،المؤلف

إضافة إلى أبحاثه العديدة وتجاربه يف مناقشة موضوعاهتا مع اآلخرين.

وأشــكر جميع من اســتفدت مــن مؤلفاهتم ومن مالحظاهتم ،والشــكر

والمنــة هلل أوال وآخرا علــى نعمه التي ال أحصيها ،كما أشــكر أي مالحظة

محددة لتحسين الكتاب .وأسأل اهلل أن يجزل الثواب لكل من أسهم بجهد

أو مال أو رأي يف إنجازه ويف نشره ،وأن ينفع هبذا الكتاب جميع عباده.
د� .سعيد اإ�سماعيل �سيني

املدينة املنورة 1433/6/1هـ
sisieny@hotmail.com
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الف�سل الأول

الإ�سالم عقيدة وعبادات و�سريعة
اإلســالم مجموعة من المعتقدات والعبادات والتشريعات والمبادئ

األخالقيــة .وهــو الصيغة األخيرة للرســالة الربانية التي جــاء هبا آدم عليه
الســالم وقــام بتجديدها رســل اهلل الذين جــاءوا من بعده ومنهــم :نوح،
وإبراهيم ،وموسى ،وعيسى ،ومحمد خاتم النبيين عليهم الصالة والسالم

جميعا .وهذه الرســاالت جميعها تدعو إلى ما يحقق الســعادة للبشرية يف

الحياة المؤقتة ويف الحياة األبدية ،ولكن كل رســالة منها كانت تتســق مع

البيئــة الزمانية والمكانيــة التي جاءت فيها .وجاء اإلســالم رحمة لجميع
المخلوقات المكلفة (الجن واإلنس) وخاتم الرســاالت السماوية كلها.

يقول تعالى مخاطبا رسوله محمدا صلى اهلل عليه وسلم :ﮋﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔﮊ ( )1ويقــول ﮋ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﮊ .

()2

ما المعتقدات والعبادات األساسية؟

إن المعتقدات األساســية يف اإلســالم ترتكز علــى الحقيقة التي تؤكد

بأن الحياة الدنيا ليست قصة كاملة .وذلك ألسباب منها :أن بعض الناس

يولدون ليســتمتعوا بذكائهم أو بالثروة التي يرثوهنا ،بينما آخرون يولدون

ليعانــوا من بالدهتم أو فقرهم .ويصبح البعــض ضحايا عدوان آخرين قد
( )1سورة األنبياء.107 :

( )2سورة األحزاب.40 :
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يفلتون من العقوبة يف هذه الدنيا .كما أن البعض ينعمون بحظوظهم الطيبة

وآخرون يشــقون بحظوظهم الســيئة طوال حياهتــم .إذا كانت هذه الحياة

هي كل شيء ،فأين العدالة ً
إذا؟ ولهذا يؤكد اإلسالم وجود حياة أبدية تتم
فيها المحاسبة النهائية وتتحقق فيها العدالة المطلقة.

إن المعتقــدات األساســية األصليــة ثابتــة عرب الرســاالت الســماوية

السابقة ،وهي حسب اإلسالم تتمثل يف اإليمان بوحدانية الخالق ووجوب

طاعته وصرف العبادة له وحده .فاهلل ســبحانه وتعالى يقول :ﮋ ﮢ ﮣ ﮤ

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯖ ﯗ ﮊ )1(.وتتمثــل المعتقــدات األساســية يف اإليمــان باهلل وحده
ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خيره وشره.

()2

وتتكــون العبــادات األساســية مــن أركان اإلســالم ،أي اإلقــرار بأن

ال إلــه إال اهلل وأن محمــدا رســول اهلل ،وإقام الصالة وإيتــاء الزكاة وصوم

شــهر رمضــان وحــج البيت لمــن اســتطاع إليه ســبيال )3(.وهــي عبادات

متصلة بحياة اإلنســان اليومية .فالصالة خمس مرات ،يف أوقات محددة،
وبشــروط منها الطهــارة والوضوء ،تدرب اإلنســان علــى العناية بالوقت

وبالنظافــة وبالتنظيم .وهي أيضــا تنبهه إلى ضــرورة اإلخالص والرتكيز

ِّ
وتذكر
فيمــا يؤديه اإلنســان من عمل ،وإلى ما لخالقه عليــه من حقوق...

الــزكاة اإلنســان بحقــوق بني جنســه من البشــر ،ويذكر الصيــام بضرورة

( )1سورة النساء.116 ،48 :

( )2سورة البقرة.285 :؛ وصحيح مسلم :اإليمان.
( )3صحيح مسلم :اإليمان.
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ِّ
ويذكر
اإلشــفاق على المخلوقــات المحرومة التــي ال تؤذي اآلخريــن.
الحج بضرورة التواصل واالجتماع والتعاون بين الناس.

وصحيح أن بعض األعمال يف العبادات اإلســالمية تشــبه يف ظاهرها

الطقــوس الوثنية ،مثل الصالة إلــى الكعبة والطواف هبا .بيد أن هناك فرقا

شاســعا بين االثنين .فالطقوس اإلســالمية ذات المظهر غير المنطقي هي
أوامــر ربانيــة ثابتة )1(.لهذا فــإن القيام هبا يعنــي الطاعة التامة هلل ســبحانه

وتعالــى .أما الطقــوس التي يحدثها الناس ،ســواء أكانــت منطقية أم غير
منطقية ،فإهنا انحرافات عن التعاليم الربانية األصلية.

ويالحــظ أن العبــادات األساســية ومكوناهتا األساســية ال تتأثر بتغير

وســائل العيش وظــروف الحيــاة المتجــددة إال يف الحــدود الضيقة رأفة
باإلنســان (مثل قصــر الصالة يف الســفر ،وتأجيل الصيام إلــى أيام أخر).

فهــي ثابتة منذ أن جاء هبا اإلســالم ،وقريبة من المعتقدات التي ال تخضع

للتعديل ،ولو بصفة مؤقتة.

أما التشريعات الخاصة بالعالقة بين البشر فقد تتأثر بأساليب المعيشة

ووســائلها المتغيــرة والمتجــددة ،ولكن ألن اإلســالم خاتم الرســاالت

الســماوية وللعالميــن جميعا فقد كفــل لها خالق الكــون صفات تجعلها

قابلة للتطبيق يف كل زمان ومكان.

كيف يمكن تطبيق شريعة جاءت قبل أربعة عشر قرنا؟

نعم ،قد يستغرب البعض من أن اإلسالم جاء قبل أربعة عشر قرنا ومع
( )1سورة البقرة.143 :
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هذا تصلح تشــريعاته لهذا العصر .وهنا ينســى هؤالء أن البشر استطاعوا
وضــع مبادئ دســتورية دامت القــرون الطويلة فكيف بخالــق هذا الكون

وخالق اإلنسان الذي يعلم ما كان وما سيكون وال تخفى عليه خافية؟
ما حكم طرح المسلم هذا السؤال؟

إن المتسائل من المسلمين ينسى أن انتماءه إلى اإلسالم يقتضي إيمانه

–بــدون جدل -بــأن التشــريع الرباين المحدد مادام منســوبا إلــى الخالق
بصورة قطعية أو شــبه قطعية وداللته صريحة فإن مجرد شــكه قد يؤدي به

إلى الكفر ويعرضه للعقوبة الشــديدة .فاهلل الذي خلق الســنن الكونية منذ
األزل قادر على أن يضع تشريعات صالحة للتطبيق إلى يوم القيامة .ولهذا

ينبغي أن ال يتجرأ الخلق على مناقشــة ما شــرعه اهلل ،خالقهم وخالق كل

شيء .وذلك لقولـه تعالى :ﮋ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣﯤ ﯥﯦﯧ ﯨﯩﯪﯫ ﯬﯭ

ﯮ ﮊ.

()1

وينســى المسلم الذي يطرح هذا الســؤال أنه ال يملك حرية االختيار

بيــن أوامــر اهلل ،يأخذ منها ما يشــاء ويتجاهــل منها ما يشــاء ،وذلك لقوله
تعالــى :ﮋ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮊ.

()2

( )1سورة النساء .65 :وانظر105 ،59 :؛ سورة آل عمران 24-23 :؛ المائدة50 :؛ األنعام،57 :
105؛ يوسف4 0:؛ الشورى10 :؛ النور.51 ،48 -47 :

( )2سورة البقرة.85 :
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وهنا تنبغي اإلشارة إلى ضرورة التفريق بين ثالثة أنواع من التسليم:

 .1التسليم لتشريع اهلل كمبدأ عام ،ويشمل التسليم لكل ما تثبت نسبته

إلى اهلل ،سواء أكان صراحة أم عن طريق االستنباط أو القياس.

 .2التسليم للنصوص قطعية الثبوت وقطعية الداللة ،وينبغي التسليم

لها تسليما ال مناقشة فيه.

 .3التسليم لبعض المدارس الفقهية أو اآلراء الفقهية بصفتها هي التي

تمثل اإلســالم دون غيرها .وهذا التســليم ال يجوز إال على وجه الرتجيح

-حسب علم المسلم -وليس على وجه الجزم .فالتعدد المقبول يف اآلراء

أمر ثابت يف السنة.

ومــن زاوية أخرى ،فإنه نظرا لضرورة تجنــب التعارض بين األحكام

الصــادرة عــن المحاكم الرســمية يف الدولة الواحدة ،قــدر اإلمكان ،فإنه

يجــوز تقنين الشــريعة ،أي توحيد مصــادر االجتهادات المقبولة رســميا

يف تلــك الدولة ،ســواء بتحديد المذهب المشــهور المعتمــد أو المراجع

المعتمدة.

()1

وهــذا بالتأكيــد ال يعني أن جميع القضاة ســيصلون إلى رأي واحد يف

جميع القضايا ،وذلك ألن عوامل التعدد كثيرة.

والمســلم الحــق يؤمن بأن هــذه التشــريعات كفيلة بتحقيق الســعادة

والســالم يف الدنيا للمخلوقــات المكلفة كلهــا( )2أو المجموعة المحددة
( )1القاسم ص .273-233

( )2المخلوقات التي منحها اهلل :حرية االختيار بين الشر والخير ،وزودها بالهداية بواسطة الرسل،
ومنحهــا القــدرة علــى اســتيعاب هذه الهدايــة والعمــل بموجبها؛ وهــم الجن واإلنــس .انظر
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إذا عمــل هبا معظمهم .وهــي كفيلة بتحقيق الســعادة يف الدنيا ويف اآلخرة
إذا عمل اإلنســان بمعظمها .وبعبارة أخرى ،فإن أثر الشريعة اإلسالمية ال

يقتصر على الحياة المؤقتة يف الدنيا ،بل يشــمل الحياة األبدية .وال يمكن

للمســلم حقــا تجاهل هذه المعتقــدات .فالمســلم إذا ثبت لديــه أن هذه
التشــريعات هي من عند اهلل فإنه البد أن يؤمن بأهنا أفضل من أي تشــريع

قد يتوصل إليه اإلنسان بمحض اجتهاده .فاهلل هو خالق الناس وأعلم بما
يجعلهم مؤهلين للسعادة يف الحياة المؤقتة ويف الحياة األبدية.

ويشــمل اإلســالم القواعــد العامــة والتفصيليــة التي تغطــي مختلف

جوانــب الحيــاة الدنيا ،بما يف ذلــك المعتقدات والعبــادات والمعامالت

واآلداب العامــة .وهو وحدة تشــريعية ربانية متناســقة تعالــج المكونات

األساســية لإلنســان ،وتحدد نــوع العالقة بين الخالــق والمخلوق ،ونوع
العالقة بين المخلوقات.

ولــم يرتك اإلســالم مجــاال من مجــاالت الحيــاة إال وقــد وضع لها

القواعد الالزمة التي تتســق مع مجموعة القواعد الرئيســة األخرى لتشير

إلــى وحدانية الخالق المشـــرع .وتقــوم القاعدة الرئيســة بوظيفة المحور
الذي تتفرع عنه مجموعة القواعد الفرعية ،أو االستثناءات.

وســيتضح أثناء المناقشــة للموضوعــات المختلفة أن اإلســالم أقدر

علــى الموازنــة بين الواقــع والمثاليــة ،وأقدر علــى الموازنــة بين حقوق
الفــرد وحقوق الجماعة ،وأقدر علــى الموازنة بين مطالب الحياة المؤقتة
للتفاصيل إسماعيل ،كشف الغيوم عن القضاء والقدر.
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ومطالب الحياة األبدية .كما ســيتبين لنا أن التشــريعات اإلسالمية أثبتت

قبل أربعة عشــر قرنا ،حقوقا للضعفاء لم تضمنها التشــريعات البشرية إال
يف قرون متأخرة وال تزال قاصرة عن إثبات بعضها.

ما نوع العالقة بين الشريعة اإلسالمية وبين الواقع؟

صحيح أن البشر بما منحهم اهلل من الفطرة السليمة والمعرفة المكتسبة

يمكنهم إدراك بعض أسرار التشــريعات الربانية ،ولكن ليس لهم االدعاء

بأهنم مؤهلون لمعرفة حكمة التشــريعات الربانيــة كلها أو معرفتها معرفة

تامة .وبعبارة أخرى ،فإن عدم إدراكنا ألســرار بعض التشــريعات الربانية

ليس دليال على عدم صالحيتها أو كفاءهتا يف التعامل مع الواقع المتغير.

إن مــن يدقق النظر حتــى يف بعض العبادات ،يالحــظ ظاهرة التفاعل

بيــن النصوص والواقــع بارزة .فعند تعذر الماء يغنــي التيمم عن الوضوء
والغسل .والمقيم مثال عليه أن يصلي أربع ركعات يف صالة الظهر والعصر
والعشاء ،أما المسافر فيكفيه أن يصلي ركعتين فقط يف هذه األوقات.

ً
وكثيرا من األحــكام الشــرعية يجد ظاهرة
ومــن يتتبع نــزول الوحــي

التفاعل بين النصوص والواقع بارزة أيضا .فقد استغرق نزول التشريعات
ثالثا وعشرين عاما .وتم تحريم الخمر مثال ،على مراحل.

كمــا تربز هذه الظاهرة يف االختالف المقبول بين فقهاء المســلمين يف

كثير من القضايا ألسباب مقبولة.

ويضــاف إلى صــور التفاعل بيــن النصوص والواقــع  -يف عهد النبي

صلى اهلل عليه وســلم -ما يتعلق بالناســخ والمنســوخ ،حيث ينســخ نص
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أحدث نصا أقدم يرتبط كالهما بوقائع متماثلة.

وهنــا يبدو من المناســب التأكيد على أن هناك فرقــا بين إلغاء الحكم

المحدد المنصوص عليه صراحة وبين إيقاف تطبيقه يف حالة من الحاالت

لعدم توفر شروط تطبيقه .ومن هذه الحاالت الشهيرة التي تم فيها إيقاف
التطبيــق مــع عدم نســخ الحكم ما ثبــت عن عمر ابن الخطــاب رضي اهلل
عنه ،بالنســبة لنصيــب المؤلفة قلوهبم ،يف عهد الخليفــة أبي بكر الصديق

رضي اهلل عنه .فقد كان بعض الكافرين يحاولون استغالل نصيب المؤلفة

قلوهبم مع إصرارهم على رفض اإلســالم وقد اتضح الحق وعز اإلسالم
بأنصاره )1(.ويندرج فيها أيضا إيقافه حد السرقة يف عام المجاعة.

()2

فعمــر رضي اهلل عنه هنا ،لم يلغ هذه األحكام – كما يحب البعض أن

يفهم عن قصد أو غير قصد – ولكن رأى عدم توفر شروط تطبيق الحكم

غير المنســوخ فتوقف عن تطبيقه .فهناك فــرق بين إلغاء الحكم والتوقف

عن تطبيقه لعدم توفر بعض الشروط.

وهناك شــبهة أخرى؛ وهي أن موافقة عمر ابن الخطاب على إســقاط

«الجزية» عن نصــارى بني تغلب لم يكن إلغاء للجزية المفروضة ،ولكن
تغييرا للتســمية وتعديال يف الكمية ،إذ أخــذ منهم ضعف الزكاة )3(.وهناك

فرق بين إلغاء الحكم والتعديل الخفيف لتحقيق مصلحة عامة متيقنة.

والضريبــة التــي قد تفرضها الدولة اإلســالمية اليوم على المســلم قد

( )1النحوي ،الشورى ص .438
( )2مسند الشافعي ج.224 :1

( )3أبو يوسف ص .130-129
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تستنفد مدخراته التي يحول عليها الحول ،فال يحتاج إلى دفع الزكاة؛ وقد

تــأيت على بعضها فتنقص من مقدارها .كما يندرج ما كان يســمى بالجزية
المفروضــة على المواطن غير المســلم يف الضريبة الســنوية أو يف غيرها،

وال يمثل إال جزءا ضئيال منها.

لهم
الم َ
ويالحظ من هذه التطبيقات حكمة عمر ابن الخطاب الحاكم ُ

وحرصــه على تطبيق الشــريعة بأحســن الطرق .فقد اقتضــت حكمة رب
العالميــن إنزال شــريعته على مراحــل وتدريجيا .وهــذه الحقائق تفرض

على الحكومة اإلسالمية أن تكون حكيمة يف تطبيقها للشريعة اإلسالمية،

إذا جاءت بعد فرتة انتكاسة يف التطبيق .فالحكمة تقتضي التدرج يف عملية

اإلصالح إذا أمســكوا بالسلطة ،وليس التعجل الذي يؤدي –يف الغالب-

إلى نتائج عكســية .كمــا تقتضي الحكمة التغاضي عن بعض المســميات

أو الشــعارات األجنبيــة مادام هذا اإلجراء ســيؤدي يف النهايــة إلى تطبيق
الشريعة اإلسالمية.

ما أبرز أسباب ديمومة الشريعة اإلسالمية؟

صحيح أن التشــريعات الخاصة بالعالقة بين البشــر قد تتأثر بأساليب

المعيشــة ووســائلها المتغيــرة والمتجددة ،ولكن لما كان اإلســالم خاتم
الرســاالت الســماوية وموجهــا للعالمين جميعــا فقد كفــل خالق الكون
لهذه الرسالة صفات تجعلها قابلة للتطبيق يف كل زمان ومكان .ومن هذه
الصفات ما يلي:

()1

( )1وانظر مثال :القاسم ص .204 -197
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أوال – جعل اهلل القواعد األساســية للتشــريع ترتكــز على المكونات

األساســية لفطــرة المخلــوق المكلف ،مثــل العنصر الروحــي والعقلي،
والنفسي ،والعضوي ،واحتياجاهتا األساسية الثابتة .ومن هذه االحتياجات

أن جميــع المخلوقــات تحتاج إلى قــوة خفية قادرة علــى توفير الخير لها

ودفع الشــر عنها ،وتحتاج إلى معلومات وقدرة عقلية تمكنها من التعامل

بكفاءة مع البيئة التي تحيط هبا .ويحتاج جميعها إلى الطعام والشراب.

ثانيــا  -جعــل النصوص عاليــة المصداقية (القــرآن الكريم وجزء من

السنة) تركز على القواعد األساسية للتشريعات .فهي المحاور التي تدور

حولها التشــريعات التفصيلية واالستثناءات .ومن هذه القواعد التي تعترب

مــن الثوابت :وجــوب طاعة اهلل فيما أمــر به وهنى عنه ،وضــرورة العدل

وتحريــم الظلــم ،وكون الــزواج هــو الصيغة الوحيــدة للتعــاون األكمل
المشروع بين الذكور واإلناث.

فالتغييرات يف الغالب ال تلمس إال أســاليب الحياة ووســائلها ،ولكن

االحتياجات األساسية لإلنسان ال تتغير.

فصل اإلســالم بعــض األحــكام ،واعتربها أيضا مــن الثوابت
ثالثــًاّ :

التــي ال تخضع للتغيير ،مثل الواجبات والمحرمات بصورة قطعية .وهذه

نســميها بالثوابــت مقارنة بغيرهــا التي يمكــن إدراجهــا يف المتغيرات أو
الخصوصيات ،مثل المستحبات والمكروهات والمباحات.

فالتغييــر والتجديــد وإن كان ال يالمس إال أســاليب العيش ووســائله

ينبغي أن ال يخرج عن الفطرة التي جاءت التشــريعات الربانية لمســاندهتا
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والتذكيــر هبا .فالفطــرة هي التي تــوازن بين احتياجات الســعادة يف الدنيا
واحتياجــات الســعادة يف اآلخرة .والتشــريعات الربانية هــي التي تقرر ما

هو مباح وال يخل بالفطرة وما هو مضر لإلنســان ويفســد الفطرة .فخالق

الكــون المحيط بكل شــيء علما أعلم بالوســائل األكثــر فاعلية يف حفظ
الفطرة وما يصلح خللها.

أمــا أمزجة الناس وأذواقهم وأهواؤهم فهي ليســت مؤهلة ألن تكون

ا َ
لحكــم يف األمور التي ال يحيط اإلنســان بحقيقتها إحاطــة تامة أو كافية،

وذلــك بصــرف النظر عــن التقدم العلمــي يف بعض المجــاالت .فمعرفة
اإلنسان وقدراته على اإلدراك واإلحاطة بالوسط المحسوس الذي يعيش

فيــه محــدودة .وقدراته لإلحاطة بمــا هو غير محســوس ،أي ما ال يمكن
إدراكه بالحــواس الخمس أكثر ضعفا .ولهذا فهو يجهل الكثير منها حتى

مع االكتشافات العلمية الهائلة مع أنه مضطر إلى التعامل معها.

رابعًا :جعل الخالق المصادر الرئيسة للتشريعات فيما يلي:

 .1القــرآن الكريم .وهو كالم اهلل مضمونــا وقالبا .ويتم حفظه رواية،

أي ســماعا من حافظ إلى حافظ إلى أن يصل إلى الرســول صلى اهلل عليه

وسلم ،بواسطة سالسل من الرواة متعددة .وهذا إضافة إلى حفظه كتابة.

 .2الســنة النبوية .وهي أقوال الرســول صلى اهلل عليه وســلم وأفعاله

وإقراراتــه ،أي مجموعة من التطبيقــات العملية لما ورد يف القرآن الكريم

ولمــا نزل عليه من الوحي غير المباشــر يف كافة مجــاالت الحياة .وقد تم
حفظه ســماعا وتسجيله باســتخدام قواعد للتحقق من نسبته إلى الرسول

24

تساؤالت جدلية حول اإلسالم وتعليقات

صلى اهلل عليه وســلم ترتاوح بين الصارم والجيد ،بحســب منهج من قام

بالتسجيل .وقد تم تسجيل معظم السنة بقواعد صارمة.

 .3االجتهاد .ويتضمن تفسير ما يحتاج إلى تفسير من نصوص القرآن

الكريم والسنة النبوية واالستنباط منهما لحل مشكالت الحياة يف الواقع.

فاالجتهــاد هي عملية اســتنتاج األحكام التطبيقية المســتمدة من الكتاب

والســنة بطريقة مباشــرة أو غير مباشــرة .ويندرج فيه القياس على أحكام

القــرآن الكريم والســنة النبويــة للوصول إلــى األحكام الالزمــة التي لم

تــرد يف الكتاب أو يف الســنة .كمــا يندرج فيه اســتخدام العقل المحض أو
الفطرة السليمة ،لمواجهة قضايا الحياة المتنوعة والمتجددة ،بشرط عدم

تعارض هــذه االجتهادات مــع الفهم الصحيح لنصــوص القرآن الكريم

والســنة النبوية الموثقة .ومثال ذلك االحتكام إلى األعراف المحلية التي

تسهم يف منح التشريع اإلسالمي قدرة على التكيف مع البيئات المختلفة.
وبعبــارة أخــرى ،ينــدرج تحــت االجتهاد المصــادر التي تســمى:

()1

القيــاس ( )2واالستحســان ( )3والعــرف( )4والمصالــح المرســلة( )5وســد
( )1انظــر مثــال أبو زهــرة ص 305-218؛ يعقوب ص 237-128؛ الريســوين لالستحســان ص
.90-80

( )2هــو قياس مســألة فقهية ليس لها حكم على مســألة فقهيــة مماثلة يف العلة لهــا حكم يف الكتاب
ٍ
الموصي قياســا
الموصى له إذا قتل
أوالســنة ،وذلك الشــرتاكهما يف العلة .ومثاله عدم توريث
َ
على عدم توريث الوارث إذا قتل مورثه.
( )3االستحسان هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لتحقيقه مصلحة ال تعارضها النصوص.
( )4العرف ما اعتاده الناس من معامالت واستقامت عليه أمورهم.

( )5المصلحة المرسلة هي المصلحة المعرتف هبا ،ولكنها لم ترد يف الكتاب والسنة.
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الذرائع( )1واالستصحاب )2(.وهذه مصادر يقوم العقل فيها بدور رئيس.

وهذه المصادر ترتك مجاال واسعا للمرونة والتعدد يف اآلراء المقبولة

ويف تفاعل النصوص مع الواقع المتغير من حيث أساليب الحياة ووسائلها.

ويختلــف هذا تماما عــن االعتماد كلية على العقل البشــري القاصر،

وتحريــف القيــم عــن الفطرة البشــرية ،وتكييــف األحكام حســب أهواء
أغلبيةٍ()3من البشــر وأذواقهم التي قد تنحرف نســبيا أو بالكلية عن الفطرة

التــي فطر اهلل الناس عليها .فالمقيــاس الذي يفصل بين االجتهاد المقبول

منهــا والمرفــوض – يف اإلســالم  -ليس المزاج البشــري وهــواه ،ولكن
الوحي الرباين واالجتهاد المسرتشد به.

وهنــا نالحظ أن االجتهاد يف الشــريعة اإلســالمية يحتــاج إلى أدوات

ينبغــي توفرهــا لــدى المجتهــد .ولعل مما يجســد هــذه الحقيقــة المثال
ِ
��ر ِ
التالي:هنــاك حديــث نبــوي يقــول «إِ َذا َوَقَع ُّ
اب َأَح ِدُكْم
الذَب ُ
��اب في َش َ
َفْليْغ ِمس��ه َف��إِ َّن فِي إِحَدى جنَاحي ِ
��ه َدًاء َوفِي األخرى ِش َ
اء» )4(.وقد يفهم
��ف ً
ْ
َ ْ ُ
َ َْ
أحدهــم أن هــذا الحديث ،وقد جاء بصيغــة األمر ،أنه ملــزم ،لعدم فهمه

شــيئا يف أصول التشــريع اإلســالمي .وقد يذهب أبعد من ذلك فيعتقد أن
( )1سد الذرائع هو تحريم الوسيلة التي تؤدي يف الغالب إلى ارتكاب محرم.

( )2االستصحاب ليس للوصول إلى قاعدة شرعية جديدة ،ولكن لتشخيص الواقع .ومثاله إذا كان
لدينا دليل بأن فالنا قد تزوج بفالنة ،فهما متزوجان إال أن يأتينا دليل يثبت طالقهما.

( )3األغلبية قد تكون صحيحة وقد تكون أغلبية زائفة بســبب الزيادة المحدودة او المزيفة عمدا أو
بسبب تطور وسائل اإلقناع وأساليبه يف عصر االتصال الجماهيري ،سواء أكانت إقناعا بالتهديد

الصريح أو المبطن أو اإلغراء بالمال أو الحصول على مصلحة.

( )4صحيح البخاري :بدء الخلق.
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الحديــث يصلح مســتندا للتنازل عــن النظافة يف المأكــوالت المعروضة

يف األســواق .وقد يقصد هذا الشخص االســتهزاء بالحديث فال يستهزئ
إال بنفســه .وقد يكون مخلصا فهو يحتاج إلى تعلم القواعد الالزمة لفهم

التشــريع اإلســالمي .فالحديث يكشــف عن حقيقــة علمية ويرشــد إلى
طريقة االســتفادة منها بالنســبة للشــراب فقط ،إذا رغب اإلنسان يف ذلك.
وليس تعميمها بطريقة عشوائية ،هتدد حياة الناس.

وقد يســتغرب بعض المســلمين من هذا الحديــث النبوي والحديث

اآلخــر الذي يفيــد بأن أبــوال اإلبل تعالج بعــض األمــراض )1(.مع أهنما

حديثــان صحيحان .ويف الوقت نفســه يصدقون االستكشــافات البشــرية
التي تفيد ،مثال بأن سم األفاعي ُيعترب مصال ذا طبيعة وقائية وعالجية.

وقد تكون خلفية هذا المســلم عن التشــريعات الغربية ممتازة ،ولكن

معلوماته عن التشريع اإلســالمي محدودة ،فيغفل عن القواعد التشريعية
األخــرى التــي ينبغي مراعاهتــا مثل :النظافــة من اإليمــان ،وال ضرر وال

تعود المســلم علــى النظر إلى
ضــرار .ويحــدث هــذا يف الغالب بســبب ّ

النصوص اإلســالمية بمنظار التشــريع الالديني فيختلــط عليه األمر .ولو

تأمل أفكاره هذه جيدا فربما أنكرها هو بنفسه.

 .4اإلجماع .وهو نفســه االجتهاد ولكنه االجتهاد الذي يكتســب قوة

إضافيــة بإجمــاع العلماء عليه يف عصر محدد ،مثــل جيل الصحابة وجيل

التابعيــن .وهــو يأيت من حيث القــوة بعد القــرآن الكريم والســنة النبوية.
( )1صحيح البخاري :الجهاد والسير.
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ويضعه علمــاء األصول عادة بعدهما .فالرتتيب الشــائع مبني على درجة

القوة وليس على الرتتيب التسلسلي ،بصفتها أشياء متساوية.

ولهذا ليس من المســتغرب أن تتوفر للتشــريع اإلسالمي مرونة كافية

للتعامل بكفاءة مع المشكالت المستجدة يف الحياة .فهو وإن كان مؤسسا
على قواعد راسخة تعود إلى قرون عديدة فإنه مرن بحيث يسمح بالتفاعل

بطريقــة متقنــة مــع الواقع المتنــوع والمتجــدد .وتظهر المرونــة يف صور
متعددة ،منها ما يلي:

 - 1التعــدد المقبول يف اعتماد بعــض النصوص ورفضها أو الرتجيح

بينهــا .وقضية غربلــة النصوص ال يكفيهــا االقتصار علــى تحكيم العقل

البشري القاصر .فهذا سيؤدي بالكثير إلى رفض حتى االكتشافات العلمية
مثل اســتعمال ســم الثعبان القاتل مصال ضد أمراض خطيرة .ولهذا البد
من االعتماد على النقل الموثق أوال بالنسبة للنصوص المقدسة.

