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بسم اهلل الرمحن الرحيم

ست ا اط ْعـتُ او اما
اْل ْ
ص اَل اح اما ا ْ
{ ِإ ْن أ ُ ِري ُد ِإ اَّل ْ ِ
يب}
ت ا ْو ِفي ِقي ِإ اَّل ِب ِ
اهلل ا
علا ْي ِه تا او اك ْلتُ او ِإلا ْي ِه أ ُ ِن ُ
(هود)88 :
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مقـــدمــــــة

الحمد هلل الهادي إلى سبل الرشاد  ,القائل في كتابه العزيز { :
الس ْل ِم كاآفاةً اوَّلا تات ا ِبعُواْ ُخ ُ
ياا أايُّ اها الاذ ا
ت
ط اوا ِ
ِين آ امنُواْ ا ْد ُخلُواْ فِي ِ
عد ٌُّو ُّمبِين}( ,)1والصَلة والسَلم على خاتم
ان إِناهُ لا ُك ْم ا
ال ا
ش ْي اط ِ

أنبيائه ورسله سيدنا محمد بن عبد هللا الذي أرسله
س ْلنااكا ِإَّل ار ْح امةً
رحمة للعالمين فقال  { :او اما أ ا ْر ا
وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين .
وبعد:

ربه (عز وجل)
ِل ْل اعالا ِم ا
ين}(,)2

فَل شك أن قضية الحرب والسلم وأحكامهما وقضية الحكم
ونظامه وآلياته من أهم القضايا التي تشغل بال أي مجتمع  ,بل
تشغل بال العالم كله والبشرية جمعاء ؛ لما لهذه القضايا من أثر
بارز في حياة األفراد والمجتمعات والدول على حد سواء  ,وبخاصة
قضية نظم الحكم التي تعد َّلزمة من لوازم العمران وشر ً
سا
طا رئي ً
في إقامة الدول التي َّل تبنى وَّل تصيـر دوَّل إَّل بأرض وشعب
وحكومة ونظام حكم  ,فَل استقرار لدولة بَل نظام مستقر  ,وَّل سيما
في عـالـم اليـوم  ,عـالـم التحالفـات والتكتـَلت  ,عالم اَّلقتصـاد
واَّلستثمار ورءوس األموال عابـرة القارات ومتعددة الجنسيات ,
وعلى حد
قول الشاعر العربي :
سراةا لا ُهم
َّل ايصلُ ُح
الناس فاوضى َّل ا
ُ
اوَّل ســــاراةا إِذا ُجهالُ ُهــم ســادوا
ع ُمــد
اوالبايـــتُ َّل يُبتانـــى إَِّل الهُ ُ
اوَّل ِعمـا اد ِإذا لاــم ت ُ
ـــرس أاوتــا ُد
ا
( )1البقرة  ,اآلية. 208 :
( )2األنبياء  ,اآلية. 107 :
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فلكل صنعة أصولها  ,ولكل دولة قوامها ومقوماتها التي َّل
تبنى إَّل عليها وَّل تستقر إَّل بها.
كثيرا من أوجه الخلل التي تعتري المجتمعات والدول
كما أن
ً
تأتي نتيجة سوء الفهم لفلسفة الحرب  ,أو فلسفة السلم  ,أو فلسفة
الحكم  ,حتى أن أكثر الجماعات الضالة والمنحرفة عن جادة
الصواب والعناصـر التي تجتذبها جماعات التطرف إنما تجتذبها
وتجندها في الغالب األعم من خَلل الخلط بين أحكام الحرب وأحكام
السلم  ,وإسقاط أحكام الحرب على أحوال السلم  ,ورمي المجتمعات
بالتقصيـر في حق دينها  ,ومن ثم وصفها بالجاهلية تمهيدًا لتكفيرها
 ,ثم اَّلنتقال من التكفير إلى التفجير  ,أو تعمل على ذلك من خَلل
نشر الفهم الخاطئ لنظام الحكم وحصره في قضية الخَلفة ومحاولة
فرضها بمنظور هذه الجماعات المتطرفة على المجتمعات والدول
فرضًا  ,واْلصـرار على إسقاط الواقع المعاصـر في قوالب جامدة لم
يضعها ولم يفرضها اْلسَلم  ,إنما صنعتها الرؤى المتطرفة لهذه
الجماعات  ,مما يتطلب بعمق ووضوح تا امين رؤية ثاقبة وتحليَلً
عميقًا يراعي متغيرات العصـر ومستجداته  ,ويعمل على تصحيح
المفاهيم الخاطئة  ,بإلقاء الضوء على هذه القضايا وتصويبها ,
وتنقيتها مما علق بها من شوائب ,وبيان الوجه الصحيح لفلسفة
الحرب والسلم والحكم  ,حتى َّل تتخذ تلك الجماعات من فرض
رؤاها ومفاهيمها الخاطئة في ذلك ذريعة للتطرف والعنف وتدمير
المجتمعات وتفكيك الدول أو تدميرها  ,مع ما يتبع ذلك ويصاحبه من
تشويه لصورة ديننا الحنيف وتنفير الناس منه وتبغيضهم فيه  ,مما
قد يحملهم على التربص به  ,وبأتباعه ومعتنقيه  ,ويعطي بعض
الحمقى والناقمين عليه أو على أتباعه  ,ذريعة للنيل منه ومنا تحت
مظلة محاربة اْلرهاب الذي نحن وديننا منه براء  ,فنحن ضحايا
ولسنا جَلادين  ,وهو ما نحاول أن نلقي عليه الضوء في ثنايا هذا
الكتاب.
وهللا من وراء القصد  ,وهو الموفق والمستعان.
أ.د /حممد خمتار مجعة مربوك
وزير األوقاف
رئيس اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية
 5و-عضو جممع البحوث اإلسالميةباألزهر الشريف
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املبحث األول

فلسفــة احلــرب
الحرب ليست غاية وَّل هدفًا ألي دولة رشيدة أو حكم رشيد ,
كما أنها ليست نزهة أو فسحة  ,وكان نبينا (صلى هللا عليه وسلم)
سلُوا هللاا ا ْلعاافِياةا  ,فا ِإذاا لا ِقيت ُ ُمو ُه ْم
يقول َّ( :لا تات ا امنا ْوا ِلقاا اء ا ْلعا ُد ِو  ,او ا
ص ِب ُروا)(.)1
فاا ْ
ويقول الشاعر الجاهلي زهير بن أبي سلمى(:)2
ع ِلمتُــم اوذُقتُــ ُم
ـرب ِإَّل مـا ا
اومـا ال اح ُ
ث
اومـا ُه او عانهــا بِال احــدي ِ
ـــــم
ال ُم ار اج ِ
امتى تابعاثـوهـــا تابعاثوهــــا ذامي امــــةً
ضـر ِإذا ا
ض اريتُمـوهــا
اوت ا ا
تا
ضـــر ِم()3
ا
الرحـــى ِب ِثفا ِلهـــــــا
عـر ُّك ُم عاـركا ا
فات ا ُ
ــم()4
اوتالقاح ِكشافًـا ث ُ ام ت ا ِ
حمـــل فاتُتئِ ِ
ا
لمــان أاشـأ ا ام ُكلُّ ُهــــم
فاتُنتاـج لاكُـم ِغ
ع ال ْي ِه
َّللاُ ا
( )1أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير  ,اباب كاانا ال انبِ ُّي ( ا
صلاى ا
س.
او ا
سلا ام) إِذاا لا ْم يُقااتِ ْل أ ا او ال النا اه ِار أ ا اخ ار ا ْل ِقتاا ال احتاى ت ا ُزو ال الش ْام ُ
أم ْن أُم ْأوفاى د ِْم انة ٌ ل ْم تاكال ِم)  ,ص :
(
معلقة
:
سلمى
أبي
بن
زهير
ديوان
)
(2
ِ
 ,106تحقيق :علي حسن فاعور -ط :دار الكتب العلمية .1988 -1408 :
(  )3ت ا ْ
ض ار :الضرى :شدة الحرب واستعار نارها  ,وضرمت النار تضرم ضر ًما :
ا
ا
اشتعلت واشتدت (شرح المعلقات السبع  ,حسين بن أحمد الز ْوزني) ص ,143ط:
دار إحياء التراث العربي.
( )4تلقح :اللقاح :حمل الولد  ,ومنه :لقحت الناقة  ,كشافا :الكشاف :أن تلقح
النعجة في السنة مرتين  ,ونتجت الناقة تنتج نتا ًجا .وتتئم :تلد توأمين ( المصدر
السابق).
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ــــم
رضـــع فات ا ِ
ــر عـــاد ث ُ ام ت ُ ِ
فط ِ
اكأاح ام ِ
فاتُغـ ِلل لاكُـم مـا َّل ت ُ ِغـــ ُّل ِألاه ِلهــــا
ـــراق ِمن قافيز اودِر اه ِم
ـرى بِال ِع
ِ
قُ ً
()1
غيـر أن هذه الحـرب قد تكون ضـرورة للدفـاع عن النفس
والعرض ,والمال  ,والديار واألوطان  ,وكيان الدول ووجودها ,
وحمايتها من األخطار التي تتهددها.
إن الحرب في اْلسَلم إنما هي حرب دفاعية شُرعت لرد الظلم
والعدوان ,وهي محصورة في رد اَّلعتداء ودفع الظلم  ,حيث يقول
ون ِبأانا ُه ْم ُ
ِين يُقااتالُ ا
ِن ِللاذ ا
الحق سبحانه وتعالى {:أُذ ا
ظ ِل ُموا اوإِ ان هللاا
سبِي ِل
ا
علاى ناص ِْر ِه ْم لاقادِير}( ,)2ويقول سبحانه { :اوقااتِلُوا فِي ا
ب ا ْل ُم ْعتاد ا
هللاِ الاذ ا
ِين }(,)3
ِين يُقااتِلُونا ُك ْم او اَّل ت ا ْعتادُوا ِإ ان هللاا اَّل يُ ِح ُّ
س ِج ِد ا ْل اح ار ِام احتاى
ويقول سبحانه  { :او اَّل تُقااتِلُو ُه ْم ِع ْن اد ا ْل ام ْ

يُقااتِلُو ُك ْم فِي ِه فا ِإ ْن قااتالُو ُك ْم فاا ْقتُلُو ُه ْم اكذا ِلكا اج ازا ُء ا ْلكاافِ ِر ا
ين فا ِإ ِن
ا ْنت ا اه ْوا فا ِإ ان هللاا ا
غفُور ار ِحيم اوقااتِلُو ُه ْم احتاى اَّل تاك ا
ُون فِتْناة
علاى ال ا
ظا ِل ِم ا
عد اْو ا
اوياك ا
ين}()4
ان إِ اَّل ا
ُون الدِي ُن هللِ فا ِإ ِن ا ْنت ا اه ْوا فا اَل ُ

وبرهم
 ,بل إن اْلسَلم قد دعانا إلى اْلقساط إلى جميع المسالمين ِ
وإجارتهم إن استجاروا بنا  ,فقال سبحانه {:اَّل يا ْن اها ُك ُم هللاُ ع ِان

الاذ ا
ِين اولا ْم يُ ْخ ِر ُجو ُك ْم ِم ْن ِد اي ِار ُك ْم أ ا ْن
ِين لا ْم يُقاا ِتلُو ُك ْم فِي الد ِ
س ُ
ب ا ْل ُم ْقس ِِط ا
ين}( ,)5وقال
تابا ُّرو ُه ْم اوت ُ ْق ِ
طوا إِلا ْي ِه ْم إِ ان هللاا يُ ِح ُّ
(عز وجل) {:اوإِ ْن أ ا احد ِم ان ا ْل ُمش ِْر ِك ا
اركا فاأ ا ِج ْرهُ احتاى
ين ا ْ
ست ا اج ا
س ام اع ك ااَل ام هللاِ ث ُ ام أ ا ْب ِل ْغهُ امأ ْ امناهُ ذا ِلكا ِبأانا ُه ْم قا ْوم اَّل يا ْعلا ُم ا
ون}(.)6
يا ْ

( )1والمراد  :تنتج لكم ما تكرهون من الدمار والدم َّل ما تحبون مما تنتجه قرى
العراق اآلمنة المستقرة آنذاك .
( )2الحج  ,اآلية. 39 :
( )3البقرة  ,اآلية. 190 :
( )4البقرة  ,اآليات.193 - 191 :
( )5الممتحنة  ,اآلية. 8 :
( )6التوبة  ,اآلية. 6 :
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وفي هذه النصوص ما يؤكـد أن اْلسـَلم َّل يعرف اَّلعتـداء أو
الظلم  ,إنما شرع القتال أصَلً لرد العدوان واَّلعتداء  ,فأذن الحق
سبحانه للذين يقاتلون ظل ًما بأن يهبُّوا للدفاع عن أنفسهم  ,على أَّل
يعتدوا  ,وأَّل يغدروا  ,وأَّل يسرفوا في الدماء  ,أو يتوسعوا فيما أذن
لهم به من دفع العدوان.
وقد نهانا ديننا فقط عن وَّلية من يقاتلوننا ويخرجوننا من
ديارنا أو يعملون على ذلك  ,فقال سبحانهِ { :إنا اما اي ْن اها ُك ُم هللاُ ع ِان

الاذ ا
علاى
ِين اوأ ا ْخ ار ُجو ُك ْم ِم ْن ِديا ِار ُك ْم او اظا اه ُروا ا
ِين قااتالُو ُك ْم فِي الد ِ
اج ُك ْم أ ا ْن ت ا اولا ْو ُه ْم او ام ْن يات ا اولا ُه ْم فاأُولائِكا ُه ُم ال ا
ظا ِل ُم ا
ون}(.)1
إِ ْخ ار ِ

وحتى في الحرب التي هي رد لَلعتداء نهى اْلسَلم نهيًا
صري ًحا عن تخريب العامر  ,وهدم البنيان  ,وكان أصحاب رسول هللا
(صلى هللا عليه وسلم) حين يجهزون جيوشهم يوصون قادتها أَّل
عامرا  ,أو يهدموا
شجرا  ,وأَّل يحرقوا زرعًا  ,أو يخربوا
يقطعوا
ً
ً
بنيانًا  ,إَّل إذا تحصن العدو به واضطرهم إلى ذلك ولم يجدوا عنه
بديَل  ,وأَّل يتعرضوا للزراع في مزارعهم ,وَّل الرهبان في
صوامعهم  ,وأَّل يقتلوا امرأة وَّل طفَل وَّل شي ًخا فانيًا ما داموا لم
يشتركوا في القتال.
هذا  ,وقد ظل النبي (صلى هللا عليه وسلم) وأصحابه في مكة
المكرمة ثَلثة عشر عاما يتحملون أذى المشركين دون أن يؤذن لهم
بالقتال ولو دفاعا عن أنفسهم ألسباب من أهمها وفي مقدمتها :
استنفاد سائر الوسائل السلمية في الدعوة المبنية على الحكمة
والموعظة الحسنة  ,وتربية المؤمنين على أقصى درجات ضبط
النفس وتحمل األذى في سبيل هللا  ,وإقامة الحجة على الخصم ,
ومنها عدم التكافؤ في المواجهة آنذاك إذ كانت المواجهة بكل
حسابات البشر محسومة لصالح المشركين  ,مما ينذر بخسائر
فادحة في صفوف المستضعفين من المسلمين حال التعجل في
المواجهة  ,واْلسَلم حريص على حفظ الدماء كل الدماء  ,فما بالك
( )1الممتحنة  ,اآلية. 9 :
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بدماء أبنائه المؤمنين به المدافعين عنه المستعدين للتضحية بأغلى
ما يملكون وكل ما يملكون في سبيله  ,ومنها لفت أنظارنا إلى أهمية
اْلعداد الجيد أفرادًا وتسلي ًحا وتخطي ً
طا قبل الدخول في أي مواجهة
مالم تفرض علينا فرضًا  ,ولم يكن ثمة بد من الخروج لمواجهة
العدو على نحو ما كان من النبي (صلى هللا عليه وسلم) وأصحابه
في مواجهة المشركين في بدر وأحد والخندق وغيرها من الغزوات.
وفي التأكيد على هذا اْلعداد الجيد واألخذ بأسباب القوة
ست ا اط ْعت ُ ْم ِم ْن
والمنعة  ,يقول الحق سبحانه  { :اوأ ا ِعدُّوا لا ُه ْم اما ا ْ

عد اُو ُك ْم اوآ اخ ِر ا
باط ا ْل اخ ْي ِل ت ُ ْر ِهبُ ا
ين
عد اُو هللاِ او ا
ون ِب ِه ا
قُ اوة او ِم ْن ِر ِ
ِم ْن دُو ِن ِه ْم َّل ت ا ْعلا ُمونا ُه ُم هللاُ اي ْعلا ُم ُه ْم اوما ت ُ ْن ِفقُوا ِم ْن ش ْايء فِي
ف إِلا ْي ُك ْم اوأ ا ْنت ُ ْم َّل ت ُ ْظلا ُم ا
ون}(.)1
ا
س ِبي ِل هللاِ يُ او ا

على أن الغـايـة هنـا والمـراد من هـذه اآلية إنما هو ردع
العـدُو مـن أن
يعتـدي علينا  ,فلو تحقق الـردع دون قتـال فإنها ألسمى غاية وأنبل
هدف ,
حيث يقول الحق سبحانه في شأن غزوة األحزاب {:او ار اد هللاُ الاذ ا
ِين

اكفا ُروا ِبغا ْي ِظ ِهـ ْم لاـ ْم ياناالُـوا اخـ ْي ًرا او اكفاـى هللاُ ا ْل ُم ْ
ـؤ ِمنِ ا
ـين ا ْل ِقتاـا ال
اان هللاُ قاـ ِويًّا ع ِاز ً
اوك ا
يزا}( , )2وفي شأن يوم الحديبية يقول سبحانه
ممتنًّا على عباده المؤمنين بتجنيبهم القتل والقتال {:او ُه او الاذِي
ع ْن ُه ْم ِببا ْط ِن امكاةا ِم ْن با ْع ِد أ ا ْن أ ا ْظفا ار ُك ْم
ع ْن ُك ْم اوأ ا ْي ِديا ُك ْم ا
اف أ ا ْي ِديا ُه ْم ا
ك ا
كان هللاُ بِما ت ا ْع املُ ا
علا ْي ِه ْم او ا
يرا }( ,)3فلما هاجر النبي
ا
ون با ِص ً

