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األخالق والقيم في الحضارة اإلسالمية

أهمية األخالق والقيم في الحضارة اإلسالمية
وأيضا
الروحي في الحضارة اإلسالمية،
ً
تَ
ُم ِّثل األخالق والقيم الجانب المعنوي أو ُّ
سر بقائها
الجوهر واألساس الذي تقوم عليه أي حضارة ،وفي ذات الوقت تضمن َّ
يوما فإنه ُي ْؤ ِذ ُن بزوال
وصمودها عبر التاريخ واألجيال ،وهو الجانب الذي إذا اختفى ً
الدفء المعنوي لإلنسان ،الذي هو ُروح الحياة والوجود؛ فيصير وقد غادرت الرحمة
ال
قلبه ،وضعف وجدانه وضميره عن أداء دوره ،ولم َي ُع ْد يعرف حقيقة وجوده فض ً
خالصا.
اكا وال
عن حقيقة نفسه ،وقد بات ُم َك َّب ً
ال بقيود مادية ال يعرف منها ِف َك ً
ً

الحضارات السابقة واألخالق
لم َت ْح َظ الحضارات السابقة والمعاصرة بإسهام كبير وال دور بارز في جانب
وم َف ِّكريهم؛ فيقول الكاتب اإلنجليزي
األخالق والقيم ،ويشهد على ذلك علماء الغرب ُ
متأخ َرة
جود« :إن الحضارة الحديثة ليس فيها توازن بين القوة واألخالق؛ فاألخالق
ِّ
قوة هائلة ،ولكننا نستخدمها بعقل
ًّ
جدا عن العلم ،فقد منحتنا العلوم الطبيعية َّ
األطفال والوحوش ...فاالنحطاط هو خطأ اإلنسان في فهم حقيقة مكانته في الكون،
والحق والجمال»[ .]1وتقول ألكسيس
وفي إنكاره عالم القيم ،الذي يشمل قيم الخير
ِّ
ِ
أخالقيا ،مع أن جمال
ال
المدينة العصرية َق َّل َما نشاهد أفرا ًدا يتبعون َم َث ً
كارليل« :في
ًّ
والفن من حيث أنه أساس الحضارة»[.]2
األخالق يفوق العلم
َّ
حقه إال في حضارة
والحقيقة ً
أيضا أن هذا الجانب -جانب األخالق والقيم -لم ُي َو َّف ُّ
المسلمين ،تلك التي قامت في األساس على القيم واألخالق ،و ُبعث رسولها خاصة
وتفرقت وُأ ْه ِم َل ْت بين األمم
ل ُي َت ِّم َم مكارم األخالق ويكملها ،وذلك بعد أن تشرذمت
َّ
والحضارات.
مر العصور ،وإنما
يوما نتاج تطور فكري على ِّ
تلك األخالق والقيم التي لم تكن ً
وشرعه رسول اإلسالم محمد صلى اهلل عليه وسلم
كانت وح ًيا أوحاه اهلل عز و جل
َّ
 ،فكان مصدرها التشريع اإلسالمي منذ خمسة عشر قرنًا من الزمان.
1
2

ال عن أنور الجندي :مقدمات العلوم والمناهج .077/4
نق ً
ألكسيس كارليل :اإلنسان ذلك المجهول ص.351
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األخالق والقيم في الحضارة اإلسالمية

حقوق اإلنسان في الحضارة اإلسالمية
مقدمة
يقول نيتشه فيلسوف الغرب« :الضعفاء العجزة يجب أن ُي ْف َن ْوا! هذا هو أول مبدأ من
ساعدوا على هذا الفناء»[!]3
مبادئ ُح ِّب َنا لإلنسانية! ويجب ً
أيضا أن ُي َ
يوما ل َت ِحيد عن القيم واألخالق ،والتي تم َّث َل ْت
لكن فلسفة اإلسالم وشريعته لم تكن ً
في إقرار مجموعة من الحقوق التي شملت كل بني اإلنسان ،دون تمييز بين لون
أيضا محيطه الذي يتعامل معه ،وتم َّث َل ْت كذلك في صيانة
أو جنس أو لغة ،وشملت ً
اإلسالم لهذه الحقوق بسلطان الشريعة ،وكفالة تطبيقها ،وفرض العقوبات على َم ْن
َي ْع َت ِدي عليها.

نظرة اإلسالم لإلنسان
انطالقا من قوله تعالى:
ينظر اإلسالم إلى اإلنساننظرة راقية فيها تكريم وتعظيم،
ً
ِب ِ
اه ْم
اه ْم ِم َن َّ
{و َل َق ْد َ
ات َو َف َّض ْل َن ُ
اه ْم ِفي ا ْل َب ِّر َوا ْل َب ْح ِر َو َر َز ْق َن ُ
ك َّر ْم َنا َب ِني آ َد َم َو َح َم ْل َن ُ
َ
الط ّي َ
ير ِم َّم ْن َخ َل ْق َنا َت ْف ِضيالً}[اإلسراء.]07 :وهذه النظرة جعلت لحقوق اإلنسان
ك ِث ٍ
َع َلى َ
خاصة؛ ِمن ِّ
شمولية هذه الحقوق؛ فهي سياسية
أهمها
في اإلسالم خصائص ومميزات َّ
َّ
عامة لكل األفراد؛ مسلمين كانوا أو غير
واقتصادية واجتماعية وفكرية ..كما أنها َّ
مسلمين ،دون تمييز بين لون أو جنس أو لغة ،وهي كذلك غير قابلة لإللغاء أو
رب العالمين.
التبديل؛ ألنها مرتبطة بتعاليم ِّ
وقد َق َّر َر ذلكرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم في خطبة الوداع ،التي كانت بمنزلة
ك ْم
اء ُ
تقرير شامل لحقوق اإلنسان ،حين قال صلى اهلل عليه وسلم َ ...« :فِإ َّن ِد َم َ
ك ْم َه َذا ِإ َلى
ك ْم َه َذا ِفي َب َل ِد ُ
ك ُح ْر َم ِة َي ْو ِم ُك ْم َه َذا ِفي َش ْه ِر ُ
َم َوا َل ُك ْم َع َل ْي ُك ْم َح َرا ٌم َ
َوأ ْ
أهمها:
ْق ْو َن َر َّب ُك ْم .]4[»..حيث َّ
َي ْو ِم َتل َ
أكدت هذه الخطبة النبو َّية جملة من الحقوق؛ ُّ

ال عن الغزالي :ركائز اإليمان بين العقل والقلب ص.813
3
نق ً
البخاري عن أبي بكرة :كتاب الحج ،باب الخطبة أيام منى ( ، )4561ومسلم :كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات ،باب
4
تغليظ تحريم الدماء واألعراض واألموال (. )9761
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حرمة الدماء ،واألموال ،واألعراض ..وغيرها.
عامة ،فيحفظ لها
أيضا ُي َع ِّظم من شأن النفس
وقال صلى اهلل عليه وسلم ً
اإلنسانية َّ
َّ
حق الحياة ،فيقول صلى اهلل عليه وسلم عندما ُس ِئل عن الكبائر:
أعظم حقوقها وهو ُّ
5
اك بِا ِ
إل ْش َر ُ
س
هللَ ..و َق ْت ُل ال َّن ْف ِ
أي َن ْف ٍ
«ا ِ
عامة لتشمل َّ
س .] [»..فجاءت كلمة النفس َّ
حق.
تُقتل دون وجه ٍّ
ثم ذهب الرسول صلى اهلل عليه وسلم إلى أكثر من ذلك حين شرع حفظ حياة
«م ْن َت َر َّدى
اإلنسان من نفسه ،وذلك بتحريم االنتحار ،فقال صلى اهلل عليه وسلم َ :
يها أ ََب ًداَ ،و َم ْن َت َح َّسى
ِم ْن َج َب ٍل َف َق َت َل َن ْف َس ُه َف ُه َو ِفي َن ِ
ار َج َه َّن َمَ ،ي َت َر َّدى ِفي ِه َخا ِل ًدا ُم َخ َّل ًدا ِف َ
يها أ ََب ًداَ ،و َم ْن َق َت َل
ُس ًّما َف َق َت َل َن ْف َس ُه َف ُس ُّم ُه ِفي َي ِد ِه َي َت َح َّسا ُه ِفي َن ِ
ار َج َه َّن َم َخا ِل ًدا ُم َخ َّل ًدا ِف َ
يها
ِها ِفي َب ْط ِن ِه ِفي َن ِ
يدت ُ
يدةٍ؛ َف َح ِد َ
ِح ِد َ
ار َج َه َّن َم َخا ِل ًدا ُم َخ َّل ًدا ِف َ
ُه ِفي َي ِد ِه َي َجُأ ب َ
َن ْف َس ُه ب َ
أ ََب ًدا»[.]6
حق الحياة؛ سواء أكان هذا العمل
حرم اإلسالم كل عمل ينتقص من ِّ
هذا ،وقد َّ
سمعت رسول اهلل صلى اهلل
تخويفا ،أو إهانة ،أو ضر ًبا ،فعن هشام بن حكيم ،قال:
ً
ُ
7
ِن ا َ
الد ْن َيا»[ ].
عليه وسلم يقول« :إ َّ
ين ُي َع ِّذ ُب َ
اس ِفي ُّ
هلل ُي َع ِّذ ُب ا َّل ِذ َ
ون ال َّن َ

المساواة بين الناس
وحق
ِّ
عامة ،وتقرير حرمة الدماء واألعراض واألموال،
وبعد تكريم اإلنسان بصفة َّ
جميعا؛ بين األفراد والجماعات ،وبين
حق المساواة بين الناس
أكد على ِّ
الحياةَّ ،
ً
والرعية ،فال قيود وال
الح َّكام والمحكومين ،وبين الوالة
األجناس والشعوب ،وبين ُ
َّ
استثناءات ،وال َف ْر َق في التشريع بين عربي وأعجمي ،وال بين أبيض وأسود ،وال
بين حاكم ومحكوم ،وإنما التفاضل بين الناس بالتقوى ،فقال صلى اهلل عليه وسلم
8
اك ْم َو ِ
ِن َر َّب ُك ْم َو ِ
اب،
ك ّل ُ
اح ٌدُ ،
ِن أ ََب ُ
ُر ٍ
اس ،إ َّ
اح ٌدَ ،وإ َّ
َ« :أ ُّي َها ال َّن ُ
ُك ْم آل َد َم[ َ
]،وآ َد ُم ِم ْن ت َ
البخاري عن أنس بن مالك :كتاب الشهادات ،باب ما قيل في شهادة الزور ( ، )0152والنسائي ( ، )9004وأحمد (. )4886
5
البخاري عن أبي هريرة :كتاب الطب ،باب شرب السم والدواء به وبما يخاف منه والخبيث ( ، )2445ومسلم :كتاب اإليمان ،باب
6
غلظ تحريم قتل اإلنسان نفسه. )901( ...
مسلم :كتاب البر والصلة واآلداب ،باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق ( ، )3162وأبو داود ( ، )5403وأحمد (. )66351
7
جميعا يرجعون إلى أب واحد هو آدم .u
الناس
كل
آلدم:
كلكم
8
ً
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َك َر ُم ُك ْم ِع ْن َد ا ِ
ِي َف ْض ٌل َع َلى َع َج ِم ٍّي ِإ َّ
ال بِال َّت ْق َوى»[ .]9ولننظر
اك ْمَ ،و َل ْي ِ
هلل َأ ْت َق ُ
أْ
س ِل َع َرب ٍّ
إلى تعامله صلى اهلل عليه وسلم مع مبدأ المساواة؛ لندرك عظمته صلى اهلل عليه
ذر بال ً
وأن
وسلم  ،فعن أبي ُأمامة أنه قالَ :ع َّير أبو ٍّ
ال بُأ ِّمه ،فقال :يابن السوداءَّ .
بال ً
ذر ولم يشعر،
ال أتى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ،فأخبره فغضب ،فجاء أبو ٍّ
أعرضك ع ِّني إ َّ
بلغك
ال شي ٌء
ض عنه النبي صلى اهلل عليه وسلم  ،فقال :ما
فَأ ْع َر َ
َ
َ
ِر بِال ً
ال ِبُأ ِّم ِه؟»وقال النبي صلى اهلل عليه وسلم :
ُع ّي ُ
يا رسول اهلل .قالَ« :أ ْن َت ا َّل ِذي ت َ
اء ُ
َن َي ْح ِل َف َ -ما َ
أل َح ٍد َع َل َّي َف ْض ٌل ِإ َّ
ال
اهلل أ ْ
اب َع َلى ُم َح َّم ٍد  -أ ْ
«وا َّل ِذي َأ ْن َز َل ا ْل ِك َت َ
َ
َو َما َش َ
11
10
ُم ِإ َّ
اع[ ]»[ ].
ال َ
ِع َم ٍل ،إ ْ
الص ِ
ك َط ِّف َّ
ِن َأ ْنت ْ
بَ

العدل في اإلسالم
حق آخر وهو العدل ،ومن روائع ما ُيروى في هذا الصدد
ِّ
ويرتبط
بحق المساواة ٌّ
قول الرسول صلى اهلل عليه وسلم ألسامة بن زيد عندما ذهب ليشفع في المرأة
َن َف ِ
اط َم َة ِب ْن َت ُم َح َّم ٍد َس َر َق ْت
المخزومية التي
ِي ِد ِه! َل ْو أ َّ
سرقت»:وا َّل ِذي َن ْف ُ
َّ
َ
س ُم َح َّم ٍد ب َ
12
َل َق َط ْع ُت َي َد َها»[ ].
حق الفرد في الدفاع عن
وكان صلى اهلل عليه وسلم ينهى كذلك عن مصادرة ِّ
تحر ًيا للعدالة ،فيقولَ ...« :فِإ َّن ِل َص ِ
ـح ِّق َم َقا ً
ال .]13[»...ويقول لمن
نفسه
ِّ
اح ِب ا ْل َ
ـخ ْص َم ِ
ال َت ْق ِض َي َّن
ان َف َ
س َب ْي َن َي َد ْي َ
ك ا ْل َ
يتو َّلى ُ
الح ْكم والقضاء بين الناسَ ...« :فِإ َذا َج َل َ
ك َما َس ِم ْع َت ِم َن ا َ
اء»[.]14
اآلخ ِر َ
َن َي َت َب َّي َن َل َ
َح َّتى َت ْس َم َع ِم َن َ
َح َرى أ ْ
ك ا ْل َق َض ُ
أل َّو ِل؛ َفِإ َّن ُه أ ْ

حق الكفالة في اإلسالم
أحمد ( )63532وقال شعيب األرناءوط :إسناده صحيح .والطبراني :المعجم الكبير ( ، )44441وقال األلباني :صحيح .انظر:
9
السلسلة الصحيحة (. )0072
فض ٌل على أَحد إال بالتقوى؛ َ
بعضكم من بعض؛ فليس َ
أل َّن َط َّف الصاع قريب من ملئه ،انظر:
الصاع :أَي كلكم
َ 10ط ُّف
قريب ُ
ألحد ْ
ِ
ٌ
ابن منظور :لسان العرب ،مادة طفف .122/9
 11البيهقي :شعب اإليمان (. )5315
ِ
ِ
يم﴾(الكهف ، )8823( )9 :ومسلم:
و
ف
ه
ْك
ل
ا
اب
ح
َص
أ
َن
أ
ت
ب
س
ح
َم
أ
﴿
باب
األنبياء،
كتاب
عنها:
 12البخاري عن عائشة رضي اهلل
َ
ّ
الر ِق ِ
َ
َ
ْ َ َ
ْ َ ْ
ْ َ َّ
كتاب الحدود ،باب قطع السارق الشريف. )8861( ...
 13البخاري عن أبي هريرة :كتاب الوكالة ،باب الوكالة في قضاء الديون ( ، )3812ومسلم :كتاب المساقاة ،باب من استلف شيئًا
خيرا منه. )1061( ...
فقضى ً
علي  :كتاب األقضية ،باب كيف القضاء ( ، )2853والترمذي ( ، )1331وأحمد ( )288وقال شعيب األرناءوط :حسن
عن
داود
 14أبو
ٍّ
لغيره .وقال األلباني :صحيح .انظر :السلسلة الصحيحة (. )0031
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يتطرق إليه نظام وضعي وال ميثاق
تختص به شريعة اإلسالم ،لم
حق فريد
وفي ٍّ
ُّ
َّ
حق الكفاية ،ومعناه أن يحصل كل فرد يعيش في
من مواثيق حقوق اإلنسان ،يأتي ُّ
مقومات الحياة؛ بحيث يحيا حياة كريمة،
كنف الدولة اإلسالمية على كفايته من ِّ
تحدثت عنه
َّ
حد الكفاف الذي َّ
ويتحقق له المستوى الالئق للمعيشة ،وهو يختلف عن ِّ
15
ال ّن ُ
الوضعية ،والذي يعني
ُظم
الحد األدنى لمعيشة اإلنسان[ ].
َّ
َّ
يتحقق بالعمل ،فإذا عجز الفرد فالزكاة ،فإذا عجزت الزكاة عن ِّ
سد
وحق الكفاية هذا
َّ
ُّ
عبر الرسول صلى
كفاية المحتاجين تأتى ميزانية الدولة لسداد هذه الكفاية ،وقد َّ
]فِإ َل َّي َو َع َل َّي»[.]17
اعا[َ 16
َو َض َي ً
اهلل عليه وسلم عن ذلك بقولهَ ...« :م ْن َت َر َك َد ْينًا أ ْ
18
ِّ
ات َش ْب َعانًا[ ]
ِّ
مؤك ًدا على هذا
ثم قال صلى اهلل عليه وسلم
آم َن بِي َم ْن َب َ
«ما َ
الحقَ :
ِن ا َ
َر َملُوا
ار ُه َجا ِئ ٌع ِإ َلى َج ْن ِب ِه َو ُه َو َي ْع َل ُم ِب ِه»[ .]19وقال
مادحا« :إ َّ
أل ْش َع ِر ّي َ
ً
َو َج ُ
ِين ِإ َذا أ ْ
ان ِع ْن َد ُه ْم ِفي َث ْو ٍب َو ِ
اح ٍدُ ،ث َّم
ـم ِدي َن ِة َج َم ُعوا َما َ
كَ
َو َق َّل َط َع ُ
ِفي ا ْل َغ ْز ِو ،أ ْ
ام ِع َيا ِل ِه ْم بِا ْل َ
ْاق َت َس ُمو ُه َب ْي َن ُه ْم ِفي ِإ َنا ٍء َو ِ
ِالس ِو َّي ِةَ ،ف ُه ْم ِم ِّني َوَأ َنا ِم ْن ُه ْم»[.]20
اح ٍد ب َّ

حقوق المدنيين واألسرى
وإن حقوق اإلنسان ل َت ِص ُل إلى أوج عظمتها حين تتع َّلق بحقوق المدنيين واألسرى
أثناء الحروب ،فالشأن في الحروب أنها يغلب عليها ُروح االنتقام والتنكيل ،ال ُروح
إنساني تحكمه الرحمة ،وفي ذلك
منهج
اإلنسانية والرحمة ،ولكن اإلسالم كان له
ٌ
َّ
ٌّ
21
ام َرَأ ًة َوال َش ْي ًخا»[ ].
يقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم « :ال َت ْق ُتلُوا َو ِل ً
يدا َوال ْ
وو َض َع ُه كحقوق لإلنسان على ظهر البسيطة،
وهكذا ،فهذا بعض َّ
مما َق َّن َنه اإلسالم َ
وهي في مجملها تعكس النظرة اإلنسانية التي هي ُروح حضارة المسلمين.
 15انظر :خديجة النبراوي :موسوعة حقوق اإلنسان في اإلسالم ص.905-505
صغارا ضائعين ال مال لهم ،انظر :ابن منظور :لسان العرب ،مادة ضيع .822/8
ضياعا :أي ترك أوال ًدا
16
ً
ً
 17البخاري :كتاب التفسير ،سورة األحزاب ( ، )3054ومسلم عن جابر بن عبد اهلل :كتاب الجمعة ،باب تخفيف الصالة والخطبة
( ، )768واللفظ له.
ً
مصروفا في رواية الطبراني ،وهي صحيحة على لغة بني أَسد.
 18شبعانًا هكذا
 19الحاكم :كتاب البر والصلة ( )7037وقال :هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه .ووافقه الذهبي ،والطبراني عن أنس بن
مالك :المعجم الكبير ( )057واللفظ له ،والبيهقي :شعب اإليمان ( ، )8323وقال األلباني :صحيح .انظر :السلسلة الصحيحة (. )941
 20البخاري عن أبي موسى األشعري :كتاب الشركة ،باب الشركة في الطعام والنهد والعروض ( ، )4532ومسلم :كتاب فضائل
الصحابة رضي اهلل عنهم  ،باب من فضائل األشعريين رضي اهلل عنهم (. )0052
 21مسلم :كتاب الجهاد والسير ،باب تأمير اإلمام األمراء على البعوث ، )1371( ...والطبراني عن عبد اهلل بن عباس :المعجم األوسط
( )3134واللفظ له.

نسخة جمانية تهدى وال تباع

5

www.rasoulallah.net

األخالق والقيم في الحضارة اإلسالمية

حقوق المرأة في الحضارة اإلسالمية
مقدمة
أحاط اإلسالم المرأة بسياج من الرعاية والعناية ،وارتفع بها
وقدرها،
وخصها
َّ
َّ
أو ً
أن المرأة
ابنة
ً
وح ْسن المعاملة ً
ال َّ
بالتكريم ُ
فقرر اإلسالم َّ
وزوجة وأختًا وُأ ًّماَّ ،
اإلنسانية َس َواء ،قال تعالى:
والرجل ُخ ِل َقا من أصل واحد؛ ولهذا فالنساء والرجال في
َّ
س َو ِ
اح َد ٍة َو َخ َل َق ِم ْن َها َز ْو َج َها َو َب َّث ِم ْن ُه َما
اس ا َّت ُقوا َر َّب ُك ُم ا َّل ِذي َخ َل َق ُك ْم ِم ْن َن ْف ٍ
{يَأ ُّي َها ال َّن ُ
َ
ِر َجا ً
ُب ّيِن قضاء اإلسالم
ال َ
ك ِث ً
يرا َو ِن َسا ًء} [النساء ،]1 :وهناك آيات أخرى كثيرة ت َ
المشتركة.
اإلنسانية
على مبدأ ال َّت ْف ِر َقة بين الرجل والمرأة في القيمة
َّ
َ

مكانة المرأة في اإلسالم
يخص وضع
الجاهلية واألمم السابقة فيما
وإنكارا لعادات
وانطالقا من هذه المبادئ،
ً
ً
ُّ
َّ
المرأة ،جاء اإلسالم يدافع عن المرأة و ُينزلها المكانة التي لم تبلغها في م َّلة ماضية،
كأم وأخت وزوجة وابنة  -من الحقوق
كها في ُأ َّمة تالية؛ حيث شرع لها -
ُد ِر ْ
ٍّ
ولم ت ْ
ُصارع اآلن للحصول عليه ،ولكن
أربعة َع َش َر قرنًا  -ما تزال المرأة
 منذالغربية ت ِ
َ
َّ
هيهات!
منهن
ص
َف َق َّر َر اإلسالم
ً
بداية أن النساء ُيما ِثلن الرجال في َ
َّ
الق ْدر والمكانة ،وال َي ْن َت ِق ُ
ُهن نساء ،وفي ذلك قال الرسول صلى اهلل عليه وسلم ِّ
مهمة:
ً
أبدا كون َّ
يؤصل لقاعدة َّ
22
الر َج ِ
ال»[ ] .كما ثبت عنه صلى اهلل عليه وسلم أنه كان دائم
اء َش َقا ِئ ُق ِّ
«إ َّ
ِن ال ِّن َس َ
وتكررت
اس َت ْو ُصوا بِال ِّن َسا ِء َخ ْي ًرا»[.]23
َّ
الوصية بالنساء ،وكان يقول ألصحابهْ ...« :
َّ
حجة الوداع وهو يخاطب اآلالف من ُأ َّمته.
منه هذه النصيحة في َّ

مكانة المرأة في الجاهلية
أصله اإلسالم وما جاء به من دعائم لرفعة المرأة وتكريمها،
نتبين ما َّ
وإذا ما أردنا أن َّ
 22الترمذي :أبواب الطهارة ،باب ما جاء فيمن يستيقظ فيرى بلالً ، )311( ...وأبو داود ( ، )632وأحمد ( ، )83262وأبو يعلى (، )4964
وصححه األلباني ،انظر :صحيح الجامع (. )3891
 23البخاري عن أبي هريرة :كتاب النكاح ،باب الوصاة بالنساء ( ، )0984ومسلم :كتاب الرضاع ،باب الوصية بالنساء (. )8641
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أو ً
الجاهليات القديمة والمعاصرة[]24؛ لنرى
ال مكانة المرأة في
فيهمنا أن ندرك َّ
ُّ
َّ
يتبين لنا حقيقة وضع
الظالم الحقيقي الذي عاشته ،والذي ما زالت تعيشه ،ومن َث َّم َّ
ومكانة المرأة في ِّ
ظل تعاليم اإلسالم والحضارة اإلسالمية.
حق
مر بنا في الباب األول َ -ي ِئ ُدون بناتهم فيحرمونهن َّ
فإذا كان العرب  -كما َّ
{وِإ َذا
الحياة ،إذا بالقرآن الكريم يتنزل ُي َج ِّرم و ُي َح ِّرم ذلك الفعل؛ حيث قال اهلل َ :U
ـم ْو ُءو َد ُة ُس ِئ َل ْت * ِبَأ ِّي َذ ْن ٍب ُق ِت َل ْت}[التكوير ،]9 ،8 :بل وجعله النبي صلى اهلل عليه
ا ْل َ
سألت رسول اهلل
وسلم من أعظم الذنوب؛ فعن ابن مسعو ٍد رضي اهلل عنه أنه قال:
ُ
ك» .قلت:
َي َّ
َن َت ْج َع َل للِ ّهَ ِ ِن ًّدا َو ُه َو َخ َل َق َ
َع َظ ُم؟ قال« :أ ْ
صلى اهلل عليه وسلم  :أ ُّ
الذ ْن ِب أ ْ
ُزا ِن َي
َن َي ْأ ُ
َي؟ َق َ
َن َت ْقت َ
َن ت َ
ك َل َم َع َ
ال»:أ ْ
ُل َو َل َد َك َخ ْش َي َة أ ْ
َي؟ قال« :أ ْ
ك» .قالُ :ث َّم أ ُّ
ُث َّم أ ُّ
ار َك»[.]25
َح ِلي َل َة َج ِ

حقوق المرأة في اإلسالم
رغب
فاألمر في اإلسالم لم يقف عند الحفاظ على ِّ
حق المرأة في الحياة فقط ،وإنما َّ
«م ْن َي ِلي
اإلسالم في اإلحسان إليها صغيرة؛ فقال الرسول صلى اهلل عليه وسلم َ :
ِم ْن َه ِذ ِه ا ْل َب َن ِ
ار»[.]26
ك َّن َل ُه ِس ْت ًرا ِم َن ال َّن ِ
ات َش ْي ًئا َفَأ ْح َس َن ِإ َل ْي ِه َّن؛ ُ
يد ٌة
ثم أمر الرسول صلى اهلل عليه وسلم بتعليمها فقالَ« :أ ُّي َما َر ُج ٍل َ
كا َن ْت ِع ْن َد ُه َو ِل َ
َج َر ِ
ان»[ .]27وكان صلى اهلل
يب َهاَ ..ف َل ُه أ ْ
َف َع َّل َم َها َفَأ ْح َس َن َت ْع ِل َ
يم َهاَ ،وَأ َّد َب َها َفَأ ْح َس َن َت ْأ ِد َ
28
ِّ
ويأمر ُه َّن بطاعة اهلل تعالى[ ].
ويذك َر ُه َّن،
ليعظ ُه َّن،
يوما
َ
عليه وسلم يجعل للنساء ً
َ
وما أن ِ
الحق في الموافقة على
تش َّب البنت وتصير فتاة بالغة؛ حتى ُي ْع ِط َيها اإلسالم
َّ
يجوز إجبارها على االقتران برجل ال تريده ،وقد قال في
الخاطب أو رفضه ،وال
ِّ
24
25
26

أشرنا إلى ذلك في الحديث عن الحضارات السابقة في المقاالت السابقة.
مد ()1314
البخاري عن عائشة رضي اهلل عنها :كتاب األدب ،باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته ( ، )9465ومسلم :كتاب البر والصلة

واآلداب ،باب فضل اإلحسان إلى البنات (. )9262
 27البخاري عن أبي موسى األشعري :كتاب النكاح ،باب اتخاذ السراري ومن أعتق جاريته ثم تزوجها (. )5974
يوما لقيهن فيه فوعظهن
يوما من نفسك .فوعدهن ً
 28عن أبي سعيد الخدري :قالت النساء للنبي ﷺغلبنا عليك الرجال ،فاجعل لنا ً
وأمرهن .رواه البخاري :كتاب العلم ،باب هل يجعل للنساء يوم على حده في العلم ( ، )101ومسلم :كتاب البر والصلة واآلداب ،باب
فضل من يموت له ولد فيحتسبه (. )3362
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ذلك الرسول صلى اهلل عليه وسلم « :ا َ
ُس َت ْأ َذ ُن
ِهاَ ،وا ْلب ْ
أل ّي ُ
َح ُّق ِب َن ْف ِس َها ِم ْن َو ِل ّي َ
ِم أ َ
ِك ُر ت ْ
أيضا« :ال ُت ْن َك ُح ا َ
ُس َت ْأ َم َرَ ،وال ُت ْن َك ُح
ُها»[ .]29وقال ً
أل ّي ُ
ُها ُص َمات َ
ِفي َن ْف ِس َهاَ ،وإ ِْذن َ
ِم َح َّتى ت ْ
َن َت ْس ُك َت»[.]30
ا ْلب ْ
ُس َت ْأ َذ َن».قالوا :يا رسول اهلل ،وكيف إذنها؟ قال»:أ ْ
ِك ُر َح َّتى ت ْ
زوجة
لما تصير
مبينًا أن
ً
يحث الشرع الحنيف على ُح ْسن معاملتها وعشرتها؛ ِّ
ُّ
ثم َّ
ُبل نفس الرجل وكريم طباعه ،فيقول الرسول صلى
ُح ْسن ِع ْش َرة النساء دليل على ن ْ
ـما ِء ُأ ِج َر»[.]31
ال -
اهلل عليه وسلم – مث ً
ِّ
مرغ ًبا« :إ َّ
الر ُج َل ِإ َذا َس َقى ْ
ام َرَأ َت ُه ِم َن ا ْل َ
ِن َّ
32
ـم ْرَأ ِة»[.]33
الض ِع َ
]ح َّق َّ
يف ْي ِن :ا ْل َي ِت ِ
ويقول مره ًبا« :ال َّل ُه َّمِ ،إ ِّني ُأ َح ِّر ُج[ َ
يم َوا ْل َ
الرقة
وقد كان الرسول صلى اهلل عليه وسلم قدوة عملية في ذلك؛ فكان في غاية َّ
سألت عائشةرضي
وال ّلُطف مع أهله ،يروي في ذلك األسود بن يزيد النخعي ،فيقول:
ُ
ان ِفي ِم ْه َن ِة
اهلل عنها :ما كان النبي صلى اهلل عليه وسلم يصنع في أهله؟ قالتَ :
«ك َ
34
الصال ِة»[ ].
أْ
َه ِل ِه  -أي يساعدها في مهنتها َ -فِإ َذا َح َض َر ِت َّ
ام ِإ َلى َّ
الصالةَُ ،ق َ
وإذا ما كرهت الزوجة زوجها ولم ت ِ
مفارقة
حق
سن لها اإلسالم َّ
ُطق الحياة معه ،فقد َّ
َ
ْع؛ فعن ابن عباس رضي اهلل عنه قال :جاءت امرأة
الزوج ،وذلك عن طريق ُ
الخل ِ
ثابت بن قيس إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم فقالت :يا رسول اهلل ،ما َأ ْن ِقم على
ين وال ُخلُق ،إ َّ
ال أ ِّني أخاف الكفر .فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :
ثابت في ِد ٍ
يق َت ُه؟»فقالت :نعم .فر َّد ْت عليه حديقته ،وأمره ففارقها[.]35
َ
ين َع َل ْي ِه َح ِد َ
«ف َت ُر ِّد َ
تماما كالرجل؛
مالية مستق َّلة ً
وباإلضافة إلى ما سبق ،فقد أثبت اإلسالم للمرأة ِذ َّمة َّ
 29مسلم عن عبد اهلل بن عباس :كتاب النكاح ،باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت (. )1241
 30البخاري عن أبي هريرة :كتاب النكاح ،باب ال ينكح األب وغيره البكر والثيب إال برضاها (. )3484
 31أحمد عن العرباض بن سارية ( )59171وقال شعيب األرناءوط :صحيح بشواهده ،..وقال األلباني :حسن لغيره .انظر :صحيح
الترغيب والترهيب (. )3691
أكيدا ،انظر :المناوي :فيض القدير
زجرا
وأزجره
ا،
بليغ
ا
تحذير
ذلك
من
فأحذره
ضيعهما،
بمن
واإلثم
الحرج
أحرج :أي ألحق
32
ِّ
ً
ً
ً
ً
.72/3
 33ابن ماجه عن أبي هريرة ( ، )8763وأحمد ( )4669وقال شعيب األرناءوط :إسناده قوي ،والحاكم ( )112وقال :هذا حديث صحيح
على شرط مسلم ولم يخرجاه .وقال الذهبي في التلخيص :على شرط مسلم .والبيهقي ( ، )93202وقال األلباني :صحيح .انظر:
السلسلة الصحيحة ()5101
 34البخاري :كتاب الجماعة واإلمامة ،باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصالة فخرج ( ، )446وأحمد ( ، )27242والترمذي
(. )9842
 35البخاري :كتاب الطالق ،باب الخلع وكيفية الطالق فيه ( ، )3794وأحمد (. )93161
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ِّ
وتؤجر ،وتوكل وتهب ،وال ِح ْجر عليها في ذلك ما
فلها أن تبيع وتشتري ،وتستأجر
ُم ِم ْن ُه ْم ُر ْش ًدا َف ْاد َف ُعوا
دامت عاقلة رشيدة ،وذلك
ً
انطالقا من قوله تعالىَ :
{فِإ ْن آ َن ْست ْ
َم َوا َل ُه ْم}[النساء.]6 :
ِإ َل ْي ِه ْم أ ْ
علي رضي اهلل
ار ْت ُأ ُّم هانئ بنت أبي طالب رج ً
ولما أ َ
َج َ
ال من المشركين ،وأبى أخوها ٌّ
عنه إ َّ
أن يقتله ،كان قضاء الرسول صلى اهلل عليه وسلم في هذه الحادثة قوله:
ال ْ
ُع ِط َي األمان والجوار في
َج ْر ِت َيا ُأ َّم َها ِن ٍئ»[ .]36فأعطاها
َّ
الحق في أن ت ْ
َج ْر َنا َم ْن أ َ
«أ َ
الحرب أو السلم لغير المسلمين.
أبية كريمة مصونة في ِظ ِّل تعاليم اإلسالم وفي
وهكذا تعيش المرأة المسلمة عزيزة َّ
ِظ ِّل الحضارة اإلسالمية السامية.
موقع قصة اإلسالم

 36البخاري عن أم هانئ بنت أبي طالب :أبواب الجزية والموادعة ،باب أمان النساء وجوارهن ( ، )0003ومسلم :كتاب صالة
المسافرين وقصرها ،باب استحباب صالة الضحى (. )633
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حقوق الخدم والعمال في الحضارة اإلسالمية
نماذج من حقوق الخدم والعمال في اإلسالم
مرة في
والعمال ورعاهم
أعز اإلسالم الخدم
َّ
وكرمهم ،واعترف بحقوقهم َّ
َّ
ألول َّ
َّ
الرق والتبعية ،وفي
التاريخ  -بعد أن كان العمل في بعض الشرائع القديمة معناه
ُّ
االجتماعية ،وتوفير
قاصدا بذلك إقامة العدالة
البعض اآلخر معناه المذ َّلة والهوان -
ً
َّ
خير شاهد على
الحياة الكريمة لهم؛ وقد كانت سيرة الرسول صلى اهلل عليه وسلم َ
إقرارا منه صلى اهلل عليه
عظمة نظرة الحضارة اإلسالمية للخدم والعمال ،وكانت
ً
وسلم بحقوقهم.
إنسانية
فقد دعا صلى اهلل عليه وسلم أصحاب األعمال إلى معاملة خدمهم معاملة
َّ
والبر بهم وعدم تكليفهم ما ال يطيقون من األعمال،
كريمة ،وإلى الشفقة عليهم،
ِّ
37
ُ
َخو ُه َت ْح َت َي ِد ِه
ُك ْم[ ]َ ،ج َع َل ُه ُم اهلل َت ْح َت أ َْي ِد ُ
ُك ْم َخ َول ُ
ِخ َوان ُ
ان أ ُ
فقال ...« :rإ ْ
يك ْمَ ،ف َم ْن َ
كَ
وه ْم
سَ ،و َ
َف ْل ُي ْط ِع ْم ُه ِم َّما َي ْأ ُ
ال ت َ
وه ْم َما َي ْغ ِل ُب ُه ْمَ ،فِإ ْن َ
ُم ُ
ُك ِّل ُف ُ
ك َّل ْفت ُ
ِس ُه ِم َّما َيل َْب ُ
ك ُلَ ،و ْل ُي ْلب ْ
ُك ْم».
ُك ْم َخ َول ُ
ِخ َوان ُ
ُوه ْم»[ .]38فجاء تصريح رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم « :إ ْ
َفَأ ِعين ُ
أبدا في حضارة من
ليرتفع بدرجة العامل الخادم إلى درجة األخ! وهذا ما لم يسبق ً
الحضارات.
وألزم الرسول صلى اهلل عليه وسلم كذلك صاحب العمل أن ُي َو ِّف َي للعامل والخادم
َع ُطوا ا َ
َن َي ِج َّف
َج َر ُه َق ْب َل أ ْ
أجره المكافئ ُ
لجهده دون ظلم أو مماطلة ،فقال»:أ ْ
ير أ ْ
أل ِج َ
َع َر ُق ُه»[.]39
وح َّذر اإلسالم من ظلم العمال ،فقال الرسول صلى اهلل عليه وسلم في الحديث
َ
ال ُ
ام ِةَ ...و َر ُج ٌل
العز
القدسي عن ِّ
ة»:Uق َ
اهلل َت َعا َلىَ :ث َ
َ
رب َّ
ال َث ٌة َأ َنا َخ ْص ُم ُه ْم َي ْو َم ا ْل ِق َي َ
40
اس َت ْأ َج َر أ ِ
ال أو
َج َر ُه»[ ] .ليعلم كل َم ْن ظلم عام ً
َج ً
اس َت ْو َفى ِم ْن ُه َو َل ْم ُي ْع ِط أ ْ
يرا َف ْ
ْ
 37خولكم :خدمكم ،انظر :ابن حجر العسقالني :فتح الباري .511/1
 38البخاري :كتاب اإليمان ،باب المعاصي من أمر الجاهلية ،وال يكفر صاحبها بارتكابها إال بالشرك ( ، )03ومسلم :كتاب األيمان
والنذور ،باب إطعام المملوك مما يأكل (. )1661
 39ابن ماجه عن عبد اهلل بن عمر ( ، )3442وقال األلباني :صحيح .انظر :مشكاة المصابيح (. )7892
 40البخاري عن أبي هريرة :كتاب البيوع ،باب إثم من باع ُح ًّرا ( ، )4112وابن ماجه ( ، )2442وأبو يعلى (. )6346
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خادما أن اهلل رقيب عليه وخصم له يوم القيامة.
ً
عاجزا
بصحته ،ويجعله
يضر
إرهاقا
كما يجب على صاحب العمل عدم إرهاق العامل
ً
ً
َّ
ُّ
«ما َخ َّف ْف َت َع ْن
عن العمل ،ولقد قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم في ذلكَ :
ك»[.]41
َج ًرا ِفي َم َو ِ
ك ِم ْن َع َم ِل ِه َ
ازي ِن َ
ان َل َ
َخا ِد ِم َ
كَ
ك أْ
حق الخادم في التواضع
ومن الحقوق التي تُعتبر عالمة مضيئة في الشريعة
اإلسالمية ُّ
َّ
َك َل
اس َت ْك َب َر َم ْن أ َ
معه ،وفي ذلك ُي َر ِّغب الرسول صلى اهلل عليه وسلم ُأ َّمته قائال َ
ً»:ما ْ
ار بِا َ
ك َب ا ْل ِ
َم َع ُه َخا ِد ُم ُهَ ،و َر ِ
الشا َة َف َح َل َب َها»[.]42
أل ْس َو ِ
اع َت َق َل َّ
اقَ ،و ْ
ـح َم َ
تطبيقا لكل أقواله ،فإن السيدة عائشة – رضي
وألن حياته صلى اهلل عليه وسلم كانت
ً
ول ا ِ
فتقول«»:ما َض َر َب َر ُس ُ
ِي ِد ِه
اهلل عنها -تروي
َ
هلل صلى اهلل عليه وسلم َش ْي ًئا َق ُّط ب َ
43
ال َخا ِد ًما.] [»...
ام َرَأ ًة َو َ
َو َ
ال ْ
كما نجده صلى اهلل عليه وسلم يقول ألبي مسعود األنصاريرضي اهلل عنه عندما
قال:فا ْل َت َف ُّت
ك َع َل ْي ِه».
غالما له
ضرب
َ
فيقول»:اع َل ْم أ ََبا َم ْس ُعودٍ ،للَّهَ ُ أ ْ
ك ِم ْن َ
َق َد ُر َع َل ْي َ
ً
ْ
اهلل،rفقلت :يا رسول اهلل ،هو ُح ٌّر ِل َو ْج ِه ا ِ
َما َل ْو َل ْم َت ْف َع ْل
فإذا هو رسول
هللَ .ف َق َ
ُ
ال« :أ َ
ار»[.]44
َو « َل َم َّس ْت َ
َل َل َف َح ْت َ
ك ال َّن ُ
ك ال َّن ُ
ار» .أ ْ
فالضرب أو الصفع أو اللطم أو الركل هو إهانة للخادم يأباها اهلل ورسوله؛ ولهذا
فورا من ِمل ِ
ْك َّي ِت ِه ،وهذه هي عظمة
فإن أفضل عقاب
للسيِد القاسي القلب هو أن ُي ْح َرم ً
ّ
اإلسالم وعظمة الحضارة اإلسالمية.
وهذا أنس بن مالك رضي اهلل عنه خادم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يشهد شهادة
ان َر ُس ُ
ُقا،
َح َس ِن ال َّن ِ
اس ُخل ً
ٍّ
حق وصدق فيقولَ :
«ك َ
ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ِم ْن أ ْ
ْتَ :وا ِ
َم َر ِني ِب ِه
هلل َ
اج ٍةَ ،ف ُقل ُ
ال أ َْذ َه ُب َ -و ِفي َن ْف ِسي أ ْ
َن أ َْذ َه َب ِل َما أ َ
َفَأ ْر َس َل ِني َي ْو ًما ِل َح َ
 41صحيح ابن حبان عن عمرو بن حريث ( ، )4134وأبو يعلى ( )2741وقال حسين سليم أسد :رجاله ثقات.
 42البخاري :األدب المفرد  ، )865( 123/2والبيهقي :شعب اإليمان ( ، )8818وقال األلباني :حسن .انظر :صحيح الجامع (. )7255
 43مسلم :كتاب الفضائل ،باب مباعدته ﷺلآلثام ، )8232( ...وأبو داود ( ، )6874وابن ماجه (. )4891
 44مسلم :كتاب األيمان ،باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده ( ، )9561وأبو داود ( ، )9515والترمذي ( ، )8491وأحمد
( ، )40422والبخاري :األدب المفرد  ، )371( 462/1والطبراني :المعجم الكبير (. )386
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ِي ا ِ
ون ِفي
َم َّر َع َلى ِص ْب َي ٍ
هلل صلى اهلل عليه وسلم َ -ق َ
ْع ُب َ
الَ :ف َخ َر ْج ُت َح َّتى أ ُ
ان َو ُه ْم َيل َ
َنب ُّ
ول ا ِ
وقَ ،فِإ َذا َر ُس ُ
الس ِ
اي ِم ْن َو َرا ِئيَ ،ف َن َظ ْر ُت ِإ َل ْي ِه
هلل صلى اهلل عليه وسلم َقاب ٌ
ِض ب َ
ِق َف َ
ُّ
ول
َو ُه َو َي ْض َح ُ
ْتَ :ن َع ْمَ ،أ َنا أ َْذ َه ُب َيا َر ُس َ
كَ ،ف َق َ
ُك»ُ .قل ُ
َم ْرت َ
»:يا ُأ َن ْي ُ
ال َ
سْ ،اذ َه ْب َح ْي ُث أ َ
سَ :وا ِ
ا ِ
ال ِل َش ْي ٍء َص َن ْع ُت:
ين َما َع ِل ْم ُت َق َ
هللَ .ق َ
هلل! َل َق ْد َخ َد ْمت ُ
َو ِت ْس َع ِس ِن َ
ُه َس ْب َع ِس ِن َ
ال َأ َن ٌ
ين أ ْ
45
ك َذا[ ].
ك َذاَ .و َ
ك ُتَ :ه َّ
ال ِل َش ْي ٍء َت َر ْ
ك َذا َو َ
ْت َ
ك َذا َو َ
ْت َ
ال َف َعل َ
ِل َم َف َعل َ
يهتم برعاية َخ َد ِمه إلى الدرجة التي
بل إن الرسول صلى اهلل عليه وسلم كان
ُّ
كنت أخدم النبي
يحرص فيها على زواجهم ،فعن ربيعة بن كعب األسلمي ،قال:
ُ
ال َت َت َز َّو ُج؟»
ِيع ُةَ ،أ َ
صلى اهلل عليه وسلم فقال لي النبي صلى اهلل عليه وسلم َ »:يا َرب َ
فقلت :ال واهلل يا رسول اهلل ،ما أريد أن
قال:
أتزوج؛ ما عندي ما ُيقيم المرأة ،وما
ُ
َّ
ِيع ُة،
أحب أن يشغلني عنك شيء .قال :فأعرض ع ِّني ،ثم قال لي بعد
ُّ
َ
ذلك»:يا َرب َ
فقلت :ال واهلل يا رسول اهلل ،ما أريد أن
ال َت َت َز َّو ُج؟»قال:
أتزوج ،وما عندي ما ُيقيم
َأ َ
ُ
َّ
راجعت نفسي،
أحب أن يشغلني عنك شيء .فأعرض ع ِّني .وقال :ثم
المرأة ،وما
ُ
ُّ
فقلت :واهلل يا رسول اهلل أنت أعلم بما ُيصلحني في الدنيا واآلخرة .قال :وأنا أقول
ُ
ال
في نفسي :لئن قال لي الثالثة ألقولن :نعم .قال :فقال لي
ِيع ُةَ ،أ َ
َ
الثالثة»:يا َرب َ
شئت ،أو بما أحببت .قال« :ا ْن َط ِل ْق
َت َت َز َّو ُج؟»قال:
ُ
فقلت :بلى يا رسول اهللُ ،م ْر ِني بما َ
46
ِإ َلى ِ
حي من األنصار.] [...
آل ُف ٍ
الن» .إِلى ٍّ
وتتج َّلى عظمة الحضارة اإلسالمية في معاملة الخدم والعمال حين نرى امتداد
رحمته صلى اهلل عليه وسلم بخدمه لتشمل غير المؤمنين به أصالً ،وذلك كما فعل
فظل
مرضا
خادما ،فقد مرض الغالم
مع الغالم اليهودي الذي كان يعمل عنده
شديداَّ ،
ً
ً
ً
ويتعهده ،حتى إذا شارف على الموت عاده وجلس
النبي صلى اهلل عليه وسلم يزوره
َّ
عند رأسه ،ثم دعاه إلى اإلسالم ،فنظر الغالم إلى أبيه متسائالً ،فقال له أبوهِ :
أط ْع
أبا القاسمَ .فَأ ْس َل َم ،ثم فاضت ُروحه ،فخرج النبي صلى اهلل عليه وسلم وهو يقول:
ار»[!]47
ـح ْم ُد للِ ّهَ ِ ا َّل ِذي َأ ْن َق َذ ُه ِم َن ال َّن ِ
«ا ْل َ
أصلها اإلسالم الحنيف ،والتي َط َّب َق َها
وهذه ُ
بعد بعض حقوق الخدم والعمال التي َّ
45
46
47