 – 2التعدد المقبول يف تفســير النصوص واالســتنباط منها .فالمناهج

قد تختلف ولــو قليال ،وكذلك تختلف المداخل والخلفيات الشــخصية

من معلومات وتوجهات ،وتختلف درجة الوعي بالســياقات ودرجة فهم
اللغة التي ورد هبا النص.

 – 3التعدد المقبول يف تشخيص الواقع .فكثير من الناس قد يختلفون

يف تشــخيص الواقــع رغم اســتخدام الوســائل الدقيقة المتوفــرة حتى يف
األمور المادية المحسوسة.

 – 4التعدد المقبول يف المطابقة بين النصوص والواقع ،ومثال ذلك:
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هل حكم الربا ينطبق على البيع بالتقسيط ،إذا كان البائع بنكا يتعامل – يف

األصــل  -مع األمــوال وليس يف بيــع األعيان؟ وهل تنــدرج جميع أنواع
المسابقات ضمن القمار المحرم؟

 – 5التعدد المقبول يف اختيار بعض المصادر الثانوية ،مثل االستحسان

وعمل أهل المدينة ،واعتماد أقوال الصحابة وشرع من كان قبلنا.
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الف�سل الثاين

الق�ساء والقدر واجلهاد والولء والرباء

عند الحديث عن المعتقدات اإلسالمية يبدو أنه من الضروري اإلجابة

على بعض التســاؤالت المتعلقة بعقيدة القضــاء والقدر والجهاد والوالء

والرباء .فهي مصطلحات ال تزال تثير تساؤالت عديدة .وقد شغلت قضية

«القدر» ،ذات الصلة بحرية اإلنسان والمحاسبة على سلوكه ،أذهان رجال

الدين والفلسفة والفكر عرب التاريخ .كما يستخدم كثير من الناس «القدر»

كبش فداء ألخطائهم التي تسبب لهم المتاعب .ويستخدمه البعض اآلخر

مربرا للبقاء عاطلين وأعضاء خاملين يف مجتمعاهتم.

()1

وكثيرا ما ترد مصطلحات «الجهاد» و«الوالء» و«الرباء» عند الحديث

عــن العالقة بين المســلمين وغيــر المســلمين .وكثيرا ما يثير تســاؤالت
مبطنــة بتهمة اإلســالم بتشــريع قوانيــن دولية تســاعد األقويــاء الطامعين

على الضعفاء المســالمين وبتشــجيع النفاق ،أي باإلحسان إلى اآلخرين

وبغضهم يف آن واحد.

()2

وعموما تتمثل التساؤالت الرئيسة حول هذه القضايا العقدية فيما يلي:

 -1لماذا كان اإلنسان مسؤوال عن سلوكه؟

 -2كيف يكون اإلنسان مسؤوال ،وأفعاله هي من خلق اهلل؟
 -3كيف يكون مسئوال وال يجري شيء إال بمشيئة اهلل؟
 -4كيف يحاسب وهو ال يستطيع مخالفة المكتوب؟

( )1إسماعيل ،كشف الغيوم عن القضاء والقدر ص؛ صيني ،اإلنسان والقضاء والقدر ص .456-423

( )2صيني ،حقيقة العالقة ،صيني ،ص 110-89؛ العالقة بين المسلمين وغير المسلمين.
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 -5كيف المحاسبة وما نوع المكافآت والعقوبات؟
 -6هل من معاين الجهاد قتال من يرفض اإلسالم؟
 -7هل يعني «الوالء» النصرة والمحبة بالضرورة؟

 -8هل يعني «الرباء» العداوة والبغضاء بالضرورة؟
لماذا كان اإلنسان مسؤوال عن سلوكه؟

اإلنســان مســؤول عــن قراراته ،أي هــو مخلوق مكلــف ألن اهلل خلقه

وأنعــم عليه بنعم عظيمــة ،ومنها أن جعله خليفة يف األرض( )1يســتمتع بما

فيهــا .واختبارا له ،ألزمــه بحدود ليس له تجاوزها ،رغم مغريات الســعادة
المؤقتة ،وذلك ليفوز بالسعادة األبدية يف اآلخرة .وكان من أبرز النعم التي
تميزه عن المخلوقات األخرى :العقل المميز ،والهداية ،وحرية االختيار.

ميز اهلل المخلوقات المكلفة (اإلنــس والجن) بالعقل أو بالقدرة
فقــد ّ

العالية يف إدراك األشــياء التي تتعرض لحواســها الخمس ،والتمييز بينها،

وتخزينها لفرتات طويلة ،وتنمية معلومات إضافية منها لالستفادة الفورية

أو اآلجلــة .وجعلها قادرة على اســتيعاب التعاليم الربانية التي هتديها إلى

ســبل الخير والنجاح والفالح وتحذرها من ســـبل الشر والفشل .فالعقل

نعمة عظيمة تستحق ثمنا غاليا وتستوجب المحاس�بة لمن يملكها ،وليس
هناك مخلوق ســِوّي يفضل حالة الحرمان منهــا ،أي أن يصبح مجنونا أو
ويعفى من المحاسبة.
معتوها أو فاقدا للوعي طوال حياتهُ ،

ومنــح اهلل المخلوقــات المكلفة الهداي��ة الفطرية ،حيث يقــول النبي

( )1سورة البقرة.32-30 :
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صلى اهلل عليه وســلم «ما من مولود يولد إال على الفطرة فأبواه يهودان�ه أو
ينصرانه أو يمجسانه )1(»...وزود اهلل اإلنسان بالهداية واإلرشاد عرب رسله

ِّ
وليزودوه باإلرشـادات التفصيلية
ليذكروه بالميثاق الذي قطعه على نفسه
ِّ

المناسبة لكل مرحلة من المراحل الرئيسة لحياته يف األرض.

وال يشــك عاقل بأن اهلل قد وهب المخلوقــات المكلفة درجة كبيرة من

حرية االختيار يس��تمتع بها ،تمكنه حتى من اختيار نوع الحياة األبدية .يقول

تعالــى ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﮊ ( )2وإلدراك

عظم هذه النعمة ليس علينا ســوى النظر يف أســباب الحروب جميعها .فهي

إما قتال على حرية التعبير أو التصرف ،سواء أكان طلبا لها أو دفاعا عنها.

كيف يكون اإلنسان مسؤوال ،وأفعاله من خلق اهلل؟

تكمــن اإلجابة على هذا التســاؤل يف حقيقة كلمة القضاء ومشــتقاهتا

ومرادفاهتــا وطبيعتهــا .ولعل من أبرز النصوص فيها قــول النبي صلى اهلل

عليه وسلم« :ال يرد القضاء إال الدعاء» )3(،ومثال ذلك دعاء الثالثة الذين

حجزهتم يف المغارة صخرة سدت مدخلها فدعوا اهلل فانزاحت قليال حتى

تمكنــوا من الخروج )4(.ومن النصوص قوله عليه الصالة والســالم« :فلو
كان شيء يسبق القضاء لسبقته العين» )5(.وتعني كلمة «القضاء» ما يلي:

( )1البخاري :القدر ،اهلل أعلم ،وانظر سورة األعراف .172
( )2سورة الكهف.29 :
( )3الرتمذي :القدر.

( )4انظر النووي ،باب إخالص النية .وانظر الصالح ج.51-48 :1
( )5ابن قيم الجوزية ،الطب.
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 .1األمــر الشـــرعي ،المفروض على العبــد االلتزام بــه ،ولكن نعمة

حرية االختيار تمكنه من مخالفته.

 .2األمر الكوين ،أو الســنة الكونية ذات النتيجة الحتمية .ومثال األمر

الكــوين قوله تعالــى ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﮊ )1(.فكانت

النتيجة أن أصبحت النار بردا وســالما على إبراهيم عليه الســالم .ويؤكد

هــذه الحقيقة قوله تعالــى :ﮋ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﮊ )2(.وقد يمثل القضاء السنن الكونية التي خلقها

اهلل .وهــي تتكــون من جزئيــن :الســبب والنتيجــة الحتميــة .والمخلوق

المكلف ال يحاسب على النتيجة الحتمية للسنة الكونية ،إال ألنه ُيحاسب
على اختيار السبب فيها.

ومثــال الســنة الكونية أو القانون الطبيعــي أن تلقي بحجر إلى األعلى

علــى ســمت قدمك (ســبب اخرتته) ،فيســقط بفعــل الســنة الكونية ،أي

الجاذبيــة األرضيــة ،على قدمك (نتيجة حتميــة) .وال تتغير النتيجة إال أن
تســتخدم ســنة كونية أخرى ،مثل أن تحرك قدمك من موضعه أو أن تدفع
الحجر الهابط بعيدا عن قدمك.

ومن الســنن الكونيــة المتعلقة باإلنســان واختياراته أن فســوق مرتيف

القــوم يؤدي إلــى تدميرهم ،كما يف قوله تعالــى :ﮋ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﮊ( )3وهو يشــبه قولنا

( )1سورة األنبياء .69 :

( )2سورة البقرة117 :؛ وانظر ابن تيمية ،مجموع ج.190-187 :8

( )3اإلسراء16 :؛ وانظر تفسير اآلية مثال يف الطربي وابن كثير.
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يف المســتوى البشري :إذا أردنا فتح القفل أدرنا المفتاح إلى اليمـين ،وإذا

أردنا إغالق القفل أدرنا المفتاح إلى اليسار .فهذا سبب مع نتيجته ،ويمكن
ألي أحد استعمال السبب عمدا أو هتاونا لتحصل النتيجة المحددة.

فالمقصــود «بأمرنــا» أي حدث ســبب الهالك وهو فســوق المرتفين.

فالسنة الكونية هنا تتكون من فسوق مرتيف القـوم (سبب) يضاف إليه تقصير

األغلبية يف واجب األمر بالمعروف (ســبب آخر) فيكون هالك تلك القرية

(النتيجة) .واألمثـلة كثيرة يف قصص األنبياء ومرتيف أقوامهم )1(.وهذه سنة
كونية يحرص إبليس وأعوانه يف تسخيرها لفتنة الناس عن الحق.

ومن الســنن الكونية تتكون شــبكة عظيمة محكمة من األنظمة التلقائية
(األتوماتيكية) التي تخلق ُ
سير هذا الكون بمشيئة اهلل .فاهلل سبحانه وتعالى
وت ِّ
أوجــد الكون ،ويخلق كيف يشــاء ما فيه ويســِّيره بقوله :كــن فيكون (األمر

المباشــر) وبالســنن الكونية أو النظم التلقائية التي خلقها .والســنن الكونية

مختلفة من حيث القوة ،ومتفاوتة من حيث شــمولية التـأثير .فالنار يف وضع

معيــن يمكنه تبخير الماء؛ ولكن الماء إذا تم صبه على النار يمكنها إطفاؤه.

وعلى الرغم من أهمية الحرارة ومصادرها فإن اهلل جعل الماء عصب الحياة

كلها ،حيث يقول تعالى :ﮋ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣﮊ.

()2

ولتوضيــح الســنن الكونيــة ،نأخــذ نظامــا تلقائيــا ،هــي الســـاعة

األوتوماتيكيــة (التــي تعمل تلقائيا) بدون تعشــية يومية (شــد يدوي على

الزمربك) ،وبدون طاقة خارجية ،مثل البطارية .هذه الســاعة تعمل تلقائيا
( )1انظر مثال النجار .وانظر للتعليق على اآلية سيد قطب ،ظالل ج.2217 :4
( )2سورة األنبياء .30 :
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ألهنــا مزودة بزمربكين ،عندما ينفرط أحدهما بالتدريج يشــد على اآلخر.

فعملية انفراط الزمربك األول ســبب لعملية شــد الزمربك الثاين .واالثنان

يتبــادالن هذه الوظيـفة بطريقة تلقائية متتابعــة لينتج عن ذلك نظام حركي

تلقائــي .وتقــوم عمليــة االنفــراط بوظائف أخــرى متعددة مثــل تحريك
تــرس عقرب الســاعة ،وعقرب الدقائق ،وعقرب الثواين ،ومؤشــر اليوم،

والتاريــخ .وهكــذا يتكون لدينا نظــام تلقائي يقوم بوظائــف ذاتية متعددة

دون الحاجة إلى مساعدة من العوامل الخارجية.

ومــا دامــت الســاعة تعمــل فأنت تــدرك بأن أحــد الزمربكيــن ينفرط

بالتدريج واآلخر ُيشــد عليه ،أي تدرك شيئا غير محسوس .وأنت تستطيع

التنبؤ بأن عقرب الســاعة الذي يشــير إلى الساعة الواحدة سيشير بعد فرتة
زمنيــة إلــى الســاعة الثانية...إلخ  ،أي تدرك شــيئا مســتقبليا .ويالحظ أن

مبدع الســاعة يفقد الســيطرة عليها بعد صناعتها ،أما خالــق الكون فيبقى
مسيطرا على النظام الكوين الذي خلقه إلى األبد.

نعــم خلــق اهلل الكون بما فيه اإلنســان وأفعاله باألمر المباشــر وشــبكة

الســنن الكونية التي تعمل بطريقة تلقائية .فاألمر كما ورد يف قول اإلمام أبي
حنيفــة« :فلما كان الفاعل مخلوقا فأفعاله أولى أن تكون مخلوقة» )1(.وهذا

يعني أن اإلنسان ال يحاسب ألنه صنع أفعاله ،بمعنى أنه أوجدها من العدم،
ولكن يحاسب على االختيار من بين األسباب ذات النتائج الحتمية.

ولتتضح الصورة أكثر ،افرتض أن مدرســا وضع أســئلة ذات إجابات

( )1أبو حنيفة ص .45
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اختياريــة ،تجعل لكل ســؤال إجابات عديدة .وحتى يعطــي فرصة كافيـة

لالختيــار وللتمييــز بين الدرجــات المتفاوتــة لالجتهاد ولالســتفادة من

الدروس ،جعل اإلجابات ترتاوح بين الخاطئة تماما والصائبة تماما.
فالمدرس هو الذي صنع جميع احتماالت اإلجابة .وهو يحب بعض
اإلجابات ويجيز بعضهــا ،ويبغض بعضها اآلخـر .وتقتصر مهمة الطالب
على االختيار من هذه اإلجابات ،فيســتحق المكافأة إن أحســن االختيار،
ويســتحق العقوبة إن أســاء )1(.وأما المدرس فال يلحقه أي لوم مع أنه هو
الــذي وضع اإلجابات االختيارية كلها .بل يســتحق الثناء ألنه أحســن يف
إعداد االختبار وأتقنه ،حيث جعله يمثل جميع اإلجابات المحتملة.
كيف يكون مسئوال وال يجري شيء إال بمشيئة اهلل؟

لقــد منح اهلل اإلنســان درجة من حرية االختيار تتم عليها المحاســبة،

ولكن ال يســتطيع عمل شــيء بدون مشيئة اهلل .يقول تعالى :ﮋ ﯮ ﯯ

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﮊ.

()2

فكيــف يكــون المخلوق المكلف مســؤوال عن اختياراته ويحاســب

عليها؟

إذا وافقنــا بأن اهلل هو خالق اإلنســان وقدراته .وهــو الذي منحه النعم

التــي يتمتع هبا ،بما يف ذلــك الهداية والعقل وحرية االختيــار ،فإنه يلزمنا
أن نوافــق على أن اهلل قادر على أن يســرتدها يف أيــة لحظة ،ولكن إن ّ
مكن

اإلنسان من استعمالها وأخطأ فعليه تقع المسئولية.
( )1انظر مثال ابن تيمية ،مجموع ج.123 :8
( )2سورة التكوير.29 :
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ولنزيل هــذا الغموض دعنا نأخذ المثال التالــي :افرتض أن لديك أخا

صغيرا يستطيع فهم اإلرشادات (أي لديه عقل يميز به) .وضعت أمامه طبقا

فيــه طعام مفيد ولعبة ملوثة بالجراثيم .ثم أفهمته بأن الطعام مفيد لصحته،

وأن اللعبــة ملوثــة بالجراثيــم ولــو لعب هبا فإنه ســيصبح مريضــا (الهداية

واإلرشادات) .ثم تركت له فرصة االختيار بينهما (حرية االختيار النسبية).
وكل هذا وأنت تراقبه وهو تحت ســيطرتك ،تستطيع يف أي لحظة منعه من

االقرتاب من اللعبة ،وتستطيع أن ترغمه على اختيار الطعام لمصلحته .فإذا

اختار اللعبة بمحض إرادته فإنه سيكون المسئول عن نتيجة االختيار.

كيف يحاسب وهو ال يستطيع مخالفة المكتوب؟

لقــد وردت كلمة «القــدر» ومشــتقاهتا ومرادفاهتا يف نصــوص كثيرة،

ومنها إجابة النبي صلى اهلل عليه وسلم على سؤال جربيل عليه السالم عن

اإليمان .فقد كانت أجابته هي« :أن تؤمن باهلل ،ومالئكته ،وكتبه ،ورس��له،

واليوم اآلخر ،وتؤمن بالقدر خيره وشره».

()1

وعموما يالحظ اإلنسان أن هناك مدلولين لكلمة «القدر» )1 :القضاء

أو األمر الكوين )2 ،تحديد واقع الشــيء و التسجيل المتقن لما يجري يف

الواقع ،من علم اهلل المطلق .وكما يقول أبو حنيفة «ولكن كتبه بالوصف ال

بالحكم» )2(،أي أن اهلل ال يحكم على عبده أن يفعل كذا وكذا ،ولكن يأمر
بتســجيل وصفه تعالى لما سيفعله المخلوق وما سيحدث له ،منذ األزل،
من علمه الذي ال يحده قيد الزمان أو المكان أو الحواس المحدودة.

( )1مسلم :اإليمان ،بيان اإليمان.
( )2أبو حنيفة ،الفقه ص .39
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ومــن المعلوم أن علم المخلوق مقيد بقيد الزمان ،أي يدرك األشــياء

مجــزأة على أجزاء صغيرة .فمثــال لو أراد أن يعرف شـــكل قطـعة الورق

الصغيرة فإنه يحتاج إلى فحص كل وجه بصورة مسـتقلة ويحتاج إلى فرتة
زمنية .ويمكن التمييز بين أربعة أنواع من علم المخلوقات:

 -1علم اكتسبه يف الماضي وهو عرضة للتشويه أو للنسيان.

 -2علــم يكتســبه يف حاضــره وهو أكثــره وضوحا .وقد تكــون المعلومة
نفســها ،مثل نتيجة االمتحان ،حاضرة لدى المعلم قبل إعالنه وتكون

غيبا بالنسبة للطالب.

 -3علم سيكتســبه يف المســتقبل عن شــيء سيوجد يف المســتقبل ،ويبقى
غيبيا حتى يصبح المستقبل حاضرا أو واقعا.

 -4تخيالت لمجموعة من األشياء محتملة الحدوث إذا توفرت شروط حدوثها.

أما بالنســبة لعلــم اهلل تعالى ،فكل شــيء موجــود يف الحاضر ،وليس

هناك ما يسمى ماض أو مستقبل أو محتمل.

ومن المعلــوم أن علم المخلوقات مقيد بقي��د المكان ،وهذا ينعكس

على علم المخلوق .فالناظر من مكان مرتفع -مثال -يرى ما ال يراه الناظر
من موقع منخفض .فبعض األشــياء التي يدركهــا األول وأصبحت جزءا

من علمه تعترب غيبيات ،بالنســبة لآلخــر ،وغير موجودة .وكذلك الواقف
عند ملتقى شــارعين متعامدين يرى ما ال يراه الواقف يف أحد الشــارعين،

بعيدا عن نقطة التقائهما .فالشــارعان وما فيهما بالنســبة لألول يعترب علما
محسوسا ،أما بالنسبة لآلخر فأحد الشوارع وما فيه ُيعد من الغيبيات.
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أما بالنسبة لعلم اهلل فال يقيده قيد المكان أو الموقع ،فليس هناك أشياء

بعيــدة أو مختفية وراء أشــياء أخرى .بل كل شــيء حاض��ر ،فعلمه مطلق
يحيط بكل شيء.

ومــن المعلــوم أن حواس اإلدراك عند اإلنســان محــدودة ،حتى أن بعض

الحيوانات والحشـــرات لديها حواس أقوى من حواســه .فحدة نظر القطط يف
الظالم معروفة مثال ،وكذلك حدة حاسة الشم عند الكالب ال تخفى على أحد.

ويف المقابــل ،فــإن علــم اهلل ال يقيــده قيد الحــواس المحــدودة .فهو

الســميع البصير العليم وصفاته جميعها مطلقة .وعلمه مطلق حيث يقول

تعالــى :ﮋ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ

ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﮊ.

()1

والقدر ليس إال تسجيال دقيقا متقنا لكل شيء يقع يف الكون ،من علم
َ

اهلل الــذي ال يقيده قيـد الزمان أو المكان أو الحواس المحدودة لإلدراك.

وليس أوامــر كونية ،ال يمكن مخالفتها ،ولكنها تســجيل ال يخطئ .ومن

هنا جاء االعتقاد بأنه «ال ينفع الحذر من وقوع القدر».

ومثال ذلك أيضا – يف مســتوى البشر -أن تجمع معلومات دقيقة عن

رحلة يقوم هبا صديقك واألنشــطة التي ســيقوم هبا ،وتسجلها قبل سفره.

فتحدث كما سجلتها؛ فهل نقول أنك أجربته على فعلها؟

والمؤمن يعتقد جازما بأن اهلل ال يظلم أحدا ،حيث يقول تعالى :ﮋﰎ

( )1سورة يونس.61 :

تساؤالت جدلية حول اإلسالم وتعليقات

39

ﰏ ﰐ ﰑﰒ ﰓ ﰔ ﰕﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﮊ )1(.وهــذا

القــول الرباين صريح الداللة قطعي الثبــوت .وقد يصادف القارئ للقرآن
الكريم والســنة النبوية الموثقة نصوصا يمكن فهمها بمعنى الجرب ،ولكن
عندما يعارضها هبذا النص تزول الحيرة فورا.

كيف الحساب وما نوع المكافآت والعقوبات؟

ميز المخلوقات المكلفة بإمكانات
إن المؤمن يعتقد جازما بأن اهلل قد ً

عظيمة وأنعم عليها بنعم غزيرة ،ال تعد وال تحصى .فجعلها مسؤولة عن
هذه اإلمكانات وهذه النعم التي يجب أن تحسن صيانتها واستثمارها.

ومــن الطبيعــي أن يرتتب على هــذا التكليف العــادل والنعم العظيمة

وجــود اختبــار متقن ومكفــآت وعقوبات عظيمــة .فكانت الحيــاة الدنيا
دارا لالختبــار ،وكانت الحياة اآلخرة ً
التي نعيشــها ً
دارا للجزاء .وليســت

النعم واالبتالءات إال عمالت صعبة يجب أن نحســن استثمارها يف الدنيا
المؤقتــة ،لنجنــي ثمارها العظيمة يف الحياة األبدية .فإن أحســن اإلنســان

اســتثمارها وســخرها لخدمــة اآلخــرة ،مــع عدم نســيان نصيبــه يف الدنيا

كما أمره ربه ،اســتحق المكافــأة العظيمة بالحســنات .وهو إن صرب على
االبتالءات كما أمره ربه فإهنا تكتب له حسنات.

وتتمثل صعوبة هذا االختبار يف أن النعيم المؤقت قد يتصادم مع النعيم

األبــدي ،وأن طــرق الحصــول على النعيــم المؤقت محاطــة بالمغريات

والشهوات ،وأما طرق الحصـول على النعيم األبدي فمحفوفة بالمكاره.

( )1سورة فصلت.46 :
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وحجبت
«حجبت النار بالشهواتُ ،
قال الرســول صلى اهلل عليه وســلمُ :

الجنــة بالمــكاره ».أو ُحفــت يف روايــة أبــي نعيــم )1(.وعلــى المخـلــوق

المكلـــف أن يضحي أحيانــا بنعيم الدنيا المؤقت الحاضــر الزائل ،ليفوز

بنعيم اآلخرة المؤجل الدائم .وعليه أن يتغلب على شـــهواته ويصرب على

المــكاره ليكون من الفائزيــن يف هذا االختبار .فالدنيا عند اهلل ال تســاوى
مشوه أو جناح بعوضة.
جيفة جدي ّ

()2

لمٍّر ودعاته القلة ،وبين الباطل عذب
وعلى اإلنسان أن يختار بين الحق ا ُ

المذاق وأعوانه الكثر .وعليه أن يصمد أمام جهود إبليس وأعوانه من الجن

واإلنس الذين يعملون ليل هنار على إغوائه ليكون من الخاسرين يف اآلخرة.
ويالحظ أن المحاسبة ليست مبنية على اإلنجاز ،ولكن على المجهود

الذي يبذله الفرد يف ضوء اإلمكانات التي توفرت له أو أسهم يف توفيرها بما

منحه اهلل من قدرات .فقد ال يعيش اإلنســان مثال مدة طويلة ،وربما نشأ يف

بيئة غير مســلمة ثم أسلم ،ومع هذا فإن الفرصة أمامه مفتوحة لمنافسة من
ولدته أمه مســلما ،وقد يعيش طويال وتوفرت لـه إمكانات فطرية وموروثة

أفضل بكثير .فهما سيتساويان ،يف النهاية ،إذا بذل كالهما أقصى جهدهما.

إن العمر يشــبه المدة المحددة لالمتحان مع بعض الفوارق ،ومنها أن

المــدة المحددة معلومة عند الطالب ،وأن الطالــب يحق له إهناء امتحـانه

قبــل هناية المــدة المحددة .أما بالنســبة الختبــار الحياة الدنيا فــإن المدة
( )1البخاري ،الرقاق ،حجبت.

( )2مسلم :الزهد والرائق؛ الرتمذي :الزهد؛ ابن ماجة ج.1376 :2
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المحــددة لالختبــار (العمــر) مجهولة ،وأنــه ال يحق للعبــد محاولة إهناء

حياتــه متــى أراد .ولعـل ذلك ليكون االختبار جديــرا بالمكافأة أو الجزاء
األبدي ،وليكون العمل القليل جدا مؤهال لتحديد المصير.

وقد يعرتض اإلنســان على مضمــون الحديث النبــوي الذي يفيد ب

«إن العبد ليعمل عمل أهل الجنـة ،وإنه لمن أهل النار .ويعمل عمل أهل

النار وهو مــن أهل الجنة ،وإنما األعمال بخواتيمها» )1(.ولكن يزول هذا
االعرتاض بالتمعن يف المثال البشري التالي.

افــرتض أنك مــدرس وكنت تصحــح ورقة طالب أحســن اإلجابة يف

البداية؛ ولكنه يف هناية األمر شـــطب عليها وبــدأ يف كتابة إجابات خاطئة.

فهــل تعطيــه الدرجات علــى آخر إجابــة انتهــى عندها االختبــار أو على

اإلجابات التي شــطبها؟ مهما يكن السبب فاألصل أن تعطيه الدرجة التي
يستحقها على اإلجابة التي ثبت عليها يف هناية االختبار.

والحد الفاصل بين النجاح والفشــل يتمثل يف قوله تعالى :ﮋ ﰎ ﰏ

ﰐ ﰑﰒ ﰓ ﰔ ﰕﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﮊ )2( .والنجــاح

يتمثل يف قولــه تعالى :ﮋ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﮊ.

()3

واهلل غفور رحيم يف محاسبته للمخلوق المكلف ،يمهله ويمنحه الفرص

( )1البخاري :الرقاق ،األعمال بالخواتيم.
( )2سورة النساء.116 ،48 :
( )3سورة آل عمران.185 :
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الكثيــرة للتوبــة وللرجوع إلــى الطريق الســوي ،ولكن ال يهملــه .فقد يغفر

الذنوب الكبـيرة للمخلوق المكلف ما لم يشرك به أحدا يف ألوهيته وربوبيته

يبدل اهلل ســيئاته حسنات ،ولكن
وأســمائه وصفاته ويموت على ذلك .وقد ِّ
الضمــان ألحد .فعلى المخلوق المكلف أن يبذل قصارى جهده لينجو من
النــار ويفوز بالجنة يف الحياة األبدية ،وذلك بأداء ما أمر اهلل به ،وباجتناب ما

هنى اهلل عنه ،وباإلكثار من األعمال التي يحبها اهلل من عبده.

ومكافــآت اآلخرة عظيمة لدرجــة أن أعمالنا ال تفي بحقها ،وعقوبات

اآلخــرة عظيمــة للجاحديــن ولمن يضيعــوا الفــرص الكثيــرة للتوبة دون

االستفادة منها .يقول النبي صلى اهلل عليه وسلم :قال اهلل :أعددت لعبادي
الصالحيــن ما ال عين رأت ،وال أذن ســمعت ،وال خطـر على قلب بشــر.

فاقــرأوا إن شــئتم ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮊ )1(.وعقــاب اآلخــرة شــديد لمن يضيــع جميع فــرص النجاح،

ويتجاهل جميع اإلرشادات وكل وسائل التنبيه والتذكير ،وال يستفيد منها.
()2
فأهون أهل النار عذابا من ُتوضع تحت قدميه جمرة فيغلي منها دماغه.

ومــن زاوية أخرى ،فإن المكافآت والعقوبات درجات تتفاوت تفاوتا

عظيما ليتناسب مع ما يكسبه أو يقصر فيه المخلوق المكلف.

هل من معاني الجهاد قتال من يرفض اإلسالم؟

إن هــذا المفهــوم للجهــاد يتعــارض مــع المدلــول الصحيــح لكلمة

«جاهــد ،يجاهــد» فالمجاهدة هي َرّدة فعل لشــيء يســبقه ،ويتفاعل معه

( )1سورة السجدة17 :؛ البخاري :بدء الخلق ،ما جاء يف صفة الجنة.