(صلى هللا عليه وسلم) وأصحابه الكرام إلى المدينة  ,وصار لهم بها
دولة ووطن يدافعون عنهما كان اْلذن بالقتال الدفاعي في قوله
ون بِأانا ُه ْم ُ
ِين يُقااتالُ ا
ِن ِللاذ ا
تعالى { :أُذ ا
علاى ناص ِْر ِه ْم
ظ ِل ُموا اوإِ ان هللاا ا
لاقادِير}(.)4
( )1األنفال  ,اآلية. 60 :
( )2األحزاب  ,اآلية. 25 :
( )3الفتح  ,اآلية. 24 :
( )4الحج  ,اآلية. 39 :
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مع ضرورة الوقوف عند اآلتي:
 -1في قوله تعالى{ :أُذ ا
ِن} عبار في اْلذن بالبناء للمجهول ولم يقل
سبحانه  :أذن هللا  ,ليكون العمل باْلذن على قدر الحاجة والضـرورة
 ,وأَّل يستخدم اْلذن على إطـَلقـه  ,فيؤدي ذلك إلى اْلسراف في
القتال والدماء .
ِين يُقااتالُ ا
 - 2في قـوله تعالىِ {:للاذ ا
ون} لم يقل سبحانه  :أذن
للمـؤمنين  ,أو
للمسلمين  ,أو للمضطهدين  ,أو من أخرجوا من ديارهم وأموالهم ,
فلم يكن كل ذلك وحده مسو ً
غا َّلستخدام هذا اْلذن  ,وإنما هي علة
واحدة أن يُقات الوا  ,وأن تكون المبادرة والمبادأة من عدوهم بالقتال ,
ولذا كان رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم) وخلفاؤه الراشدون
قواد جيوشهم أَّل يبدأوا أحدا بقتال حتى يكون العدو هو
يوصون ا
البادئ بالبغي والعدوان  ,وأَّل يأخذوا أحدا غدرا أو خيانة حتى لو
علموا بنيته فيهما  ,حيث يقول الحق سبحانه {:او ِإ اما ت ا اخافا ان ِم ْن

ب
قا ْوم ِخيااناةً فاا ْن ِب ْذ إِلا ْي ِه ْم ا
علاى ا
س اواء إِ ان هللاا اَّل يُ ِح ُّ
ا ْل اخائِنِ ا
غدرا أو خيانة فاطرح إليهم
ين}( )1أي :فإن خفت من قوم
ً

عهدهم  ,ورده عليهم  ,وتحلل منه قبل الشروع في قتالهم.
 - 3ولم يكتف النص القرآني في قضية اْلذن بأن يكون العدو هو
البادئ بالقتال  ,بل جعل قتال المسلمين ألعدائهم ألجل رد بغيهم
وظلمهم وعدوانهم عنهم أو عليهم  ,فجعل العلة الثانية واَّلشتراط
الثاني لإلذن ظلم عدوهم لهم  ,حيث يقول الحق سبحانه{:أُذ ا
ِن
ون بِأانا ُهم ُ
ِين يُقااتالُ ا
ِللاذ ا
ظ ِل ُموا}( ,)2وهنا يأتي التأييد اْللهي حتى لو
علاى ناص ِْر ِه ْم لاقادِير} ,طالما أن
كانوا قلة مستضعفين { او ِإ ان هللاا ا
العلة هي رد الظلم وحماية الدولة والوطن َّل البغي وَّل الطمع .
وعندما ننظر إلى سيرة النبي (صلى هللا عليه وسلم) في هذا
الجانب نجد أن النبي ( صلى هللا عليه وسلم ) عندما علم بمقدم
قريش في غزوة بدر جمع (صلى هللا عليه وسلم) أصحابه وجعل
( )1األنفال  ,اآلية. 58 :
( )2الحج  ,من اآلية. 39 :
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اس) ,فقام سيدنا أبو بكر الصديق
يروا ا
يقول ( :أ ا ِ
علا اي أايُّ اها النا ُ
ش ُ
(رضي هللا عنه) فتكلم وأحسن  ,ثم قام سيدنا عمر بن الخطاب
(رضي هللا عنه) فتكلم وأحسن  ,ثم قام سيدنا ا ْل ِم ْقداا ُد ْب ُن ع ْامرو
ض ِل اما أ ا اراكا هللاُ فاناحْ نُ
ام ِ
(رضي هللا عنه) فقال " :يا رسول هللا ْ ,
سى{ :ا ْذ اه ْب أ ا ْنتا
امعاكا  ,اوهللاِ اَّل ناقُو ُل لاكا اك اما قاا التْ ابنُو إ ْ
س ارائِي ال ِل ُمو ا
او اربُّكا فاقاتَِل ,إِناا ها ُهنا قا ِعد ا
ُون}( ,)1اولا ِك ْن نقول :ا ْذ اه ْب أ ا ْنتا
او اربُّكا فاقاا ِت اَل إناا ام اع ُك اما ُمقاا ِتلُ ا
س ْرتا ِبناا
ق لا ْو ِ
ون  ,فو الذي اب اعثاكا ِبا ْل اح ِ
إلاى ِب ْر ِك ا ْل ِغ اما ِد ( )2لا اجا ال ْدناا امعاكا ِم ْن دُو ِن ِه  ,احتاى ت ا ْبلُغاهُ  ,فاقاا ال لاهُ
سلا ام) اخ ْي ًرا ,او ادعاا الهُ بِ ِه.
صلاى هللاُ ا
سو ُل هللاِ ( ا
ع ال ْي ِه او ا
ار ُ
وهؤَّلء الصحـابة الثـَلثة كانـوا من المهـاجرين  ,فأحب
رسـول هللا
(صلى هللا عليه وسلم) أن يعرف رأي قادة األنصار  ,ألن نصوص
بيعة العقبة لم تكن تلزمهم بالقتال خارج المدينة  ,إذ كانوا قد بايعوا
النبي (صلى هللا عليه وسلم) على أن يحموه مما يحمون منه أنفسهم
وأعراضهم وأموالهم مادام معهم داخل المدينة  ,ولم تكن البيعة قد
تعرضت لخروجهم معه خارج المدينة  ,فأحب (صلى هللا عليه
وسلم) أن يسمع رأيهم صراحة  ,فكلما تحدث واحد من المهاجرين
علي أيها الناس) ,
قال النبي (صلى هللا عليه وسلم) ( :أشيروا
ا
وهو يريد أن يسمع رأي األنصار  ,حتى فطن إلى ذلك قائد األنصار
س ْع ُد ْب ُن ُمعااذ (رضي هللا عنه) ,فقال :اوهللاِ
وحامل لوائهم سيدنا ا
ص اد ْقنااكا ,
سو ال هللاِ؟ قاا ال  :أ ا اج ْل ,قاا ال :فا اق ْد آ امناا ِبكا او ا
لا اكأاناكا ت ُ ِري ُدناا ايا ار ُ
اوش ِاه ْدناا أ ا ان اما ِجئْتا ِب ِه ُه او ا ْلحاقُّ  ,اوأ ا ْع ا
ع ُهو ادناا
ط ْي اناكا ا
علاى ذا ِلكا ُ
س ْم ِع اوال ا
طا ا
او ام اواثِيقا انا  ,ا
سو ال هللاِ ِل اما أ ا اردْتا
علاى ال ا
ض ايا ار ُ
ام ِ
ع ِة ,فا ْ
ست ا ْع ار ْ
ضتا ِبناا اهذاا ا ْلباحْ ار
ق ,لا ْو ا ْ
فانحْ ن ام اعك  ,فوالذي اب اعثاكا ِبا ْل اح ِ
( )1المائدة  ,اآلية. 24 :
( )2برك الغماد  :بكسر الغين المعجمة  ,موضع وراء مكة بخمس ليال مما يلي
البحر ,وقيل :بلد باليمن (معجم البلدان  ,ياقوت الحموي ( )399/ 1ط :دار الفكر–
بيروت.
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ضتاهُ لا ُخ ْ
فا ُخ ْ
احد  ,او اما ناك اْرهُ أ ا ْن ت ا ْل اقى
ف ِمناا ار ُجل او ِ
ضنااهُ ام اعكا  ,اما ت ا اخلا ا
عد اُو انا ا
ِبناا ا
اللقا ِ
صدُق فِي ِ
بُ ,
غدًا  ,إناا لا ُ
اء  ,العا ال هللاا
صبُر فِي ا ْل اح ْر ِ
هللا
سـ ْر بِ انا ا
يُ ِريكا ِمناا اما تاقا ُّر بِ ِه ا
ع ْينُكا  ,فا ِ
سو ُل ِ
سـ ار ار ُ
علاى با ار اك ِة هللاِ  ,فا ُ
يروا
صلاى هللاُ ا
س ْعد  ,اونا ا
( ا
ش اطهُ ذا ِلكا ث ُ ام قاا الِ ( :
سلا ام) ِبقا ْو ِل ا
علا ْي ِه او ا
س ُ

ع اد ِني إحْ داى ال ا
اوأ ا ْبش ُِروا  ,فا ِإ ان هللاا تاعاـا الى قا ْد او ا
طا ِئفات ا ْي ِن  ,اوهللاِ
لا اكأانِي ْاآل ان أ ا ْن ُ
ص ِارعِ ا ْلقا ْو ِم) (.)1
ظ ُر إلاى ام ا

ولهذا الموقف وغيره من المواقف العظيمة لسيدنا سعد بن
معاذ (رضي هللا عنه) كانت البشرى والمكافأة العظيمة من هللا تعالى
ش
له عند وفاته  ,حيث قال (صلى هللا عليه وسلم)( :ا ْهت ا از ع ْار ُ
س ْع ِد ْب ِن ُم اعاذ)(.)2
الرحْ ام ِن ِل ام ْو ِ
ت ا
ا
أما غزوة بني قينقاع فترجع إلى ما كان من يهود بني قينقاع
الذين كان قد مأل الحقد نفوسهم على رسول هللا (صلى هللا عليه
وسلم) وأصحابه بعد أن أعزهم هللا بالنصر في بدر  ,فقالوا  " :يا
ارا
محمد َّ ,لا ياغُ ارناكا ِم ْن نا ْف ِ
سكا أاناكا قات ا ْلتا انفا ًرا ِم ْن قُ ار ْيش  ,كاانُوا أ ا ْغ ام ً
َّلا يا ْع ِرفُ ا
اس  ,اوأاناكا لا ْم
ون ا ْل ِقتاا ال ِ ,إناكا لا ْو قاات ا ْلتاناا لاعا ار ْفتا أاناا ناحْ ُن النا ُ
ت ا ْلقا ِمثْلاناا  ,وكشف جماعة منهم عورة امرأة مسلمة في السوق ,
هب أحد المسلمين لسترها والدفاع عنها اجتمعوا عليه وقتلوه ,
فلما ا
فكان َّلبد من التجهز لقتالهم ردعًا لبغيهم وخيانتهم  ,فجهز النبي
(صلى هللا عليه وسلم) جيشًا لقتالهم وانتقل سريعًا إلى ديارهم
وحصونهم  ,وحاصرهم خمس عشرة ليلة  ,حتى اضطـروا إلى
اَّلستسَلم والنزول على حكمه (صلى هللا عليه وسلم) الذي قضى
بإخراجهم من ديارهم "(.)3

ص الى
سو ِل ( ا
س ِتيثاا ُ
( )1ينظر :مغازي الواقدي ( , )48/1وسيرة ابن هشام -ا ْ
الر ُ
ق ا
صـ ِار ( )615/1ط  :مصطـفى البـابي الحلـبي بمصر,
هللاُ ا
سلا ام) ِم ْن أ ا ْم ِر ْاأل ا ْن ا
علا ْي ِه او ا
ودَّلئـل النبـوة = = للبيهقي ( ) 34/3ط :دار الكتب العلمية  -بيروت.
ع ْنهُ).
َّللاُ ا
ب ا
(ر ِض اي ا
س ْع ِد ب ِْن ُمعااذ ا
( )2رواه البخاري في كتاب المناقب  -بااب امنااقِ ِ

( )3ينظر :الكامل في التاريخ َّلبن األثير( ,) 33/2ط :دار الكتب العلمية  ,بيروت ,
وجوامع السيرة َّلبن حزم ( )154/1ط :دار المعارف -مصر  ,وتاريخ اْلسَلم للذهبي (2
 )145/ط :دار الكتاب العربي -لبنان -بيروت .
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وفي غزوة بني لحيان  ,كان بنو لحيان هم الذين غدروا بعشرة
بالرجيع  ,وتسببوا في قتلهم واستشهادهم (.)1
من الصحابة ا
وفي غزوة ذي قا ارد أو غزوة الغابة كان جماعة من أعراب نجد
من بني فزارة قد أغاروا على إبل للنبي ( صلى هللا عليه وسلم)
وأصحابه  ,وقتلوا حارسها واحتملوا امرأته مع اْلبل وفروا نحو
نجد  ,فكان َّل بد من ردعهم وتأديبهم (.)2
وفي أُحد كانت قريش قد جاءت لتثأر لقتَلها في بدر  ,فخرج
رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم) للقائهم  ,ولم يبـدأ هـو وَّل
أصحـابه بالقتـال أو طلب قريش  ,إنما هي التي أتت بقا ِضها
وقضيضها ( )3وخيلها وخيَلئها باغية تريد استئصال دعوته (صلى
هللا عليه وسلم) والثأر لقتَلها في بدر .
ُ
وفي غزوة حمراء األسد كان أبو سفيان قد عزم إثر أ ُحد على
العودة إلى المدينة َّلستئصال شأفة المسلمين  ,فندب النبي (صلى
هللا عليه وسلم) أصحابه إلى الخروج لمَلقاتهم  ,وقال (صلى هللا
عليه وسلم) َّ( :ل يخرج معنا إَّل من شهد أحدًا)  ,فخرج معه
أصحابه وجراحهم تثغُب د ًما  ,وهنا خشي أبو سفيان ومن معه أن
يكون رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم) قد جهز جيشًا جديدًا من
أصحابه  ,ففضلوا الهرب واَّلنصراف إلى مكة حتى َّل يضيعوا ما
أنجزوه في أُحد  ,وبقي النبي (صلى هللا عليه وسلم) والمسلمون
معه ثَلثة أيام في حمراء األسد لم يمسسهم سوء ( , )4وفي شأن
هذه الغزوة نزل قول هللا تعالى { :الاذ ا
سو ِل ِم ْن
ِين ا ْ
الر ُ
ست ا اجابُوا هللِ او ا

ح ِللاذ ا
سنُوا ِم ْن ُه ْم اواتاقا ْوا أاجْ ر ع ِاظيم
صابا ُه ُم ا ْلقا ْر ُ
با ْع ِد اما أ ا ا
ِين أاحْ ا

( )1ينظر :تاريخ اْلسَلم للذهبي ( , )245/ 2تاريخ الطبري (. )105/2

( )2الكامل في التاريخ َّلبن األثير ( , )78/2تاريخ الطبري (. )105/2
الصغار  ,والمعنى  :جاءوا جمي ًعا
الكبار  ,والقضيض  :الحصى
( )3القض  :الحصى
ُ
ُ
ا
ُ
ا
ا
يضها) (القاموس المحيط
بكبارهم وصغارهم  ,ومنه الحديث (دخلت الجنة أمة بق ِضها وق ِض ِ
للفيروز آبادي ( , )841/1ولسان العرب َّلبن منظور (.)219/ 7
( )4ينظر :الكامل في التاريخ َّلبن األثير ( , )298/1والبداية والنهاية َّلبن
كثير( ,)296/3وتاريخ اْلسَلم للذهبي (.)223 /2
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اس قا ْد اج امعُوا لا ُك ْم فا ْ
الاذ ا
اخش ْاو ُه ْم فا ازا اد ُه ْم
اس إِ ان النا ا
ِين قاا ال لا ُه ُم النا ُ
إِي امانًا اوقاالُوا اح ْ
سبُناا هللاُ اونِ ْع ام ا ْل او ِكي ُل فاا ْنقالابُوا بِنِ ْع امة ِم ان هللاِ
ان هللاِ اوهللاُ ذُو فا ْ
سوء اواتاباعُوا ِر ْ
اوفا ْ
ض او ا
ضل
س ْ
ضل لا ْم يا ْم ا
س ُه ْم ُ
ع ِاظيم} (.)1

وفي غزوة بني النضير كان يهود بني النضير هم الذين نقضوا
العهد وحاولوا اغتيال النبي (صلى هللا عليه وسلم) (.)2
وفي الخنــدق فقـد اجتمعـت األحـزاب من كل احــداب وصـوب
عـا عن النفس  ,والوطــن ,
لحصـار المدينـة  ,فكان القتـال دفـا ً
والديـــار,
واألرض  ,والعرض  ,وهو ما يصوره الحق سبحانه وتعالى في
سورة األحزاب فيقول { :ياا أايُّ اها الاذ ا
ِين آ امنُوا ا ْذك ُُروا نِ ْع امةا هللاِ