ُقا ( ، )0132وأبو داود (. )3774
مسلم :كتاب الفضائل ،باب كان رسول اهلل ﷺأحسن الناس ُخل ً
أحمد ( ، )72661والحاكم ( )8172وقال :هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه .والطيالسي (. )3711
البخاري عن أنس بن مالك :كتاب الجنائز ،إذا أسلم الصبي فمات؛ هل ُي َص ّلَى عليه ،وهل ُي ْع َرض على الصبي اإلسالم (. )0921
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رسول اإلسالم الكريم بالقول والعمل ،في زمن لم يكن يعرف غير الظلم والقهر
سمو
ِر بصدق َع َّما وصلت إليه حضارة اإلسالم والمسلمين من
ٍّ
واالستبداد ..لت َ
ُع ّب َ
وعظمة وإنسانية.
ٍ
موقع قصة اإلسالم
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حقوق المرضى وذوي االحتياجات الخاصة
مقدمة
لإلسالم والحضارة اإلسالمية نظر ٌة
خاص ٌة في رعاية المرضى وذوي االحتياجات،
َّ
االلتزاماتالشرعية ،وذلك
تلك النظرة التي تبدأ من التخفيف عليهم في بعض
َّ
أل ْع َمى َح َر ٌج َوال َع َلى ا َ
س َع َلى ا َ
أل ْع َر ِج َح َر ٌج َوال َع َلى
كما في قول اهلل تعالىَ { :ل ْي َ
ببث األمل في نفوسهم ،ومراعاة
ـم ِر ِ
يض َح َر ٌج}[ النور ، 16:والفتح ،]71 :وتنتهي ِّ
ا ْل َ
والنفسية.
الجسمانية
حقوقهم
َّ
َّ

تعامل الرسول صلى اهلل عليه و سلم مع المرضى
فنجد النبي صلى اهلل عليه و سلم كان إذا سمع بمريض أسرع لعيادته في بيته؛
تك َّلفة أو اضطرار َّية ،وإنما كان
مع كثرة همومه ومشاغله ،ولم تكن زيارته هذه ُم َ
حقا من
َيشعر بواجبه ناحية هذا المريض ..كيف ال وهو الذي جعل زيارة المريض ًّ
سَ ...و ِع َيا َد ُة
ـم ْس ِل ِم َع َلى ا ْل ُ
«ح ُّق ا ْل ُ
ـم ْس ِل ِم َخ ْم ٌ
حقوقه؟! فقال صلى اهلل عليه و سلم َ :
يض.]48[»...
ـم ِر ِ
ا ْل َ
الم َر ّبِي والقدوة ُ -ي َه ِّون على المريض أزمته
فكان صلى اهلل عليه و سلم  -وهو ُ
ومرضه ،و ُي ِ
وحبه له ،ف ُيسعد ذلك
ظهر له  -دون َت َك ّلُف ُ -م َواساته له ،وحرصه عليهَّ ،
المريض وأه َله ،وفي ذلك يروي عبد اهلل بن عمر فيقول :اشتكى سعد بن عبادة
َ
شكوى له ،فأتاه النبي صلى اهلل عليه و سلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف ،وسعد
بن أبي وقاص ،وعبد اهلل بن مسعود  ،yفلما دخل عليه فوجده في غاشية أهله[،]49
«ق ْد َق َضى؟» .قالوا :ال يا رسول اهلل .فبكى النبي صلى اهلل عليه و سلم ،
فقالَ :
ِن
فلما رأى القوم بكاء النبي صلى اهلل عليه و سلم َب َك ْوا ،فقالَ« :أ َ
ون؟! إ َّ
ال َت ْس َم ُع َ
ا َ
َو
ِد ْم ِع ا ْل َع ْي ِن َو َ
هلل َ
ِح ْز ِن ا ْل َقل ِ
ا-وأ َ
ال ُي َع ِّذ ُب ب َ
ال ب ُ
ْب؛ َو َل ِك ْن ُي َع ِّذ ُب ب َ
ار ِإ َلى ِل َسا ِن ِه-أ ْ
ِه َذ َ
َش َ
 48البخاري عن أبي هريرة :كتاب الجنائز ،باب األمر باتباع الجنائز ( ، )3811ومسلم في السالم ،باب من حق المسلم للمسلم رد
السالم (. )2612
 49غاشية أهله :أي الذين يغشونه للخدمة وغيرها .انظر :ابن حجر العسقالني :فتح الباري .571/3
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َي ْر َح ُم[.]51[»]50
بشره باألجر والمثوبة نتيجة
كما كان صلى اهلل عليه و سلم يدعو للمريض و ُي ِّ
المرض الذي لحق به؛ ف ُي َه ِّون بذلك عليه األمر ،و ُي ْرضيه به؛ تروي ُأ ُّم العالء[]52
فتقول :عادني رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم وأنا مريضة ،فقالَ« :أ ْب ِش ِري َيا
ـم ْس ِل ِم ُي ْذ ِه ُب ُ
الذ َه ِب
ُأ َّم ا ْل َع َ
ار َخ َب َث َّ
ك َما ت ْ
اهلل ِب ِه َخ َط َايا ُه َ
الءَِ ،فِإ َّن َم َر َ
ض ا ْل ُ
ُذ ِه ُب ال َّن ُ
َوا ْل ِف َّض ِة»[.]53
حريصا على أن ُي َخ ِّفف عن المريض وأ َّ
يشق
وكان الرسول صلى اهلل عليه و سلم
ال َّ
ً
ال منا
عليه ،وقد روى في ذلك جابر بن عبد اهلل tفقال :خرجنا في سفر فأصاب رج ً
فشجه في رأسه ،ثم احتلم ،فسأل أصحابه ،فقال :هل تجدون لي رخصة في
حجر،
ٌ
َّ
فلما قدمنا
ال َّت َي ُّمم؟ فقالوا :ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء .فاغتسل فمات؛ َّ
«ق َتلُو ُه َق َت َل ُه ُم ُ
ال َسَألُوا إ ِْذ
اهللَ ،أ َ
ِر بذلك ،فقالَ :
على النبي صلى اهلل عليه و سلم ُأخب َ
الس َؤ ُ
َو َي ْع ِص َب-
ال[ِ ،]54إ َّن َما َ
ان َي ْك ِفي ِه أ ْ
كَ
َل ْم َي ْع َل ُموا؛ َفِإ َّن َما ِش َف ُ
َن َي َت َي َّم َم َو َي ْع ِص َر أ ْ
اء ا ْل ِع ِّي ُّ
الحديث-ع َلى ُج ْر ِح ِه ِخ ْر َق ًةُ ،ث َّم َي ْم َس َح َع َل ْي َها َو َي ْغ ِس َل َسا ِئ َر َج َس ِد ِه»[.]55
ك أحد ُر َواة
َش َّ
َ
بل إنه صلى اهلل عليه و سلم كان ُي َل ّبِي حاجة المريض ،ويسير معه حتى يقضي
مرة امرأة في عقلها شيء ،فقالت :يا رسول اهلل ،إن لي إليك
حاجته ،ولقد جاءته ذات َّ
اج َت ِ
َق ِض َي َل ِ
الس َك ِ
َي ِّ
ك».
«يا ُأ َّم ُف ٍ
ك ِش ْئ ِت؛ َح َّتى أ ْ
الن ،ا ْن ُظ ِري أ َّ
حاجة .فقالَ :
ك َح َ
فخال معها[]56في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها[.]57
خيرا .انظر المصدر السابق.
ُ 50ي َع ِّذ ُب بهذا :أي إن قال سو ًءا .أو يرحم :أي إن قال ً
 51البخاري :كتاب الجنائز ،باب البكاء عند المريض ( ، )2421ومسلم في الجنائز ،باب البكاء على الميت (. )429
 52أم العالء :أسلمت وبايعت النبي ﷺ ،عمة حزام بن حكيم .انظر :ابن األثير :أسد الغابة  ،504/7وابن حجر العسقالني :اإلصابة
الترجمة . )67121( 562/8
 53أبو داود :كتاب الجنائز ،باب عيادة النساء ( ، )2903وصححه األلباني ،انظر :صحيح الجامع (. )1587
 54شفاء العي أي :يسألوا حين لم يعلموا؛ ألن شفاء الجهل السؤال .انظر :العظيم آبادي :عون المعبود .863/1
 55أبو داود :كتاب الطهارة ،باب في المجروح يتيمم ( ، )633وابن ماجه ( ، )275وأحمد ( ، )7503والدارمي ( ، )257والدارقطني ()3
 ،والبيهقي في سننه الكبرى ( ، )6101وصححه األلباني ،انظر :صحيح الجامع (. )2634
ممر
 56أي وقف معها في طريق مسلوك ليقضي حاجتها ويفتيها في الخلوة ،ولم يكن ذلك من الخلوة باألجنبية؛ فإن هذا كان في ِّ
مما ال يظهره .انظر :النووي :المنهاج في شرح صحيح مسلم
الناس ومشاهدتهم إ َّياه وإ َّياها ،لكن ال يسمعون كالمها؛ ألن مسألتها َّ
.38/51
 57مسلم عن أنس بن مالك :كتاب الفضائل ،باب قرب النبي uمن الناس وتبركهم به ( ، )6232وأحمد ( ، )87041وابن حبان ()7254
.
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كما جعل النبي صلى اهلل عليه و سلم للمرضى وذوي االحتياجات
الحق
الخاصة
َّ
َّ
ظاهرا وباطنًا مقص ٌد من مقاصد اإلسالم؛ لذلك قال
سالمة البدن
في التداوي؛ ألن
َ
ً
هللَ ،فِإ َّن ا َ
او ْوا ِع َبا َد ا ِ
هلل
صلى اهلل عليه و سلم لألعراب عندما سألوه عن التداويَ « :ت َد َ
َ Uل ْم َي َض ْع َدا ًء إِال َو َض َع َل ُه َد َوا ًء إِال ا ْل َه َر َم.]58[ »...
ال من المسلمين؛ حيث َج َع َل
كذلك لم يكن يمانع أن تعا ِلج المرأ ُة المسلمة رج ً
صلى اهلل عليه و سلم ُر َف ْيدة  -وهي امرأة من قبيلة أسلم  -تعا ِلج سعد بن معاذ حين
أصابه سهم بالخندق ،وكانت –رضي اهلل عنها -تُداوي الجرحى ،وتحتسب بنفسها
على خدمة من كانت به ضيعة من المسلمين[.]59
وفي صورة تطبيقية ،كان الرسول صلى اهلل عليه و سلم يتعامل مع عمرو بن
ال راق ًيا ،وكان عمرو من ذوي االحتياجات
َع َرج شديد
الجموح عام ً
الخاصة ،إذ كان أ ْ
َّ
الع َرج ،وقد حدث أن بنيه األربعة الذين كانوا يشهدون المشاهد مع رسول اهلل صلى
َ
اهلل عليه و سلم  ،أرادوا حبسه يوم ُأ ُح ٍد ،فأتى عمرو بن الجموح رسول اهلل صلى اهلل
بني يريدون أن يحبسوني عن هذا الوجه ،والخروج معك فيه،
عليه و سلم فقال :إن َّ
فواهلل إني ألرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة .فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه و
ذر َك ُ
«ما
اهلل َفال ِج َها َد َع َل ْي َ
سلم مخاط ًبا َع ْم ًرا« :أ َّ
ك» .وقال لبنيهَ :
َما َأ ْن َت َف َق ْد َع َ
ال َت ْم َن ُعو ُهَ ،ل َع َّل ُ
اهلل َي ْر ُز ُق ُه َش َها َدةً» .فخرج مع النبي صلى اهلل عليه و سلم
َع َل ْي ُك ْم َأ َّ
ِن ِم ْن ُك ْم
ُ
ِي ِد ِه! إ َّ
فق ِت َل يوم ُأ ُح ٍد ،ثم قال صلى اهلل عليه و سلم عنهَ :
«وا َّل ِذي َن ْف ِسي ب َ
هلل َ
َق َس َم َع َلى ا ِ
ـج َّنة
َم ْن َل ْو أ ْ
وحَ ،و َل َق ْد َرأ َْيت ُ
ـج ُم ِ
ُه َي َطُأ ِفي ا ْل َ
أل َب َّر ُهِ ،م ْن ُه ْمَ :ع ْم ُرو ْب ُن ا ْل َ
60
ِع ْر َج ِت ِه»[ ].
بَ
وهكذا كان حال المرضى وذوي االحتياجات الخاصة في اإلسالم وفي ِظ ِّل الحضارة
اإلسالمية.
58

أبو داود :كتاب الطب ،باب في الرجل يتداوى ( ، )5583والترمذي ( )8302وقال :هذا حديث حسن صحيح .وابن ماجه (، )6343

وأحمد ( ، )77481وقال شعيب األرناءوط :إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين ،..وصححه األلباني ،انظر :غاية المرام (. )292
 59البخاري :األدب المفرد  ، )9211( 583/1وابن هشام :السيرة النبوية  ،932/2وابن كثير :السيرة النبوية  ،332/3وقال األلباني:
إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات .انظر :السلسلة الصحيحة (. )8511
 60ابن حبان عن جابر بن عبد اهلل :كتاب إخباره عن مناقب الصحابة ( ، )4207وقال شعيب األرناءوط :إسناده جيد .وابن سيد
الناس :عيون األثر  ،324/1والصالحي الشامي :سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد .412/4
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حقوق األقليات في الحضارة اإلسالمية مقدمة
ظل التشريع اإلسالمي حظيت األق ِّل َّية غير المسلمة في المجتمع المسلم بما لم
في ِّ
تحظ به أق ِّل َّية أخرى في أي قانون وفي أي بلد آخر من حقوق وامتيازات؛ وذلك
َ
انية التي
العالقة بين المجتمع المسلم واألق ِّل َّية غير المسلمة حكمتها القاعدة الر َّب َّ
أن َ
ُ
ُوك ْم ِفي ِّ
وك ْم
الد ِ
في قوله تعالىَ {:
ين َو َل ْم ُي ْخ ِر ُج ُ
ين َل ْم ُي َقا ِتل ُ
ال َي ْن َه ُ
اك ُم اهلل َع ِن ا َّل ِذ َ
ِن ا َ
ين}[الممتحنة.]9 :
ِم ْن ِد َي ِ
ار ُ
وه ْم َوت ْ
ُق ِس ُطوا ِإ َل ْي ِه ْم إ َّ
َن َت َب ُّر ُ
ك ْم أ ْ
ـم ْق ِس ِط َ
هلل ُي ِح ُّب ا ْل ُ
حددت هذه اآلية األساس األخالقي والقانوني الذي يجب أن ُي ِ
عامل به المسلمون
فقد َّ
البر والقسط لكل َمن لم يناصبهم العداء ،وهي ُأ ُسس لم تعرفها البشر َّية
غيرهم ،وهو ُّ
قبل اإلسالم ،وقد عاشت قرونًا بعده وهي تقاسي الويل من فقدانها ،وال تزال إلى
اليوم تتط َّلع إلى تحقيقها في المجتمعات الحديثة فال تكاد تصل إليها؛ بسبب الهوى
والعصبية والعنصر َّية.
َّ

حق حرية االعتقاد لألقليات
لعل من
قد كفل التشريع اإلسالمي لألقليات غير المسلمة
ً
حقوقا وامتيازات ِع َّدةَّ ،
ِك َرا َه ِفي ِّ
ِّ
ين}
أهم َها كفالة حرية االعتقاد ،وذلك
ً
انطالقا من قوله تعالىَ {:
الد ِ
ال إ ْ

تجسد ذلك في رسالة الرسول صلى اهلل عليه وسلم إلى أهل
[البقرة ،]652 :وقد
َّ
الكتاب من أهل اليمن التي دعاهم فيها إلى اإلسالم؛ حيث قال صلى اهلل عليه وسلم :
ينَ ،ل ُه َما َل ُه ْمَ ،و َع َل ْي ِه َما
ـم ْؤ ِم ِن َ
َو َن ْص َرا ِن ٍّي َفِإ َّن ُه ِم َن ا ْل ُ
َس َل َم ِم ْن َي ُهو ِد ٍّي أ ْ
«َ ...وِإ َّن ُه َم ْن أ ْ
61
َو َن ْص َرا ِن َّي ِت ِه َفِإ َّن ُه ال ُي ْف َت ُن َع ْن َها.] [»...
َع َل ْي ِه ْمَ ،و َم ْن َ
كَ
ان َع َلى َي ُهو ِد َّي ِت ِه أ ْ
ولم يكن التشريع اإلسالمي ِل َي َد َع غير المسلمين يتم َّتعون
بحر َّية االعتقاد ثم
ِّ
حق الحياة
من ناحية أخرى ال
يسن ما يحافظ على حياتهم ،باعتبارهم َب َش ًرا لهم ُّ
ُّ
62
اه ًدا[ ]لم
«م ْن َق َت َل ُم َع َ
والوجود ،وفي ذلك يقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم َ :
 61أبو عبيد :األموال ص ،82وابن زنجويه :األموال  ،901/1وابن هشام :السيرة النبوية  ،885/2وابن كثير :السيرة النبوية ،641/5
عوف ،عن الحسن قال :كتب رسول اهلل..
شميل ،عن
وقال ابن حجر العسقالني :ورواه ابن زنجويه في «األموال»عن ال َّنضر بن
ٍ
ٍ
يقوي أحدهما اآلخر .انظر :ابن حجر العسقالني :التلخيص الحبير .513/4
فذكره ،وهذان مرسالن ِّ
 62المعاهد كما قال ابن األثير :أكثر ما يطلق على أهل الذمة ،وقد يطلق على غيرهم من الكفار إذا صولحوا على ترك الحرب.
انظر :ابن األثير :النهاية في غريب الحديث واألثر .316/3
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ـج َّن ِة»[]63
َي ِر ْح َرا ِئ َح َة ا ْل َ

التحذير من ظلم غير المسلمين
حذر صلى اهلل عليه وسلم ِمن ُظلمهم أو انتقاص حقوقهم ،وجعل نفسه الشريفة
وقد َّ
ك َّل َف ُه َف ْو َق
اه ًدا ،أ ِ
َو َ
«م ْن َظ َل َم ُم َع َ
ً
َو ا ْن َت َق َص ُه َح ًّقا ،أ ْ
خصما للمعتدي عليهم ،فقالَ :
64
ام ِة»[ ].
ِغ ْي ِر ِط ِ
َط َ
يب َن ْف ٍ
َخ َذ ِم ْن ُه َش ْي ًئا ب َ
َو أ َ
س ِم ْن ُه؛ َفَأ َنا َح ِج ُ
اق ِت ِه ،أ ْ
يج ُه َي ْو َم ا ْل ِق َي َ
ومن روائع مواقفه صلى اهلل عليه وسلم كذلك في هذا الشأن ،ما حدث مع األنصار
تم هذا القتل
في خيبر؛ حيث ُق ِتل عبد اهلل بن سهل األنصاري رضي اهلل عنه  ،وقد َّ
في أرض اليهود ،وكان االحتمال األكبر واألعظم أن يكون القاتل من اليهود ،ومع
الظن؛ لذلك لم ُي ِ
ُ
رسول اهلل صلى اهلل عليه
عاقب
بيِنة على هذا
ِّ
ذلك فليست هناك ّ
وسلم اليهود بأي صورة من صور العقاب ،بل عرض فقط أن يحلفوا على أنهم لم
فتفرقوا
نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر،
يفعلوا! فيروي سهل بن أبي َح ْث َم َة َّ
tأن ً
َّ
أحدهم قتيالً ،وقالوا للذين ُو ِج َد ِف ِ
ُم صاحبنا .قالوا :ما
فيها ،ووجدوا َ
يه ْمَ :ق ْد َق َت ْلت ْ
بي صلى اهلل عليه وسلم  ،فقالوا :يا رسول اهلل،
قتلنا وال َع ِل ْم َنا قاتالً .فانطلقوا إلى ال َّن ِّ
ُون
انطلقنا إلى َخ ْي َب َر
أحدنا قتيالً .فقال« :ا ْل ُك ْب َر ا ْل ُك ْب َر[ .»]65فقال لهمَ « :ت ْأت َ
ْ
فوجد َنا َ
ون» .قالوا :ال نرضى ِبَأ ْي َم ِ
ان
بيِنةٌ .قالَ :
«ف َي ْح ِل ُف َ
بِا ْل َب ِّي َن ِة َع َلى َم ْن َق َت َل ُه؟»قالوا :ما لنا ّ
66
]مائة من إبل
اليهودَ .ف َك ِر َه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن ُي ْب ِط َل دمهَ ،ف َو َدا ُه[
ً
الصدقة[.]67
َّ
يتخيله أح ٌد ..فقد تو َّلى بنفسه َد ْف َع
وهنا قام الرسول صلى اهلل عليه وسلم بما ال
َّ
ِّ
الد َي ِة من أموال المسلمين؛ لكي ُي َه ِّدئ من روع األنصار ،ودون أن يظلم اليهود؛
اإلسالمية ِ
الع ْب َء في سبيل أ َّ
فلتتحمل الدولة
ال ُي َط َّب َق َح ٌّد فيه ُش ْب َه ٌة على يهودي!
َّ
َّ

معاهدا بغير جرم ( ، )5992وأبو داود (، )0672
 63البخاري عن عبد اهلل بن عمرو :أبواب الجزية والموادعة ،باب إثم من قتل
ً
والنسائي ()7474
 64أبو داود :كتاب الخراج ،باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات ( ، )2503والبيهقي ( ، )11581وقال األلباني :صحيح.
انظر :السلسلة الصحيحة (. )544
قدموا في الكالم أكبركم .انظر :ابن حجر العسقالني :فتح الباري .771/1
 65الكبر الكبر :أي ِّ
حق القتيل .انظر :ابن منظور :لسان العرب ،مادة ودي .383/51
 66وداه :أي دفع ِد َي َته ،والدية هي ُّ
 67البخاري :كتاب الديات ،باب القسامة ( ، )2056ومسلم في كتب القسامة والمحاربين والقصاص والديات ،باب القسامة (. )9661
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حماية أموال غير المسلمين
حرم أخذها أو
ِّ
تكفل الشرع اإلسالمي
وقد َّ
بحق حماية أموال غير المسلمين؛ حيث َّ
ُغ َصب أو ُت ْت َلف ،أو غير ذلك
حق ،وذلك
االستيالء عليها بغير وجه ٍّ
ُس َرق أو ت ْ
ْ
كأن ت ْ
عمليا في عهد النبي صلى اهلل عليه
تطبيقا
مما يقع تحت باب الظلم ،وقد جاء ذلك
ً
ًّ
َّ
ار ا ِ
ان َو َح ِ
هلل َو ِذ َّم ُة ُم َح َّم ٍد
«و ِل َن ْج َر َ
اش َي ِت ِه ْم ِج َو ُ
وسلم إلى أهل نجران ،حيث جاء فيهَ :
ول ا ِ
ِي َر ُس ِ
ك ِّل َما َت ْح َت أ َْي ِد ِ
َو
ِي ِع ِه ْمَ ،و ُ
يه ْم ِم ْن َق ِل ٍ
ال َّنب ِّ
هلل َع َلى أ ْ
يل أ ْ
َم َوا ِل ِه ْم َو ِم َّل ِت ِه ْم َوب َ
ير.]68[»...
ك ِث ٍ
َ
ُ
اإلسالمية من خزانة
الدولة
حق األقلية غير المسلمة في أن َت ْك ُف َل َها
وأروع من ذلك ُّ
َّ
انطالقا من
الدولة  -بيت المال  -عند حال العجز أو الشيخوخة أو الفقر؛ وذلك
ً
اع َم ْسئ ٌ
ُول َع ْن َر ِع َّي ِت ِه»[.]69
«ك ّل ُ
اعَ ،و ُ
قول الرسول صلى اهلل عليه وسلم ُ :
ك ُّل َر ٍ
ُك ْم َر ٍ
جميعا أمام اهلل
تماما ،وهي مسئولة عنهم
على اعتبار أنهم من رعاياها كالمسلمين
ً
ً
عز وجل .
ِن
وفي ذلك روى أبو عبيد[]70في (األموال) عن سعيد بن المسيب[]71أنه قال« :إ َّ
ول ا ِ
َه ِل َب ْي ٍت ِم َن ا ْل َي ُهو ِد َف ِه َي
َر ُس َ
ِص َد َق ٍة َع َلى أ ْ
هلل صلى اهلل عليه وسلم َت َص َّد َق ب َ
73
72
]ع َل ْي ِه ْم»[ ].
ُج َرى[ َ
تْ
ِر عن عظمة اإلسالم وإنسانية الحضارة اإلسالمية في ذلك الصدد ،ذلك
ومما ُي َع ّب ُ
الس َّنة النبو َّية؛ وذلك حين َم َّر ْت على الرسول صلى
الموقف الذي تناقلته كتب ُّ
اهلل عليه وسلم جنازة فقام لها ،فقيل له :إنه يهودي .فقال صلى اهلل عليه وسلم :
«َأ َل ْي َس ْت َن ْف ًسا»[!]74
وهكذا كانت حقوق األقليات غير المسلمة في اإلسالم وفي الحضارة اإلسالمية؛
ُعا ِد.
فالقاعدة هي :احترام كل نفس
َّ
إنسانية طالما لم َتظلم أو ت َ
 68البيهقي :دالئل النبوة ،باب وفد نجران  ،584/5وأبو يوسف :الخراج ص ،27وابن سعد :الطبقات الكبرى .882/1
 69البخاري عن عبد اهلل بن عمر  :كتاب العتق ،باب كراهية التطاول على الرقيق ( ، )6142ومسلم :في اإلمارة باب فضيلة اإلمام
العادل وعقوبة الجائر (. )9281
 70أبو عبيد :هو أبو عبيد القاسم بن سالم الهروي (422 -751هـ 838 -477/م) من كبار العلماء بالحديث واألدب والفقه ،وكان
ُم َؤ ِّد ًبا ،ولد بهراة ،وتعلم بها ،ورحل إلى بغداد ومصر ،وتوفي بمكة .انظر :الذهبي :سير أعالم النبالء .294-094/01

المسيِب :هو أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن القرشي (49 -31هـ 317 -436/م) سيد التابعين ،وأحد الفقهاء السبعة
 71سعيد بن
ّ
بالمدينة ،جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع .انظر :ابن سعد :الطبقات الكبرى .341-911/5
 72تجرى عليهم :أي ترسل إليهم.
 73أبو عبيد :األموال ص ،316وقال األلباني :سنده صحيح إلى سعيد بن المسيب .انظر :تمام المنة ص.983
 74مسلم عن قيس بن سعد وسهل بن حنيف :كتاب الجنائز ،باب القيام للجنازة ( ، )169وأحمد (. )39832
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حقوق الحيوان في الحضارة اإلسالمية مقدمة
ينظر اإلسلام إلى الحيوان إجما ً
واقعية؛ ترتكز على ِّ
أهم َّيته في الحياة ،ونفعه
ال نظرة
َّ
أدل على ذلك من أن
لإلنسان ،وتعاونه معه في عمارة الكون واستمرار الحياة ،وال َّ
ِع َّدة سور في القرآن الكريم وضع اهلل لها أسماء من أسماء الحيوان؛ مثل :سورة
البقرة ،واألنعام ،والنحل ..وغيرها.
نص القرآن الكريم على تكريم الحيوان ،وبيان مكانته ،وتحديد موقعه إلى جانب
وقد َّ
ِ
{وا َ
يها ِد ْف ٌء َو َم َن ِ
ُون * َو َل ُك ْم
اف ُع َوم ْن َها َت ْأ ُ
كل َ
ام َخ َل َق َها َل ُك ْم ِف َ
أل ْن َع َ
اإلنسان ،فقال تعالىَ :
َ
يها َج َم ٌ
ون * َو َت ْح ِم ُل أ َْث َقا َل ُك ْم إِلى َب َل ٍد َل ْم َت ُكونُوا َبا ِل ِغي ِه
ين ت ِ
ين َت ْس َر ُح َ
يح َ
ون َو ِح َ
ال ِح َ
ُر ُ
ِف َ
ِش ِّق ا َ
ال ب ِ
ِن َر َّب ُك ْم َل َر ُء ٌ
ِإ َّ
يم}[النحل.]7-5 :
أل ْن ُف ِ
س إ َّ
وف َر ِح ٌ
بعض حقوق الحيوان في التشريع اإلسالمي
أصلها التشريع اإلسالمي للحيوانعدم إيذائه؛ فقدروى جابر
من ِّ
أهم الحقوق التي َّ
مر على حمار قد ُو ِس َم[]75في وجهه،
رضي اهلل عنه أن النبي صلى اهلل عليه و سلم َّ
ُ
ِي صلى اهلل
فقالَ « :ل َع َن اهلل ا َّل ِذي َو َس َم ُه»[ .]76وعن عبد اهلل بن عمر ،قالَ « :ل َع َن ال َّنب ُّ
ب
ـح َي َو ِ
ان»[ .]77وهذا يعني أن إيذاء الحيوان وتعذيبه وعدم
عليه و سلم َم ْن َم َّث َل ِا ْل َ
اإلسالمية.
الرفق به ُيعتبر جريمة في نظر الشريعة
َّ
تحريم حبسه وتجويعه،وفي
وكذلك َش َرع اإلسالم في تأصيله لحقوق الحيوان
َ
ُط ِع ْم َهاَ ،و َل ْم
ام َرَأ ٌة ِفي ِه َّرةٍ؛ َل ْم ت ْ
ذلك يقول الرسول صلى اهلل عليه و سلم ُ :
«ع ِّذ َب ِت ْ
اش ا َ
ـح ْن َظ ِل َّي ِة
أل ْر ِ
ك ُل ِم ْن َخ َش ِ
ك َها َت ْأ ُ
َت ْس ِق َهاَ ،ول َْم َت ْت ُر ْ
ض[ .]79[»]78وروى سهل ابن ا ْل َ
ِب ْط ِن ِه[ ,]80فقال:
مر رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم
ٍ
ببعير قد َل ِح َق َظ ْه ُر ُه ب َ
قالَّ :
«ا َّت ُقوا ا َ
ُوها َصا ِل َح ًة»[.]81
وها َصا ِل َح ًةَ ,و ُ
ار َ
كل َ
ك ُب َ
هلل ِفي َه ِذ ِه ا ْل َب َها ِئ ِم ا ْل ُ
ـم ْع َج َم ِةَ ...ف ْ
75
76
77
78

بك ٍّي ،والوسم والسمة العالمة المميزة للشيء ،انظر :ابن منظور :لسان العرب ،مادة وسم .536/21
َو َس َمه :إذا أ ّثَر أو ع ّلَم فيه َ
مسلم :كتاب اللباس والزينة ،باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه (. )7112
البخاري :كتاب الذبائح والصيد ،باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة ( ، )6915والنسائي ( ، )2444والدارمي (. )3791
خشاش األرض :المراد هوام األرض وحشراتها من فأرة ونحوها .انظر :ابن حجر العسقالني :فتح الباري  ،753/6والنووي:

المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج .042/41
 79البخاري :كتاب المساقاة ،باب فضل سقي الماء ( ، )6322ومسلم عن أبي هريرة :كتاب السالم ،باب تحريم قتل الهرة (، )2422
واللفظ له.
 80لحق ظهره ببطنه :أي ظهر عليه الهزال من الجوع ،انظر :العظيم آبادي :عون المعبود في شرح سنن أبي داود .844/5
 81أبو داود :كتاب الجهاد ،باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم ( ، )8452وأحمد ( )26671وقال شعيب األرناءوط :إسناده
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َم َر الرسول صلى اهلل عليه و سلم أن ُيستخدم الحيوان فيما ُخ ِل َق له،
وحدد
َّ
كما أ َ
الغرض الرئيس من استخدام
ِر؛
ور َد َوا ّب ُ
ِّ
الدواب ،فقالِ« :إ َّي ُ
اك ْم أ ْ
َن َت َّت ِخ ُذوا ُظ ُه َ
ِك ْم َم َناب َ
َفِإ َّن ا َ
ِش ِّق ا َ
ال ب ِ
ُب ِّل َغ ُك ْم ِإ َلى َب َل ٍد َل ْم َت ُكونُوا َبا ِل ِغي ِه ِإ َّ
س»[82
أل ْن ُف ِ
هلل ِإ َّن َما َس َّخ َر َها َل ُك ْم ِلت َ
غرضا،
أيضا أنها َن َه ْت عن اتخاذه
ً
ومما أرسته الشريعة اإلسالمية من حقوق للحيوان ً
َّ
عنهمايم َّر ب ِ
طيرا وهم يرمونه،
ِف ْت َي ٍ
فها هو ابن عمر رضى اهلل
ان من قريش قد َن َص ُبوا ً
َ
فقال لهم :لعن اهلل َم ْن فعل هذا؛ إن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم َل َع َن َم ِن ا َّت َخ َذ
وح َغ َرضا[.]83
الر ُ
َش ْي ًئا ِفي ِه ُّ
أيضا  -ما كان من
أص َل ْت ُه الشريعة اإلسالمية من حقوق للحيوان ً -
ومن ِّ
أهم ما َّ
تجسد ذلك في قول الرسول صلى اهلل عليه و سلم
وجوب الرحمة والرفق به ،وقد
َّ
يها َف َش ِر َبُ ،ث َّم َخ َر َج،
اش َت َّد َع َل ْي ِه ا ْل َع َط ُ
َ « :ب ْي َن َما َر ُج ٌل ب َ
ِط ِر ٍ
يق ْ
ش َف َو َج َد ِب ْئ ًراَ ،ف َن َز َل ِف َ
ِ
ْب
ك ُل ال َّث َر
ى[]85م َن ا ْل َع َط ِ
ْه ُث[َ ،]84ي ْأ ُ
شَ ،ف َق َ
َفِإ َذا َ
كل ٌ
ْب َيل َ
الر ُج ُلَ :ل َق ْد َب َل َغ َه َذا ا ْل َكل َ
ال َّ
َم َس َك ُه ب ِ
ِفي ِه
ِم َن ا ْل َع َط ِ
ش ِم ْث ُل ا َّل ِذي َ
كَ
ان َب َل َغ ِم ِّنيَ .ف َن َز َل ا ْل ِب ْئ َرَ ،ف َمأل ُخ َّف ُه َما ًءُ ،ث َّم أ ْ
ْبَ ،ف َش َكر ُ
وإن لنا في البهائم
اهلل َل ُه َف َغ َف َر َل ُه»[ .]86قالوا :يا رسول اهللَّ ،
َف َس َقى ا ْل َكل َ
َ
ك ِّل َذ ِ
ألجرا[]87؟ فقالِ :
َج ٌر[.]89[»]88
كب ٍ
«في ُ
ات َ
ً
ِد َر ْط َب ٍة أ ْ
«ك َّنا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه و
وروى عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنه قائالًُ :
صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح .وابن حبان ( ، )645وصححه األلباني ،انظر :السلسلة الصحيحة (. )32
 82أبو داود :كتاب الجهاد ،باب في الوقوف على الدابة ، )7652( ،والبيهقي :السنن الكبرى ( ، )51101وقال األلباني :صحيح .انظر:
السلسلة الصحيحة ( . )22والمعنى :ال تجلسوا على ظهورها َفت ِ
ون بالبيع والشراء وغير ذلك ،بل انزلوا واقضوا
ُح ِّد ُث َ
ُوق ُفو َن َها َوت َ
حاجاتكم ثم اركبوا .والنهي مخصوص باتخاذ ظهورها مقاعد لغير حاجة ،أما لحاجة ال على الدوام فجائزة؛ بدليل أن المصطفى
ﷺخطب على ناقته وهي واقفة .انظر العظيم آبادي :عون المعبود  ،961/7والمناوي :فيض القدير .471/3
 83البخاري :كتاب الذبائح والصيد ،باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة ( ، )6915ومسلم :كتاب الصيد والذبائح وما
يؤكل من الحيوان ،باب النهي عن صبر البهائم (. )8591
والح ِّر ،انظر :ابن منظور :لسان العرب ،مادة لهث .481/2
العطش
شدة
من
 84يلهث :يرتفع نفسه بين أضالعه ،أو يخرج لسانه
َ
ض األرض .انظر :ابن منظور :لسان العرب ،مادة ثرا .011/41
 85الثرى :التراب الندي ،وقيل :أي َي َع ُّ
ِل عمله وأدخله الجنة .انظر :ابن حجر العسقالني :فتح الباري .872/1
 86شكر اهلل له :أي أثنى عليه فجزاه على ذلك بأن َقب َ
 87يعنون :أيكون لنا في سقي البهائم واإلحسان لها أجر؟!
ونبه
 88كل كبد رطبة أجر :أي حية يعني بها رطوبة الحياة .فيها أجر عام مخصوص بحيوان محترم ،وهو ما لم يؤمر بقتلهَّ ،
بالسقي على جميع وجوه اإلحسان من اإلطعام ...وفيه أن اإلحسان إلى الحيوان مما يغفر الذنوب ،وتعظم به األجور ،وال يناقضه األمر
بقتل بعضه أو إباحته؛ فإنه إنما أمر به لمصلحة راجحة ،ومع ذلك فقد أمرنا بإحسان القتلة .انظر :المناوي :فيض القدير .106/4
 89البخاري عن أبي هريرة :كتاب األدب ،باب رحمة الناس والبهائم ( ، )3665ومسلم :كتاب السالم ،باب فضل سقي البهائم
المحترمة وإطعامها (. )4422
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سلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا ُح َّم َرة[]90معها فرخان ،فأخذنا َف ْر َخ ْي َها ،فجاءت
«م ْن َف َج َع َه ِذ ِه
ُع ِّر ُ
ُ
ش[ ،]91فجاء النبي صلى اهلل عليه و سلم فقالَ :
الح َّم َرة فجعلت ت َ
ا؟ر ُّدوا َو َل َد َها ِإ َل ْي َها»[.]92
ِو َل ِد َه ُ
بَ
َم َر ِت الشريعة اإلسالمية في حرصها على حقوق الحيوان بأن ُي ْخ َتار لها
كما أ َ
الم َراعي ِ
آخ َر ،وفي ذلك يقول
ُوج ْد فيجب أن ُينتقل بها إلى مكان َ
الخ ْص َبة ،وإن لم ت َ
َ
َ
الر ْف َقَ ،و َي ْر َضى
يق ُي ِح ُّب ِّ
ار َك َو َت َعا َلى َر ِف ٌ
الرسول صلى اهلل عليه و سلم « :إ َّ
ِن اهلل َت َب َ
ين َع َلى ا ْل ُع ْن ِفَ ،فِإ َذا َر ِ
ُوها
ين َع َل ْي ِه َما ال ُي ِع ُ
ِب ِهَ ،و ُي ِع ُ
ُم َه ِذ ِه َّ
اب ا ْل ُع ْج َم َفَأ ْن ِزل َ
الد َو َّ
ك ْبت ْ
94
93
كا َن ِت ا َ
ِها[ ].] [»...
َم َن ِ
أل ْر ُ
از َل َهاَ ،فِإ ْن َ
ض َج ْد َب ًة َفا ْن ُجوا َع َل ْي َها ِب ِن ْقي َ
على أن هناك درجة أخرى أعلى من الرحمة وأثمن أوجبها التشريع اإلسالمي في
الخلُق
وإن أعظم تطبيق لهذا ُ
معاملة الحيوان؛ وهي :اإلحسان إليه واحترام مشاعرهَّ ،
الذبح ألكل لحمه ،سواء
حين نهى الرسول صلى اهلل عليه و سلم عن تعذيبه أثناء َّ
بسو ِء اقتياده للذبح ,أو برداءة آلة الذبح ،أو كان التعذيب
كان التعذيب جسد ًّيا ُ
نفسيا برؤية السكين؛ ومن َث َّم يجمع عليه أكثر من َم ْوتة!
ًّ
فقد روى َش َّداد بن أوس قالِ :ث ْن َت ِ
ان حفظتُهما عن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم
ِن ا َ
ُم
ان َع َلى ُ
ك َت َب ا ِ
هلل َ
قال« :إ َّ
إل ْح َس َ
ُم َفَأ ْح ِسنُوا ا ْل ِق ْت َل َةَ ,وِإ َذا َذ َب ْحت ْ
ك ِّل َش ْيءٍ؛ َفِإ َذا َق َت ْلت ْ
ِيح َت ُه»[.]95
َح ُد ُ
َفَأ ْح ِسنُوا َّ
ك ْم َش ْف َر َت ُهَ ,و ْل ُي ِر ْح َذب َ
الذ ْب َحَ ,و ْل ُي ِح َّد أ َ
ال أضجع شاة ُيريد أن يذبحها
كما َر َوى عبد اهلل بن عباس –رضي اهلل عنهما -أن رج ً
َن ت ِ
ال
وهو َي ِح ُّد َش ْفرته ،فقال النبي صلى اهلل عليه و سلم َ« :أت ِ
ُمي َت َها َم ْو َت ٍ
اتَ ،ه َّ
يد أ ْ
ُر ُ
الح َّم َرة :طائر صغير كالعصفور ،انظر :ابن منظور :لسان العرب ،مادة حمر .802/4
90
ُ
 91أي :ترفرف ،وال َّت ْع ِريش أَن ترتفع وتظ ّلَل بجناحيها على من تحتها ،انظر :ابن منظور :لسان العرب ،مادة عرش .313/6
الذر ( ، )8625والحاكم ، )9957( :وقال :صحيح اإلسناد ولم يخرجاه .ووافقه الذهبي .وقال
 92أبو داود :كتاب األدب ،باب في قتل ِّ
األلباني :صحيح .انظر :السلسلة الصحيحة (. )52
 93النقي :الشحم والودك ،والمعنى أن ينجو عليها وهي في عافيتها؛ حتى يحصل في بلد الخصب ،انظر :ابن منظور :لسان العرب،
مادة نقا .833/51
 94الموطأ – رواية يحيى الليثي عن خالد بن معدان يرفعه :كتاب االستئذان ،باب ما يؤمر به من العمل في السفر ( ، )7671وقال
األلباني :صحيح .انظر :السلسلة الصحيحة (. )286
 95مسلم :كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ،باب األمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة ( ، )5591وأبو داود
( ، )5182والترمذي (. )9041
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ُض ِج َع َها»[.]96
َح َد ْد َت َش ْف َر َت َ
ك َق ْب َل أ ْ
َن ت ْ
حق الحيوان في اإلسالم؛ فله أن َي ْن َع َم باألمن واألمان ،والراحة واالطمئنان،
وهكذا كان ُّ
ما إن كان في بيئة رفرفت عليها الحضارة اإلسالمية.