( )2البخاري :الرقاق.
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بصورة مســتمرة ،مثل قاوم يقاوم ،وليس هاجــم يهاجم ابتداء .وحتى إذا

قلنــا بــأن القتال هو ردة فعل لرفض الطرف اآلخــر االقتناع بما أدعوه إليه
فإن هذا يتعارض مع العدالة الربانية والبشــرية .ويكفي أن يضع اإلنســان
نفسه يف مكان المدعو ليدرك خطأ هذا الفهم وخطره.

ويتعارض هذا الفهم مع العقل والفطرة ،فعندما قال أحد قادة رجال الدين

من غير المســلمين بأن اإلسالم انتشر بالســيف ،أي بمبادرة الكافرين بالقتال

لكفرهم احتج علماء المسلمين ومسئوليهم وعامتهم على هذه التهمة بطريقة

تلقائية .وإذا سألنا واضع االختبار :هل تجيز للمراقب على االختبار أن يرغم
الطالب على اإلجابات الصحيحة؟ ستكون اإلجابة الحتمية المنطقية :ال.

وفوق كل ذلك ،فإن هذا الفهم للجهاد يتعارض مع النصوص القرآنية

العديدة ،الصريحة وقطعيــة الداللة ،مثل قوله تعالى :ﮋ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ

ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﮊ  ،وال محاســبة إال بعــد الممــات وانتهــاء فــرتة

االختبــار )1(.ويتعــارض مع جميع اآليــات العديدة الصريحــة التي تؤكد

أن مهمة الرســول تنحصر يف البالغ ،مثل قولــه تعالى :ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮊ )2(.بل إن رب العالمين يعاتب

نبيه على جزعه على عدم استجابة الكافرين لدعوته ،فيقول تعالى ،مخاطبا

نبيه الكريم :ﮋ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ )3(.ومــا جاء يف هذه اآليات القرآنية ال تقبل

( )1سورة البقرة.161 ،256 :
( )2سورة الشورى.48 :
( )3سورة يونس.99 :
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النسخ ألهنا حقائق مطلقة نتلقاها من اهلل عالم الغيوب.

ويتعــارض هذا الفهم مع نصوص الســنة الكثيــرة ،ومنها ما رواه عمر
ابــن الخطــاب رضــي اهلل عنــه أنه ُقــ ِدم على رســول اهلل -صلــى اهلل عليه
وسلم -بسبى ،فإذا امرأة من السبى تبتغى إذ وجدت صبيا ىف السبى أخذته
فألصقته ببطنها وأرضعته ،فقال لنا رســول اهلل« :أترون هذه المرأة طارحة

ولده��ا ىف النار» .قلنا :ال واهلل وهى تقدر على أن ال تطرحه .فقال رســول
اهلل« :هلل أرحم بعباده من هذه بولدها».

()1

ويتعــارض مع حرص النبي عليه الصالة والســالم حتى على إســالم
األجيــال البشــرية التــي لــم تولد بعــد .فعندما قــال لــه مَلــُك ْال ِ
جَبال«:يا
َ
ت َأْن ُأْطبِ َق عليهم اْألَ ْخَشَبْيِن (الجبلين) ،قال النبي صلى
��ئ َ
محمد ...إن ِش ْ
اهلل عليه وســلمَ :بْل َأْرُجو َأْن ُيْخرَِج اهلل من َأْصَالبِِهْم من َيْعُبُد اهللَ َوْحَدُه َال
()2
ُيْشرِ ُك بِ ِه شيئا».

فــإذا كانــت هذه هي رحمــة اهلل بعباده وحرص نبيه على إســالم حتى

األجيــال التــي لم تولد بعد ،هل يمكن أن يأمر اإلســالم بقتال من ال يقبل

اإلســالم ،ليعجــل يف موتــه ،فيحرمه من فرصــة اإلســالم المتأخر؟ وبما
أنــه مــن المعلوم أن القوي هــو الذي يقدر على فرض معتقداته وفلســفته

علــى اآلخريــن ،هل يمكن للحكيــم العليم ،أن يشــرع قانونــا دوليا ِّ
يوفر

المربرات الشــرعية لتســلط األقوياء على الضعفاء المسالمين إلرغامهم
على معتقداهتم وفلسفاهتم؟

( )1البخاري :األدب ،من ترك صبية؛ مسلم :سقوط الذنوب ،سعة رحمة اهلل.
( )2البخاري :بدء الخلق ،إذا قال.
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هل يعني «الوالء» المحبة والنصرة بالضرورة؟

يالحــظ أن المدلول األســاس لكلمة «الوالء» ولمشــتقاهتا هو وجود

نوع من الســلطة والوصاية لطرف على طرف آخر .ويمكن أن نطلق كلمة

«مولى» و»ولي» على الطرفيــن ،أي الوصي والموصى عليه )1(.ويالحظ
()2
أنه ال فرق بين ِ
والوالية بالفتح يف المعنى األساس.
الوالية بالكسر َ
وتنقسم حاالت الوالء أو الوالية إلى أقسام ،ومن أبرزها ما يلي:

 .1الوالية التي هلل على جميع مخلوقاته ألنه مدبر الكون ،وهو القاهر

فــوق عبــاده جميعا ،وال ينفــع أحد أحدا أو يضــره إال بإذنــه تعالى .فهي
السيادة المطلقة ،وقد تصحبها العناية ،إذا دل السياق على ذلك.

()3

 .2الوالية التي تنشأ برغبة وطواعية بين المخلوقات؛ وقد تكون متبادلة،

أي أن كال الطرفين وصي على اآلخر )4(.وقد تكون من طرف واحد.

()5

 .3الواليــة التــي تنشــا بيــن المخلوقات بســبب ظــروف خارجة عن

اإلرادة المباشــرة للطرفيــن .وقــد تكــون بين البشــر لفضــل وراثي ،مثل
الواليــة بين األب وابنه أو تكون لفضل مكتســب ،مثل الوالية بين الزوج
المسلم وزوجته غير المسلمة ،رغم االختالف يف الدين.

( )1ابن منظور ،لسان العرب ،ولي؛ وانظر أنيس وزمالؤه ،المواالة ،والموالي.
( )2وانظر مثال ابن منظور .

( )3ســورة الرعــد16 :؛ وانظر مثال :ســورة هــود113 ،20 :؛ محمد11 :؛ وانظر ســورة األنعام:
 ،127يونس.62 :

( )4سورة التوبة71 :؛ سورة الجاثية.19 :

( )5سورة األعراف30 :؛ وانظر السور :آل عمران175 :؛ النساء76 :؛ الحج4-3 :؛ النحل.100 :
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وأمــا القــول بأن الــوالء يقتضي النصــرة والمحبة فهو قــول يتعارض

مع قوله تعالــى :ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩﮊ )1(.فاآليــة تــدل على إمكانية وجود حالة بيــن المؤمنين حيث ال

شــيء من الوالية لألغلبية المســلمة المســتقلة على األقلية التي لم هتاجر
إلــى حيث األغلبية .ومع هذا فإنه يجب على األغلبية نصر هذه األقلية يف
الدين يف حالة االســتنصار يف الدين بشــروطها .ولو قلنــا بأن المحبة جزء

أس��اس من الوالية لما اســتقام المعنى ،وذلك ألن المحبــة بين المؤمنين
واجبــة يف جميع األحوال .فعدم الهجرة مربر ألن ال تكون لألغلبية شــيئا

من الوالية (الوصاية) ولكن ليس مربرا إلسقاط واجب النصرة والمحبـة

بين المؤمنين بشــروطها .ويؤيد هذا المعنى قول الرســول صلى اهلل عليه

وســلم« :إنما الوالء لمن أعت��ق» )2(.فالوالء هنا لضمــان حق طرف على

الطــرف اآلخــر ،وال يســتوجب المحبة والنصــرة بينهما .كمــا يتضح من
اآليــات المتعــددة أن الشــفاعة ،والوقاية ،واإلرشــادِ ،
والعشــرة ،ليســت

من المدلوالت األساســية للواليــة ،ولكن قد تضاف إليهــا .والمتأمل يف
األحاديث النبوية ينتهي إلى النتيجة نفسها.

()3

( )1سورة األنفال ،72 :وانظر السور :الحج78 :؛ وانظر البقرة107 :؛.
( )2البخاري :العتق ،من ملك من العرب.

( )3انظر مثال كلمة «ولي» يف ونسك ،المعجم المفهرس أللفاظ الحديث النبوي .325-322 :7
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ويضــاف إلى ذلــك أن اآليــات الكثيــرة بســياقاهتا تؤكد بــأن الوالية

المحرمــة تقتصر على اتخاذ المســلمين أولياء من المعادين لإلســالم أو

للمســلمين من أجل دينهم .كما أن انعدام الوالء ال يعني ضرورة البغض
أو انعــدام درجــات المحبــة كلهــا ،والتعاون .فقد شــّجع اإلســالم على

تأليف قلوب غير المســلمين ،والتعاون معهــم لتحقيق المصالح الدنيوية
المشــرتكة .وأباح اإلســالم االســتعانة هبم وبعلومهم وبخرباهتم ...ما لم
يؤثر ذلك سلبا على مصير المسلم يف اآلخرة.

()1

هل يعني «البراء» العداوة والبغضاء بالضرورة؟

يتمثل المدلول األســاس لكلمة «الرباء» ومشتقاهتا يف «االنفصال عن

أودينا ،أو عن األصل المختلف كما
الشــيء» ،ســواء أكانت هتمة أو عيباَ ،
يف أبــدع ،أو نفــي العالقة بين المخلوقــات ذوات الحياة (مثل اإلنســان)

وبين شــيء معنوي محدد (مثــل الكفر) ،أو نفي العالقــة بين مجموعتين

من المخلوقات.

()2

ويالحــظ أن كلمة «الرباء» ال تتضمن -بالضرورة -العداوة والبغضاء

لمن يقوم بشيء يســتوجب الرباءة .فاألصل فيها هو نفي الصلة أو قطعها

مع الشيء المتربئ منه .ومن األدلة على ذلك ما يلي:

 .1جــاءت اآلية التالية لإلخبار فقط عن الرباءة مما يعمله كل فريق يف

( )1ابن تيمية ،فتاوى ج116-114 :4؛ ابن القيم ،أحكام ص 400-277؛ أيوب ص 92-90؛ صيني،
حقيقة العالقة ين المسلمين وغير المسلمين؛ صيني ،العالقة بين المسلمين وغير المسلمين.

( )2ابن منظور ،برأ؛ ســورة الحديد22 :؛ وانظر :البقرة167 -166 ،54 :؛ الحشــر24 :؛ المائدة:
110؛ األنفال48 :؛ النساء 112؛ األنعام.19 :
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قوله تعالى ﮋﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ

ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﮊ.

()1

 .2تفريــق رب العالمين بين الرباءة من المعتقد ،والرباءة من صاحب

المعتقــد ،فقد أضيفــت األخيرة إلى األولى ،يف قولــه تعالى :ﮋ ﮣ ﮤ
ﮥﮦﮧﮨﮩ ﮪﮫﮬﮭﮮ ﮯ ﮰﮱﯓ

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ......ﮊ ( )2لقــد أضيفــت الــرباءة مما يعبدون

إلــى الرباءة من عابديها باعتبارهما أشــياء مســتقلة ،فالــرباءة من الفعل ال

تقتضي الرباءة ممن يقوم به دائما.

 .3إضافــة العــداوة والبغضاء يف جملة مســتقلة إلى التــربي ،وإضافة

البغضــاء إلى العداوة ،وذلك باعتبارها أشــياء مســتقلة ،أي وجود احدها

ال يلزم وجود األخريات ،وذلك يف تكملة اآلية الســابقة :ﮋ .....ﯘ ﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﮊ .فالبغضاء قد

تبقــى مخفية دون ترجمة حســية .وقــد ترتجم يف هيئة عبارات أو ســلوك

ســلبي فتظهر لآلخرين لتســمى العــداوة .وقد يحدث الســلوك العدائي،
بدون بغض ،من باب المزاح أو لغرض الرتبية أو بغير قصد.

ويالحــظ هنــا أن إبراهيم عليه الســالم يعلــن عن العــداوة والبغضاء

المتبادلــة بينــه وبين قومــه ،والذي بدأها قومــه ،حيث لــم يقتصروا على
رفــض دعوته ،بل قاموا بمعاداتــه وبغضه .ولهذا ،ربــط زوالها باإليمان،

( )1سورة يونس .41 :وانظر سورة الحاشية .29
( )2سورة الممتحنة.4 :
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ولكــن اآلية الســابعة تركت األســباب مفتوحة .يقــول تعالى :ﮋ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﮊ )1(.فقــد

تزول هذه الحالة بأن يكف قومه عن بغضه وعداوته.

فاإلســالم يــرى أن أصل العالقــة بيــن المختلفين يف الديــن أو الحق

أن يشــفق بعضهمــا علــى بعــض ،وأن يبــذل كل منهما جهــدا مخلصا يف

إقنــاع اآلخر بما يعتقد أنــه الحق .ويجعل الحد األدنــى للعالقة المقبولة

أن يحافظا على العالقة الســلمية ،ولكل فريق دينــه .فرب العالمين ،مثال
يعاتــب نبيه علــى جزعه المتناع عمه عن اإلســالم ،فيقــول له :ﮋ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮊ )2(.وقد

يكــون الشــعور بين المختلفيــن يف الدين هو المحبة الفطرية ،بســبب غير

اختيــاري مثل القرابة (الوالدين) أو الرحــم (الزوجة من أهل الكتاب) أو

إحســان أحد الطرفين إلى اآلخر (أبي طالب ،والمطعم ابن عدي بالنسبة

للنبي صلى اهلل عليه وســلم) .وقد يكون الشعور المودة المتبادلة ،وإن لم
يقتنع الطرف اآلخر باإلسالم ،لسوء الفهم أو لتقصير المسلم يف الدعوة.

وهبــذا يتضح مما ســبق أن انعدام الــوالء ال يعني بالضــرورة الرباء أو

العــداوة والبغضــاء .فاألمر ليــس إمـــا والء أو براء ،ولكــن هناك حاالت
متفاوتة بينهما؛ قد يكون اإلشفاق أو الحياد ،يف حالة غياب الوالء أو الرباء.

وهذه الحقائق تتســق مع قــول اهلل تعالــى :ﮋ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

( )1سورة الممتحنة.7 ،4 :
( )2سورة القصص.56 :
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ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎ ﮊ )1(.أمــا القائــل بإمكانيــة الجمــع بيــن العداوة واإلحســان يف
المعاملة يحاول الجمع بين نقيضين :الســلوك العدائي واإلحســان يف آن

واحد .وهو من المستحيالت .وأما القائل بأن اإلسالم يثيب المسلم على

الجمــع بين البغضاء يف القلب واإلحســان الظاهر يف الســلوك فيتهم رب
العالمين بالتشــجيع على النفــاق .والنفاق صفة ترفضها الفطرة الســليمة
والعقل السليم؛ واإلسالم دين الفطرة ،وال يتعارض مع العقل السليم.

()2

( )1سورة الممتحنة .8 :

( )2انظر مثال :ابن منظور ،لسان العرب؛ أنيس وآخرون مادة عدا؛ سورة الممتحنة.2 :
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الف�سل الثالث

احلر�ص على ن�سر اخلري
هنــاك جماعات عقدية وفكرية أو مذهبية ،تــرى أن منهجها هو الذي

يحقق الســعادة يف الدنيا واآلخرة ،ولكنها ال هتتم كثيرا بإشــراك اآلخرين

فيمــا تراه خيــرا ،فهي ال تدعوا إلــى منهجها .وهناك جماعــات تؤمن بأن
منهجها سينقذ البشــرية يف الدنيا ،ويحقق السالم العالمي .وترى ضرورة
نشــره وفرضه على اآلخرين .وهناك جماعات تعتقــد بأن ما هي عليه هو
الذي يحقق السعادة الشاملة يف الحياة المؤقتة واألبدية؛ وتنشط يف الدعوة
إلى منهجها وفكرها ،ولكن بدون إكراه .والمسلمون من هذه الفئة.
لماذا يحرص المسلمون على نشر اإلسالم؟

يحرص المسلمون على نشر اإلسالم ألن اهلل سبحانه وتعالى يأمرهم

بأن يدعو اآلخرين إلى اإلسالم ،دون إكراه .بل يأمرهم بأن تكون الدعوة

باإلقناع يف قولــه تعالى :ﮋ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ

ﯟ ﮊ )1( .ولهــذا فــإن المســلمين يهمهم تحقيق الســالم والفالح

للبشرية ،بل ولجميع المخلوقات المكلفة يف الدنيا واآلخرة .وليس هناك

برهــان أكــرب من هذا على حب اإلســالم الخير لجميع الناس .فاإلســالم

يحث المسلمين على حب الســالم والخير الشامل للمخلوقات المكلفة

ويحرم عليهم احتــكار الهداية الربانية التي فيها
جميعهــا :اإلنس والجن.
ِّ
( )1سورة النحل.125 :
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نجــاة الجــن واإلنــس يف الدنيا ويف الحيــاة اآلخرة األبديــة بصفة خاصة،
ويجعل نشرها واجبا عليهم لكي ال ُيحرم منها أحد.

ويف الوقت نفسه ،يرى اإلسالم أن جميع من يبلغ سن الرشد والنضج

مــن اإلناث والذكور أحرار يف الدنيا ،فيما يختارون ويعتقدون ،مع تحمل
نتيجة اختيارهم يف اآلخرة .فاهلل ســبحانه وتعالى يقول تعالى :ﮋ ﯿ ﰀ

ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ...ﮊ ( )1ويقــول تعالــىﮋ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﮊ.

()2

أمــا إذا اختار اإلنســان اإلســالم طواعيــة فعليه أن يــؤدي االلتزامات

التــي يفرضها اإلســالم ليتجنب العقوبة المرتتبة على عــدم وفائه بالعهد،

وليصبــح مؤهــال للحصول على المكافــآت واالمتيازات التي يســتحقها

وأكثر.

فعلــى من يختار اإلســالم دينا اإليمان بجميع تعاليمه ،إذ ال يســتطيع

األخذ ببعضها ورفض بعضها اآلخر ،ما دامت هذه التعاليم قطعية الثبوت
والداللــة أو قريبا من ذلك .يقول تعالــى :ﮋ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮊ

()3

ويشــبه هذا من يقبل أن يكــون مواطنا يف دولة معينــة باختياره ،حيث

يصبح ملزما بالوفاء بجميع شــروط هذه المواطنة .ومن شــروطها أداء ما
( )1سورة البقرة.256 :
( )2سورة غافر.17 :

( )3سورة البقرة.85 :
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عليــه من واجبات للحصــول على ما له من حقوق وامتيــازات .وليس له

االنتقاء من هذه الواجبــات .والفرق الوحيد بينهما أن المواطن قد تطرده

الدولــة التــي ينتمي إليهــا .أما المســلم فلن يســتطيع أحــد أن يحرمه من

اإلسالم بدون إرادته الخاصة.

ومن الواجبات ذات العالقة أن على المواطن المسلم دفع زكاة من ماله

لصالــح المجتمع الذي ينتمي إليه وينعم بخدماته ،وأن على المواطن غير
المســلم دفع مثل ذلك للدولة اإلسالمية .وهي بالنسبة لألخير تندرج فيما

نســميه اليوم بالضريبة .وبالنسبة للمواطن المسلم يف الدولة غير اإلسالمية

فــإن عليه دفــع الضريبة المفروضة ،مثــل ضريبة العقار والشــراء والدخل،

وذلك إضافة إلى الزكاة ،بعد حسم جميع المصاريف ،ومنها الضرائب.
ما موقف اإلسالم من أنشطة األديان األخرى؟

تمنع بعض الدول التي يمثل المســلمون فيها أغلبية السكان األنشطة

التي تدعوا إلى األديان أو المذاهب الفكرية األخرى لسببين رئيسين:

أوالً :ألن جميع الســكان أو غالبيتهم اختاروا اإلســالم دينا يتم التعبد

به ،وشــريعة تضبــط عالقتهم فيما بينهــم وفيما بينهم وبيــن غيرهم .ومن

أساسيات اإلسالم اإليمان بالتالي:

 .1وجــود خالــق للكون ،وهــو «اهلل» ســبحانه وتعالى ،وهــو األول وهو
اآلخر.

()1

( )1ســورة النســاء116 ،48 :؛ ولفــظ الجاللة “اهلل” يطلق علــى اإلله وال يقبل التثنيــة وال الجمع؛
سورة الحديد 3 :وهو األول خالق كل شيء ،واآلخر الذي ال يدوم إال هو.
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 .2الخالق واحد وال يستحق العبادة أحد سواه.

 .3الخالق ال يحتاج إلى وسيط يخربه بحاجة مخلوقه.

 .4ميز اهلل الجــن واإلنس بصفات هي :العقل ،وحرية االختيار النســبية،

وزودهم بالهداية المتمثلة يف الفطرة الســليمة وفيما جاءت به الرسل.

وهم محاســبون علــى أعمالهــم يف الحيــاة المؤقتة ليجنــوا ثمارها يف
الحياة اآلخرة ،حيث الجنة أو النار.

 .5ال بد للمخلوق المكلف (الجن واإلنس) أن يطيع أوامر اهلل التي أنزلها
على آخر رسله ،محمد صلى اهلل عليه وسلم ،يف حدود االستطاعة.

وهبــذا يتضــح أن األديان الحاليــة والمذاهــب الفكريــة تتعارض مع

اإلســالم يف واحدة أو أكثر من هذه األساسيات .وبث األفكار المعارضة

يهــدد أمــن أغلبيــة المواطنين ليس يف الحيــاة المؤقتة فحســب ،ولكن يف
الحياة األبدية أيضا.

ثاني��ًا :ألن ســكان أي بلــد يف الغالب ليســوا جميعا راشــدين .فهناك

الكثيــر من المواطنين الذين لم يبلغوا ســن الرشــد .وهؤالء يف حاجة إلى

الحمايــة من األفكار والمعتقدات التي هتدم المعتقدات التي تتمســك هبا
أغلبية المواطنين يف البالد أو جميعهم .بيد أن من يعش خارج هذه البالد

من مواطنيها موفدا من الحكومات أو لمصلحة شــخصية فتحكمه أنظمة

البالد التــي يقيم فيها .ومن يريد االطالع من الراشــدين على المعتقدات

غيــر اإلســالمية للبحث العلمي داخل البالد اإلســالمية فــإن الدولة –يف

الغالبُ -تيسر له ذلك.
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وهــذا أمر طبيعــي فقد أقرت المواثيــق الدولية للحقــوق الثقافية حق

األب والوصي الشرعي يف اختيار نوع الرتبية ألوالده.

()1

ومن الطبيعي أن تمنع بعض الدول داخل حدودها السياســية أنشــطة

تعتربهــا خطيرة مــن وجهة نظرها الخاصة ،وتؤثر علــى أمنها الداخلي أو

سالمة مواطنيها ،وإن كانت هذه أعماال ال تؤثر إال يف حدود الحياة الدنيوية

المؤقتة .وهذا مــا تفعله جميع الدول ،حتى الديمقراطية والعلمانية منها.

فكيف إذا كانت هذه األنشــطة خطيرة ال يقتصر أثرها على الحياة الدنيوية
المؤقتة ولكن يمتد أثرها على الحياة األخروية األبدية أيضا؟

ومــا دامت هذه القرارات ال تلحــق أضرارا حتمية باآلخرين ،فإن هذا

يتســق مع مبادئ األمم المتحدة التي تؤكد على استقالل الدول األعضاء
وحمايته.

وعلــى الرغــم مــن منع الجهــود التي تنشــر األديــان أو األفــكار غير

اإلســالمية ،فإن جميع الدول ذات األغلبية اإلســالمية تسمح لمواطنيها،
األصلييــن مــن غيــر المســلمين ،بممارســة عباداهتــم الخاصــة ،وتطبيق

تشريعاهتم الخاصة بالنســبة لألحوال المدنية يف الحدود التي ال تتعارض
مع تشريعات األغلبية.

بيــد أن للبقعة التي تحتلها المملكة العربية الســعودية حرمة خاصة يف

اإلسالم.

( )1الميثاق الدولي لحقوق اإلنسان ،المادة 3 :26؛ االتفاقيات الدولية الخاصة بالحقو االقتصادية
واالجتماعية والثقافية.3 :13 ،
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ما الموقف من الممارسة العلنية لألديان األخرى في المملكة؟

للحديث عن هذا الموضوع البد من االتفاق على بعض األسس ،ومنها:

 - 1هــل االنضمــام إلى هيئة األمــم المتحدة والمشــاركة يف الهيئات

المنبثقة عنها يعني التنازل عن المعتقدات والقيم التي يعتز هبا الشــعب أو
أغلبيته يف البلد المستقل ،ما دامت ال تطبقها إال داخل بالدها؟

اإلجابــة غالبــا هبذه الشــروط هي :ال .وهــذا ما تطبقه جميــع الدول،

ومنها العلمانية .فميثاق األمم المتحدة يقول إن من أهدافها:

إنمــاء العالقــات الودية بيــن األمم على أســاس احــرتام المبدأ الذي

يقضي بالتســوية يف الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها حق تقرير

مصيرها...

( )1

ليس يف هذا الميثاق ما يســوغ «لألمم المتحدة» أن تتدخل يف الشؤون

التــي تكون من صميم الســلطان الداخلي لدولة مــا ،وليس فيه ما يقتضي
األعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل ألن تحل بحكم هذا الميثاق ،على
أن هذا المبدأ ال يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة يف الفصل السابع.

( )2

 – 2هــل لألقليــة من المواطنين حــق فرض معتقداهتــا أو أفكارها أو

آرائهــا أو تقاليدهــا على األغلبية يف ظــل النظم العلمانيــة الديمقراطية أو
الشعبية؟

اإلجابة غالبا هي  :ال.

( )1ميثاق األمم المتحدة :الفصل األول ،المادة األولى ،الفقرة .2

( )2ميثــاق األمــم المتحدة :الفصل األول ،المادة الثانية ،الفقــرة 7؛ ويتعلق بتدابير قمع الدول التي
تعتدي على دولة أخرى.
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 – 3هل لألجانب حق التصويت بحســب النظــم الديمقراطية العامة

أو الشــعبية أو أهنــم مواطنون لدول أخرى لهم حــق التصويت فيها .وهم

يف البالد التي يقيمون فيها للعمل أو الدراســة أو اللجوء السياسي ...إنما

هــم متعاقدون مع الدولة التي منحتهم تأشــيرة الدخــول .وليس ألحد أن
يشــرتط شــيئا بعد توقيــع العقد إلــى أن ينتهــي العقد أو أن يفســخا العقد

باالتفاق بينهما؟

اإلجابــة يف الغالب هي :اســتحق األجنبي اإلقامــة يف البالد التي يقيم

فيها بموجب عقد دخل فيه طوعا ودخلت فيه الدولة التي يقيم فيها طوعا.
وهما قبــل توقيع العقد يملكان حرية قبول الشــروط الضمنية والصريحة

أو رفضهــا .وجميع القوانيــن المحلية هي من الشــروط الضمنية وينبغي
تطبيقها ،إال إذا ورد يف العقد ما يستثني منه.

وبعبارة أخرى ،فإن األجنبي سواء أكانت معتقداته أو قيمه تتفق مع قيم

البــالد التي يقيم فيهــا أم ال ،فإن عليه أن يخضع بعد توقيع العقد  -وحتى

تنتهي مدته -للقيم والتشريعات المطبقة يف البالد .وهذا أمر طبيعي تعمل

بــه جميع الدول بما فيها العلمانية ومنها الديمقراطية .واألمثلة على ذلك
كثيرة ومنها:

 -1إذا ول ِــد األجنبــي يف الواليــات المتحــدة األمريكية فــال يحق له

دخولهــا إال بجــواز ســفر أمريكي ،وذلك علــى الرغم مــن أن حمل هذا

الجــواز قد يجعل اإلنســان عرضة للعقوبة حســب قوانين بــالده .بيد أن

األجنبــي له الحرية الكاملة يف أن ال يدخــل الواليات المتحدة ابتداء ،فال
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يضطر إلى حمل جواز سفر أمريكي.

 -2وهنــاك فئــات متعــددة من التأشــيرات تعــرتف هبا جميــع الدول

ومنهــا الــدول الديمقراطية .فمن يدخل البالد بنوع من التأشــيرات ينبغي

عليه االلتزام بقيودها ،مثال :يدرس فقط وال يعمل ،ال يشــرتك يف األنشطة
يقدر مصلحته
السياســية ...واألجنبي – قبل موافقته على هذه الشروطِّ -

الشــخصية بحريــة تامة ثم يقــرر الحصول على التأشــيرة هبــذه القيود أو
يمتنع ،ولن تجربه الدولة األجنبية على الحصول عليها.

 -3يعيش بعض المســلمين يف بــالد غير إســالمية ،بصفتهم مواطنين

فيها ،وال يســتطيعون ممارسة بعض التشــريعات األساسية يف دينهم ،مثل
تطبيق عقوبة القصاص على القاتل المتعمد ،وعقوبة جلد الزاين والزانية...

وذلك ألهنا مخالفة للتشريعات التي ارتضتها األغلبية يف تلك البالد .وعلى

الرغم من أن هذه التشــريعات أساســية فإن اإلسالم دين عملي ومتسامح،
ولهــذا يعفي هؤالء المســلمين من هذا االلتزام ،ويحثهــم على أن يكونوا
مواطنين صالحين يف بالدهم ،بل وأن يكونوا قدوة طيبة.

()1

وإذا كان هــذا هــو حــال المواطــن الذي ينتمــي إلى األقليــة يف بلده،

فمــن باب أولــى أن يخضع األجنبي لقوانيــن البالد التي يقيــم فيها أو أن
يــرتك اإلقامة فيها متى ما ســمح له العقد الذي ّ
وقعه .وهو قبل كل شــيء

حر يســتطيع أن يرفــض الدخول إلى المملكة ابتــداء ،ولن تجربه حكومة

المملكة على دخولها أو اإلقامة فيها.