علا ْي ِه ْم ِري ًحا او ُجنُودًا لا ْم ت ا ار ْو اها
س ْلناا ا
ا
علا ْي ُك ْم إِ ْذ اجاءتْ ُك ْم ُجنُود فاأ ا ْر ا
اان هللاُ ِب اما ت ا ْع املُ ا
اوك ا
يرا ِإ ْذ اجاؤُوكُم ِمن فا ْو ِق ُك ْم او ِم ْن
ون اب ِص ً
سفا ال ِمن ُك ْم او ِإ ْذ ازا ا
اج ار
ار اوبالاغا ِ
غتْ األ ْب ا
أا ْ
ت ا ْلقُلُ ُ
ص ُ
وب ا ْل احنا ِ
ون باهلل ال ُّ
اوت ا ُ
ون او ُز ْل ِزلُوا ِز ْل ازاَّلً
ظنُوناا ُهناا ِلكا ا ْبت ُ ِل اي ا ْل ُم ْؤ ِمنُ ا
ظنُّ ا
ون اوالاذ ا
شدِيدًا او ِإ ْذ ايقُو ُل ا ْل ُمناا ِفقُ ا
ِين ِفي قُلُو ِب ِه ْم ام ارض اما
ا
سولُهُ إِ اَّل ُ
ورا او ِإ ْذ قاالاتْ اطائِفاة ِم ْن ُه ْم ياا أ ا ْه ال
او ا
ع ادناا هللاُ او ار ُ
غ ُر ً
ستاأ ْ ِذنُ فا ِريق ِم ْن ُه ُم النابِ اي ياقُولُ ا
ون
ار ِجعُوا اويا ْ
ياثْ ِر ا
ب اَّل ُمقاا ام لا ُك ْم فا ْ
ِإ ان بُيُوتاناا ع ْاو ارة او اما ِه اي ِب اع ْو ارة ِإ ْن يُ ِريد ا
ارا}(.)3
ُون ِإ اَّل ِف ار ً
ثم يصور سبحانه وتعالى حال المؤمنين الصادقين  ,فيقول { :

سولُهُ
اولا اما ارأاى ا ْل ُم ْؤ ِمنُ ا
اب قاالُوا اهذاا اما او ا
ع ادناا هللاُ او ار ُ
ون ْاأل ا ْح از ا
ِم ان
س ِلي ًما
صد ا
او ا
سولُهُ او اما ازا اد ُه ْم ِإ اَّل ِإي امانًا اوت ا ْ
اق هللاُ او ار ُ
علا ْي ِه فا ِم ْن ُه ْم ام ْن قا ا
ا ْل ُم ْؤ ِمنِ ا
ضى
ص ادقُوا اما عاا اهدُوا هللاا ا
ين ِر اجال ا
نا ْح ابهُ او ِم ْن ُه ْم ام ْن اي ْنت ا ِظ ُر او اما اب ادلُوا ت ا ْبد ً
صا ِد ِق ا
ين
ي هللاُ ال ا
ِيَل ِليا ْج ِز ا
( )1آل عمران  ,اآليات .174-172 :
( )2ينظر :تاريخ اْلسَلم للذهبي ( , )148/2وسبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد
( )317/4ط :دار الكتب العلمية بيروت – لبنان .
( )3األحزاب  ,اآليات. 13 - 8 :
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علا ْي ِه ْم ِإ ان هللاا ك ا
ِب ا ْل ُمناافِ ِق ا
اان
وب ا
ين ِإ ْن شاا اء أ ا ْو ايت ُ ا
ِب ِص ْد ِق ِه ْم اويُ اعذ ا
ا
ورا ار ِحي ًما او ار اد هللاُ الاذ ا
ِين اكفا ُروا ِبغا ْي ِظ ِه ْم
غف ُ ً
ين ا ْل ِقتاا ال اوك ا
لا ْم ياناالُوا اخ ْي ًرا او اكفاى هللاُ ا ْل ُم ْؤ ِمنِ ا
اان هللاُ قا ِويًّا
ع ِاز ً
يزا}(.)1

وفي غزوة دومة الجندل كانت قبائل المشركين بدومة الجندل
تعد لإلغارة على قوافل المسلمين بالمدينة ثم اْلغارة عليها (.)2
وفي غزوة بني المصطلق كانت قبائلهم تعد لإلغارة على
المدينة فخرج النبي (صلى هللا عليه وسلم) إليهم ردًا لبغيهم
وعدوانهم (.)3
وفي خيبر كان أهل خيبر هم الذين حزبوا األحزاب ضد
المسلمين ,وحرضوا بني قريظة على الغدر والخيانة  ,ثم أخذوا في
اَّلتصال بالمنافقين وبقبائل غطفان وأعراب البادية لتأليبهم على
المسلمين  ,وكانوا هم أنفسهم
يستعدون للقتال  ,فكان َّلبد من مواجهتهم وكف شرهم (.)4
ثأرا لقتل الصحابي الجليل الحارث بن
أما غزوة مؤتة فكانت ً
عمير األزدي (رضي هللا عنه) رسول النبي (صلى هللا عليه وسلم)
الذي بعثه بكتابه إلى عظيم بُص اْرى  ,فعرض له ش اُرحْ ِبيل بن عمرو
الغساني وكان عامَلً على البلقاء من أرض الشام من قِبل قيصر
فأوثقه ربا ً
طا  ,ثم قدمه فضرب عنقه ,وكان قتل السفراء والرسل –
وَّل يزال – من أشنع الجرائم وأبشعها ,يساوي بل يزيد على إعَلن

( )1األحزاب  ,اآليات.25-22 :

( )2ينظر :تاريخ الطبري ( )90/2ط :دار الكتب العلمية  -بيروت  ,والكامل في التاريخ
َّلبن األثير ( . ) 69/2

( )3ينظر :السيرة النبوية َّلبن هشام ( )289/2ط :مصطفى البابي الحلبي بمصر,
والروض األنف للسهيلي ( )18/7ط :دار إحياء التراث العربي ,بيروت.
( )4ينظر :تاريخ الطبري ( , )135/2والبداية والنهاية َّلبن كثير(.)253/1
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حالة الحرب  ,فاشتد ذلك على النبي(صلى هللا عليه وسلم) ,فجهز
جيشا ً وسار به إليهم (.)1
وفي حنين كانت قبائل هوازن وثقيف هي البادئة بالعداء ,
وأعدت العدة لَلنقضاض على المسلمين  ,وقد سار مالك بن عوف
النصري على رأس جيش حتى وصل إلى القرب من مكة  ,فكان َّلبد
من مواجهتهم ورد بغيهم وعدوانهم (.)2
وأما غزوة تبوك فكانت ردًّا لعدوان الرومان الذين كانوا
يعملون على إنهاء قوة المسلمين آنذاك  ,ذلك أنهم كانوا يرونها
الخطر الحقيقي على سلطانهم  ,فأخذوا يهددون ثغورهم  ,ويعدون
العدة لَلنقضاض عليهم  ,فانتدب النبي (صلى هللا عليه وسلم)
أصحابه للتجهز والخروج في ساعة العسرة  ,ولم يكن من الحكمة
أن ينتظرهم المسلمون حتى يداهموهم في مدينتهم  ,وانتهت الغزوة
بفرار الروم وانسحابهم دون قتال  ,وحرص النبي ( صلى هللا عليه
وسلم) على حفظ الدماء فلم يتتبعهم واكتفى ( صلى هللا عليه وسلم)
بالردع الذي تحقق لهم (.)3
وفي فتح مكة كانت قريش هي التي نقضت عهدها مع سيدنا
رسول
هللا (صلى هللا عليه وسلم ) وساعدت حلفاءها من بني بكر على قتل
خزاعة حلفاء رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم)  ,حيث بيتوهم
ير  ,فجاء عمرو
غدرا عند ماء بالقرب من مكة يُقاا ُل لاهُ ا ْل او ِت ُ
وقتلوهم ً
بن سالم الخزاعي (رضي هللا عنه) إلى رسول هللا (صلى هللا عليه
وسلم) بالمدينة مستغيثا بقوله (:)4
شــــد ُم احمـــــدًا
ياـــا ارب إنـــي ناـا ِ
( )1ينظر  :المغازي للواقدي ( ,) 755/1و تاريخ اْلسَلم للذهبي(.)479/2
( )2ينظر :المغازي للواقدي ( ,)886/1وتاريخ اْلسَلم للذهبي (.)571/2
( )3ينظر :الكامل في التاريخ َّلبن األثير ( , )340/1وتاريخ الطبري (. )181/2
( )4ينظر :السيرة النبوية َّلبن هشام ( , )394/2تاريخ اْلسَلم للذهبي (/2
.)523
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ـــف أ ا ِبي انــــا اوأ ا ِبيـــ ِه ْاألاتْلاـــــداا
ِح ْل ا
قاـ ْد ُك ْنتُـ ْم ُو ْلــــدًا اوكُنــــا اوا ِلـــــداا
سلا ْمناــا فالاـــ ْم نا ْن ِز ْع ياـــــداا
ثُمـــتا أ ا ْ
ْــرا أ ا ْعتاــــداا
فاا ْن ُ
ص ْ
ــر اهــدااكا َّللاُ ناص ً
ع ِعباـــا اد َّللاِ ايأْتُــــوا امـــــــ ادداا
اوا ْد ُ
ســـو ُل َّللاِ قاــ ْد تا اجـــــــرداا
يهــ ْم ار ُ
فِ ِ
ْ
سـفًـا اوجْ ُهـــهُ ت ا اربــــــداا
إن ِ
سيـ ام اخ ْ
ــري
ــر ياجْ ِ
فِي فا ْيلاــق كاا ْلباحْ ِ
ُم ْـزبِــــدًا
إن قُ ار ْيشًـــا أ ا ْخلاـفُـــوك ا ْل ام ْو ِعــــــداا
اوناقاضُــوا ِميثااقاــــــك ا ْل ُم اوكـــــــداا
او اج اعلُــوا ِلــي ِفــي اكدااء ُرصـــــداا
ع ُمـوا أ ا ْن لاسْـــتُ أ ا ْدعُو أ ا احــــــداا
او از ا
او ُهـــ ْم أاذال اوأاقاـــــل عاــــــــــ ادداا
يــــر ُهجــــــدًا
ُهـ ْم بايتُو انــــا ِبا ْل اوتِ ِ
سجــــــــداا
اوقات الُوناـــا ُركعًــــــا او ُ
سا ِلم) فا اما
فقال (صلى هللا عليه وسلم) ( :نُ ِص ْرتا ياا ع ْام ُرو ْب ان ا
اء فقال (صلى هللا عليه وسلم)  ( :ا
إن
س ام ِ
با ِر اح حت ا اى ام ارتْ سحابة ِفي ال ا
س احاباةا
اه ِذ ِه ال ا
ست ا ِه ُّل ِبناص ِْر بانِي اك ْعب) (.)1
لات ا ْ
ومع ذلك لما دخل رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم) مكة فات ًحا
منتصرا ,أعلن العفو العام عن أهل مكة  ,وقال قولته المشهورة :
ً
ا
ا
ا
ُ
صانِع بكم؟) قالُوا :اخ ْي ًرا  ,أخ ك ِاريم
(ياا ام ْعش اار ق ار ْيش  ,اما تا ار ْو ان أنِي ا
ِير إلاى امكاةا (.) 393/2
( )1ينظر  :سيرة ابن هشام ِ -ذك ُْر ْاأل ا ْ
وجبا ِة ا ْل امس ا
سباا ِ
ب ا ْل ُم ِ
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 ,اوا ْبنُ أاخ ك ِاريم  ,فقاا ال (صلى هللا عليه وسلم) ( :ا ْذ اهبُوا فاأ ا ْنت ُ ْم
ال ُّ
طلاقاا ُء) ( .)1وقد ترتب على هذا العفو العام حفظ األنفس من القتل.
ومن يتتبع سائر غزوات نبينا (صلى هللا عليه وسلم) وسراياه
يجد أنها
رد البغي ودفع العدوان وردع التآمر والكيد له
َّل تخرج عن دائرة ِ
ولدعوته وألصحابه رضوان هللا عليهم أجمعين.
صلها اْلسَلم في فلسفة
ولعل من أهم أخَلق الفرسان التي أ ا
القتال أنه َّل قتل للمدنيين أو لغير المقاتلين  ,فقد كان النبي (صلى
هللا عليه وسلم) يوصي قـادة جيشه بقـوله ( :ا ْن اط ِلقُـوا بِا ْ
س ِم هللاِ

ش ْي ًخا فاا ِنيًا  ,او اَّل
سـو ِل
اوباهلل او ا
هللاِ  ,او اَّل ت ا ْقتُلُوا ا
علاى ِملاـ ِة ار ُ
يرا  ,او اَّل ا ْم ارأاةً  ,او اَّل تاغُلُّوا)( , )2وفي روايـة
ِط ْف ًَل  ,او اَّل ا
ص ِغ ً
أخـرى ( :او اَّل تاغُلُّـوا  ,او اَّل ت ا ْغـد ُِروا  ,او اَّل ت ا ْمثُلُـوا ,او اَّل ت ا ْقتُلُـوا او ِليدًا)

(.)3

وفي وصية أبي بكر الصديق (رضي هللا عنه) ألحد قادة جنده
يرا
ام ارأاةً  ,او اَّل ا
وصيكا بِعاشْر :اَّل تا ْقتُلا ان ْ
 " :اوإِنِي ُم ِ
صبِيًّا  ,او اَّل اكبِ ً
ْ
اه ِر ًما  ,او اَّل ت ا ْق ا
اام ًرا  ,او اَّل ت ا ْع ِق ار ان شااةً
ا
ا
طعا ان ا
ش اج ًرا ُمث ِم ًرا  ,اوَّل تُخ ِربا ان ع ِ
يرا  ,إِ اَّل ِل امأ ْ اك الة  ,او اَّل تاحْ ِرقا ان ناحْ ًَل ,او اَّل تُغا ِرقاناهُ  ,او اَّل ت ا ْغلُ ْل ,
 ,او اَّل با ِع ً
او اَّل تاجْ بُ ْن "(.)4

س اها هللاُ ت ا اعالاى
اب ِ
ح امك ااة اح ار ا
الس اي ِر -اب ُ
( )1رواه البيهقي في السنن الكبرىِ -كتا ُ
اب فاتْ ِ
ا
اف
( )199/9دار الكتب العلمية  -بيروت -لبنات  ,وينظر :سيرة ابن هشام -ط او ُ
ت او اك ِل امتُهُ فِي ِه ( ,)411/2والروض األنف  , 75/7دار إحياء التراث
سو ِل ِبا ْلبا ْي ِ
الر ُ
العربي ,بيروت.
ااء ا ْل ُمش ِْر ِكينا .
( )2رواه أبو داود في كتاب الجهاد -بااب فِي ُدع ِ

اْل ام ِام ْاأل ُ ام ارا اء
( )3جزء من حديث رواه مسلم في كتاب الجهاد والسير -بااب تاأ ْ ِم ِ
ير ْ ِ
ب ا ْلغا ْز ِو او ا
غي ِْر اها.
ا
علاى ا ْلبُعُوثِ ,او او ِص ايتِ ِه ِإ ايا ُه ْم ِبآداا ِ
ا
ْ
ْ
ا
ْ
ْ
اان فِي
س ِ
اب النهْي ِ عان قت ِل النِ ا
( )4رواه مالك في الموطأ كتاب الجهاد -با ُ
اء اوال ِولد ِ
ا ْلغا ْز ِو.
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وقد شدد النبي ( صلى هللا عليه وسلم ) في النهي عن قتل
يرا  ,وبلغـه (صلى هللا عليه وسلم)
األطفال أو الـذريـة تشـديدًا كبـ ً
قتل بعض األطفال
او از بِ ِه ُم ا ْلقاتْ ُل إِلاى الذُّ ِريا ِة
فوقف يصيح في جنده  ( :اما باا ُل أ ا ْق اوام اج ا
 ,أاَّلا َّلا ت ا ْقتُلُوا ذُ ِرياةً أاَّلا َّلا ت ا ْقتُلُوا ذُ ِرياةً ) (.)1
وقد نهى (صلى هللا عليه وسلم) عن قتل جميع من َّل يقاتل
وخاصة النساء  ,فلما رأى امرأة مقتولة  ,وكان من حالها أنها َّل
تقوى على القتال استنكر (صلى هللا عليه وسلم) ذلك بشدة  ,وقال :
( ام ْن قات ا ال اه ِذ ِه؟ اما كااناتْ اه ِذ ِه ِلتُقااتِ ال)( ,)2مما يؤكد أنه َّل قتل على
ً
مقابَل للكفر  ,إنما هو مقابل لدفع القتل
المعتقد قط  ,وأن القتل ليس
اس
ورد اَّلعتداء  ,حيث يقول الحق سبحانه  { :اولا ْو اَّل د ْاف ُع هللاِ النا ا

با ْع ا
اج ُد يُ ْذ اك ُر
ام ُع اوبِياع او ا
ض ُه ْم بِبا ْعض لا ُه ِد امتْ ا
ص او ِ
صلا اوات او ام ا
س ِ
ي
ص ار ان هللاُ ام ْن يا ْن ُ
يرا اولايا ْن ُ
فِي اها ا ْ
س ُم هللاِ اكثِ ً
ص ُرهُ إِ ان هللاا اقا ِو ٌّ
ع ِازيز}(.)3
فالقتال في اْلسَلم مقصور على رد اَّلعتداء دون تجاوز ,
س ِبي ِل هللاِ الاذ ا
ِين
حيث يقول الحق سبحانه  { :اوقاتِلُوا فِي ا
ب ا ْل ُم ْعتاد ا
ِين }( , )4ويقول
يُقا ِتلُونا ُك ْم اوَّل ت ا ْعتادُوا ِإ ان هللاا َّل يُ ِح ُّ

علا ْي ِه بِ ِمثْ ِل اما ا ْعتادى
علا ْي ُك ْم فاا ْعتادُوا ا
سبحانه  { :فا ام ِن ا ْعتادى ا
علا ْي ُك ْم اواتاقُوا هللاا اوا ْعلا ُموا أ ا ان هللاا ام اع ا ْل ُمت ا ِق ا
ين }(.)5
ا
ومما يؤكد أن الحرب في اْلسَلم إنما هي لرد اَّلعتداء ودفع
العدوان دون أي تجاوز أو بغي أو إسراف في الدماء  ,ما شرعه

()1
()2
()3
()4
()5

رواه أحمد في مسنده ( )357/24برقم .15589
رواه أحمد في مسنده (  )370/25برقم .15992
الحج  ,آية.40 :
البقرة  ,آية. 190 :
البقرة  ,آية.194 :
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اْلسَلم في معاملة األسرى من حسن معاملتهم واْلحسان إليهم ؛
ون ال ا
حيث يقول الحق سبحانه  { :اويُ ْط ِع ُم ا
س ِكينًا
ط اعا ام ا
علاى ُح ِب ِه ِم ْ