 96الحاكم :كتاب األضاحي ( )3657وقال :هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه .ووافقه الذهبي ،وقال األلباني:
صحيح .انظر :السلسلة الصحيحة (. )42
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حقوق البيئة في الحضارة اإلسالمية
مقدمة
َخ َل َق ُ
وسخرها لإلنسان ،وأوجب عليه ضرورة
نقية ،سليمة ،نافعة،
َّ
اهلل تعالى البيئة َّ
الكونية ،التي ُخ ِل َق ْت
التفكر في آيات اهلل
المحافظةعليها؛ كما دعاه إلى ضرورة
ُّ
َّ
َف َل ْم َي ُ
اها
في أحسن صورة ،فقال اهلل تعالى{ :أ َ
الس َما ِء َف ْو َق ُه ْم َ
ك ْي َف َب َن ْي َن َ
نظ ُروا ِإ َلى َّ
وج * َوا َ
يها َر َو ِ
يها ِمن
أل ْر َ
ض َم َد ْد َن َ
َو َز َّي َّن َ
َنب ْت َنا ِف َ
اها َوَأ ْل َق ْي َنا ِف َ
اها َو َما َل َها ِم ْن ُف ُر ٍ
اس َي َوأ َ
97
يج}[ق.] []7 ،6 :
ُ
كل َز ْو ٍج َب ِه ٍ

اإلنسان والبيئة
وو ٍّد بين اإلنسان المسلم والبيئة المحيطة به من جماد
وعلى هذا
ْ
نشأت َعالقة ُح ٍّب ُ
سي ْح َيا حياة هانئة،
وأحياء ،وأدرك أن
َ
المحافظة على البيئة ٌ
نفع له في دنياه؛ ألنه َ
وفي آخرته حيث ثواب اهلل الجزيل.
القرآنية
تأكيدا لتلك النظرة
وقد جاءت رؤية النبي صلى اهلل عليه وسلم للبيئة
ً
َّ
وارتباطا متبا َد ً
ً
ال بين اإلنسان
أساسية
صلة
الشاملة للكون ،التي تقوم على أن هناك
ً
َّ
وعناصر الطبيعة ،ونقطة انطالقها هي اإليمان بأنه إذا أساء اإلنسان استخدام عنصر
ً
أضرارا
ار
من عناصر الطبيعة أو استنزفه
ً
استنزافا فإن العالم ُ
بر َّمته سوف ُي َض ُّ
مباشرة.

صور من حرص التشريع اإلسالمي على البيئة
يح َي ْو َن على ظهر األرض؛ وهي
جاء التشريع اإلسالمي بقاعدة َّ
عامة لكل البشر الذين ْ
عدم إحداث ضرر من أي نوع لهذا الكون ،فقال الرسول صلى اهلل عليه وسلم « :ال
ار.]98[»...
َض َر َر َوال ِض َر َ
 97البهيج :الشيء الجميل الذي ُيدخل البهجة والسعادة والسرور إلى َم ْن نظر إليه ،انظر :ابن منظور :لسان العرب ،مادة بهج .612/2
 98أحمد عن ابن عباس ( ، )9172وقال شعيب األرناءوط :حسن .والحاكم ( )5432وقال :صحيح اإلسناد على شرط مسلم ولم
يخرجاه.
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ُحذر من تلويث البيئة أو إفسادها ،فقال
ثم تتابعت التشريعات اإلسالمية التي ت ِّ
از ِفي
ال ِع َن ال َّث َ
ـم َ
ال َث َة :ا ْل َب َر َ
الرسول صلى اهلل عليه وسلم في مثل ذلك« :ا َّت ُقوا ا ْل َ
يقَ ،و ِّ
الظ ِّل» [.]99
الط ِر ِ
ار ِدَ ،و َق ِ
ـم َو ِ
ار َع ِة َّ
ا ْل َ
وقد جعل الرسول صلى اهلل عليه وسلم إماطة األذى من حقوق الطريق ،فروى
ُوس َع َلى
أبو سعيد الخدري tأن النبي صلى اهلل عليه وسلم قالِ« :إ َّي ُ
اك ْم َوا ْل ُ
ـجل َ
الط ُر َق ِ
فيها .فقال صلى اهلل عليه
ُّ
ات»َ ،ف َقالُواَ :ما َل َنا ُب ٌّد؛ ِإ َّنما هي مجالسنا َن َت َح َّد ُث َ
ُم ِإ َّ
حق الطريق يا
س َفَأ ْع ُطوا َّ
وسلم َ :
يق َح َّق َها» .قالوا :وما ُّ
الط ِر َ
«فِإ َذا أ ََب ْيت ْ
ال ا ْل َ
ـم َجا ِل َ
ك ُّف ا َ
و»كف األذى»هذه كلمة جامعة لكل
أل َذى.]100[»...
ُّ
رسول اهلل؟ قالَ ...»:و َ
ما فيه إيذاء الناس الذين يستعملون الشوارع والطرقات.
وأكثر من ذلك أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم ربط بين األجر والمحافظة على
ُهاَ ،ف َو َج ْد ُت ِفي َم َح ِ
َع َم ُ
َع َما ِل َها
البيئة فقالُ :
اس ِن أ ْ
«ع ِر َض ْت َع َل َّي أ ْ
ُها َو َس ِّيئ َ
ال ُأ َّم ِتي؛ َح َسن َ
اَ
أل َذى ُي َم ُ
ال
الط ِر ِ
يقَ ،و َو َج ْد ُت ِفي َم َس ِ
ـم ْس ِج ِد َ
اط َع ِن َّ
اع َة َت ُك ُ
َع َما ِل َها ال ّن َ
اوي أ ْ
ُخ َ
ون ِفي ا ْل َ
ُد َف ُن» [.]101
تْ
ِن ا َ
ِب
ثم هو صلى اهلل عليه وسلم يأمر صراحة بنظافة المساكن فيقول« :إ َّ
هلل َط ّي ٌ
َف ِن َي َت ُك ْمَ ،وال َت َش َّب ُهوا بِا ْل َي ُهو ِد» [.]102
ُي ِح ُّب َّ
اف َةَ ...ف َن ِّظ ُفوا أ ْ
ِبَ ،ن ِظ ٌ
يف ُي ِح ُّب ال َّن َظ َ
الط ّي َ
فما أروع تلك التعاليم والتشريعات التي
الطيِبة الخالية من أي
تحث على الحياة
ُّ
ّ
ِّ
والصح َّية.
النفسية
الملوثات؛ فتحافظ بذلك على راحة اإلنسان
نوع من أنواع
ِّ
َّ
ِّ
الحث على المحافظة على البيئة وجمالها،
وتعبيرا في
تصريحا
وفي صورة أكثر
ً
ً
 99صفة إلى الموصوف ،أي الطريقة المقروعة ،وهي وسط الطريق .والمراد بالظل :ظل الشجرة وغيرها .انظر :العظيم آبادي:
عون المعبود .13/1
 100البخاري عن أبي سعيد الخدري :كتاب المظالم ،باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات ( ، )3332ومسلم :كتاب
اللباس والزينة ،باب النهي عن الجلوس في الطرقات وإعطاء الطريق حقه (. )1212
ذر :كتاب المساجد ومواضع الصالة ،باب النهى عن البصاق في المسجد في الصالة وغيرها ( ، )355وأحمد ()98512
 101مسلم عن أبي ٍّ
 ،وابن ماجه (. )3863
 102الترمذي عن سعد بن أبي وقاص :كتاب األدب ،باب ما جاء في النظافة ( ، )9972وأبو يعلى ( ، )097وقال األلباني :صحيح .انظر:
مشكاة المصابيح (. )5544
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َم َن ِ
أحد الصحابة :أ ِ
الك ْب ِر
ما ظهر في قول الرسول صلى اهلل عليه وسلم حين سأله ُ
ِن ا َ
هلل
أن يكون ثوبي َح َسنًا ونعلي َح َسنة؟ فقال له الرسول صلى اهلل عليه وسلم « :إ َّ
َج ِم ٌ
شك أن من الجمال
ـح ِّق َو َغ ْم ُط ال َّن ِ
ـج َم َ
اس» [ .]103وال َّ
ال ،ا ْل ِك ْب ُر َب َط ُر ا ْل َ
يل ُي ِح ُّب ا ْل َ
الحرص على مظاهر البيئة التي خلقها اهلل تعالى زاهية بهيجة.
َ
الطيِبة وإشاعتها
كما نجد في إرشاده صلى اهلل عليه وسلم إلى ُح ِّب الروائح
ّ
محاربة للبيئة
بين الناس ،وتهاديها ،وتجميل البيئة بها؛
الملوثة؛ وفي ذلك يقول
ً
َّ
يف
الرسول صلى اهلل عليه وسلم
ال َي ُر ُّد ُه؛ َفِإ َّن ُه َخ ِف ُ
انَ ،ف َ
ض َع َل ْي ِه َر ْي َح ٌ
»:م ْن ُع ِر َ
َ
يح» [.]104
ِب ِّ
الر ِ
ـم ْح ِم ِل َط ّي ُ
ا ْل َ
ِّ
الحث
أيضا ،ما جاء في
ومن عظمة اإلسالم فيما َس َّن ُه من تشريعات
تخص البيئة ً
ُّ
«ما ِم ْن ُم ْس ِل ٍم
على استنبات األرض وزراعتها ،فيقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم َ :
ان َما ُأ ِ
س َغ ْر ًسا ِإ َّ
الس ُب ُع
ك َل ِم ْن ُه َل ُه َص َد َقةٌَ ،و َما ُس ِر َق ِم ْن ُه َل ُه َص َد َقةٌَ ،و َما أ َ
ال َ
كَ
َي ْغ ِر ُ
َك َل َّ
َح ٌد[ِ]105إ َّ
ان َل ُه
الط ْي ُر َف ُه َو َل ُه َص َد َقةٌَ ،و َ
َك َل ِت َّ
ال َ
ِم ْن ُه َف ُه َو َل ُه َص َد َقةٌَ ،و َما أ َ
كَ
ال َي ْر َز ُؤ ُه أ َ
106
ام ِة».
َص َد َقةٌ» [ ] .وفي روايةِ« :إ َلى َي ْو ِم ا ْل ِق َي َ
ِ
فمن عظمة اإلسالم أن ثواب ذلك الغرس  -المفيد للبيئة بمن فيها  -موصول ما دام
الزرع قد استُفيد منه ،حتى ولو انتقل إلى ِمل ِ
ْك غيره ،أو مات الغارس أو الزارع!
نوه التشريع اإلسالمي إلى المكاسب التي يجنيها اإلنسان من إحياء األرض البور؛
وقد َّ
البر واإلحسان،
إذ جعل زرع شجرة ،أو غرس بذرة ،أو َس ْقي أرض عطشى من أعمال ِّ
و َماَر ًضا َم ْي َت ًة َف َل ُه ِم ْن َهاَ -ي ْع ِني أ ْ
«م ْن أ ْ
فقال الرسول صلى اهلل عليه وسلم َ :
َج ًرا َ
َح َيا أ ْ
َك َل ِت ا ْل َع َو ِافي[ِ 107
]م ْن َها َف ُه َو َل ُه َص َد َقةٌ»[.]108
أَ
الطبيعية ،فكان االقتصاد فيه والمحافظة على
البيئية
أهم الثروات
وألن الماء ُ
أحد ِّ
َّ
َّ
مهمتين في اإلسالم ،وها هو ذا الرسول صلى اهلل عليه وسلم ينصح
طهارته َق ِض َّي َت ْي ِن َّ
 103مسلم عن عبد اهلل بن مسعود :كتاب اإليمان ،باب تحريم الكبر وبيانه ( ، )19وأحمد ( ، )9873وابن حبان (. )6645
 104مسلم عن أبي هريرة :كتاب األلفاظ من األدب وغيرها ،باب استعمال المسك ، )3522( ...والترمذي (. )1972

 105يرزأه أحد :أي ال ينقصه ويأخذ منه ،انظر :ابن منظور :لسان العرب ،مادة رزأ .58/1
 106مسلم عن جابر بن عبد اهلل :كتاب المساقاة ،باب فضل الغرس والزرع ( ، )2551وأحمد (. )10472
 107العوافي :الطير والسباع ،انظر :ابن منظور :لسان العرب ،مادة عفا .27/51
 108النسائي عن جابر بن عبد اهلل :كتاب إحياء الموات ،باب الحث على إحياء الموات ( ، )6575وابن حبان ( ، )5025وأحمد ()01341
وقال شعيب األرناءوط :حديث صحيح.
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ِ
الماءمتواف ًرا ،يروي في ذلك عبد
باالقتصاد في استعمال الماء حتى عندما يكون
اهلل بن عمرو أن النبي صلى اهلل عليه وسلم َم َّر بسعد[]109وهو
«ما
َّ
يتوضأ فقالَ :
ال :أ ِ
َفي ا ْل ُو ُضو ِء َس َر ٌ
ك ْن َت َع َلى َن ْه ٍر
ِن ُ
ف؟ َق َ
الس َر ُف َيا َس ْع ُد؟» َق َ
الَ « :ن َع ْمَ ،وإ ْ
َه َذا َّ
ار»[.]110
َج ٍ
التبول في الماء
كما نهى صلى اهلل عليه وسلم عن تلويث المياه ،وذلك بمنع
ُّ
الراكد[.]111
ُؤ ِم ُن بأن
فهذه هي نظرة اإلسالم والحضارة اإلسالمية للبيئة ،تلك النظرة التي ت ْ
البيئة بجوانبها المختلفة يتفاعل ويتكامل ويتعاون بعضها مع بعض َو ْفق ُس َن ِن اهلل
في الكون الذي خلقه Iفي أحسن صورة ،ووجب على كل مسلم أن يحافظ على هذا
الجمال.

 109سعد بن أبي وقاصبن وهيب الزهري ،أحد العشرة المشهود لهم بالجنة وآخرهم موتًا .انظر :ابن األثير :أسد الغابة  ،334/2وابن
حجر العسقالني :اإلصابة . )6913( 37/3
 110ابن ماجه :كتاب الطهارة وسننها ،باب ما جاء في القصر وكراهية التعدي فيه (، )524وأحمد ( ، )5607وحسنه األلباني انظر:
السلسلة الصحيحة ()2923
 111مسلم عن جابر بن عبد اهلل :كتاب الطهارة ،باب النهي عن البول في الماء الراكد ( ، )182وأبو داود ( ، )96والترمذي (. )86
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حرية االعتقاد في اإلسالم
حرية االعتقاد من قواعد اإلسالم
في قاعدة أساسية صريحة بالنسبة للحرية الدينية أو حرية االعتقاد في اإلسالم
ِك َرا َه ِفي ِّ
الر ْش ُد ِم َن ا ْل َغ ِّي}[البقرة،]652 :فلم
يقول اهلل تعالىَ { :
الد ِ
ال إ ْ
ين َق ْد َت َب َّي َن ُّ
ْجئُوا
أحدا باعتناق اإلسالم
قسرا ،كما لم ُيل ِ
يأمر الرسول -والمسلمون ِم ْن َب ْع ِدهً -
ً
الناس للتظاهر به هر ًبا من الموت أو العذاب؛ إذ كيف يصنعون ذلك وهم يعلمون
كره ال قيمة له في أحكام اآلخرة ،وهي التي يسعى إليها كل مسلم؟!
أن إسالم ُ
الم َ
وقد جاء في سبب نزول اآلية السابقة :عن ابن عباس قال :كانت المرأة تكون مقالتًا
(هي المرأة التي ال يعيش لها ولد) فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده،
فلما ُأ ْج ِل َي ْت بنو النضير كان فيهم من أبناء األنصار ،فقالوا :ال ندع أبناءنا .فأنزل
ِك َرا َه ِفي ِّ
الر ْش ُد ِم َن ا ْل َغ ِّي[.]112
اهلل َ {:U
الد ِ
ال إ ْ
ين َق ْد َت َب َّي َن ُّ

قضية اإليمان ومشيئة اإلنسان
جعل اإلسالم قضية اإليمان أو عدمه من األمور المرتبطة بمشيئة اإلنسان نفسه
اء َفل َْي ْك ُف ْر}[الكهف.]92 :
واقتناعه الداخلي؛ فقال سبحانهَ :
اء َف ْل ُي ْؤ ِم ْن َو َم ْن َش َ
{ف َم ْن َش َ
وب َّي َن له أن عليه تبليغ الدعوة فقط ،وأنه
و َل َف َت
ُ
القرآن نظر النبي إلى هذه الحقيقةَ ،
اس َح َّتى َي ُكونُوا
ال سلطان له على تحويل الناس إلى اإلسالم فقال{ :أ َ
َفَأ ْن َت ت ْ
ُك ِر ُه ال َّن َ
{فِإ ْن
ِم َس ْي ِط ٍر}[الغاشية ،]22 :وقالَ :
ُم ْؤ ِم ِن َ
ين}[يونس ،]99 :وقالَ { :ل ْس َت َع َل ْي ِه ْم ب ُ
اك َع َل ْي ِه ْم َح ِف ً
ك ِإ َّ
ال ُغ} [ الشورى،]84 :ومن ذلك
ال ا ْل َب َ
َر َس ْل َن َ
ِن َع َل ْي َ
يظا إ ْ
أْ
َع َر ُضوا َف َما أ ْ
َح ٍد
رفضا
َي َّت ِضح أن دستور المسلمين ُي َق ِّر ُر حرية االعتقاد ،ويرفض
ً
ً
قاطعا إكراه أ َ
على اعتناق اإلسالم[.]113

 112أبو داود :كتاب الجهاد ،باب في األسير يكره على اإلسالم ( ، )2862وانظر :الواحدي :أسباب نزول القرآن ص ،25والسيوطي:
لباب النزول ص ،73وقال األلباني :صحيح .انظر :صحيح وضعيف سنن أبي داود .281/6
 113انظر :محمود حمدي زقزوق :حقائق إسالمية في مواجهة حمالت التشكيك ص.33
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التعددية الدينية في اإلسالم
تطبيقا
إن إقرار الحرية الدينية يعني االعتراف بال َّت َع ُّد ِد َّية الدينية ،وقد جاء ذلك
ً
أول دستور للمدينة ،وذلك حينما اعترف
ًّ
أقر النبي rالحرية الدينية في َّ
عمليا حين َّ
ِر
لليهود بأنهم ُي َش ِّكلُون مع المسلمين ُأ َّم ًة واحدة،
وأيضا في فتح مكةحين لم ُي ْجب ِ
ً
«اذ َه ُبوا
الرسول
ً
rقريشا على اعتناق اإلسالم ،رغم ُّ
تمكنه وانتصاره ،ولكنه قال لهمْ :
اء»[.]114وعلى دربه أعطى الخليفة الثاني عمر بن الخطاب للنصارى من
ُم ُّ
َفَأ ْنت ُ
الط َل َق ُ
ار أح ٌد منهم وال
سكان القدس األمان «على حياتهم وكنائسهم وصلبانهم ،ال ُي َض ُّ
يرغم بسبب دينه»[.]115
بل إن اإلسالم كفل حرية المناقشات الدينية على أساس موضوعي بعيد عن المهاترات
ِك بِا ْل ِ
{اد ُع ِإ َلى َسب ِ
ـح ْك َم ِة
ِيل َر ّب َ
أو السخرية من اآلخرين ،وفي ذلك يقول اهلل ْ :U
َح َس ُن}[النحل .]521 :وعلى أساس من هذه
ـح َس َن ِة َو َجا ِد ْل ُه ْم بِا َّل ِتي ِه َي أ ْ
ـم ْو ِع َظ ِة ا ْل َ
َوا ْل َ
المبادئ السمحة ينبغي أن يكون الحوار بين المسلمين وغير المسلمين ،وقد َو َّجه
القرآن هذه الدعوة إلى الحوار إلى أهل الكتاب فقالُ :
اب َت َعا َل ْوا ِإ َلى
َه َل ا ْل ِك َت ِ
{ق ْل َيا أ ْ
ال ا َ
ال َن ْع ُب َد ِإ َّ
ك ِل َم ٍة َس َوا ٍء َب ْي َن َنا َو َب ْي َن ُك ْم َأ َّ
ال َي َّت ِخ َذ َب ْع ُض َنا َب ْع ًضا
ُش ِر َك ِب ِه َش ْي ًئا َو َ
هلل َو َ
ال ن ْ
َ
ون ا ِ
َر َبا ًبا ِم ْن ُد ِ
ون}[الكافرون .]6 :ومعنى
هلل َفِإ ْن َت َو َّل ْوا َف ُقولُوا ْ
اش َه ُدوا ِبَأ َّنا ُم ْس ِل ُم َ
أْ
فلكل دينه الذي يقتنع به ،وهذا ما َع َّب َر ْت عنه
هذا أن الحوار إذا لم َي ِص ْل إلى نتيجة
ٍّ
أيضا اآلية األخيرة من سورة (الكافرون) التي ُخ ِت َم ْت بقوله تعالى للمشركين على
ً
ين}
لسان محمد َ { :rل ُك ْم ِدين ُ
ُك ْم َو ِل َي ِد ِ
[الكافرون]116[]6 :

 114ابن هشام :السيرة النبوية  ،114/2والطبري :تاريخ األمم والملوك  ،55/2وابن كثير :البداية والنهاية .103/4
 115انظر :الطبري :تاريخ األمم والملوك .501/3
 116محمود حمدي زقزوق :حقائق إسالمية في مواجهة حمالت التشكيك ص.68 ،58

نسخة جمانية تهدى وال تباع

29

www.rasoulallah.net

األخالق والقيم في الحضارة اإلسالمية

حرية التفكير في الحضارة اإلسالمية
رعاية الحضارة اإلسالمية لحرية التفكير
كفل اإلسالم حرية التفكير وعمل على رعايتها والحضارة اإلسالمية شاهدة على
جليا حين دعا اإلسالم إلى إعمال العقل والفكر في
ذلك ،وقد جاء ذلك
ً
واضحا ًّ
كثيرا ،ومن ذلك قول اهلل
وحث على ذلك
ك ِّله؛ بسمائه وأرضه،
أرجاء الكون ُ
َّ
ً
ِو ِ
{:ق ْل ِإ َّن َما أ ِ
وموا ِ
عز وجل ُ
هلل َم ْث َنى َو ُف َرا َدى ُث َّم َت َت َف َّك ُروا}[سبأ:
اح َد ٍة أ ْ
َن َت ُق ُ
َع ُظ ُك ْم ب َ
يروا ِفي ا َ
ان
أل ْر ِ
 .]64وقوله سبحانه{ :أ َ
َو آ َذ ٌ
ُوب َي ْع ِقل َ
ض َف َت ُك َ
ون َل ُه ْم ُقل ٌ
ُون ب َ
َف َل ْم َي ِس ُ
ِها أ ْ
ِها َفِإ َّن َها ال َت ْع َمى ا َ
ور}[ الحج:
الص ُد ِ
َي ْس َم ُع َ
ار َو َل ِك ْن َت ْع َمى ا ْل ُقل ُ
أل ْب َص ُ
ُوب ا َّل ِتي ِفي ُّ
ون ب َ
.]64

اإلسالم يحث على إعمال العقل واألدلة العقلية
ِّ
والحس َّية عن أداء وظيفتها،
ُون قواهم العقلية
َّ
إن اإلسالم عاب على الذين ُي َع ِّطل َ
ال
مرتبة
وج َع َل ُه ْم في
ٍ
ُوب َ
َّ
أحط من مرتبة الحيوانات ،فقال اهلل تعالىَ { :ل ُه ْم ُقل ٌ
َ
كا َ
ام
ان َ
َع ُي ٌن َ
ِها َو َل ُه ْم آ َذ ٌ
أل ْن َع ِ
ك َ
ِها ُأو َل ِئ َ
ال َي ْس َم ُع َ
ال ُي ْب ِص ُر َ
َي ْف َق ُه َ
ِها َو َل ُه ْم أ ْ
ون ب َ
ون ب َ
ون ب َ
ك ُه ُم ا ْل َغ ِ
ُون}[األعراف.]971 :
َب ْل ُه ْم أ َ
َض ُّل ُأو َل ِئ َ
افل َ
ِعون الظنون واألوهام ،فقال اهلل عز وجل
وحمل اإلسالم حملة شعواء على الذين َي َّتب ُ
ون ِإ َّ
أيضا
ِن َّ
ال َّ
الح ِّق َش ْي ًئا}[النجم .]82 :وحمل ً
الظ َّن َوإ َّ
{ :إ ْ
ِع َ
ِن َي َّتب ُ
الظ َّن ال ُي ْغ ِني ِم َن َ
ون اآلباء أو الرؤساء دون النظر إلى كونهم على الحق أم على
على الذين ُي َق ِّل ُد َ
ك َب َر َاء َنا َفَأ َض ّلُو َنا
الباطل ،فقال ُم َق ِّل ً
َط ْع َنا َسا َد َت َنا َو ُ
{و َقالُوا َر َّب َنا ِإ َّنا أ َ
ال من شأنهمَ :
ال }[األحزاب.]76 :
السبِي َ
َّ
العقلية؛ ولهذا قال علماء
واعتمد اإلسالم في إثبات العقيدة اإلسالمية على األد َّلة
َّ
اإلسالم بأن العقل أساس النقل ،فقضية وجود اهلل قامت بإثبات العقل ،وقضية ُن ُب َّوة
أو ً
ال ،ثم د َّلت المعجزات على
محمد صلى اهلل عليه وسلم ثبتت ً
أيضا عن طريق العقل َّ
ِص َّح ِة ُن ُب َّو ِت ِه ،وهذا هو احترام اإلسالم للعقل وللفكر.
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قيمة التفكير في اإلسالم
التفكير في نظر اإلسالم ُي َع ُّد فريضة دينية ال يجوز للمسلم أن َي َت َخ َّلى عنها بأي
واسعا لممارسة التفكير في األمور الدينية،
حال من األحوال ،وقد فتح اإلسالم الباب
ً
َج ِل البحث عن حلول شرعية ِّ
لكل ما ُي ْس َت َج ُّد من مسائل الحياة ،وهذا ما
وذلك من أ ْ
ُي ْط ِل ُق عليه علماء اإلسالم( :االجتهاد) ،بمعنى االعتماد على الفكر في استنباط األحكام
الشرعية[.]117
وقد كان لمبدأ االجتهاد  -والذي ُي َج ِّس ُد حرية التفكير في اإلسالم  -أثره العظيم
في إثراء الدراسات الفقهية لدى المسلمين ،وإيجاد الحلول السريعة للمسائل التي
األول لإلسالم ،وقد َن َشَأ ْت عنه مذاهب الفقه اإلسالمي
لم يكن لها نظير في العهد َّ
المشهورة ،التي ال يزال العالم اإلسالمي يسير على تعاليمها حتى اليوم ،وهكذا كان
اعتماد المسلم على عقله وتفكيره -فيما ُي ْش ُ
مما لم
كل عليه من أمور الدين والدنياَّ ،
الد َعامة ا ُ
نصوص شريعة -هو ِّ
ألو َلى في الموقف العقلي الراسخ لإلسالم،
َي ِر ْد في شأنه
ُ
وكان هذا الموقف بمنزلة األساس الذي بنى عليه المسلمون حضارتهم الزاهرة على
امتداد تاريخ اإلسالم[.]118

 117راجع في ذلك :محمود حمدي زقزوق :حقائق إسالمية في مواجهة حمالت التشكيك ص.35
 118محمود حمدي زقزوق :اإلنسان خليفة اهلل  -التفكير فريضة ،مقال بجريدة األهرام ،عدد غرة رمضان 3241هـ ،نوفمبر 2002م.
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حرية الرأي في الحضارة اإلسالمية
مقدمة
حق الفرد في اختيار الرأي الذي يراه في
تعني حر َّية الرأي في الحضارة اإلسالمية َّ
العامة أو
أمر من األمور
حق
الخاصة ،وإبداء هذا الرأي وإسماعه لآلخرين ،وهي ُّ
َّ
َّ
الشخص في التعبير عن أفكاره ومشاعره باختياره وإرادته؛ ما لم يكن في ذلك
حق اآلخرين.
اعتدا ٌء على ِّ

حرية الرأي من حقوق المسلم
ٌ
وثابت له؛ ألن الشريعة
مكفول للمسلم
حق
وحرية الرأي في الحضارة اإلسالمية ٌّ
ٌ
َق َّر ُه الشرع اإلسالمي للفرد ال يملك أح ٌد َن ْق َض ُه أو سلبه
َق َّر ْت ُه له ،وما أ َ
اإلسالمية أ َ
منه أو إنكاره عليه ،بل إن ُح ِّر َّية الرأي واجب على المسلم ال يجوز أن يتخ َّلى عنه؛
ألن اهلل تعالى أوجب عليه النصيحة واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،وال يمكن
بحق إبداء الرأي وحريته فيه،
القيام بهذه الواجبات الشرعية ما لم يتم َّتع المسلم
ِّ
فكانت حرية الرأي له وسيلة إلى القيام بهذه الواجبات ،وما ال َي َتَأ َّتى الواجب إ َّ
ال به
فهو واجب.
العامة
كافة األمور الدنيوية؛ مثل األمور
وقد أجاز اإلسالم حرية الرأي في
َّ
َّ
واالجتماعية ،وفي مثال ُي َج ِّسد ذلك ،ما ظهر من سعد بن معاذ و سعد بن عبادة
َّ
رضى اهلل عنهما -حين استشارهما الرسول صلى اهلل عليه وسلم في مهادنة غطفانعلى ثلث ثمار المدينة حتى يخرجوا من التحالف يوم غزوة ا َ
أل ْح َزاب.
عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال :جاء الحارث الغطفاني إلى النبي صلى اهلل عليه
الس ُعو َد» .فبعث إلى
وسلم فقال :يا محمد ،شاطرنا تمر المدينة .قالَ :
َس َت ْأ ِم َر ُّ
«ح َّتى أ ْ
سعد بن معاذ ،وسعد بن عبادة ،وسعد بن الربيع ،وسعد بن خيثمة ،وسعد بن مسعود،
س َو ِ
َن
َن ا ْل َع َر َب َق ْد َر َم ْت ُك ْم َع ْن َق ْو ٍ
اح َدةٍَ ،وأ َّ
رضي اهلل عنهم ،فقالِ« :إ ِّني َق ْد َع ِل ْم ُت أ َّ
ُش ِ
ام ُك ْم َه َذا
ار َث َي ْسَأل ُ
ـح ِ
َن ت َ
ُم أ ْ
ُك ْم أ ْ
َن َت ْد َف ُعوا ِإ َل ْي ِه َع َ
َر ْدت ْ
ا ْل َ
اط ُرو ُه َت ْم َر ا ْل َ
ـم ِدي َن ِةَ ،فِإ ْن أ َ
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أوحي من السماء فالتسليم ألمر
ك ْم َب ْع ُد» .قالوا :يا رسول اهلل،
َم ِر ُ
َح َّتى َت ْن ُظ ُروا ِفي أ ْ
ٌ
اهلل ،أو عن رأيك أو هواك ،فرأينا تبع لهواك ورأيك؟ فإن كنت إنما تريد اإلبقاء
علينا؛ فواهلل! لقد رأيتنا وإياهم على سواء ما ينالون منا تمرة إال بشرى أو قرى[.]119

النصيحة واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر
من النصوص التي وردت في النصيحة وفي األمر بالمعروف والنهي عن المنكر
ـم ْع ُر ِ
وف
ـم ْؤ ِم َن ُ
اء َب ْع ٍ
ض َي ْأ ُم ُر َ
ـم ْؤ ِمن َ
ُون َوا ْل ُ
{وا ْل ُ
َو ِل َي ُ
ات َب ْع ُض ُه ْم أ ْ
قول اهلل تعالىَ :
ون بِا ْل َ
ِّ
ين
ـم ْن َك ِر}[التوبة ،]17 :وقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم :
«الد ُ
َو َي ْن َه ْو َن َع ِن ا ْل ُ
هلل َو ِل ِك َتا ِب ِهَ ،و ِل َر ُسو ِل ِهَ ،و َ
يح ُة» .قلنا :لمن يا رسول اهلل؟ قالِ « :
ين،
ـم ْس ِل ِم َ
أل ِئ َّم ِة ا ْل ُ
ال َّن ِص َ
ام ِت ِه ْم»[.]120
َو َع َّ
«وأما النصيحة ألئمة المسلمين
قال اإلمام النووي[]121في شرحه لهذا الحديث:
َّ
الحق ،وطاعتهم فيه ،وأمرهم به ،ونهيهم عن مخالفته ،وتذكيرهم
ِّ
فمعاونتهم على
برفق ،وإعالمهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين»[.]122
ول
كما قال الرسول صلى اهلل عليه وسلم « :ال َي ْم َن َع َّن َر ُج ً
ال َه ْي َب ُة ال َّن ِ
َن َي ُق َ
اس أ ْ
ان َجا ِئ ٍر»[.]124
ْط ٍ
أيضا« :أ ْ
ك ِل َم ُة َع ْد ٍل ِع ْن َد ُسل َ
ِح ٍّق ِإ َذا َع ِل َم ُه»[ .]123وقال ً
َف َض ُل ا ْل ِج َها ِد َ
بَ
ُع ُه ْم
بحر َّية الرأي؛ وحيث
ِّ
وواجب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر يستلزم تم ّت ُ
ً
معروفا
حق إبداء رأيهم فيما َي َر ْو َنه
قد أمرهم اهلل بهذا الواجب ،فهذا يعني َم ْنحهم َّ
منكرا ،وفيما يأمرون به وينهون عنه ،وكذلك واجب المشاورة على ولي األمر
أو
ً
 119رواه الطبراني :المعجم الكبير ( ، )6145وقال الهيثمي :ورجال البزار والطبراني فيهما محمد بن عمرو وحديثه حسن ،وبقية
رجاله ثقات .انظر :مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  ،911/6وانظر :ابن القيم :زاد المعاد .042/3
 120مسلم عن تميم الداري :كتاب اإليمان ،باب بيان أن الدين النصيحة ( ، )28وأبو داود ( ، )4494والنسائي ( ، )7914وأحمد ()28961
 121النووي :هو أبو زكريا يحيى بن شرف النووي ،محيي الدين (676 -136هـ7721 -3321/م)  :عالمة بالفقه والحديث .مولده
ووفاته في نوا بسوريا وإليها نسبته .من أشهر كتبه :المنهاج في شرح صحيح مسلم ،ورياض الصالحين .انظر :البداية والنهاية
 ،872/31والزركلي :األعالم .941/8
 122النووي :المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .83/2
 123الترمذي عن أبي سعيد الخدري :كتاب الفتن ،باب ما جاء ما أخبر النبي ﷺأصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة ( ، )1912وابن
ماجه ( ، )7993وصححه األلباني ،انظر :السلسلة الصحيحة ()861
 124الترمذي عن أبي سعيد الخدري :كتاب الفتن ،باب ما جاء أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر ( ، )4712وأبو داود ()4434
 ،والنسائي ( ، )9024وابن ماجه ( ، )1104وصححه األلباني ،انظر :صحيح الجامع (. )9022
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يستلزم تم ّتُع َم ْن ُي َشاورهم بحرية إبداء آرائهم.
حر َّية الرأي على ُط ِ
رائعا؛ فهذا الصحابي
تطبيقا
ول التاريخ اإلسالمي
ِق ْت ِّ
ً
وقد ُط ّب َ
ً
الجليل الحباب بن المنذر رضي اهلل عنه ُي ْب ِدي رأيه الشخصي في موقف المسلمين
في غزوة َب ْدر على غير ما كان قد رآه النبي صلى اهلل عليه وسلم  ،فيأخذ النبي
صلى اهلل عليه وسلم برأيه ،كما أبدى بعض الصحابة رأيهم في حادثة اإلفك ،وكان
منهم َم ْن أشار على النبي صلى اهلل عليه وسلم بتطليق زوجته السيدة عائشة رضي
َها ،وغير ذلك من المواقف الكثيرة التي كان الصحابة
اهلل عنها ،إ َّ
ال أن القرآن َب َّرأ َ
ون فيها آراءهم.
ومن جاءوا بعدهم ُي ْب ُد َ
الم َق َّر َرة في الشريعة
هذا ،وإذا كانت ُح ِّر َّية الرأي والتعبير عنه وإبداؤه من الحقوق ُ
اإلسالمية ،فال يجوز إيذاء الشخص لقيامه بإبداء رأيه؛ ألن الشرع َأ ِذ َن له بذلك ،وقد
ور ،فلم
الم ُه ِ
َر َّد ِت امرأ ٌة على عمر بن الخطاب وهو يخطب في المسجد في مسألة ُ
يمنعها ،بل اعترف بأن الصواب معها ،وقال قولته« :أصابت امرأة وأخطأ عمر»[!]125

األمانة والصدق في إبداء الرأي
يتوخى في ذلك األمانة
حقه في إبداء رأيه أن
َّ
ومما ينبغي للمسلم وهو يستعمل َّ
َّ
أمرا صع ًبا عليه؛ ألن الغرض من
حقا ،وإن كان هذا
والصدق؛ فيقول ما يراه ًّ
ُّ
الحق ً
الحق والصواب وإفادة السامع به ،وليس الغرض منه التمويه
ِّ
حرية الرأي إظهار
وإخفاء الحقيقة ،وأن َي ْق ِص َد بإعالم رأيه إرادة الخير ،وأن ال يبغي برأيه وال بإعالنه
الحق بالباطل ،أو بخس الناس
الم ِح ِّق ،أو إلباس
ِّ
الرياء أو السمعة ،أو التشويش على ُ
حقوقهم ،أو تكبير سيئات والة األمور ،وتصغير حسناتهم ،وتصغير شأنهم ،والتشهير
بهم ،وإثارة الناس عليهم؛ للوصول إلى مغنم.

َق َّر ْت َها الشريعة اإلسالمية ،وهي بذلك وسيلة
وعلى هذا تكون حرية الرأي كما أ َ
التقدم الحضاري ،كما أنها وسيلة للتعبير عن الذات.
مهمة من وسائل
ُّ
َّ
 125انظر :القرطبي :الجامع ألحكام القرآن .59/5
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حرية النفس وعتق العبيد في اإلسالم
مقدمة
لير َّد للبشر -على اختالف أجناسهم وألوانهم -كرامتهم ،فساوى بين بني
جاء اإلسالم ُ
وح َّط َم الرسول صلى اهلل
البشر
ً
جميعا ،وجعل مبدأ التقوى هو ِع َّلة المفاضلة بينهمَ ،
عليه وسلم بعد فتح مكة فوارق اللون والجنس ،وقضى على التمييز العنصري قضا ًء
صادحا بكلمة التوحيد ،وآخى قبل
بالل بن رباح على ظهر الكعبة
تاما؛ عندما رفع َ
ًّ
ً
ذلك بين َع ِّمه حمزة ومواله َز ْي ٍد.