( )1رابطة العالم اإلسالمي ،المجمع الفقهي ،بيان مكة المكرمة.
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وأمــا بالنســبة للهيئات الدبلوماســية فهــم متغيرون مــن وقت آلخر،

وتختلــف دياناهتم ودرجات التزامهم بدياناهتــم ،وليس من المنطق إقامة

منشئات ثابتة لممارسة عباداهتم ،فيسمح لهم بإقامة شعائرهم يف أماكنهم

المحميــة بموجب العــرف الدبلوماســي .والعرف الدبلوماســي يقتضي
االحرتام المتبادل بين الدولتين ومنها احرتام األنظمة المحلية.

لقــد ارتضــى الشــعب يف المملكــة العربية الســعودية اإلســالم دينا:

معتقدات وعبادات وتشــريعات ومبــادئ أخالقية ،واختار ذلك لنفســه.

وجعل اإلســالم للمنطقة الجغرافية التي تقع عليهــا المملكة خصوصية،
إذ يأمر بأن ال يجتمع دينان يف جزيرة العرب التي تضم أقدس بقعتين عند

تعبد فيها بدينين بصورة رسمية وعلنية.
المسلمين يف العالم )1(،أي أن ال ُي ّ

ومن مســؤوليات حكومة المملكة التي تمثل شــعبها المسلم االجتهاد يف

تطبيقه ،وليس لها خيار يف ذلك.

ويندرج تحت هذا أيضا منع دخول غير المسلمين مكة المكرمة ،التي

يســتقبلها المســلمون عند صالهتم .وهو إجراء عــادي فلوحات «ممنوع

الدخول لغير المختصين» منتشــرة يف المؤسســات الحكومية والخاصة،

يف الــدول الديمقراطية وغيرهــا .وهذا المنع قد يكون مبنيا على أســباب

منهــا األمن ومنها تفــادي اإلزعاج ومنها التقديس كما هو الحال بالنســبة

لإلســالم الذي يمنــع من يرفض اإلســالم دينا من دخول مكــة المكرمة.
وعلى غير المختصين أن يحرتموا إرادة أصحاب المكان.

( )1موطأ اإلمام مالك :كتاب الجامع.
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وحتى المطالبة بالمعاملة بالمثل يف هذه المسألة تعترب مخالفة للحرية

الشــخصية .فأنــت ال تســتطيع أن تطالب شــخصا بإدخالــك منزله ألنك

قــررت باختيارك الســماح له بدخــول منزلك .وما لم تشــرتط عليه ذلك

قبل إدخاله منزلك ،فإن كل إنســان حر فيما يقرره يف هذه المسألة بحسب
ظروفه أو راحته الشخصية.
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الف�سل الرابع

حقوق الإن�سان يف الإ�سالم

ميز اهلل اإلنسان بميزات عديدة ،إذ يقول تعالى :ﮋ ﮏ ﮐ ﮑ
لقد ّ

ﮒﮓ ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ ﮜ

ﮝ ﮞ ﮟ ﮊ )1(.وجعل اهلل اإلنســان خليفة يف األرض( )2ومنحه

الحرية لالستمتاع بخيراهتا واستثمارها لصالح حياته الدنيوية واألبدية مع

تحميله مسؤولية تعميرها وإقامة العدل فيها.

وجعــل اهلل النــاس جميعا من أصــل واحد ،أي الــرتاب( )3ثم جعلهم

يتكاثــرون مــن أب واحد وأم واحدة )4(.ولهذا يؤكد الرســول صلى عليه

وســلم بأنــه «ال فضل لعربي علــى أعجمي وال لعجمي علــى عربي ،وال
ألحمر على أســود ،وال أســود على أحمر إال بالتقوى» )5(.وهذا يختلف
عن المساواة المطلقة التي تنادي هبا الشعارات البشرية المبالغ فيها.

ومن تكريم اهلل اإلنســان أن خلقه يف أحســن صــورة )6(.وأوجب على

والديه منحه اســما طيبا ،وجعل من السنة االحتفال بقدومه وتقديم قربان

إلى اهلل من أجله ،وأوجب حسن تربيته ليكون من المفلحين يف الدنيا ويف

اآلخرة .كما جعل له حقوقا كثيرة على مجتمعه.

()7

( )1سورة اإلسراء.70 :
( )2سورة البقرة30 :؛ سورة األحزاب.72 :
( )3سورة آل عمران.59 :
( )4سورة النساء.1 :
( )5مسند احمد :باقي سند األنصار.
( )6سورة التين.4 :

( )7المحيسن الناصر ودرويش ص 399-99؛ صيني ،اإلسالم والتنشئة السياسية.
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ما مفهوم العدالة والمساواة في اإلسالم؟

يميز اإلســالم بين العدالة والمســاواة ،وذلــك ألن العدالة مطلقة .أما

المســاواة فتكون مطلقة ونســبية ،وال تكون مســاوية للعدالة إال إذا كانت

نسبية.

وميز بعضهم على بعــض يف المنح الفطرية (مثل
لقــد خلق اهلل الناس ّ

الــذكاء) ومنحهم الفرص المتميزة للحصول على المنح المكتســبة (مثل

الثــروة القابلــة للوراثــة واألخالق والعلم غيــر القابــل للتوريث) ليكمل

بعضهــم بعضــا .وهذا ال يعنــي انتفاء العدالة .فالمســاواة المطلقة شــيء

مختلــف تمامــا عن العدالة ،بــل إن بعض أنواع المســاواة منافية للعدالة.

ومثال ذلك المساواة بين الكسول والمجد ،وبين الذكي والغبي ،والمعلم

والطالب ،واألب واالبن ،وأفراد األســرة الواحدة وغيرهم ،والمواطنين
وغير المواطنين .ولهذا كانت االختبارات ومســابقات التمييز المشروعة

المبنية على االختالف والتنوع اإليجابي .ولهذا كانت الطاعة من البعض
للبعض اآلخر ضرورية حتى تســتقيم أمور المجتمعات والدول والكون،
ال فرق بين المجتمعات اإلسالمية وغير اإلسالمية.

ومــع أن بــاب االرتقــاء يف مجــال المفاضلــة المبنيــة علــى الصفات

المكتســبة مفتوح ويف الموروثة مغلق نسبيا ،فإن الزيادة يف كليهما يقابلها

زيادة يف المســؤولية .فمثال ،كلما كان ذكاء اإلنســان أكثر كانت مسؤوليته
تجــاه نفســه وتجاه المجتمع أكــرب .وكلما كان ماله أكثر كانت مســؤوليته

أكرب.
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وأما المســاواة النســبية فهي التي يمكن أن تكون مســاوية للعدالة.

فالعدالة هي منح كل ذي حق حقه الذي يســتحقه أو يتناســب مع طبيعته،

وليس مســاواة اإلنســان بمــن يختلف عنــه يف الصفات الفطريــة (األنوثة

والذكــورة ،والســبق الزمنــي بين األب واالبــن) أو المكتســبة (االجتهاد

والكسل).

ولهذا كانت المســاواة العادلة يف المحاســبة مبنية علــى مقدار الجهد

المبــذول مقارنــة باإلمكانــات المتوفــرة ،وليــس علــى الحجــم النهائي

للكســب .وبعبارة أخرى ،هي محاسبة مبنية على نسبة حجم اإلنجاز إلى

حجم المنح الموروثة.

()1

كمــا تقتضي العدالة يف اإلســالم أن تكون هناك مكافــأة وافية وعقوبة

مجزيــة وتصفية عادلة للحقــوق بين المخلوقات .لهذا ال يعترب اإلســالم

الحيــاة الدنيا قصة كاملة ،وإنما يعترب الحياة األبدية يف اآلخرة جزءا متمما

ال غنــى عنه .ففي الدنيا قــد يغرق المحظوظ بمســاعدة اآلخرين يف نعيم

الدنيــا دون بــذل جهــد ُيذكــر؛ وقد يمــوت المجتهد قبــل الحصول على

المكافأة المســتحقة لقاء جده واجتهاده .ويف الدنيا قد ينعم الظالم بظلمه

و ينجو من العقوبة الالزمة؛ وقد يموت المظلوم كمدا دون األخذ بحقه.

ومــن هنا جــاءت الحاجة إلى المحاســبة العادلــة الشــاملة يف الحياة

األبديــة ،حيــث يلقــى المقصــر مــا يســتحقه إال أن يعفو اهلل عنــه ،ويجد

المجتهــد مكافآته مضاعفة بدون حــدود .ويف اآلخرة تتم التصفية العادلة
( )1إسماعيل ،كشف الغيوم ص .71-63
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النهائية الشاملة للحقوق بين المخلوقات.
ما مفهوم الحرية في اإلسالم؟

الحرية يف اإلســالم ال تعني بتاتا الحرية المطلقة أو شــبه المطلقة التي

تنادي هبا الشــعارات الالدينية .فاإلسالم دين واقعي شمولي النظرة .لهذا

فإن الحرية يف اإلسالم قضية نسبية ،وذلك ألن اإلنسان مقيد بشبكة عظيمة

محكمة من األنظمة التلقائية (األتوماتيكية) التي تســِّير هذا الكون بمشيئة

اهلل .فاهلل ســبحانه وتعالى أوجد الكون ويخلق ما فيه ويســيره بأمره :كن،

فيكون (األمر المباشــر) وبالســنن الكونية أو النظــم التلقائية التي خلقها.

وال يقع شيء يف هذا الكون إال بإذنه وبمشيئته ،فهو القاهر فوق مخلوقاته.

بيــد أن هذا ال يعنــي أن اهلل حكم على الناس أن يختــاروا الحياة التي

يعيشــوهنا يف هــذه الدنيــا ،كمــا يحب البعــض أن يفهــم عقيــدة القدر يف
اإلســالم .فالقدر ليس إال تسجيال مســبقا ألفعال العباد ،يستند إلى العلم
المطلــق للخالق .وهــو علم ال يقيده قيــد الزمان أو المــكان أو الحواس

المحدودة .فهو علم يحيط بكل شيء موجود يف كل زمان أو مكان إحاطة

تامة.

()1

وحرية اإلنسان أيضا مقيدة بالمسؤولية تجاه خالقه الذي جعله خليفة

يف األرض وســخر لــه المخلوقــات ،التي ال ُتعد وال تحصــى لينعم هبا يف

هــذه الحياة المؤقتة ،وليســخرها للحصول على النعيــم المقيم يف الحياة

اآلخرة .وترتكز هذه المســئولية بشكل أساس على نعمة العقل ،والهداية

( )1إسماعيل ،كشف الغيوم ص ،56 -5
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(التعاليم الربانية) ،وحرية االختيار بين األســباب ذات النتائج الحتمية أو

ما نسميه بالسنن الكونية .كما أنه مقيد بمسؤوليته تجاه نفسه والمخلوقات
األخرى.

ويالحــظ أن اإلنســان ال يمكنــه الخالص مــن قيد الســنن الكونية يف

األحــوال العاديــة ،ولكن يســتطيع أن يتجاهل التعاليــم الربانية ،وإن كان

ذلك ســيكون علــى حســاب مصيــره يف الحيــاة األبدية بصــورة مؤكدة.

فالحرية ال تأيت بالمجان وال يمكن المحافظة عليها بالمجان.

ويضاف إلى ذلك أن حرية اإلنســان مقيــدة بتقاليد المجموعات التي

ينتمي إليها ،ســواء أكانت األسرة أم المؤسسة التي يعمل فيها .وما ينطبق

علــى الفرد ينطبق على األقليــة فهي مقيدة بما تقرره األغلبية يف الشــؤون

العامــة .وما ينطبق على الجماعــات يف الدولة الواحدة ينطبق على الدولة
يف المجتمع الدولي.

ومن القيود أن اإلنســان إذا التزم طواعية بأمر أو باالنتماء إلى جماعة

مــن الناس ،ليحصل بموجبها على ميــزات العضوية ،أن يفي بالتزامه إلى

أن تنتهــي المدة المحــددة لالتفاقية أو إلى أن يتنازل الطــرف الثاين ،وإال

استحق العقوبة.

ومــع هذه القيود فإن اإلنســان لديه مجال واســع للحريــة يف كثير من

األمــور .فباإلضافة إلــى الحرية يف االختيار بين الصــواب والخطأ بمعيار

الدنيــا المؤقتــة أو بمعيار الحيــاة األبدية ،فإنه يملك أنواعــا من الحريات
تندرج كلها تحت حرية التنوع والتعدد المقبول وغير المقبول.
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فالتعدديــة والتنــوع مــن الصفات الفطريــة الالزمة لســعادة المجتمع

البشــري .وبدوهنا يضعف التنافس الذي يشحذ الهمم الستغالل الموارد

الطبيعية من أجل توفير الرفاهية لإلنســان فضال عن احتياجاته الضرورية.

والتنــوع ضروري ليتعارف الناس وليتعاونوا .يقول تعالى :ﮋ ﭵ ﭶ

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮊ.

()1

ماذا عن حرية التعبير للمواطن؟

يظن كثير من المســلمين أن األنظمة الناجحــة يف بيئاهتا ومنها البيئات

الغربية ،هي وحدها التي تحقق السعادة لإلنسان ،وذلك ألهنا تمنح الفرد
حرية التعبير عن آرائه ومشــاعره .ولو ســألنا هؤالء المســلمين أتحبون –

حقا -أن يكون للمسلمين تلك الحرية المنتشرة يف هذه البيئات وإن كانت

تــؤدي إلى مــا أدت إليه وعلى رأســها التضحية بالحياة اآلخــرة األبدية؟
ستكون اإلجابة طبعا :ال.

أمــا إذا كان المقصــود بحريــة التعبيــر هــي حريــة األمــر بالمعروف

(المضمون واألســلوب) والنهي عن المنكر ،فإن المسلمين ال يحتاجون

إلى أن يســتوردوا حلوال أجنبية عن بيئتهم .وهم األســبق يف هذا المجال،
والسيما بالنسبة للنصح ألصحاب السلطة )2(.وكل ما يحتاجونه هو القيام

هبذا الواجب الديني .فحرية التعبير هبذا المعنى ،ليست مجرد حق للمسلم
( )1سورة الحجرات.13 :

( )2صيني ،األمن الفكر واألنظمة؛ صيني ،حرية التعبير.

تساؤالت جدلية حول اإلسالم وتعليقات

67

يمكنه التنازل عنه ،بل هو واجب إســالمي تمليه عليه عقيدته .بيد أن هذا

ؤدي حسب الضوابط التي حددها اإلسالم .ومن أبرز
الواجب ينبغي أن ُي ّ

هذه الضوابط أن ال يخالف مضمون الكتاب والسنة وفهم جمهور علماء
المســلمين أو منهج االســتنباط عندهم ،وأن ُتــؤدى بالطريقة التي تحقق

الهــدف من هــذه اآللية الضرورية لصــالح أي مجتمع إنســاين ولصيانته.

ومن أبرز معالم هذه الطريقة أن تكون تنبيها بالمعروف وبالحســنى ،وأن

ال يتوانــى القــادرون يف المجتمــع عن القيــام هبذا الواجب ولــو تعرضوا

لــألذى .ومن واجب المجتمع أن يشــجع عليه بالتدريــب الالزم وبتوفير

البيئة الضرورية الزدهاره .ومن متطلبات هذه البيئة عدم حصره كله يف فئة

محددة باعتبارها معصومة ،وأما غيرهم فهم الذين يحتاجون إلى التوجيه،
أو باعتبارها المسؤولة الوحيدة ،وأما اآلخرون فهم غير مسؤولين.

فبالنســبة لألســرة مثــال ،ليس هناك مــا يســهم يف حمايــة أفرادها من

االنحراف يف الخفاء دون علم األب ،مثل الســماح لهم بتقديم المشــورة

لمصلحة األســرة كلها أو بطرح آرائهم ومشاعرهم دون خوف من القمع

أو العقوبــة .هــذا ،مع أن بعض اآلراء قد تكــون غير ناضجة وبعض طرق

التعبيــر قد تكون غير مؤدبة .فهذا أفضل لألســرة ولرهبــا من أن يعيش يف

عالم وهمي كل األمور فيه على ما يرام ،وهي يف الحقيقة تغلي يف الظالم.

وهــو أفضل ألن الســلوك المكشــوف يمكن التعرف علــى خلله يف وقت
مبكر ُفيســارع إلى إصالحه قبل اســتفحاله .وأما مــا يجري يف الظالم فهو
أشبه بالسرطان الذي ينتشــر دون رقابة وال استعدادات مناسبة لمقاومته.
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وبعبارة أخرى ،فإنه خير لألســرة أن تتحمل الشــر القليــل الظاهر والذي
قد يتبخر بمجرد التعبير عنه ،بدال من مواجهة الشــر الخطير الخفي الذي

ال تحمــد عقباه .فليس هنــاك خير مجاين بدون مقابل .وهذا المثال ينطبق

على أي مجموعة بشرية ،سواء أكانت صغيرة أو كبيرة.
ماذا عن الرق في اإلسالم؟

لقد كان االسرتقاق هو المعاملة السائدة لألسرى يف الديانات السابقة

والعــرف الدولــي عندما جاء اإلســالم )1(.وبقي هذا العرف ســائدا قرونا

عديــدة بعــد مجيء اإلســالم .فليس مــن المســتغرب إذا أجاز اإلســالم
اســرتقاق األســرى معاملة بالمثل حتــى ال يكون موقف المســلمين أمام

أعدائهــم ضعيفــا .ومما يؤكد ذلك أنــه كان للرق مصادر كثيرة مشــروعة

يف ذلك العهد ولكـن اإلســالم لم يجز إال هذا المصدر الوحيد )2(.وجعل
هــذا المصدر جائزا ولي��س واجبا أي أنه ال يوجب اتخاذ األســرى أرقاء،
ولكن يجعل من صالحية إمام المسلمين أو الحكومة اإلسالمية االختيار

بين اتخاذهم أرقاء ،أو إطالق سراحهم بمقابل ،أو إطالق سراحهم بدون

مقابــل )3(.ومع تغير األعــراف الدولية يف التعامل مع األســرى فقد أمكن
لإلسالم العودة إلى األصل الذي يؤكد األخوة بين الناس.

فاألصل يف اإلسالم أن العبودية هلل وحده ،وأن اهلل هو المالك الوحيد

( )1انظــر مثال :الكتاب المقدس :ســفر التثنيــة 20؛ صموئيل الثاين19-18 :12 ،؛ ســفر الملوك،
3 :11؛ أيوب  ،16 -14 :19رسالة بطرس األولى.21-20 ،18 :2 ،

( )2ابن تيمية ،مجموع فتاوى ج.89 :32

( )3سورة محمد4 :؛ ابن تيمية ،مجموع ج382 ،380 :31؛ ابن القيم ،زاد ج66-65 :5
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وأن العالقة بين البشــر هي عالقة أخوة ،والمعيار األساسي يف التفريق هو

التقوى .والتقوى كســب شخصي ال يمكن للبشر أو المخلوقات تحديده

بصفــة جازمة يف الحيــاة الدنيا ،وال يمكن توريثــه أو منحه )1(.ولهذا حث
اإلســالم على حسن معاملة األرقاء ووصفهم بأهنم إخوة لمن يملكوهنم.

بل ،وألحق نسبهم بسادهتم عن طريق الوالء الذي هو يف قوة رباط النسب
حتى أن بعضهم  -يف فرتة وجيزة -أصبحوا حكاما على سادهتم.

()2

وال يعرتف اإلســالم بالرق ظاهرة طبيعية ولكن حالة استثنائية ،ينبغي

التعامل معها بحكمة ،توازن بين القاعدة العامة يف العالقة بين بني البشــر،

وبيــن الواقع الموجود .ولهذا وضع اإلســالم التشــريعات الالزمة إلزالة
الرق بصورة مســتديمة ،إذا انقطع المصدر الوحيد المشــروع .ومن هذه

التشريعات جعل العتق الخيار األول يف التكفير عن بعض الذنوب ،وحث

على مساعدة الرقيق الذي يريد شراء حريته حتى من بيت مال المسلمين،

وحث على العتق كواحدة من األعمال التي لها أجر عظيم ،وجعل تحرير

الجارية التي تلد لسيدها مولودا الزما بعد وفاة سيدها.

()3

وممــا هو جدير بالمالحظــة أن العتق يف حالة التكفير عن الذنب ليس

البديــل الوحيــد ،وإنمــا فيه تخييــر بين عتق رقبــة ،أو إطعام مســاكين ،أو
( )1سورة الحجرات.13 :

( )2محمد قطب ،شبهات ص .35-33

( )3سورة النور33 :؛ البيانوين وخاطر ج،470-468 :2ج296-295 :4؛ محمد قطب ،شبهات
ص .38 -36
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صيــام… )1(،وذلــك ألن الرق ظاهــرة ليس لها أن تدوم؛ فقــد يأيت يوم ال
يجد فيه من تجب عليه الكفارة رقيقا يعتقه.

ما موقف اإلسالم من التنظيم السياسي؟

يتكون أي نظام من عنصرين :المضمون أو المبادئ ،والشــكليات أو

اإلجــراءات .ويف الوقت الذي يضع فيه اإلســالم المبــادئ العامة الالزمة

للتنظيــم االجتماعــي (الجمعيــات والمؤسســات الخاصة) والسياســي

(األحــزاب والمؤسســات العامة) فإنه لم يقيد المســلمين بشــكليات أو

إجــراءات محــددة ،وتــرك هذه األمــور للمســلمين يف كل زمــان ومكان
ليختــاروا مــا يناســب واقعهم وظروفهــم )2(.فقد أجاز اهلل تــوارث النبوة

والســلطة بين داوود وسليمان ،ولم يحرمه .يقول تعالى :ﮋ ﭯ ﭰ

ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮊ ( )3فالمبــادئ صالحة لكل زمان ومــكان ألهنا تخاطب العناصر
الفطرية األساسية لإلنسان .واإلجراءات الجيدة هي يف الغالب ليست إال

نتيجة للتفاعل بين المبادئ الثابتة والظروف المتغيرة المتجددة .وتختلف

درجة التفاعل المطلوبة باختالف مجاالت الحياة .وهي يف مجال التنظيم
السياسي أعظم من غيرها.

فاإلســالم يشــجع على التنظيم وعلى تعيين رئيس للجماعة وإن كان

عــدد أفرادها ال يزيد عن االثنين .وهذا ظاهــر يف الحث على أداء الصالة
( )1مثال :سورة المائدة89 :؛ سورة المجادلة.4-3 :
( )2أسد ص 56-53؛ العوا ص .68-66
( )3سورة النمل .16 :
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جماعــة ،وأن ال يســافر اثنــان إال ويؤمــر أحدهما ،واالنتمــاء إلى جماعة

المســلمين ،والحث على وحــدة الكلمة ،إذ يقــول تعالى :ﮋ ﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ )1(.ويحث اإلســالم على التعاون يف ســبل

الخيــر بين النــاس عامة ،حيث يقول تعالــى :ﮋ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﮊ )2(.كمــا يحــث علــى التعــاون

لتحقيــق المصالح المشــرتكة بين المختلفين حتى يف الديــن .وأبرز مثال
على ذلك الموادعة التي تم عقدها يف عهد الرســول صلى اهلل عليه وسلم

يف المدينة مع اليهود والمشــركين )3(.ويؤكد اإلســالم على حسن التعامل

بيــن الناس ،وإن اختلفوا يف الدين ،فمثال يقول تعالى :ﮋ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮊ.

()4

ومــن حيــث المبــادئ ،فهناك أوجه شــبه كثيــرة بين النظام السياســي

اإلسالمي وغيره .بيد أن هناك أيضا بعض االختالفات الجذرية بينه وبين

النظام الديني المسيحي من جهة ،وبينه وبين النظام الالديني الديمقراطي
من جهة أخرى .وعلى رأس هذه الفروق ما يلي:

 .1النظــام الديني الذي ينتســب إلى مســيحية القرون الوســطى كان

نظاما يغلب عليه أنه بشــري ،ولكنه يتخذ صفة القدسية الكاملة .فالحاكم
( )1سورة آل عمران.103 :
( )2سورة المائدة.2 :

( )3ابن هشام ج108-107 :2؛ حميد اهلل ص 47-39؛ العوا ص .64-50

( )4سورة الممتحنة.8 :
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َ
الحكم النهائي .أمــا يف النظام اإلســالمي فالحاكم فيه
هو المشــرع وهــو

والمحكوم يخضعان للشريعة الربانية المستقلة بصورة كافية ،أي المؤهلة

ألن يحتكــم إليها االثنان .ويــرتك فرصة للتحكيم البشــري يف التفاصيل،
وعنــد االختالف على نســبة بعض النصوص إلى الخالــق ،أو االختالف

يف فهــم النص ،أو يف تشــخيص الواقــع ،أو يف تطبيق الحكــم على الحالة
المحددة.

 .2النظــام الالدينــي الديمقراطــي أو الشــعبي يجعل التشــريعات يف

يــد األغلبيــة الصادقــة أو المصنوعــة أو المزيفــة ،ولم يــرتك لألديان إال

المعتقــدات والعبادات .أما يف النظام اإلســالمي فالمعتقدات والعبادات

والتشــريعات كلها تخضــع لخالق الكون بصورة مباشــرة أو بصورة غير

مباشــرة كما ســبق بيانه .فكلهــا خاضعة للقــرآن الكريم والســنة النبوية،
ويســهم يف وضع تشــريعاهتا العلماء العالمون بكتاب اهلل وســنة رســوله،
إضافة إلى ذوي الخربة يف كل مجال من مجاالت الحياة.

ويضاف إلى ذلك أن النقد البنــاء المنضبط (األمر بالمعروف والنهي

عن المنكــر) واجب ديني ،ال يمكن التنازل عنه بصورة جماعية ،بخالف
الديمقراطية فحرية النقد غير المنضبطة حق للفرد يمكن التنازل عنه.

كما أن الشــورى يف النظام اإلســالمي ( المشــاركة بالرأي) يركز على

الكفاءة ،أي رأي ذوي البصيرة يف العلم الشــرعي أو يف مجال الحكم وال
يقتصــر عليهما ،دون تفريق بين اإلناث والذكــور والكبار والصغار ،أي

أن المعيــار الجوهري هو الخربة يف المجال المحدد .وهو بخالف النظام
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الديمقراطــي أو الشــعبي الذي يصــوغ فيــه ذوو النفوذ ( )1القــرارات .ثم

يصوت عليها بعض الذين بلغوا الســن القانونيــة للتصويت ،بدون تمييز
بيــن ذوي الكفاءة وغير الكفاءة يف الغالب .وهــذا البعض قد يمثل أغلبية

المؤهلين للتصويت أو ال يمثلهم .وقد تسيطر على القرارات مراكز القوة

التي تتمثل يف القوة المالية خاصة بصورة خفية أو مكشوفة.

()2

بيــد أن اإلســالم يثنــي علــى كثير مــن المبــادئ التــي تتبناهــا النظم

الديمقراطيــة ،مثــل مبــدأ حريــة التعبير عــن اآلراء واألفكار والمشــاعر،

ولكن بشــرط عــدم خروجها عن اآلداب اإلســالمية أو عدم تعديها على

حقــوق اآلخرين .فهذه الحرية تســهم يف تشــخيص الواقع الــذي نتعامل
معه والتعرف عليه .وبدون التشــخيص الجيد لــن تكون هناك قرارات أو

حلول صائبة .ومن الوســائل التي يقدرها اإلسالم االنتخابات المشروعة

بأشــكالها واالحتــكام إليهــا ،ما لــم تتدخــل يف الثوابت ،مثــل :مصداقية

النصوص قطعية الثبوت ،والواجب والحرام .كما يشــجع اإلسالم جميع

الوســائل المشروعة المستخدمة يف النظم الديمقراطية أو الشعبية لتوسيع
دائرة االستشارة قبل إصدار القرارات ووضع األنظمة.

ومــن زاوية أخرى ،فإن النظام العلماين يســتند يف الدرجة األولى إلى

( )1ذوو النفوذ ســواء أكانوا مؤهلين يف القضية أو غير مؤهلين وســواء استشــاروا أو لم يستشــيروا
ذوي الخــربة .فالمعيــار وجود النفوذ إلمضاء القرار ،أي لديهم مهارة ووســائل للحصول على
أصوات األغلبية التي تدخل االنتخابات.

( )2نظرا لقصر المدة المحددة لحكم المنتخب والنعدام المحاســبة إال أمام الناس ويف الدنيا فقط
يف النظام العلماين فإن هذا النظام يجعل الحكام أكثر عرضة وأيســر يف التأثر باإلغراءات المالية

والمصالح الشخصية.
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مبــدأ تصارع القوى والمســاومة بين األطراف التي لديها ما تســاوم عليه

ولديها مهارة يف المساومة .والرابح هو من لديه قوة أكرب ولديه مهارة أكرب

يف المســاومة .ويف ظل هذا النظام وانعدام الرقابة الخارجية ،إال من البشر
الذيــن يمكــن صناعة آرائهم أو التمويه عليهم ،تجد المهارة يف اســتخدام

الوســائل غير المشروعة سبيلها يف ســاحة الصراع السياسي بسهولة كبيرة

لتنتصــر المصالح الشــخصية .وقــد يتم هذا النصر على حســاب مصلحة
الجماهيــر العريضــة مــن الشــعب ،وإن كان برضا أغلبية صوريــة منها أو

مخدوعة.

أما يف النظام اإلســالمي ،فيعترب نظام الحكم وسيلة من وسائل تحقيق

الســعادة يف الدنيا واآلخرة .وال تقتصر الرقابــة فيها على رقابة الجماهير،
ولكــن اهلل معهــم رقيب .كمــا أن المحاســبة ال تقتصر على الحيــاة الدنيا

وأمــام الناس فقــط .فقد يكون المجــرم بريئا أمام النــاس لكن اهلل محيط
بحقيقته .وحتى الرقابة البشرية تســتمد قوهتا من التشريعات الربانية ،وال

تقتصــر علــى القوة البشــرية يف اإلقناع ويف المســاومة ،كما هــو الحال يف
النظم الديمقراطية أو الشعبية.