يرا إِنا اما نُ ْط ِع ُم ُك ْم ِل او ْج ِه هللاِ اَّل نُ ِري ُد ِم ْن ُك ْم اج ازا ًء او اَّل
اوياتِي ًما اوأ ا ِ
س ً
يرا فا اوقاا ُه ُم
اف ِم ْن ار ِبناا يا ْو ًما ا
ُ
عبُو ً
ُورا إِناا نا اخ ُ
سا قا ْم اط ِر ً
شك ً
هللاُ ش اار ذا ِلكا ا ْليا ْو ِم اولاقاا ُه ْم نا ْ
او اج ازا ُه ْم ِب اما
ورا
ض ارةً او ُ
س ُر ً
يرا ُمت ا ِكئِ ا
علاى ْاأل ا ارائِ ِك اَّل يا ار ْو ان فِي اها
ين فِي اها ا
ا
صبا ُروا اجناةً او اح ِر ً
علا ْي ِه ْم ِظــ اَللُ اها اوذُ ِللاتْ قُ ُ
طوفُ اهـــا
يرا اوداا ِن ايةً ا
ش ْام ً
سا او اَّل از ْم اهـ ِر ً
ت ا ْذ ِل ً
يَل}(.)1
وقـد دعا نبينـا (صلى هللا عليه وسلم) إلى الرفـق باألســرى ,
فقـال:
ارى اخ ْي ًرا) ( ,)2وقد أوصى أصحابه يوم بدر أن
ست ا ْو ُ
(ا ْ
صوا ِباأل ُ ا
س ا
يكرموا األسرى ,فكانوا يقدمونهم على أنفسهم عند الطعام .
وفي قصة " ث ُ اما امةُ ْبنُ أُثاال الحنفي" ما يؤكد كيف كان نبينا
(صلى هللا عليه وسلم) يتعامل مع أسراه  ,ذلك أنه عندما أسر ثمامة
وربا ُ
س ِج ِد  ,اخ ار اج ِإلا ْي ِه النا ِب ُّي
س او ِاري ا ْل ام ْ
س ِار اية ِم ْن ا
طوهُ ِب ا
بن أثال ا
(صلى هللا عليه وسلم) ,فاقاا ال :اما ِع ْنداكا ياا ث ُ اما امةُ ؟ فاقاا الِ :ع ْندِي

علاى شا ِكر,
اخ ْير ياا ُم اح ام ُد إِ ْن ت ا ْقت ُ ْلنِي ت ا ْقت ُ ْل ذاا دام  ,اوإِ ْن ت ُ ْن ِع ْم ت ُ ْن ِع ْم ا
شئْتا  ,احتاى ك ا
اان ا ْلغا ُد  ,ث ُ ام قاا ال
س ْل ِم ْنهُ اما ِ
اوإِ ْن ُك ْنتا ت ُ ِري ُد ا ْل اما ال فا ا
علاى شاا ِكر
لاهُ :اما ِع ْنداكا ياا ث ُ اما امةُ ؟ قاا ال :اما قُ ْلتُ لاكا  ,إِ ْن ت ُ ْن ِع ْم ت ُ ْن ِع ْم ا
 ,فات ا ار اكهُ احتاى ك ا
اان اب ْع اد ا ْلغا ِد  ,فاقاا ال :اما ِع ْنداكا ايا ث ُ اما امةُ ؟ فاقاا ال:
ق ِإلاى نا ْخل قا ِريب
ِع ْندِي اما قُ ْلتُ لاكا  ,فاقاا ال :أ ا ْط ِلقُوا ث ُ اما امةا  ,فاا ْن اطلا ا
ش اه ُد أ ا ْن َّلا ِإله ِإَّلا
س ِج اد فاقاا ال :أ ا ْ
س ال ,ث ُ ام اد اخ ال ا ْل ام ْ
ِم ان ا ْل ام ْ
س ِج ِد فاا ْغت ا ا
سو ُل هللاِ  ,ياا ُم اح ام ُد  ,اوهللاِ اما ك ا
هللاُ  ,اوأ ا ْ
علاى
اان ا
ش اه ُد أ ا ان ُم اح امدًا ار ُ
ب
ض إِلا اي ِم ْن اوجْ ِهكا  ,فاقاد أ ا ْ
ض اوجْه أ ا ْبغا ا
صبا اح اوجْ ُهكا أ ا اح ا
األ ا ْر ِ
( )1اْلنسان  ,اآليات .14-8 :
( )2رواه الطبراني في الكبير(  )393/22برقم  ,977ط  :مكتبة ابن تيمية –
القاهرة .
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ا ْل ُو ُجو ِه إِلا اي  ,اوهللاِ اما ك ا
ص اب اح
ض إِلا اي ِم ْن دِينِكا  ,فاأ ا ْ
اان ِم ْن دِين أ ا ْبغا ُ
ِين ِإلا اي  ,اوهللاِ اما ك ا
ض ِإلا اي ِم ْن ابلا ِدكا ,
اان ِم ْن ابلاد أ ا ْبغا ُ
دِينُكا أ ا اح ا
ب الد ِ
ب ا ْلبَِلا ِد ِإلا اي  ,او ِإ ان اخ ْيلاكا أ ا اخذاتْ ِني اوأاناا أ ُ ِري ُد
فاأ ا ْ
ص اب اح ابلا ُدكا أ ا اح ا
سو ُل هللاِ (صلى هللا عليه وسلم)
ا ْلعُ ْم ارةا فا اماذاا ت ا ارى؟ فاباش اار ُه ار ُ
صبا ْوتا  ,قاا الَّ :لا,
اوأ ا ام ارهُ أ ا ْن يا ْعت ا ِم ار  ,فالا اما قا ِد ام امكاةا ,قاا ال قاـائِل :ا
سو ِل هللاِ (صلى
اول ِك ْن أ ا ْ
سل ْمتُ ام اع ُم اح امد ار ُ
هللا عليه وسلم)  ,اوَّلا اوهللاِ َّلا ياأْتِي ُكـ ْم ِم ان ا ْليا اما امـ ِة احباةُ ِح ْن اطـة
احتاى ياأْذا ان
فِي اها النا ِب ُّي (صلى هللا عليه وسلم) (.)1

وهذه الثقافة في معاملة األسرى عبر عنها الشاعر األموي الكبير
(همام بن غالب التميمي) المعروف بالفرزدق  ,فقال (:)2
األسرى او ْ
لكن انفُكُّه ْم
اوَّل ناقت ُ ُل
ا
غـار ِم
إذا أثْقا ال األعناقا اح ْمـ ُل ال ام ِ
أما إذا فرض علينا القتال فإننا َّل يمكن أن نعطي الدنية في
ديننا وَّل أن نتخاذل عن الدفاع عن أوطاننا  ,إنما نفتديها بأنفسنا
وشعارنا في ذلك :وهللا إنها ْلحدى الحسنين إما النصر وإما الشهادة
 ,حيث يقول الحق سبحانه مخاطبًا المسلمين في غزوة بدر  { :او ِإ ْذ

يا ِع ُد ُك ُم هللاُ ِإ ْحداى ال ا
ُّون أ ا ان ا
طائِفات ا ْي ِن أانا اها لا ُك ْم اوت ا اود ا
ت
غ ْي ار ذاا ِ
ق ِب اك ِل اما ِت ِه او اي ْق اط اع
ق ا ْل اح ا
الش ْاو اك ِة تاكُو ُن لا ُك ْم اويُ ِري ُد هللاُ أ ا ْن يُ ِح ا
داا ِب ار ا ْلكاافِ ِر ا
ين}( ,)3أي ويقطع دابر الكافرين المعتدين عليكم
المتربصين بكم الذين أخرجوكم من دياركم وأموالكم َّ ,ل ذنب لكم
وَّل جريرة إَّل أنكم آمنتم باهلل ورسوله  ,ويقول سبحانه  { :إِ ْن

ون اوت ا ْر ُج ا
ون اك اما تاأْلا ُم ا
ون فا ِإنا ُه ْم ياأْلا ُم ا
تاكُونُوا تاأْلا ُم ا
ون ِم ان هللاِ اما
ث ث ُ اما امةا ب ِْن أُثاال.
اب او ْف ِد ابنِي اح ِنيفاةا ,او احدِي ِ
( )1رواه البخاري في كتاب المغازي  -با ُ
( )2ديوان الفرزدق  ,ص ,622:تحقيق :علي حسن فاعور -ط :دار الكتب العلمية.
( )3األنفال :اآلية.7 :
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ون اوك ا
اَّل يا ْر ُج ا
ع ِلي ًما اح ِكي ًما }( ,)1ويقول سبحانهِ {:إ ْن
اان هللاُ ا
س ا ْلقا ْـو ام قا ْـرح ِمثْلُهُ او ِت ْلكا ْاألاياا ُم نُداا ِولُ اها
س ْ
اي ْم ا
س ُك ْم قا ْـرح فاقاـ ْد ام ا
اس او ِل اي ْعلا ام هللاُ الاذ ا
ش اهداا اء اوهللاُ اَّل
ِين آ ا امنُوا اويات ا ِخذا ِم ْن ُك ْم ُ
اب ْي ان النا ِ
ب ال ا
ظا ِل ِم ا
ص ار ُك ُم َّللاُ ِببادْر
ين}( ,)2ويقول سبحانه {:اولاقا ْد ان ا
يُ ِح ُّ
ون ِإ ْذ تاقُو ُل ِل ْل ُم ْؤ ِمنِ ا
شك ُُر ا
اوأانت ُ ْم أ ا ِذلاة فااتاقُواْ َّللاا لاعالا ُك ْم ت ا ْ
ين أالان
يا ْك ِفي ُك ْم أان يُ ِم اد ُك ْم اربُّكُم ِبثاَلاث ا ِة آَّلاف ِم ان ا ْل امآلئِ اك ِة ُم ا
نز ِل ا
ين بالاى
ص ِب ُرواْ اوتاتاقُواْ او ايأْت ُوكُم ِمن فا ْو ِر ِه ْم اهـذاا يُ ْم ِد ْد ُك ْم اربُّكُم
ِإن ت ا ْ
س ِو ِم ا
ين او اما اجعالاهُ َّللاُ إَِّلا بُش اْرى
س ِة آَّلف ِم ان ا ْل امآلئِ اك ِة ُم ا
بِ اخ ْم ا
يز
لا ُك ْم او ِلت ا ْط امئِ ان قُلُوبُكُم ِب ِه او اما الناص ُْر إَِّلا ِم ْن ِعن ِد َّللاِ ا ْلعا ِز ِ
اجناحْ لا اها
س ْل ِم فا ْ
ا ْل اح ِك ِيم}( , )3ويقول سبحانه { :او ِإ ْن اجنا ُحوا ِلل ا
س ِمي ُع ا ْل اع ِلي ُم او ِإ ْن يُ ِريدُوا أ ا ْن
اوت ا او اك ْل ا
علاى هللاِ إِناهُ ُه او ال ا
ْـر ِه اوبِا ْل ُم ْؤ ِمنِ ا
ـين
يا ْخ اد ُ
عوكا فا ِإ ان اح ْ
سباكا هللاُ ُه او الاذِي أاياداكا بِناص ِ
ض اج ِميعًــــا اما أالا ْفـتا
ف با ْي ان قُلُـو ِب ِهـ ْم لا ْو أ ا ْنفا ْقتا اما فِي ْاأل ا ْر ِ
اوأالا ا
با ْي ان قُلُو ِب ِهـ ْم اولا ِك ان هللاا
ف با ْينا ُه ْم ِإناهُ ع ِازيز اح ِكيم}(.)4
أالا ا
وقد قلت حول هذه المعاني التي تؤكد أننا أهل سَلم ما لم
تفرض علينا الحرب  ,فإن فرضت علينا فنحن رجالها :
من رامهــــا سلمــا فتلـك يـد
أو رامهـا حربًا فنحــن
رجالهــا
َّل نعتـدى أبدًا وَّل نرضى
الخنـــا
( )1النساء  :اآلية .104 :
( )2آل عمران  :اآلية .140 :
( )3آل عمران  :اآليات .126-123 :
( )4األنفال  :اآليات .63-61:
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إن الرجــولة عنـــدنـا
عنوانهــا
إحـــدى اثنتين وَّل معقب بعده
النصـر نصر أو نُـرى
ُ
شهـداءها
وقد استفز أحد قادة الروم شاعرنا العربي أبا فراس الحمداني
معشر العرب -أهل كَلم  ,وَّل علم لكم بالحرب ,
بقوله  :أنتم -
ا
فأجابه أبو فراس في عزة وإباء شديدين وهو أسير في سجونهم
وفي متناول أيديهم (:)1
أت ا ْزعُــ ُم  ,يا ضخ ام الل اغادِيــدِ ,أنناـا
ف
اونحن أُسو ُد
عر ُ
ْ
الحر ِ
ب َّل نا ِ
الحرباا
ْ
ب من قبــ ِل
ــر ُ
لاقد اج امعاتْ انــا ال اح ْ
اه ِذ ِه
ســدا ً ؛ وكنتا بها
فكنــا بها أ ُ ْ
كلبـــا
سيُوفِناــا؟
ِ
ــرتا أ ْم ِب ُ
بأقَلمناـــا أُجْ ِح ْ
س اد الشارى قُدْنا إليكا ِأم ال ُكتْبــا؟
وأ ُ ْ
وإننا لعلى يقين تام في أن منزلة الشهيد من أعلى المنازل عند
هللا (عز وجل) فالشهيد مع الذين أنعم هللا عليهم من النبيين
سو ال
الر ُ
والصديقين  ,حيث يقول الحق سبحانه  {:او ام ْن يُ ِط ِع هللاا او ا

الصدِي ِق ا
علا ْي ِه ْم ِم ان النا ِب ِي ا
فاأُولائِكا ام اع الاذ ا
ين
ِين أ ا ْنعا ام هللاُ ا
ين او ِ
س ان أُولائِكا ارفِيقًا ذا ِلكا ا ْلفا ْ
صا ِل ِح ا
اوال ُّ
ااء اوال ا
ش اهد ِ
ض ُل ِم ان هللاِ
ين او اح ُ
ع ِلي ًما}( ,)2ويقول سبحانه  { :إِ ان هللاا ا ْ
شت ا ارى ِم ان
او اكفاى باهلل ا
س ُه ْم اوأ ا ْم اوالا ُه ْم ِبأ ا ان لا ُه ُم ا ْل اجناةا يُقااتِلُ ا
ا ْل ُم ْؤ ِمنِ ا
سبِي ِل
ون فِي ا
ين أ ا ْنفُ ا
( )1ديوان أبي فراس الحمداني ص  – 31ط :دار الكتاب العربي – بيروت .
( )2النساء  :اآليتان .70-69 :
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ون اويُ ْقتالُ ا
هللاِ فايا ْقتُلُ ا
اْل ْن ِجيل
ون او ْعدًا ا
علا ْي ِه احقًّا فِي الت ا ْو ارا ِة او ْ ِ
ست ا ْبش ُِروا ِببا ْي ِع ُك ُم الاذِي
اوا ْلقُ ْرآ ا ِن او ام ْن أ ا ْوفاى ِبعا ْه ِد ِه ِم ان هللاِ فاا ْ
ابا اي ْعت ُ ْم ِب ِه اوذا ِلكا ُه او ا ْلفا ْو ُز ا ْل اع ِظي ُم}( , )1ويقول سبحانه  { :او اَّل
سبِي ِل هللاِ أ ا ْم اوات با ْل أ ا ْحيااء اولا ِك ْن اَّل
تاقُولُوا ِل ام ْن يُ ْقت ا ُل فِي ا
سبا ان الاذ ا
شعُ ُر ا
تا ْ
ِين قُتِلُوا فِي
ون}( ,)2ويقول سبحانه  { :او اَّل ت ا ْح ا
ون فا ِر ِح ا
س ِبي ِل هللاِ أ ا ْم اواتًا با ْل أ ا ْحيااء ِع ْن اد ار ِب ِه ْم يُ ْر ازقُ ا
ين ِب اما آاتاا ُه ُم
ا
هللاُ ِم ْن فا ْ
ون ِبالاذ ا
ِـر ا
ِيـن لا ْم اي ْل احقُـوا ِب ِه ْم ِم ْن
ضـ ِل ِه او اي ْ
ست ا ْبش ُ
علا ْي ِه ْم او اَّل ُه ْم يا ْح ازنُ ا
ون }(.)3
اخ ْل ِف ِهــ ْم أ ا اَّل اخ ْوف ا

وَّل شـك أن الشهادة في سبيل هللا (عز وجل) منحة إلهية
يمنحهـا هللا
تعالى ألحب خلقه إليه بعد األنبياء والصديقين  ,وقد ورد في السنة
النبوية المطهرة أحاديث كثيرة عن فضل الشهادة  ,منها:
ع ْنهُ) ع ِان النا ِبي ِ (صلى هللا
* عن أاناس ْبن اما ِلك ( ار ِض اي هللاُ ا
ب أ ا ْن يا ْر ِج اع إِلاى ال ُّد ْنياا
عليه وسلم) قاا ال ( :اما أ ا احد يا ْد ُخ ُل ا ْل اجناةا يُ ِح ُّ

ض ِم ْن ش ْايء إَِّلا الش ِاهي ُد يات ا امناى أ ا ْن يا ْر ِج اع إِلاى
اولاهُ اما ا
علاى األ ا ْر ِ
عش اْر ام ارات ِل اما يا ارى
ال ُّد ْنياا فايُ ْقت ا ال ا
ِم ان ا ْلك اارا ام ِة) (.)4
سو ُل
* وعن اجا ِبر ْبن ا
ع ْب ِد هللاِ (رضي هللا عنهما) قال :لا ِقيانِي ار ُ