حجة الوداع ومبدأ المساواة
ُم
وفي َّ
حجة الوداع أعلن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مبدأ المساواة ،فقالَ« :أ ْنت ْ
َح َم َرَ ،وال
ُر ٍ
ِي َع َلى أ ْ
ابَ ،وَأ َّن ُه ال َف ْض َل ِل َع َرب ٍّ
َس َو َد َع َلى أ ْ
َع َج ِم ٍّيَ ،وال أ ْ
َبنُو آ َد َم َوآ َد ُم ِم ْن ت َ
َس َو َد ِإ َّ
ال بِال َّت ْق َوى»[.]126فكانت الدعوة إلى حرية النفس ،وإلى القضاء على
أْ
َح َم َر َع َلى أ ْ
العبودية.
ألب واحد،
فاألصل في اإلسالم أن الناس أحرار وليسوا
عبيدا ،وذلك بحكم انتمائهم ٍ
ً
زمن كان
وبطبيعة والدتهم هم أحرار ..وقد جاء اإلسالم بإقرار هذا األصل في
ٍ
الذ ِّل واالستعباد ألوانًا!
ين ،وقد ذاقوا من أصناف ُّ
الناس فيه ُم ْس َت ْع َب ِد َ

اإلسالم وعتق العبيد
عاشت البشر َّية قبل ظهور اإلسالم في ِظ ِّل مجتمعات وحضارات تشوبها ن ُ
ُظ ُم المواطنة
الضيِقة األفق ،والتباين الطبقي الصارخ الذي
القبلية
الباغية ،المستندة إلى النظرة
ّ
َّ
ُي َق ِّسم الجماعات اإلنسانية إلى طبقات ُم َت َع ِّد َدةَ ،ي َت َر َّبع على ِق َّم ِت َها األحرار المتم ِّتعون
حق الحرية والعيش الكريم-
بكافة حقوق السيادة والسلطان ،و ُي ْس َح ُق
َّ
العبيد -مسلوبو ِّ
ُ
تحتها دون رحمة أو شفقة.
 126أحمد ( )63532وقال شعيب األرناءوط :إسناده صحيح .والطبراني :المعجم الكبير ( ، )44441والبيهقي :شعب اإليمان (، )1294
وقال األلباني :صحيح .انظر :السلسلة الصحيحة (. )0072
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ِّ
ويحسن إطالقهم ،و ُي َس ِّميه م ّنًا
يحض المؤمنين على عتق العبيد،
وجاء اإلسالم
ُّ
األرقا ِء بأموالهم
َج ِّل األعمال ،ويدعو المؤمنين إلى تحرير
َّ
ً
وعفوا ،ويعتبر العتق من أ َ
ك َّفارة ظلم المملوك أو ضربه إعتاقه ،وندب عتق المملوك ،وجعل
وج َع َل َ
َّ
الخاصةَ ،
كفارة لجناية القتل الخطأ ،والظهار ،والحنث في اليمين ،واإلفطار في
تحريره َّ
َح َد مصارف
رمضان ،وأمر بمساعدة من طلب المكاتبة من
َّ
وج َع َل في الرقاب أ َ
األرقاءَ ،
سي ِ
ِد َها.
الزكاة،
وحرر ُأ َّم الولد بعد وفاة ّ
َّ

خطة اإلسالم في معالجة مشكلة الرق
ويمكن تلخيص ُخ َّطة اإلسالم الحكيمة في معالجة مشكلة الرق  -هذه المشكلة
وح َّرمه سوى ِر ِّق الحرب.
ِّ
اإلنسانية -في نقاط ثالث؛ أولها :أنه َس َّد منابع
َّ
الرق َ
وسع مصارف العتق .وثالثها :أنه صان حقوق الرقيق بعد اإلعتاق.
وثانيها :أنه َّ
فقد جاء التشريع اإلسالمي ِّ
بحث المجتمع المسلم الناشئ على عتق العبيد وتحريرهم،
واعدا إ َّياهم بالجزاء العظيم في اآلخرة ،فعن أبي هريرة رضي اهلل عنه أن رسول
ً
َع َت َق ُ
ِك ِّل ُع ْض ٍو ِم ْن َها ُع ْض ًوا ِم ْن
اهلل ب ُ
َع َت َق َر َق َب ًة أ ْ
«م ْن أ ْ
اهلل صلى اهلل عليه وسلم قالَ :
127
ِف ْر ِج ِه»[ ].
َع َضا ِئ ِه ِم َن ال َّن ِ
ار َح َّتى َف ْر َج ُه ب َ
أْ
رغب النبي صلى اهلل عليه وسلم في ِعتق ا َ
وتزوجها ،ف ُيروى عن أبي
أل َم ِة
وقد َّ
ُّ
موسى األشعري رضي اهلل عنه أنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم َ« :أ ُّي َما
َع َت َق َها
َر ُج ٍل َ
كا َن ْت ِع ْن َد ُه َو ِل َ
يب َهاُ ،ث َّم أ ْ
يد ٌة َف َع َّل َم َها َفَأ ْح َس َن َت ْع ِل َ
يم َهاَ ،وَأ َّد َب َها َفَأ ْح َس َن َت ْأ ِد َ
َج َر ِ
صفية
ان.]128[»...وقد أعتق الرسول صلى اهلل عليه وسلم السيدة
َو َت َز َّو َج َها َف َل ُه أ ْ
َّ
بنت ُح َي ِّي بن أخطب ،وجعل عتقها صداقها[.]129
فتاحا من مفاتيح تأهيل
وقد كانت وصايا الرسول صلى اهلل عليه وسلم بالعبيد ِم ً
حض الرسول صلى اهلل عليه وسلم على
لتق ُّبل تحريرهم وعتقهم ،فقد َّ
المجتمع َ
ير َر َق َب ٍة﴾(المائدة )98 :وأي الرقاب أزكى ( ، )7336ومسلم:
َو َت ْح ِر ُ
 127البخاري :كتاب كفارات األيمان ،باب قول اهلل تعالى﴿ :أ ْ
كتاب العتق ،باب فضل العتق (. )9051
 128البخاري :كتاب النكاح ،باب اتخاذ السراري. )5974( ...
 129البخاري :كتاب المغازي ،باب غزوة خيبر ( ، )5693ومسلم :كتاب النكاح ،باب فضيلة إعتاق أمة ثم يتزوجها (. )5631
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ال َي ُقو َل َّن
المعاملة الحسنة لهم ،حتى لو كان ذلك في األلفاظ والتعبيرات فقالَ « :
اء ا ِ
ِيد ا ِ
ال ِمي
ك ّل ُ
هللَ ،و ُ
َم ِتيُ .
َح ُد ُ
هللَ ،و َل ِك ْن ِل َي ُق ْلُ :غ َ
ُك ْم َعب ُ
ِم ُ
ك ُّل ِن َسا ِئ ُك ْم إ َ
ك ْمَ :ع ْب ِدي َوأ َ
أَ
اي َو َف َتا ِتي»[.]130
َو َج ِ
ار َي ِتيَ ،و َف َت َ
كما أوجب اإلسالم إطعام العبيد وإلباسهم من نفس طعام ولباس أهل البيت ،وأ َّ
ال
جابر بن عبد اهلل فيقول :كان النبي صلى اهلل عليه
في ْر ِوي
ُ
ُي َك َّلفوا ما ال يطيقونَ ،
وسلم يوصي
وه ْم ِم ْن َل ُب ِ
وس ُك ْم،
بالمملوكين
وه ْم ِم َّما َت ْأ ُ
خيرا ،ويقول ...« :أ ْ
ِس ُ
َط ِع ُم ُ
كل َ
ُونَ ،وَأ ْلب ُ
ً
ْق ا ِ
هلل .]131[»...Uوغير ذلك من الحقوق التي َج َع َل ْت من العبد كائنًا
ُع ِّذ ُبوا َخل َ
َوال ت َ
إنسانيا له كرامة ال يجوز االعتداء عليها.
ًّ
والتحرر؛
مهمة جعل اإلسالم عقوبة تعذيب العبيد وضربهم العتق
وفي مرحلة أخرى َّ
ُّ
التحرر الواقعي ،ف ُي ْر َوى أن عبد اهلل بن عمر كان قد
لينتقل بالمجتمع إلى مرحلة
ُّ
أثرا ،فقال له :أوجعتُك؟ قال :ال .قال :فأنت
ضرب
ً
غالما له ،فدعاه فرأى بظهره ً
ثم أخذ شي ًئا من األرض ،فقال :ما لي فيه من األجر ما يزن هذا ،إ ِّني
عتيق .قالَّ :
َو
«م ْن َض َر َب ُغ َ
ُ
ال ًما َل ُه َح ًّدا َل ْم َي ْأ ِت ِه ،أ ْ
سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقولَ :
َن ُي ْع ِت َق ُه»[.]132
َل َط َم ُه؛ َفِإ َّن َ
ار َت ُه أ ْ
ك َّف َ
التلف َظ بالعتق من العبارات التي ال تحتمل إ َّ
ال التنفيذ الفوري،
أيضا
وجعل
ُّ
اإلسالم ً
ُ
الق
الط ُ
ُه َّن َج ٌّدَّ :
«ث ٌ
فقال الرسول صلى اهلل عليه وسلم في ذلكَ :
الث َج ُّد ُه َّن َج ٌّد َو َه ْزل ُ
اق»[.]133
اح َوا ْل ِع َت ُ
َوال ِّن َك ُ
كما جعل اإلسالم عتق العبيد وسيلة من وسائل التكفير عن الخطايا واآلثام؛ وذلك
خطاء،
للعمل على تحرير أكبر عدد ممكن منهم ،فالذنوب ال تنقطعُ ،
وك ُّل ابن آدم َّ
ام َرًأ ُم ْس ِل ًما
ام ِر ٍئ ُم ْس ِل ٍم أ ْ
َع َت َق ْ
وفي ذلك يقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم َ« :أ ُّي َما ْ
َع َت َق
اك ُه ِم َن ال َّن ِ
ار؛ ُي ْج ِز ُئ ُ
ان َف َك َ
َ
كَ
ام ِر ٍئ ُم ْس ِل ٍم أ ْ
ك ُّل ُع ْض ٍو ِم ْن ُه ُع ْض ًوا ِم ْن ُهَ ،وَأ ُّي َما ْ
ك ُّل ُع ْض ٍو ِم ْن ُه َما ُع ْض ًوا ِم ْن ُهَ ،وَأ ُّي َما
اك ُه ِم َن ال َّن ِ
ار؛ ُي ْج ِز ُئ ُ
كا َن َتا َف َك َ
ام َرَأ َت ْي ِن ُم ْس ِل َم َت ْي ِن َ
ْ
َمتي ( ، )4142ومسلم :كتاب األلفاظ
 130البخاري عن أبي هريرة :كتاب العتق ،باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله :عبدي وأ َ
من األدب وغيرها ،باب حكم إطالق لفظ العبد وا َ
أل َمة (. )9422
 131مسلم :كتاب األيمان ،باب إطعام المملوك مما يأكل ، )1661( ...وأحمد ( ، )12512والبخاري :األدب المفرد  67/1واللفظ له.
 132مسلم :كتاب األيمان ،باب صحبة المماليك ،وكفارة من لطم عبده ( ، )7561وأبو داود ( ، )8615وأحمد (. )1505
ً
موقوفا .143/7
 133مسند الحارث ( ، )305رواه البيهقي عن عمر بن الخطاب
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ك ُّل ُع ْض ٍو ِم ْن َها
اك َها ِم َن ال َّن ِ
ار؛ ُي ْج ِز ُئ ُ
كا َن ْت َف َك َ
ام َرَأ ًة ُم ْس ِل َم ًة َ
ام َرَأ ٍة ُم ْس ِل َم ٍة أ ْ
َع َت َق ِت ْ
ْ
134
ُع ْض ًوا ِم ْن َها»[ ].
مكن
اإلسالم العبيد من استعادة ُح ِّر َّيتهم بالمكاتبة ،وهي أن ُي ْم َنح
العبد ُح ِّر َّيته
وقد َّ
ُ
ُ
أيضا إعانته؛ ألن األصل هو
سيِده ،وأوجب ً
مقابل مبلغ من المال ي َّتفق عليه مع ّ
أما العبود َّية فطارئة ،فكان الرسول صلى اهلل عليه وسلم القدوة في ذلك؛
ِّ
الحر َّيةَّ ،
كوتبت عليه
فلما سمع المسلمون
حيث أ َّدى عن ُج َو ْي ِر َية بنت الحارث ما ُ
َّ
وتزوجهاَّ ،
َع َت ُقوا ما بأيديهم من السبي ،وقالوا :أصهار رسول اهلل صلى اهلل عليه
بزواجه منها أ ْ
135
وسلم  .فُأعتق بسببها مائة أهل بيت من بني المصطلق[ ].
وأكثر من ذلك ،حيث شرع اإلسالم عتق العبيد من مصارف الزكاة؛فقال اهلل
ين َوا ْل َع ِ
ـم َس ِ
ـم َؤ َّل َف ِة ُقلُو ُب ُه ْم
اك ِ
ات ِلل ُ
الص َد َق ُ
ام ِل َ
ين َع َل ْي َها َوا ْل ُ
تعالىِ{ :إ َّن َما َّ
ْف َق َرا ِء َوا ْل َ
اب}[التوبة.]06 :
َو ِفي ِّ
الر َق ِ
وقد ورد أن الرسولصلى اهلل عليه وسلم أعتق  36نسمة ،وأعتقت عائشة رضي اهلل
كثيرا ،وأعتق العباس رضي اهلل عنه سبعين
عنها ،96وأعتق أبو بكر رضي اهلل عنه
ً
عبدا ،وأعتق عثمان رضي اهلل عنه عشرين ،وأعتق حكيم بن حزام رضي اهلل عنه
ً
عنهما-ألفا ،وأعتق عبد الرحمن بن عوف
مائة ،وأعتق عبد اهلل بن عمر -رضى اهلل
ً
ثالثين ألف نسمة[.]136
تماما
وقد نجحت هذه السياسة اإلسالمية في تقليل تجارة الرق
كثيرا ،حتى توقفت ً
ً
بعد ذلك ،بل إنه في العهود اإلسالمية المتأخرة ارتقى اإلسالم باألرقاء من العبودية
ولعل خير مثال على ذلك هو حكم دولة
إلى قمة السلطة السياسية والعسكرية،
َّ
المماليك لقطاع كبير من األمة اإلسالمية لمدة قاربت الثالثمائة عام! وليس لهذا
-دون شك -مثيل في تاريخ الدنيا.

 134مسلم :كتاب العتق ،باب فضل العتق ( ، )9051والترمذي عن أبي أمامة ( ، )7451واللفظ له ،وابن ماجه (. )2252
 135الصالحي الشامي :سبل الهدى والرشاد  ،012/11والسهيلي :الروض األنف  ،81/4وابن كثير :السيرة النبوية .303/3
 136أحصى ذلك الكتاني في كتابه :التراتيب اإلدارية ص.59 ،49
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حرية التملك في االسالم
حرية التملك بين الشيوعية والرأسمالية
137
جراء ذلك
حار العالم القديم والحديث في مسألة الملكية أو التملك[ ] ،ونشأت َّ
مذاهب شتى وأفكار متباينة؛ فكانت هناك الشيوعية التي أهدرت قيمة الفرد وحريته؛
عقارا ،أو غير ذلك من وسائل اإلنتاج،
مصنعا أو
أرضا أو
إذ ليس ألحد أن يتملك ً
ً
ً
أجيرا للدولة التي تملك كل مصادر اإلنتاج وتُديرها،
بل يجب عليه أن يعمل
ً
ُح ِّرم عليه أن يحوز رأس مال وإن كان حال ً
ال!
وت َ

كما كانت هناك الرأسمالية ،والتي تقوم على تقديس حرية التملك لدى الفرد،
وإطالق العنان له ،ليمتلك ما شاء ،وينمي ما ملك بما شاء ،وينفقه كما شاء ،دون
قيود تُذكر على وسائل تملكه وتنميته وإنفاقه ،ودون أي حقوق للمجتمع في ذلك.

اإلسالم وحرية التملك
وتطرف الشيوعية في
تطرف الرأسمالية في تضخيم شأن الملكية الفردية،
وبين
ُّ
ُّ
إلغاء هذه الملكية ،وما في النظامين من مساوئ ومفاسد جمة ،يأتي اإلسالم بطريق
وسط يجمع بين مصلحة الفرد والجماعة؛ حيث أباح الملكية الفردية مع وضع قيود
رعاية لحقوق
حرم حق التملك في أمور معينة؛
ً
معينة لها لحماية اآلخرين ،كما َّ
َق َّر حرية التم ّلُك للفرد،
البشر ،فجعلها ملكية جماعية ،ومعنى ذلك أن اإلسالم أ َ
وحرية التم ّلُك الجماعية في توازن واعتدال.

الملكية الفردية في اإلسالم
حق التم ّلُك في حيازة األشياء ،واالنتفاع بها على وجه االختصاص
أعطى اإلسالم للفرد َّ
والتعيين؛ ألن ذلك من مقتضيات الفطرة ومن خصائص الحرية ،بل من خصائص
وج َعل اإلسالم هذا
اإلنسانية،
ً
وأيضا ألن ذلك أقوى دافع لزيادة اإلنتاج وتحسينهَ ،
التصرف فيه ،وانتفاعه به عند انتفاء الموانع الشرعية.
ُ 137ي ْق َص ُد بالتم ّلُك :حيازة اإلنسان للشيء وامتالكه له ،وقدرته على
ُّ
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الحق قاعدة أساسية لالقتصاد اإلسالمي ،ثم ر َّت َب عليه نتائجه الطبيعية ،في حفظه
َّ
وو َض َع عقوبات رادعة
لصاحبه ،وصيانته له عن النهب والسرقة واالختالس ،ونحوهَ ،
هدد الفرد في ِّ
لما ُي ِّ
حقه المشروع ،كما
ِّ
لمن اعتدى عليه؛ ضمانًا لهذا
الحق ،و َد ْف ًعا َّ
التصرف فيه
ِّ
أن اإلسالم ر َّت َب على هذا
أيضا  -نتائجه األخرى؛ وهيُ :ح ِّر َّية
الحق ً -
ُّ
بالبيع ،والشراء ،واإلجارة ،والرهن ،والهبة ،والوصية ،وغيرها من أنواع التعامالت
المباحة.
مطلقا من غير قيد ،ولكنه وضع له
غير أن اإلسالم لم يترك التم ّلُك الفردي
ً
قيو ًدا كي ال يصطدم بحقوق اآلخرين؛ كمنع الربا ،والغش ،والرشوة ،واالحتكار،
مما يصطدم و ُي َض ّيِع مصلحة الجماعة ،وهذه الحرية ال فرق فيها بين
ونحو ذلك َّ
لر َج ِ
يب ِم َّما
الرجل والمرأة؛
ً
مصداقا لقول اهللِ { :ل ِّ
يب ِم َّما ْ
اك َت َس ُبوا َو ِلل ِّن َسا ِء َن ِص ٌ
ال َن ِص ٌ
اك َت َس ْب َن} [النساء.]23 :
ْ

ومن هذه القيود كذلك :مداومة الشخص على استثمار المال؛ ألن في تعطيله
وأيضا أداء الزكاة على هذا المال إذا بلغ
إضرارا بصاحبه ،وبنماء ثروة المجتمع.
ً
ً
النصاب وحال عليه الحول؛ ألن الزكاة حق المال.

الملكية الجماعية في اإلسالم
ثم كان التم ّلُك الجماعي في اإلسالم ،وهو الذي يستحوذ عليه المجتمع البشري
الكبير ،أو بعض جماعاته ،ويكون االنتفاع بآثاره لكل أفراده ،وال يكون انتفاع الفرد
به إ َّ
عضوا في الجماعة ،دون أن يكون له اختصاص ُم َع َّي ٌن بجزء منه؛ ومثاله:
ال لكونه
ً
ملكا
المساجد ،والمستشفيات
العامة ،والطرق ،واألنهار ،والبحار ،ونحو ذلك ،ويكون ً
َّ
يتحكم فيه،
العامة ،وليس لحاكم أو من ينوب عنه أن
عاما ُي ْص َر ُف في المصالح
َّ
ًّ
َّ
ولكن يقع عليهم مسئولية إدارته ،وتوجيهه التوجيه الصحيح ،اللذان ُي َح ِّق ُقان مصالح
المجتمع المسلم.
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مظاهر الملكية الفردية
وح َّر َم ما سواها ،فجعل لوسائل
هذا ،وقد َح َّدد اإلسالم
ً
طرقا ووسائل الكتساب الملكية َ
الملكية الفردية مظهران :المظهر األول :األموال المملوكة ،أي المسبوقة بملك،
وهذه األموال ال تخرج من ملك صاحبها إلى غيره إ َّ
بسبب شرعي؛ كالوراثة ،أو
ال
ٍ
الوصية ،أو الشفعة ،أو العقد ،أو الهبة ،أو نحوها .المظهر الثاني :األموال المباحة،
ُك َها إ َّ
ال
أي غير المسبوقة بملك شخص ُم َع َّي ٍن ،وهذه األموال ال
يتحق ُق للفرد تم ّل ُ
َّ
بِ
ِف ْع ٍل ُي َؤ ِّدي إلى التم ّلُك ووضع اليد ،كإحياء موات األرض والصيد ،واستخراج ما
في األرض من معادن ،أو إقطاع ولي األمر جز ًءا منها لشخص ُم َع َّي ٍن.

مظاهر الملكية الجماعية
أما مظاهر وسائل الملكية الجماعية في اإلسالم فهي كثيرة ،ومن أهمها:
َّ
المظهر األول:

العامة ،وهي التي يتناولها جميع الناس في الدولة دون جهد أو
الموارد الطبيعية
َّ
عمل؛ كالماء ،والكأل ،والنار ،وملحقاتها.
المظهر الثاني:

كافة؛ مثل:
الموارد المحمية ،أي التي تحميها الدولة لمنفعة المسلمين أو الناس
َّ
المقابر ،والدوائر الحكومية ،واألوقاف ،والزكوات ،ونحوها.
المظهر الثالث:

َح ٍد ،أو وقعت عليها ثم أهملتها ُم َّد ًة طويلة ،كأرض
الموارد التي لم تقع عليها يد أ َ
الموات[.]138

 138نظر الحرية على موقع اإلسالم اليوم ،الرابط.mth.3-111-tra/malsiot/ten.yadotmalsi.www//:ptth :
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وفي سبيل حفظ الملكية فقد أمر اهلل بحراسة األموال ،كما حافظت الشريعة
اإلسالمية على حرية التم ّلُك بما شرع اهلل من الحدود؛ كقطع يد السارق ،وغير
ذلك.

التملك غير المشروع
الطيِب ،وال يكون على حساب اآلخرين؛
وهذا التم ّلُك ينبغي أن يكون من الحالل
ّ
كل
ُؤ َخذ أموالهم ،وال ُي ْس َت َغ ُّل َف ْق ُر الفقير ،وحاجة المحتاج فت ْ
فال ُي ْخ َدع األيتام وت ْ
ُؤ َ
والتفكك بين أفراده،
ِب العداوة بين المجتمع،
ُّ
أموالهم بالربا ،وال القمار الذي ُي َس ّب ُ
َم َوا َل ُك ْم َب ْي َن ُك ْم بِا ْل َب ِ
اط ِل ِإ َّ
َن
كما قال اهلل
آمنُوا َ
ال َت ْأ ُ
ال أ ْ
تعالى{:يا َأ ُّي َها ا َّل ِذ َ
كلُوا أ ْ
َ
ين َ
اض ِم ْن ُك ْم} [النساء.]92 :
ار ًة َع ْن َت َر ٍ
َت ُك َ
ون ِت َج َ
وإذا جاءت الملكية من طريق أو وجه غير شرعي فإن اإلسالم ال يعترف بها وال
يحميها ،بل يأمر بنزعها من يد حائزها ور ِّدها إلى مالكها األصلي؛ كالمال المسروق
مالك ُو ِض َع في بيت المال.
أو المغصوب ،فإن لم يكن له
ٌ
والتصرفات المشروعة ،ولم يعترف
ونماءه بالقيود
حدد اإلسالم ُس ُب َل المال
كما َّ
ُّ
َ
بالنماء الناتج عن سبيل باطل حرام؛ كالنماء الناتج عن بيع الربا ،أو بيع الخمور
قدرا ُم َع َّينًا لمصلحة
والمخدرات ،أو فتح نوا ٍد للقمار ،كما أوجب في ِّ
حق الملكية ً
الجماعةَ ،ي َت َم َّثل في الزكاة والنفقات الشرعية ،وعدم جواز الوصية بأكثر من
ال ُّثل ِ
ً
لحق الوارثين في الثلثين.
حفظا ِّ
ُث؛
ين
{وا َّل ِذ َ
وكذلك َّ
قيده باالعتدال في اإلنفاق دون إسراف أو تقتير ،قال تعالىَ :
اما} [الفرقان ،]76 :كما
ُروا َو َ
ان َب ْي َن َذ ِل َ
كَ
ك َق َو ً
ِإ َذا َأ ْن َف ُقوا َل ْم ُي ْس ِر ُفوا َو َل ْم َي ْقت ُ
وقيده بجواز نزعه
قيده ً
أيضا بتحريم اإلنفاق فيما َح َّر َم ْت ُه الشريعة اإلسالميةَّ ،
َّ
المل ِ
العامة مع تعويض صاحب ِ
العادل ،كنزع
التعويض
ْك
عند الضرورة للمصلحة
َ
َ
َّ
المل ِ
ِ
العام[.]139
ْك لتوسعة الطريق
ِّ
 139الحقيل :حقوق اإلنسان ص.75
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التملك لغير المسلم
هذا ،وقد تمتع األفراد في الدولة اإلسالمية بهذا النظام الفريد القويم -مسلمين
كانوا أو غير مسلمين -حتى استطاعوا أن يتملكوا األموال الكثيرة ،وحتى كان
بختيشوع بن جبرائيل النصراني طبيب المتوكل (الخليفة العباسي العاشر) وصاحب
وحسن الحال ،وكثرة
الحظوة لديه -على سبيل المثال -يضاهي الخليفة في اللباس ُ
المال[ ،]140وفي الوقت ذاته ينعم هؤالء األفراد بما تفيض به الملكية العامة وما
ُو ِّفره لهم.
تَ
حق مكفول للجميع ،ولكن بشرط أال َي ُض َّر
هذه هي ُح ِّر َّية التم ّلُك في اإلسالم؛ فهي ٌّ
العام ،وال بالمصلحة الفردية أو الشخصية لآلخرين.
هذا الحق بالصالح
ِّ

 140مصطفى السباعي :من روائع حضارتنا ص.86
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الزوجان في اإلسالم..الحقوق والواجبات
مقدمة
ُم ِّث ُل األسرة المسلمة لبنة أساسية في صرح المجتمع اإلسالمي ،وهي حصن هذا
تَ
المجتمع وقلعته وصمام أمنه وأمانه.
دقيقا ُم ْح َك ًماَ ،ب َّي َن فيه
نظاما
وقد اعتنى اإلسالم أعظم العناية باألسرة ،وشرع لها
ً
ً
حقوق وواجبات أفرادها ،و َن َّظ َم معامالت الزواج ،والنفقة ،والميراث ،وتربية األوالد،
ألن في تقوية
وحقوق اآلباء ،كما غرس بينهم
المحب ِة والمو َّدة والرحمة؛ وذلك َّ
َّ
اُ
ً
ونشرا للقيم
وضبطا لحركته،
تقوية للمجتمع
أل ْس َر ِة وضبط سلوك أفرادها
ً
ً
اإلنسانية واالجتماعية الرفيعة بين أبنائه ،وهكذا يرتقي اإلسالم بالمجتمع في صورة
حضارية ال مثيل لها ،ويبعد به عن الفوضى والتح ّل ِ
الخلُقي وضياع األنساب.
ُل ُ

دعائم األسرة في الحضارة اإلسالمية
مهم َت ْي ِن هما أساس تكوينها:
تقوم األسرة في الحضارة اإلسالمية على ِدعامتين
َّ
الذ ِّر َّية،
الرجل والمرأة؛ أي الزوج والزوجة ،فهما األساس في تكوين األسرة وإنجاب ُّ
تتك َّون منها ا ُ
اس
وتناس ِل البشر َّية التي َ
ُ
{يا َأ ُّي َها ال َّن ُ
أل َّمة والمجتمع؛ يقول اهلل تعالىَ :
س َو ِ
اح َد ٍة َو َخ َل َق ِم ْن َها َز ْو َج َها َو َب َّث ِم ْن ُه َما ِر َجا ً
يرا
ا َّت ُقوا َر َّب ُك ُم ا َّل ِذي َخ َل َق ُك ْم ِم ْن َن ْف ٍ
ال َ
ك ِث ً
ُ
اجا َو َج َع َل َل ُك ْم ِم ْن
أيضا:
َو ِن َسا ًء}[النساء ،]1 :ويقول ً
{واهلل َج َع َل َل ُك ْم ِم ْن َأ ْن ُف ِس ُك ْم أ ْ
َز َو ً
ِب ِ
َز َو ِ
ات}[النحل.]27 :
ين َو َح َف َد ًة َو َر َز َق ُك ْم ِم َن َّ
أْ
اج ُك ْم َب ِن َ
الط ّي َ
ولقد اعتنى اإلسالم عناية فائقة بهاتين ِّ
تشريعا
الدعامتين األساسيتين ،فوضع
ً
الزوجية ،ورسم حدو ًدا واضحة لكل واحد منهما بما له وما عليه،
للعالقات
َّ
ُم ْح َك ًما َ
وقس َم األدوار بين الزوجين؛ ليقوم كل واحد منهما بدوره الكامل في بناء األسرة،
َّ
والمساهمة في بناء المجتمع اإلنساني على امتداده.
أو ً
ال أمر الزواج ،وهدف من ورائه حفظ النوع اإلنساني وإمداد المجتمع
َف َس َّن اإلسالم َّ
بأفراد صالحين ُيستخلفون في األرض ،ويقومون بمسئولية البناء واإلعمار التي هي
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مقتضى الخالفة فيها ،وكذلك هدف من ورائه إلى حصانة الفرد والمجتمع من
اب،
الش َب ِ
«يا َم ْع َش َر َّ
الرذيلة والتر ِّدي األخالقي؛ حتى إن الرسول rقال مخاط ًبا الشبابَ :
ْف ْر ِجَ ،و َم ْن َل ْم َي ْس َت ِط ْع
َغ ُّ
اء َة َفل َْي َت َز َّو ْج؛ َفِإ َّن ُه أ َ
َح َص ُن ِلل َ
اس َت َط َ
ض ِلل َْب َص ِرَ ،وأ ْ
َم ِن ْ
اع ِم ْن ُك ُم ا ْل َب َ
ِالص ْو ِم؛ َفِإ َّن ُه َل ُه ِو َجا ٌء»[.]141
َف َع َل ْي ِه ب َّ
التفرغ للعبادة واعتزال النساء ،زجرهم الرسول rونهاهم
ولما َف َّكر بعض الشباب في
ُّ
عن ذلك ،وهو ما جاء في القصة التي يرويها أنس بن مالك tحيث يقول :جاء ثالثة
ُوها
ٍ
رهط إلى بيوت أزواج ال َّن ِّ
ِروا كأ َّنهم َت َقا ّل َ
فلما ُأ ْخب ُ
بي rيسألون عن عبادة النبي َّ ،r
تأخر؟ قال أحدهم:
فقالوا :وأين نحن من النبي r؛ قد ُغ ِف َر له ما َت َق َّد َم من ذنبه وما َّ
الدهر وال ُأ ْف ِط ُر .وقال آخر :أنا
أما أنا فإ ِّني أص ِّلي الليل ً
أبدا .وقال آخر :أنا أصوم َّ
َّ
ك َذا
أعتزل النساء فال
ُم َ
أتزوج ً
ُم ا َّل ِذ َ
أبدا .فجاء رسول اهلل rإليهم فقالَ« :أ ْنت ُ
َّ
ين ُق ْلت ْ
هلل ِإ ِّني َ
َما َوا ِ
َر ُق ُد،
اك ْم للِ هَّ ِ َوَأ ْت َق ُ
أل ْخ َش ُ
َو َ
َص ُ
اك ْم َل ُهَ ،ل ِك ِّني أ ُ
ك َذا؟ أ َ
وم َوُأ ْف ِط ُرَ ،وُأ َص ِّلي َوأ ْ
142
س ِم ِّني»[ ].
َوَأ َت َز َّو ُج ال ِّن َس َ
اءَ ،ف َم ْن َر ِغ َب َع ْن ُس َّن ِتي َف َل ْي َ

الرهبانية في العصر الحديث
ولقد َج َن ِت اإلنسانية على نفسها الكثير َج َّراء هذا التفكير القاصر ممن ترهبنوا
لما
وح َّر ُموا الزواج من تلقاء أنفسهم؛ حتى إن العقالء في أوربا في العصر الحديث َّ
َ
َوا الرهبنة ال ُت ْن ِت ُج إ َّ
تجارب خمسة عشر قرنًا
ال الفساد في الظالم ،حرموها بعد
ِ
َرأ ُ
الك َّهان والقساوسة ،إلى ممارسة
من االضطراب والخلل؛ حيث آل األمر بالكثير من ُ
اغتصاب األطفال من الذكور واإلناث ،حتى إنه شاع هذا في أوربا وأمريكا ،واستقال
أو ُف ِص َل المئات منهم ،واضطربت الكنيسة وفزعت ِل َه ْو ِل هذه االنحرافات واالعتداءات
تجارب بائسة ومن آالم
الجنسية ،وقد َج َّن َب َنا دي ُن َنا الحنيف هذا كله ،وأراحنا من
ِ
مريرة[.]143

 141البخاري عن عبد اهلل بن مسعود :كتب النكاح ،باب من لم يستطع الباءة فليصم ( ، )9774ومسلم :كتاب النكاح ،باب استحباب
النكاح لمن تاقت نفسه إليه (. )0041
 142البخاري :كتاب النكاح ،باب الترغيب في النكاح ( ، )6774ومسلم :كتاب النكاح ،باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ()1041
.
 143انظر :محمد بن أحمد بن صالح :حقوق اإلنسان في القرآن والسنة وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية ص.431
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من أهداف الزواج
لقد َه َد َف اإلسالم من وراء الزواج حصول السكن النفسي للفرد؛ مما يجعله ُيفرغ
ما يعتمل في نفسه من مشاعر وعواطف تدفعه إلى العطاء واإلبداع ،و ُي َع ُّد الزواج
لكل من الزوجين؛ ُي ْف ِضي أحدهما إلى اآلخر ،ويكون له ِن ْع َم األنيس
أيضا  -مالذًا ٍّ
 ًَن َخ َل َق َل ُك ْم
آيا ِت ِه أ ْ
{و ِم ْن َ
ساعة الوحدة ،و ِن ْع َم الجليس ساعة الغربة ،قال اهلل سبحانهَ :
ات ِل َق ْو ٍم
آلي ٍ
ِن ِفي َذ ِل َ
اجا ِل َت ْس ُكنُوا ِإ َل ْي َها َو َج َع َل َب ْي َن ُك ْم َم َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة إ َّ
ِم ْن َأ ْن ُف ِس ُك ْم أ ْ
َز َو ً
ك َ
ون}[الروم ،]12 :وبهذه األركان الثالثة الواردة في اآلية (السكن والمودة
َي َت َف َّك ُر َ
تتحقق السعادة الزوجية التي أرادها اإلسالم.
والرحمة)
َّ

معايير اختيار الزوجين في اإلسالم
كل واحد منهما اختيار صاحبه،فقال تعالى:
وقد أمر
اإلسالم الزوجين بأن ُي ْح ِس َن ُّ
ُ
{وَأ ْن ِك ُحوا ا َ
ِما ِئ ُك ْم}[النور ،]23 :وقال النبي
ين ِم ْن ِع َبا ِد ُ
الصا ِل ِح َ
امى ِم ْن ُك ْم َو َّ
أل َي َ
ك ْم َوإ َ
َ
ـم ْرَأ ُة َ
أل ْر َب ٍعِ :ل َما ِل َها،
 -rيأمر
َ
الزوج باختيار الزوجة الصالح ذات الدينُ « :ت ْن َك ُح ا ْل َ
ِذ ِ
اك»[ .]144وقال  -rكذلك
الد ِ
ِهاَ ،و َج َما ِل َهاَ ،و ِل ِدي ِن َهاَ ،ف ْ
ين َت ِر َب ْت َي َد َ
اظ َف ْر ب َ
ات ِّ
َو ِل َح َسب َ
يأمر الزوجة باختيار زوجها على نفس المعيار واألساسِ« :إ َذا َخ َط َب ِإ َل ْي ُك ْم َم ْن
ال َت ْف َعلُوا َت ُك ْن ِف ْت َن ٌة ِفي ا َ
ُق ُه َف َز ِّو ُجو ُه؛ ِإ َّ
يض»[.]145
أل ْر ِ
ض َو َف َسا ٌد َع ِر ٌ
َت ْر َض ْو َن ِدي َن ُه َو ُخل َ
وال ريب في أن هذا االختيار وذاك األساس من شأنه أن َي ُعو َد بالنفع على المجتمع
صالحا هو ثمرة هذين الزوجين الصالحين؛
ال
اإلنساني؛ إذ من شأنه أن ُي ْخ ِر َج جي ً
ً
لينشأ بعد ذلك في أسرة َو ُدو َد ٍة متحا َّبة ،تعيش في ِّ
ظل المبادئ والقيم األخالقية
اإلسالمية.

عقد الزواج في الشريعة اإلسالمية
ولما كان عقد الزواج من العقود ذات الشأن الكبير؛ َل ِز َم أن تسبقه ِّ
ُم ِّه ُد
َّ
مقدمات ت َ
 144البخاري عن أبي هريرة :كتاب النكاح ،باب األكفاء في الدين ( ، )2084ومسلم :كتاب الرضاع ،باب استحباب نكاح ذات الدين
(. )6641
 145الترمذي :كتاب النكاح عن رسول اهلل ،باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه ( ، )4001وابن ماجه ( ، )7691والحاكم
( )5962وقال :هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه .وحسنه األلباني ،انظر :السلسلة الصحيحة (. )2201
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ِّ
بمقدمات أي عقد من
تعتن
له ،وتضمن بقاءه ودوامه ،بل إن الشريعة اإلسالمية لم
ِ
ِّ
العقود سواه ،فقد اعتنت بها وجعلت لها
ات عقد الزواج هي ما
خاصة،
ومقد َم ُ
ً
أحكاما َّ
ِ
بالخطبة ،وهي مرحلة تستهدف التفاهم والتقارب ،وتُتيح للطرفين معرفة
ُي ْع َر ُف
يتم تحديد االستمرار في مشروع الزواج
بعضهما بصورة أكبر ،وعلى ضوء ذلك ُّ
أو العدول عنه.
لصحة عقد النكاح :وجوب إشهاره؛ والحكمة في
كما تشترط الشريعة اإلسالمية
َّ
عظيما في نظر اإلسالم؛ لما ُي َح ِّق ُق ُه من المصالح الدينية والدنيوية،
ذلك أن له شأنًا
ً
ودفعا للشبهات.
منعا للظنون
فهو جدير بأن َي ْظ َه َر َش ْأن ُ
ً
َم ُره؛ وذلك ً
ُه و ُي َذ َ
اع أ ْ
هذا ،وقد أحاط اإلسالم عقد الزواج بأوثق الضمانات التي َت ْك ُف ُل سعادة الزوجين ،وتأتي
قوامين على النساء بما أعطى كل واحد منهما من
بالخير ألسرتيهما؛ فجعل الرجال َّ
ِما َف َّض َل ُ
{الر َج ُ
اإلمكانات والقدرات ،فقال تعالى:
اهلل َب ْع َض ُه ْم
ِّ
ام َ
ال َق َّو ُ
ون َع َلى ال ِّن َسا ِء ب َ
مهرا
َع َلى َب ْع ٍ
ِما َأ ْن َف ُقوا ِم ْن أ ْ
َم َوا ِل ِه ْم}[النساء ،]43 :وبهذه القوامة أوجب اإلسالم ً
ض َوب َ
اء َص ُد َقا ِت ِه َّن ِن ْح َل ًة}[
على الزوج ،وجعله من ِّ
حق الزوجة ،فقال تعالىَ :
{وآتُوا ال ِّن َس َ
أيضا  -النفقة عليها ،و ُي ْق َص ُد به ما تحتاجه المرأة
النساء ،]4 :كما جعل من حقوقها ً -
من طعام ،وكسوة ،وسكن ،وعالج ،وغيره ،وكذلك معاشرتها بالمعروف؛ لقوله
َن َت ْكر ُهوا َش ْي ًئا َو َي ْج َع َل ُ
ـم ْع ُر ِ
{و َع ِ
اهلل
وف َفِإ ْن َ
ُم ُ
اش ُر ُ
ك ِر ْهت ُ
تعالىَ :
وه َّن بِا ْل َ
وه َّن َف َع َسى أ ْ َ
يرا}[النساء ،]91 :وفي مقابل ذلك جعل اإلسالم للزوج على زوجته
ِفي ِه َخ ْي ًرا َ
ك ِث ً
حق الطاعة ،وهو من أهم حقوقها عليه.
َّ

يها له،
لكل من الزوجين
ً
وهكذا جعل اإلسالم ٍّ
حقوقا نحو اآلخر ،وواجبات ُي َؤ ِّد َ
بح ْس ِن العشرة واالعتدال في المعاملة ،والتعاون في الحياة المشتركة
وطالبهما ُ
بينهما ،ثم رسم الطريق القويم لعالج ما قد ينشأ بينهما من خالف ومشكالت ،وشرع
أخيرا حين تستعصي على الزوجين إقامة حدود اهلل ،والوقوف على ما رسمه
الطالق
ً
الشارع للسير في َعالقة الزوجية[.]146

 146انظر :محمد بن أحمد بن صالح :حقوق اإلنسان في القرآن والسنة وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية ص.831-531
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األبناء في اإلسالم..الحقوق والواجبات
األبناء وأثر البيئة في تربيتهم
األبناء في اإلسالم هم زهرة الحياة الدنيا وزينتها ،وهم بهجة النفوس ُ
وق َّرة األعين،
أن لهم على
وقد اعتنى اإلسالم باألبناء عناية
فقر َرت الشريعة اإلسالمية َّ
َّ
خاصةَّ ،
حقوقا وواجبات.
اآلباء
ً
َول ُص َو ِر الحياة متأ ِّث ًرا ببيئة والديه ،لما ثبت عن النبي
فاالبن
َّ
تتشكل في نفسه أ َّ
«ما ِم ْن َم ْولُو ٍد ِإ َّ
ال ُيو َل ُد َع َلى ا ْل ِف ْط َر ِةَ ،فَأ َب َوا ُه ُي َه ِّو َدا ِن ِه
صلى اهلل عليه وسلم أنه قالَ :
ُق األبناء؛
وخل ِ
َو ُي َم ِّج َسا ِن ِه» [ .]147فالوالدان لهما أثر كبير في دين ُ
َو ُي َن ِّص َرا ِن ِه أ ْ
أْ
يتوق ُف عليه مصلحة األبناء ومستقبل ا ُ
أل َّمة ،وعليه فإن حقوق
لذا فإن صالح اآلباء
َّ
األبناء ترجع إلى ما قبل الوالدة؛ حيث اختيار ا ُ
أل ِّم الصالحة واألب الصالح ،كما سبق
أن َب َّي َّنا.