ماذا عن المواطنة والتعددية في الدين؟

لقد عرف اإلســالم التعددية يف أول وحدة سياســية إســالمية نشأت يف

المدينة المنورة )1(.فقد كانت وحدة متعددة األعراق (قبائل األنصار وقبائل
المهاجرين ،واليهود) ،ومتعددة الدين (المسلمون واليهود والوثنيون).

( )1ابن هشام ج.108 -107 :2
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ويراعــي اإلســالم حقــوق األفــراد وحقــوق الجماعة ،ســواء أكانت

أغلبيــة أم أقلية ،ويوازن بينهما ،ولكن بنســب متفاوتة مناســبة لنســبة كل

منهــا .فيمنح الجماعة حقوقا ال يمنحهــا للفرد .ويمنح األغلبية حقوقا يف
الشــؤون الجماعية ال يمنحها لألقلية .وذلــك ألن حق األغلبية يرجح يف

الشــؤون العامة التي يتعذر فيها التعــدد ،والتوحيد فيها ضروري .وبرجح

اإلســالم حقوق الفــرد على حقوق الجماعة ما لم تكــن ضرورية ألغلبية
األفراد.

()1

ويف الحقيقــة ،إن مصطلــح «الذمي» يف العهود األولى لإلســالم ليس

إال جزءا من مصطلح «األقلية» الذي شــاع استخدامه يف العصور الحديثة

للتمييــز بين فئات المواطنين .واالختــالف الوحيد بينهما هو أن مصطلح

الذمــي يقتصر يف التمييز علــى الدين؛ بينما مصطلح «األقليــة» اليوم أكثر

شمولية .فقد يكون مبنيا على صفات وراثية مثل اللون والعرق أو مكتسبة
مثل اللغة والدين.

ويمنح اإلسالم لألقلية يف الشؤون الفردية (مثل العبادات) والحقوق

المدنيــة (مثــل عقود النــكاح واإلرث) حقوقها المناســبة يف ظل المبادئ
العامة للدستور الذي تقره األغلبية.

وجديــر بالذكــر أن مــا كان يســمى بالجزيــة ويدفعهــا المواطــن غير

المســلم يمكن إدراجه تحت ما يســمى بالضرائب .فأقصى ما كان يدفعه

غير المســلم من ماله ال يزيد عن  ،%5أي أن ما يدفعه ال يســاوي إال جزءا

( )1صيني ،األمن الفكري واألنظمة.
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ضئيــال جدا من الضرائب المفروضة اليوم يف النظم الديمقراطية وغيرها.

ويعفى منها الصبي والمرأة والمجنون والفقير حال فقره والشــيخ الكبير،
ُ

ومن به مرض مزمن أو ال يرجى برؤه.

()1

ومع إقرار اإلسالم بميزات األغلبية فإنه يحرص على حقوق األقلية،
إذ يقول نبي اإلسالم صلى اهلل عليه وسلم «َأال من َظَلم مع ِ
اهًدا َأِو ْانَتَقَصُه
َ ْ َ ُ َ
ِ
ِِ
س َف َأَن��ا َح ِ
يب َنْف ٍ
��يًئا بَِغْي��رِ طِ ِ
يجُه َيْوَم
ج ُ
��ه َف ْ
َأْو َكَّلَف ُ
��وَق َطَاقته َأْو َأَخَذ مْنُه َش ْ
ْال ِقيام ِ
��ة» والمقصــود بالمعاهــد معناه الشــامل فيدخل فيه مــن له ذمة اهلل
َ َ

ورسوله ،سواء أكان مواطنا غير مسلم أم مقيما.

()2

ونتيجة لهذه المبادئ التي طبقها حكام المسلمين بصفة عامة استمرت

المسيحية واليهودية يف بالد الشرق األوسط التي حكمها المسلمون قرونا

طويلــة ،بل وانتعشــت فيها .والهند مثــال آخر حيث حكمها المســلمون

حوالي ســبعة قرون ولم يجربوا أحدا من سكاهنا على اإلسالم .لهذا فإنه

ال غرابــة إن بقيت األغلبية الهندية محافظة على ديانتها الهندوســية .ومن

زاوية أخرى ،فإن الجيوش اإلســالمية لم تصل إلى الشرق األقصى ،مثل
إندونيســيا وماليزيــا ،ومع هذا فــإن األغلبية فيها اعتنقت اإلســالم )3(.بل

وكانت الدول اإلسالمية يف شمال أفريقيا خير ملجأ لليهود الذين فروا من

أسبانيا بسبب االضطهاد المسيحي لهم.

()4

( )1أبو يوسف ص 130-129؛ صيني ،حقيقة العالقة ص .64

( )2سنن أبي داوود :الخراج.؛ انظر العسقالين ج.272-270 :12

(.Naik p. 14 )3

( )4المساري ،االعتذار عن الماضي.
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ماذا عن العالقات اإلنسانية؟:

إن اإلسالم يدعو إلى الخير الشامل يف الدنيا واآلخرة لجميع المخلوقات

المكلفة (اإلنس والجن) .وحتى من يرفض اإلسالم طريقا للنجاة يف اآلخرة،

دون أن يعادي اإلسالم أو يظلم المسلمين وال يساند من يظلمهم ،فإن اإلسالم
يجعل حســن المعاملة هي القاعدة يف التعامل معــه )1(.ويحث على التعاون
مع غير المســلمين لتحقيق المصالح المشــرتكة ،يف الحيــاة المؤقتة ما لم

يكن لهذا التعاون أثر ســلبي على ســعادة المســلم يف الحياة األبدية .فاهلل
ســبحانه وتعالى جعل التعاون بين الناس ميال فطريا ،حيث يقول ﮋ ﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮊ.

()2

وبصفــة عامــة فــإن القاعــدة العامــة يف العالقة بيــن المســلمين وغير

المســلمين يحددها قوله تعالى :ﮋ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒﮓﮔﮕ ﮖﮗﮘ ﮙﮚﮛﮜﮝ ﮞ

ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮊ

()3

وبعبارة أخرى ،فإن اإلسالم يحث جميع المخلوقات المكلفة (اإلنس

والجن) على التعاون لتحقيق السالم يف الدنيا واآلخرة )4(.والسالم – كما
( )1سورة الممتحنة.61-60 :
( )2سورة الحجرات.13 :

( )3سورة الممتحنة.9-8 :

( )4صيني ،حقيقة العالقة ،ص .114-111
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هــو معلوم -معنــاه إتاحة الفرصة لكل فرد راشــد ألن يعمل على إســعاد

نفســه دون تدخــل من اآلخرين ،إال أن يحاولوا مســاعدته ،بــدون إكراه،
لتحقيق السعادة التي ينشدها أو التي هي أفضل منها.
وهذا يؤكد حقيقتين مهمتين:

 – 1أن جزءا من االختالف بين الناس أمر فطري وضروري ،ليتعارفوا

ويتنافسوا ،ولكن معيار الكســب الحقيقي هو التقوى ،أي محاولة كسب
رضا اهلل واجتناب غضبه ،وذلك بطاعته فيما أمر به وفيما هنى عنه.

 – 2أن وجــود بعــض االختالفات بين الناس ال يمنــع من التعاون يف

أمور مشرتكة كثيرة .بل ينبغي أن يتعاونوا فيها ليكمل بعضهم جهد البعض

اآلخر لتحقيق السعادة للجميع يف الحياة المؤقتة ويف الحياة األبدية أيضا،
إن أمكن ذلك.

ومــن باب اإلنصــاف يفرق اإلســالم بيــن المحايدين أو المســاندين

من الرافضين لإلســالم دينا ألنفســهم وبين الرافضين المعادين لإلســالم

وألهله .فالفئة األولى تســمى ديارهم ديار سلم واآلخرون تسمى ديارهم

ديــار حرب .بيد أنه مع وجود هيئــة األمم المتحدة فإن المرجح أن جميع

الــدول األعضــاء يف األمم المتحــدة األصل فيهــا أن تكــون ديارهم ديار

ســلم ،مع عدم اســتبعاد الحاالت االســتثنائية التي يفرضها الواقع أحيانا
ولو بصورة جزئية ومؤقتة.

وعموما مسألة التحديد هذه مقيدة باألعراف والظروف الدولية .ومن

جهــة أخــرى ،فإن الــذي يملك صالحية هــذا التصنيف – يف اإلســالم –
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ليــس األفراد أو الجماعات المنشــقة عن الجماعة ولكــن ولي األمر ،أي
الجهة المســؤولة عن الدولة كلها .فنظرة األفراد والجماعات مهما كانت

مخلصــة تنقصها الشــمولية .وهي يف الغالب تكون حماســية ومبنية على

النظرة الجزئية للقضية .ولهذا فإهنا كثيرا ما تنحرف عن الرأي اإلسالمي

الصحيــح .وقد تجر األمــة أو جزءا كبيرا من األمة إلى عواقب ليســت يف
مصلحــة اإلســالم أو المســلمين .بل قد تضر هبــا ضررا بالغــا ،وقد يندم

عليهــا كثير من المتحمســين لتلك القرارات أنفســهم .وهــذا طبيعي ألن
اآلراء الفقهيــة التطبيقية يجــب أن تكون مبنية ليس فقط على الفهم الكايف

للنصوص ،ولكن أيضا على الفهم الكايف للواقع.

وغزوة أحد خير مثال لتوضيح هذه المســألة .لقد رأى الشباب بدافع

الحمــاس وبدافع الغيرة على اإلســالم أن الخروج إلــى العدو هو األليق

بالمســلمين .أمــا نظرة الرســول صلــى اهلل عليه وســلم فكانــت البقاء يف

المدينة للدفاع عنها .فكانت نظرة تتسم بالشمولية ،ألهنا تضع يف حساباهتا

للواقع :قوة العدو وقوة المســلمين ومصير اإلســالم والمســلمين جميعا

على المدى الطويل .والمالحظ أن رأي الشباب كان نابعا من استعدادهم

للتضحيــة بأرواحهــم من أجل دينهم فقط .أما رأي الرســول عليه الصالة

والســالم فــكان نابعا من شــعوره بالمســؤولية تجاه اإلســالم ومســتقبله
والمسلمين جميعا وسالمتهم .وشتان بين هذا وذاك.

وهــذا ال يعني أن بعض القرارات الحكومية قد ال تخدم إال المصالح

الشــخصية لذوي النفوذ ولو على حســاب اإلســالم والمســلمين .بيد أن
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الغالــب على القرارات الصــادرة عن الجهات المســؤولة أهنا أبعد نظرا
وأكثر حذرا وتحسبا للعواقب الوخيمة.

ما موقف اإلسالم من الحوار عبر األديان؟

قد يتخوف بعض أصحاب الديانات من الحوار مع أصحاب الديانات

األخرى ،معتقدين بأن ما يسمى «الحوار بين األديان» هو نوع من التنازل.

وهــذا غير صحيح .وعمومــا يمكن تصنيف الحوار «بيــن األديان» ،أو –
على األصح -بين ممثلي األديان يف أربعة أصناف:

()1

 .1االعــرتاف المتبــادل بصحة جميع ديانات المشــرتكين يف الحوار.

واألصــل يف هذا النــوع أنه مرفوض عند أصحــاب الديانات ذات الطبيعة

الدعويــة مثل المســيحية واإلســالم .وقد ينــدرج يف هــذا الصنف جميع

روج بطريقة مباشــرة لديانة الطرفيــن معا ،وإن
الجهود المشــرتكة التي تــ ِّ

كانت بغير قصد منهما.

 .2االعــرتاف المتبــادل بوجــود هذه الديانــات يف الواقــع وبضرورة

التعامــل مــع االختالفات الناتجة عــن االختالف يف الدين .ويتم تســخير

التحاور للوصول إلى طريقة للتعامل مع هذه االختالفات ،تحقق السالم

لجميع األطراف ،وتحقق التعاون المثمر يف األمور المشــرتكة .واإلسالم
يشجع هذا لما سبق بيانه.

 .3محاولــة كل صاحــب دين إقنــاع اآلخر بما يعتقد أنــه الدين الذي

يحقــق الســعادة يف الدنيا واآلخــرة .ولو تأملنا يف جميــع الجهود الدعوية
( )1صيني ،اإلسالم والحوار .
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للرســل عليهم الصالة والســالم لوجدنــا أن المبادرة بالدعوة ليســت إال

الخطوة األولى لمثل هذا الحوار؛ وهو واجب الرســل كلهم وواجب كل
الدعــاة إلى الحق .فالحوار بين ممثلي األديان المختلفة وأصحاهبا فرصة

طيبة للدعوة إلى ما يعتقد كل طرف أنه الحق ،يف جو يســوده الود وصفاء

الذهــن مما يهيــئ الفرصة المناســبة ألن يتفكــر كل محــاور فيما يعرضه
المحاور اآلخر عليه.

 .4حــوار تلقائي مدمــج يف المعامالت التي تجــري يف الحياة اليومية

بيــن أصحاب الديانات المختلفة ،ويســتخدم فيه الطرفان وســائل التعبير
اللفظية وغير اللفظية ،عن قصد أو بطريقة عفوية.

ما الموقف من منظمات حقوق اإلنسان؟

كثيرا ما تقوم منظمة حقوق اإلنســان وبعــض المؤتمرات التي تقيمها

الهيئــات والمنظمــات المنبثقــة عن هيئــة األمــم المتحدة بجهــود جيدة

ومشكورة يف الذود عن حقوق بعض الفئات المهضومة حقوقها.

بيــد أهنا أحيانا تثير قضايا قانونية وسياســية تتعــارض مع أهداف هيئة

األمم المتحدة .فمثال ،تحشر هذه الهيئات نفسها يف التشريعات المحلية،

التي ال تطبق إال على المواطنين الذين اختاروا هذه التشريعات أو اختارهتا

أغلبيتهم.

نحن ال نشــك يف صــدق نوايا كثير مــن العاملين يف هــذه المنظمات،

ولكــن يبدو أن هذا الحماس المخلص لبعض النشــطين منهم ،يســهم يف
تعد خرقا واضحا لحقوق الشــعوب يف تقرير
صدور توصيات هي نفســها ُّ
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مصيرها يف الدنيا ويف اآلخرة .كما أن فيها انتهاك واضح لحرية الشــعوب

التي اختارت طواعية االنضمام إلى األمم المتحدة .ويضاف إلى ذلك أن
بعض الفئات المغرضة قد تتســلل إلى هذه اللجان والمنظمات لتستغلها

يف تحقيــق مصالحهــا الشــخصية .ومــن مصالحهــا إفســاد العالقات بين

الشعوب ومحاربة مبادئ هيئة األمم المتحدة بطرق ملتوية ،وذلك لتكون
السيادة لها يف النهاية .وهذا يثير عددا من التساؤالت:

 – 1من أين جاءت ســلطة هذه المنظمات أو المؤتمرات التي تحاول

ممارستها على الشعوب؟ هل اختارهتا الشعوب بالتصويت أو على األقل
أغلبيتها؟

 – 2ما شرعية قرارات أغلبية المؤتمرين؟ وإذا كانوا يمثلون الحكومة

الشــرعية لشــعب محدد ،فهل قراراهتم فوق قرارات الغالبية من الشــعب
الذي يمثلون حكومته؟

 – 3وإذا كانوا ال يمثلون الشعوب بواسطة االنتخاب أو اإلنابة ،فإلى

أي قانون يستندون يف التدخل يف الشؤون الداخلية للشعوب؟

 -هل يســتندون إلــى مبادئ األمم المتحدة؟ إن تدخلهم يف الشــؤون

الداخليــة للــدول األعضــاء يف األمم المتحــدة أول خرق لمبــادئ األمم

المتحدة التي تعرتف باستقالل األعضاء.

()1

 -هــل يســتندون إلى مبــادئ الديمقراطية؟ إن عملهم هــذا ُيعد خرقا

لمبادئ الديمقراطية التي تجعل السلطة العليا يف يد األغلبية من الشعب.
( )1ميثاق األمم المتحدة ،الفصل األول ،المادة األولى ،الفقرة  ،2المادة الثانية ،رقم .7
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 -هل يســتندون إلى مبادئ العدالة اإلنســانية والحقوق اإلنسانية؟ إن

كثيرا من القرارات التي يؤيدوهنا تعد أكرب اعتداء على الحقوق اإلنســانية

للشعوب وأغلبيتها يف بعض الدول.

إن الغالب على قرارات هذه المنظمات أهنا ليست ملزمة ألي شعب،

مــادام أعضاؤهــا ال يمثلون شــعبا محــددا بطريقــة قانونية .وهــي مجرد
توصيات غير ملزمة ووجهات نظر لبعض األفراد.

وعموما فإن اإلســالم يحرتم جميــع الجهود المبذولــة يف الدفاع عن

المظلومين ،بصرف النظر عن من يقوم هبا ،ويشــجع على اإلســهام فيها،

وإن كان المظلوم من غير المســلمين )1(.لهذا فإنه يشــجع هذه المنظمات

على التدخل ولو أدبيا يف بعض المجاالت التي تبذل فيها جهودا مشكورة،
ومن هذه المجاالت:

دولة ً
 - 1حين تظلم ٌ
دولة أخرى ،والسيما بعد نشأة األمم المتحدة.

 - 2حين تظلم الدولة شعوب دول أخرى أو بعض مواطنيها يف ضوء

قوانينها المحليــة أو القوانين الدولية الملزمة .وبعبــارة أخرى ،تميز أثناء

التطبيــق بين المواطن وغيــر المواطن أو بين المواطنين بســبب العرق أو
بسبب بعض الصفات الوراثية ،والسيما بعد نشأة األمم المتحدة.

 – 3حين تغتصب فئة من الغزاة أراضي وممتلكات السكان األصليين

يف منطقة جغرافية محددة.

 – 4حيــن تحــرم الحكومــة بعــض مواطنيها مــن حقوقهــم الطبيعية

( )1صيني ،عالقة المسلمين ص .65-64
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مثــل :نصيبهم من الثــروة الوطنية ،وحقهم يف التعليــم ،وحقهم يف اختيار
العمل الذي يقدرون عليه ،وحقهم يف السكنى يف المناطق التي يختاروهنا

بشــروطها القابلــة لالكتســاب ،مثــل القدرة علــى دفع الثمــن واإليجار،
والمحافظــة علــى النظافة العامة ...أما الشــروط التي تتعــدى على حرية

العقيــدة والــرأي ،والمبنيــة على الصفــات الوراثيــة مثل اللــون والعرق
فمرفوضة تماما.
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الف�سل اخلام�س

املراأة يف الإ�سالم
يعزز اإلســالم -بتعاليمه -الفطرة البشرية التي خلق اهلل الناس عليها.

لقــد خلــق اهلل النــاس ذكــورا وإناثــا ليكون هنــاك نوع مــن التخصص يف

مجاالت أساســية ال يمكن االســتغناء عنهــا ،ثم ليكمــل بعضهما بعضا.

وهما يشبهان يف ذلك الليل والنهار اللذين يؤلفان اليوم ،والتيار الموجب

والســالب اللذين يؤلفان الطاقة الكهربائية التي تبعث الحياة أو الحركة يف

كثير من الجمادات.

ميز اهلل به اإلناث حرارة العاطفة وغلبتها على ســلوكهن ،وذلك
ومما ّ
إضافــة إلى تميز األنثى بالرقــة يف ِ
الخلقة التي تقيد حرية حركتها يف أرجاء

البيئــة التي تعيــش فيها مع الرجل .وجعلها الخالق ســبحانه وتعالى تتميز

بالرقــة يف األخــالق ،لتكون قــادرة على امتصاص حــدة الرجل ،ولتكون

جذابة توفر له المأوى النفســي الالزم فتخفف عنه همومه وتنســيه عناءه،
ولتكون حنونة ومناسبة لرتبية الصغار .فهي مخلوقة ناعمة وأكثر استعدادا

للتضحية بنفســها يف ســبيل إســعاد اآلخرين .وهذه الصفات والمكونات

البشرية ال تســتغني عنها أي أسرة سعيدة أو مجتمع .فقد أثبتت التجارب

العلمية أن المرأة أكثر قدرة على احتمال األوضاع النفسية الصعبة ،وأكثر
استعدادا للشفاء من الصدمات النفسية.

ومــن جهة أخــرى ،فإن اهلل خلق الرجــل متصفا بالخشــونة التي تتيح

لــه فرصة التجول يف مســاحة أكرب مــن حيث الموقع ومــن حيث الوقت.
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فالرجــل أقدر جســميا على حماية نفســه مــن المخاطر التــي قد يتعرض

لها اإلنســان ،ويجعله ذلك أقل عرضة لالعتــداء .كما يغلب على تكوينه

النفســي أنه أقدر على الثبــات أمام كثير من األحــداث ،مثل ظهور بعض
الحشــرات أو الحيوانات بصــورة مفاجئة .ولهذا ،فهو يجــرؤ على ارتياد

مواقع مأهولة أو موحشة أو محفوفة بالمخاطر ،بجسارة وبسالمة أكرب مما

هــو متاح للمرأة .وهو يجرؤ وبأمان أن يتحرك يف أرجاء البيئة المســكونة
والموحشة ،حتى يف الساعات المتأخرة من الليل أكثر من المرأة.

وعمومــا عندما نتحدث عن الصفات التي تميــز الرجل أو المرأة فإن

هــذا ال ينفــي وجود حــاالت اســتثنائية ،حيث يــربز الرجــل يف مجاالت
اختصاص المرأة وتربز المرأة يف مجاالت اختصاص الرجل.

وســيتضح معنا فيما يلي أن اإلســالم جعل المرأة مســاوية للرجل يف

األهميــة يف كثيــر من األمور قبــل أربعة عشــر قرنا ،وجعلهــا أعلى مكانة

يف بعــض األمور .أما التشــريعات البشــرية فلم تمنحها كثيــرا من حقوقها

األساســية إال يف القــرن الماضــي .كما منحها اإلســالم حقوقا لم تحصل
بعد مثل إعفائها من المسؤولية المالية تجاه األسرة.
عليها ُ

ما مكانة المرأة في مقابل مكانة الرجل؟

هناك نصوص يســتدل البعض هبا للتدليل على خالف القاعدة العامة

يف العالقــة الطبيعة بيــن الرجل والمرأة ،التي تشــبه عالقة النهــار بالليل،

حيث االختالف يف الطبيعة مع التكافؤ يف األهمية.

ومن النماذج على الخطأ يف فهم النص بسبب تجريده من السياق قول
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الرسول صلى اهلل عليه وســلم «َيا َمْعَشَر النَِّساِء َتَصَّدْقَن َفإِ ِّني ُأِريُتُكَّن َأْكَثَر
ِ
الن ِ
ارَ .فُقْلنَ َ:وبِ َم َيا َرُس َ
��ول اهلل ِ؟ َقَالُ :تْكثِْرَن َّ
��ير.
َأْهِل َّ
اللْعَن َوَتْكُفْرَن ْالَعش َ
ين َأْذه ِ
ِ
م��ا رَأي ُ ِ ِ ِ
الرُجِل ْالَح ِ
اكّنَ.
ازِم ِمْن إِ ْحَد ُ
ب لُل ِّ
ت مْن َناقَصات َعْقٍل َود ٍ َ َ
ب َّ
َ َ ْ
ُقْلن وما ُنْقصان ِدين َِنا وعْق ِلَنا يا رس َ ِ
ادُة ْالَمْرَأ ِة ِمْثَل
َ ََ َ ُ
��ول اهلل؟ َقالَ َ:أَلْيَس َش َ
��ه َ
َ َ
َ َ ُ
ِ ِ ِ
ف َش��ه ِ
نِص ِ
��ن ُنْقَص ِ
ان َعْق ِلَهاَ .أَلْيَس إِ َذا
الرُجِل؟ ُقْلَن َبَلىَ .قالَ َ:فَذلك م ْ
َ َ
ْ
ادة َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
()1
ت َلْم ُتَصِّل َوَلْم َتُصم؟ْ ُقْلَنَ :بَلىَ .قَالَ :فَذلك مْن ُنْقَص ِ
َح َ
ان دينَها».
اض ْ

فالسياق هو أن اليوم كان يوم عيد ويريد الرسول صلى اهلل عليه وسلم

حثهن على التصدق .فهي مناسبة طيبة لمداعبتهن بقول يرتكز على حقائق

جزئية هي :أن شــهادهتن يف بعض األمور بنصف شهادة الرجل ،واإلعفاء

مــن الصالة بــدون قضاء ،وتأجيل صــوم رمضان إلى أيــام أخر .وجاءت

الدعابــة مدحا يف صيغة ذم ،أي ناقص��ات عقل ودين ،ولكن قادرات على
التحكم يف عقول الرجال األشداء.

وإذا كن أكثر أهل النار فذلك طبيعي ألن عددهن أكرب من عدد الرجال

إضافــة إلى عوامل أخرى .وأما كوهنن يكفرن العشــير بالمبالغة يف نكران

الخير فهي طبيعة الزمة لإلنسان العاطفي.

وعلــى وجه العموم فإن مكانة المرأة – يف اإلســالم  -يف مقابل مكانة

الرجل تقع يف فئات ثالث:

أ  -حــاالت تتســاوى فيهــا المــرأة مــع الرجــل .لقد جعل اإلســالم

النســاء شــقائق الرجــال ،كمــا قــال الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم.

()2

( )1صحيح البخاري :الحيض.
( )2الرتمذي :الطهارة.
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وجعل الرجال والنســاء أوصياء بعضهم على بعــض ،حيث يقول تعالى:
ﮋﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ...ﮊ( )1ويقول تعالــى :ﮋ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﮊ.

()2

ويقــول تعالــى :ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ ﮊ ( )3ويقــول تعالــى :ﮋ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧﮨﮩﮪﮫ ﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

ﯓﯔ ﯕﯖﯗﯘ

ﯙ

()4
حمــل
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﮊ.
ُ
وي ِّ

اإلســالم المرأة نصف المســؤولية فقط بالنســبة لخــروج آدم وحواء من
()5
حمــل الرجل المســؤولية الكــربى يف ذلــك ألن القرار
الجنــة .بــلُ ،
وي ِّ

النهائي يف يده.

()6

ب  -حاالت تميزت فيها المرأة على الرجل .لقد جعل اإلسالم حقوق

( )1سورة التوبة.71 :

( )2سورة النساء.32 :

( )3سورة النحل.97 :

( )4سورة األحزاب.35 :
( )5سورة البقرة.36 :
( )6سورة طه.121 :
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األم يف اإلسالم أعظم من حقوق األب )1(.ويف المملكة العربية السعودية ،مثال

يمنح نظام الموظفين الحكومي إجازة –حدها األدنى -خمسا وأربعين يوما
للوالــدة ،اعتمادا على التقدير الذي ورد يف الحديث النبوي عن مدة النفاس،

وذلك إضافة إلى إجازهتا الســنوية )2(.وبنــاء على مقدار عدة المرأة عند وفاة

زوجهــا المنصوص عليها يف القرآن الكريم( )3يمنحها نظام الموظفين حوالي

مائــة يوم إجازة خاصة غير إجازهتا الســنوية .وليس للرجال حق مماثل .كما

ســمح لها اإلســالم بلبس الذهب ولبــس الحرير دون الرجــال .وأعفاها من
الصالة يف الشهر أسبوعا أثناء الحيض وبعد الوالدة أكثر من شهر.

ولــم يقتصــر األمر علــى ذلك فقد جعل اإلســالم لرتبيتهــن فضال لم

يجعلــه للذكــور ،حيــث يقول الرســول صلى اهلل عليــه وســلم « َال َيُكوُن
ث َأَخوا ٍ
ٍ
()4
ِألَ َح ِدُكْم َثَال ُ
ت َفُيْح ِس��ُن إَِلْي ِهَّن إِال َدَخَل اْلَجَّنَة».
ث َبَنات َأْو َثَال ُ َ
ِ َ ِ ِ ()5
وكذلك يقول الرســول صلى اهلل عليه وسلمَ« :خْيُرُكْم َخْيُرُكْم أل ْهله».
فيجعل اإلحسان إلى الزوجة معيارا لدرجة خيرية الرجل.

فهل نقول بأن اإلسالم يمارس التمييز العنصري ضد الرجل؟

ج – منــح الرجــل صالحيات ومزايا .لقد جعل اإلســالم الرئاســة يف

األســرة للرجل وزاد نصيبه يف اإلرث ،عندما يكون مســؤوال عن األنثى،
( )1انظر مثال :البخاري :األدب.
( )2الرتمذي ،الطهارة.

( )3سورة البقرة.234 :

( )4الرتمذي :الرب والصلة.
( )5الرتمذي :المناقب.
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وجعل شــهادته ضعف شــهادة المــرأة يف بعض األمــور .ويف مقابل ذلك

حمله مسؤوليات أعفى المرأة منها ،حيث جعل الرجل مسئوال عن أسرته
ّ

ماليا ،يف حدود المصاريف األساسية ،وجعله الحارس لها.

وهكذا نالحظ أن اإلســالم يجعلهما متماثلين يف أشــياء كثيرة وجعل

لــكل منهما ميزات .وهبذا يســاوى اإلســالم بينهمــا ليس مســاواة النهار

بالنهــار والليل بالليل ،ولكن مســاواة الليل بالنهــار يف األهمية ،ويف عدم
اســتغناء الحياة المثالية عنهما ،كما أن اليوم الكامل ال يســتغني عن النهار

أو الليل.

وعموما عندما نتحدث عن اإلســالم فإنه ينبغي التفريق بين اإلســالم

وبين تطبيقات المســلمين التي قد تنحرف كثيرا عن التعاليم اإلســالمية،

وذلك ألهنما شــيئان مختلفان .وخيــر للمرأة المســلمة أن تطالب بحقها
يف اإلســالم ،بــدال من المطالبة بالمســاواة مــع الرجل ،حســب المفهوم

العلماين ،وذلك ألن المســاواة ســتفقدها كثيرا مــن الحقوق الفطرية التي

يؤكدها اإلسالم.