سلا ام) فاقاا ال ِلي( :ياا اجابِ ُر اما ِلي أ ا اراكا
صلاى هللاُ ا
هللاِ ( ا
علا ْي ِه او ا
ستُش ِْه اد أابِي اوت ا اركا ِعيا ًاَّل او اد ْينًا,
سو ال هللاِ ا ْ
ُم ْن اكس ًِرا؟) قُ ْلتُ  :ياا ار ُ
سو ال هللاِ ,
قاا ال( :أافا اَل أ ُ ابش ُِركا ِب اما لا ِق اي هللاُ ِب ِه أ ا اباكا ؟) قاا ال :ابلاى ايا ار ُ
قاا ال ( :اما اكلا ام هللاُ أ ا احدًا قا ُّ
اء ِح اجاب  ,اوأاحْ ايا أ ا اباكا فا اكلا امهُ
ط ِإ اَّل ِم ْن او ار ِ
( )1التوبة  :اآلية .111:
( )2البقرة  :اآلية . 154:
( )3آل عمران  :اآليتان .170-169:
( )4رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير  ,بااب ت ا ام اني المجا ِه ِد ْ
أن يا ْر ِج اع إلى الدُنيا.
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ع ْبدِي
ِكفاا ًحا) -مواجهة ليس بينهما حجاب وَّل رسول -فاقاا ال( :ياا ا
ب
ت ا ام ان ا
الر ُّ
ب ت ُ ْح ِيي ِني فاأ ُ ْقت ا ال ِفيكا ثاا ِن ايةً  ,قاا ال ا
علا اي أُع ِْطكا ) قاا ال :ايا ار ِ
ق ِمنِي أانا ُه ْم ِإلا ْي اها اَّل يُ ْر اجعُ ا
ون) ,قاا ال:
س اب ا
ع ااز او اج ال ( :إِناهُ قا ْد ا
س اب ان الاذ ا
سبِيـ ِل هللاِ
ِين قُ ِتلُـوا ِفي ا
اوأ ُ ْن ِزلاتْ اه ِذ ِه اآل ايةُ {:او اَّل ت ا ْح ا
أ ا ْم اواتًا با ْل أ ا ْحيااء ِع ْن اد ار ِب ِه ْم يُ ْر ازقُ ا
ون }(.)1
سو ال هللاِ (صلى
* وع ْان أ ا ِبى ُه ار ْي ارةا ( ار ِض اي هللاُ ا
ع ْنهُ) أ ا ان ار ُ
سبِي ِل
هللا عليه وسلم) قاا ال ( :اوالاذِي نا ْفسِي بِيا ِد ِه َّلا يُ ْكلا ُم أ ا احد فِي ا
سبِي ِل ِه -إَِّلا اجا اء يا ْو ام ا ْل ِقياا ام ِة اواللا ْو ُن
هللاِ -اوهللاُ أ ا ْعلا ُم بِ ام ْن يُ ْكلا ُم فِي ا
ح ِري ُح
الري ُ
لا ْو ُن الد ِام او ِ
س ِك) (.)2
ا ْل ِم ْ
ع ْنهُ) قاا ال :قاا ال
ب ( ار ِض اي هللاُ ا
* وع ِان ا ْل ِم ْقد ِاام ْب ِن ام ْع ِد يك ِار ا
سو ُل هللاِ
ار ُ
صال  :يُ ْغفا ُر لاهُ
ستُّ ِخ ا
(صلى هللا عليه وسلم)ِ ( :للش ِاهي ِد ِع ْن اد هللاِ ِ
ب ا ْلقا ْب ِر ,
ار ِم ْن ا
عذاا ِ
فِي أ ا او ِل د ْافعاة  ,اويا ارى ام ْقعا ادهُ ِم ان ا ْل اجنا ِة  ,اويُ اج ُ
ج ا ْل اوقا ِار ا ْليااقُوتاةُ
اوياأ ْ ام ُن ِم ان ا ْلفا ازعِ األ ا ْكبا ِر  ,اويُو ا
ض ُع ا
س ِه تاا ُ
علاى ارأْ ِ
ين از ْو اجةً
س ْب ِع ا
ِم ْن اها اخ ْير ِم ان ال ُّد ْنياا  ,او اما فِي اها  ,اويُ از او ُ
ج اثْنات ا ْي ِن او ا
س ْب ِع ا
ين ِم ْن أاقا ِاربِ ِه) (.)3
ين  ,اويُ ا
شفا ُع ِفي ا
ِم ان ا ْل ُح ِ
ور ا ْل ِع ِ
حتى

ونـؤمن كذلك إيمانًـا َّل يداخـله أدنى شـك بأنـه لن تمـوت نفس

تستوفى أجلها ورزقها  ,حيث يقول سبحانه{:فا ِإذاا اجا اء أ ا اجلُ ُه ْم اَّل
ست ا ْق ِد ُم ا
ستاأ ْ ِخ ُر ا
ون}( , )4ويقول سبحانه  { :او اما
ساعاةً او اَّل اي ْ
اي ْ
ون ا
ك ا
اب
اان ِلنا ْفس أ ا ْن ت ا ُموتا إِ اَّل ِب ِإ ْذ ِن هللاِ ِكتاابًا ُم اؤ اج ًَل او ام ْن يُ ِر ْد ث ا او ا
سلا ام) ,
َّللاُ ا
سو ِل هللاِ ( ا
علا ْي ِه او ا
صلاى ا
( )1رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن ع ْان ار ُ
ور ِة آ ِل ِع ْم ارانا .
بااب :او ِم ْن ُ
س ا
ْ
ْ
َّللاِ (ع ااز او اجلا).
ل
ي
ب
س
ي
ف
ح
ر
ي
ن
م
اب
ب
,
ا
ي
ا
ص
و
ل
ا
كتاب
في
البخاري
( )2رواه
ُ
ُجْ
ِ
ا
ا
ا
اِ ِ ا
ا
ا
ا
ا
ْ
( )3رواه الترمذي في كتاب فضاائِ ِل ال ِج اها ِد  ,بااب  -في ثواب الشهيد ِ.
( )4النحل  :اآلية .61:
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سنا ْج ِزي
اب ْاآلا ِخ ار ِة نُ ْؤ ِت ِه ِم ْن اها او ا
ال ُّد ْن ايا نُ ْؤ ِت ِه ِم ْن اها او ام ْن يُ ِر ْد ث ا او ا
ين اوكاأ ا ِي ْن ِم ْن نابِي قاات ا ال امعاهُ ِر ِبيُّ ا
الشاا ِك ِر ا
ون اكثِير فا اما او اهنُوا
سبِي ِل هللاِ او اما ا
ب
ِل اما أ ا ا
ضعُفُوا او اما ا ْ
صابا ُه ْم فِي ا
ستاكاانُوا اوهللاُ يُ ِح ُّ
ين او اما ك ا
صا ِب ِر ا
اان قا ْولا ُه ْم ِإ اَّل أ ا ْن قاالُوا ارباناا ا ْغ ِف ْر لاناا ذُنُوباناا
ال ا
علاى ا ْلقا ْو ِم
ص ْرناا ا
س ارافاناا فِي أ ا ْم ِرناا اوث ا ِبتْ أ ا ْقداا امناا اوا ْن ُ
او ِإ ْ
ا ْلكاافِ ِر ا
اب ال ُّد ْنياا او ُح ْ
ين فاآاتاا ُه ُم هللاُ ث ا او ا
س ان ث ا اوا ِ
ب ْاآلا ِخ ار ِة اوهللاُ
سنِ ا
ين}(.)1
ب ا ْل ُم ْح ِ
يُ ِح ُّ
وأخيرا نؤكد أن البشرية لو بذلت في سبيـل السـَلم والبنـاء ,
ً
والنماء
والتنمية  ,ورعاية الضعفاء والمحتاجين والمهمشين في العالم
معشار ما تنفقه
على الحروب والتسليح  ,وتخلى األنانيون عن نفعيتهم وأنانيتهم ,
َّلنصلح حال البشرية جمعاء  ,ولتغير وجه البسيطة  ,ولعاش العالم
كله في سَلم وأمان ,فإن لم يكن ذلك فما َّل يدرك كله َّل يترك كله ,
ويجب على كل عاقل رشيد مؤمن باْلنسانية محب للسَلم أن يكون
في جانب السَلم والبناء والتعمير َّل جانب اَّلحتراب والتدمير  ,فكل
ما يدعو إلى السَلم والبناء وعمارة الكون يتوافق وصحيح األديان ,
وكل ما يدعو إلى القتل والتخريب والتدمير يتناقض مع سائر األديان
السماو ية  ,بل يتناقض مع كل األخَلق والقيم اْلنسانية واألعراف
والمواثيق الدولية  ,مما يتطلب منا جميعًا العمل م ًعا على ترسيخ
وتأصيل كل معاني السَلم والوقوف في وجه دعاة الحرب والدمار
من أجل سعادة البشرية جمعاء وتحقيق أمنها وسَلمها.
*
*
*

( )1آل عمران  :اآليات .148-145:
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املبحث الثاني

فلسفــة السلــم
فبداية من الجذر اللغوي لكلمتي السَلم واْلسَلم  ,نجد أن
الكلمتين تشتركان في جذر لغوي واحد هو "سلم"  ,ووفق ما قرره
العَلمة اللغوي "ابن جني" في كتابه ( الخصائص) في باب
اَّلشتقاق األكبر أن الكلمات التي تنتمي إلى جذر لغوي واحد تشترك
في جوانب واسعة من المعنى كما تشترك في أصل الجذر
اللغوي( ,)1وإذا كانت ألفاظ ":السلم  ,والسَلم واْلسَلم" تنتمي
إلى جذر لغوي واحد هو مادة "سلم"  ,فإن أهم ما يميز هذا الجذر
هو معاني السلم والمسالمة .
فاْلسَلم هو دين السَلم  ,ونبينا (صلى هللا عليه وسلم) هو
نبي السَلم ,وتحية اْلسَلم والمسلمين في الدنيا واآلخرة هي السَلم
 ,والجنة إنما هي دار السَلم  ,حيث يقول الحق سبحانه وتعالى في
سَلا ِم ِعن اد ار ِب ِه ْم او ُه او
اار ال ا
شأن عباده المؤمنين في الجنة{:لا ُه ْم د ُ
او ِليُّ ُه ْم ِب اما كاانُواْ اي ْع املُ ا
ون}( , )2وتحية أهل الجنة في الجنة السَلم
س ْب احاناكا الل ُه ام
 ,حيث يقول الحق سبحانه { :ادع اْوا ُه ْم فِي اها ُ
س اَلم}( ,)3وتحية المَلئكة لهم فيها سَلم  ,حيث
اوت ا ِحيات ُ ُه ْم فِي اها ا
يقول الحق سبحانه {:اوا ْل ام اَلئِكاةُ يا ْد ُخلُ ا
علا ْي ِه ْم ِم ْن ك ُِل بااب
ون ا
ع ْقباى الداار}( , )4ويقول سبحانه :
س اَلم ا
صبا ْرت ُ ْم فانِ ْع ام ُ
علا ْي ُك ْم بِ اما ا
ا

يق الاذ ا
ِين اتاقا ْوا اربا ُه ْم ِإ الى ا ْل اجنا ِة ُز ام ًرا احتاى ِإذاا اجا ُءو اها
س ا
{ او ِ
علا ْي ُك ْم ِط ْبت ُ ْم فاا ْد ُخلُو اها
س اَلم ا
اوفُتِ احتْ أ ا ْب اوابُ اها اوقاا ال لا ُه ْم اخ ازنات ُ اها ا
اخا ِلد ا
ض
ص ادقاناا او ْع اد ُه اوأ ا ْو ارثاناا ْاأل ا ْر ا
ِين اوقاالُوا ا ْل اح ْم ُد هللِ الاذِي ا

( )1انظر الخصائص َّلبن جني  ,باب اَّلشتقاق األكبر  ,136/2ط :عالم الكتب -
بيروت.
( )2األنعام  ,آية.127 :
( )3يونس  ,آية. 10 :
( )4الرعد  ,اآليتان.24-23 :
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ناتابا اوأ ُ ِم ان ا ْل اجنا ِة اح ْي ُ
ام ِل ا
ين}( ,)1ويقول
ث ناشاا ُء فانِ ْع ام أ ا ْج ُر ا ْلعا ِ
سبحانه {:اخا ِلد ا
س اَلم}(,)2
ِين فِي اها بِ ِإ ْذ ِن اربِ ِه ْم ت ا ِحيات ُ ُه ْم فِي اها ا
س اَل ًما}( ,)3ويقول سبحانه
ويقول سبحانه {:اويُلاقا ْو ان فِي اها ت ا ِحياةً او ا
ع اد لا ُه ْم أ ا ْج ًرا ك ِاري ًما}(.)4
س اَلم اوأ ا ا
{ :ت ا ِحيات ُ ُه ْم يا ْو ام يا ْلقا ْوناهُ ا
وقد سمى ربنا ـ عز وجل ـ نفسه باسم السَلم  ,فقال سبحانه:
سَل ُم ا ْل ُم ْؤ ِم ُن
ُّوس ال ا
{ ُه او هللاُ الاذِي َّل ِإ الها ِإَّل ُه او ا ْل ام ِلكُ ا ْلقُد ُ
ا ْل ُم اه ْي ِمنُ ا ْل اع ِز ُ
ع اما يُش ِْرك ا
س ْب اح ا
ُون }()5
ان هللاِ ا
ار ا ْل ُمتاك ِاب ُر ُ
يز ا ْل اجبا ُ

 ,ويدعونا سبحانه وتعالى إلى دار السَلم فيقول (عز وجل) { :

سَلا ِم او اي ْهدِي امن ايشاا ُء ِإلاى ِص اراط
اوَّللاُ اي ْدعُو ِإلاى د ِاار ال ا
ست ا ِقيم}( , )6وإن ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر والتي تعد
ُّم ْ

أعظم ليلة وأعظم منحة من هللا للمسلمين ليلة سَلم  ,حيث يقول
نز ْلنااهُ فِي لا ْيلا ِة ا ْلقاد ِْر او اما أاد اْراكا اما لا ْيلاةُ
الحق سبحانه ِ { :إناا أ ا ا

ح
ف ا
الرو ُ
ا ْلقاد ِْر لا ْيلاةُ ا ْلقاد ِْر اخ ْير ِم ْن أ ا ْل ِ
ش ْهر تانا از ُل ا ْل امَلئِكاةُ او ُّ
ع ا ْلفا ْج ِر}(, )7
فِي اها بِ ِإ ْذ ِن اربِ ِهم ِمن ك ُِل أ ا ْمر ا
سَلم ِه اي احتاى ام ْطلا ِ
ع ا ْلفا ْج ِر}  ,ولم يقل سبحانه  :هي
فقال  { :ا
سَلم ِه اي احتاى ام ْطلا ِ

سَلم  ,ليجعل من لفظ السَلم عمدة وأصَلً تدور عليه حركة الكون
والحياة .
وقد نهانا الحق سبحانه وتعالى أن نسيء الظن بمن يلقي إلينا
س اَل ام
السَلم  ,فقال (عز وجل) {:او اَّل تاقُولُوا ِل ام ْن أ ا ْلقاى ِإلا ْي ُك ُم ال ا

ستا ُم ْؤ ِمنًا ت ا ْبتاغُ ا
يرة
ون ع اار ا
لا ْ
ض ا ْل اح ايا ِة ال ُّد ْن ايا فا ِع ْن اد هللاِ امغاا ِن ُم اك ِث ا

( )1الزمر  ,اآليتان.74-73 :
( )2إبراهيم  ,آية.23 :
( )3الفرقان  ,آية.75 :
( )4األحزاب  ,آية.44 :
( )5الحشر  ,آية.23 :
( )6يونس  ,آية.25 :
( )7سورة القدر.
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علا ْي ُك ْم فاتابايانُوا إِ ان هللاا ك ا
اان ِب اما
اكذا ِلكا ُك ْنت ُ ْم ِم ْن قا ْب ُل فا ام ان هللاُ ا
ت ا ْع املُ ا
ون اخ ِبي ًرا}(.)1
فضـرورة السـَلم لإلنسان في اْلسَلم تنبع من أنه دين يعدل
بين الناس جميعًا في الحقوق وفي الواجبات  ,ويؤمن بقبول اآلخر
والمختلف  ,فاهلل تعالى خلق الناس مختلفين  ,قال تعالى { :اولا ْو

ون ُم ْخت ا ِل ِف ا
اح ادةً او اَّل يا ازالُ ا
ين ِإ اَّل
اس أ ُ امةً او ِ
شاا اء اربُّكا لا اجعا ال النا ا
ام ْن ار ِح ام اربُّكا او ِلذا ِلكا اخلاقا ُه ْم}( ,)2ويقول سبحانه {:ياا أايُّ اها
شعُوبًا اوقاباائِ ال
اس إِناا اخلا ْقنااكُم ِمن ذاكار اوأُنثاى او اجعا ْلناا ُك ْم ُ
النا ُ
ع ِليم اخبِير }( )3أي
ارفُوا إِ ان أاك اْر ام ُك ْم ِعن اد هللاِ أاتْقاا ُك ْم إِ ان هللاا ا
ِلتاعا ا
 :لتتعارفوا وتتعاونوا وتتكاملوا َّ ,ل لتتحاربوا وتتقاتلوا ويسفك
بعضكم دم بعض  ,حيث أكد سبحانه وتعالى أن خوض الناس بعضهم
في دماء بعض إنما هو نوع من العذاب الذي يسلطه عليهم إذا حل
علاى أان يا ْب اع ا
علا ْي ُك ْم
ث ا
بهم غضبه  ,فيقول سبحانه {:قُ ْل ُه او ا ْلقااد ُِر ا