حقوق األبناء قبل والدتهم
تحصينه من الشيطان

حق الولد عليهما في تحصينه
إذا ما ُو ِّف َق ُ
ك ٌّل من الزوجين في اختيار صاحبه ،يأتي ُّ
من الشيطان؛ وذلك عند وضع النطفة في الرحم ،ويظهر ذلك في التوجيه النبوي
الشريف في الدعاء عند الجماع ،والذي يحفظ الجنين من الشيطان؛ فعن ابن عباس
َه َل ُه
َح َد ُ
–رضى اهلل عنهما-أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قالَ « :ل ْو أ َّ
ك ْم ِإ َذا َأ َتى أ ْ
َن أ َ
ِاس ِم ا ِ
ان َما َر َز ْق َت َناَ .ف ُق ِض َي َب ْي َن ُه َما َو َل ٌد،
َق َ
انَ ،و َج ِّن ِب َّ
هلل ،ال َّل ُه َّم َج ِّن ْب َنا َّ
الش ْي َط َ
الش ْي َط َ
ال :ب ْ
َل ْم َي ُض ُّر ُه»[.]148

 147البخاري عن أبي هريرة :كتاب القدر ،باب اهلل أعلم بما كانوا عاملين ( ، )6226ومسلم :كتاب القدر ،باب معنى كل مولود
يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين (. )22
 148البخاري :كتاب النكاح ،باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله ( ، )7674ومسلم :كتاب النكاح ،باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع
(. )1952
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حقه في الحياة

وإذا ما صار جنينًا في رحم ُأ ِّمه فمن ِّ
حقه في الحياة؛
أقره اإلسالم له ُّ
حقه الذي َّ
ُح ِّر ُم الشريعة اإلسالمية على ا ُ
أل ِّم إسقاط
وذلك بتحريم إجهاضه وهو جنين؛ حيث ت َ
حق في الحياة،
الجنين قبل والدته؛ ألنه أمانة أودعها اهلل في رحمها ،ولهذا الجنين ٌّ
نفسا ال يجوز قتلها متى
فال يجوز اإلضرار به أو إيذاؤه ،كما اعتبرته الشريعة ً
ِّ
َم َض ْت له أربعة أشهر ون ِ
قاتلهالد َي ُة ،فعن المغيرة بن
الروح ،وأوجبت على
ُف َخ ْت فيه ُّ
شعبة قال :إن امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل فضربت إحداهما األخرى بعمود
فقتلتها وجنينها ،فاختصموا إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم  ،فقال رجل من عصبة
القاتلة :أنغرم دية من ال أكل وال شرب وال استهل؟! فقال صلى اهلل عليه وسلم :
ك َس ْج ِع ا َ
بغ َّرة[ ،]151وجعله على عاقلة المرأة.
أل ْع َر ِ
اب[ .]150[»]149فقضى فيه ُ
َس ْج ٌع َ
«أ َ
ً
حفاظا على
كما أن الشريعة اإلسالمية أجازت الفطر في رمضان للمرأة الحامل
صحة الجنين ،كما أجازت تأجيل ِّ
حد الزنا حتى ُيولد وينتهي من الرضاع.
َّ

حقوق األبناء بعد والدتهم
االستبشار عند والدتهم

أحكاما تتع َّلق بوالدتهم ،منها :استحباب
وأما بعد الوالدة فقد وضع اإلسالم لألبناء
ً
َّ
االستبشار بهم عند والدتهم؛ وذلك على نحو ما جاء في قوله تعالى في والدة سيدنا
ال ِئ َك ُة َو ُه َو َقا ِئ ٌم ُي َص ِّلي ِفي ا ْل ِ
اب
ـم ْح َر ِ
يحيى بن زكريا عليهما السالمَ :
ـم َ
{ف َنا َد ْت ُه ا ْل َ
َن ا َ
ِك ِل َم ٍة ِم َن ا ِ
ين}
ِي ْح َيى ُم َص ِّد ًقا ب َ
أ َّ
هلل َو َس ّي ً
الصا ِل ِح َ
ورا َو َنب ًّ
ِدا َو َح ُص ً
ِيا ِم َن َّ
هلل ُي َب ِّش ُر َك ب َ
ك ِر واألنثى على السواء من غير َت ْف ِر َق ٍة بينهما.
[آل عمران،]93 :وهذه البشارة َّ
للذ َ

 149قال العلماء :إنما ذم سجعه لوجهين؛ أحدهما :أنه عارض به حكم الشرع ورام إبطاله ،والثاني :أنه تكلفه في مخاطبته وهذان
الوجهان من السجع مذمومان .انظر :النووي :المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج .871/11
 150البخاري :كتاب الطب ،باب الكهانة ( ، )6245ومسلم :كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات ،باب دية الجنين ووجوب
الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني ( )2861واللفظ له ،وأبو داود :كتاب الديات ،باب دية الجنين ( ، )8654والنسائي
( ، )5284وابن حبان ( ، )6106وصححه األلباني ،انظر :إرواء الغليل ()6022
الغ َّرة :المقصود بها العبد أو األمة .انظر :النووي :المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج 671 ،571/11
ُ 151
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األذان واإلقامة في أذنيه

أيضا األذان في ُأ ُذ ِن ِه اليمنى ،واإلقامة في ُأ ُذ ِن ِه اليسرى ،وفي هذا اقتداء بالنبي
ومنها ً
صلى اهلل عليه وسلم ؛ فقد أ َّذن النبي صلى اهلل عليه وسلم في ُأذ ِ
ُن الحسن بن علي
«رأ َْي ُت
رضى اهلل عنهماعند والدته ،روى ذلك عبيد اهلل بن أبي رافع ،عن أبيه ،قالَ :
ين َو َل َد ْت ُه َف ِ
ول ا ِ
هلل صلى اهلل عليه وسلم َأ َّذ َن ِفي ُأذ ِ
اط َم ُة-
َر ُس َ
ـح َس ِن ْب ِن َع ِل ٍّيِ -ح َ
ُن ا ْل َ
152
ال ِة»[
ِالص َ
ب َّ
تحنيكهم بتمر

ومن حقوق األبناء كذلك عند والدتهم استحباب تحنيكهم بتمر[ ،]153وذلك كما
ال ٌم
«و ِل َد ِلي ُغ َ
فعل النبي صلى اهلل عليه وسلم  ،فقد روى أبو موسى[ ،t]154قالُ :
ِي صلى اهلل عليه وسلم َف َس َّما ُه ِإ ْب َر ِ
ك ِة،
يم َف َح َّن َك ُه ِب َت ْم َرةٍَ ،و َد َعا َل ُه بِا ْل َب َر َ
اه َ
َفَأ َت ْي ُت ِب ِه ال َّنب َّ
َو َد َف َع ُه ِإ َل َّي»[.]155
حلق شعر رأسهم والتصدق بوزنه فضة

والتصدق بوزنه فضة ،وفي ذلك فوائد ِّ
صح َّية
ومنها كذلك َحلْق شعر رأسهم
ُّ
ِّ
مسام الرأس ،وإماطة األذى عنه ،وقد يكون
الصح َّية :تفتيح
واجتماعية؛ فمن الفوائد
ِّ
َّ
أما الفائدة االجتماعية فتعود
ذلك
ً
إزالة للشعر الضعيف؛ لينبت مكانه شعر ٌّ
قويَّ ،
التصدق بوزن هذا الشعر فضة ،وفي ذلك مع َنى التكافل االجتماعي بين أفراد
إلى
ُّ
ومما ُي ْد ِخل السرور على الفقراء ،وفي ذلك فقد روى محمد بن علي بن
المجتمعَّ ،
 152أبو داود :كتاب اآلداب ،باب في الصبي يولد فيؤذن في إذنه ( ، )7015وقال األلباني :حديث حسن ،انظر :صحيح وضعيف سنن أبي
داود ()5015
 153ال يخفى أن في تحنيك األطفال المواليد بالتمر حكمة بالغة؛ فقد أثبتت الدراسات الطبية أن معظم أو كل المواليد يحتاجون
منخفضا،
للسكر الجلوكوز بعد والدتهم مباشرة ،حيث إن مستوى السكر (الجلوكوز) في الدم بالنسبة للمولودين حديثًا يكون
ً
وبما أن التمر يحتوي على السكر (الجلوكوز) بكميات وافرة ،،فإن إعطاء المولود التمر المذاب يقي الطفل بإذن اهلل من مضاعفات
نقص السكر الخطيرة ،وبذلك ففيتحنيك المولود بالتمر عالج وقائي له ،وهو إعجاز طبي لم تكن البشرية تعرفه أوتعرف مخاطر
نقص السكر (الجلوكوز) في دم المولود .للمزيد من المعلومات حول أوجه هذا اإلعجاز انظر :د .محمد على البار :مقال من رعاية
الطفولة في اإلسالم ،تحنيك المولود وما فيه من إعجاز علمي ،الهيئة العالمية لإلعجاز العلمي للقرآن والسنة ،الرابط//:ptth :
 oon.wwwصلى اهلل عليه وسلم  o.naصلى اهلل عليه وسلم .mth.11O4/4/O/g
 154أبو موسى األشعري :هو عبد اهلل بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن عامر ،صاحب رسول اهلل  ،استعمله النبي ومعاذًا على
زبيد وعدن ،وولي إمرة الكوفة .انظر :ابن سعد :الطبقات الكبرى  ،501/4والذهبي :سير أعالم النبالء 083/2
 155البخاري :كتاب العقيقة ،باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه ( ، )5405ومسلم :كتاب اآلداب ،باب استحباب
تحنيك المولود عند والدته وحمله إلى صالح يحنكه (. )7993
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«و َز َن ْت َف ِ
ول ا ِ
اط َم ُة ِب ْن ُت َر ُس ِ
هلل صلى اهلل عليه وسلم َش َع َر َح َس ٍن
الحسين أنه قالَ :
ِز َن ِت ِه ِف َّض ًة»[.]156
ٍف َت َص َّد َق ْت ب ِ
َو ُح َس ْين َ
التسمية الحسنة

الح َس َن ِة؛ فالواجب
ومن ِّ
أهم حقوق األبناء كذلك عند والدتهم َح ُّقهم في التسمية َ
اسما َح َسنًا ُينادى به بين الناس ،يبعث الراحة في
على الوالدين أن
يختارا للمولود ً
َ
النفس والطمأنينة في القلب ،وكان الرسول صلى اهلل عليه وسلم يكره كلمة حرب
َح ُّب ا َ
أل ْس َما ِء ِإ َلى
وال يحب أن يسمعها ،وفي الحديث عنه صلى اهلل عليه وسلم « :أ َ
ع ْب ُد ا ِ
ا ِ
َق َب ُح َهاَ :ح ْر ٌب َو ُم َّرةُ»[.]157
ح ِ
وأ ْ
هللَ :
وأ ْ
و َه َّما ٌمَ ،
ار ٌث َ
الر ْح َم ِنَ ،
هلل َ
َص َد ُق َهاَ :
و َع ْب ُد َّ
الح َس ُنسميته حر ًبا ،فجاء رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
وعن علي tقال :لما ُو ِل َد َ
«ب ْل ُهو َح َس ٌن» .فلما ُو ِل َد
َرو ِني ا ْب ِنيَ ،ما َس َّم ْيت ُ
فقال« :أ ُ
ُمو ُه؟قال :قلت :حر ًبا .قالَ :
ُ
َرو ِني ا ْب ِني،
الحسين سميته حر ًبا ،فجاء
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال« :أ ُ
ح َس ْي ٌن» .فلما ُو ِل َد الثالث سميته
«ب ْل ُه َو ُ
َما َس َّم ْيت ُ
ُمو ُه؟» قال :قلت :حر ًبا .قالَ :
ُمو ُه؟» قلت:
َرو ِني ا ْب ِنيَ ،ما َس َّم ْيت ُ
حر ًبا ،فجاء النبي  صلى اهلل عليه وسلم فقال« :أ ُ
و َشبِير
ونَ :
ار َ
س َّم ْيت ُ
«ب ْل ُه َو ُ
ُه ْم ِبَأ ْس َما ِء َو َل ِد َ
ه ُ
حر ًبا .قالَ :
ش َّبر َ
م َح ِّس ٌن» .ثم قال: « َ
و ُم َش ّبِر»[.]158
َ
العقيقة عن المولود

حق األبناء بعد الوالدة العقيقة ،ومعناها ذبح الشاة عن المولود يوم
وكذلك من ِّ
وح ْك ُم ُها ُس َّن ٌة
مؤكدة ،وهي نوع من الفرح والسرور بهذا المولود،
َّ
السابع من والدتهُ ،
وقَ ،و َم ْن
وقد ُس ِئل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن العقيقة فقالَ »:
ال ُأ ِح ُّب ا ْل ُع ُق َ
افَأ َت ِ
ال ِم َشا َت ِ
ار َي ِة
ـج ِ
ان ُم َك َ
ك َع ْن ُه َفل َْي ْف َع ْل َع ِن ا ْل ُغ َ
َن َي ْن ُس َ
ُو ِل َد َل ُه َم ْولُو ٌد َفَأ َح َّب أ ْ
انَ ،و َع ِن ا ْل َ
َشاةٌ»[.]159
 156مالك :الموطأ ،كتاب العقيقة ،باب ما جاء في العقيقة ()0481
 157أبو داود ( ، )0594والنسائي ( ، )8653وأحمد ( ، )45091والبخاري في األدب المفرد ( ، )418وقال األلباني :صحيح .السلسلة
الصحيحة ()0401
 158أحمد ( ، )967واللفظ له ،ومالك ( ، )066وابن حبان ( ، )8596والحاكم ( ، )3774وقال :صحيح اإلسناد .ولم يخرجاه ووافقه
الذهبي ،والبخاري في األدب المفرد ( ، )328وقال شعيب األرناءوط :إسناده حسن.
 159أبو داود :كتاب الضحايا ،باب العقيقة ( ، )4482وأحمد ( )2286وقال شعيب األرناءوط :إسناده حسن .والمستدرك ( )2957وقال:

نسخة جمانية تهدى وال تباع

51

www.rasoulallah.net

األخالق والقيم في الحضارة اإلسالمية

الرضاعة

ومن حقوق األبناء كذلك بعد الوالدة َح ُّقهم في الرضاعة ،والرضاعة عملية لها
وليدا ثم
أثرها البعيد في التكوين الجسدي واالنفعالي واالجتماعي في حياة اإلنسان
ً
األم أن تُرضع طفلها حولين
طفالً ،وهو ما أدركته الشريعة
اإلسالمية ،فكان على ِّ
َّ
ال َد ُه َّن
َو َ
{وا ْل َوا ِل َد ُ
وج ِع َل ذلك ًّ
كاملينُ ،
ات ُي ْر ِض ْع َن أ ْ
حقا من حقوق الطفل ،قال تعالىَ :
ـم ْولُو ِد َل ُه ِر ْز ُق ُه َّن َو ِ
كِ
ُه َّن
َح ْو َل ْي ِن َ
َرا َد أ ْ
ك ْس َوت ُ
الر َض َ
اع َة َو َع َلى ا ْل َ
َن ُي ِت َّم َّ
ام َل ْي ِن ِل َم ْن أ َ
ـم ْع ُر ِ
وف}[البقرة.]332 :
بِا ْل َ
الصحية
ولقد أثبتت البحوث
لنم ِّو الطفل
والنفسية الحديثة أن فترة عامين ضرور َّية ُ
َّ
َّ
160
والنفسية[ ]َ ،ب ْي َد أن ِن ْع َم َة اهلل وكرمه على ا ُ
أل َّمة
الصحية
سليما من الوجهتين
نموا
ًّ
ً
َّ
َّ
ُج َرى في معامل علم النفس
اإلسالمية لم تنتظر نتائج البحوث
ِ
والتجارب التي ت ْ
َّ
ك َّله ،ونالحظ مدى
وخالفها من ِق َب ِل العلماء
النفسيِين والتربو ّيِين ،بل سبقت ذلك ُ
ّ
حقا من حقوق الطفل ،إ َّ
الحق لم يكن
أن ذلك
وج ْع ِل َها ًّ
َّ
ال َّ
اهتمام الشريعة بالرضاعة َ
مقتصرا على ا ُ
إن هناك مسئولية تقع على كاهل األب ،وتتم َّثل هذه
أل ِّم فقط؛ إذ َّ
ً
المسئولية في وجوب إمداد ا ُ
تتفرغ لرعاية طفلها وتغذيته،
أل ِّم بالغذاء والكساء؛ حتى
َّ
فك ّلٌمنهما ُي َؤ ِّدي واجبه ضمن اإلطار الذي رسمته له الشريعة السمحة،
وبذلك ُ
ِ
يتم ذلك في
محاف ًظا على مصلحة الرضيع ُ
الم ْس َن َد ِة إليه رعايته وحمايته ،على أن َّ
س ِإ َّ
ال ُو ْس َع َها}[البقرة.]332 :
حدود طاقتهما وإمكانياتهما ،قال تعالىَ { :
ال ت َ
ُك َّل ُف َن ْف ٌ
الحضانة والنفقة

ومن حقوق األبناء على أبويهم كذلك َح ُّقهم في الحضانة والنفقة؛ فقد أوجبت
الشريعة على األبوين رعاية األبناء والمحافظة على حياتهم ِ
وص َّح ِتهم والنفقة عليهم،
اع َو َم ْسئ ٌ
اع َو ُه َو
«ك ّل ُ
فقال النبي صلى اهلل عليه وسلم ُ :
ُول َع ْن َر ِع َّي ِت ِهَ :فا ِ
إل َم ُ
ام َر ٍ
ُك ْم َر ٍ
اع َو ُه َو َم ْسئ ٌ
َم ْسئ ٌ
ـم ْرَأ ُة ِفي َب ْي ِت
الر ُج ُل ِفي أ ْ
َه ِل ِه َر ٍ
ُول َع ْن َر ِع َّي ِت ِهَ ،وا ْل َ
ُول َع ْن َر ِع َّي ِت ِهَ ،و َّ
هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه .ووافقه الذهبي ،وقال األلباني :صحيح .انظر :السلسلة الصحيحة)5561( ،
شهرا على األقل ،وأن األولى من ذلك اتباع توصيات منظمة الصحة العالمية
 160الرضاعة الطبيعية لمدة ً 21
بالرضاعة لحولين كاملين .انظر :حسن شمسي باشا :الرضاعة من لبن األم لحولين كاملين ،مقال على الرابط:
 a4dvd//:ptthصلى اهلل عليه وسلم  htwohs/moc.bootkam.baصلى اهلل عليه وسلم 23806/t?php.dae
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ال َس ّي ِ
َز ْو ِج َها َر ِ
اع َو ُه َو َم ْسئ ٌ
ـخا ِد ُم ِفي َم ِ
ُول َع ْن
اع َي ٌة َو ِه َي َم ْسئُو َل ٌة َع ْن َر ِع َّي ِت َهاَ ،وا ْل َ
ِد ِه َر ٍ
َر ِع َّي ِت ِه.]161[»...
حسن التربية

أيضا  -في ُح ْس ِن التربية وتعليم الضروريات من أمور الدين،
ثم كان َح ُّقهم ً -
«م ُروا
وفي
ٍ
طريقة عملية في تربية األبناء يقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم ُ :
ينَ ،و َف ِّر ُقوا َب ْي َن ُه ْم ِفي
اء ُ
ِالص َ
ينَ ،و ْ
اض ِر ُب ُ
وه ْم َع َل ْي َها ِل َع ْش ِر ِس ِن َ
ال ِة ِل َس ْب ِع ِس ِن َ
ك ْم ب َّ
َأ ْب َن َ
ـم َض ِ
اج ِع»[.]162كما أمرنا اهلل Uأن نحمي أنفسنا وأبناءنا من النار يوم القيامة،
ا ْل َ
اس َوا ْل ِ
ارةُ}
َه ِل ُ
{يا َأ ُّي َها ا َّل ِذ َ
آمنُوا ُقوا َأ ْن ُف َس ُك ْم َوأ ْ
ارا َو ُقو ُد َها ال َّن ُ
يك ْم َن ً
فقال تعالىَ :
ين َ
ـح َج َ
[التحريم.]6 :
رعايتهم وجدانيا وعاطفيا

وجدانيا؛ وذلك باإلحسان إليهم ورحمتهم،
هذا باإلضافة إلى رعاية هؤالء األبناء
ًّ
ومالعبتهم ومالطفتهم ،وقد ورد في ذلك أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم َق َّبل
الحسن بن علي وعنده األقرع بن حابس ،فقال األقرع :إن لي عشرة من الولد ما
ال َي ْر َح ُم
«م ْن َ
قب ُ
لت منهم ً
أحدا ،فنظر إليه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقالَ :
َّ
163
ال ُي ْر َح ُم»[ ].
َ
كما روى شداد بن الهاد tعن أبيه قال :خرج علينا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
في إحدى صالتي العشاء ،وهو حامل َح َسنًا أو حسينًا،
فتقدم رسول اهلل صلى اهلل عليه
َّ
وسلم فوضعه ،ثم كبر للصالة ،فص َّلى ،فسجد بين ظهراني صالته سجدة أطالها،
قال أبي :فرفعت رأسي وإذا الصبي على ظهر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهو
فلما قضى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الصالة قال
ساجد ،فرجعت إلى سجوديَّ ،
الناس :يا رسول اهلل ،إنك سجدت بين ظهراني صالتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه
 161البخاري عن عبد اهلل بن عمر :كتاب العتق ،باب كراهية التطاول على الرقيق ( ، )6142ومسلم :في اإلمارة باب فضيلة اإلمام
العادل وعقوبة الجائر ()9281
 162أبو داود :كتاب الصالة ،باب يؤمر الغالم بالصالة ( ، )594وأحمد ( ، )9866والحاكم ( ، )807وقال األلباني :صحيح .انظر:
صحيح الجامع (. )6204
 163البخاري كتاب األدب ،باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته ( ، )1565ومسلم :كناب الفضائل ،باب رحمته ﷺبالصبيان والعيال...
()8132
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ار َت َح َل ِني،
قد حدث أمر ،أو أنه يوحى إليك .قالُ :
«ك ُّل َذ ِل َ
ك َل ْم َي ُك ْنَ ،و َل ِك َّن ا ْب ِني ْ
اج َت ُه»[.]164
َف َك ِر ْه ُت أ ْ
َن ُأ َع ِّج َل ُه َح َّتى َي ْق ِض َي َح َ
أيضا أنس بن مالك tأن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قالِ« :إ ِّني َ
أل ْد ُخ ُل
وروى ً
َع َل ُم ِم ْن
يد إ َ
الص َ
ِي َفَأ َت َج َّو ُز ِفي َص َ
ال ِة َوَأ َنا ُأ ِر ُ
الصب ِّ
ال ِتي ِم َّما أ ْ
ِفي َّ
اء َّ
ِطا َل َت َها َفَأ ْس َم ُع ُب َك َ
ِش َّد ِة َو ْج ِد ُأ ِّم ِه ِم ْن ُب َكا ِئ ِه»[!]165

تربية البنات
لح ْس ِن تربية البنات ورعايتهن أهمية خاصة؛ حتى إن الرسول صلى اهلل
هذا ،وإن ُ
عليه وسلم كان ُي ِّ
تربيتهن بصفة خاصة ،فقال صلى
عظم من أجر الذي يحسن
َّ
وضم
ام ِة َأ َنا َو ُه َو.
ال َج ِ
«م ْن َع َ
ار َي َت ْي ِن َح َّتى َت ْبل َ
اء َي ْو َم ا ْل ِق َي َ
اهلل عليه وسلم َ :
َّ
ُغا َج َ
أصابعه[.]166
ك َف َل َها اإلسالم لهم ،وقد فاقت في
مهمة لألبناء على اآلباء َ
وعلى هذا ف َث َّمة حقوق َّ
اهتم
الوضعية قديمها وحديثها؛ حيث
شمولها ومراحلها كل األنظمة والقوانين
َّ
َّ
اإلسالم باألبناء في كل مراحل حياتهم؛ أ ِ
ور َّض ًعا ،وصبيانًا ،ويافعين ،إلى أن
َج َّن ًةُ ،
اهتم اإلسالم بهم قبل أن يكونوا أ ِ
َج َّن ًة في
َي ِصلُوا إلى مرحلة الرجولة واألنوثة ،بل
َّ
ك ّلُه
بطون ُأ َّم َهاتهم! وذلك
ِّ
بالحض على حسن اختيار أمهاتهم وآبائهم ..وذلك ُ
بهدف إخراج رجال ونساء أسوياء لمجتمع َت ُسو ُد ُه األخالق والقيم الحضارية النبيلة.

 164النسائي ( ، )1411وأحمد ( ، )88672الحاكم ( ، )5774وصححه ووافقه الذهبي ،وابن خزيمة ( ، )639وابن حبان ( ، )5082واستدل
به األلباني في إطالة الركوع .انظر :صفة صالة النبي لأللباني ص.841
َخ َّف الصالة عند بكاء الصبي ( ، )776وابن ماجه ( ، )989وابن خزيمة ( ، )0161وابن
 165البخاري :كتاب الجماعة واإلمامة ،باب من أ َ
حبان ( ، )9312وأبو يعلى ( ، )4413والبيهقي في شعب اإليمان ()45011
 166مسلم :كتاب البر والصلة واألدب ،باب اإلحسان إلى البنات ( ، )1362واللفظ له ،والترمذي ( ، )4191والحاكم ( ، )0537والبخاري
في األدب المفرد ()498
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حقوق الوالدين في اإلسالم
مقدمة
ك َّدا
الوالدان هنا هما الزوجان بعد أن َم َّن اهلل عليهما با ْل َو َل ِد ،وصار لهما أبناء وذ ِّ
ُر َّيةَ ،
ووف َرا لهم من سبل الحياة
وس ِه َرا على راحتهم ،وأعطياهم من الحقوق َّ
ِم ْن أ ْ
َج ِلهمَ ،
على نحو ما ذكرناه في المقاالت السابقة.

حقوق الوالدين على األبناء
َق َّر
بح ْس ِن الصنيع ،ومجازاة اإلحسان باإلحسان ،أ َ
َ
وك َن ْو ٍع من ر ِّد الجميل ،واالعتراف ُ
وخاصة في حال ِ
اإلسالم جملة من الحقوق لآلباء على األبناء،
وض ْع ِفهما؛
ك َب ِرهما َ
َّ
تماما كما كانا يفعالن
ِر بهما؛
حيث َخ َّص ُهما اهلل باإلحسان والعطف عليهما والب ِّ
ً
بأبنائهما في صغرهم.
ِر والطاعة واإلحسان ،وليس هناك أعظم إحسانًا،
حق ا ْلب ِّ
أهم هذه الحقوق؛ ُّ
فكان من ِّ
وح ْسن
وأكبر َت َف ُّض ً
ال بعد اهلل Uمن الوالدين؛ ولذلك َق َر َن سبحانه اإلحسان إليهما ُ
ال َت ْع ُب ُدوا ِإ َّ
ك َأ َّ
ال ِإ َّيا ُه
ِّ
{و َق َضى َر ُّب َ
الر َعا َي ِة بهما بعبادته واإلخالص له،فقال سبحانهَ :
َو ِ
ال
ـه َما ُأ ٍّف َو َ
ال ُه َما َف َ
كَ
ِما َي ْبل َ
ال َت ُق ْل َل ُ
ِح َسانًا إ َّ
َح ُد ُه َما أ ْ
َوبِا ْل َوا ِل َد ْي ِن إ ْ
ُغ َّن ِع ْن َد َك ا ْل ِك َب َر أ َ
َت ْن َه ْر ُه َما َو ُق ْل َل ُه َما َق ْو ً
الر ْح َم ِة َو ُق ْل َر ِّب
اح ُّ
اخ ِف ْ
يما * َو ْ
ال َ
ك ِر ً
ض َل ُه َما َج َن َ
الذ ِّل ِم َن َّ
يرا}[اإلسراء.]42 ،32 :
ار َح ْم ُه َما َ
ك َما َر َّب َيا ِني َص ِغ ً
ْ
فجاء األمر باإلحسان إليهما والنهي عن عقوقهما ولو بجرح مشاعرهما بكلمة
الذ َّل ولم َي ْق َب ْل من
«ُأ ٍّف»كعالمة على الضجر منهما ،كما أن اهلل سبحانه لم يمدح ُّ
عباده أن يقع منهم على بعض إ َّ
ال في مقام الوالدين؛ فقال تعالى كما جاء في اآلية
الر ْح َم ِة}.
اح ُّ
اخ ِف ْ
{و ْ
ض َل ُ
األخيرة السابقةَ :
ـه َما َج َن َ
الذ ِّل ِم َن َّ
ِر يكون في حال بلوغ الوالدين ِ
الك َب َر أحدهما أو كالهما ،وهو
على أن أعظم الب ِّ
ول لهما
حال الضعف البدني والعقلي ،الذي ربما ُي َؤ ِّدي إلى العجز؛ فأمر اهلل Uبأن َن ُق َ
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قو ً
كريما ،ونخاطبهما مخاطبة َل ِّي َنة؛ رحمة بهما ،وإحسانًا إليهما ،مع الدعاء لهما
ال
ً
بالرحمة كما رحمانا في ِّ
الص َغ ِر وقت الضعف ،ثم اإلكثار من إسماعهما عبارات
ِوا ِل َد ْي ِه َح َم َل ْت ُه
{و َو َّص ْي َنا ا ِ
إل ْن َس َ
الشكر ،الذي قرنه اهلل بشكره سبحانه؛ حيث قالَ :
ان ب َ
ام ْي ِن أ ِ
ير}
ُأ ُّم ُه َو ْهنًا َع َلى َو ْه ٍن َو ِف َصال ُ
َن ْ
اش ُك ْر ِلي َو ِل َوا ِل َد ْي َ
ـم ِص ُ
ُه ِفي َع َ
ك ِإ َل َّي ا ْل َ
[لقمان.]41 :
ِر الوالدين من أعظم أبواب الخير ،وقد جاء ذلك في الحديث الذي سأل فيه
وب ُّ
َح ُّب
عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه النبي صلى اهلل عليه وسلم قائالً:أ ُّ
َي ا ْل َع َم ِل أ َ
ِإ َلى ا ِ
أي؟ قالُ :
ال صلى اهلل عليه و سلم
«ث َّم
هلل؟ َق َ
»:الص َ
ثم ٌّ
َّ
ال ُة َع َلى َو ْق ِت َها» .قالَّ :
ِيل ا ِ
أي؟ قال« :ا ْل ِج َها ُد ِفي َسب ِ
هلل»[.]167
ثم ٌّ
ِر ا ْل َوا ِل َد ْي ِن» .قالَّ :
ب ُّ
ٌ
نبي اهلل صلى اهلل عليه وسمل
َق َب َل
وعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص قال :أ ْ
رجل إلى ِّ
فقال :أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي األجر من اهلل .قال صلى اهلل عليه وسلم
«ف َت ْب َت ِغي ا َ
أل ْج َر ِم َن
َح ٌد َح ٌّي؟» قال :نعم ،بل كالهما .قالَ :
َ :
«ف َه ْل ِم ْن َوا ِل َد ْي َ
ك أَ
ا ِ
ك َفَأ ْح ِس ْن ُص ْح َب َت ُه َما»[ .]168وفي رواية
هلل؟» قال :نعم .قالَ :
ار ِج ْع ِإ َلى َوا ِل َد ْي َ
«ف ْ
يه َما َف َج ِ
«ف ِف ِ
اه ْد»[.]169
قالَ :
ومن أعظم ما شرعه اإلسالم من حقوق لآلباء على األبناء ،ما جاء في حديث جابر
إن لي ما ً
وإن أبي يريد
ال
ابن عبد اهلل والذي
فيه:أن رج ً
وولداَّ ،
ال قال :يا رسول اهللَّ ،
َّ
ً
ُك َ
ِيك»[.]170
ألب َ
أن يجتاح مالي .فقالَ« :أ ْن َت َو َمال َ
قال أبو حاتم بن حبان[:]171

167
168
وابن
169

البخاري :كتاب اآلداب ،باب البر والصلة ( ، )5265ومسلم :كتاب اإليمان ،باب بيان كون اإليمان باهلل تعالى أفضل األعمال ()731
مسلم :كتاب البر والصلة واآلداب ،باب بر الوالدين وأنهما أحق به ( ، )6وأبو داود ( ، )8252والنسائي ( ، )3614وأحمد (، )0946
حبان ()914
البخاري :كتاب الجهاد والسير ،باب الجهاد بإذن األبوين ( ، )2482ومسلم :كتاب البر والصلة واآلداب ،باب بر الوالدين وأنهما

أحق به (. )9452
 170ابن ماجه :كتاب التجارات ،باب ما للرجل من مال ولده ( ، )1922وأحمد ( ، )2096وابن حبان ( ، )014وصححه األلباني ،انظر:
إرواء الغليل ()5261
 171أبو حاتم بن حبان البستي :هو أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد (ت 453هـ569/م) مؤرخ ،عالمة ،جغرافي ،محدث .ولد وتوفي
في ( ُبست) من بالد سجستان .من كتبه« :المسند الصحيح» في الحديث .انظر :السبكي :طبقات الشافعية .131/3
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«معناه أنه rزجر عن معاملته أباه بما ُي َع ِ
ِر ِه والرفق به
ام ُل به األجنبيين ،وأمر بب ِّ
ُك َ
ِيك» .ال أن
ألب َ
معا إلى أن يصل إليه ماله ،فقال لهَ« :أ ْن َت َو َمال َ
في القول والفعل ً
األب في حياته من غير طيب نفس من االبن به»[.]172
مال االبن يملكه ُ
ِر بالوالدين واإلحسان إليهما والتحذير من عقوقهما أكثر
واألحاديث واآلثار في الب ِّ
الغ َّراء في حفظ القيم
ِر َع َّما َب َل َغ ْت ُه الشريعة اإلسالمية َ
ُع ّب ُ
من أن ت ْ
ُح َصى ،وهي ت َ
ك أو تتهاوى.
األصيلة في المجتمع من أن ُت ْن َت َه َ

 172صحيح ابن حبان .241/2

نسخة جمانية تهدى وال تباع

57

www.rasoulallah.net

األخالق والقيم في الحضارة اإلسالمية

صلة الرحم في اإلسالم ..أهميتها وحقوقها
مقدمة
من عظيم ما أتى به اإلسالم أن األسرة فيه ال تقف عند حدود الوالدين وأوالدهما،
والعمات،
بل َت َّتسع لتشمل ذوي الرحم وُأو ِلي القربى من اإلخوة واألخوات ،واألعمام
َّ
ِّ
يحث
والص َلة التي
ِر
واألخوال والخاالت ،وأبنائهم وبناتهم؛ فهؤالء
حق الب ِّ
جميعا لهم ُّ
ُّ
ً
وي ِع ُد عليها بأعظم المثوبة ،كما َي َت َو َّع ُد
وي ُع ُّد َها من أصول الفضائلَ ،
عليها اإلسالمَ ،
وم ْن َق َط َع َها َق َط َع ُه اهلل.
فم ْن َو َص َل رحمه َو َص َل ُه اهللَ ،
قاطعي الرحم بأعظم العقوبةَ ،
وقد وضع اإلسالم من األحكام واألنظمة ما ُي ِ
وج ُب دوام الصلة قوية بين هذه األسرة
بعض ،كما
الم َو َّسعة ،بما فيها األقارب ،بحيث َي ْك ُف ُل بعضهم ً
ِي ِد ٍ
ُ
بعضا ،ويأخذ بعضهم ب َ
ُيوجب ذلكنظام النفقات ،ونظام الميراث ،ونظام (العاقلة)؛ و ُي َرا ُد به توزيع ِّ
الد َي ِة في
قتل الخطأ وشبه العمد على َع َص َب ِة القاتل وأقاربه[.]173

صلة الرحم في اإلسالم
َو ِص َل ُة الرحم تعني اإلحسان إلى األقربين ،وإيصال ما أمكن من الخير إليهم ،ودفع ما
الشر عنهم؛ فتشمل زيارتهم والسؤال عنهم ،و َت َف ُّق ِد أحوالهم ،واإلهداء إليهم،
أمكن من
ِّ
والتصدق على فقيرهم ،وعيادة مرضاهم ،وإجابة دعوتهم ،واستضافتهم ،وإعزازهم
ُّ
أيضا بمشاركتهم في أفراحهم ،ومواساتهم في أتراحهم ،وغير
وإعالء شأنهم ،وتكون ً
العالقات بين أفراد هذا المجتمع
ذلك َّ
مما من شأنه أن يزيد و ُي َق ِّو َي من أواصر َ
الصغير.
فهي إذن باب خير عميم؛ فيها
تتأكد َو ْح َدة المجتمع اإلسالمي وتماسكه ،وتمتلئ
َّ
الو ْح َدة
نفوس أفراده بالشعور بالراحة واالطمئنان؛ إذ يبقى المرء ً
دوما بمنأى عن َ
ويتأكد أن أقاربه ُي ِح ُ
والع ْز َلة،
ويمدونه بالعون عند
يطو َنه بالمو َّدة والرعاية،
َّ
ُّ
ُ
الحاجة.
 173انظر :يوسف القرضاوي :اإلسالم حضارة الغد ص.581
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وقد أمر اهلل سبحانه باإلحسان إلى ذوي القربى ،وهم األرحام الذين َي ِج ُب َو ْصلُهم،
اع ُب ُدوا ا َ
ِح َسانًا َوب ِ
ِذي ا ْل ُق ْر َبى
هلل َو َ
ُش ِر ُ
ال ت ْ
{و ْ
كوا ِب ِه َش ْي ًئا َوبِا ْل َوا ِل َد ْي ِن إ ْ
فقال تعالىَ :
ـم َس ِ
الص ِ
ـج ْن ِب َوا ْب ِن
ـج ِ
ـج ِ
اك ِ
ـجن ِ
ار ا ْل ُ
ُب َو َّ
َوا ْل َي َت َ
ار ِذي ا ْل ُق ْر َبى َوا ْل َ
ين َوا ْل َ
اح ِب بِا ْل َ
امى َوا ْل َ
ِن ا َ
ان ُم ْخ َتا ً
السب ِ
ورا}[ النساء.]63 :
ِيل َو َما َم َل َك ْت أ َْي َمان ُ
هلل َ
ال ُي ِح ُّب َم ْن َ
ُك ْم إ َّ
كَ
ال َف ُخ ً
َّ
وجعل اهلل عز وجل ِص َل َة الرحم توجب ِص َل َته سبحانه للواصل ،وتتابع إحسانه
وخيره وعطائه عليه ،وذلك كما َد َّل الحديث القدسي الذي رواه عبد الرحمن بن
سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول :قال اهلل:
عوف رضي اهلل عنه قال:
ُ
ُهَ ،و َم ْن َق َط َع َها
اس ِميَ ،م ْن َو َص َل َها َو َص ْلت ُ
اس ًما ِم َن ْ
الر ِح ُمَ ،ش َق ْق ُت َل َها ْ
الر ْح َم ُن َو ِه َي َّ
«َأ َنا َّ
ُه»[.]174
َب َت ّت ُ
ُ
الرسول rالذي َي ِص ُل رحمه بسعة الرزق والبركة في العمر ،فروى أنس بن
وب َّش َر
َ
َن ُي ْب َس َط َل ُه
«م ْن َس َّر ُه أ ْ
مالك tقال :سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقولَ :
َث ِر ِه[]175؛ َفل َْي ِص ْل َر ِح َم ُه»[.]176
َو ُي ْن َسَأ َل ُه ِفي أ َ
ِفي ِر ْز ِق ِه ،أ ْ
وقد َف َّس َر العلماء ذلك بأن هذه الزيادة بالبركة في عمره ،والتوفيق للطاعات،
وعمارة أوقاته بما ينفعه في اآلخرة ،وصيانتها عن الضياع في غير ذلك[.]177
وفي المقابل فقد جاءت النصوص الصريحة في التحذير من قطيعة الرحم َو َع ِّدها
عظيما؛ إذ إنها تفصم الروابط بين الناس ،وت ِ
يع العداوة والبغضاء ،وتعمل على
ذن ًبا
ُش ُ
ً
ك اُ
التماس ِ
َت َف ُّك ِ
محذرا ِم ْن حلول اللعنة،
أل َس ِر ِّي بين األقارب؛ فقال اهلل تعالى
ك
ُ
ً
ُف ِس ُدوا ِفي ا َ
ُق ِّط ُعوا
وعمى
أل ْر ِ
ِ
البصر والبصيرةَ :
َن ت ْ
ض َوت َ
ُم أ ْ
ُم إ ْ
ِن َت َو َّل ْيت ْ
{ف َه ْل َع َس ْيت ْ
َ
ُ
ار ُه ْم}[محمد.]32 ،22 :
ام ُك ْم * ُأو َل ِئ َ
ك ا َّل ِذ َ
ين َل َع َن ُه ُم اهلل َفَأ َص َّم ُه ْم َوأ ْ
َر َح َ
أْ
َع َمى َأ ْب َص َ

 174أبو داود :كتاب الزكاة ،باب في صلة الرحم ( ، )4961وأحمد ( ، )0861وابن حبان ( ، )344والحاكم ( )5627وقال :هذا حديث
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
ُ 175ي ْن َسأ :أي ُي َؤ َّخر له ،واألثر هنا :األجل وبقية العمر .انظر :ابن حجر العسقالني :فتح الباري .614/01 ،203/4
 176البخاري :كتاب البيوع ،باب من أحب البسط في الرزق ( ، )1691وكتاب اآلداب ،باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم ()9365
 ،ومسلم :كتاب البر والصلة واآلداب ،باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها (. )12
 177انظر :النووي :المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج .411/61
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ـج َّن َة
وعن جبير بن مطعم أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قالَ « :
ال َي ْد ُخ ُل ا ْل َ
الر ِح ِم هو َت ْر ُك ِّ
َق ِ
والنصوص
ِر باألقارب،
الص َل ِة واإلحسان وا ْلب ِّ
اط ُع َر ِح ٍم»[َ .]178
ُ
وق ْط ُع َّ
مجتمعا
ُق
كثيرة ومتضافرة على ِع َظ ِم هذا الذنب ،وذلك ُ
ك ّلُه من شأنه أن َي ْخل َ
ً
«م َث ُل
متآلفا
متعاونًا
ً
ً
متماسكاَ ،ي َت َح َّق ُق فيه قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم َ :
اح ِم ِه ْم َو َت َع ُ
اعى
ـج َس ِد؛ ِإ َذا ْ
ـم ْؤ ِم ِن َ
ين ِفي َت َوا ِّد ِه ْم َو َت َر ُ
ا ْل ُ
اش َت َكى ِم ْن ُه ُع ْض ٌو َت َد َ
اط ِف ِه ْم َم َث ُل ا ْل َ
ـح َّمى»[.]179
ِالس َه ِر َوا ْل ُ
َل ُه َسا ِئ ُر ا ْل َ
ـج َس ِد ب َّ

 178البخاري :كتاب اآلداب ،باب إثم القاطع ( ، )8365ومسلم :كتاب البر والصلة واآلداب ،باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها (. )91
 179البخاري :كتاب األدب ،باب رحمة الناس والبهائم ( ، )5665ومسلم :كتاب البر والصلة واآلداب ،باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم
وتعاضدهم ( ، )6852واللفظ له.
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المؤاخاة في المجتمع المسلم..أهميتها ومكانتها
مقدمة
المحبة والتكافل
المجتمع اإلسالمي هو تلك األسرة الكبيرة التي تربطها أواصر
َّ
والتعاون والرحمة ،وهو مجتمع رباني إنساني أخالقي متوازن؛ يتعايش أفراده
الكبير فيه الصغير ،ويعطف
بمكارم األخالق ،ويتعاملون بالعدل والشورى ،يرحم
ُ
القوي بيد الضعيف ،بل هو كالجسد الواحد ،الذي إذا
فيه
الغني على الفقير ،ويأخذ
ُّ
ُّ
بعضا
يشد بعضه ً
اشتكى منه عضو تأ َّلم له سائر األعضاء ،وكالبنيان ُّ