ولو راجعنا نصوص الثورة الفرنسية التي يتغنى هبا المنادون بالمساواة

غير الواقعية ودســاتير كثير من الدول ومنها الديمقراطية العلمانية لوجدنا
أهنــا لم تعرتف بحق المــرأة يف كثير من األمور ،التي ضمنها اإلســالم لها
منذ أكثر من أربعة عشــر قرنــا ،إال يف القرون األخيرة .ليس هذا فحســب

بعد مثــل إعفائها من المســؤولية المالية
بــل هناك حقوق لــم تمنحها لها ُ
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الخاصة بأسرهتا وباستقاللها ماديا بصورة تامة.

()1

فهــل بعد هذه الحقائق ترغب المســلمة العاقلــة يف الحصول على ما

حصلت عليه المرأة الغربية وتتنازل عن الحقوق واالمتيازات التي منحها
لها اإلسالم؟

ما مكانة المرأة في النشاط السياسي؟

للصفات الفطرية التي ســبق الحديث عنهــا ،عند بيان وضع المرأة يف

اإلســالم ،تبين معنا أنه لكل مــن الرجل والمرأة صفات تميزه عن اآلخر.
كمــا بــدا واضحا أن الصفات التي يتميز هبــا الرجل تجعله – يف الغالب –

أصلــح للوالية الكربى ،والســيما إذا كانت هذه الواليــة تجمع صالحية
االجتهــاد والقضــاء والتنفيذ )2(.وأمــا الواليات األخرى فقــد اختلف يف

بعضها فقهاء المسلمين .ومن هذه المجاالت التي اختلفوا فيها :القضاء،

والحســبة (الوظيفــة الرســمية لألمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكر)
والوظائف اإلدارية األخرى.

ولكن من المؤكد أن اإلسالم يجعل المرأة مؤهلة لتحمل المسؤولية.
فالرســول صلى اهلل عليه وســلم يقــولُ « :كُّلُكْم َراٍع َوُكُّلُكْم َمْس��ُئوٌل َعْن
ِ ِِ
َر ِعَّيتِ ِه .ا ْ ِ
��ئ ٌ
��ئ ٌ
الرُجُل َر ٍ
إلَمُام َر ٍ
ول
اع فِي َأْه ِل ِه َوُهَو َمْس ُ
اع َوَمْس ُ
ول َعْن َرعَّيتهَ ،و َّ
( )1الدواليبــي ،حقــوق اإلنســان ص 5-4؛ وانظر مثال الدســتور األمريكي الــذي صدر يف 1787
َ
للمواطنة على البيض األحرار ولم يتم منح المرأة حق االنتخاب صراحة
ويقتصر الحق الكامل
إال يف عام 1920؛ انظر دورين ،التجربة الدستورية.

( )2ويســتند ذلك إلى تعليق للنبي صلى اهلل عليه وســلم عندما قيل له أن الفرس ملكوا عليهم امرأة:
َلْن ُيْفلَِح َقْوٌم َوَّلْوا َأْمَرُهُم اْمَرَأًة” (البخاري :المغازي) .ويعلق البعض بأن هذا القول ال يدل على
تحريم تولية المرأة ولكنه تنبؤ لما سيحدث لفارس .وقد صدقت نبوئته ،عليه الصالة والسالم.

92

تساؤالت جدلية حول اإلسالم وتعليقات

ِ ِ
اعيٌة فِي بي ِ
ِ
ِ ِِ
��ئ َ
ا...وُكُّلُكْم
ت َزْوِجَها َوَمْس ُ
ولٌة َعْن َرعَّيتَه َ
َع ْ
َْ
��ن َرعَّيتهَ ،وْالَمْرَأُة َر َ
ِ ِ ِ ()1
اع َوَمْسُئ ٌ
َر ٍ
ول َعْن َرعَّيته».
كما أن اإلســالم لم يهمل المشــورة المتميزة للمرأة .فقد أخذ رسول

رب العالميــن الذي ينزل عليه الوحي مشــورة زوجته أم ســلمة رضي اهلل

عنهــا ،عندمــا رفض أصحابــه تنفيذ أمره بحــل اإلحرام ،تعبيــرا عن عدم
القناعة بفقرة يف اتفاقية الســالم مع قريش التي كانت تضطهد المســلمين.

وكانت الفقرة تقول بأن على المسلمين إعادة من يسلم من قريش إليها وال
ترد قريش من يهرب إليها من المســلمين .فقد أشــارت عليه أم المؤمنين

بأن يبدأ هو يف حل إحرامه دون أن يكلمهم .ففعل رســول اهلل ما أشــارت

عليه ،فبادر الجميع إلى فعل ذلك.

()2

لماذا شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل أحيانا؟

يقــول تعالــى :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ...ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒﮓ ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ

ﮜ ﮝ.ﮊ

()3

اآليــة إرشــاد عــام للمتعاملين بمعامــالت مالية مؤجلــة .وهناك فرق

بين الشــهادة التي قد يعتمدها القاضي والشهادة التي ُيوصى هبا أصحاب

الحقوق عند إبرام العقود .ففي الحالة األولى يقوم الواقع بفرض شروطه
( )1صحيح البخاري :الجمعة.

( )2ابن القيم ،زاد المعاد ،ج.295 :3

( )3سورة البقرة282 :؛ وانظر مثال تفسير ابن كثير.
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الخاصة على الشــهادة ،مثل رفض شــهادة القريــب يف بعض القضايا وإن
كان رجال مع قبول شهادة المرأة األجنبية.

ويضــاف إلــى ذلك أن اإلســالم قــد جعل مســؤولية اإلشــراف على

األســرة على عاتق الرجل فكانت له الرئاســة يف األســرة بســبب الصفات

الخاصــة التــي توفرت له ولم تتوفر للمرأة .ومــن الطبيعي أن يكون لقول
المســؤولين ورأيهم وزن أكرب حتى يف النظــم الديمقراطية .فرأي الرئيس

يعترب مرجحا للنصف الذي هو معهم عندما تنقسم األصوات إلى نصفين

يف القضية المحددة.

ويف ضوء االختالفات الفطرية التي ســبقت اإلشــارة إليها كان الرجل

أكثر إحاطة بالبيئة الواســعة ،وأصلح للشــهادة يف كثير من القضايا ،وكان

لشهادته وزن أكرب ،وأقل تعرضا للخطر يف حالة الشهادات التي قد ترتتب

عليها مخاطر.

وهنــاك مجــاالت أخــرى تعتــرب فيها شــهادة المرأة مســاوية لشــهادة

الرجــل( )1ويف قضايا ذات أهمية كربى .ومثال ذلك أن المســلمين تعلموا

كثيــرا مــن أمور دينهم عن طريق زوجات الرســول صلى اهلل عليه وســلم.

وهناك أمور تتعلق بعورات اإلناث ال يمكن للرجل أن يشهد فيها .فالشهادة

فيها مقتصرة على المرأة ،وكذلك الحال بالنسبة للرجال .فالمسألة ليست

مسألة أقل شأنا أو أعظم شأنا ولكن األصلح يف قضية محددة.

( )1سورة النور .9-6 :يقسم الزوج أربع مرات ليثبت إدانة زوجته بتهمة الزنى فتقسم زوجته أربع
مرات لتدفع عن نفسها هذه التهمة.
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كمــا أن المرأة أصلح لرعاية األطفال .ولهذا نجد كثيرا من المحاكم،

حتــى يف الدول ذات النظام الالديني ،تجعــل حضانة األطفال إلى األم يف

حالة انفصال األبوين( .الواليات المتحدة األمريكية مثال) فهل نقول :إن

هــذا النظام يهضم حقوق الرجل ويحرمه من المســاواة مع المرأة؟ أو أن
اإلسالم يحرم المرأة من المساواة مع الرجل؟

طبعــا .ال نقــول ذلك ،ولكــن نقــول :إن األم أصلح لرعايــة األطفال

الصغار من الرجل ،والرجل أقدر على الشهادة يف كثير من القضايا.
لماذا ترث المرأة نصف ما يرثه الرجل أحيانا؟

انطالقــا من الحقائق الفطرية الســابقة فإن اإلســالم يجعل مســؤولية

توفيــر العيش علــى الرجل ،ســواء بالنســبة لزوجتــه وأوالده أو بالنســبة

لوالديه العاجزين عن العمل أو إخوته غير القادرين على العمل أو أخواته

غير المتزوجات الاليت ال عائل لهن .ولم يجعل ذلك من مسؤولية المرأة

حتى تجاه والديها ومن يعوالن من الصغار.

لهذا ،فإن اإلسالم ال يجيز مثال :للمسلم أن يدفع زكاة ماله المفروضة

عليــه إلــى زوجتــه أو أوالده ،وذلك ألن األصل أن يكفيهــم حاجتهم من

بــاب القيــام بالواجب ،وليس من بــاب التصدق .فالــزكاة ال يجوز دفعها
إال يف مصــارف محــددة ال يجــوز صرفها يف غيرها .وهــذه المصارف إما

أهنا تســد حاجة شبه دائمة أو مؤقتة لبعض المســتحقين أو تحقق مصالح

عليــا .فاهلل ســبحانه وتعالى يقــول :ﮋ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥﮦﮧﮨ ﮩﮪﮫﮬﮭﮮ
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ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﮊ.

()1

وتحتفظ المــرأة بممتلكاهتا التي جمعتها قبل الــزواج وعقب الزواج

بصورة مستقلة .بل وتســتطيع أن تستأجر زوجها إلدارة أموالها الخاصة.

وكفل لها اإلســالم االحتفاظ بشــخصيتها القانونية المســتقلة قبل الزواج

وبعد الزواج .فالمرأة قبل الزواج تنتسب إلى أسرة أبيها؛ وهي بعد الزواج

كذلك .وال يتغير لقبها بعد الزواج ،كما هو الشائع يف كثير من المجتمعات

المتحضــرة ماديا ،حيث تأخذ لقب أبيها قبل الــزواج ،ويلزمها العرف أو

القانــون بلقــب زوجها بعد الزواج ،وكأن «ملكيتها» تنتقل من أســرة أبيها
إلى أسرة زوجها بعد الزواج.

ولو تأملنا اآلية الحادية عشــرة من سورة النســاء لوجدنا أن الزيادة يف

الميراث مرهونة بالمســؤولية والنفع .فإذا انعدمت المســؤولية المباشرة

فإن الزيادة تنعدم .فــاهلل تعالى يقول :ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﮊ.

()2

فاالبنــة الوحيدة ترث نصف مال والدها ويشــرتك بقية الورثة :ذكورا

( )( )1سورة التوبة.60 :
( )2سورة النساء.11 :
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وإناثا يف النصف اآلخر ،أو ترث االبنتان ثلثي مال والدهما ويشــرتك بقية

الورثة يف الثلث.

فاإلرث تحدده درجة القرابة المرتبطة بدرجة المسؤولية.

واإلرث – عموما -ليس المصدر الوحيد للدخل المادي .بل ال ينبغي

أن يكــون مصــدرا يعتمد عليه اإلنســان كلية .فقد خلــق اهلل الناس ذكورا
وميــز كال منهم بمميزات يحتــاج إليها المجتمع اإلنســاينّ ،
ووفر
وإناثــاّ ،

لكل منهما العقل وفرص الكســب الذايت .وأما العاجز فأوكل مســؤوليته

إلــى األعضاء األصحاء يف المجتمــع .فجعل له نصيبــا يف دخل القادرين
منهم وسماه الزكاة المفروضة وحث على التصدق عليه أيضا.

أمــا يف الغــرب فــإن طالبــت المــرأة بالمســاواة يف اإلرث فذلــك من

حقها ،مادامت مســؤوليتها مساوية لمسؤولية الرجل تجاه األسرة .ويحق

لهــا ذلك والســيما أن كثيرا من القوانين الوضعية تقســم ثــروة المطلقين
بالتســاوي بين الرجل والمرأة ،عند انفصال الزوجين .وربما تكون المرأة
قد بذلت جهدا أكرب يف جمع تلك الثروة أو أهنا قد ورثت مالها من قريب،

ولم يسهم زوجها يف جمعه بأي شكل من األشكال.

ما القاعدة في زواج المرأة وطالقها؟

األصل يف اإلســالم أن المرأة ال تتــزوج إال بولي أمر ،وهناك حاالت

استثنائية يجيز فيها الفقهاء تزويج نفسها أو بواسطة وكيل تختاره هي .وال

تتــزوج المرأة إال بموافقة ولي أمرها ألن األنثى قبل الزواج يصرف عليها

والدها أو أخوها أو ابنها؛ وإذا فشل الزواج عادت إلي ولي أمرها ليصرف
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عليهــا مــن جديد .وإذا عجز الزوج أو رفض الصــرف على أوالده يضطر

ولي أمرها إلى تأمين معيشة أوالدها أيضا وتربيتهم.

أما الطالق فقد جعله اإلســالم يف يد الرجــل ألن المرأة عندما تتزوج

يكلف اإلســالم الرجل بدفع مهر لها وال تدفع له شــيئا .وهو مسؤول عن
تأثيث بيتها وليســت مســؤولة عن ذلك .وهــو الذي يقوم بتأمين ســكنها

ومأكلهــا ومشــرهبا وملبســها يف الحدود الالزمــة إضافة إلــى عالجها إذا

مرضت .وهو الذي يصرف على أوالدها حتى إذا فشــلت الحياة الزوجية

وافرتقا.

ويضاف إلى ذلك أن الزوج يف أســرته مثل الحكومة يف الدولة يحتاج

إلــى صالحيات ،ومنها صالحيــة عقوبة من يضر بمصلحة األســرة حتى

يتمكن من أداء مســئولياته .فأي نظــام حكم صالح ال يمكن أن يخلوا من

أنظمة للعقوبة ،تطبق على المســتحقين لهــا .ولهذا كان من صالحية رب
األســرة التأديب ولــو بالضرب كوســيلة أخيرة قبل الطــالق .ولكن ليس
الضــرب الذي فيه مهانة كالضــرب على الوجه أو الضرب الذي يتعارض

مــع ما جعله اهلل مــن المودة والرحمة بالفطرة بين أفراد األســرة الواحدة،
وخاصة بين الزوجين.

()1

ومنــح اإلســالم الزوجــة الفرصــة للتظلم إلــى أهلها وإلــى الجهات

الرســمية ،وإلــى المحكمين ومنحها حق الحصول علــى الطالق لتقصير

الزوج يف أداء واجبات الزوجية .كما أن يف إمكاهنا شراء طالقها من زوجها

( )1صيني ،الخطاب اإلسالمي.
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إذا كانت ال ترغب فيه ،بإعادة المهر وتعويضه عن تكاليف الزواج مثال.

ومن زاويــة أخرى ،فإن الطــالق أبغض الحالل إلــى اهلل )1(.والرجل

بحكــم طبيعته التي يغلــب عليها العقالنيــة مقارنة بالمــرأة وألنه يتحمل

تكاليــف الزواج ويتحمــل مصاريف األوالد حتى بعــد الطالق فإنه – يف
الغالب  -أكثر حرصا على استمرار الحياة الزوجية.

لماذا ال يمكن للمسلمة الزواج من غير المسلم؟

لعــل من أمثلة حرص اإلســالم علــى حقوق المرأة أيضا أنه ال يســمح

للمرأة أن تتزوج رجال ال يلزمه دينه احرتام ديانتها .ولهذا فإن اإلسالم يحرم

على المسلمة الزواج من غير المسلم .ويسمح للمسلم بأن يتزوج اليهودية

أو النصرانيــة ،حيــث يقــول تعالــى :ﮋ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ

ﯹ ﯺ ﯻ...ﮊ ( )2والواضــح من النصوص الصريحة أن اســتثناء
التزاوج بين المسلمين وغير المسلمين مقتصر على زواج المسلم بالكتابية

فقط )3(.والحكمة يف ذلك كما يظهر لنا هي لسببين رئيسين:

 – 1اليهودية والنصرانية من الرســاالت التي يعرتف اإلسالم بصيغها

األصليــة ،وتندرج تحت اســم «اإلســالم» بمعناه العام كمــا ورد يف عدد
( )1أبو داوود :الطالق.

( )2مثال :سورة المائدة.5 :

( )3صيني ،الخطاب اإلسالمي.
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مــن اآليات القرآنية )1(.فالزوج المســلم ملزم باحرتام أنبياء اهلل الســابقين

بالنسبة لليهودية والمسيحية ،وأما الزوج غير المسلم فهو غير ملزم ،وفقا

لتعاليم دينه ،باحرتام نبي اإلسالم ،بل إن التزامه بدينه معناه إنكاره رسالة
محمد صلى اهلل عليه وسلم.

ومما يؤكد هذه الحقيقة أن اإلســالم ال يســمح للمســلم بالزواج من

الوثنية أو التي ال دين لها ،وذلك ألن دينه ال يقر الوثنية أو الالدينية فتكون

زوجته عرضة لظلمه لها أو لعدم احرتامه لها.

 - 2ضمــن اإلســالم للزوجــة حقوقــا ،منها االســتقالل والمســاواة

الواقعيــة ،وألزم الزوج المســلم هبــا .وهو دين رباين ،ال يقبــل التغيير .أما

بالنســبة للزوج غير المســلم فهو إما أنــه الديني ،أو أن ديانته ليســت فيها

تشــريعات ملزمة تحفــظ للزوجة حقوقها ،وتخضع التشــريعات الخاصة
بحقــوق المــرأة لــرأي األغلبية الذي قــد يصيب الحق وقــد يخطئه ،وقد
يتغير مع تغير الزمان .ومن ينظر إلى حقوق المرأة يف الدول العلمانية التي

تخضع فيها التشريعات لتصويت األغلبية يرى تناقضات كثيرة وتعديالت
مستمرة.

فاإلســالم حريص على حماية حقوق المرأة من الضياع وكرامتها من

أن هتان .وإذ يحرص اإلسالم على حقوق المرأة المسلمة فإنه ال يعارض

األديــان األخــرى إذا منعــت إناثها من الــزواج بالمســلمين ،حرصا على

( )1انظــر مثال :ســورة البقــرة133-132 ،128 :؛ آل عمران67 :؛ يونــس90 ،7 :؛ وانظرالقاضي
حيث يورد أكثر من عشرين آية يف هذا المعنى.
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مصالحهن من وجهة نظر ديانتهن.
لماذا يسمح اإلسالم بتعدد الزوجات؟

صحيح أن اإلسالم يســمح للرجل بالزواج إلى أربع زوجات ،ولكن

يشــرتط عليه العدل بينهــن .يقول تعالــى :ﮋﮊ ﮋﮌﮍﮎﮏ
ﮐ ﮑ ﮒﮓﮔﮕﮖﮗ ﮘ...ﮊ ( )1ويؤكد اهلل تعالى أن العدل

الكامل مســتحيل يف قوله تعالى :ﮋﭲﭳ ﭴﭵ ﭶﭷ

ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ...ﮊ.

()2

لقــد نظر كثير من النســاء إلــى هــذا اإلذن للرجال نظرة ســلبية .وهو

يف واقــع األمــر وعند التأمل منحــة ربانية لإلناث الاليت لــم يتزوجن بعد،

لألسباب التالية:

 – 1مــن المالحــظ أن عدد اإلنــاث يف العالم أضعاف عــدد الذكور.

وهــذا يعني أن جزءا كبيرا من اإلناث لن يتزوجن إذا كان لكل رجل امرأة
واحــدة ،حتى مع إغفــال الحقيقة التــي تفيد بأن أعمار النســاء يف الغالب

أطول من أعمار الرجال.

 - 2هــذه المنحة الربانية تزيــد من فرصة زواج األنثى أربعة أضعاف.

فبدال من أن تكــون فرصتها للزواج واحدة ،مثال إذا كان الرجل ال يتزوج

إال واحــدة فــإن فرصتهــا ترتفــع إلــى أربعة أضعــاف إذا ســمحنا للرجل

بالــزواج من أربع .وعموما ،هي فرصة موجودة إذا احتاجت إليها األنثى،
( )1سورة النساء.3 :

( )2سورة النساء.129 :
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وال يجربها اإلسالم على االستفادة منها.

 – 3كوهنا زوجة شريكة ألخريات ،لها حقوقها األدبية والمالية وفرصة

إلشــباع غريزة األمومة خير من ال زواج البتة .وهو خير من إشباع رغباهتا
الجنســية بطريقة غير مشــروعة مع الحرمان من كثير مــن الحقوق األدبية

والمالية ،والحرمان من إشــباع غريزة األمومة أو تحمل مسؤوليات مالية
وأدبية كبيرة قد ال تطيقها أو تكون سببا يف تنغيص حياهتا .وإضافة إلى هذا

فإن هذا الســلوك الذي ترفضه الفطرة ســيجعلها أكثر عرضة لالســتغالل

مــن قبل الرجل وأكثر عرضــة للمهانة والمذلة يف الغالب ،والشــقاء حتى
يف الدنيا.

وأمــا بالنســبة للمتزوجات فمن الطبيعــي أن ينظرن إلــى التعدد نظرة

سلبية ،وذلك بحكم الغيرة الفطرية واألنانية .بيد أن هناك حكيمات يرين
يف ذلك فرصة لكســب األجر وفرصة إلشــباع غريزة حب الخير التي فطر
اهلل الناس عليها .لهذا ،ال يمانعن من مشاركة غيرهن يف أزواجهن.

والمســألة عموما ليســت هبذا الســوء ،خاصة يف المجتمعات التي ال

تطبق الحجاب اإلسالمي ،وذلك ألن الرجل قد تعجبه أو تغريه امرأة غير

متزوجــة فيضطر إلى طالق زوجته ليتزوجها .أما التعدد فيمنح المتزوجة
فرصة االحتفاظ بزوجها.

وقد تتساءل المرأة ولماذا ال يسمح اإلسالم للمرأة أن تتزوج أكثر من

رجــل واحد؟ وهو ســؤال يتبادر إلى الذهن ألول وهلــة أنه وجيه .ولكن

مــا مصلحة المــرأة يف ذلك؟ فهل هذا ســيضمن لها األب المســؤول عن
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أوالدها؟ وهل هذا سيضمن لها الرجل الذي تعتد به يف النوائب وتحتمي
به وتجده عندما تحتاجه ،خاصة عندما تصبح عاجزة بسبب مرض أو كرب

سن؟

إن اإلجابة الواقعية على هذه األسئلة هي :ال .فالسماح بتعدد الرجال

للمــرأة الواحدة هي فرصة طيبة للرجــال للهروب من األعباء التي ترتتب
على العالقة الجنســية .وهي ســبب من أســباب ضياع مســتقبل األوالد،
وغير ذلك مما ترفضه المرأة العاقلة.

ما موقف اإلسالم من قيادة المرأة للسيارة؟

انطالقــا مــن مبدأ أن الحكــم الصائب ينطلق من التفاعــل المتقن بين

النصــوص والواقع فإننا نســتطيع القول بأن اإلســالم ال يمنــع المرأة من

قيادة الســيارة ،وال يحثها على ذلك .فاألمر يف الغالب مرهون بالبيئة التي

تعيش فيها المرأة .فالمرأة يف بعض المجتمعات اإلسالمية مثال تميل إلى

أن تســتخدم الحد األقصى من الحجاب المفروض عليها شــرعا ،أي أهنا
تفضــل أن تغطي وجهها ،متبعــة يف ذلك رأي بعض علماء المســلمين يف

مســألة تســمح بالتعدد يف الرأي .والمجتمع يف مثل هــذه البيئات قد تعود

علــى ذلك ويفرضه على أفــراده .ويف مثل هذه البيئة مــن الخير للمرأة أن

يقود الســيارة غيرها ،و ُتخدم بدال من أن تقود الســيارة هي بنفسها .وهذا
يتفــق مع الميل الطبيعــي .فكثير من الناس يحبون أن يكون لديهم ســائق

خاص أو شــبه خاص يقود الســيارة هبم ،ما دامت هــذه الميزة ال تكلفهم
مبالغ كبيرة.
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أمــا إذا كانت المرأة المســلمة تعيش يف بيئة تفضل معظم النســاء فيها

استخدام الحد األدنى من الحجاب ،آخذين برأي علماء مسلمين آخرين،

أي يكشــفن وجوههــن ،مع لبــس المالبس المحتشــمة الســاترة وتغطية

الــرأس واألجزاء التي تعترب عورة ،والبيئة التي تعيش فيها ال ترى يف ذلك
بأســا فإنه يمكنهن قيادة الســيارات بأنفســهن .وحتى يف هذه المجتمعات
ً
فإن الكثيرات يفضلن التمتع برفاهية وجود سائق خاص يسوق عنهن.
لماذا الحجاب للمرأة؟

لعــل غير المســلمة تتســاءل ولمــاذا الحجــاب للمرأة؟ وأقــول «غير

المســلمة» ألن المســلمة تدرك وتؤمن بأن اهلل ال يوجب عليها شــيئا ليس

فيه خير لها ،وأهنا ستكون عرضة لعقابه إذا لم تمتثل أوامره .نعم ،قد ينظر
البعض إلى حجاب المرأة نظرة سلبية ،واألولى أن ينظر إليها نظرة واقعية

لتظهر له إيجابيته بالنسبة للمرأة خاصة.

إن الحجاب اإلسالمي يعطي المرأة مهابة خاصة ،يعوضها جزئيا عن

ضعف جســمها ورقتها ،فيسهم يف حمايتها من األذى الذي قد تتعرض له
غير المتحجبة وأقلها التجرأ عليها .وهذا طبيعي ،فالحجاب عموما ُيعترب

نوعا من الحواجز النفســية ذات األشــكال المتعددة ،مثــل نظافة الثياب،
وحســن ترتيبها وحســن مظهرهــا ،واقتناء األشــياء الفاخرة أو اســتخدام

الســائق أو اســتخدام ســكرتير أو حارس فهــذه الحواجــز – يف الغالب-

تضفي شيئا من المهابة على من يستعملها ،وتوفر له شيئا من الحماية ضد

األذى .ولهذا يحرص ذوو المكانة العالية يف المجتمع على االستفادة منها
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أو االســتمتاع هبا .ولعل هذا هو أحد أسباب استخدام الزي العسكري أو

الرسمي عموما.

وال أعتقــد أن أحدا ينكر هذه الحقيقة الواقعية .واإلســالم بصفته دينا

عمليا يعرتف بالميل البشــري إلــى الكماليات ،وال يهمله بل ويعمل على

تســخيره يف ســبل الخير .بيد أنه يكره المبالغة فيه ،بحيث ُتنســي اإلنسان

أن الصفــات الجوهريــة هــي األصل ،والســيما أن الصفــات الجوهرية

تحتــاج إلى المجهود الشــخصي الكتســابه .فمن هذه الصفــات التقوى،

واإلخــالص ،واألخالق العالية ،والعلــم والمهارة العاليــة يف األداء .أما
الصفــات التكميلية أو المظهرية فيمكن الحصول عليها عن طريق الوراثة
أو المنحة أو االستعارة.

يضــاف إلى ذلك أن األنثى بطبيعتها جذابة حتى مع الحجاب وعندما

تكشــف عــن كل عناصــر جاذبيتها تفقد جــزءا كبيرا من مصــادر قوهتا يف
جذب األزواج ،وليس المعجبين الذين يريدون االستمتاع بالمجان.
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الف�سل ال�ساد�س

الإ�سالم يرف�ص الإرهاب العدوائي والعنف
ال يفــرق كثير من كبار القادة السياســيين وأربــاب الفكر بين «العنف»

 violenceوبيــن «اإلرعــاب»  ،terrorismوبيــن العنــف واإلرعــاب
العدواين وبين العنف واإلرعاب الضروري.

وأقــول «اإلرعــاب» وليــس اإلرهــاب ترجمــة للكلمــة األجنبيــة

 ،terrorismsوذلــك ألن أصــل كلمــة «الرهــب» ومشــتقاهتا يف القرآن

الكريــم تعنــي درجة من الخوف ليســت شــديدة ويغلب عليهــا أن تكون
ممزوجــة باالحرتام تجاه شــيء محدد ،وقد يحدثه اإلنســان يف اآلخرين

التقــاء شــرهم )1(.وتختلــف عن كلمــة «الرعــب»( )2التي هــي درجة من

الخوف شديدة وتعني الفزع والهلع ،وقد يحدثه اإلنسان عقوبة لآلخرين

أو لظلمهم ،وكثيرا ما يقع ألسباب غير مقصودة أو غير محددة أو مجهولة

تماما.

()3

وهناك فــرق واضح بين العنــف واإلرهاب .فالعنف يعني اســتخدام

وســائل ماديــة عنيفــة مثــل :الضــرب ،والتعذيب الجســدي واســتخدام

الســالح ...للتعبير عن إحســاس أو معتقدات أو آراء ،أو لتحقيق أهداف
عامة أو خاصة.

( )1انظر اآليات :سورة البقرة40 :؛ األعراف 154؛ القصص32 :؛ األنبياء.90 :

( )2انظــر اآليــات :ســورة آل عمــران151:؛ األنفــال12 :؛ الكهف18 :؛ســورة األحــزاب2 6 :؛
الحشر.2 :

( )3انظر مثال :ابن منظور ،البستاين.
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وأمــا اإلرهاب واإلرعــاب فهما أشــمل ألهنما قد يكونان بالوســائل

العنيفة أو بالوســائل غير العنيفة مثل :االستفزاز بالحركات أو اإلشارات
(يشــير عليه وكأنه يريد أن يذبحــه) أو بالكالم .فمن اإلرعاب واإلرهاب
التهديــد بالحصار االقتصادي ،والتهديد باســتخدام األســلحة النووية...
ويشــمل اإلرهاب واإلرعاب اســتخدام حق الفيتو أو التصويت ضد قرار

يديــن المعتــدي .وقد يكونــان ببث هتمــة باطلة مثل القذف وشــن حملة
إعالمية جائرة لتشويه سمعة المستهدف أو إلثارة الحقد ضده.