ق
ا
عذاابًا ِمن فا ْوقِ ُك ْم أ ا ْو ِمن تاحْ ِ
شياعا ً اويُذِي ا
س ُك ْم ِ
ت أ ا ْر ُج ِل ُك ْم أ ا ْو يا ْلبِ ا
س با ْعض ان ُ
ت لاعالا ُه ْم يا ْفقا ُه ا
با ْع ا
ون}(.)4
ف اآلياا ِ
ف نُ ا
ظ ْر اك ْي ا
ص ِر ُ
ضكُم باأ ْ ا
كن ام ْ
ويقول سبحانه { :اولا ْو شاا اء اربُّككا اآلا ام ا
ض ُكلُّ ُهك ْم
كن فِكي ْاأل ا ْر ِ
ككؤ ِمنِ ا
ككاس احتاكككى ياكُونُكككوا ُمك ْ
ين}( ,)5ويقكككول
اج ِميعًكككا أافاأ ا ْنكككتا ت ُ ْكك ِككرهُ الناك ا
ش ك ُد ِمك ا
الر ْ
كن ا ْلغاككي ِ}(, )6
ِين قا ك ْد ت ا اب كيا ان ُّ
سككبحانه  { :اَّل ِإ ْكك اكرا اه ِفككي الككد ِ
كاخع
ويقككول سككبحانه مخاطبًككا نبينككا (صككلى هللا عليككه وسككلم){:لاعالاكككا باك ِ
سكا أ ا اَّل ياكُونُوا ُم ْؤ ِمنِ ا
ين}( ,)7ويقول سبحانه مخاطبًا إيكاه (عليكه
نا ْف ا
( )1النساء  :اآلية .94 :
( )2هود  ,اآليتان.119-118 :
( )3الحجرات  ,آية . 13 :
( )4األنعام  ,آية . 65 :
( )5يونس  ,آية .99 :
( )6البقرة  ,آية.256 :
( )7الشعراء  ,آية .3 :
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كار ِه ْم إِ ْن لاك ْم يُ ْؤ ِمنُكوا
سكا ا
الصَلة والسَلم) { :فالاعالاكا با ِ
اخع نا ْف ا
علاى آاث ا ِ
علا ْيككا إِ اَّل ا ْلكبا اَل ُ} ,
سفًا}( , )1ويقول سبحانه {:إِ ْن ا
ِب اهذاا ا ْل احدِي ِ
ث أا ا
كن هللاا يا ْهكدِي ام ْ
ويقول سبحانهِ { :إناكا اَّل ت ا ْهدِي ام ْ
كن أ ا ْحبا ْبكتا اولا ِك ا
كن
ياشاا ُء او ُه او أ ا ْعلا ُم بِا ْل ُم ْهتاد ا
ِين}(.)2
بل إننا لنرى ما كان من النبي (صلى هللا عليه وسلم) مع سيدنا
أسامة بن زيد (رضي هللا عنهما) عندما ا
بر ْم ِحه احتاى قاتالهُ
طعان رجَل ُ
بعد أن نطق بالشهادة ,فقال له النبي (صلى هللا عليه وسلم)  ( :ياا
سا امة  ,أقات ا ْلتاهُ با ْع اد اما قاا ال َّل إلها إَّلا هللاُ ؟! ) فقال أسامة  :ايا
أُ ا
متعوذًا  ,فاقاا ال ( :أقات ا ْلتاهُ با ْع اد اما قاا ال َّل إلها إَّلا
سول هللا  ,إِنا اما ك ا
اان
ار ُ
ِ

علا اي
هللاُ ؟!) يقول أسامة " :فما ازا ال يُك ِار ُر اها ا
سلا ْمتُ قا ْب ال ذ ِلكا اليا ْو ِم"(.)3
احتاى تام ْنياتُ أنِي لا ْم أك ُْن أ ْ
وفي رواية أن النبي (صلى هللا عليه وسلم) قال ( :أافاَلا
شقا ْقتا ع ْان
ا
قا ْل ِب ِه احتاى ت ا ْعلا ام ِم ْن أاجْ ِل ذا ِلكا قاالا اها أ ا ْم َّلا؟)( , )4وعند الطبراني:
ستابِ ا
ين لاكا ؟)( , )5مما يؤكد أن اْلسَلم
( اه اَل ا
شقا ْقتا ع ْان قا ْلبِ ِه احتاى يا ْ
حريص كل الحرص على حفظ الدماء وأن األصل في اْلسَلم هو
عصمتها َّل سفكها.
وتعد فلسفة السلم هي القضية الراسخة في الفكر اْلسَلمي ,
حيث يقول الحق سبحانه  { :ياا أايُّ اها الاذ ا
ِين آ ا امنُوا ا ْد ُخلُوا فِي
( )1الكهف  :آية . 6 :
( )2القصص  :آية . 56 :
سا ام اة
صلاى هللاُ ا
اب با ْع ِ
ث ال انبِي ِ ( ا
س ال ام) أ ُ ا
علا ْي ِه او ا
( )3رواه البخاري في كتاب المغازي -با ُ
يم قاتْ ِل ا ْلكاا ِف ِر اب ْع اد أا ْن
ْبنا ازيْد ِإلاى ال ُح ُرقاا ِ
ت ِم ْن ُج اه ْي انةا  ,ومسلم في اْليمان -اب ُ
اب تاحْ ِر ِ
قاالا :اَّل إِلاها إِ اَّل هللاُ .
ع الى اما يُقاات ا ُل ا ْل ُمش ِْركُونا .
( )4رواه أبو داود في كتاب الجهاد -باب ا
( )5رواه الطبراني في المعجم الكبير . 226 / 18
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الس ْل ِم كاافاةً او اَّل تات ا ِبعُوا ُخ ُ
عد ٌُّو ُم ِبين
ان إِناهُ لا ُك ْم ا
ت ال ا
ط اوا ِ
ِ
ش ْي اط ِ

}(.)1
ووفق مفهومي الموافقة والمخالفة في فهم هذه اآلية فإن من
يسير في طريق السلم اْلنساني متبع لما أمر هللا به عباده المؤمنين
 ,ومن يسلك مسالك الفرقة والشقاق  ,والتكفير والتفجير ,
والخوض في الدماء  ,والولوج فيها بغير حق فسادًا أو إفسادًا ,
عدو مبين.
متبع لخطوات الشيطان الذي هو لنا جميعًا ٌّ
وقد كان من منهج نبينا (صلى هللا عليه وسلم) أنه يعفو عمن
ظلمه  ,ويعطي من حرمه  ,ويحسن إلى من أساء إليه  ,أما
معاملته (صلى هللا عليه وسلم) لغير المسلمين فترسخها وتتوجها
"وثيقة المدينة" التي رسخت ألسس التعايش السلمي بين البشر
في أسمى معانيه اْلنسانية .
وتعد هذه الوثيقة من أفضل النماذج في تاريخ البشرية للعيش
اْلنساني السلمي المشترك  ,وإننا في هذا المناخ الثقافي والسياسي
الذي يعيشه عالم اليوم  ,المشحون بالصراعات ومحاوَّلت
اَّلستقطاب  ,لفي أمس الحاجة إلى العودة إلى هذا التراث العظيم
وهذا التطبيق الراقي لحق اْلنسان في الحياة والمواطنة المتكافئة ,
واستلهام روح التسامح التي يفيض بها تاريخنا الحضاري الذي
يؤصل للتعايش المشترك على أسس وطنية وإنسانية راقية.
فقد وضعت هذه الوثيقة أسس التعايش الذي يريده اْلسَلم
ألبناء المجتمع الواحد على اختَلف دياناتهم ومعتقداتهم  ,حيث
تنص على أن يهود بني عوف  ,ويهود بني النجار  ,ويهود بني
الحارث  ,ويهود بني ساعدة ,ويهود بني جسم  ,ويهود بني األوس
 ,ويهود بني ثعلبة  ,مع المؤمنين أمة  ,لليهود دينهم وللمسلمين
دينهم  ,وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة  ,وأن
بينهم النصح والنصيحة  ,والبر دون اْلثم ,وأنه َّل يأثم امرؤ بحليفه
( )1البقرة  ,آية.208 :
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 ,وأن النصر للمظلوم ,وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا
محاربين ,وأن الجار كالنفس غير مضار وَّل آثم  ,وأن بينهم النصر
على من دهم يثرب  ,وأن من خرج منهم فهو آمن  ,ومن قعد
بالمدينة فهو آمن  ,إَّل من ظلم أو أثم  ,وأن هللا (عز وجل) جار لمن
بر واتقى ,وكذلك محمد رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم) (.)1
ا
فأي إنسانية  ,وأي حضارة  ,وأي تعايش سلمي  ,أو تقدير
لمفاهيم اْلنسانية يمكن أن يرقى إلى ما كان من تسامح رسول هللا
(صلى هللا عليه وسلم) وإنصافه؟! .
أَّل ترى إلى قوله (صلى هللا عليه وسلم) ِ ( :ل ْليا ُهو ِد دِينُ ُه ْم) قبل
س ِل ام ْي ِن دِينُ ُه ْم) ,ليكون في أعلى درجات اْلنصاف
أن يقول ِ ( :ل ْل ُم ْ
والتسامح .
لقد علمنا ديننا إنصاف اآلخر حتى في طريق المحاورة والجدل
بالتي
سبِي ِل اربِكا بِا ْل ِح ْك امـ ِة
هي أحسن فقال سبحانـه {:ا ْد ُ
ع إِ ِلى ا

اوا ْل امـ ْو ِع ا
ظـ ِة
ب ِإَّل ِبالا ِتي
ا ْل اح ا
سنا ِة}( ,)2وقال سبحانه  {:اوَّل ت ُ اجا ِدلُوا أ ا ْه ال ا ْل ِكتاا ِ
ِه اي
سنُ }( , )3وقال سبحانه على لسان نبينا (صلى هللا عليه وسلم)
أ ا ْح ا
 { :اوإِناا أ ا ْو إِياا ُك ْم لاعالاى ُهدًى أ ا ْو فِي ا
ض اَلل ُم ِبين}( ,)4مع المعرفة
الواضحة التي َّل لبس فيها بمن هو على هدى ومن هو في ضَلل
مبين  ,وهو ما يسميه علماء البَلغة "اْلنصاف"  ,وعليه قول
حسان بن ثابت (رضي هللا عنه) يرد على أبي سفيان بن الحارث ,

ص ِار
صلاى هللاُ ا
اج ِرينا او ْاأل ا ْن ا
( )1سيرة ابن هشام ِ -كتاابُهُ ( ا
علا ْي ِه او ا
سلا ام) اب ْينا ا ْل ُم اه ِ
او ُم اوا ادعاةُ يا ُهودا.
( )2النحل  ,آية.25 :
( )3العنكبوت .46 :
( )4سبأ  :آية .24:
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وكان قبل إسَلمه قد هجا نبينا (صلى هللا عليه وسلم)  ,فأجابه سيدنا
حسان(:)1
هجوتا محمــــدًا ,فأجبـتُ عنــهُ
هللا في ذاكا
وعنـــ اد ِ
الجـــــــــزا ُء
ُــــفء
أت ا ْه ُجــوهُ  ,او ال ْ
ســتا لاهُ بك ْ
يـر ُك امــا ال ِفـــــدا ُء
فاش ُّاركُما ِل اخ ِ
فاإن أبي او اوا ِلــ ادهُ او ِع ْرضـــــي
لعــرض محمــد منك ْم وقـــــــا ُء
ِ
ولم يقف األمر عند "وثيقة المدينة" وحدها  ,فقد كان النبي
(صلى هللا
عليه وسلم) شديد الحرص على صون حقوق اْلنسان واحتـرام
إنســانيته وآدميته واختياره  ,ولهذا جاء في إحدى رسائله إلى أهل
نجران  ( :او ِلناجْ ار ا
علاى
ار هللاِ او ِذ امةُ ُم اح امد النابِي ِ ا
ان او احا ِ
شياتِ اها ِج او ُ
يه ْم اوأ ا ْم اوا ِل ِه ْم  ,او ا
غائِ ِب ِه ْم اوشاا ِه ِد ِه ْم ,
أ ا ْنفُس ِِه ْم  ,او ِملاتِ ِه ْم  ,اوأا ْر ِض ِ
ق ِم ْن
او ا
ِيرتِ ِه ْم او ِبيا ِع ِه ْم  ,اوأا ْن اَّل يُغا ِي ُروا ِم اما كاانُوا عليه او اَّل يُغايا ُر اح ٌّ
عش ا
ُحقُوقِ ِه ْم او اَّل ِملاتِ ِه ْم  ,او اَّل يغيروا أسقفًا عن أسقفيته او اَّل ارا ِهبًا ِم ْن
يه ْم ِم ْن قا ِليل أ ا ْو
ار ْه ابا ِنيا ِت ِه  ,او اَّل اوا ِق ًها ِم ْن ُوقا ْي اهاهُ  ,وكل ما تاحْ تا أ ا ْي ِد ِ
اك ِثير) (.)2

وعندما جاءه (صلى هللا عليه وسلم) وفد نجران وحان
وقت صَلتهم سمح لهم النبي (صلى هللا عليه وسلم) بإقامة
اس
صَلتهم في مسجده المبارك (صلى هللا عليه وسلم) ,فاأ ا ارا اد النا ُ
سلا ام)  ( :ادعُو ُه ْم),
صلاى هللاُ ا
سو ُل هللاِ ( ا
علا ْي ِه او ا
ام ْنعا ُه ْم  ,فاقاا ال ار ُ
ص اَلت ا ُه ْم(.)3
ست ا ْقبالُوا ا ْل امش ِْر ا
صلا ْوا ا
ق  ,فا ا
فاا ْ

( )1ديوان حسان بن ثابت ص  – 20دار الكتب العلمية  -بيروت.
صلاى
( )2رواه البيهقي في دَّلئل النبوة  -بااب او ْف ِد ناجْ ارانا او ا
ساقِفا ِة ِلنا ِبيِناا ( ا
ش اها اد ِة ْاأل ا ا
سلا ام) ِبأاناهُ النا ِب ُّي الاذِي كاانُوا يا ْنت ا ِظ ُروناهُ.
هللاُ ا
ع ال ْي ِه او ا
( )3ينظر :السيرة النبوية َّلبن هشام  , 573/1والطبقات الكبرى َّلبن سعد
 , 357/1وزاد المعاد َّلبن القيم .629/3
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وعندما جاءه (صلى هللا عليه وسلم) وفد نصارى الحبشة
استقبلهم النبي (صلى هللا عليه وسلم)  ,وأكرمهـم بنفسه وقـال:
(إناه ْم
أحب ْ
ص احابِناا ُم ْك ِر ِم ا
أن أكافِئ ا ُه ْم) (.)1
ين ,فإني
كاانوا أل ْ
ُّ
وعلى هذا النهج النبوي سار الخلفاء الراشدون  ,فقد اقتدى
سيدنا عمر بن الخطاب (رضي هللا عنه) بالنبي (صلى هللا عليه
وسلم) عندما ضمن ألهل إيلياء (القدس) من المسيحيين أمنهم ,
وأعطاهم أمانا ألنفسهم وأموالهم وكنائسهم  ,وسائر ملتها  ,وأنه َّل
تُسكن كنائسهم  ,وَّل تهدم وَّل ينتقص منها وَّل من خيرها شيء ,
وَّل من صليبهم وَّل من شيء من أموالهم ,وَّل يكرهون على دينهم ,
وَّل يضار أحد منهم  ,ومن أحب أن يبقى على دينه فعلى المسلمين
أن يبلغوه مأمنه دون غدر أو خيانة  ,ففي هذا العمل نبل وشهامة
وتسامح واحترام لألديان األخرى.
وتُعـد هذه العهـدة العمرية التي أبرمهـا الخليفـة العـادل سيدنـا
عمر بن الخطاب (رضي هللا عنه) مع أهل إيلياء صفحة بيضاء
ناصعة في التسامح الديني  ,وصفحة مضيئة في تاريخ الحضارة
اْلنسانية على العموم .
وفي هذا كله ما يؤكد عظمة اْلسَلم في تعامله مع غير
المسلمين وإنصافهم  ,وعدم إكراههم على الدخول في اْلسَلم ,
ِين} ( ,)2ويقول (عز
حيث يقول الحق سبحانه َّ { :لا ِإك اْرا اه فِي الد ِ

وجل) على لسان نبيه (صلى هللا عليه وسلم) { :اوأ ُ ِم ْرتُ ِأل ا ْع ِد ال
با ْينا ُك ُم هللاُ اربُّناا او اربُّ ُك ْم لاناا أ ا ْع امالُناا اولا ُك ْم أ ا ْع امالُ ُك ْم َّل ُح اجةا با ْيناناا

( )1رواه البيهقي في دَّلئل النبوة  -اباب ا ْل ِهجْ ار ِة
شي ِ او ام ْن تابِعاهُ ِمنا
فِيهاا ِمنا ْاآلياا ِ
ت اوت ا ْ
ِيق النا اجا ِ
صد ِ
سلا ام).
ا
علا ْي ِه او ا
( )2البقرة  ,آية.256:
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ْاألُولاى ِإلاى ا ْل اح ابشاةا ,ث ُ ام الثاا ِن اي ِة او اما اظه اار
سو ال هللاِ ( ا
ان ار ُ
ا ْلقُ ُ
س ِس او ُّ
ص الى هللاُ
الر ْهبا ِ

ير}( , )1ويقول سبحانه {:
اوبا ْينا ُك ُم هللاُ يا ْج ام ُع با ْيناناا او ِإلا ْي ِه ا ْل ام ِص ُ

س ِط
او ِإ ْن احك ْامتا فا ْ
اح ُك ْم اب ْينا ُه ْم ِبا ْل ِق ْ
ب ا ْل ُم ْقس ِِط ا
ين}(. )2
إِ ان هللاا يُ ِح ُّ

وهذا شاعر العربية الكبير أحمد شوقي يقول في تأصيل مبـدأ
التسامح
وترسيخ أسس التعايش السلمي (:)3
أاع ِاه ْدتاناـــا وال ِق ْبـــ ا
ط إَّلا أُمــــة ًٌ
في األارض واحدة نعيــش
سَل ًما
المسيـح ألجلهــــم
نعلي تعاليـ ام
ِ
ويوقِــرون ألجلنــا اْلسَلمـــا
ـــان جــ ال جَللُـــه
الدِيـ ُن للداي ِ
لو شــا اء ربُّــكا او احـــ اد األاقواما
هذي ربوعك ُم  ,وتلـك ربوعنــا
ُمتقابليـــن نعالــج األايامـــــــا
هــذي بيوتكـم  ,وتلك بيوتنـــا
متعانقيـــن مــودة ووئا ًمــــا