المؤاخاة في اإلسالم
يقول آتووتر[ ،]180وهو أحد الرموز البارزة في إدارة الرئيس ريجان[ ،]181في عدد
فبراير (1991م) من مجلة  ...« :efiLلقد ساعدني مرضي على أن ُأ ْد ِر َك أن ما كان
الح ِّب والمودة ،وقليل
مفقو ًدا في المجتمع كان مفقو ًدا في داخلي أنا ً
أيضا :قليل من ُ
من ا ُ
أل ُخ َّوة.]182[»..
فالمؤاخاة أو اإلخاء أو األخوة من أروع القيم اإلنسانية التي أرساها اإلسالم للمحافظة
ُوج ْد
على كيان المجتمع ،وهي التي تجعل المجتمع َو ْح َد ًة متماسكة ،وهي قيمة لم ت َ
أي مجتمع؛ ال في القديم وال في الحديث ،وتعني« :أن يعيش الناس في المجتمع
في ِّ
ين ،مترابطين ،متناصرين ،يجمعهم شعور أبناء األسرة الواحدة ،التي ُي ِح ُّب
متحا َّب َ
يحس ٌّ
بعض،
بعضا،
ضعفه
قو ٌة له ،وأن
بعضها ً
ويشد بعضها أزر ٍ
َ
ُّ
كل منها أن َّ
قو َة أخيه َّ
ُّ
كثير بإخوانه»[.]183
ضعف له ،وأنه قليل بنفسه
ٌ
ٌ

مكانة المؤاخاة في المجتمع اإلسالمي
سياسيا
مستشارا
 180تووتر1991 -1591(retawtA eeL :م) مستشار سياسي واستراتيجي للحزب الجمهوري األمريكي ،وكان
ًّ
ً
للرئيس ريجان وبوش األب.
 181رونالد ريجان4002 - 1191(nagaeR dlanoR :م)  :هو الرئيس األربعون للواليات المتحدة األمريكية في الفترة ما بين
وشعبيا ،أ ِ
ُعيد انتخابه
رئيسا محبو ًبا
ال قبل أن يدخل في الحياة السياسية ،وكان
ال
سينمائيا ثانو ًّيا فاش ً
(9891 -1891م)  ،كان ممث ً
ًّ
ًّ
ً
باألغلبية المطلقة للمرة الثانية عام 4891
ال عن عبد الحي زلوم :إمبراطورية الشر الجديدة ص.793
 182نق ً
 183يوسف القرضاوي :مالمح المجتمع المسلم الذي ننشده ص.831
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وقد تضافرت النصوص على مكانة المؤاخاة في المجتمع اإلسالمي وأثرها في بناء
المجتمع المسلم ،كما ح َّث ْت على كل ما من شأنه تقويتها ،و َن َه ْت عن كل ما من
شأنه أن ينال منها؛ فقال تعالى ُم َق ِّر ًرا َعالقة ا ُ
ُون
ـم ْؤ ِمن َ
أل ُخ َّوة باإليمانِ{ :إ َّن َما ا ْل ُ
لجنس أو لون أو نسب ،فاجتمع وتآخى
ِخ َوةٌ}[الحجرات ،]01 :وذلك دون اعتبار
ٍ
إْ
بذلك سلمان الفارسي وبالل الحبشي وصهيب الرومي مع إخوانهم العرب.
كما وصف القرآن الكريم هذه ا ُ
ك ُروا
{و ْاذ ُ
أل ُخ َّوة بأنها نعمة من اهلل ،فقال تعالىَ :
ِن ْع َم َت ا ِ
ِخ َوانًا}[آل
َع َدا ًء َفَأ َّل َف َب ْي َن ُقلُوب ُ
هلل َع َل ْي ُك ْم إ ِْذ ُ
ُم ِب ِن ْع َم ِت ِه إ ْ
ُم أ ْ
ِك ْم َفَأ ْص َب ْحت ْ
ك ْنت ْ
عمران.]301 :
ـما كانت
وها هو ذا الرسول صلى اهلل عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة َ -ل َّ
بداية المجتمع المسلم  -بدأ بعد بناء المسجد مباشرة بالمؤاخاة بين المهاجرين
للح ِّب
واألنصار،وقد َس َّجل القرآن الكريم هذه المؤاخاة التي ضربت المثل الرائع ُ
اج َر
ار َوا ِ
ان ِم ْن َق ْب ِل ِه ْم ُي ِح ُّب َ
يم َ
ين َت َب َّو ُءوا َّ
{وا َّل ِذ َ
واإليثار ،فقال تعالىَ :
ون َم ْن َه َ
إل َ
الد َ
ان
ون ِفي ُص ُد ِ
ِإ َل ْي ِه ْم َو َ
ون َع َلى َأ ْن ُف ِس ِه ْم َو َل ْو َ
كَ
اج ًة ِم َّما ُأوتُوا َو ُي ْؤ ِث ُر َ
ال َي ِج ُد َ
ور ِه ْم َح َ
بِ
اصةٌ}[الحشر.]9 :
ِه ْم َخ َص َ
الح ِّب واإليثار َج َّراء هذه المؤاخاة،
المثُل الرائعة في ُ
وفي بيان لصورة من تلك ُ
تلك التي يعرض فيه أخ أنصاري على أخيه المهاجر نصف ماله وإحدى زوجتيه
بعد أن ُي َط ِّل َق َها له! وهو ما رواه أنس بن مالك رضي اهلل عنه حيث قالَ :ق ِد َم َع ْب ُد
ِي صلى اهلل عليه وسلم َب ْي َن ُه َو َب ْي َن َس ْع ِد ْب ِن
الر ْح َم ِن ْب ُن َع ْو ٍف المدينة َف َ
َّ
آخى ال َّنب ُّ
ار َك اهللُ
ِيع ا َ
َن ُي َن ِ
أل ْن َص ِ
َه َل ُه َو َما َل ُهَ ،ف َق َ
ار ِّيَ ،ف َع َر َ
ض َع َل ْي ِه أ ْ
الرب ِ
اص َف ُه أ ْ
الر ْح َم ِنَ :ب َ
ال َع ْب ُد َّ
َّ
184
الس ِ
وق.] [»..
ك َو َما ِل َ
َه ِل َ
َل َ
ك ِفي أ ْ
كُ ،د َّل ِني َع َلى ُّ
جليا لكل عمل
ولدورها العظيم في تماسك بنيان المجتمع كان تحذير اهلل
ً
Iواضحا ًّ
وه ُن ا ُ
ُي ِ
آمنُوا
{يا َأ ُّي َها ا َّل ِذ َ
أل ُخ َّوة اإلسالميةَ ،ف َح َّرم التعالي والسخرية ،فقال تعالىَ :
ين َ
َن َي ُك َّن
َن َي ُكونُوا َخ ْي ًرا ِم ْن ُه ْم َو َ
َ
ال ِن َسا ٌء ِم ْن ِن َسا ٍء َع َسى أ ْ
ال َي ْس َخ ْر َق ْو ٌم ِم ْن َق ْو ٍم َع َسى أ ْ
َخ ْي ًرا ِم ْن ُه َّن}[الحجرات.]11 :
 184البخاري :كتاب فضائل الصحابة ،باب كيف آخى النبي ﷺبين أصحابه ( ، )2273والترمذي ( ، )3391والنسائي ( ، )8833وأحمد
(. )99921
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ال َتل ِ
ْـم ُزوا َأ ْن ُف َس ُك ْم
{و َ
حرم التعريض بالعيوب والتفاخر باألنساب ،فقال تعالىَ :
كما َّ
ال َت َن َاب ُزوا بِا َ
س اِ
يم ِ
ك ُه ُم
أل ْل َق ِ
َو َ
ال ْس ُم ا ْل ُف ُس ُ
وق َب ْع َد ا ِ
ُب َفُأو َل ِئ َ
ان َو َم ْن َل ْم َيت ْ
إل َ
اب ِب ْئ َ
ون}[الحجرات.]11 :
َّ
الظا ِل ُم َ
الظن؛ وهي من أسوأ عوامل هدم المجتمعات،
وحرم كذلك الغيبة والنميمة وسوء
ِّ
َّ
ال
الظ ِّن إ ِْث ٌم َو َ
ض َّ
يرا ِم َن َّ
ِن َب ْع َ
اج َت ِن ُبوا َ
الظ ِّن إ َّ
{يا َأ ُّي َها ا َّل ِذ َ
ك ِث ً
فقال تعالىَ :
آمنُوا ْ
ين َ
ـح َم أ ِ
ُمو ُه
َت َج َّس ُسوا َو َ
َن َي ْأ ُ
َح ُد ُ
ك ْم أ ْ
َخي ِه َم ْيتًا َف َك ِر ْهت ُ
ك َل َل ْ
ال َي ْغ َت ْب َب ْع ُض ُك ْم َب ْع ًضا َأ ُي ِح ُّب أ َ
ِن ا َ
َوا َّت ُقوا ا َ
يم}[الحجرات.]21 :
هلل إ َّ
هلل َت َّو ٌ
اب َر ِح ٌ
ك ِّل ما يجمع القلوب
وإذا ما َح َد َث خصام أو مهاجرة ،فإن اإلسالم راح ُي َر ِّغ ُب في ُ
الو ْح َدة؛ وذلك بالدعوة إلى اإلصالح بين المتخاصمين؛ حيث قال صلى
ويدعم َ
ك ْم ِبَأ ْف َض َل ِم ْن َد َر َج ِة ِّ
ام
وم َر ِّغ ًبا في ذلكَ« :أ َ
ِر ُ
الص َي ِ
اهلل عليه وسلم ُم َع ِّظ ًما ُ
ال ُأ ْخب ُ
ات ا ْل َب ْي ِنَ ،و َف َسا ُد َذ ِ
ال ُح َذ ِ
ات
الص َ
ِص َ
َو َّ
ال ِة َو َّ
الص َد َق ِة؟!» قالوا :بلى يا رسول اهلل .قال« :إ ْ
ـحا ِل َق ُة»[.]185
ا ْل َب ْي ِن ا ْل َ
بل إن اإلسالم أباح الكذب لإلصالح بين المتخاصمين؛ لما في ذلك من جبر كيان
اب ا َّل ِذي
س ا ْل َك َّذ ُ
المجتمع اإلسالمي من أن َي َت َص َّد َع ،فقال صلى اهلل عليه وسلم َ « :ل ْي َ
َو َي ُق ُ
ول َخ ْي ًرا»[.]186
ُي ْص ِل ُح َب ْي َن ال َّن ِ
اسَ ،ف َي ْن ِمي َخ ْي ًرا أ ْ

حقوق وواجبات األخوة
وألهمية االخوة وضع اإلسالم مجموعة مجموعة من الحقوق والواجبات ،يلتزمها
اس ُب عليه ،وأمانة ال ُب َّد
كل مسلم بمقتضى تلك َ
العالقة ،و ُي َك َّل ُف بها على أنها َد ْي ٌن ُي َح َ
اج ُشوا،
اس ُدواَ ،و َ
من أدائها،فقال النبي صلى اهلل عليه وسلم ُي َو ِّضح ذلكَ « :
ال َت َن َ
ال َت َح َ
كونُوا ِع َبا َد ا ِ
ِخ َوانًا؛
ال َت َد َاب ُرواَ ،و َ
اغ ُضواَ ،و َ
َو َ
ضَ ،و ُ
ِع َب ْع ُض ُك ْم َع َلى َب ْي ِع َب ْع ٍ
ال َت َب َ
هلل إ ْ
ال َيب ْ
 185أبو داود :كتاب األدب ،باب في إصالح ذات البين ( ، )9194والترمذي ( ، )9052وأحمد ( )84572وقال شعيب األرناءوط :إسناده
صحيح .وابن حبان ( ، )2905وصححه األلباني ،انظر :صحيح الجامع (. )5952
 186البخاري عن أم كلثوم بنت عقبة :كتاب الصلح ،باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس ( ، )6452ومسلم :كتاب البر والصلة
واآلداب ،باب تحريم الكذب وبيان المباح منه ()5062
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َن
ُه َو َ
ال َي ْظ ِل ُم ُه َو َ
ـم ْس ِل ِمَ ،
ـم ْس ِل ُم أ ُ
ام ِر ٍئ ِم َن َّ
ال َي ْخ ُذل ُ
الش ِّر أ ْ
َخو ا ْل ُ
ا ْل ُ
ِح ْس ِب ْ
ال َي ْح ِق ُر ُه ...ب َ
ُه َو ِع ْر ُض ُه»[.]187
ـم ْس ِل َمُ ،
ـم ْس ِل ِم َح َرا ٌم؛ َد ُم ُه َو َمال ُ
َي ْح ِق َر أ َ
ـم ْس ِل ِم َع َلى ا ْل ُ
ك ُّل ا ْل ُ
َخا ُه ا ْل ُ
ُه» .قال العلماء :الخذل ترك اإلعانة
«و َ
ال َي ْخ ُذل ُ
ففي قوله صلى اهلل عليه وسلم َ :
والنصر ،ومعناه :إذا استعان به في دفع ظالم ونحوه لزمه إعانته إذا أمكنه ،ولم يكن
له عذر شرعي[.]188
اك
َخ َ
وعن أنس رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم « :ا ْن ُص ْر أ َ
ٌ
مظلوما ،أفرأيت إذا
رجل :يا رسول اهلل ،أنصره إذا كان
ُوما» .فقال
ً
َو َم ْظل ً
َظا ِل ًما أ ْ
ك َن ْص ُر ُه»[.]189
كان
َو َت ْم َن ُع ُه ِم َن ُّ
ْـم َفِإ َّن َذ ِل َ
الظل ِ
ً
ظالما ،كيف أنصره؟ قالَ « :ت ْح ُج ُز ُه أ ْ
كل فرد فيه بأن يسعى في حاجة أخيه،
مجتمعا
فهل نرى
إنسانيا يقوى على أن ُيل ِ
ْز َم َّ
ً
ًّ
ظالما؟!
وي ُر َّده عن ظلمه إن كان
وأن ينصره
ً
ً
مظلوماَ ،
إنه فقط في المجتمع اإلسالمي؛ حيث هذه الدرجة العالية من األخوة و َت َو ُّحد
ِّ
وحل مشكالته ،ويقف منه موقف
اإلحساس ،فيعمل كل فرد على تفريج ضوائق أخيه
ملتزما باإليجابية ،وعلى هذا
العون والمساندة ،ال موقف التحاسد والتباغض ،ويكون
ً
وتماس ِ
ك المجتمع اإلسالمي.
وعنوان بناء
أساس
تكون المؤاخاة
َ
ُ
َ

 187مسلم عن أبي هريرة :كتاب الصلة واآلداب ،باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله ( ، )4652وأحمد
( ، )3177والبيهقي :السنن الكبرى (. )03811
 188النووي :المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج .021/61
 189البخاري :كتاب اإلكراه ،باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه ( ، )2556والترمذي ( ، )5522وأحمد
( ، )76911والدارمي (. )3572

نسخة جمانية تهدى وال تباع

64

www.rasoulallah.net

األخالق والقيم في الحضارة اإلسالمية

التكافل في المجتمع اإلسالمي
مقدمة
تفرض شريعة اإلسالم على أتباعها المسلمين أن َي ُسود بينهم التعاون والتكافل
ال عن التكافل في الحاجات والما ِّديات ،ومن
والتآزر في المشاعر واألحاسيس ،فض ً
بعضا ،كما روى أبو موسى
يشد بعضه ً
َث َّم كانوا بهذا الدين كالبنيان المرصوص ُّ
ْـم ْؤ ِم ِن
ـم ْؤ ِم ُن ِلل ُ
األشعري رضي اهلل عنه عن النبي صلى اهلل عليه وسلم أنه قال« :ا ْل ُ
كا ْل ُب ْن َي ِ
ان َي ُش ُّد َب ْع ُض ُه َب ْع ًضا»[ .]190أو كالجسد الواحد الذي إذا اشتكى منه عضو
َ
تداعت له سائر األعضاء بالحمى والسهر ،كما قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :
اح ِم ِه ْم َو َت َع ُ
اش َت َكى ِم ْن ُه ُع ْض ٌو
ـج َس ِد؛ ِإ َذا ْ
ـم ْؤ ِم ِن َ
ين ِفي َت َوا ِّد ِه ْم َو َت َر ُ
«م َث ُل ا ْل ُ
َ
اط ِف ِه ْم َم َث ُل ا ْل َ
191
ـح َّمى» [ ].
ِالس َه ِر َوا ْل ُ
َت َد َ
اعى َل ُه َسا ِئ ُر ا ْل َ
ـج َس ِد ب َّ

شمولية التكافل في اإلسالم
مقصورا على النفع الما ِّدي ،وإن كان ذلك
فالتكافل االجتماعي في اإلسالم ليس
ً
ركنًا
أساسيا فيه ،بل يتجاوزه إلى جميع حاجات المجتمع ،أفرا ًدا وجماعات؛ ما ِّد َّي ًة
ًّ
مدى لهذه المفاهيم؛ فهي بذلك
كانت تلك الحاجة أو معنوية أو فكرية ،على أوسع ً
تتضمن جميع الحقوق األساسية لألفراد والجماعات داخل ا ُ
أل َّمة.
وتعاليم اإلسالم كلها ِّ
تؤكد التكافل بمفهومه الشامل بين المسلمين؛ ولذلك تجد
صادقا،
المجتمع اإلسالمي ال َي ْع ِرف فردية أو أنانية أو سلبية ،وإنما يعرف إخا ًء
ً
دائما[.]192
وعطاء
كريما ،وتعاونًا على الب ِّ
ِر والتقوى ً
ً

بعضا ( ، )0865ومسلم :كتاب البر والصلة ،باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم
 190البخاري :كتاب األدب ،باب تعاون المؤمنين بعضهم ً
وتعاضدهم (. )5852
 191البخاري :كتاب األدب ،باب رحمة الناس والبهائم ( ، )5665ومسلم :كتاب البر والصلة واآلداب ،باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم
وتعاضدهم (. )56
 192انظر :محمد الدسوقي :الوقف ودوره في تنمية المجتمع اإلسالمي ،سلسلة قضايا إسالمية ،العدد ( ، )64يصدرها المجلس األعلى
للشئون اإلسالمية ،القسم األول ص.5
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عمومية التكافل في اإلسالم
معنيا به المسلمين المنتمين إلى ا ُ
أل َّمة المسلمة
والتكافل االجتماعي في اإلسالم ليس
ًّ
فقط ،بل يشمل كل بني اإلنسان على اختالف مللهم واعتقاداتهم داخل ذلك
اك ُم ُ
ُوك ْم ِفي ِّ
ين
الد ِ
المجتمع؛ كما قال اهلل تعالىَ { :
ين َل ْم ُي َقا ِتل ُ
ال َي ْن َه ُ
اهلل َع ِن ا َّل ِذ َ
ِن ا َ
ين}
وك ْم ِم ْن ِد َي ِ
ار ُ
َو َل ْم ُي ْخ ِر ُج ُ
وه ْم َوت ْ
ُق ِس ُطوا ِإ َل ْي ِه ْم إ َّ
َن َت َب ُّر ُ
ك ْم أ ْ
ـم ْق ِس ِط َ
هلل ُي ِح ُّب ا ْل ُ
[الممتحنة]8 :؛ ذلك أن أساس التكافل هو كرامة اإلنسان؛ حيث قال اهلل تعالى:
ِب ِ
اه ْم
اه ْم ِم َن َّ
{و َل َق ْد َ
ات َو َف َّض ْل َن ُ
اه ْم ِفي ا ْل َب ِّر َوا ْل َب ْح ِر َو َر َز ْق َن ُ
ك َّر ْم َنا َب ِني آ َد َم َو َح َم ْل َن ُ
َ
الط ّي َ
ير ِم َّم ْن َخ َل ْق َنا َت ْف ِضيالً}[اإلسراء.]07 :
ك ِث ٍ
َع َلى َ
ومن تلك اآليات الجامعة في سياق التكافل والترابط بين أفراد المجتمع اإلسالمي
إل ْث ِم َوا ْل ُع ْد َو ِ
ان َوا َّت ُقوا
اونُوا َع َلى ا ْلب ِّ
ِر َوال َّت ْق َوى َو َ
اونُوا َع َلى ا ِ
ال َت َع َ
{و َت َع َ
قول اهلل تعالىَ :
193
ِن ا َ
ا َ
ْق
الخل ِ
يد ا ْل ِع َق ِ
هلل إ َّ
َم ٌر لجميع َ
هلل َش ِد ُ
اب}[اإلسراء .]07 :قال القرطبي[ ]« :هو أ ْ
بعضا[ .]194وقال الماوردي[« :]195ندب
بالتعاون على الب ِّ
ِر والتقوى ،أي ِل ُي ِعن بعضكم ً
وق َر َنه بالتقوى له؛ ألن في التقوى رضا اهلل تعالى،
اهلل سبحانه إلى التعاون بالب ِّ
ِر َ
تمت سعادته
وفي ِّ
البر رضا الناسَ ،
وم ْن َج َم َع بين رضا اهلل تعالى ورضا الناس فقد َّ
196
وعمت نعمته»[ ].
َّ

أهمية الزكاة في اإلسالم
حقا
محد ًدا ُي ْع َطى للمحتاجين؛
ك َر
أن في أموال األغنياء ًّ
ُ
لقد َذ َ
القرآن الكريم صراحة َّ
َّ
وم} [المعارج،]52 ،42 :
فقال
ـم ْح ُر ِ
تعالى{:وا َّل ِذ َ
ين ِفي أ ْ
َ
َم َوا ِل ِه ْم َح ٌّق َم ْعلُو ٌم ِل َّ
لسا ِئ ِل َوا ْل َ
الحق وبيانه،
ُومولقد تو َّلى الشارع بنفسه تحديد هذا
ِّ
َوا َّل ِذ َ
َم َوا ِل ِه ْم َح ٌّق َم ْعل ٌ
ين ِفي أ ْ
ولم يترك ذلك ِل ُجود الموسرين ،وكرم المحسنين ،ومدى ما تنطوي عليه نفوسهم
 193القرطبي( :ت  176هـ3721 /م) محمد بن أحمد األنصاري الخزرجي المالكي القرطبي ،من كبار المفسرين ،وهو صاحب التفسير
المشهور (الجامع ألحكام القرآن)  .مات بمنية بني خصيب من الصعيد األدنى في مصر (شمال أسيوط) .انظر :الزركلي :األعالم
.223/5
 194انظر :القرطبي :الجامع ألحكام القرآن .74 ،64/6
إماما في الفقه واألصول
 195الماوردي 054-463( :هـ 8501-479 /م) هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب ،أقضى القضاة ،كان ً
والتفسير ،ولي قضاء بالد كثيرة .من مؤلفاته« :أدب الدنيا والدين» ،و«األحكام السلطانية» .انظر :الذهبي :سير أعالم النبالء
 ،56/81والزركلي :األعالم .723/4
 196انظر :الماوردي :أدب الدنيا والدين ص.791 ،691
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وح ِّب فعل الخير[.]197
من رحمة ،وما تحمله قلوبهم من
رغبة في الب ِّ
ٍ
ِر واإلحسانُ ،
ات
الص َد َق ُ
الـمحتاجون قد َّ
وهؤالء ُ
حددتهم اآليات القرآنية في قوله تعالىِ{ :إ َّن َما َّ
ين َوا ْل َع ِ
ـم َس ِ
ين
ـم َؤ َّل َف ِة ُقلُو ُب ُه ْم َو ِفي ِّ
اب َوا ْل َغ ِ
الر َق ِ
اك ِ
ِلل ُ
ار ِم َ
ام ِل َ
ين َع َل ْي َها َوا ْل ُ
ْف َق َرا ِء َوا ْل َ
ُ
يض ًة ِم َن ا ِ
ِيل ا ِ
السب ِ
َو ِفي َسب ِ
يم}[التوبة.]06 :
هلل
ِيل َف ِر َ
يم َح ِك ٌ
واهلل َع ِل ٌ
هلل َوا ْب ِن َّ
ومن هنا تأتي أهمية الزكاة من حيث شمولها لمعظم أفراد المجتمع ،وباعتبارها
األول لتغطية جانب التكافل والتعاون؛ فهي الفريضة الثالثة من
المنبع األساسي َّ
وتزكيه؛
ُط ِّه ُر نفس صاحبها
قبل اإلسالم بدونها ،والزكاة ت َ
ِّ
فرائض اإلسالم ،وال ُي َ
َم َوا ِل ِه ْم
فهي منفعة له قبل أن تكون
ً
ُنفق عليه ،قال اهلل ُ :U
منفعة لمن ت َ
{خ ْذ ِم ْن أ ْ
ُز ِّ
ك ِ
ُط ِّه ُر ُه ْم
َم َوا ِل ِه ْم َص َد َق ًة ت َ
َص َد َق ًة ت َ
ُط ِّه ُر ُه ْم َوت َ
يه ْم ب َ
ِها}[التوبةُ .]301 :خ ْذ ِم ْن أ ْ
ُز ِّ
ك ِ
الحرص وال ُب ْخ َل
المزكي
ك أن الزكاة كما َت ْن ِزع من نفس
ِهاوما ِمن َش ٍّ
ِّ
َوت َ
يه ْم ب َ
َ

والضغينة
الحقد
والمستحق للزكاة
ِّ
والش َّح؛ َت ْن ِز ُع كذلك من نفس الفقير والمحتاج
ُّ
َ
َ
ض لألغنياء وأصحاب الثراء ،وت ِ
والمحبة والتعاون والتراحم
ُوج ُد َج ًّوا من األلفة
وال ُب ْغ َ
َّ
بين أفراد المجتمع الذي تُؤ َّدى فيه هذه الفريضة العظيمة.
يز ِل َو ِل ِّي األمر أن يأخذ من أموال األغنياء ما يكفي حاجات الفقراءٌّ ،
كل
والشرع ُي ِج ُ
بحسب قدرته المالية ،وال يجوز في مجتمع مسلم أن يبيت بعضهم شبعان ممتلئ
بعضا في
البطن ،وجاره إلى جنبه جائع ،فعلى المجتمع ككل أن ُي َش ِ
ارك بعضه ً
ار ُه
آم َن بِي َم ْن َب َ
ات َش ْب َع َ
ان َو َج ُ
«ما َ
الكفاف ،كما قال الرسول صلى اهلل عليه وسلم َ :
َجا ِئ ٌع ِإ َلى َج ْن ِب ِه َو ُه َو َي ْع َل ُم ِب ِه»[.]198وقد قال اإلمام ابن حزم[]199في ذلك« :وفرض
على األغنياء من أهل ِّ
بلد أن يقوموا بفقرائهم ,و ُيجبرهم السلطان على ذلك,
كل ٍ
إن لم َت ُق ِم الزكوات بهم ,وال في سائر أموال المسلمين ,ف ُيقام لهم بما يأكلون من
القوت الذي ال ُب َّد منه ,ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك ,وبمسكن يك ّنُهم من
المارة»[.]200
المطر ,والصيف والشمس ,وعيون
َّ
 197حسين حامد حسان :التكافل االجتماعي في الشريعة اإلسالمية ص.8
 198الحاكم ( )7037وقال :هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه .ووافقه الذهبي ،والطبراني عن أنس بن مالك :المعجم الكبير
( )057واللفظ له ،والبيهقي :شعب اإليمان ( ، )8323والبخاري :األدب المفرد ( ، )211وصححه األلباني ،انظر :السلسلة الصحيحة ()941
.
عالما
كان
اإلسالم،
أئمة
أحد
4601م)
-499/
654هـ
(-483
الظاهري
سعيد
بن
أحمد
بن
علي
محمد
أبو
هو
حزماألندلسي:
ابن
199
ً
ملما به ،وهو من أتباع داود الظاهري يأخذ بظواهر النصوص .انظر :الصفدي :الوافي بالوفيات .39/02
بالفقه ًّ
 200ابن حزم :المحلى  ،254/6المسألة (. )527
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تتوقف بتوفير ِّ
حد الكفاف للمحتاجين ،ولكنها
ونظرة اإلسالم للتكافل الما ِّد ِّي ال
َّ
َت َع َّدت ذلك إلى تحقيق ِّ
حد الكفاية ،وهذا ما ظهر في قول أمير المؤمنين عمر بن
«كرروا عليهم الصدقة ،وإن راح على أحدهم مائة من
الخطاب رضي اهلل عنه :
ِّ
اإلبل»[.]201

أحاديث في فضل التكافل
والحث عليه،
ُو ِّضح فضل التكافل في المجتمع المسلم
ّ
ومن األحاديث النبوية التي ت َ
ومكانة ذلك في اإلسالم ما رواه أبو موسى األشعري رضي اهلل عنه قال :قال النبي
ِن ا َ
َر َملُوا[ِ 202
ام ِع َيا ِل ِه ْم
صلى اهلل عليه وسلم « :إ َّ
َو َق َّل َط َع ُ
أل ْش َع ِر ّي َ
]في ا ْل َغ ْز ِو أ ْ
ِين ِإ َذا أ ْ
اح ٍد ُث َّم ْاق َت َس ُمو ُه َب ْي َن ُه ْم ِفي ِإ َنا ٍء َو ِ
ان ِع ْن َد ُه ْم ِفي َث ْو ٍب َو ِ
اح ٍد
ـم ِدي َن ِةَ ،ج َم ُعوا َما َ
كَ
بِا ْل َ
ِالس ِو َّي ِةَ ،ف ُه ْم ِم ِّني َوَأ َنا ِم ْن ُه ْم»[ .]203قال ابن حجر في الفتح :أي هم ُم َّت ِصلُون بي[.]204
ب َّ
وذلك غاية الشرف للمسلم.

أيضا  -ما رواه عبد اهلل بن عمر رضى اهلل عنهماأن رسول اهلل صلى
كما كان منها ً -
ان ِفي
ال َي ْظ ِل ُم ُه َو َ
ـم ْس ِل ِم َ
ـم ْس ِل ُم أ ُ
اهلل عليه وسلم َق َ
ال ُي ْس ِل ُم ُهَ ،و َم ْن َ
كَ
َخو ا ْل ُ
ال« :ا ْل ُ
ك ْر َب ًة َف ّر َج ُ
ان ُ
اج ِة أ ِ
ك ْر َب ًة ِم ْن
اهلل َع ْن ُه ُ
اج ِت ِهَ ،و َم ْن َف َّر َج َع ْن ُم ْس ِل ٍم ُ
َخي ِه َ
كَ
اهلل ِفي َح َ
َح َ
َ
ام ِةَ ،و َم ْن َس َتر ُم ْس ِل ًما َس َتر ُه ُ
ك ُر َب ِ
ام ِة»[.]205
ُ
اهلل َي ْو َم ا ْل ِق َي َ
ات َي ْو ِم ا ْل ِق َي َ
َ
َ
قال النووي رحمه اهلل« :في هذا فضل إعانة المسلم وتفريج الكرب عنه وستر َز ّ
الَته،
ويدخل في كشف الكربة وتفريجها َم ْن أزالها بماله أو جاهه أو مساعدته ،والظاهر
أنه يدخل فيه َم ْن أزالها بإشارته ورأيه وداللته»[ .]206وهذا هو معنى التكافل في
المجتمع المسلم.
 201المصدر السابق نفسه.
الر ْمل كأنهم لصقوا بالرمل من الق ّلَة .انظر ابن حجر :فتح الباري 031/5
من
وأصله
زادهم،
 202أرملوا :أي :فني
َّ
 203البخاري :كتاب الشركة ،باب الشركة في الطعام والنهد والعروض ( ، )4532ومسلم :كتاب فضائل الصحابة ،باب من فضائل
األشعريين . )0052(y
 204ابن حجر :فتح الباري .031/5
المسلم وال يسلمه ( ، )0132ومسلم :كتاب البر والصلة واآلداب ،باب تحريم الظلم
المسلم
 205البخاري :كتاب المظالم ،باب ال يظلم
ُ
َ
(. )0852
 206النووي :المنهاج شرح صحيح مسلم .531/61
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كل قادر أو
فهو يعني أن يكون آحاد الشعب في كفالة جماعتهم ،وأن يكون
ّ
ال في مجتمعه ُي ِم ُّده بالخير ،وأن تكون كل القوى اإلنسانية في
ذي سلطان كفي ً
المجتمع متالقية في المحافظة على مصالح اآلحاد ،ودفع األضرار ،ثم في المحافظة
على دفع األضرار عن البناء االجتماعي وإقامته على أسس سليمة[.]207كما يعني أن
يعيش الناس بعضهم مع بعض في حالة تعاضد وترابط بين األفراد والجماعة ،وبين
كل إنسان مع أخيه اإلنسان[.]208
بالمسئولية
عد الرسول صلى اهلل عليه وسلم مساعدة المحتاجين والشعور
هذا ،وقد َّ
َّ
تجاه أفراد المجتمع الذي نعيش فيه من أنواع الصدقات على النفس ،فروى أبو َذ ٍّر
س َص َد َق ٌة ِم ْن ُه َع َلى
س ِفي ُ
«ع َلى ُ
ك ِّل َي ْو ٍم َط َل َع ْت ِفي ِه َّ
ك ِّل َن ْف ٍ
الش ْم ُ
رضي اهلل عنه َ :
أموال؟ قالَ « :
ٌ
َن ْف ِس ِه» .قلت :يا رسول اهلل ،من أين
اب
أتصدق وليس لنا
أل َّن ِم ْن َأ ْب َو ِ
َّ
أل َص َّم َوا َ
ُس ِم ُع ا َ
الص َد َق ِةَ ...ت ْه ِدي ا َ
أل ْب َك َم َح َّتى َي ْف َق َهَ ،وت ِ
ـم ْس َت ِد َّل َع َلى
ُد ُّل ا ْل ُ
َّ
أل ْع َمىَ ،وت ْ
يثَ ،و َت ْر َف ُع ب ِ
ـم ْس َت ِغ ِ
اج ٍة َل ُه َق ْد َع ِل ْم َت َم َكا َن َهاَ ،و َت ْس َعى ب ِ
ك ِإ َلى ال َّل ْه َف ِ
ِش َّد ِة
ِش َّد ِة َس َ
اق ْي َ
ان ا ْل ُ
َح َ
الض ِع ِ
ك!]209[»...
ك ِم ْن َأ ْب َو ِ
يفُ ،
ك ُّل َذ ِل َ
اع ْي َ
ك َع َلى َن ْف ِس َ
الص َد َق ِة ِم ْن َ
ك َم َع َّ
ِذ َر َ
اب َّ
ك َّل ال ّن ُ
ُظ ِم والقوانين
ُع ُّد َعالمات حضار َّية بارزة سبق بها اإلسالم ُ
وإن مثل هذه القيم لت َ
فم ْن كان َي ْس َمع عن هداية األعمى ،وإسماع
َو َلت هذا األمر
ً
التي أ ْ
اهتماما بعد ذلك؛ َ
األصم واألبكم؟!
ِّ
حذر الرسول صلى اهلل عليه وسلم من تقصير القادرين في قضاء حوائج الناس،
وقد َّ
سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول:
فقد قال عمرو ابن مرة لمعاوية :إ ِّني
ُ
210
َغ َل َق ُ
ـم ْس َك َن ِة ِإ َّ
اب
ال أ ْ
اج ِة َوا ْل َ
ام ُي ْغ ِل ُق َب َاب ُه ُد َ
ِم ٍ
اهلل َأ ْب َو َ
«ما ِم ْن إ َ
َ
ـخ َّل ِة[ َ
ـح َ
ون َذ ِوي ا ْل َ
]وا ْل َ
211
ال على حوائج
اج ِت ِه َو َم ْس َك َن ِت ِه»[ ] .قال :فجعل معاوية رج ً
الس َما ِء ُد َ
ون َخ َّل ِت ِه َو َح َ
َّ
ال َّناس.
 207محمد أبو زهرة :التكافل االجتماعي في اإلسالم ص.7
 208عبد العال أحمد عبد العال :التكافل االجتماعي في اإلسالم ص.31
 209رواه أحمد ( )22512وقال شعيب األرناءوط :إسناده صحيح .وابن حبان ( ، )7733والبيهقي في شعب اإليمان ( ، )8167والنسائي:
السنن الكبرى ( ، )7209وصححه األلباني ،انظر :صحيح الجامع (. )8304
الخ ّلَة :هي الحاجة والفقر.
210
َ
 211الترمذي ( ، )2331وأحمد ( ، )26081وأبو يعلى ( ، )5651وصححه األلباني ،انظر :صحيح الجامع (. )5865
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وعن جابر بن عبد اهلل وأبي طلحة األنصاري رضى اهلل عنهماقاال :قال رسول اهلل
ك ِفي ِه
ام َرًأ ُم ْس ِل ًما ِفي َم ْو ِض ٍع ُت ْن َت َه ُ
ام ِر ٍئ َي ْخ ُذ ُل ْ
«ما ِم ِن ْ
صلى اهلل عليه وسلم َ :
ال َخ َذ َل ُه ُ
ص ِفي ِه ِم ْن ِع ْر ِض ِه؛ ِإ َّ
ُص َر َت ُهَ ،و َما ِم ِن
ُح ْر َمت ُ
ُهَ ،و ُي ْن َت َق ُ
اهلل ِفي َم ْو ِط ٍن ُي ِح ُّب ِفي ِه ن ْ
ك ِفي ِه ِم ْن ُح ْر َم ِت ِه؛ ِإ َّ
ال
ص ِفي ِه ِم ْن ِع ْر ِض ِهَ ،و ُي ْن َت َه ُ
ام ِر ٍئ َي ْن ُص ُر ُم ْس ِل ًما ِفي َم ْو ِض ٍع ُي ْن َت َق ُ
ْ
212
َن َصر ُه ُ
ُص َر َت ُه»[ ].
اهلل ِفي َم ْو ِط ٍن ُي ِح ُّب ن ْ
َ
وفي تأصيل ذلك من أقوال الفقهاء المسلمين ما يدعو إلى العجب؛ فإنهم قد شرعوا
أنه َي ِج ُب على كل مسلم محاولة دفع الضرر عن غيره ،فيجب قطع الصالة إلغاثة
ملهوف وغريق وحريق ،ف ُي ِ
نقذه من ِّ
قادرا
كل ما ُي ِّ
عرضه للهالك ،فإن كان الشخص ً
أما إذا كان هناك َمن يقدر
على ذلك دون غيره ُف ِر َض ْت عليه اإلغاثة َف ْرض َع ْي ٍنَّ ،
على ذلك ،كان ذلك عليه فرض كفاية ،وهذا ال خالف فيه بين الفقهاء[.]213
صورا
امة أساسية من دعائم المجتمع اإلسالمي ،وهو يشمل
ً
وعلى هذا فالتكافل ِد َع َ
كثيرة من التعاون والتآزر والمشاركة في ِّ
سد الثغرات؛ تتم َّثل بتقديم العون
والحماية والنصرة والمواساة ،وذلك إلى أن تُقضى حاجة المضطر ،ويزول َه ُّم
ال من اآلالم واألسقام.
جرح المصاب ،ويبرأ
الحزين ،ويندمل
الجسد كام ً
ُ
ُ

 212رواه الطبراني في المعجم الكبير ( ، )5374واألوسط ( ، )2468وأبو داود ( ، )4884وأحمد ( ، )51461والبيهقي في شعب اإليمان
( ، )2367وحسنه األلباني ،انظر صحيح الجامع ( ، )0965والجامع الصغير وزيادته (. )72601
 213الشربيني الخطيب :مغني المحتاج  ،5/4وابن قدامة :المغني .202/8 ،515/7
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العدل في اإلسالم..أهميته وحقيقته
قيمة العدل في اإلسالم
ُي َع ُّد العدل من القيم اإلنسانية األساسية التي جاء بها اإلسالم ،وجعلها من ُم َق ِّو َم ِ
ات
إقامة القسط -
القرآن
الحياة الفردية واألسرية واالجتماعية والسياسية ،حتى جعل
ُ
َ
َر َس ْل َنا
أي العدل  -بين الناس هو هدف الرساالت السماوية كلها ،فقال تعالىَ { :ل َق ْد أ ْ
ُر ُس َل َنا بِا ْل َب ِّي َن ِ
اب َوا ْل ِ
اس بِا ْل ِق ْس ِط}[الحديد،]52 :
ـم َ
يز َ
وم ال َّن ُ
ان ِل َي ُق َ
ات َوَأ ْن َز ْل َنا َم َع ُه ُم ا ْل ِك َت َ
وليس ثمة تنويه بقيمة القسط أو العدل أعظم من أن يكون هو المقصود األول من
إرسال اهلل تعالى ُر ُسله ،وإنزاله كتبه؛ فبالعدل ُأ ْن ِز َل ِت الكتب ،و ُب ِع َث ِت الرسل ،وبالعدل
قامت السموات واألرض[.]214
ك َّنا مبغضين لمن َن ْح ُكم
وفي تقرير واضح وصريح إلحقاق العدل وتطبيقه ولو ُ
كونُوا َق َّو ِ
ين بِا ْل ِق ْس ِط ُش َه َد َاء للِ ّهَ ِ َو َل ْو
آمنُوا ُ
{يا َأ ُّي َها ا َّل ِذ َ
ام َ
فيهم ،يقول اهلل تعالىَ :
ين َ
َو ا ْل َوا ِل َد ْي ِن َوا َ
ين
َع َلى َأ ْن ُف ِس ُك ْم أ ِ
ِين}[النساء ،]531 :ويقول ً
{يا َأ ُّي َها ا َّل ِذ َ
أل ْق َرب َ
أيضاَ :
كونُوا َق َّو ِ
آن َق ْو ٍم َع َلى َأ َّ
ال َت ْع ِدلُوا
ين للِ ّهَ ِ ُش َه َد َاء بِا ْل ِق ْس ِط َو َ
آمنُوا ُ
ال َي ْج ِر َم َّن ُك ْم َش َن ُ
ام َ
َ
ِن ا َ
َق َر ُب ِلل َّت ْق َوى َوا َّت ُقوا ا َ
ُون}[المائدة ،]8 :قال ابن
اع ِدلُوا ُه َو أ ْ
هلل إ َّ
ِما َت ْع َمل َ
ْ
هلل َخب ٌ
ِير ب َ
215
كثير[ ]« :أي ال يحمل َّنكم ُب ْغض قوم على ترك العدل فيهم ،بل استعملوا العدل في
عدوا»[.]216
َح ٍد؛
ُ
ً
صديقا كان أو ًّ
ك ِّل أ َ
ض ،فال ُي َف ِّر ُق بين َح َسب و َن َسب ،وال بين جا ٍه
بح ٍّب أو ُب ْغ ٍ
فالعدل في اإلسالم ال يتأ َّثر ُ
جميع المقيمين على أرضه
ومال ،كما ال ُي َف ِّر ُق بين مسلم وغير مسلم ،بل يتم َّت ُع به
ٍ
ُ
شنآن.
من المسلمين وغير المسلمين ،مهما كان بين هؤالء وأولئك من مو َّدة أو
ٍ

 214يوسف القرضاوي :مالمح المجتمع المسلم الذي ننشده ص.331
 215ابن كثير :هو أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي (477 -107هـ 3731 -2031/م) حافظ ،مؤرخ ،فقيه ،ولد في قرية من أعمال
ُبصرى الشام ،وتوفي بدمشق ،من كتبه« :البداية والنهاية» .انظر :الحسيني :ذيل تذكرة الحفاظ ص.85 ،75
 216ابن كثير :تفسير القرآن العظيم .34/2