وقــد ال يقتل اإلرهاب واإلرعاب الضحية علــى الفور ولكن يقتالهنا

على المدى الطويل ،بعد عذاب ومعاناة طويلة ،أي يؤديان إلى موهتا موتا
بطيئا ،وذلك بتعريضها للتشرد وللجوع…

ويالحــظ أن اإلرهــاب واإلرعــاب يف العربية ليســا شــرا محضا وال

خيرا محضا يف ذاهتما .فهما وســيلتان ال تتحيزان للخير أو للشر .ويمكن

اســتخدامهما إلحقاق الحق ولدفع الباطــل ولنصرة المظلوم؛ كما يمكن
اســتخدامهما لظلم المسالم الربيء ولســلب ممتلكات الناس وأموالهم

بالباطــل وتجريدهــم من حقوقهــم واالســتيالء على أراضيهــم .وبعبارة
أخــرى ،يمكننا التمييز بيــن نوعين من اإلرهاب أو اإلرعــاب :العدواين،
والدفاعي .ويتســم العــدواين بأنه ال يلتــزم بضوابط ،ولكــن الدفاعي ،يف

الغالب ،يلتزم بالفطرة أو بالقوانين.

ومــن المعلــوم عند أصحاب الرســاالت اإللهيــة أن الحيــاة يف الدنيا

هــي عبارة عن اختبــار يميز بين الصالح الذي يســتحق المكافأة يف الحياة
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األبدية ،بصفة خاصة ،أو الطالح الذي يســتحق العقوبة يف الحياة األبدية،

بصفــة خاصــة .والصــراع بين أصحــاب الحــق وأصحاب الباطــل وبين

الظالم والمظلوم لون من ألوان هذا االختبار ،إذ يقول اهلل تعالى يف القرآن
الكريــم :ﮋ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽﭿ ﮀ

ﮁﮂﮊ.

()1

وقد يقع اإلرهاب واإلرعاب بدون قصد المتسبب فيهما ،وربما يقعان

بخالف ما أراده .أما إذا تم تنبيهه إلى ذلك ولم يتوقف عن فعل ما يســبب
اإلرهاب أو اإلرعاب فإهنما يأخذان حكم اإلرهاب واإلرعاب المتعمد.

وألن اإلســالم يدعو إلى السالم الشامل يف الدنيا واآلخرة أو يف الدنيا

فقــط بيــن المختلفين يف الدين ،فإنه يحرم اســتخدام اإلرهاب واإلرعاب

لظلــم اآلخرين والعــدوان عليهم تحريما باتا .وينكر ذلك أشــد اإلنكار،

ويعاقــب عليهمــا بالعقوبة الرادعة ،بعــد التأكد من كونــه إرهابا أو إرعابا
عدوانيا وظلما.

ويجيــز اإلســالم اســتخدامهما بضوابــط تكفــل حصــر العقوبــة يف

المعتدي وبحيــث ال تتجاوز الحد الالزم ،وذلك للدفاع عن النفس ولرد

االعتداء ولنصرة المظلومين ،والسيما الضعفة الذين ال حيلة لهم يف دفع

الظلم عن أنفســهم .وهذا ما يسمى يف اإلســالم ب«الجهاد»( )2أو «القتال

( )1سورة الحج.40 :

( )2ومن يتأمل يف كلمة «الجهاد» ومشتقاهتا بالعربية فإنه يدرك أهنا تدل على المقاومة لشيئ موجود
مسبقا ،وليس على المبادرة هبجوم .وانظر مثال ابن القيم ص ج .9-5 :3
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يف ســبيل اهلل» الذي يهدف إلى دفع االعتداء ورفع الظلم عن المسالمين.
يقــول اهلل تعالــى :ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚ

ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦ
ﭧ ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﮊ )1(.ويقــول تعالــى يف الحديث
القدســي« :يا ِعب ِ
ت ال ُّظ ْل َم َع َلى َن ْف ِس��ي َو َج َع ْل ُت ُه َب ْينَك ُْم ُم َح َّر ًما
ادي إِنِّي َح َّر ْم ُ
َ َ
َف َال َت َظا َل ُموا» )2(.ولهذا لم يكن غريبا أن يجاهد المســلمون دفاعا عن غير
المسلمين من رعاياهم (أهل الذمة) أي األقلية غير المسلمة.

()3

وبعبارة أخرى ،فإن «الجهاد» يف اإلسالم ليس للعدوان ولكن للدفاع

المشــروع الــذي تقــره جميع القوانيــن الوضعيــة يف الــدول الديمقراطية
وغيرهــا ،والتــي بموجبها حرصت جميــع الدول على تكويــن الجيوش
القوية ،وتطوير األسلحة المدمرة.

وبمالحظــة ما يجــري يف الواقــع نجد أن مــن يســتخدمون اإلرهاب

واإلرعــاب بمعناهما الواســع الذي قد يؤيد الحــق ويدفع الظلم ،أو يؤيد
الباطل ويسند العدوان ثالث فئات رئيسة ،هي:

 – 1من يســتخدمهما بدون ضوابط للعدوان سواء أكان يؤمن بالحياة

األبديــة أم ال يؤمــن هبا .فهو يخالــف الفطرة البشــرية ،ويخالف األنظمة

البشرية ،ويخالف التعاليم الربانية بما يف ذلك تعاليم اإلسالم.

 – 2مــن يســتخدمهما -قــدر اإلمــكان بضوابط فطريــة -للدفاع عن

( )1سورة النساء.75 :

( )2صحيح مسلم :الرب والصلة.

( )3بن قدامة المقدسي؛ بن تيمية الحراين .الشيرازي؛ الحنفي.
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النفــس أو لدفــع الظلم عن األبريــاء من الضعفــاء ،وال يؤمــن بالحياة يف
اآلخرة ،ولكن يفعل ذلك بدافع الفطرة السليمة التي فطر اهلل الناس عليها.
 – 3من يستخدمهما  -قدر اإلمكان بضوابط فطرية وشرعية  -للدفاع

عــن النفس أو لدفــع الظلم عن األبريــاء من الضعفاء ،وهــو مؤمن بأن له
مكافــأة عظيمــة يف الحياة األبدية ،فهو مدفوع بالفطــرة ومدفوع بالمكافأة
العظيمة يف الحياة األبدية فيحرص عليها.

ولهذا فإن هذا األخير أكثر جرأة واســتعدادا للتضحية بنفســه ،وذلك

ألن الحياة الدنيوية بالنســبة له ليست سوى وسيلة ،وليست هدفا يف ذاهتا.
ولعــل هذا هو الســبب يف العمليات الجهادية االستشــهادية التي يقوم هبا
البعض دفاعا عن مقدساهتم أو أراضيهم ،أو عن المظلومين منهم.

وعموما فإن نظرة اإلسالم إلى العمليات االنتحارية تختلف باختالف

الفقهاء ،وتنقسم آراءهم بين رأيين رئيسين:

 .1يجيزها بعضهم ويحث عليها ما دامت للدفاع عن الحق وليســت

لالعتــداء علــى اآلخرين بغير حــق .والقوانين البشــرية يف جميع األنظمة
السياســية تحث الجندي على االستبسال يف الحرب المشروعة يف نظرها،

وإن أدى ذلك إلى التضحية بحياته.

 .2يحرمها البعض باعتبارها نوعا من قتل اإلنســان نفسه بيده .ويعترب

االستبسال شــيئا مختلفا ألن احتمال الحياة فيه أكرب ،وليس الموت جزءا

من نية المستبسل يف الغالب.

وعلــى وجه العموم فإن اإلســالم يحذر من اســتخدامها ضد األبرياء
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الذيــن ال يجيــز اإلســالم قتلهم حتــى يف حالة الحــرب ،مثل كبار الســن

والنســاء واألطفال والمســالمين ،إال يف حالة مشــاركتهم يف اإلرعاب أو
اإلرهاب العدواين.

كيف نفرق بين اإلرعاب العدواني والدفاعي؟

ِ
المعتدي
لقــد اتضــح معنــا أن اإلرهــاب واإلرعاب قــد يســتعملهما

(الظالــم) والمعتــدى عليــه (المظلوم) .والســؤال كيف نُم ِّيــز بين الظالم
والمظلوم منهما ،وبين من يســتخدمهما للعدوان وإيقاع الظلم باآلخرين
ومــن يســتخدمهما لدفع الظلــم عن النفــس أو للدفاع عــن المظلومين؟

الجواب هو:

إن المعيار الجوهري بين اإلرهاب العدواين واإلرهاب الضروري هو:
من الذي بدأ باستخدام اإلرهاب أو اإلرعاب ضد اآلخر؟ فالبادئ هو

الــذي يمارس اإلرعاب العدواين ،والمدافع هو الذي يســتخدم اإلرعاب

الدفاعي.

ومن يساعد الظالم بالتأييد المادي أو المعنوي فهو أيضا يف حكم من

يمارس اإلرعاب العدواين ،ومن يســاعد المظلــوم فهو أيضا يف حكم من
يمارس اإلرعاب الدفاعي.

وصحيــح أنه ليس من الســهولة تحديــد البادئ يف جميــع الحاالت،

ولكــن األمــر واضح جــدا يف كثير من الحــاالت ،وذلك علــى الرغم من
مكابــرة الطرف الظالم الذي قد يكون أكثر قوة أو له ســند أقوى من ســند
المظلوم.
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وأمــا يف حالة تعذر معرفــة البادئ ،فيمكن التعــرف عليه بمعيار آخر،

وهــو أن نحاول اإلصالح بينهما .ومن يرفض قرار المحكمين المنصفين

يعتــرب هو الظالم وإن كان مســلما ،إذ يقــول اهلل تعالى :ﮋ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚ ﮊ.

()1

واإلرهــاب واإلرعــاب العدواين قد يأخذان لونــا آخر وهو أن نعاقب

إنسانا بدون ثبوت التهمة ،أو أن نعاقب مجموعة من الناس أو شعبا بتهمة

موجهة ضد فئة صغيرة .واإلســالم ال يجيــز ذلك بتاتا .فالعقوبة ينبغي أن

ال تتعــدى الحــدود المشــروعة ،أو الحدود المقبولــة بالمنطق بعد ثبوت

التهمــة .وينبغــي أن تكــون طبيعة العقوبة ثابتــة ،ال تتغير بتغيــر الباغي أو

ولينة إذا
الظالم .فال تكون قاســية إذا كان الظالم ضعيفــا أو ليس صديقاِّ ،

كان الظالــم قويــا أو صديقا أو نرجو منه مصلحــة .فاإلنصاف يحتم ثبات
هــذه الحــدود .فاهلل ســبحانه وتعالى يأمرنا بالقســط يف جميــع األحوال.

يقــول تعالــى :ﮋ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ

ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﮊ.

()2

وعلــى الرغــم من هــذه التعاليم الواضحــة فإن بعض المنتســبين إلى

( )1سورة الحجرات.9 :
( )2سورة المائدة.8 :
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اإلســالم قــد يخرجــون عــن هــذه التعاليــم ويســتخدمون اإلرهــاب أو

اإلرعــاب العــدواين .وهذا طبيعي ألن جميع الــدول تربي مواطنيها على
الســلوك الصحيح ومع هذا لديها ســجون تمتلــئ بالمجرمين .فهل نقول

إن الشــعوب كلهــا مجرمــة أو أهنا تربــي أبناءها على اإلجــرام؟ وورد يف
إحصائيــة أمريكيــة أن هناك  175حادثــة «إرهاب» عــدواين يف الواليات

المتحدة األمريكية بين عامي  .1996-1982وقام بمعظمها مسيحيون،

ثم يهود .فهل نقول بأن جميع المســيحيين «إرهابيون» عدوانيون؟ طبعا.
ال .فليــس مــن العدالة تعميــم األعمال الســلبية لمجموعــة صغيرة على
الجميع ،أو حتى على األغلبية.

وإذا قامــت بعــض حكومــات الــدول الديمقراطيــة التــي تنــادي

بالعدالة بمســاندة دولــة قامت بدافــع التطرف الدينــي الخالص فطردت
الســكان األصلييــن من أراضيهــم ومنازلهم ،هل يمكن القــول بأن النظم

الديمقراطية تشــجع اإلرهــاب واإلرعــاب العــدواين؟ وإذا قامت بعض
الــدول الديمقراطية التي تدعي محاربة اإلرهاب بشــن حرب ضد بعض

الدول الفقيرة ،ويف الوقت نفســه مســتمرة يف مســاندة الدولة القائمة على
اإلرهاب العدواين ،هل يمكن التعميم بأن الديمقراطية نظام منافق؟
كيف يعالج اإلسالم اإلرهاب العدواني؟

إن اإلسالم يعالج اإلرهاب أو اإلرعاب العدواين بثالث طرق رئيسة:
أوال – الرتبيــة الصالحــة منــذ الصغــر والتنشــئة علــى تحريــم الظلم

والعدوان ومدافعته ،والدعوة إلى العدل واإلنصاف ومساندته.
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ثانيا  -إزالة األسباب التي تؤدي إلى اإلرهاب أو اإلرعاب العدواين.

ويتــم ذلــك بحمايــة الحقوق ،والحكــم بالعــدل ،والتعامــل باإلنصاف،

والتعــاون على الرب والتقوى ،وتوفير وســائل العيش العادلة .وليس عجبا

أن يوقــف الخليفــة الثاين يف اإلســالم ،عمــر بن الخطاب رضــي اهلل عنه،

تنفيــذ حد قطع يد الســارق يف عام المجاعة ،وأن يعفي عبيدا ســرقوا ناقة
وذبحوها ليســدوا جوعهم .بل ،عنّف ســيدهم ألنــه كان ِّّ ِ
يجوعهم ،ودفع
قيمة الناقة من بيت مال المسلمين ،أي الميزانية العامة.

( )1

فقبــل إصدار الحكم على من يقوم بعمل إرهابــي أو إرعابي البد من

التعرف على أســبابه وإزالتها ،وذلك بدال من االقتصــار على إدانته .وقد

نلــوم العمليات العشــوائية اليائســة للمظلومين التي قــد يذهب ضحيتها
بعــض األبرياء ،ونتجاهــل اإلرهاب العــدواين الــذي يواجهونه ويذهب

ضحيته آالف األبرياء.

وقــد تلوم بعض الفئات أو الدول اآلخريــن لإلرهاب الذي ينزل هبا،

وتتجاهل أسباب ذلك .فقد يكون ما ينزل هبا هي ردة فعل طبيعية لإلرهاب

الذي تمارســه هي بتنشــئة أجيالها علــى حقد اآلخرين أو اســتغاللهم أو

بمســاندهتا المســتمرة للعدوان .وقد تبحث هذه الدول عن الحل يف مزيد

من اإلرهاب وتغذيتــه بمزيد من الوقود وتغفل أو تتجاهل الحل الذي يف
يدها ،وهو إزالة األسباب التي هي مصدرها.

وقد يتســرع بعض حكام الدول يف اتخاذ قرارات مبنية على معلومات

( )1مسند الشافعي ج.224 :1
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مغلوطــة تقــوم بتوفيرهــا مراكــز القــوى فيهــا (مثال بعــض القيــادات يف

االستخبارات العامة ،أو يف وزارة الدفاع أو عمالء لدول أجنبية) .واألولى
أن يبــذل هؤالء القــادة جهدا أكرب يف التحري عــن الحقيقة ،مثال بالتعرف

علــى ما تقوله المصادر المحايــدة أو القاعدة العريضة من المصادر ،بدال

من االقتصار على مصادر محدودة ،قد تكون مضللة بقصد أو بغير قصد.

فبعض القوى المعادية تتخذ وســائل مختلفــة من الضغط للحصول على

قرارات محددة أو إجراءات .ومن هذه الوسائل الدنيئة المنافية لألخالق
تزويــد صنــاع القــرار بمعلومــات خاطئــة ،واإلغــراء بالمــال ،وتوريــط

المســؤولين يف مواقف مخزيــة أو حرجة عن طريق بعــض أنواع النوادي
االجتماعية ثم هتديد المســؤول بواســطتها ،وارتكاب جرائم تنســبها إلى

أعدائها .وهذا ال يعني استبعاد تعمد بعض صناع القرار يف تأليف أكاذيب
وهتم ضد اآلخرين لتحقيق مصالحهم الشخصية.

وهنــا يأيت دور العقالء يف الفئة المحددة ومن الشــعب يف تنوير القيادة

ويف تنوير الشــعب الذي قد ينخــدع بالمؤامرة المبيتــة والكيد المتقن ،أو

بالمــربرات الســطحية التي قد يســتخدمها هؤالء الحكام إلقناع الشــعب
بالقرارات المتناقضة وغير المنطقية.

ثالثا – فرض عقوبات رادعة ،ولكن بعد اإلدانة بأدلة دامغة وإجراءات

مشددة تسمح للقاضي رفض االعرتافات الشخصية .فالعقوبات التي تطبق

على األبرياء بســبب التهاون يف التأكد ،أو العقوبات االنتقامية التي تتجاوز

الحدود المشروعة تؤدي غالبا إلى مزيد من اإلرهاب العشوائي االنتقامي.
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هل إنشاء مدارس القرآن يزرع الحقد والتطرف؟

إن القــرآن الكريم كما اتضح من االقتباســات الســابقة دعوة للســالم

العالمــي ،وعلى مســتوى الحياة المؤقتــة واألبدية ،ودعــوة ألداء حقوق
اآلخرين على الرغم من االختالف يف الدين.

وفيــه حث لمن يقرؤه بفهــم كاف على التمســك بالمبادئ األخالقية

العالية وحسن التعامل مع الناس جميعا ،بل واإلحسان إليهم ،والحرص

علــى ســعادهتم يف الدنيــا واآلخرة .يقــول تعالــى يف القــرآن الكريم{ :ال

ينهاكــم اهلل عــن الذين لم يقاتلوكــم يف الدين ولم يخرجوكــم من دياركم

أن تربوهم وتقســطوا إليهم ،إن اهلل يحب المقســطين .إنما ينهاكم اهلل عن

الذين قاتلوكم يف الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم

أن تولوهم ،ومن ّ
يتولهم فأولئك هم الظالمون.

()1

ويف القــرآن الكريم حث على أداء حق الرحم وحق الوالدين وإن كانا

غير مســلمين .فاهلل تعالى يقول :ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﮊ .وكذلــك يقول تعالــى :ﮋ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
( )1سورة الممتحنة.9-8 :
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ﮥﮦ ﮧﮊ.

()1

ويف القــرآن الكريم ما يؤكد حرص اإلســالم على الحفاظ على كرامة

العزة التي ال غرور فيها ،ويثني على القوة التي ال
اإلنسان ،وما يحث على ّ
اعتداء فيها على اآلخرين.

ويف القــرآن الكريــم تاريخ كفــاح النبي محمد صلى اهلل عليه وســلم،

وصفــات مــن عادوه من أجــل دعوته وكيف صرب علــى األذى واالعتداء

عليه وعلى أتباعه حوالي ثالثة عشر عاما .ثم أذن اهلل له بالدفاع عن النفس
ومعاملة المعتدين بالمثل ،وحث على حسن االستعداد لذلك.

وقــد جرت يف العالم حروب كثيرة بين مختلف العصبيات والديانات

والوحدات السياســية .واســتخدمت فيها األطراف المتحاربة شتى أنواع

اإلرهــاب ،منها :العنــف والتدمير والقهر النفســي والروحي والذهني...

فهــل جميع هؤالء إرهابيــون؟ أو أن العربة بالدوافــع إذا كانت عدوانية،

أو دفاعية؟

وجميع الدول لديها مدارس وأكاديميات عســكرية وأمنية وجيوش،

وتحــرص علــى تدريب جنودهــا على االســتعمال الماهر لهــذه اآلالت

والوســائل المدمرة .والــدول المتطورة ماديا وتقنيــة يف العالم هي األكثر
تقدمــا يف تطوير األســلحة المدمرة بالجملــة وهي التي تبيعها للشــعوب
األخــرى .وتعتز هذه الــدول وتفاخر بأن لديها أقــوى الجيوش يف العالم

وأهنا تمتلك مراكز أبحاث متقدمة تقوم بتطوير أكثر األسلحة تدميرا .فهل
( )1سورة العنكبوت8 :؛ لقمان15 -14 :؛ وانظر صيني ،حقيقة العالقة ص .68-55
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نقول بضرورة إلغاء المدارس والمؤسسات الحربية كلها؟

وهل جميع هذه الدول تشــجع اإلرهاب أو اإلرعاب العدواين؟ وهل

جميع الدول التي تنمي قواهتا العســكرية بحرص شــديد هي دول تشجع
اإلرهاب واإلرعاب العدواين؟

بالطبــع .ال .فاإلنســان العاقــل ال بــد أن يســتعد للدفاع عن نفســه إذا

واجه ظلما أو اعتداء .والقوانين كلها سواء منها اإللهية أو الوضعية تمنح
اإلنسان حق الدفاع عن النفس والمال والعرض والدين.

وإذا كان تدريــس القرآن الكريم ،يــزرع الحقد والتطرف ألنه يتضمن

جــزءا من قصص الصراع بين المســلمين األوائل ومــن عادوهم فكذلك

تدريــس تاريــخ األمم جميعهــا .فهل نمنع جميع الشــعوب مــن تدريس

تاريخهــا ،مع مــا فيها من قصص الحروب الطاحنــة الداخلية وبينها وبين
الشــعوب األخرى ،وذلــك بحجة أن هذه الدروس تغــذي روح العصبية

والتطرف؟ بل هناك أفالم وأشــرطة فديــو عن أحداث الحروب العالمية،
وعــن حروب خيالية بين الشــعوب المختلفة وبين الفئــات المختلفة من

المواطنيــن يف البلــد الواحد .فهل ينبغــي منع هذه األفــالم الوثائقية ألهنا

تغذي روح التعصب والتطرف بين الدول أو الشعوب التي اشرتكت فيها،

مــع أهنا تعرب عن أحداث حقيقية جرت يف الواقع؟ أو هل األفضل تشــويه

الواقع وبناء العالقات الدولية على أسس من الخيال واألحالم الجميلة؟

وهنــاك نصــوص يف الكتــب المقدســة عنــد أصحــاب الديانــات

األخــرى ،لو تم تجريدها من ســياقاهتا ،ألمكن اعتبارها نصوصا تشــجع
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علــى «اإلرهاب» العــدواين .ومثال ذلــك يف العهد القديــم «متى أتى بك

الــرب إلهــك إلــى األرض التي أنــت داخل إليهــا لتملكها وطرد شــعوبا

كثيــرة من أمامك ســبع شــعوب أكثر وأعظــم منك ودفعهــم الرب إلهك
أمامــك وضربتهــم فإنك تحرمهــم .ال تقطع لهم عهدا وال تشــفق عليهم
وال تصاهرهــم )1(».وفيه أيضــا «فاآلن اقتلوا كل ذكر مــن األطفال .وكل
امرأة عرفت رجال مضاجعة ذكر اقتلوها .لكن جميع األطفال من النســاء

اللوايت لم يعرفن مضاجعة ذكر أبقوهن لكم حيات ،)2(».ومثاله من العهد

الجديد« :أما أعدائي أؤلئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فأتوا هبم إلى
هنا واذبحوهم قدامي».

()3

فهــل نقول بــأن هذه الكتب المقدســة تشــجع «اإلرهــاب» والعنف

العدواين؟ وهل نلغي هذه النصوص من تلك الكتب؟

بالطبع ،ال .فالبد من الـتأكد من درجة مصداقية نســبة هذه النصوص

إلى رب العالمين ،ثم فهمها يف ضوء درجة صراحتها وسياقاهتا المناسبة.

( )1الكتاب المقدس :العهد القديم ،التثنية2-1 :7 ،؛ سفر التثنية.18-10 :20 ،

( )2الكتاب المقدس :العهد القديم ،األعداد.18-17 :31 ،
( )3الكتاب المقدس :العهد الجديد ،لوقا.27-26 :19 ،
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الف�سل ال�سابع

التطرف و تطبيق ال�سريعة الإ�سالمية
إن اإلنسان العاقل يدرك أن مدلول كلمة «التطرف» أمر نسبي .فما قد

يكون تطرفا بالنســبة لشخص قد يكون اعتداال بالنسبة لشخص آخر .فما
هــو معيار التطرف؟ وحتى يف الدولة الواحــدة قد يختلف مفهوم التطرف

مــن زمن إلــى زمن آخر .فقد جــاءت فرتة عارضت فيهــا المحكمة العليا

يف الواليات المتحــدة األمريكية عقوبة اإلعدام للقاتل المتعمد باعتبارها

عقوبــة متطرفــة .ثــم عــادت فأجــازت التعديالت التــي أجرهتــا كثير من
الواليات للتوســع يف تطبيق عقوبة اإلعــدام )1(.فهل كانت عقوبة اإلعدام
متطرفة ثم أصبحت غير متطرفة؟

وعمومــا فإن المســلم ،ما دام يعلم باألدلة القوية أن هذه التشــريعات

ربانيــة ،فهو يعتقد أهنا أكثر صالحية من اجتهادات البشــر جميعا ،ألن اهلل

هو خالق البشر وهو أعلم بما يصلح لهم.

وقد أثبتت بعض التجارب البشــرية يف عصــر النهضة الغربية أن كثيرا

من التشــريعات اإلســالمية أكثر صالحا ومراعاة لحقوق اإلنســان وأقدر

على تحقيق التوازن األمثل بين الحقوق المتعددة والمتعارضة ،إذا عملنا

هبا .ولهذا لم تتوان عن االستفادة منها.

وما دام الشــعب أو أغلبيته يف دولة مســلمة قد اختار اإلسالم دينا ،أي

مجموعــة األنظمة والقوانين الربانية لتحديد العالقات بين أفراد الشــعب

()1

US Department of Justice.
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نفسه ،أو بينهم وبين الشعوب األخرى فعلى حكومة هذا الشعب أن تطبق

هذه الشــريعة ،يف حياة أفرادها الخاصة والعامة .فحق اختيار التشريعات

المناسبة حق مشروع لكل شعب مستقل ،عضو يف هيئة األمم المتحدة أو

ليس عضوا .ويالحظ أن التشــريعات اإلســالمية وحــدة واحدة ،كما قلنا
سابقا ،ليست قابلة للتجزئة ولالنتقاء.

وعلــى الرغم من حزم اإلســالم مع بعــض الجرائم ،حيــث حدد لها

عقوبــات واضحة ال يمكــن التهاون فيها ،إال أنه اشــرتط أن تكون اإلدانة

ثابتة ،ال شــك فيها حســب إجراءات مشــددة .ولم يأت اإلســالم بجديد
فيهــا .فهــذه العقوبــات التــي يصمهــا البعض بأهنــا متطرفة هــي جزء من
التشــريعات الثابتة يف الكتب المقدســة ،مثل الكتاب المقدس عند اليهود

والمسيحيين ،وإن كانت بعض النظم الالدينية تعارض تطبيقها أحيانا.

وال يشك عاقل بأن أي نظام حكم صالح ال يمكن أن يخلوا من أنظمة

للعقوبــة ،تطبــق على من يتجرأ علــى انتهاك الحقوق العامــة أو الخاصة.

وعمومــا يالحظ أن «العقوبات» يف التشــريع اإلســالمي ليســت عقوبات
فعليــة (جــزاء أو انتقــام) بل هــي أدوات للتخويــف والتحذيــر أو للرتبية

والتهذيــب ،أو للتعويــض والتطهير ،وذلك حماية للفــرد وللمجتمع من
السلوك المنحرف عن الفطرة الذي يضر الفرد والمجتمع.

هل تطبيقات بعض الحكومات اإلسالمية متطرفة؟

إن الحكومة اإلســالمية التي تطبق التشــريعات اإلسالمية بما يف ذلك

التشــريعات التي يعتربها البعض «متطرفة» مثلهــا مثل أي حكومة أخرى
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تلتزم بتطبيق التشــريعات التي ارتضاها شعبها أو أغلبيتهم .وعندما تختار

غالبية الشــعب يف أي دولة اإلســالم عقيدة وشريعة فإن القول بتطرفها أو

باعتدالها:

 – 1ليس بحسب تصور أي إنسان ،سواء أكان يعرف شيئا عن اإلسالم

أم ال يعرف عنه شيئا ،وسواء أكان هذا اإلنسان  -بمعيار األخالق اإلنسانية
العامة -محافظا أم متحررا كل التحرر.

 – 2ليــس يف ضــوء تطبيقــات «المســلمين» اليــوم يف مختلــف بقــاع

األرض.

فالحكــم بتطرفــه أو باعتدالــه يتم يف ضــوء نصوص القــرآن الكريم،

والســنة النبويــة الموثقة ،وما يســتنبطه منهما علماء المســلمين العارفون
بكتاب اهلل وســنة رســوله .وما يجــري تطبيقه يف جميع الدول اإلســالمية

اليوم يتسم بالتهاون .ومن المؤكد أن الحكومة اإلسالمية الواعية سرتاعي
واقــع الحيــاة يف الظــروف الراهنة التي تســتحيل فيهــا العزلــة وتكثر فيها

المغريات التي تؤدي بالمســلم إلى التهاون يف تطبيــق التعاليم الربانية يف
جميع أموره أو يف جميع أحواله .ويتفاوت تطبيق الحكومات اإلســالمية

للشــريعة اإللهية بحسب درجة التزامها باإلســالم أو درجة التزام الغالبية

من شعبها .بيد أنه من المؤكد أنه ال يجوز بحال الخروج على التشريعات

الربانيــة أو تجاهلها ما دامت قطعية الثبوت والداللة أو قريبا من ذلك وما
دامت شروط التطبيق متوفرة.
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لماذا يقر اإلسالم عقوبة اإلعدام؟

يقول اهلل ســبحانه وتعالى:ﮋﮉﮊﮋﮌ ﮍﮎﮏ

ﮐﮑﮒ ﮓﮔﮕﮖ ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮﮯﮰﮱﮊ )1(.وعــن عظــم جرم القتل المتعمــد بدون مربر

شــرعي يقــول تعالــى :ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ
ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠﭡﭢ ﭣ ﭤﭥ

ﭦ ﭧﭨﭩﭪ ﭫ...ﮊ )2(.فإذا طبقت الدولة
اإلسالمية عقوبة اإلعدام فإنما هي تقوم بإحدى واجباهتا .فليس للحكومة

اإلســالمية أو أي حكومة أن تعطل التشــريعات التي اختارها الشــعب أو
أغلبيته.