()4

هــذي قبورك ُم  ,وتلك قبورنــا
ا
تجاوريـن اجمــاج ًمـــا
ُم
و ِعظامــا
ب
فب ُحرمة ٌِ ال ام ْوتاـى  ,وواج ِ
حقهم
ِ
الجـوار
عيشـوا كما يقضي
ُ
كرامــا
( )1الشورى  ,آية.15:
( )2المائدة  ,آية.42:
( )3ديوان أحمد شوقي ص  512مع إعادة صياغة بعض الجمل.
( )4هذا البيت من إضافتنا.
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وعلى الجانب اآلخر من التسامح والتسامي المسيحي يقول الشاعر
المسيحي اللبناني "محبوب الخوري" من مهجره بالمكسيك :
ب العُ ْر اب؟ قلتُ :
قالوا :ت ُ ِح ُّ
أُحبُّهم
ــي
الجوار ا
يقضي
ُ
علا ا
واألرحـــا ُم
قالوا :لقد باخلوا عليك؟ أجبتُهم
علي
أهلــــي وإن ضنُّـوا
ا
كـــرا ُم
ُ
قالوا :الديانة؟! قلتُ  :جيل
زائـل
وخصــا ُم
وتزو ُل معه احــــزازة ِ
ومحمـد بطــ ُل البريــــ ِة ك ِلهـــا
ا
أجمعيـــن إِمــا ُم
ب
هو لألعـــار ِ
:
يقول
باشا
عبيد
مكرم
وكان
نحن مسلمون وطنا ً ونصاري دينًا ,اللهم يا رب المسلمين والنصارى
أنصارا ,واجعلنا نحن نصارى لك,
اجعلنا نحن المسلمين لك وللوطن
ً
وللوطن مسلمين  ,وهذا هو التسامح الذي ننشده ونسعى أن يصير
ثقافة سائدة وواقعًا معاشا بيننا جميعًا.
إن السَلم الحقيقي يقتضي أن يكون اْلنسان في سَلم مع نفسه  ,مع
أصدقائه ,مع جيرانه  ,مع النبات والحيوان والجماد  ,ألم يقل النبي

س ِل ُم ا
سانِ ِه
س ِل ام ا ْل ُم ْ
(صلى هللا عليه وسلم) ( :ا ْل ُم ْ
ون ِم ْن ِل ا
س ِل ُم ام ْن ا
علاى ِد امـائِ ِهـ ْم اوأ ا ْم اوا ِل ِه ْم) (,)1
اس ا
اويا ِد ِه  ,اوا ْل ُم ْؤ ِم ُن ام ْن أ ا ِمناـهُ النا ُ

أن ار ُجَلً
اص (رضي هللا عنهما) ا
وفي رواية ا
ع ْبد هللاِ ْبن ع ْام ِرو ْب ِن ا ْلعا ِ
س ِل ِم ا
ين اخ ْير ؟ قاا ال:
ي ا ْل ُم ْ
ا
سأ ا ال ار ُ
سو ال هللاِ (صلى هللا عليه وسلم) أ ا ُّ
س ِل ُم ا
سانِ ِه اويا ِد ِه)( ,)2وقال (صلى هللا عليه
س ِل ام ا ْل ُم ْ
ون ِم ْن ِل ا
( ام ْن ا
( )1رواه الترمذي في كتاب اْليمان  -باب ما جاء في أن المسلم من سلم المسلمون
من لسانه ويده.
س اَل ِم  ,اوأ ُّا
ض ِل ِْ
ْ
ا
ور ِه أ ا ْف ا
ان تافاا ُ
ض ُل.
ي
ب
اب
ب
ان
م
ي
اْل
اب
ت
ك
في
( )2رواه مسلم
ِ
اْل ْ
ا
ا
ا
ا
ي أ ُ ُم ِ
ِ
ِ
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وسلم)  ( :اوهللاِ َّلا يُ ْؤ ِم ُن  ,اوهللاِ َّلا يُ ْؤ ِمنُ ,اوهللاِ َّلا يُ ْؤ ِمنُ ,قِي ال :
ارهُ با اوائِقاهُ) ( ,)1وزاد
او ام ْن ياا ار ُ
سو ال هللاِ ؟ قاا ال الاذِي َّلا ياأ ْ ام ُن اج ُ
هللا  ,او اما اب اوا ِئقُهُ ؟ قاا ال ( :ش ُّارهُ) (,)2
سو ال ِ
اْلمام أحمد  :قاالُوا  :ايا ار ُ

ولما سئل (صلى هللا عليه وسلم) عن امـرأة صـوامـة قوامـة إَّل
سو ال هللاِ ِ ,إ ان فَُلاناةً تاقُو ُم
أنها تؤذي جيرانها ,فقيـل له  :ياا ار ُ
يرانا اها
ار  ,اوت ا ْفعا ُل  ,اوت ا ا
ص اد ُ
اللا ْي ال  ,اوت ا ُ
ق  ,اوت ُ ْؤذِي ِج ا
صو ُم النا اه ا
سانِ اها؟ فاقاا ال (صلى هللا عليه وسلم) َّ( :لا اخ ْي ار فِي اها ِ ,ه اي ِم ْن
ِب ِل ا
أ ا ْه ِل النا ِار) (.)3
فقد كان (صلى هللا عليه وسلم) بحق رحمة للعالمين ,
يؤصل للسَلم الكوني  ,ودخل النبي (صلى هللا عليه وسلم)
صلاى
ص ِار فا ِإذاا فِي ِه اج امل  ,فالا اما ارأاى النا ِب اي ( ا
ستاانًا ِل ار ُجل من ْاأل ا ْن ا
بُ ْ
علا ْي ِه
صلاى هللاُ ا
سلا ام) اح ان اوذا ارفاتْ ا
هللاُ ا
ع ْينااهُ  ,فاأاتااهُ النا ِب ُّي ( ا
علا ْي ِه او ا
ب اهذاا ا ْل اج ام ِلِ ,ل ام ْن اهذاا
س اح ذ ِْف اراهُ فا ا
سلا ام) فا ام ا
او ا
سكاتا  ,فاقاا ال ( :ام ْن ار ُّ
سو ال هللاِ .فاقاا ال
ا ْل اج ام ُل؟ ) ,فا اجا اء فاتًى ِم ان ْاأل ا ْن ا
ص ِار فاقاا الِ :لي ياا ار ُ
(صلى هللا عليه وسلم) ( :أافا اَل تات ا ِقي هللاا فِي اه ِذ ِه ا ْلبا ِهي ام ِة الاتِي
شكاا ِإلا اي أاناكا ت ُ ِجيعُهُ اوت ُ ْدئِبُهُ)(.)4
املاكاكا هللاُ إِياا اها؟  ,فا ِإناهُ ا
وعن ابن مسعود (رضي هللا عنه) قاا ال  :كناا ام اع رسول هللا
سفار  ,فا ْن ا
طلاقا ل احا اج ِت ِه  ,فا ارأ ْيناا ُح ام ارةً ()5
(صلى هللا عليه وسلم) في ا
ش
ان  ,فاأ ا اخ ْذناا فا ْر اخ ْي اها  ,فا اجاء ِ
ت ال ُح ام ارةُ فا اجعالاتْ ت ا ْع ِر ُ
امعا اها فا ْر اخ ِ

جار ُه بوا ِئقاهُ.
( )1رواه البخاري في ِكتااب ْاأل ا اد ِ
ب  -باب ِإثْ ِم ام ْن َّل ايأ ْ امنُ ُ
( )2رواه اْلمام أحمد في مسنده .139 /45 :
ْ
ارهُ.
ج
ِي
ذ
ؤ
ا
( )3رواه البخاري في األدب المفرد  -بااب اَّل يُ
ا
ْ
ا
ْ
نا
اب
( )4رواه أبو داود في سننه  -كتاب الجهاد  -باب اما يُؤ ام ُر بِ ِه ِم ال ِق اي ِام ا
على الد ااو ِ
اوا ْلبا اهائِ ِم.
اء اوتا ْ
ف :اطائِر صغير
( )5الحمرة ِ :بض ِام ا ْل اح ِ
يم المفتوحة  ,اوقا ْد ت ُ اخفا ُ
شدِي ِد ا ْل ِم ِ
كالعصفور (النهاية في غريب الحديث واألثر َّلبن األثير  )439/1ط :المكتبة
العلمية  -بيروت.
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بي (صلى هللا عليه وسلم) فاقاا ال  ( :ام ْن
(ترفرف بأجنحتها) اف اجا اء النا ُّ
فا اج اع ه ِذ ِه بِ اولا ِد اها ؟ ُ ,ردُّوا اولا اد اها ِإلا ْيها) (.)1
ألم يخبرنـا النبي (صلى هللا عليه وسلم) أن امرأة دخلـت النـار
في هـرة حبستها حتى ماتت ,فعا ْن ا
ع ْب ِد هللاِ ْب ِن ُ
ع ام ار ا
(ر ِض اي هللاُ
سلا ام) قاا ال ( :ع ُِذباتْ ا ْم ارأاة
صلاى هللاُ ا
ا
سو ال هللاِ ( ا
علا ْي ِه او ا
ع ْن ُه اما) أ ا ان ار ُ

ار  ,اَّل ِه اي
فِي ِه ارة ا
س اجناتْ اها احتاى اماتاتْ  ,فا اد اخلاتْ فِي اهـا الناـ ا
ستْ اها ,او اَّل ِه اي
سقاتْ اهـا إِ ْذ احبا ا
أ ا ْطعا امتْ اهـا او اَّل ا
ض) (. )2
ااش ْاأل ا ْر ِ
ت ا ار اكتْ اها تاأ ْ ُك ُل ِم ْن اخش ِ
وفي المقابل فإن هللا (عز وجل) أدخل رجَل الجنة بسبب
رحمته بكلب وجده يلهث من العطش فروى كبده  ,فعا ْن أ ا ِبي
سلا ام) ( :أ ا ان
صلاى هللاُ ا
(ر ِض اي هللاُ ا
ع ْنهُ) ع ِان النا ِبي ِ ( ا
علا ْي ِه او ا
ُه ار ْي ارةا ا
الر ُج ُل ُخفاهُ  ,فا اجعا ال
ار ُج ًَل ارأاى اك ْلبًا ياأ ْ ُك ُل الث ا ارى ِم ان العا اط ِش  ,فاأ ا اخذا ا
شك اار هللاُ لاهُ  ,فاأ ا ْد اخلاهُ ال اجناةا) (. )3
ف لاهُ بِ ِه احتاى أ ا ْر اواهُ ,فا ا
يا ْغ ِر ُ

هذا هو السَلم في اْلسَلم  ,سَلم مع النفس  ,سَلم مع اآلخر ,
سَلم مع المجتمع كله ,سَلم مع الحيوان  ,سَلم مع الجماد  ,سَلم
مع الكون كله  ,وهو ما يجعلنا نؤكد وباطمئنان أن ديننا هو دين
السَلم  ,وأن فلسفة السَلم هي الفلسفة األصيلة الراسخة في
اْلسَلم.
*

*

*

ق ا ْلعاد ُِو ِبالنا ِار.
( )1رواه أبو داود في سننه  -كتاب الجهاد  -باب في ك اارا ِهيا ِة اح ْر ِ
س اَل ِم -
( )2رواه البخاري في كتاب األنبياء -بااب احدِي ِ
ث ال اغ ِار  ,ومسلم في كتاب ال ا
يم قاتْ ِل ا ْل ِه ار ِة.
بااب تاحْ ِر ِ
ان.
( )3رواه البخاري في كتاب
س ُل ِب ِه ا
الوضوء  -بااب ال ام ِ
ِ
اْل ْن ا
اء الاذِي يُ ْغ ا
س ِ
شعا ُر ِ
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املبحث الثالث

فلسفــة احلكــم
فلسفة الحكم في اْلسَلم قائمة على مراعاة مصالح الناس ,
فحيث تكون المصلحة فثمة شرع هللا (عز وجل)  ,فكل ما يحقق
األمن واألمان واَّلستقرار  ,ويعمل على عمارة الكون وسعادة البشر
يتفق ومقاصد األديان ,وكل ما يؤدي إلى الظلم أو الفساد أو التخلف
َّل عَلقة له باألديان ,بل إنه متناقض كل التناقض مع صحيح األديان
ومقاصدها السامية  ,على أن اْلسَلم لم يضع قالبا جامدًا صامتا
سا
محددًا لنظام الحكم َّل يمكن الخروج عنه  ,وإنما وضع أس ً
ومعايير متى تحققت كان الحكم رشيدًا يقره اْلسَلم ,ومتى اختلت
أصاب الحكم من الخلل واَّلضطراب بمقدار اختَللها.
ولعل العنوان األهم األبرز لنظام أي حكم رشيد هو مدى تحقيقه
لمصالح البَلد والعباد ,وعلى أقل تقدير مدى عمله لذلك وسعيه إليه
 ,فأي حكم يسعى إلى تحقيق مصالح البَلد والعباد في ضوء معاني
العدل والمساواة والحـرية المنضبطـة  ,بعيدًا عن الفـوضى
والمحسوبيـة وتقديـم الوَّلء على الكفاءة فهو حكم رشيد معتبر.
وتحت هذا العنوان الرئيس تتداعى تفاصيل كثيرة تهدف في
مجملهـا إلى
تحقيق العدل بكل ألوانه السياسية واَّلجتماعية والقضائية بين البشر
جميعًا ,وعدم التمييز بين الناس على أساس اللون أو الجنس أو
العرق  ,فَل إكراه في الدين  ,يقول الحـق ـ سبحانه  -على لسـان
نبينـا محمـد (صـلى هللا عليـه وسلم) في مخاطبة كفار مكة { :لا ُك ْم
ِين}(.)1
دِينُ ُك ْم او ِل اي د ِ
فكل حكم يعمل على تحقيق ذلك ويسعى إلى توفير الحاجات
األساسية للمجتمع من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وبنًى تحتية
من  :صحة  ,وتعليم  ,وطرق  ,ونحو ذلك مما َّل تقوم حياة البَلد
( )1الكافرون  ,آية .6:
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والعباد إَّل به ,فإنه يُع ُّد حك ًما رشيدًا سديدًا موفقًا  ,مرضيًا عند هللا
وعند الناس إَّل من حاقد أو حاسد أو مكابر أو معاند أو خائن أو
عميل .
ويؤكد أهل العلم والرأي والفكر أن هللا (عز وجل) ينصر الدولة
العادلة وإن كانت كافرة  ,وَّل ينصر الدولة الظالمة وإن كانت
مؤمنة.
أما من يتخذون من قضية الخَلفة وسيلة للمتاجرة بالدين
واللعب بعواطف العامة محتجين ببعض النصوص التي يسقطونها
إسقاطا خاطئ ًا دون أي دراية بفقه الواقع أو تحقيق المناط من جهة
 ,ويجعلونها أصل األصول الذي عليه مناط اْليمان والكفر من جهة
أخرى  ,فإننا نرد عليهم بما أكد عليه فضيلة اْلمام األكبر الدكتور
/أحمد الطيب شيخ األزهر في كلمته التي ألقاها في مؤتمر" األزهر
في مواجهة اْلرهاب والتطرف " من أنه َّل نزاع بين أهل العلم
المعتبرين أن الخَلفة أليق بالفروع وأقرب لها  ,ومذهب األشاعرة
على أنها فرع َّل أصل  ,وذكر فضيلته ما ورد في كتاب "شرح
المواقف" الذي يُعد أحد أعمدة كتب المذهب األشعري ,حيث ذكر
مؤلفه في شأن اْلمامة أنها " ليست من أصول الديانات والعقائد
عندنا بل هي فرع من الفروع"  ,ثم علق فضيلة اْلمام قائَل  :فكيف
صارت هذه المسألة التي ليست من أصول الدين عند أهل السنة
س ِفكات
والجماعة فاصَلً عند هذا الشباب بين الكفر واْليمان  ,وفتنة ُ
فيها الدماء  ,و ُخرب العمران ,وشُوهت بها صورة هذا الدين
الحنيف ؟!
وعندما تحدث النبي (صلى هللا عليه وسلم) في حديثه الجامع
عن اْليمان واْلسَلم واْلحسان لم يجعل (صلى هللا عليه وسلم)
الخَلفة ركنا من أركان اْليمان أو اْلسَلم  ,فعن عمر بن الخطاب