نسخة جمانية تهدى وال تباع

71

www.rasoulallah.net

األخالق والقيم في الحضارة اإلسالمية

مواقف من العدل في اإلسالم
ومن المواقف التي تدلل على ما سبق قصة أسامة بن زيد مع المرأة المخزومية،
يتوسط المرأة من قبيلة بني مخزوم ذات نسب؛ كي ال
فلما حاول أسامة بن زيد أن
َّ
َّ
ُقط َع َي ُدها في جريمة سرقة ،ما كان من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إ َّ
ال أن
ت َ
شديدا ،ثم خطب خطبة بليغة أوضح فيها منهج اإلسالم وعدله ،وكيف
غضب غض ًبا
ً
مما قاله في هذه الخطبة:
أنه َّ
سوى بين كل أفراد المجتمع رؤساء ومرءوسين ،فكان َّ
كانُوا ِإ َذا َس َر َق ِف ِ
كو ُهَ ،وِإ َذا َس َر َق
يف َت َر ُ
الش ِر ُ
يه ُم َّ
ين َق ْب َل ُك ْم َأ َّن ُه ْم َ
َه َل َ
ك ا َّل ِذ َ
«ِإ َّن َما أ ْ
ف ِ
ـح َّدَ ،و ْاي ُم ا ِ
ِف ِ
س َر َق ْت َل َق َط ْع ُت
الض ِع ُ
َن َ
يف أ َ
هلل! َل ْو أ َّ
يه ُم َّ
َق ُ
اموا َع َل ْي ِه ا ْل َ
اط َم َة ِب ْن َت ُم َح َّم ٍد َ
َي َد َها»[.]217
وقد روى اإلمام أَحمد عن جابر بن عبد اهلل رضى اهلل عنهماأنه قال :أفاء اهلل خيبر
فأقرهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،
َّ
218
كما كانوا ،وجعلها بينه وبينهم؛ فبعث عبد اهلل بن رواحة فخرصها[ ]عليهم ،ثم
ُم على
الخل ِ
إلي ،قتلتم أنبياء اهلل َ ،و َ
قال لهم« :يا معشر اليهود ،أنتم أبغض َ
ك َذ ْبت ْ
ْق َّ
اهلل ،وليس يحملني بغضي إ َّياكم على أن أحيف عليكم؛ قد خرصت عشرين ألف
وسق من تمر ،فإن شئتم فلكم،وإن أبيتم َف ِلي».فقالوا:بهذا قامت السموات واألرض،
قد أخذنا[.]219
فرغم ُبغض عبد اهلل بن رواحة رضي اهلل عنه لليهود إ َّ
ال أنه لم يظلمهم ،بل أعلنها لهم
َخ َذ ُه من أي القسمين من التمر فليأخذوه.
صريحة أنه ال يحيف عليهم ،وما شاءوا أ ْ

حقيقة العدل في اإلسالم
وحقيقة العدل في اإلسالم ،أنه ميزان اهلل على األرض ،به ُي ْؤ َخ ُذ للضعيف َح ُّقه،
الحق من الوصول إلى َح ِّقه من أقرب
ِّ
المظلوم ممن ظلمه ،و ُي َم َّكن صاحب
و ُي ْن َص ُف
ُ
يم﴾ (الكهف ، )8823( )9 :ومسلم :كتاب الحدود ،باب قطع
اب ال َ
َم َح ِس ْب َت أ َّ
الر ِق ِ
 217البخاري :كتاب األنبياء ،باب ﴿أ ْ
َن أ ْ
َص َح َ
ْك ْه ِف َو َّ
السارق الشريف وغيره (. )8861
وحزر ما على النخيل من الثمار تخمينًا ،انظر :العظيم آبادي :عون المعبود  ،443/4وابن منظور :لسان العرب،
ص :أي َق َّدر
َّ
َ 218خ َر َ
مادة خرص .12/7
 219مسند أحمد ( ، )69941وابن حبان ( )9915وقال شعيب األرناءوط :إسناده صحيح .والبيهقي :السنن الكبرى ( ، )0327والطحاوي:
شرح معاني اآلثار ( ، )6582وعبد الرزاق :المصنف ( ، )2027وصححه األلباني ،انظر :غاية المرام (. )954
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الطرق وأيسرها ،وهو واحد من القيم التي تنبثق من عقيدة اإلسالم في مجتمعه؛
وحق االطمئنان إليها.
فلجميع الناس في مجتمع اإلسالم َح ُّق العدالة
ُّ
الناس كما رأينا في اآليات ا ُ
أل َو ِل
ك ِّل
ِ
َم َر بالعدل مع الناس ُ -
وإذا كان اإلسالم قد أ َ
ض ،فإنه قد أمر بالعدل ابتدا ًء
بح ٍّب أو ُب ْغ ٍ
 العدل الذي ال َي ْع ِر ُف العاطفة؛ فال يتأ َّث ُر ُوحق ر ّبِه وحقوق
ِّ
حق نفسه
من النفس ،وذلك حين أمر المسلم بالموازنة بين ِّ
لما
غيره ،ويظهر ذلك حين َّ
صدق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم سلمان الفارسي َّ
حق زوجته ِب َت ْر ِ
كها ،ومداومة صيام النهار،
قال ألخيه أبي الدرداء الذي جار على ِّ
ك َح ًّقاَ ،و َ
ك َح ًّقا؛
ك َع َل ْي َ
أل ْه ِل َ
ك َع َل ْي َ
ك َح ًّقاَ ،و ِل َن ْف ِس َ
ِك َع َل ْي َ
ِن ِل َر ّب َ
وقيام الليل« :إ َّ
220
اإلسالم كذلك بالعدل في القول ،فقال تعالى:
َم َر
َفَأ ْع ِط ُ
ُ
ك َّل ِذي َح ٍّق َح َّق ُه»[ ].وأ َ
ان َذا ُق ْر َبى}[األنعام ،]251 :كما أمر بالعدل في الحكم،
اع ِدلُوا َو َل ْو َ
كَ
ُم َف ْ
َ
{وِإ َذا ُق ْلت ْ
َ
ُؤ ُّدوا ا َ
أل َما َن ِ
اس
ُم َب ْي َن ال َّن ِ
ِن اهلل َي ْأ ُم ُر ُ
َن ت َ
فقال تعالى{ :إ َّ
ك ْم أ ْ
ات ِإ َلى أ ْ
َه ِل َها َوِإ َذا َح َك ْمت ْ
ِن
{وإ ْ
أْ
َن َت ْح ُك ُموا بِا ْل َع ْد ِل}[النساء ،]85 :كما أمر بالعدل في ُّ
الصلْـح ،فقال تعالىَ :
اه َما َع َلى ا ُ
َطا ِئ َف َت ِ
أل ْخ َرى
ِح َد ُ
ـم ْؤ ِم ِن َ
ان ِم َن ا ْل ُ
ين ْاق َت َتلُوا َفَأ ْص ِل ُحوا َب ْي َن ُه َما َفِإ ْن َب َغ ْت إ ْ
َم ِر ا ِ
َق ِس ُطوا
اء ْت َفَأ ْص ِل ُحوا َب ْي َن ُه َما بِا ْل َع ْد ِل َوأ ْ
يء ِإ َلى أ ْ
هلل َفِإ ْن َف َ
َف َقا ِتلُوا ا َّل ِتي َت ْب ِغي َح َّتى َت ِف َ
ِن ا َ
ين}[الحجرات.]9 :
إ َّ
ـم ْق ِس ِط َ
هلل ُي ِح ُّب ا ْل ُ

تحريم الظلم في اإلسالم
أشد
اإلسالم بالعدل
َم َر
َّ
وحث عليهَ ،ح َّر َم الظلم َّ
أشد التحريم ،وقاومه َّ
ُ
وبقدر ما أ َ
المقاومة ،سواء ُظلْـم النفس أم ُظلْـم اآلخرين ،وبخاصة ُظلْـم األقوياء للضعفاء،
وظلْـم األغنياء للفقراءُ ،
ُ
الح َّكام للمحكومين ،وك َّلما
اشتد ضعف اإلنسان
َّ
وظلْـم ُ
ْـم َع َلى
إثما[]221؛ ففي الحديث القدسيَ « :يا ِع َبا ِديِ ،إ ِّني َح َّر ْم ُت ُّ
كان ظلمه َّ
أشد ً
الظل َ
ال َت َظا َل ُموا»[ .]222ويقول الرسول صلى اهلل عليه
ُه َب ْي َن ُك ْم ُم َح َّر ًما َف َ
َن ْف ِسيَ ،و َج َع ْلت ُ
س َب ْي َن ُه َو َب ْي َن ا ِ
اب»[.]223
ـم ْظل ِ
هلل ِح َج ٌ
وسلم لمعاذَ ...« :وا َّت ِق َد ْع َو َة ا ْل َ
ُوم؛ َفِإ َّن ُه َل ْي َ
 220البخاري :كتاب الصوم ،باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له ( ، )2381والترمذي
(. )3142
 221انظر :يوسف القرضاوي :مالمح المجتمع المسلم الذي ننشده ص.531
 ، )77 222وأحمد ( ، )85412والبخاري في األدب المفرد ( ، )094وابن حبان ( ، )916والبيهقي في شعب اإليمان ( ، )8807والسنن الكبرى
(. )38211
 223البخاري :كتاب المغازي ،باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع ( ، )0004ومسلم :كتاب اإليمان ،باب الدعاء إلى
الشهادتين وشرائع اإلسالم ()72
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ُوم
ال َث ٌة َ
«ث َ
وقالَ :
الصا ِئ ُم َح َّتى ُي ْف ِط َرَ ،وا ِ
ـم ْظل ِ
ُر ُّد َد ْع َوت ُ
إل َم ُ
ُه ْمَّ :
ام ا ْل َعا ِد ُلَ ،و َد ْع َو ُة ا ْل َ
ال ت َ
َي ْر َف ُع َها ُ
الر ُّبَ :و ِع َّز ِتي َ
أل ْن ُص َر َّن ِ
الس َماءَِ ،و َي ُق ُ
ك
اهلل َف ْو َق ا ْل َغ َم ِ
امَ ،و َي ْف َت ُح َل َها َأ ْب َو َ
اب َّ
ول َّ
ين»[.]224وهكذا هو العدل ..ميزان السماء في مجتمع اإلسالم.
َو َل ْو َب ْع َد ِح ٍ

 224الترمذي :كتاب الدعوات ،باب في العفو والعافية ( )8953وقال :هذا حديث حسن .وابن ماجه ( ، )2571وأحمد ( )0308وقال شعيب
األرناءوط :صحيح بطرقه وشواهده.
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الرحمة في اإلسالم..أهميتها ونماذج منها
أهمية الرحمة في التشريع اإلسالمي
إن أول ما يلفت األنظار في كتاب اهلل عز وجل  -وهو دستور المسلمين ،وأهم مصادر
التشريع  -أن كل السور فيه  -باستثناء سورة التوبة  -قد ُص ِّدرت بالبسملة ،وُأ ِ
لحق
بالبسملة صفتا الرحمن الرحيم ..وليس يخفى على أحد أن تصدير كل السور
بهاتين الصفتين أمر له داللته الواضحة على أهمية الرحمة في التشريع اإلسالمي،
أيضا التقارب في المعنى بين الرحمن والرحيم ،والعلماء لهم
وال يخفى على ٍ
أحد ً
225
تفصيالت كثيرة وآراء متعددة في الفرق بين اللفظين[ ] ،وكان من الممكن أن
يجمع اهلل عز وجل مع صفة الرحمة صفة أخرى من صفاته ،كالعظيم أو الحكيم
أو السميع أو البصير ،وكان من الممكن أن يجمع مع الرحمة صفة أخرى تحمل
معنى آخر ُي َح ِّقق توازنًا عند القارئ؛ بحيث ال تطغى عنده صفة الرحمة؛ وذلك
مثل :الجبار أو المنتقم أو القهار ،ولكن الجمع بين هاتين الصفتين المتقاربتين في
قد َمة
بداية كل سور القرآن الكريم يعطي االنطباع الواضح ًّ
جدا ،وهو أن الرحمة ُم َّ
بال منازع على كل الصفات األخرى ،وأن التعامل بالرحمة هو األصل الذي ال ينهار
أبدا ،وال يتداعى أمام غيره من األصول.
ً
و ُي َؤ ِّ
أن أول السور التي نراها في ترتيب القرآن الكريم[،]226
كد هذا المعنى و ُيظهره َّ
وهي الفاتحة ،قد اف ُت ِتحت بالبسملة  -وفيها صفتا الرحمن الرحيم  -كبقية السور،
تكر َرتا في السورة ذاتها ،وهذا التصدير
ثم نجد فيها صفتي الرحمن الرحيم قد َّ
أيضا ،وكما هو معلوم فسورة
للقرآن الكريم بهذه السورة بالذات له داللته الواضحة ً
الفاتحة هي السورة التي يجب على المسلم أن يقرأها في كل ركعة من ركعات
صالته كل يوم ،ومعنى ذلك أن المسلم ُي َر ِّد ُد لفظ الرحمن مرتين على األقل،
و ُي َر ِّد ُد لفظ الرحيم مرتين على األقل ،فهذه أربع مرات
يتذكر فيها العبد رحمة
َّ
اهلل عز وجل في كل ركعة من ركعات الصالة ،وهذا يعني ترديد صفة الرحمة
ُم ِّثل الفروض التي على
في كل يوم
ٍ
ثمان وستين مرة في خالل سبع عشرة ركعة ت َ
 225ابن حجر :فتح الباري.953 ،853/31 ،
 226ترتيب سور القرآن الكريم توقيفي ،بمعنى أن اهلل عز وجل أوحى لرسوله أن يرتب القرآن هذا الترتيب الذي بين أيدينا اليوم،
مع أن اآليات والسور نزلت بترتيب مختلف .انظر :أبو عبد اهلل الزركشي :البرهان في علوم القرآن .062/1
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جيدا لمدى االحتفال بهذه الصفة الجليلة :صفة الرحمة.
المسلم؛ مما ُي ْع ِطي
تصو ًرا ً
ُّ
وإن هذا ُي َف ِّسر لنا الكثير من األحاديث التي ذكرها الرسول صلى اهلل عليه وسلم ،
رب العالمين ،ومنها ما يرويه أبو هريرة رضي اهلل عنه أن رسول
والتي تصف رحمة ِّ
ِن ا َ
ك َت َب ِ
ِن َر ْح َم ِتي
هلل َ
ْقإ َّ
اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال« :إ َّ
ـخل َ
َن َي ْخل َ
ُق ا ْل َ
ك َتا ًبا َق ْب َل أ ْ
ش»[.]227
ُوب ِع ْن َد ُه َف ْو َق ا ْل َع ْر ِ
َس َب َق ْت َغ َضبِيَ ،ف ُه َو َم ْكت ٌ
وهذا
إعالن واضح على أن الرحمة مقدمة على الغضب ،وأن الرفق ُم َق َّدم على
الشدة.
ٌ
َّ

بعثة الرسول صلى اهلل عليه وسلم رحمة للعالمين
وإضافة إلى ذلك كله فإن اهلل عز وجل قد بعث رسول اإلسالم صلى اهلل عليه
اك ِإ َّ
ال َر ْح َم ًة
َر َس ْل َن َ
وسلم رحمة لإلنسانية ورحمة للعالمين ،فقال تعالىَ :
{و َما أ ْ
ين}[األنبياء ،]701 :وقد أوضح ذلك في شخصه صلى اهلل عليه وسلم وفي
ْعا َل ِم َ
ِلل َ
محف ًزا
تعامالته مع أصحابه وأعدائه على السواء؛ حتى إنه صلى اهلل عليه وسلم قال
ِّ
ال َي ْر َح ُم ُ
ِّ
ال َي ْر َح ُم
الخل ِ
ومرغ ًبا على ال َّت َخ ّل ِ
اهلل َم ْن َ
ُق وتلك القيمة النبيلةَ « :
ُق بهذا ُ
228
اعتبار لجنس أو
َح ٍد ،دون
عامة تشمل ُ
ٍ
اس»[ ] .وكلمة الناس لفظة َّ
ك َّل أ َ
ال َّن َ
عام يتناول رحمة األطفال وغيرهم[ .]229وقال ابن
دين،وفي ذلك قال العلماء :هذا ٌّ
ْق؛ فيدخل المؤمن والكافر
الخل ِ
بطال[« :]230فيه
ُّ
الحض على استعمال الرحمة لجميع َ
والبهائم؛ المملوك منها وغير المملوك ،ويدخل في الرحمة التعاهد باإلطعام والسقي
والتخفيف في الحمل وترك
التعدي بالضرب[.]231
َّ
ِي ِد ِه،
وقد أقسم الرسول صلى اهلل عليه وسلم في حديث آخر قائالًَ :
«وا َّل ِذي َن ْف ِسي ب َ
َن َم ِجي ٌد ِ
وظ((البروج ، )5117( )22 ،12 :واللفظ له،
َو ٍح َم ْح ُف ٍ
﴿ب ْل ُه َو ُق ْرآ ٌ
*في ل ْ
 227البخاري :كتاب التوحيد ،باب قول اهلل تعالىَ :
ومسلم :كتاب التوبة ،باب في سعة رحمة اهلل تعالى ( ، )1572وفي رواية غلبت بد ً
ال من سبقت،البخاري :كتاب بدء الخلق (. )2203
 228البخاري :كتاب التوحيد ،باب ما جاء في دعاء النبي أمته إلى توحيد اهلل تبارك وتعالى ( ، )1496ومسلم :كتاب الفضائل ،باب
رحمته الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك (. )9132
 229النووي :المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج .77/51
أيضا بابن اللجام ،كان من أهل العلم والمعرفة والفهم ،مليح
 230ابن بطال :هو علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال ،ويعرف ً
عدة مجلدات ،وتوفي سنة (944هـ)  .انظر :الزركلي :األعالم  ،58/4والذهبي :سير
الخط ،حسن الضبط .شرح صحيح البخاري في َّ
أعالم النبالء .74/81
 231المباركفوري :تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي .24/6
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ال َي َض ُع ُ
اهلل َر ْح َم َت ُه ِإ َّ
س
ال َع َلى َر ِح ٍ
يم» .قالوا :يا رسول اهلل ،كلنا يرحم .قالَ « :ل ْي َ
ك ْم َص ِ
كافة،
اف ًة»[ .]232فالمسلم يرحم الناس
َّ
ك َّ
َح ِد ُ
اس َ
ِر ْح َمة أ َ
اح َب ُه؛ َي ْر َح ُم ال َّن َ
بَ
أطفا ً
وشيوخا ،مسلمين وغير مسلمين.
ال ونسا ًء
ً
«ار َح ُموا َم ْن ِفي ا َ
ض َي ْر َح ْم ُك ْم َم ْن ِفي
أيضا صلى اهلل عليه وسلم :
أل ْر ِ
وقال ً
ْ
233
«م ْن»تشمل كل َمن في األرض.
الس َماءِ»[ ] .وكلمة َ
َّ
ِر
ُع ّب ُ
وهكذا هي الرحمة في مجتمع المسلمين ،تلك القيمة األخالقية العملية التي ت َ
عن تعاطف اإلنسان مع أخيه اإلنسان ،بل هي رحمة تتجاوز اإلنسان بمختلف أجناسه
وأديانه إلى الحيوان األعجم ،إلى الدواب واألنعام ،وإلى الطير والحشرات!
فقد أعلن النبي صلى اهلل عليه وسلم أن امرأة دخلت النار ألنها َق َس ْت على ِه َّر ٍة
ار ِفي ِه َّر ٍة َر َب َط ْت َها؛ َف َل ْم
ولم ترحمها ،فقال صلى اهلل عليه وسلم َ « :د َخ َل ِت ْ
ام َرَأ ٌة ال َّن َ
اشا َ
ض»[.]234
أل ْر ِ
خ َش ِ
ُط ِع ْم َهاَ ،و َل ْم َت َد ْع َها َت ْأ ُ
تْ
ك ُل ِم ْن َ
كما أعلن صلى اهلل عليه وسلم أن اهلل عز وجل غفر لرجل رحم كل ًبا فسقاه من
ش؛ َف َن َز َل
اش َت َّد َع َل ْي ِه ا ْل َع َط ُ
العطش ،فقال صلى اهلل عليه وسلم َ « :ب ْي َنما َر ُج ٌل َي ْم ِشي َف ْ
ك ُلال َّث َرى ِ
الَ :ل َق ْد
م َن ا ْل َع َط ِ
ْه ُثَ ،ي ْأ ُ
شَ ،ف َق َ
ِب ْئ ًرا َف َش ِر َب ِم ْن َهاُ ،ث َّم َخ َر َجَ ،فِإ َذا ُه َو ب َ
ِكل ٍ
ْب َيل َ
َم َس َك ُه ب ِ
َب َل َغ َه َذا ِم ْث ُل ا َّل ِذي َب َل َغ بِيَ .ف َم َ
ْبَ ،ف َش َك َر
أل ُخ َّف ُهُ ،ث َّم أ ْ
ِفي ِهُ ،ث َّم َر ِق َي َف َس َقى ا ْل َكل َ
ُ
ِ
ِد
أجرا؟
كب ٍ
قال«:في ُ
ك ِّل َ
اهلل َل ُهَ ،ف َغ َف َر َل ُه» .قالوا :يا رسول اهللَّ ،
وإن لنا في البهائم ً
َج ٌر»[.]235
َر ْط َب ٍة أ ْ
بل إن الرسول صلى اهلل عليه وسلم أعلن ألصحابه أن الجنة َف َت َح ْت أبوابها لزانية
«ب ْي َن َما
تحر َ
ك ِت الرحمة في قلبها نحو كلب! فقال صلى اهلل عليه وسلم َ :
َّ
) 232مسند أبي يعلى ( ، )8524والبيهقي :شعب اإليمان ( ، )06011وصححه األلباني ،انظر :السلسلة الصحيحة (. )761
 233الترمذي عن عبد اهلل بن عمرو :كتاب البر والصلة ،باب ما جاء في رحمة المسلمين ( ، )4291وأحمد ( ، )4946والحاكم ()4727
 ،وقال أبو عيسى :هذا حديث حسن صحيح ،وصححه األلباني ،انظر :صحيح الجامع (. )2253
 234البخاري :كتاب بدء الخلق ،باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم ( ، )0413ومسلم :كتاب التوبة ،باب في سعة رحمة
اهلل تعالى وأنها سبقت غضبه (. )9162
 235البخاري :كتاب المساقاة والشرب ،باب فضل سقي الماء ( ، )4322ومسلم :كتاب السالم ،باب فضل ساقي البهائم المحترمة
وإطعامها (. )4422
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236
ش ،إ ِْذ َرَأ ْت ُه َب ِغ ٌّي[ِ 238
ِر ِ
يل
ُه ا ْل َع َط ُ
ْب ُي ِط ُ
ِس َرا ِئ َ
]كا َد َي ْق ُتل ُ
ك َّي ٍة[َ 237
َ
كل ٌ
]م ْن َب َغ َايا َ
ب ِني إ ْ
يف[ ]ب َ
240
239
،ف ُغ ِف َر َل َها ِب ِه»[ ].
]،ف َس َق ْت ُه َ
وق َها[ َ
َ
ف َن َز َع ْت ُم َ

وإن المرء ليدهش :وما كلب ارتوى إلى جانب جريمة زنا؟! لكن الحقيقة تكمن
فيما وراء الفعل ،وهي الرحمة التي في قلب اإلنسان ،والتي على ضوئها تأتي أفعاله
ِ
عامة.
أثر
وأعماله ،ومدى ِ
وقيمة ذلك في المجتمع اإلنساني بصفة َّ

الرحمة بالحيوان األعجم والطيور الصغيرة
جوع
ومما جاء به اإلسالم من الرحمة ،دعوته إلى رحمة الحيوان األعجم من أن ُي َّ
َّ
حمل فوق طاقته! فقد قال صلى اهلل عليه وسلم في رحمة بالغة حين َم َّر على
أو ُي َّ
بعير قد لحقه الهزال« :ا َّت ُقوا ا َ
وها َصا ِل َح ًة،
ـم ْع َج َم ِةَ ...
ار َ
ك ُب َ
هلل في َه ِذ ِه ا ْل َب َها ِئ ِم ا ْل ُ
ف ْ
ُوها َصا ِل َح ًة»[.]241
َو ُ
كل َ
ِن َر ِح ْم َت َها
الشاة أن أذبحها.
فقال»:و َّ
وقال رجل :يا رسول اهلل ،إ ِّني ألرحم َّ
الشا ُة إ ْ
َ
ك ُ
اهلل»[.]242
َر ِح َم َ
ويتجاوز اإلسالم الرحمة بالبهائم إلى الرحمة بالطيور الصغيرة التي ال ينتفع بها
«م ْن َق َت َل
اإلنسان كنفعه بالبهائم ،فتراه صلى اهلل عليه وسلم يقول في عصفورَ :
جِإ َلى ا ِ
ام ِةَ ،ي ُق ُ
النًا َق َت َل ِني َع َبثًا،
ورا َع َبثًا َع َّ
ِن ُف َ
ولَ :يا َر ِّب،إ َّ
ُع ْص ُف ً
هلل عز وجل َي ْو َم ا ْل ِق َي َ
243
َو َل ْم َي ْق ُت ْل ِني ِل َم ْن َف َع ٍة»[ ]!
ِ
وحام َح ْوله ،انظر :ابن منظور :لسان العرب ،مادة طوف .522/9
نواحيه
استدار وجاء من
ُيطيف :يدور ،طاف بالمكان وأ َ
َ
َطاف به ْ
َر ِ
ك َّية :البئر مطوية أو غير مطوية ،انظر :ابن منظور :لسان العرب ،مادة ركا .333/41
مطلقاَ ،
َب ِغ ّي :الزانية ،وتطلق على ا َ
كن َي ْف ُج ْر َن ،انظر :ابن منظور :لسان العرب ،مادة بغا .57/41
أل َم ِة
ً
ألن اإلماء َّ
وق :الذي ُيلبس فوق الخف ،وهي كلمة فارسية معربة .انظر :ابن منظور :لسان العرب ،مادة موق .053/01
الم ُ
ُ
ِ
ِ
يم﴾( ، )0823ومسلم :كتاب السالم ،باب فضل ساقي البهائم
و
ف
ه
ْك
ل
ا
اب
ح
َص
أ
َن
أ
ت
ب
س
ح
َم
أ
﴿
باب
األنبياء،
كتاب
البخاري:
َ
ّ
الر ِق ِ
َ
َ
ْ َ َ
ْ َ ْ
ْ َ َّ

236
237
238
239
240
المحترمة وإطعامها (. )5422
 241أبو داود :كتاب الجهاد ،باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم ( ، )8452وأحمد ( )26671وقال شعيب األرناءوط :إسناده
صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح .وابن حبان ( ، )645وقال األلباني :صحيح .انظر :السلسلة الصحيحة (. )32
 242أحمد ( ، )03651والحاكم ( ، )2657وقال :هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه ،والطبراني :المعجم الكبير ( . )61751وقال
األلباني :صحيح .انظر صحيح الترغيب والترهيب (. )4622
 243النسائي عن الشريد بن سويد ( ، )6444وأحمد ( ، )88491وابن حبان ( ، )3995والطبراني :المعجم الكبير  ،974/6وقال الشوكاني:
هو حديث مروي من طرق قد صحح األئمة بعضها .انظر :الشوكاني :السيل الجرار 083/4
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ويروي المؤرخون أن عمرو بن العاص في فتح مصر نزلت حمامة بفسطاطه
(خيمته) فاتخذت من أعاله ُع ًّشا ،وحين أراد عمرو الرحيل رآها ،فلم يشأ أن يهيجها
بتقويضه ،فتركه وتكاثر العمران من حوله ،فكانت مدينة (الفسطاط).
كما يروي ابن عبد الحكم[]244في سيرة الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز أنه
الس َك ِ
ال لحاجة ،وأنه كتب إلى صاحب ِّ
نهى عن ركض الفرس إ َّ
أحدا
ك أن ال يحملوا ً
بلجام ثقيل ،وال ينخس بمقرعة في أسفلها حديدة .وكتب إلى واليه بمصر :أنه
ال نقاالت يحمل على البعير منها ألف رطل ،فإذا أتاك كتابي هذا،
بلغني أن بمصر إب ً
245
فال أعرفن أنه يحمل على البعير أكثر من ستمائة رطل[ ].
تمكنت من قلوب أفراده وبنيه،
وهكذا هي الرحمة في المجتمع اإلسالمي ..حيث َّ
ُون للمحتاج،
وي ِئ ّن َ
وي ِح ّن َ
ُون على المريضَ ،
فتراهم َي ِر ُّق َون للضعيف ،ويألمون للحزينَ ،
وي ْن ُبو عن
أعجما ..وبهذه القلوب
وإن كان حيوانًا
ً
الحية الرحيمة يصفو المجتمعَ ،
َّ
وم ْن حوله.
خير وب ٍّ
الجريمة ،و ُيصبح َم ْص َد َر ٍ
ِر وسالم ِل َما حوله َ

 244ابن عبد الحكم781( :هـ752 -هـ) محمد بن عبد اهلل بن عبد الحكم ،أبو القاسم ،مؤرخ وفقيه مالكي .مصري المولد والوفاة.
انظر :الزركلي :األعالم .282/3
 245انظر :محمد بن عبد اهلل بن عبد الحكم :سيرة عمر بن عبد العزيز .141/1
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العالقة بين المسلمين وغير المسلمين
مقدمة
لم تقتصر األنظمة في الحضارة اإلسالمية على معالجة شئون المسلمين وشئون
اهتمت -كذلك -بتنظيم َعالقة
غير المسلمين في الدولة اإلسالمية فقط ،وإنما
َّ
المسلمين بغيرهم من الشعوب والدول األخرى ،وقد كان لها في ذلك أسس ومبادئ
ْـم والحرب على السواء ،تلك
العالقات ،وذلك َ
السل ِ
حال ِّ
لما يجب أن تكون عليه هذه َ
الحاالت التي َت َت َج َّلى فيها عظمة الحضارة اإلسالمية ،وتعلو إنسانيتها َخ َّفاقة.

اإلسالم دين السالم
ِّ
المصدقين
حقا األصل في اإلسالم ،وقد أمر اهلل تعالى عباده المؤمنين به
السالم هو ًّ
ِعوا ُخ ُط َو ِ
آمنُوا ْاد ُخلُوا ِفي ِّ
ات
اف ًة َو َ
ك َّ
ْـم َ
السل ِ
{يا َأ ُّي َها ا َّل ِذ َ
ال َت َّتب ُ
برسوله قائالًَ :
ين َ
246
الش ْي َط ِ
عبر
َّ
ان ِإ َّن ُه َل ُك ْم َع ُد ٌّو ُمب ٌ
ِين}[البقرة ،]802 :والسلم هنا هو اإلسالم[ ] ،وقد َّ
عن اإلسالم بالسلم ألنه سالم لإلنسان؛ سال ٌم له في نفسه ،وفي بيته ،وفي مجتمعه،
ومع من حوله؛ فهو دين السالم.
وال َغ ْر َو حين نجد أن كلمة اإلسالم ُم ْش َت َّقة من (السلم) ،وأن السالم من َأ ْب َر ِز
المبادئ اإلسالمية ،إن لم يكن أبرزها على اإلطالق ،بل من الممكن أن يرقى ليكون
ُم َرا ِد ًفا السم اإلسالم نفسه؛ باعتبار أصل الما َّدة اللغوية[.]247
ِئ للتعاون والتعارف وإشاعة الخير
ُه ّي ُ
فالسلم في اإلسالم هو الحالة األصلية التي ت َ
عامة ،وإذا احتفظ غير المسلمين بحالة السلم ،فهم والمسلمون في نظر
بين الناس َّ
248
ثابت بين المسلمين وغيرهم ،ال ببذل أو
اإلسالم إخوان في اإلنسانية[ ] ،فاألمان
ٌ
عقد ،وإنما هو ثابت على أساس أن األصل السلم ،ولم يطرأ ما يهدم هذا األساس من
عدوان على المسلمين[.]249
246
247
248
249

انظر :ابن كثير :تفسير القرآن العظيم .565/1
انظر :محمد الصادق عفيفي :اإلسالم والعالقات الدولية ص ،601وظافر القاسمي :الجهاد والحقوق الدولية في اإلسالم ص.151
محمود شلتوت :اإلسالم عقيدة وشريعة ص.354
انظر :صبحي الصالح :النظم اإلسالمية نشأتها وتطورها ص.025
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عالقة المسلمين بالشعوب غير المسلمة
والمحبة مع غيرهم من أتباع
ومن الواجب على المسلمين أن ُيقيموا َعالقات المو َّدة
َّ
ال عند هذه ا ُ
الديانات األخرى والشعوب غير المسلمة؛ نزو ً
وانطالقا
أل ُخ َّوة اإلنسانية،
ً
اك ْم ُش ُعو ًبا
ك ٍر َوُأ ْن َثى َو َج َع ْل َن ُ
اس ِإ َّنا َخ َل ْق َن ُ
اك ْم ِم ْن َذ َ
{يا َأ ُّي َها ال َّن ُ
من اآلية الكريمة َ
ار ُفوا}[الحجرات ،]31 :ف َت َع ُّدد هذه الشعوب ليس للخصومة والهدم؛ وإنما
َو َق َبا ِئ َل ِل َت َع َ
والتحاب[.]250
هو َم ْد َعاة للتعارف والتوا ِّد
ِّ
بالسلْـم مع غير المسلمين
ويشهد لهذا االتجاه
ُ
العديد من اآليات القرآنية التي أ َ
َم َر ْت ّ
ْـم
{وإ ْ
ْ
لسل ِ
للصل ِ
إن َأ ْب َد ُوا االستعداد والميل ُّ
ْـح والسالم؛ فيقول اهلل تعالىَ :
ِن َج َن ُحوا ِل َّ
ك ْل َع َلى ا ِ
ُب ْر ِه ُن بشكل قاطع
اج َن ْح َل َها َو َت َو َّ
َف ْ
هلل}[األنفال ،]16 :وهذه اآلية الكريمة ت َ
السلْـم على الحرب ،فمتى مال األعداء إلى
على ُح ِّب المسلمين وإيثارهم لجانب ّ
حقوق للمسلمين
ضياع
ْـم َر ِض َي المسلمون به ،ما لم يكن من وراء هذا األمر
ٍ
السل ِ
ُ
ّ
سلب إلرادتهم.
أو ٍ
الس ِّدي[]251وابن زيد[ :]252معنى اآلية :إن َد َع ْو َك إلى الصلح فأجبهم[ .]253واآلية
قال ُّ
ُؤ ِّ
كد حرص اإلسالم على تحقيق السالم ،حتى لو أظهر األعداء
التالية لهذه اآلية ت َ
َن
يدوا أ ْ
ِن ُي ِر ُ
{وإ ْ
السلم وأبطنوا الخيانة ،يقول تعالى يخاطب رسوله الكريمَ :
ك ُ
ين}[األنفال،]26 :أي أن
َي ْخ َد ُع َ
وك َفِإ َّن َح ْس َب َ
ـم ْؤ ِم ِن َ
اهلل ُه َو ا َّل ِذي َأ َّي َد َك ِب َن ْص ِر ِه َوبِا ْل ُ
اهلل يتو َّلى كفايتك وحياطتك[.]254
وقد كان الرسول rيعتبر السالم من األمور التي على المسلم أن يحرص عليها
ُك ا ْل َع ِ
اف َي َة ِفي
َسَأل َ
ويسأل اهلل أن يرزقه إ َّياها ،فكان يقول rفي دعائه :»ال َّل ُه َّم ِإ ِّني أ ْ
255
الد ْن َيا َو ِ
اء ا ْل َع ُد ِّو،
ُّ
اآلخ َر ِة.] [»..بل خطب ذات يوم في الصحابة قائالً« :ال َت َت َم َّن ْوا ِل َق َ
 250جاد الحق :مجلة األزهر ص 018ديسمبر 3991م.
 251السدي :هو إسماعيل بن عبد الرحمن السدي (ت 821هـ547/م) تابعي ،حجازي األصل ،سكن الكوفة ،قال فيه ابن تغري بردي:
ً
عارفا بالوقائع وأيام الناس» .انظر :ابن تغري بردي :النجوم الزاهرة .093/1
إماما
«صاحب التفسير والمغازي والسير ،وكان ً
 252ابن زيد :هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت نحو 071هـ687/م) فقيه ،محدث ،مفسر ،له من الكتب« :الناسخ والمنسوخ»،
و«التفسير» .توفي في أول خالفة هارون الرشيد .انظر :ابن النديم :الفهرست .513/1
 253انظر :القرطبي :الجامع ألحكام القرآن .993 ،893/4
 254راجع في هذا المعنى القرطبي :الجامع ألحكام القرآن .004/4
 255أبو داود :كتاب األدب ،باب ما يقول إذا أصبح ( ، )4705وابن ماجه ( ، )1783وأحمد ( )5874وقال شعيب األرناءوط :إسناده صحيح
رجاله ثقات .وابن حبان ( ، )169ورواه البخاري في األدب المفرد ( ، )0021والطبراني في الكبير ( ، )69231والنسائي في السنن الكبرى
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َو َسلُوا ا َ
هلل ا ْل َع ِ
ِروا»[ .]256كما كان rيكره كلمة حرب،
ُم ُ
اف َي َةَ ،فِإ َذا َل ِقيت ُ
اصب ُ
وه ْم َف ْ
َح ُّب ا َ
ع ْب ُد ا ِ
أل ْس َما ِء ِإ َلى ا ِ
و َه َّما ٌم،
ح ِ
هللَ :
وأ ْ
ار ٌث َ
الر ْح َم ِنَ ،
هلل َ
َص َد ُق َهاَ :
فقال« :أ َ
و َع ْب ُد َّ
َق َب ُح َهاَ :ح ْر ٌب َو ُم َّرةُ»[.]257
وأ ْ
َ

( ، )10401وصححه األلباني ،انظر :صحيح وضعيف سنن أبي داود (. )4705
 256البخاري :كتاب الجهاد والسير ،باب كان النبي ﷺإذا لم يقاتل أول النهار أخر ، )4082( ...ومسلم :كتاب الجهاد والسير ،باب
كراهة تمني لقاء العدو واألمر بالصبر عند اللقاء (.)2471
 257أبو داود :كتاب األدب ،باب في تغيير األسماء ( ، )0594والنسائي ( ، )8653وأحمد ( ، )45091والبخاري في األدب المفرد (، )418
وصححه األلباني ،انظر :السلسلة الصحيحة (. )0401
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المعاهدات بين المسلمين وغير المسلمين
مقدمة
من منطلق السلم والسالم كانت معاهدات المسلمين مع غيرهم ،والتي بها ومن
خاللها يصير الفريقان  -المسلمون مع غيرهم  -في مرحلة سلم ،أو مهادنة وموادعة.
حرب عارضة
إما إلنهاء
ٍ
العالقة هو السلم ،فالمعاهدات تكون َّ
«وإذا كان األصل في َ
والعود إلى حال السلم الدائم ،أو أنها تقرير للسلم وتثبيت لدعائمه؛ لكيال يكون من
بعد ذلك العهد احتمال اعتداء ،إ َّ
نقضا للعهد»[.]258
ال أن يكون ً
وعبر عصور طويلة مارست الدول اإلسالمية توقيع االتفاقيات والمعاهدات مع الدول
ً
وشروطا ومبادئ عديدة،
غير اإلسالمية ،وتضمنت تلك االتفاقيات التزامات وقواعد
بشكل ُي َم ِّث ُل َت َط ُّو ًرا في القانون الدولي اإلسالمي.

تعريف المعاهدات واالتفاقيات
المعاهدات هي تلك االتفاقات أو العهود أو المواثيق التي تعقدها الدولة اإلسالمية
ُس َّمى المعاهدة في الحالة األخيرة
مع غيرها من الدول في حالتي السلم والحرب ،وت َ
الصلح على َت ْرك الحرب ،لقوله :I
موادعة أو مصالحة أو مسالمة ،و ُي َق َّر ُر بمقتضاها
ُ
ك ْل َع َلى ا ِ
هلل}[األنفال.]16 :
اج َن ْح َل َها َو َت َو َّ
{وإ ْ
لسل ِ
ْـم َف ْ
َ
ِن َج َن ُحوا ِل َّ

نماذج من المعاهدات اإلسالمية
معاهدة النبي مع يهود المدينة
ومن المعاهدات التي ُو ِّق َع ْت بين الدول اإلسالمية وغيرها ما عاهد عليه رسول اهلل r
يهود المدينة عند ُق ُد ِ
وم ِه إليها ،وجاء في هذا العهد :إن اليهود ُي ْن ِف ُقون مع المؤمنين،
ما داموا محاربين ،وإن يهود بني عوف ُأ َّمة مع المؤمنين ،لليهود دينهم وللمسلمين
 258محمد أبو زهرة :العالقات الدولية في اإلسالم ص.97
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ال َم ْن َظ َل َم وَأ ِث َم ،فإنه ال ُيو ِت ُغ[]259إ َّ
دينهم؛ مواليهم وأنفسهم ،إ َّ
ال نفسه وأهل بيته،
وإن ليهود بني النجار ،وبني الحارث ،وبني ساعدة ،وبني جشم ،وبني األوس ،وبني
الشطيبة مثل ما ليهود بني عوف ،وإن بطانة َي ُهو َد كأنفسهم ،وإن على اليهود
نفقتهم ،وعلى المسلمين نفقتهم ،وإن بينهم النصر على َم ْن حارب هذه الصحيفة،
ِر دون اإلثم ،وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه ،وإن النصر
وإن بينهم النصح والنصيحة والب ُّ
مضار وال آثم ،وإن اهلل على أ ْت َقى ما في هذه
للمظلوم ،وإن الجار كالنفس غير
ٍّ
الصحيفة وأ ََب ّره ،وإن بينهم النصر على َم ْن َد َه َم يثرب ،وإذا ُد ُعوا إلى صلح فإنهم
ُي َصا ِلحون ،وإذا ُد ُعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين ،إ َّ
ال َم ْن حارب في الدين
على كل أناس ِح َّص َتهم من جانبهم الذي ِق َب َل ُه ْم ،وإنه ال َي ُح ُ
ول هذا الكتاب دون ظالم
جار لمن َب َّر وا َّت َقى[.]260
أو آثم ،وإن اهلل ٌ
ويتبين من هذا العهد أنه كان لتقرير حالة السلم بين اليهود والمسلمين ،كما أنه
أمان بينهم لضمان عدم وقوع الحروب ،كما يظهر من هذه المعاهدة أنها كانت
صريحا على نصر
نصا
الج َو ِ
«لح ْس ِن ِ
ُ
ار ،ولتثبيت دعائم العدل ،ويالحظ أن فيها ًّ
ً
261
المظلوم ،فهو عهد عادل إلقامة السلم وتثبيته بالعدل ونصر الضعيف»[ ].