وكمــا هــو مالحظ من اآلية الســابقة ،فإن اإلســالم حفاظــا على حق

صاحب الحق يجعل حق العفو محصورا يف يد صاحب الحق ويحثه على
العفــو )3(.وكثيرا ما يحصل هذا العفو يف الواقع قبيل تنفيذ الحكم ،بعد أن
يكون القاتل قد تلقى درسا بليغا.

وهــذا هو العدل حتــى يف النظام الديمقراطي أو الشــعبي ،إذ ال يجوز

للحكومــة أن تطبــق غير التشــريعات التي اختارهتــا األغلبية أو الســكان
جميعــا .وبالتأكيــد ال تملــك الحكومــة صالحيــة إرغام صاحــب المال

( )1سورة البقرة.178 :

( )2سورة المائدة.32 :

( )3سورة البقرة.178 :
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المسروق على التنازل عن ماله بعد إلقاء القبض على السارق ومعه المال
المسروق.

ولعــل مجلس األمن الدولي كان ينطلق من ضرورة العقوبة الشــديدة

التــي تليق بنوع الجريمة عندمــا أجاز معاقبة دولة بأكملها بتهمة قيام أفراد
منهــا أو لمســاندهتم بعــض المتهمين يف حادثة  11ســبتمرب عــام 2001

ميالديــة .وهي هتمة تخضع للنقاش لتوفــر أدلة قاطعة بأهنا مؤامرة خفيت

علــى كثير من البشر،وكشــف الخــرباء حقيقتها .ولو قــورن قرار مجلس

األمن المذكور بعقوبة اإلعدام التي تقتصر على المذنب ،بعد ثبوت التهمة

باألدلة الدامغة ،فإن عقوبــة اإلعدام أكثر عدالة .فقرار مجلس األمن كان

مبنيا على هتمة شــخص واحد أو فئــة صغيرة ،ولكن ذهب ضحيتها آالف
األطفال والنســاء وكبار الســن .فهم إما ُقتلوا أو أصيبــوا بجراح أو فقدوا

مالجئهم يف عز الشتاء.

فعقوبــة اإلعدام هــي العالج الناجــع لجريمة االعتداء علــى األبرياء

بالقتــل المتعمــد .وخيــار قتــل المجــرم الواحد بعــد المحاكمــة العادلة

والتحقق والتثبت ،ينفذه المجتمع يف ضوء ضوابط وشــروط مشددة ،هو

أفضــل من خيار وقوع أبرياء كثيرين ضحايا القتل بطريقة مزاجية ،يقررها

مجرم أو عصابة من المجرمين.

ويؤكد اهلل ســبحانه وتعالى هذه الحقيقــة بقوله :ﮋ ﯔ ﯕ ﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﮊ )1(.فالقصــاص –يف الواقــع-
( )1سورة البقرة.179 :
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يمنــح الحياة لكثير من األبرياء الذين قد يتجرأ المجرمون المعتدون على

قتلهم ظلما وعدوانا .وهــو أيضا يمنح الحياة لكثير ممن ال يتورعون عن
التعبيــر عن غضبهم بقتــل اآلخرين .فالقصاص يجعلهــم يفكرون مرات

قبل ارتكاب جريمتهم التي تنتهي عادة بإعدامهم.

وهبــذه العقوبة فإن اإلســالم يحمي األبرياء من الرعــب والخوف من

التعــرض للقتل غير المشــروع .وهو تماما ما تفعله معظــم الدول – حتى

العلمانية الديمقراطية -على المستوى المحلي ،بل وعلى الصعيد الدولي.
بيد أن اإلسالم ال يبيح قتل المسالمين ،وال ترويع اآلمنين بدون حق.

كمــا أن اإلســالم يرى أن مســاعدة المعتديــن ال يقل جرما عــن االعتداء

نفســه .فاإلســالم يحث علــى التعــاون يف الحفــاظ على تحقيق الســالم

العالمي .ويقول ســبحانه وتعالــى :ﮋﯭﯮﯯ ﯰﯱﯲﯳ

ﯴ ﯵ ﯶﯷﯸ ﯹﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾﮊ.

()1

لماذا يقر اإلسالم عقوبة قطع يد السارق؟

يقول اهلل ســبحانه وتعالــى :ﮋﭟﭠﭡ ﭢ

ﭣ ﭤﭥ ﭦﭧ ﭨﭩﭪﭫ ﭬ ﮊ )2(.فــإذا طبقــت الدولــة

اإلسالمية عقوبة قطع يد الســارق فإنما هي تقوم بإحدى واجباهتا .فليس

للحكومــة اإلســالمية أو أي حكومــة أن تعطل التشــريعات التي اختارها
الشعب أو أغلبيته.

( )1سورة المائدة.2 :

( )2سورة المائدة.38 :
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إن اإلســالم يحمــي حــق اإلنســان أو المخلــوق المكلــف يف العناصــر

األساسية التي تكفل له السعادة وتجعله يعيش يف أمن وسالم :النفس ،والمال
اس
والعرض ،إذ قال الرســول صلى اهلل عليه وسلم يف يوم النحرَ« :يا َأُّيَها َّ
الن ُ

َأُّي َيْوٍم َهَذا؟ َقُالواَ :يْوٌم َحَرامَ ٌ.قَالَ :فَأُّي َبَلٍد َهَذا؟ َقُالواَ :بَلٌد َحَرٌامَ .قَالَ :فَأُّي
ِ
اءُكْم َوَأْمَوَالُكْم َوَأْعَر َ
اضُكْم َعَلْيُكْم
َشْهرٍ َهَذا؟ َقُالواَ :شْهٌر َحَرٌامَ .قَالَ :فإِ َّن دَم َ
()1
َحَرٌام َكُحْرَم ِة َيْو ِمُكْم َهَذا فِي َبَل ِدُكْم َهَذا فِي َشْهرِ ُكْم َهَذا».
ولهذا فإن االعتداء على هذه األشــياء عمدا وبســابق إصرار يســتحق

عقوبة رادعة ،تردع من يفكر يف ارتكاهبا .فالســارق قد يرتكب أثناء عملية

السطو أيضا جريمة القتل تيسيرا لعملية السرقة .والسرقة أيضا تثير الرعب

يف المجتمع ،وقد تؤدي إلى حصول القتل دفاعا عن المال والنفس.
لماذا يقر اإلسالم عقوبة جلد الزناة؟

يقول اهلل ســبحانه وتعالى :ﮋ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ ( )2فــإذا طبقــت الدولة اإلســالمية عقوبــة جلد الزناة
فإنما هي تقوم بإحدى واجباهتا .فليس ألي حكومة أن تعطل التشــريعات
التي اختارها الشعب أو أغلبيته.

ولو قمنا بدراســة لنتائج العالقات الجنســية غير المنضبطة بضوابط،

( )1صحيح البخاري :الحج.
( )2سورة النور.2 :
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لوجدناهــا تســهم بقــدر كبير يف كثير مــن األمراض المعديــة ويف كثير من

المشكالت االجتماعية التي يواجهها المجتمع ،مثل  :التشرد ،واالنخراط
يف ســلك اإلجرام ،ويف ارتكاب جريمة قتل الجنين ،ويف فساد العالقة بين
األزواج وتفكك األسر ...وغير ذلك.

ولهذا فإن اإلســالم يقيد العالقة الجنســية بضوابط شرعية تكفل تلبية

الغريزة الجنسية ،ولكن مع تحمل تبعاهتا ومسؤولياهتا .فال يختل التوازن
يف المجتمــع ،و ُتحفــظ الحقوق ،والســيما حقــوق األبرياء مــن األطفال
الذيــن ال حيلة لهم .فيجدون من هم ملزمون برعايتهم ،دون إلقاء العبء

كلــه علــى األم ،يف الوقــت الذي اســتمتع فيه الطرفــان الرجــل والمرأة.
فالمالحــظ يف الواقــع أن الرجل يمضي وكأن شــيئا لــم يحدث ،ويتهرب
من المســؤولية ،ثم تقع المســؤولية كلها على المــرأة وحدها .فالنداءات

والتوصيات والتشــريعات التي تنادي بإباحة العالقة الجنســية الحرة إنما

تنادي بشرعية استغالل الرجل للمرأة أسوأ استغالل.

وحتــى يف حالــة اســتخدام موانع الحمــل واإلجهاض فإن المشــكلة

تظهر بصورة أخرى .وهي حرمان األنثى من إشباع غريزة األمومة عندها،
وعرقلة ســير الحيــاة البشــرية علــى األرض واختالل توازهنــا .ومن هذا

االختالل ارتفاع نســبة كبار الســن يف األمة تلقائيا .وهــذا يؤدي إلى نتائج
اجتماعية واقتصادية غير محمودة بالنسبة ألي أمة.

كما أن العالقة غير المشروعة قد تؤدي إلى وقوع جريمة القتل بسبب

الغيرة الفطرية.
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واإلســالم إنما يضع الضوابط للعالقة الجنسية حرصا منه على حفظ

حقوق المرأة واألطفــال األبرياء الذين لهم حق الحياة الكريمة ،وحرصا
على عدم هروب الرجل عديم اإلحساس من المسؤولية المشرتكة.
ما الحقيقة في عقوبة الرجم للثيب الزاني؟

قــد يلحــق بموضوع التســاؤالت التي تثار حــول عقوبــة الزنا الرجم

للثيب الزاين والزانية .وهي مسألة فيها اختالف.

فهنــاك من يقول ببقاء حكم رجمهمــا لثبوت ذلك عن النبي صلى اهلل

عليه وسلم ،وهذه الحاالت هي رجم ماعز األسلمي ( )1ورجم الغامدية

()2

ورجم الجهنية ( )3ورجم شــراحة ( )4وكذلك لقول الرسول صلى اهلل عليه
ِ ٍ
الثِّي ِ
��ب بِ َّ
وســلم «َو َّ
الرْجُم»( )5ولقــول عمر ابن الخطاب
الثِّي ُ
ب َجْلُد مَائ��ة َو َّ

بعدم نسخ آية الرجم حكما وإن تم نسخها قراءة من القرآن الكريم.

()6

وهناك من يقول بأن الرجــم حكم للردع والتخويف أكثر منه للتطبيق

يف بداية اإلسالم عندما كان الزنا شائعا ،ثم تم نسخه ،وذلك لألدلة التالية:

 .1صعوبــة إثبات جريمة الزنا –يف اإلســالم -بواســطة الشــهود ،بل

والتهديــد بالجلــد ثمانين جلدة لمــن يحاول إثباهتا بدون توفير الشــروط
( )1ابن ماجة :الحدود؛ أحمد ،باقي مسند األنصار ،وباقي مسند المكيين.
( )2أحمد :باقي األنصار.
( )3أحمد :البصريين.

( )4أحمد :العشرة المبشرين بالجنة.
( )5صحيح مسلم :الحدود.

( )6صحيح البخاري :الحدود.
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المحددة )1(.يضاف إلى ذلك منح الزوجة فرصة تربئة نفســها أمام الناس

بمجرد القسم.

()2

 .2جميــع الحــاالت التــي تم تطبيــق الحد فيهــا وبدون اســتثناء كان

الرسول صلى اهلل عليه وسلم يحاول فيها جاهدا دفع تطبيقه .فمثال بالنسبة

لماعز الذي جاء معرتفا بالزنا انصرف عنه أربع مرات أو أيام ،وسأل قومه

عن عقله ،وحاول أن يثنيه عن االعرتاف بأســئلة محرجة ،وقال ألصحابه
لــو تركتمــوه عندما حــاول الهرب أثنــاء عمليــة الرجم .وبالنســبة للمرأة
الغامديــة الحامل حاول أن يدرأ عنها الحد مرارا حتى طلب منها أن تعود

بعد استكمال رضاعة صغيرها ،أي بعد عامين.

()3

 .3جريمة الزنا ال يرتكبها شــخص واحد ولكــن إثنان ،ومع هذا فإنه

لم يثبت يف ظل الروايات المعنية أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قد الحق
الطرف اآلخر بأي شــكل من األشــكال إال يف حالة واحــدة .وهي الحالة
التي أخذ فيها الزوج تعويضا ماليا من الزاين بزوجته وكان بكرا ،و ُعرضت

قضية التعويض عليه صلى اهلل عليه وسلم.

()4

 .4بقاء آية الحبس مثال قراءة ونسخها حكما ( )5يرجح أن نسخ الرجم

قراءة دليل أيضا على نسخها حكما.
( )1سورة النور.4 :

( )2سورة النور.9-6 :

( )3أحمد :باقي األنصار.

( )4صحيح البخاري :الصلح.

( )5سورة النساء.15 :
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 .5هناك نصوص إسالمية شــبيهة هتدف إلى الزجر والتحذير الشديد

مــن بعض المخالفــات مثل لعــن :آكل الربا ،والواشــمة والمستوشــمة،
وليس القصد منها الدعاء بطردهم من رحمة اهلل.

()1

وعموما من يتأمل العقوبات اإلسالمية الخاصة بجريمة الزنا يجد أهنا

تعنى بالحق العام عناية كبيرة .فمن يمارس العملية الجنســية بطريقة شــبه

علنية ،بحيث يســتطيع أربعة شــهداء وصفها بدقة ال يتعدى على الحقوق
الخاصــة لألقــارب فحســب ،ولكــن يتعــدى أيضــا علــى اآلداب العامة
ويتحداها.

ولعل «عقوبــة» زنا المحصن والمحصنة خير مثــال ل«لعقوبة» كأداة

زجر شديدة وتحذير .فقد وضع اإلسالم قيودا مشددة إلثباهتا من الخارج.

أما إذا أصر من ارتكبها على االعرتاف وإثبات ذلك ،ليطهر نفسه يف الدنيا

وليكسب األجر العظيم يف اآلخرة ،فهي ال تحرمه الفرصة .يقول الرسول

صلــى اهلل عليه وســلم تعليقا علــى الجهنية التي أصــرت على االعرتاف
ت َبْيَن َسْب ِعيَن ِمْن َأْهِل
ت َتْوَبًة َلْو ُق ِسَم ْ
بالزنا وطبق عليها الحكمَ « :لَقْد َتاَب ْ
ِ َّ ِ ()2
اْلَم ِديَن ِة َلَو ِسَعْتُهْمَ .وَهْل َوَجْدَت َشْيًئا َأْفَضَل ِمْن َأْن َجاَدْت بِنَْف ِسَها لله».
والعقوبات شديدة الزجر معروفة يف النظم الديمقراطية .فمثال تجعل

بعــض الواليــات األمريكيــة عقوبــة مــن يرمي بالزبالــة يف قارعــة الطرق
السريعة خاصة ،خمسمائة دوالر ،وإن كانت الزبالة مجرد علبة فارغة.

( )1مثال :البخاري :البيوع .وانظر صيني ،حقيقة ص .25-24
( )2الرتمذي :الحدود.
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هل يستحق القتل من يرتد عن اإلسالم؟

كما ســبق القول فــإن القاعدة العامة هي أنه ال إكــراه يف الدين ،ولكن

عندمــا يختــار اإلنســان اإلســالم فإنه يدخل مــع اهلل ثم مع المســلمين يف

معاهــدة لمدى الحياة الدنيوية .وهبذا ّبرر بعــض العلماء قول النبي صلى

اهلل عليه وســلم« :من ب��دل دينه فاقتلوه» )1(.ويشــبه ذلك قبول اإلنســان

االنتمــاء إلــى دولة وقبول تبعاهتا مــن التجنيد اإلجبــاري ودفع الضرائب

وقبول حكم اإلعدام للمستحق يف ظل قوانينها.

والمعاهــدة أو العقــد ملزم ،وال يمكن ألحد األطــراف أن ينقضه من

عنده ،حماية لحقوق جميع األطراف المرتبطة بالمعاهدة أو العقد.

فحريــة الدخول أو عدم الدخول يف العقد شــبه مطلقة ،ولكن الخروج

منه مقيد بحقوق األطراف األخرى .ومن يتأمل يف الظروف التاريخية يجد
أن هذا النص جاء يف وقت كانت فيه الهوية السياســية ليســت كما هي اليوم

منضبطة بســجالت وغير ذلك ،ممــا يمكن معها التمييز بدقــة بين مواطني

الــدول المختلفة .وكانــت الهوية الدينية هي الهوية المكتســبة البارزة التي

يمكــن التمييز هبا بين فئات الناس الذين يعيشــون يف مدينة واحدة )2(.وكان

يســهل على جواســيس الجماعات المعادية لإلســالم والمسلمين تقمص

الشخصية اإلسالمية والخروج منها بسهولة ،فكان البد من وضع حد لهذا.
والهويــة المميــزة لمجموعــة محــددة من النــاس تســتوجب حقوقا

( )1البخاري :الجهاد.

( )2لقد عرف اإلســالم يف المدينة الدولة الدستورية متعددة القوميات والديانات ،ولكنها ليست يف
صورهتا الراهنة المحددة.
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وتســتوجب واجبات ،ويمكن لإلنسان إســاءة استخدامها كما هو بالنسبة

للمواطنــة .واإلســالم كأي نظام آخر ال يســمح ألحد بالعبــث بالنظام أو
بســوء استغالله .ومثال ســوء االســتغالل ما ورد يف قوله تعالى ﮋ ﭜ

ﭝ ﭞﭟﭠ ﭡ ﭢﭣﭤ ﭥﭦﭧﭨﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﮊ )1( .فقــد كان بعــض اليهــود يتظاهرون باإلســالم
إلغواء المؤمنين ولبث الفتنة بينهم.

وقد يضاف إلى ذلك أن اإلسالم هو النسخة األحدث بل األخيرة من

الرسائل السماوية وانتقال اليهودي أو المسيحي إلى اإلسالم تطور .وأما

تحول المسلم إلي اليهودية أو المسيحية فهو نكوص إلى الوراء.

ومن زاوية أخرى ،فإن فقهاء المســلمين اختلفوا يف تطبيق هذا النص.

فمال بعضهم إلى أن هذا النص للتهديد والوعيد تخويفا أكثر منه للتطبيق.

واستدلوا بأدلة منها االختالف يف حكم المرأة المرتدة مثال )2(،واالختالف

على مدة االستتابة ،رغم االتفاق على ضرورهتا .فقد قال البعض بأهنا تمتد

إلــى هناية العمر لقوله ســبحانه وتعالــى :ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ

ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮊ)3( .وكذلك لقول الرسول صلى اهلل
عليه وســلم «إنما األعمال بخواتيمها» )4(.ولقوله أيضا« :إِ َّن اهللَ َيْقَبُل َتْوَبَة
( )1سورة آل عمران.72 :
( )2الرتمذي :الحدود.

( )3سورة البقرة.217 :

( )4البخاري :الرقاق وانظر إسماعيل ص .73-71
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«ال ي ِ
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ِ
ح ُّل َقت ُْل مس ِ
()1
��ل ٍم
ُ ْ
ْال َع ْب��د َما َل ْ
��م ُيغ َْرغ ْر ».وجاء يف الحديث الشــريف َ َ
��ال ِ
ثََ ... :ر ُج ٌل يخْ ُر ُج ِم َن ْ ِ
��ال ِم َف ُي َح ِ
ار ُب اهللَ َع َّز َو َج َّل
اإل ْس َ
إِ َّال فِ��ي إِ ْحدَ ى َث َ
َ
ب َأ ْو ُينْ َفى ِم َن ْاألَ ْر ِ
ض» ،أي يشــرتط هذا الحديث
َو َر ُس��و َل ُه َف ُي ْقت َُل َأ ْو ُي َص َّل ُ
إضافة إلى الردة أن يحارب اهلل ورســوله )2(.وفــوق ذلك يحتج أصحاب

هذا الرأي بأن اإلسالم لم يأت ليعجل بموت المخلوقات المكلفة ،لكي
يحرمهم فرصة اإلسالم أو التوبة يف مرحلة من العمر متأخرة.

ويســتدلون بقول النبي صلى اهلل عليه وســلم «هلل أرحم بعباده من هذه

بولده��ا» ،وذلك تعليقا على قول الصحابة بأن األم لن تطرح ابنها يف النار
إذا اســتطاعت أن ال تطرحه )3(.ويستدلون بحرص نبي الرحمة على توفير

فرصــة اإلســالم لألجيــال التي لــم تولد بعد لمشــركي قريــش .فقد ثبت
أنــه أجــاب « َب ْل َأ ْر ُج��و َأ ْن ُيخْ رِ َج اهلل م��ن َأ ْص َالبِ ِه ْم من َي ْع ُب��دُ اهللَ َو ْحدَ ُه َال
ُي ْشرِ ُك بِ ِه شيئا» ،وذلك عندما سأله ملك الجبال :إن ِش ْئ َت َأ ْن ُأ ْطبِ َق عليهم
ِ ()4
ا ْألَ ْخ َش َب ْين ؟

( )1أحمد :سند المكثرين من الصحابة.

( )2النسائي :تحريم الدم.

( )3البخاري ،5999:مسلم.7154 :

( )4البخاري ،ج.1180 :3
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اخلال�سة

يعنــي اإلســالم ،بمعناه العــام ،التســليم هلل الواحد يف جميــع ما ّ
علمه

آدم وأنزله على رســله ،ثم دعا إليه محمد ،خاتم األنبياء والرســل ،عليهم
الصالة والســالم جميعا .ومن األخطاء الشائعة نقد مصداقية التشريعات

الربانية ومحاكمتها ،باالستناد إلى قدراتنا العقلية ذات الوسائل المحدودة

يف اإلدراك واالستيعاب .واألصل االعتماد على المنهج النقلي (االعتماد

على مصداقية الرواة) يف تحديد مصداقية نصوص القرآن الكريم والسنة،

واالعتماد على تفســير النصوص بعضهــا لبعض ،إضافة إلى العقل .ومن
خالل التعليقات على األسئلة المطروحة ظهر واضحا ما يلي:

أوالً :اإلســالم وحــدة كاملــة مرتابطــة األجــزاء ،تشــمل المعتقدات

والعبــادات والقواعد الالزمة لتعامــل المخلوقات مع خالقهم ،وللتعامل

األمثــل بين المخلوقات .والحياة الدنيا ليســت ســوى مزرعــة للحياة يف
اآلخــرة .وما نزرعه يف الدنيا نحصد منه شــيئا يســيرا يف الدنيا ،فالعربة بما
نحصده يف الحياة اآلخرة األبدية.

ثانيًا :علم اهلل ،منذ األزل ،ما سيجري يف العالم وأمر بتسجيله بإتقان.

ِ
فعلــُم اهلل مطلق ،ال يحــده قيد الزمان أو المــكان أو الحواس المحدودة.
وهذا هو القدر ،وال يعني أن اهلل حكم على العباد بما يفعلونه.

والجهاد يف اإلســالم هو ردة فعل العتداء اآلخرين على اإلســالم أو

المســلمين من أجل دينهم .وال يعني قتال اآلخرين ،إذا رفضوا اإلســالم
ألنفسهم.
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ثالثًا :يدعو اإلســالم إلى تعزيز الفطرة البشرية التي تميل إلى التعاون

بين الناس ،فيحث عليه لتحقيق الســعادة يف الحياة الدنيا واآلخرة أو على

األقل يف الدنيا للجميع .ولهذا يوجب اإلسالم نشره ،ويحث على التعاون
لتحقيق المصالح المشرتكة ويسخر الحوار وغيره لتنميته.

رابع��ًا :يراعي اإلســالم حقــوق مختلف الفئــات البشــرية :األغلبية

واألقلية داخل إطار الوحدة السياسية الواحدة ،ولكن بنسب متفاوتة تليق

بحجــم كل فئة .فيمنح األغلبية حقوقا يف الشــؤون العامة التي يتعذر فيها
التعدد ال يمنحها لألقلية .وأما يف الشؤون الفردية ،مثل العبادات والحقوق
المدنية فإن اإلسالم يمنح األقلية حقوقها المناسبة يف ظل المبادئ العامة
للدستور الذي تقره األغلبية.

خامس��ًا :المرأة يف اإلسالم معادلة للرجل ،أو مفضلة عليه يف أمور أو

أقل منه يف أخرى ،وذلك بحســب نوع الحقوق التي تتســق مع طبيعة كل
من الذكر واألنثى ووظائفهما .ويكمل أحدهما اآلخر ،مثل النهار والليل
بالنسبة لليوم؛ وال يمكن االستغناء عن أيهما.

سادسًا :هناك نوعان من اإلرعاب أو اإلرهاب:terrorism

 )1إرهاب وإرعاب عدواين ،يحرمه اإلســالم تحريمــا باتا ويحدد له

عقوبات رادعة )2 .إرهاب وإرعاب وقائي ودفاعي ،يضطر إليه المعتدى
عليه أو المظلوم ،ويجعله اإلسالم ضروريا بقيود وبقدر الحاجة.

س��ابعا :مدلــول كلمة التطرف نســبي يتغير من مجتمــع إلى مجتمع،

ومــن زمن إلى زمن يف المجتمع الواحــد .ولهذا يخضع مدلوله الصحيح
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للتشــريعات التــي تختارها األغلبية .ولو تخلصنا من تحيزاتنا الشــخصية

ثم تأملنا يف التشــريعات اإلســالمية يف ظل الواقع المعاش التضح لنا أهنا
طبيعية ،بل متميزة ،وليست غريبة كما تبدو ألول وهلة.

وهكــذا نالحــظ أن تعاليــم اإلســالم الربانيــة أكثــر إتقانــا وصالحــا

للمخلوقــات المكلفة (الجــن واإلنس) إذا تم تطبيقهــا بعناية كافية .فهي

أكثر قدرة على الموازنة بين حقوق الفرد والمجتمع ،وبين حقوق األغلبية
واألقلية ،وبين متطلبات الحياة الدنيوية واألخروية.
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 .31صيني ،سعيد إسماعيل ،األمن الفكري واألنظمة مقدم إلى المؤتمر

الوطنــي األول لألمــن الفكــري :المفاهيــم والتحديــات المنعقــد يف
الرياض بين 23ـ  25جمادى األولى  1430هـ.

 .32عبد الكايف ،إســماعيل عبد الفتاح ،حقوق المرأة يف اإلســالم (مكة:
رابطة العالم اإلسالمي ___).

 .33عرفة ،محمد عبد اهلل بن سليمان ،حقوق المرأة يف اإلسالم (القاهرة:
مطبعة المدين .)1398

 .34العقاد ،عباس محمود ،عبقرية عمر (القاهرة :دار الهالل __).

 .35العناين ،حنان عبد الحميد ،تربية الطفل يف اإلسالم (عمان :دار صفاء
للنشر والتوزيع .)1421

 .36العــوا ،محمــد ســليم ،يف النظــام السياســي للدعوة اإلســالمية ط7
(القاهرة :دار الشروق  .)1989ط.1975 1

 .37القاسم ،عبد الرحمن عبد العزيز ،اإلسالم وتقنين األحكام (المؤلف
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 .38القاضــي ،أحمد بن عبد الرحمن ،الحــوار مع أتباع األديان األخرى
(مكة المكرمة :رابطة العالم اإلسالمي 1423هـ).

 .39محيســن ،محمد محمد سالم ،حقوق اإلنسان يف اإلسالم (المؤلف
1412هـ).

 .40المســاري ،محمــد العربي ،االعتــذار عن الماضي كصيغــة لتوطيد
التعايــش والحــوار ،مقــدم يف النــدوة الدوليــة بعنــوان «الحــوار بيــن

الحضارات مــن أجل التعايش» المنعقد يف دمشــق يف الفرتة بين -18

 20ما يو  2000بإشراف منظمة إيسيسكو ووزارة الرتبية السورية.

 .41مسلم ،أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ،صحيح

مسلم ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء الكتب العربية .)1374

 .42المقدسي ،عبد اهلل بن قدامة أبو محمد ،الكايف يف فقه اإلمام المبجل
أحمد بن حنبل (بيروت :المكتب االسالمي .)---

 .43الميداين ،عبد الرحمن حبنكة ،أجوبة األســئلة التشــكيكية الموجهة
من قبل إحدى المؤسسات التبشيرية العاملة تحت تنظيم اآلباء البيض

(مكة المكرمة :مكتبة المنارة .)1412

 .44الناصر ،محمد حامد ،خولة عبد القادر درويش ،تربية األطفال يف رحاب
اإلسالم يف البيت والروضة (جدة :مكتبة السوادي للتوزيع 1415هـ).

.45

هارون ،عبد الســالم ،هتذيب ســيرة ابن هشام ط( 5الكويت :دار

البحوث العلمية .)1977
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الكتاب يف اأ�سطر
يقدم هذا الكتاب صورة شــاملة عن اإلســالم :مصــادره ،ومعتقداته،

وعباداتــه ،وتشــريعاته ،ومبادئه األخالقيــة ،ولكن باختصار شــديد .كما
يحاول اإلجابة على األسئلة األكثر طرحا حول التعاليم اإلسالمية.

كمــا يهدف الكتــاب إلى تحســين العالقة بيــن المســلمين وغيرهم،

والســيما إذا كانوا يعيشون يف وطن واحد ،وذلك بتعريف غير المسلمين

بحقيقة اإلســالم .فالنبي صلى اهلل عليه وســلم يقــول« :إن األرواح جنود

مجنــدة .فمــا تعــارف منهــا ائتلــف ،ومــا تناكــر منهــا اختلف(».صحيح

البخاري)

املوؤلف يف اأ�سطر

ينطلــق المؤلــف عنــد وضعــه هذا الكتــاب مــن خرباتــه المتنوعة يف

علم ّ
الحيــاة ويف المعرفــة .فقد ّ
وألــف وقام بأبحاث ،وشــارك يف ندوات

ومؤتمرات ،يف مجاالت ،مثل :العلوم االجتماعية أو السياســية ،ومناهج
البحث العلمي ،والتعليم ،واالتصال الجماهيري أو اإلقناعي ،والرتجمة،
والمقارنة بين األديان ،والدراسات اإلسالمية.

وقــد الحــظ المؤلــف يف رحالتــه الكثيــرة والعيــش مــدة طويلــة يف

المجتمعــات غيــر اإلســالمية أن تعامــل الناس عامــة ينطلق مــن الفطرة
البشــرية الســوية .لهذا ،فإنه يكن الود لكل من ال يؤذى اآلخرين ومستعد

لمساعدته يف تحقيق السعادة الشاملة له.
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