معاهدة النبي مع نصارى نجران
وقد أوردت كتب السيرة
كنوزا ِع َّدة من أمثال هذه المعاهدات ،وكان منها على
ً
سبيل المثال المعاهدة التي عقدها رسول اهلل rمع نصارى نجران ،والتي جاء فيها:
ار ا ِ
ان َو َح ِ
َر ِض ِه ْم
«و ِل َن ْج َر َ
هلل َو ِذ َّم ُة ُم َح َّم ٍد ال َّنب ِّ
اش َي ِت َها ِج َو ُ
َ
ِي َع َلى َأ ْن ُف ِس ِه ْم َو ِم َّل ِت ِه ْم َوأ ْ
ِه ْم َو َش ِ
ك ِّل َما َت ْح َت أ َْي ِد ِ
َم َوا ِل ِه ْم َو َغا ِئب ِ
يل
ير ِت ِه ْم َو َت َب ِع ِه ْمَ ...و ُ
يه ْم ِم ْن َق ِل ٍ
َوأ ْ
اه ِد ِه ْم َو َع ِش َ
ير.]262[»..
ك ِث ٍ
َو َ
أْ

259
260
261
262

يوتغ :أي ُي ْهلك ،انظر :ابن منظور :لسان العرب ،مادة وتغ .854/8
انظر :ابن هشام :السيرة النبوية  ،405 ،305/1وابن كثير :السيرة النبوية .323 ،223/2
محمد أبو زهرة :العالقات الدولية في اإلسالم ص.18
البيهقي :دالئل النبوة ،باب وفد نجران  ،584/5وأبو يوسف :الخراج ص ،27وابن سعد :الطبقات الكبرى .882/1
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معاهدة النبي مع بني ضمرة
وكذلك معاهدته rمع بني َض ُم َرة[ ،]263وكان على رأسهم آنذاك مخشي بن عمرو
وأيضا عاهد رسول اهلل rبني مدلج ،الذين يعيشون في منطقة ينبع ،وذلك
الضمري،
ً
264
في ُج َمادى ا ُ
أيضا مع
ألو َلى من السنة الثانية من الهجرة[ ] ،وفعل نفس الشيء ً
قبائل جهينة ،وهي قبائل كبيرة تسكن في الشمال الغربي للمدينة المنورة[.]265

العهدة العمرية
أيضا عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب tألهل إيلياء
ومن المعاهدات اإلسالمية ً
(بيت المقدس)[ ،]266والتي سميت بالعهدة العمرية.
وبالنظر إلى هذه المعاهدات وغيرها نجد أن المسلمين إنما يحاولون العيش في َج ٍّو
مؤ ِثرين
دائما ْ
هادئ مسا ِل ٍم مع َم ْن يجاورونهم ،وأنهم لم َي ْس َع ْوا لقتال َق ُّط ،بل كانوا ً
السلم على الحرب ،والوفاق على الشقاق.

ضوابط وشروط المعاهدات في اإلسالم
ِ
ً
مواف َق ًة
وشروطا للمعاهدات َت ْض َم ُن لها أن تكون
هذا ،وقد أنشأ اإلسالم ضوابط
يزت.
َج ِل ِه ُأ ِج َ
للشريعة ,وللهدف الذي ِم ْن أ ْ
يقول اإلمام األكبر الشيخ محمود شلتوت[]267رحمه اهلل :واإلسالم حينما يترك
صحة
للمسلمين
َّ
الحق في إنشاء المعاهدات ِ -ل َما َي َر ْو َن من أغراض  -يشترط في َّ
المعاهدة ثالثة شروط:

 263قبيلة بني ضمرة :من القبائل العربية من بطون عدنان ،والتي تسكن في منطقة ودان غرب المدينة المنورة.
 264انظر :ابن هشام :السيرة النبوية .341/3
 265ابن سعد :الطبقات الكبرى .272/1
 266ولالطالع على نص المعاهدة انظر :الطبري :تاريخ األمم والملوك .054 ،944/2
ال لكلية الشريعة،
 267محمود شلتوت(3831 -0131هـ 3691 -3981/م)  :فقيه مفسر مصري ،ولد بالبحيرة ،وتخرج باألزهرُ ،ع ّيِن وكي ً
شيخا لألزهر (8591م) إلى وفاته.
ثم ً
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أو ًال:
َّ

العامة ،التي بها ِق َو ُام الشخصية اإلسالمية ،وقد
تمس قانونه األساسي وشريعته
أ َّ
ال
َّ
َّ
هلل َف ُه َو َب ِ
س ِفي ِ
اب ا ِ
اط ٌل»[ .]268ومعناه أن
ك َت ِ
«ك ُّل َش ْر ٍ
جاء في ذلك قوله ُ :u
ط َل ْي َ
كتاب اهلل يرفضه ويأباه.
اح بها الشخصية
ومن خالل هذا الشرط ال َي ْع َت ِر ُف
ُ
ُس َت َب ُ
اإلسالم بشرعية معاهد ٍة ت ْ
وتفتح لألعداء با ًبا ُي َم ِّكنُهم من اإلغارة على جهات إسالمية ،أو ُي ْض ِعف من
اإلسالمية،
ُ
شأن المسلمين؛ بتفريق صفوفهم ،وتمزيق َو ْح َدتهم.
ثان ًيا:

أن تكون مبنية على التراضي من الجانبين ،ومن هنا ال يرى اإلسالم قيمة لمعاهدة
ُم ِلي ِه طبيعة العقد؛
تنشأ على أساس من القهر والغلبة وأزيز (النفاثات) ،وهذا شرط ت ْ
بيعا وشرا ًء – ال ُب َّد فيه من عنصر الرضا{ :
فإذا كان عقد التبادل في سلعة ما ً -
اض ِم ْن ُك ْم}[النساء،]92 :فكيف بالمعاهدة ،وهي ل ُ
ِإ َّ
أل َّمة عقد
ار ًة َع ْن َت َر ٍ
ال أ ْ
َن َت ُك َ
ون ِت َج َ
حياة أو موت.
ثال ًثا:

تحديدا
ُح ِّد ُد االلتزامات والحقوق
ً
أن تكون المعاهدة ّ
بيِنة األهداف ،واضحة المعالم ،ت َ
ال َي َد ُع مجا ً
ال للتأويل والتخريج واللعب باأللفاظ ،وما ُأ ِصيبت معاهدات الدول
ِّ
المتحضرة -التي تزعم أنها تسعى إلى السلم وحقوق اإلنسان -باإلخفاق والفشل،
وكان سب ًبا في النكبات العالمية المتتابعة ،إ َّ
ال عن هذا الطريق ،طريق الغموض
وااللتواء في صوغ المعاهدات وتحديد أهدافها .وفي التحذير من هذه المعاهدات
{وال َت َّت ِخ ُذوا أ َْي َما َن ُك ْم َد َخال َب ْي َن ُك ْم َف َت ِز َّل َق َد ٌم َب ْع َد ُث ُبو ِت َها َو َت ُذ ُ
وقوا
يقول اهلل تعالىَ :
ِيل ا ِ
ُم َع ْن َسب ِ
هلل}[ النحل،]49 :والدخل هو الغش
الخفي يدخل في
ِما َص َد ْدت ْ
ُّ
وء ب َ
الس َ
ُّ
269
الشيء فيفسده[ ].
 268البخاري :كتاب الشروط ،باب المكاتب وما ال يحل من الشروط التي تخالف كتاب اهلل ( ، )4852ومسلم :كتاب العتق ،باب إنما
الوالء لمن أعتق ( ، )4051وابن ماجه عن عائشة ( )1252واللفظ له.
 269توفيق علي وهبة :المعاهدات في اإلسالم ص.101 ،001
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وجوب الوفاء بالعهد
َك َد ِت اآليات القرآنية وأحاديث الرسول rعلى وجوب الوفاء بالعهد ،ومن ذلك
وقد أ َّ
َو ُفوا بِا ْل ُع ُقو ِد}[ المائدة،]1 :وقوله تعالى:
{يا َأ ُّي َها ا َّل ِذ َ
آمنُوا أ ْ
قول اهلل تعالىَ :
ين َ
ِع ْه ِد ا ِ
ان َم ْسئُو ً
ال}
َو ُفوا}[األنعام،]251 :
ً
ِن ا ْل َع ْه َد َ
َو ُفوا بِا ْل َع ْه ِد إ َّ
كَ
{وأ ْ
هلل أ ْ
وأيضاَ :
َ
{وب َ
[اإلسراء،]43 :وغيرها الكثير من اآليات التي تشير إلى هذا المعنى العظيم.
وأما ما جاء في أحاديث الرسول rفمنهما رواه عبد اهلل بن عمرو رضى اهلل عنهما،
َّ
ان ُم َن ِ
اف ًقا َخا ِل ًصاَ :م ْن ِإ َذا َح َّد َث
ال ٍل َم ْن ُ
َر َب ُع ِخ َ
ك َّن ِفي ِه َ
كَ
قال :قال رسول اهلل « :rأ ْ
كا َن ْت ِفي ِه َخ ْص َل ٌة
ك َذ َبَ ،وِإ َذا َو َع َد أ ْ
اص َم َف َج َرَ ،و َم ْن َ
َ
َخ َل َفَ ،وِإ َذا َع َ
اه َد َغ َد َرَ ،وِإ َذا َخ َ
270
كا َن ْت ِفي ِه َخ ْص َل ٌة ِم َن ال ِّن َف ِ
اق َح َّتى َي َد َع َها»[ ] .وعن أنس tعن النبي rقال:
ِم ْن ُه َّن َ
271
ان َب ْي َن ُه َو َب ْي َن َق ْو ٍم
«م ْن َ
كَ
ام ِة»[ ] .وثبت عنه rأنه قالَ :
« ِل ُك ِّل َغا ِد ٍر ِل َوا ٌء َي ْو َم ا ْل ِق َي َ
272
ِذ ِإ َل ْي ِه ْم َع َلى َس َواءٍ»[ ].
ال َي ُح َّل َّن َع ْه ًداَ ،و َ
َع ْه ٌد َف َ
َو َي ْنب َ
َم ُد ُه ،أ ْ
ال َي ُش َّد َّن ُهَ ،ح َّتى َي ْم ِض َي أ َ
273
ال َم ْن َظ َل َم ُم َع ِ
َو
اه ًدا ،أ ِ
الَ« :أ َ
rق َ
وفي سنن أبي داود[ ]عن رسول اهلل َ
َو ا ْن َت َق َص ُه ،أ ْ
ام ِة»[.]274
ِغ ْي ِر ِط ِ
ك َّل َف ُه َف ْو َق َط َ
يب َن ْف ٍ
َ
َخ َذ ِم ْن ُه َش ْي ًئا ب َ
َو أ َ
سَ ،فَأ َنا َح ِج ُ
اق ِت ِه ،أ ْ
يج ُه َي ْو َم ا ْل ِق َي َ
أكثرهم
والفقهاء -وهم َي َر ْو َن أن الجهاد يكون مع األمير الصالح والفاسق -يذهب
ُ
أن الجها َد ال يكون مع األمير الذي ال يلتزم الوفاء بالعهود ،وعلى خالف القانون
إلى َّ
الدولي في الحضارة المعاصرة فإن َت َغ ُّي َر الظروف ال ُي َب ِّرر نكث العهد ،وحتى إذا عجز
المسلمون في ظروف ُم َع َّي َنة عن الوفاء بالتزاماتهم يجب عليهم مراعاة التزامات
الطرف الثاني ،ومن هذا الباب القصة المشهورة عندما استولى القائد المسلم أبو
عبيدة بن الجراح على حمص ،وأخذ من أهلها الجزية ،ثم اضطر إلى االنسحاب منها
السكان ،وقال« :إنما رددنا عليكم أموالكم؛ ألنه بلغنا ما
فر َّد الجزية التي أخذها من
َّ
 270البخاري :كتاب الجزية والموادعة ،باب إثم من عاهد ثم غدر ( ، )7003ومسلم :كتاب اإليمان ،باب بيان خصال المنافق (. )85
 271البخاري ،كتاب الجزية والموادعة ،باب إثم الغادر للبر والفاجر ( ، )5103ومسلم :كتاب الجهاد والسير ،باب تحريم الغدر
(. )5371
 272أبو داود :كتاب الجهاد ،باب في اإلمام يكون بينه وبين العدو عهد ( ، )9572والترمذي عن عمرو بن عبسة ( )0851واللفظ له،
وأحمد ( ، )55491وصححه األلباني ،انظر :صحيح الجامع ()0846
 273أبو داود :هو سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير األزدي السجستاني المشهور بأبي داود (572 -202هـ)  ،إمام أهل الحديث
في زمانه ،وهو صاحب كتابه المشهور بسنن أبي داود .ولد في سجستان من بالد فارس ،وتوفي بالبصرة .انظر :الذهبي :سير أعالم
النبالء .302/31
 274أبو داود :كتاب الخراج ،باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات ( ، )2503وصححه األلباني ،انظر :صحيح الجامع
(. )5562
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ُج ِم َع لنا من الجموع ،وأنكم قد اشترطتم علينا أن نمنعكم ،وإنا ال نقدر على ذلك..
وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم ،ونحن لكم على الشرط وما كتبنا بيننا وبينكم إن
نصرنا اهلل عليهم»[.]275
فتغير الظروف والمصلحة
واألمثلة كثيرة من هذا النوع في التاريخ اإلسالمي؛
ُّ
برره أن يرى المسلمون أنفسهم
تبرر في اإلسالم نقض العهد ،كما ال ُي ِّ
القومية ال ِّ
يؤكد
في مركز القوة تجاه الطرف الثاني ،وقد ورد النص الصريح في القرآن
ِّ
ال َت ْن ُق ُضوا ا َ
ك ِ
ان َب ْع َد َت ْو ِ
ِع ْه ِد ا ِ
يد َها
ُم َو َ
أل ْي َم َ
هلل ِإ َذا َع َ
{وأ ْ
ذلك ،فقال تعالىَ :
اه ْدت ْ
َو ُفوا ب َ
ِن ا َ
ُم ا َ
ُون}[النحل ،]19 :مع األخذ في
ك ِفي ً
هلل َع َل ْي ُك ْم َ
ال إ َّ
هلل َي ْع َل ُم َما َت ْف َعل َ
َو َق ْد َج َع ْلت ُ
االعتبار بأن ذلك التشديد على المسلمين بالوفاء بالعهد كان في وقت وفي بيئة لم
تكن القاعدة فيهما الوفاء بالعهود[.]276
ُو ِّق ُعها الدولة اإلسالمية مع الدول األخرى
هذا هو ُح ْك ُم اإلسالم في المعاهدات التي ت َ
لحفظ السالم؛ فنحن مطا َل ُبون بالوفاء بها ،والمحافظة عليها ،وعدم نقضها ،إ َّ
ال إذا
أما إذا لم ينقضها ،ولم ُي َظ ِ
اهر على عداء المسلمين ،فعلى المسلمين
نقضها ُ
العد ُّوَّ ،
ـم ْش ِر ِ
وك ْم َش ْي ًئا َو َل ْم
الوفاء لهم لقوله ِ{ :Iإ َّ
ين ُث َّم َل ْم َي ْن ُق ُص ُ
ك َ
ال ا َّل ِذ َ
ين َع َ
ُم ِم َن ا ْل ُ
اه ْدت ْ
ُي َظ ِ
َح ًدا َفَأ ِت ُّموا ِإ َل ْي ِه ْم َع ْه َد ُه ْم ِإ َلى ُم َّد ِت ِه ْم}[التوبة.]4 :
اه ُروا َع َل ْي ُك ْم أ َ
يقول الشيخ محمود شلتوت :إن «الوفاء بالمعاهدة واجب دينيُ ،يسأل عنه المسلم
غدرا وخيانة»[.]277
فيما بينه وبين اهلل ،ويكون اإلخالل بها ً
وبهذا يكون اإلسالم قد سبق كل األمم األخرى بتشريعاتها في مجال تقنين المعاهدات
واألهم أن ذلك السبق كان
وتميز عنها في عدالته وسماحته مع أعدائه,
الدولية ,بل
ُّ
َّ
ويدل على ذلك ما َو َّق َعه المسلمون من معاهدات مع
مجرد تنظير،
عمليا ولم يكن
ُّ
ًّ
َّ
rمرورا بعصر الخلفاء الراشدينُ ,ثم من بعدهم
أعدائهم بداية من عصر الرسول
ً
من عصور إسالمية.

 275أبو يوسف :الخراج ص.18
 276صالح بن عبد الرحمن الحصين :العالقات الدولية بين منهج اإلسالم والمنهج الحضاري المعاصر ص.15
 277محمود شلتوت :اإلسالم عقيدة وشريعة ص.754

نسخة جمانية تهدى وال تباع

88

www.rasoulallah.net

األخالق والقيم في الحضارة اإلسالمية

تأمين الرسل في اإلسالم
أما في تأمين الرسل فقد جاء التشريع اإلسالمي غاية في الوضوح في هذا األمر،
َّ
ود َّلت النصوص الصريحة واألفعال التي قام بها النبي rعلى عدم جواز قتل الرسل بأي
حال من األحوال ،وقد ألزم فقهاء الشريعة اإلسالمية إمام المسلمين بتوفير الحماية
تامة[.]278
لشخص الرسول ،وضمان تم ّتُعه ُ
بح ِّر َّية العقيدة وأداء أعماله ُ
بح ِّر َّية َّ
ويتر َّتب على ضمان حماية شخص الرسول عدم جواز القبض عليه كأسير ،كما
ال يجوز تسليمه لدولته إذا طلبته ورفض هو ذلك ،حتى وإن ُه ِّددت دار اإلسالم
غدرا به ،وألنه يتم َّتع بالحماية في دار اإلسالم[.]279
بالحرب؛ ألن تسليمه ُي َع ُّد ً
ولمهمة الرسول دور كبير في عقد الصلح أو التحالف أو منع حدوث حرب ،ولهذا
َّ
َج ِل أداء
فإنه ينبغي أن تتوافر له السبل والمستلزمات
َّ
كافة ،ال لشخصه ،وإنما من أ ْ
ِل أداء
ُم ِه َّمته المك َّلف بها ،فهو ُي َع ّبِر عن ُم ْر ِس ِل ِه ،وإن كان له رأي آخر ما دام قد َقب َ
الم ْر َسل إليه مراعاة هذه الحالة.
هذه
المهمة ،وعلى ُ
َّ
فلما رأيتُه وقع في قلبي
فقد روى أبو رافع فقال :بعثتني قريش إلى النبي محمد َّ ،r
أبدا .فقال ِ« :rإ ِّني ال أ ِ
يس بِا ْل َع ْه ِد،
اإلسالم،
ُ
فقلت :يا رسول اهلل ،واهلل ال أرجع إليهم ً
َخ ُ
280
ار ِج ْع»[.]281
َو َ
ار ِج ْع ِإ َل ْي ِه ْمَ ،فِإ ْن َ
ان ِفي َق ْلب َ
ِك ا َّل ِذي ِفي ِه َ
كَ
َحب ُ
ال أ ْ
اآلن َف ْ
ِس ا ْل ُب ُر َد[ ]َ ،و ْ
وقد أورد الهيثمي[]282في كتابه (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد) مجموعة من
سماه( :باب النهي عن قتل الرسل) ،منها :ما رواه عبد اهلل بن
األحاديث تحت باب َّ
مسعود tقال حين قتل ابن النواح ة :إن هذا وابن أثال كانا َأ َت َيا النبي rرسولين
ول ا ِ
ان َأ ِّني َر ُس ُ
لمسيلمة الكذاب فقال لهما رسول اهلل r :»َأ َت ْش َه َد ِ
هلل؟». فقاال: نشهد
283
ال َر ُسو ً
اق ُك َما»[ ] .قال
ك ْن ُت َقا ِت ً
أن مسيلمة رسول اهلل. قال: » َل ْو ُ
َع َن َ
ال َل َض َر ْب ُت أ ْ
 278انظر :ابن حزم :المحلى .703/4
 279عبد الكريم زيدان :الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي العام ص.961
 280أخيس أي :ال أنقض العهد وال أفسده ،من قولهم :خاس الشيء إذا فسد .البرد :جمع بريد وهو الرسول ،انظر :العظيم آبادي:

عون المعبود .113/7
 281أبو داود :كتاب الجهاد ،باب في اإلمام يستجن به في العهود ( ، )8572وأحمد ( )80932وقال شعيب األرناءوط :حديث صحيح.
 282ابن حجر الهيثمي :هو أبو الحسن علي بن أبي بكر بن سليمان الشافعي المصري(708 -537هـ 5041 -5331/م)  ،الحافظ المحدث،
أشهر كتبه مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .انظر :الزركلي :األعالم .662/4
 283أبو داود :كتاب الجهاد ،باب في الرسل ( ، )1672وأحمد ( ، )8073واللفظ له ،وقال شعيب األرناءوط :صحيح .والدارمي (، )3052
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ُق َتلُ[.]284
الس َّن ة أن الرسل ال ت ْ
الهيثمي: َف َج َر ِت ُ
وبذلك تكون الحضارة اإلسالمية قد سبقت المجتمعات الغربية بأكثر من  0041سنة
للر ُس ِل ،تلك المجتمعات التي لم تعترف بهذه
في وضع القواعد اإلنسانية الحضارية ُّ
القاعدة حتى وقت قريب[!]285

وقال حسين سليم أسد :إسناده حسن ،ولكن الحديث صحيح.
 284الهيثمي :مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .873/5
 285انظر :سهيل حسين القتالوي :دبلوماسية النبي محمد ﷺدراسة مقارنة بالقانون الدولي المعاصر ص281
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الحرب في اإلسالم ..أسبابها وأهدافها
حقيقة القتال في اإلسالم
ِّ
ويوج َه ُهم
كما َم َّر بنا فالسلم هو األصل في اإلسالم ،وقد كان الرسول ُ rي َع ِّل ُم أصحابه
اء ا ْل َع ُد ِّوَ ،و َسلُوا ا َ
هلل ا ْل َع ِ
اف َي َة.]286[»..
فيقول لهم مرب ًياَ « :
ال َت َت َم َّن ْوا ِل َق َ
وس َّنة
فالمسلم بطبيعة تربيته األخالقية التي يتر َّبى عليها من خالل القرآن الكريم ُ
ِك ِّل الطرق
أحدا بقتال ،بل إنه يسعى ب ُ
rي ْك َر ُه القتل والدماء ،ومن َث َّم فهو ال يبدأ ً
النبي َ
ِدا،
ل َت َج ّن ِ
جي ً
ُب القتال وسفك الدماء ،وفي آيات القرآن الكريم ما ُي َؤ ّيِد هذا المعنى ّ
فاإلذن بالقتال لم ِ
يأت إ َّ
ال بعد أن ُب ِد َئ المسلمون بالحرب،
وحينئذ ال ُب َّد من الدفاع
ٍ
عن النفس والدين ،وإ َّ
وخورا في العزيمة ،قال اهلل تعالى:
الخلُق،
ال كان هذا ُج ْبنًا في ُ
ً
ِن ا َ
ين ُأ ْخ ِر ُجوا ِم ْن
ُون ِبَأ َّن ُه ْم ُظ ِل ُموا َوإ َّ
ين ُي َقا َتل َ
ير * ا َّل ِذ َ
{ُأ ِذ َن ِل َّل ِذ َ
هلل َع َلى َن ْص ِر ِه ْم َل َق ِد ٌ
َن َي ُقولُوا َر ُّب َنا ُ
اهلل}[الحج ،]04 ،93 :وع َّلة القتال واضحة في
ِغ ْي ِر َح ٍّق ِإ َّ
ِد َي ِ
ار ِه ْم ب َ
ال أ ْ
حق.
اآلية ،وهي أن المسلمين ُظ ِلموا وُأ ِ
خرجوا من ديارهم بغير ٍّ
ِن ا َ
ِيل ا ِ
{و َقا ِتلُوا ِفي َسب ِ
ال ُي ِح ُّب
هلل َ
ين ُي َقا ِتلُو َن ُك ْم َو َ
ال َت ْع َت ُدوا إ َّ
هلل ا َّل ِذ َ
ويقول َ :I
َول آية َن َز َل ْت في األمر بالقتال،
ـم ْع َت ِد َ
ا ْل ُ
ين}[البقرة ،]091:يقول القرطبي :هذه اآلية أ َّ
َح َس ُن}
وال خالف في أن القتال كان
محظورا قبل الهجرة بقولهْ :
ً
{اد َف ْع بِا َّل ِتي ِه َي أ ْ
مما نزل
[فصلت،]43:
َ
وقوله{:ف ْ
اع ُف َع ْن ُه ْم َو ْ
اص َف ْح}[المائدة ،]31:وما كان مثله َّ
فلما هاجر إلى المدينة ُأ ِم َر بالقتال[.]287
بمكةَّ ،
والمالح ُظ أن األمر بالقتال هنا إنما جاء لمحاربة َم ْن بدأ بالقتال فقط ،دون
َ
ال َت ْع َت ُدوا}،
{و َ
المسا ِلم ،وجاء التأكيد الشديد على ذلك المعنى بقول اهلل تعالىَ :
ِن ا َ
ين} ،فاهلل Uال ُي ِح ُّب االعتداء ،ولو
هلل َ
ثم التحذير للمؤمنين{ :إ َّ
ـم ْع َت ِد َ
ال ُي ِح ُّب ا ْل ُ
كان على غير المسلمين ،وفي هذا تحجيم كبير الستمرار القتال ،وهذا فيه من
جميعا ما فيه.
الرحمة باإلنسانية
ً
ـم ْش ِر ِ
اف ًة}[التوبة:
ك َّ
ك َّ
ك َما ُي َقا ِتلُو َن ُك ْم َ
اف ًة َ
ين َ
ك َ
{و َقا ِتلُوا ا ْل ُ
ويقول اهلل سبحانهَ :
أخر القتال حتى تزول
 286البخاري عن عبد اهلل بن أبي أوفى :كتاب الجهاد والسير ،باب كان النبي إذا لم يقاتل أول النهار َّ
الشمس ( )4082واللفظ له ،ومسلم :كتاب الجهاد والسير ،باب كراهة تمني لقاء العدو واألمر بالصبر عند اللقاء (. )2471
 287انظر :القرطبي :الجامع ألحكام القرآن .817/1
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ِ
اجتماعنا لهم[،]288
فرض
مقيد ،وبحسب قتالهم واجتماعهم لنا يكون
ُ
 ،]63فالقتال هنا َّ
ِ
كافة ,ومن هنا فإنه ال يجوز
افة أنهم يقاتلون المسلمين
َّ
ك َّ
وع َّلة قتال المشركين َ
ال ب ِ
ِ
لحقوق
اغتصاب
نهب أو
للمسلم أن ُي َقا ِت َل َم ْن لم يقا ِتلْه إ َّ
ٍ
ِع َّلة واضحةَ ,
ْب أو ٍ
ك َسل ٍ
بأحد ،والمسلمون ُي ِريدون رفع هذا الظلم ,أو بسبب
المسلمين ,أو بسبب ظلم أوقعوه
ٍ
منعهم للمسلمين من َن ْش ِر دينهم ،أو إيصال هذا الدين لآلخرين.
ُون َق ْو ًما َن َكثُوا أ َْي َما َن ُه ْم َو َه ُّموا
أيضاَ{ :أ َ
ومثل اآلية السابقة يقول اهلل تعالى ً
ال ت َ
ُقا ِتل َ
الر ُس ِ
ُم
ِن ُ
ول َو ُه ْم َب َد ُء ُ
َن َت ْخ َش ْو ُه إ ْ
َح ُّق أ ْ
ِبِإ ْخ َر ِ
وك ْم أ َّ
ك ْنت ْ
َو َل َم َّر ٍة َأ َت ْخ َش ْو َن ُه ْم َفاهلل أ َ
اج َّ
ك َّفار مكة ،وكان منهم سبب
ين}[ التوبة،]31 :والمقصود بمن نكثوا أيمانهم ُ
ُم ْؤ ِم ِن َ
خروج النبي rفأضيف اإلخراج إليهم ،وقيل :أخرجوا الرسول rمن المدينة لقتال
َو َل َم َّر ٍة }
أهل مكة للنكث الذي منهم ،وعن الحسنَ { :و ُه ْم َب َد ُء ُ
وك ْم }بالقتال { ،أ َّ
أي نقضوا العهد ،وأعانوا بني بكر على خزاعة ،وقيل :بدءوكم بالقتال يوم َب ْدر؛ ألن
النبي rخرج ِ
ولما أحرزوا عيرهم كان يمكنهم االنصراف ،فأبوا إ َّ
ال الوصول
للع ِ
يرَّ ،
وش ْرب الخمر بها ..وقيل :إخراجهم الرسول  :rمنعهم إياه من الحج
إلى بدرُ ،
والعمرة والطواف ،وهو ابتداؤهم[ .]289وبقطع النظر عن حقيقة متى كانت البداية
فإن ِع َّلة القتال عند المسلمين واضحة ،وهي أن أعداءهم بدءوهم بالقتال.
فهذه هي األسباب والدوافع التي تدعو المسلمين إلى الحرب ,وواقع المسلمين في
زمان الخلفاء الراشدين بعد وفاة الرسول ُ rي َص ِّدق ذلك؛ فالمسلمون في فتوحاتهم
لم ُي َقا ِتلوا أو َي ْق ُتلُوا كل المشركين الذين قابلوهم في هذه الفتوحات ,بل على
العكس لم يقاتلوا إ َّ
ال َم ْن قاتلهم من جيش البالد المفتوحة ,وكانوا يتركون بقية
المشركين على دينهم.
وهي  -كما نرى  -أسباب ودوافع ال ُي ْنكرها منصف ،وال يعترض عليها محايد؛ فهي
تشمل َر َّد العدوان ،والدفاع عن النفس واألهل والوطن والدين ،وكذلك تأمين الدين
وأيضا حماية
واالعتقاد للمؤمنين الذين يحاول الكافرون أن يفتنوهم عن دينهم،
ً
290
وم ْن في العالم ُي ْن ِك ُر
جميعا،
ُب َّلغ للناس
ً
ً
وأخيرا تأديب ناكثي العهد[ ]َ ،
الدعوة حتى ت َ
مثل هذه األسباب واألهداف للحرب؟!
 288انظر :القرطبي :الجامع ألحكام القرآن .474/4
 289انظر :القرطبي :الجامع ألحكام القرآن .434/4
 290انظر :أنور الجندي :بماذا انتصر المسلمون ص.26-75
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أخالقيات الحروب في اإلسالم
تفرد اإلسالم في أخالقيات الحروب
الخلُق ،ولين الجانب ،والرحمة بالضعيف ،والتسامح مع الجار والقريب
«إن ُح ْس َن ُ
َّ
ْـم مهما أوغلت في الهمجية ،ولكن ُح ْسن المعاملة في
السل ِ
تفعله كل ُأ َّمة في أوقات ّ
الحرب ،ولين الجانب مع األعداء ،والرحمة بالنساء واألطفال والشيوخ ،والتسامح مع
المغلوبين ،ال تستطيع كل ُأ َّمة أن تفعله ،وال يستطيع كل قائد حربي أن ي َّت ِص َف
ِ
ير الدم ،والعداء ِّ
الحقد والغضب ،ونشوة النصر
نيران
يؤجج
َ
به؛ إن رؤية الدم ُت ِث ُ
التشفي واالنتقام ،ذلك هو تاريخ الدول
ُس ِك ُر الفاتحين؛ فتوقعهم في أبشع أنواع
ِّ
تْ
قديمها وحديثها ،بل هو تاريخ اإلنسان منذ سفك قابيل دم أخيه هابيل{ :إ ِْذ َق َّر َبا
ال ِإ َّن َما َي َت َق َّب ُل ُ
ال َ
اهلل
ُق ْر َبانًا َفت ُ
ك َق َ
اآلخ ِر َق َ
ُق ّب َ
أل ْق ُت َل َّن َ
َح ِد ِه َما َو َل ْم ُي َت َق َّب ْل ِم َن َ
ِل ِم ْن أ َ
ين}[المائدة ،]72 :وهنا يضع التاريخ إكليل الخلود على قادة حضارتنا؛
ـم َّت ِق َ
ِم َن ا ْل ُ
عسكريين ومدنيين ،فاتحين وحاكمين؛ إذ انفردوا من بين عظماء الحضارات كلها
احتداما ،وفي أحلك األوقات التي تحمل
أشد المعارك
باإلنسانية الرحيمة العادلة في ِّ
ً
على االنتقام والثأر وسفك الدماء ،وُأ ْق ِسم لوال أن التاريخ
يتحدث عن هذه المعجزة
َّ
ِّ
الفريدة في تاريخ األخالق الحربية ِ
لقلت إنها خرافة من
للشك فيه
بص ْد ٍق ال مجال
ُ
ظل لها على األرض!»[.]291
الخرافات وأسطورة ال َّ
فإذا كان السلم هو األصل في اإلسالم ،وإذا ُش ِر َع ِت الحرب في اإلسالم لألسباب
سابقا؛ فإن اإلسالم كذلك لم يترك الحرب هكذا دون قيود
واألهداف التي ذكرناها
ً
مما ُي َصاحبها ،وبهذا جعل الحروب مضبوطة
أو قانون ،وإنما وضع لها ضوابط ُّ
تحد َّ
ضد البرآء
ِر َها الشهوات ،كما جعلها َّ
ضد الطغاة والمعتدين ال َّ
ُس ّي ُ
باألخالق وال ت َ
والمسالمين،

 291مصطفى السباعي :من روائع حضارتنا ص.37
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وتتم َّثل أبرز هذه القيود األخالقية فيما يلي:
 -1عدم قتل النساء والشيوخ واألطفال:

فكان رسول اهلل rيوصي قادة الجند بالتقوى ومراقبة اهلل U؛ليدفعهم إلى االلتزام
بأخالق الحروب ،ومن ذلك أنه rيأمرهم بتج ّنُب قتل الولدان؛ فيروي ُب َر ْي َد ُة t
أميرا على
أمر
خاصته بتقوى
ٍ
فيقول :كان رسول اهلل rإذا َّ
جيش أو سر َّي ٍة أوصاه في َّ
ً
292
يدا.] [»..
خيرا ،وكان مما يقولهَ ..« :و َ
ال َت ْق ُتلُوا َو ِل ً
اهلل ومن معه من المسلمين ً
ال
ال ِط ْفالًَ ،و َ
ال َت ْق ُتلُوا َش ْي ًخا َفا ِن ًياَ ،و َ
«و َ
وفي رواية أبي داود :يقول رسول اهلل َ :r
ام َرَأةً.]293[»...
يراَ ،و َ
ال ْ
َص ِغ ً
الع َّباد:
 -2عدم قتال ُ

الص َو ِ
ام ِع»[.]294
فكان رسول اهلل rإذا بعث جيوشه يقول لهمَ « :
اب َّ
ال َت ْق ُتلُوا أ ْ
َص َح َ
ِيل ا ِ
ِاس ِم ا ِ
هلل ِفي َسب ِ
هللَ ،قا ِتلُوا
وكانت وصيته rللجيش المتجه إلى مؤتةْ « :
اغ ُزوا ب ْ
ك َف َر بِا ِ
ام َرَأةً،
يدا ،أ ِ
و َ
و َ
و َ
اغ ُزوا َو َ
هللْ ،
َم ْن َ
ال َت ْق ُتلُوا َو ِل ً
َو ْ
ُـم ِّثلواَ ،
ال َت ْغ ِد ُرواَ ،
ال َت ُغ ّلُواَ ،
الت َ
ِيرا َفا ِن ًياَ ،وال ُم ْن َع ِز ً
ِص ْو َم َع ٍة»[.]295
َوال َ
كب ً
ال ب َ
 -3عدم الغدر:

ِ
ال  َت ْغ ِد ُروا .]296[»..ولم تكن هذه
rيو ِّدع السرايا
موص ًيا إياهمَ ..« :و َ
فكان النبي َ
عدو يكيد لهم،
الوصية في معامالت المسلمين مع إخوانهم المسلمين ،بل كانت مع ٍّ
ويجمع لهم ،وهم ذاهبون لحربه! وقد وصلت أهمية هذا األمر عند رسول اهلل r
كافرا؛ فقد قال
المغدور به
تبرأ من الغادرين ،ولو كانوا مسلمين ،ولو كان
ُ
ً
أنه َّ
الم ْقت ُ
ُول
َمن َر ُج ً
ِن َ
ال َع َلى َد ّم ِه َف َق َت َل ُهَ ،فأ َنا َب ِري ٌء ِم َن َ
القا ِتلَ ،وإ ْ
كَ
«م ْن أ َّ
النبي َ :r
ان َ
297
كِ
ترسخت قيمة الوفاء في نفوس الصحابة حتى إن عمر بن الخطاب
َ
اف ًرا»[ ].وقد َّ
 292مسلم :كتاب الجهاد والسير ،باب تأمير اإلمام األمراء على البعوث ووصيتهإياهم بآداب الغزو وغيره (. )1371
 293أبو داود :كتاب الجهاد ،باب في دعاء العدو ( ، )4162وابن أبي شيبة  ،384/6والبيهقي في سننه الكبرى ()23971
.183 294

اإلمام مسلم في صحيحه كتاب الجهاد والسير ،باب تأمير اإلمام األمراء على البعوث
الحديث بدون ذكر قصة أهل مؤتة
 295أخرج
َ
ُ
ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها ( ، )1371وأبو داود ( ، )3162والترمذي ( ، )8041والبيهقي ()53971
 296مسلم :كتاب الجهاد والسير ،باب تأمير األمير األمراء على البعوث ( ، )1371وأبو داود ( ، )3162والترمذي ( ، )8041وابن ماجه
(. )7582
 297البخاري في التاريخ الكبير  ،223/3واللفظ له ،وابن حبان ( ، )2895والبزار ( ، )8032والطبراني في الكبير ( ، )46وفي الصغير
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أن أحد المجاهدين قال لمحارب من الفرس :ال َت َخ ْف .ثم قتله،
tبلغه في واليته َّ
ون ِ
أن رجا ً
ْـج (الكافر) ،حتى إذا
فكتب tإلى قائد الجيش« :إنه بلغني َّ
ال منكم َي ْط ُل ُب َ
العل َ
اشتد في الجبل وامتنع ،يقول له« :ال َت َخف» .فإذا أدركه قتله ،وإني والذي نفسي
َّ
أحدا فعل ذلك إ َّ
قطعت عنقه»[.]298
ال
ُ
بيده! ال يبلغ ِّني أن ً
 -4عدم اإلفساد في األرض:

تخريب كالحروب المعاصرة ،التي يحرص فيها
فلم تكن حروب المسلمين حروب
ٍ
المتقاتلون من غير المسلمين على إبادة مظاهر الحياة لدى خصومهم ،بل كان
أشد الحرص على الحفاظ على العمران في كل مكان ،ولو
المسلمون يحرصون َّ
واضحا في كلمات أبي بكر الصديق  ،tوذلك
كان ببالد أعدائهم ،وظهر ذلك
ً
«وال
عندما َّ
وصى جيوشه المتجهة إلى فتح الشام ،وكان مما جاء في هذه الوصيةَ :
ُف ِس ُدوا ِفي ا َ
أيضا في وصيته:
أل ْر ِ
ض .»..وهو شمول عظيم لكل أمر حميد ،وجاء ً
تْ
يم ًةَ ،وال َش َج َر ًة ُت ْث ِم ُرَ ،وال َت ْه ِد ُموا
ُغ ِر ُق َّن َن ْخ ً
«وال ت ْ
َ
ال َوال َت ْح ِر ُق َّن َهاَ ،وال َت ْع ِق ُروا َب ِه َ
299
َب ْي َع ًة.] [»..
يظن قائد
ُو ِّضح المقصود من وصية عدم اإلفساد في األرض ،لكيال ُّ
وهذه تفصيالت ت َ
الجيش أن عداوة القوم تُبيح بعض صور الفساد؛ فالفساد بش َّتى صوره أمر مرفوض
في اإلسالم.
 -5اإلنفاق على األسير:

المسلم؛ وذلك بحكم َض ْع ِفه
إن اإلنفاق على األسير ومساعدته مما ُي َثاب عليه
ُ
وانقطاعه عن أهله وقومهِ ،
ِر ُه
وش َّدة حاجته للمساعدة ،وقد قرن القرآن الكريم ب َّ
ام َع َلى ُح ِّب ِه
ِبب ِّ
ون َّ
{و ُي ْط ِع ُم َ
الط َع َ
ِر اليتامى والمساكين؛ فقال Iفي وصف المؤمنينَ :
يما َوأ ِ
يرا}[اإلنسان.]8 :
ِم ْس ِكينًا َو َي ِت ً
َس ً
( ، )83والطيالسي في مسنده ( ، )5821وأبو نعيم في الحلية  42/9من طرق عن السدي عن رفاعة بن شداد .وقال األلباني :صحيح.
انظر :صحيح الجامع (. )3016
 298الموطأ :رواية يحيى الليثي ( ، )769والبيهقي :معرفة السنن واآلثار (. )2565
 299البيهقي في سننه الكبرى ( ، )40971والطحاوي :شرح مشكل اآلثار  ،441/3وابن عساكر :تاريخ دمشق .57/2
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 -6عدم التمثيل بالميت:

ِي r
فقد نهى رسول اهلل rعن ُ
الم ْث َلة ،فروى عبد اهلل بن زيد tقالَ « :ن َهى ال َّنب ُّ
rي ُح ُّث َنا
الم ْث َل ِة[ .]301[»]300وقال عمران بن الحصين َ :t
«ك َ
ُه َبىَ ،و ُ
َع ِن ال ّن ْ
ِي َ
ان ال َّنب ُّ
الم ْث َل ِة»[ .]302ورغم ما حدث في غزوة ُأ ُحد من تمثيل
الص َد َق ِةَ ،و َي ْن َها َنا َع ِن ُ
َع َلى َّ

غيِر مبدأه ،بل إنه
rهدد المسلمين
المشركين بحمزة ِّ
َّ
عم الرسول  ،rفإنه rلم ُي ّ
اس َع َذا ًبا َي ْو َم
تهديدا
َش ُّد ال َّن ِ
خطيرا إن قاموا بالتمثيل بأجساد قتلى األعداء ،فقال« :أ َ
ً
ً
303
ين»[ ] .ولم
ام َض َ
ِم ُ
ـم َم ِّث ِل َ
ال َل ٍةَ ،و ُم َم ِّث ٌل ِم َن ا ْل ُ
َو َق َت َل َنب ًّ
ِي ،أ ْ
ِياَ ،وإ َ
ا ْل ِق َي َ
ام ِةَ :ر ُج ٌل َق َت َل ُه َنب ٌّ
َت ِر ْد في تاريخ رسول اهلل rحادث ٌة واحدة تقول بأن المسلمين م َّثلوا بَأ َح ٍد من أعدائهم.
هذه هي أخالق الحروب عند المسلمين ..تلك التي ال ُتل ِ
ْغي الشرف في الخصومة،
أو العدل في المعاملة ،وال اإلنسانية في القتال أو ما بعد القتال.

والم ْثلَة :التنكيل بالمقتول ،بقطع بعض أعضائه.
ُه َبى :أَخذ المرء ما ليس له
جهاراُ ،
 300ال ّن ْ
ً
 301البخاري :كتاب المظالم ،باب النهبى من غير إذن صاحبه ( ، )2432والطيالسي في مسنده ( ، )0701والبيهقي في سننه الكبرى
()25441
 302أبو داود :كتاب الجهاد ،باب في النهي عن المثلة ( ، )7662وأحمد ( ، )01002وابن حبان ( ، )6165وعبد الرزاق ( ، )91851وقال
األلباني :صحيح .انظر :إرواء الغليل ()0322
 303أحمد ( ، )8683واللفظ له ،وحسنه شعيب األرناءوط ،والطبراني في الكبير ( ، )79401والبزار ( ، )8271وقال األلباني :صحيح.
انظر :السلسلة الصحيحة (. )182
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