صلاى هللا
سو ِل هللا ( ا
(رضي هللا عنه) قال " :با ْينا اما نا ْح ُن ِع ْن اد ار ُ
ب
سلا ام) ذااتا يا ْوم إِ ْذ اطلا اع ا
ا
علا ْيناا ار ُجل ا
علا ْي ِه او ا
شدِي ُد بايا ِ
اض الثِياا ِ
سفا ِر او اَّل يا ْع ِرفُهُ ِمناا أ ا احد ,
شعا ِر اَّل يُ ارى ا
س اوا ِد ال ا
ا
علا ْي ِه أاث ا ُر ال ا
شدِي ُد ا
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سنا اد ُر ْكبات ا ْي ِه إِلاى
صلاى هللا ا
س إِلاى النابِي ِ ( ا
سلا ام) فاأ ا ْ
علا ْي ِه او ا
احتاى اجلا ا
ُر ْك ابت ا ْي ِه او او ا
علاى فا ِخذا ْي ِه  ,اوقاا ال :ايا ُم اح ام ُد أ ا ْخ ِب ْرنِي ع ْان
ض اع اكفا ْي ِه ا
س اَل ُم أ ا ْن
صلاى هللا ا
سو ُل هللا ( ا
اْل ْ
اْل ْ
علا ْي ِه او ا
س اَل ِم فاقاا ال ار ُ
سلا ام)ِ ْ ( :
ِْ
تا ْ
علا ْي ِه
صلاى هللا ا
سو ُل هللا ( ا
ش اه اد أ ا ْن اَّل ِإلاها إِ اَّل هللا اوأ ا ان ُم اح امدًا ار ُ
ص اَلةا  ,اوت ُ ْؤتِ اي ا
ض ا
صو ام ار ام ا
ان ,
سلا ام)  ,اوت ُ ِقي ام ال ا
الزكااةا  ,اوت ا ُ
او ا
سبِ ً
ص اد ْقتا  ,قاا ال :فاعا ِج ْبناا
يَل  ,قاا ال :ا
اوت ا ُح اج ا ْلبايْتا إِ ْن ا ْ
ست ا اط ْعتا إِلا ْي ِه ا
ان ,قاا ال ( :أ ا ْن ت ُ ْؤ ِم ان
سأالُهُ اويُ ا
لاهُ يا ْ
اْلي ام ِ
ص ِدقُهُ  ,قاا ال :فاأ ا ْخ ِب ْرنِي ع ْان ْ ِ
س ِل ِه اوا ْليا ْو ِم ْاآل ِخ ِر ,اوت ُ ْؤ ِم ان ِبا ْلقاد ِار اخ ْي ِر ِه
ِباهلل او ام اَلئِ اكتِ ِه او ُكتُبِ ِه او ُر ُ
ان  ,قاا ال( :أ ا ْن
اوش ِار ِه)  ,قاا ال :ا
اْلحْ ا
س ِ
ص اد ْقتا  ,قاا ال  :فاأ ا ْخبِ ْرنِي ع ْان ْ ِ
ت ا ْعبُ اد هللا اكأاناكا ت ا اراهُ فا ِإ ْن لا ْم تاك ُْن ت ا اراهُ فا ِإناهُ يا اراكا )  ,قاا ال :فاأ ا ْخبِ ْرنِي
سا ِئ ِل) ,قاا ال:
سئ ُو ُل ا
سا ا
ع ِة  ,قاا ال (:اما ا ْل ام ْ
ع ْن اها ِبأ ا ْعلا ام ِم ْن ال ا
ع ْان ال ا
ار ِت اها  ,قاا ال ( :أ ا ْن ت ا ِل اد ْاأل ا امةُ اربات ا اها  ,اوأ ا ْن ت ا ارى
فاأ ا ْخ ِب ْر ِني ع ْان أ ا ام ا
اولُ ا
ان) ,قاا ال :ث ُ ام
ا ْل ُحفااةا ا ْلعُ اراةا ا ْل اعالاةا ِرعاا اء الش ِ
ااء يات ا اط ا
ون فِي ا ْلبُ ْنيا ِ
سائِ ُل؟)
ق فالابِثْتُ ام ِليًّا  ,ث ُ ام قاا ال ِلي ( :ياا ُ
ا ْن اطلا ا
ع ام ُر أاتاد ِْري ام ْن ال ا
سولُهُ أ ا ْعلا ُم  ,قاا ال ( :فا ِإناهُ ِج ْب ِري ُل أاتاا ُك ْم يُعا ِل ُم ُك ْم دِينا ُك ْم
قُ ْلتُ  :هللا او ار ُ
) (.)1
أما جملة األحاديث التي تتحدث عن الخَلفة والبيعة فيمكن أن
تُحمل في جملتها في ضوء معطيات عصرنا الحاضر على ضرورة
إقامة نظام حكم عادل رشيد له رئيس ومؤسسات  ,يعمل على
تحقيق العدل بين الناس  ,وتحقيق مصالح البَلد والعباد  ,ويستند
إلى الشورى واْلفادة من الكفاءات وأهل الخبرة واَّلختصاص ,
بحيث َّل يترك الناس فوضى َّل سراة لهم  ,وَّل إشكال بعد ذلك في
األسماء والمسميات طالما أنها تحقق األهداف والغايات التي يسعى
اْلسَلم لتحقيقها بين الناس جميعًا بما يحقق صالح دينهم ودنياهم.
س اَل ِم  ,والقاد ِار اوع ااَل ام ِة
اْل ْ
ان  ,او ْ ِ
اْلي ام ِ
( )1رواه مسلم في كتاب اْليمان  -بااب معرفة ْ ِ
ع ِة.
سا ا
ال ا
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ومن ثم فإن قيام بعض المجتمعات بسن قوانين لتنظيم أمور
حياتها بما يحقق العدل والمساواة  ,ويعمل على القضاء على
الجرائم بشتى أنواعها  ,ويؤدي إلى عمارة الكون  ,وتحقيق األمن
واَّلستقرار والتقدم والرخاء لهو مقصد هام من مقاصد التشريع في
بناء الدول واستقرارها ,ومما َّل غنى عنه فيما لم يرد فيه نص قاطع
حاسم قطعي الثبوت والدَّللة بإجماع أهل العلم والفقهاء المعتبرين ,
ذلك أن دراسة المستجدات والقضايا العصرية مما يحتاج إلى اجتهاد
فقهي وتشريعي بما يناسب الزمان والمكان .
وبما أن هللا (عز وجل) لم يخص بالعلم وَّل الفقه قو ًما دون
قوم أو جيَل دون جيل  ,ولم يقصر اَّلجتهاد الفقهي وَّل العلمي على
عصر دون غيره  ,بل إن العلماء المتخصصين َّل يرون آفة أشد
خطرا من الجمود واَّلنغَلق  ,ومحاولة فرض بعض الفتاوى التي
ً
عصرا أو مكانًا أو حاَّلً معينًا على كل العصور واألمكنة أو
ناسبت
ً
األحوال دون مراعاة لتغير كل ذلك أو بعضه  ,مؤكدين أن الفتوى قد
تتغير بل قد يتحتم أن تتغير بتغير الزمان أو المكان أو الحال  ,مما
يتطلب تعاونًا وثيقًا بين المؤسسات الدينية والبرلمانية والتنفيذية
َّلقتحام عباب الواقع في شجاعة وموضوعية تامين دون مساس
بثوابت الشرع الحنيف .
وهنا نؤكد على عدة أمور  ,أهمها :
 -1أنه َّل تعارض بين النقل والعقل  ,ونعني بذلك أنه َّل تعارض
بين النص الثابت الصريح والعقل المفكر الرشيد  ,فاْلسَلم دين
الفطرة  ,وحيث تكون المصلحة فثمة شرع هللا ما لم يحل ذلك
حرا ًما أو يحرم حَلَّلً ,ويكفى أن نشير إلى تلك اآليات الداعية إلى
التأمل والتفكر والتدبر والنظر واستخدام العقل  ,كقوله تعالى:
ون}( ,)1وقوله تعالى {:لاقا ْد ك ا
{ او اما اي ْع ِقلُ اها ِإ اَّل ا ْل اعا ِل ُم ا
اان ِفي
ب}( , )2وقوله تعالى  { :قُ ْل
قا ا
ص ِص ِه ْم ِع ْب ارة ِألُو ِلي ْاأل ا ْل ابا ِ
( )1العنكبوت  :آية .43 :
( )2يوسف  :آية .111 :
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اان عاا ِق ابةُ
ض ث ُ ام ا ْن ُ
ف ك ا
ِ
يروا فِي ْاأل ا ْر ِ
ظ ُروا اك ْي ا
س ُ
ا ْل ُمك ِاذ ِب ا
ض
ِيروا ِفي ْاأل ا ْر ِ
ين}( ,)1وقوله تعالى { :أافالا ْم ايس ُ
فايا ْن ُ
اان عااقِباةُ الاذ ا
ف ك ا
اار ْاآل ِخ ار ِة
ظ ُروا اك ْي ا
ِين ِم ْن قا ْب ِل ِه ْم اولاد ُ
ِين اتاقا ْوا أافا اَل ت ا ْع ِقلُ ا
اخ ْير ِللاذ ا
ون}( )2وقوله تعالى { :أافالا ْم
ُون لا ُه ْم قُلُوب يا ْع ِقلُ ا
ض فاتاك ا
ون بِ اها أ ا ْو آذاان
ِيروا فِي ْاأل ا ْر ِ
ياس ُ
ا
ا
س امعُ ا
وب
ون ِب اها ف ِإنا اها اَّل ت ا ْع امى ْاأل ْب ا
يا ْ
ار اولا ِك ْن ت ا ْع امى ا ْلقُلُ ُ
ص ُ
ُور}( ,)3ويقول سبحانه { أالا ْم ت ا ار أ ا ان هللاا أ ا ْن از ال
الا ِتي ِفي ال ُّ
صد ِ
اء اما ًء فاأ ا ْخ ار ْجناا ِب ِه ث ا ام ارات ُم ْخت ا ِلفًا أ ا ْل اوانُ اها او ِم ان
س ام ِ
ِم ان ال ا
ا ْل ِجباا ِل ُجداد بِيض او ُح ْمر ُم ْخت ا ِلف أ ا ْل اوانُ اها او ا
سود
يب ُ
غ ارابِ ُ
اب او ْاأل ا ْن اع ِام ُم ْخت ا ِلف أ ا ْل اوانُهُ اكذا ِلكا ِإنا اما
او ِم ان النا ِ
اس اوالد ااو ِ
يا ْخشاى هللاا ِم ْن ِعباا ِد ِه ا ْلعُلا اما ُء ِإ ان هللاا ع ِازيز ا
غفُور }(.)4
ت
اوا ِ
ق ال ا
س ام ا
ولما نزل قوله تعالى  { :إِ ان فِي اخ ْل ِ
ض او ْ
ب}(,)5
اختِ اَل ِ
او ْاأل ا ْر ِ
ف اللا ْي ِل اوالنا اه ِار اآلاياات ِألُو ِلي ْاأل ا ْلباا ِ

(و ْيل ِل ام ْن قا ارأ ا اها اولا ْم ياتافاك ْار
قال نبينا (صلى هللا عليه وسلم)  :ا
فِي اها) (. )6

كما أنه َّل تعارض بين اْلسَلم والعلم ,بل على العكس من
ذلك فإن اْلسَلم دين العلم  ,وأمته أمة اقرأ  ,ويكفي أن نشير إلى
س ِم ار ِبكا
أن أول ما نزل من القرآن الكريم قوله تعالى  { :ا ْق ارأْ ِبا ْ

س ا
علاق ا ْق ارأْ او اربُّكا ْاألاك اْر ُم الاذِي
ان ِم ْن ا
ق اخلا ا
الاذِي اخلا ا
اْل ْن ا
ق ِْ
س ا
ان اما لا ْم يا ْعلا ْم}( ,)7ويقول سبحانه
علا ام ِبا ْلقالا ِم ا
ا
اْل ْن ا
علا ام ْ ِ
( )1األنعام  :آية .11 :
( )2يوسف  :آية .109 :
( )3الحج  :آية .46 :
( )4فاطر :اآليات .28-27:
( )5آل عمران  :آية .190 :
( )6رواه ابن حبان في صحيحه – كتاب الرقائق – باب التوبة . 386/2
( )7العلق  :اآليات .5-1 :
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ِين اَّل يا ْعلا ُم ا
ون اوالاذ ا
ِين يا ْعلا ُم ا
ست ا ِوي الاذ ا
ون إِنا اما ياتاذاك ُار
 {:اه ْل يا ْ
الذك ِْر ِإ ْن
سأالُوا أ ا ْه ال ِ
ب}( , )1ويقول سبحانه{ :فاا ْ
أُولُو ْاأل ا ْل ابا ِ
ُك ْنت ُ ْم اَّل ت ا ْعلا ُم ا
ون}(.)2
فاْلسَلم يدعونا إلى األخذ بأقصى أسباب العلم ويحثنا عليه
ويأمرنا به  ,وينهانا عن التخبط في ظلمات الجهل والتخلف  ,وقد
جعل نبينا (صلى هللا عليه وسلم) فداء أسرى بدر الذين يجيدون
القراءة والكتابة أن يعلم كل واحد منهم عشرة من صبيان المدينة
القراءة والكتابة ,في إشارة واضحة إلى اَّلهتمام البالغ بالعلم
وإعَلء شأنه وقيمته.
 -2أنه َّل تعارض بين الدين والدولة  ,فالدولة الرشيدة هي صمام
أمان للتدين الرشيد  ,والعَلقة بين الدين والدولة ليست عَلقة
عداء ولن تكون  ,إن تدينا رشيدًا صحي ًحا واعيًّا وسطيًّا يسهم
وبقوة في بناء واستقرار دولة عصرية ديمقراطية حديثة تقوم
على أسس وطنية راسخة وكاملة  ,وإن دولة رشيدة َّل يمكن أن
تصطـدم بالفطـرة اْلنسـانية التي تبحث عن اْليمان الرشيد
الصحيح .
على أننا ينبغي أن نفرق وبوضوح شديد بين التدين والتطرف
 ,فالتدين الرشيد يدفع صاحبه إلى التسامح ,إلى الرحمة  ,إلى
الصدق  ,إلى مكارم األخَلق ,إلى التعايش السلمي مع الذات
واآلخر  ,وهو ما ندعمه جمي ًعا ,أما التطرف واْلرهاب الذي
يدعو إلى الفساد واْلفساد  ,والتخريب والدمار  ,والهدم
واستباحة الدماء واألموال  ,فهو الداء العضال الذي يجب أن
نقاومه جميعًا وأن نقف له بالمرصاد  ,وأن نعمل بكل ما أوتينا
من قوة للقضاء عليه حتى نجتثه من جذوره.
وفي هذه المعادلة غير الصعبة يجب أن نفرق بين الدين
الذي هو حق  ,والفكر اْلرهابي المنحرف الذي هو باطل ,
( )1الزمر  :آية .9 :
( )2األنبياء  :آية .7:
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الحق والباطل قائم ومستمر إلى أن
موقنين أن الصراع بين
يرث هللا األرض ومن عليها  ,على أن النصر للحق طال الزمن أو
علاى
ق ا
قصر ,حيث يقول الحق سبحانه  { :با ْل نا ْقذ ُ
ِف بِا ْل اح ِ
اط ِل فايا ْد امغُهُ فا ِإذاا ُه او ازا ِهق اولا ُك ُم ا ْل او ْي ُل ِم اما ت ا ِصفُ ا
ون}(.)1
ا ْلبا ِ
إن مثل الحق والباطل كمثل الكلمة الطيبة التي هي حق ,
ف ا
ب هللاُ امث ا ًَل
ض ار ا
والكلمة الخبيثة التي هي باطل{:أالا ْم ت ا ار اك ْي ا

ش اج ارة ا
اء
اك ِل امةً اط ِيباةً اك ا
صلُ اها ثاا ِبت اوفا ْر ُ
ط ِيباة أ ا ْ
س ام ِ
ع اها فِي ال ا
ت ُ ْؤتِي أ ُ ُكلا اها ُك ال ِحين بِ ِإ ْذ ِن اربِ اها اويا ْ
اس
ب هللاُ ْاأل ا ْمثاا ال ِللنا ِ
ض ِر ُ
لا اعلا ُه ْم ايتاذاك ُار ا
اجتُثاتْ ِم ْن
ون او امث ا ُل اك ِل امة اخ ِبيثاة اك ا
ش اج ارة اخ ِبيثاة ْ
ض اما لا اها ِم ْن قا ارار}(.)2
ق ْاأل ا ْر ِ
فا ْو ِ
على أن النصر َّل محالة للحق وألهله  ,حيث يقول الحق
س ِل ا
ين ِإنا ُه ْم لا ُه ُم
سباقاتْ اك ِل امتُناا ِل ِعباا ِدناا ا ْل ُم ْر ا
سبحانه { :اولاقا ْد ا
ون او ِإ ان ُج ْن ادناا لا ُه ُم ا ْلغاا ِلبُ ا
ور ا
ون}( ,)3ويقول سبحانه{:
ا ْل ام ْن ُ
ص ُ

ص ْر ُك ْم اويُث ا ِبتْ أ ا ْقداا ام ُك ْم}( ,)4ويقول
ص ُروا هللاا يا ْن ُ
إِ ْن ت ا ْن ُ
علا ْيناا ناص ُْر ا ْل ُم ْؤ ِمنِ ا
سبحانه {:اوك ا
ين}(.)5
اان احقًّا ا
إننا ألصحاب قضية عادلة  ,قضية دين  ,وقضية وطن  ,فكل
ما يدعو للبناء والتعمير  ,والعمل واْلنتاج  ,وإسعاد الناس
وتحقيق أمنهم واستقرارهم  ,لهو الدين الحق واْلنسانية
الحقيقية  ,وكل ما يدعو للفساد واْلفساد  ,والتخريب والقتل ,
يدعو إلى ما يخالف األديان وسائر القيـم النبيلة والفطرة
اْلنسانية القويمة.

( )1األنبياء  :آية .18:
( )2إبراهيم  ,اآليات . 26-24 :
( )3الصافات  ,اآليات . 173-171 :
( )4محمد  ,اآلية . 7 :
( )5الروم  ,اآلية .47 :
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الديـن والدولة َّل يتنـاقضـان  ,الـدين والـدولة يرسخان معا
أسس
المواطنة المتكافئة في الحقوق والواجبات  ,وأن نعمل معًا لخير
بلدنا وخير الناس أجمعين  ,أن نحب الخير لغيرنا كما نحبه
ألنفسنـا  ,فاألديان رحمـة  ,األديان سماحة  ,األديان إنسانية ,
األديان عطاء .
الدين والدولة يتطلبان منا جميعًا التكافل المجتمعي  ,وأن َّل
يكون بيننا جائع وَّل محروم وَّل عار وَّل مشرد وَّل محتاج.
الدين والدولة يدفعان إلى العمل واْلنتاج  ,والتميز واْلتقان ,
ويطاردان البطالة والكسل  ,واْلرهاب واْلهمال  ,والفساد
واْلفساد  ,والتدمير والتخريب  ,وإثارة القَلقل والفتن ,والعمالة
والخيانة.
ونؤكد أن من يتوهمون صراعًا َّل يجب أن يكون بين الدين
والدولة ويرونه صراعًا محتًما إما أنهم َّل يفهمون األديان فهما
صحي ًحا أو َّل يعون مفهوم الدولة وعيًا تا ًما  ,فالخلل َّل عَلقة له
بالدين الصحيح وَّل بالدولة الرشيدة  ,إنما ينشأ الخلل من سوء
الفهم لطبيعة الدين أو لطبيعة الدولة أو لطبيعتهما معًا.
غير أننا نؤكد على ضرورة احترام دستور الدولة وقوانينها ,
وإعَلء دولة القانون ,وأَّل تنشأ في الدول سلطات موازية لسلطة
الدولة أيا كان مصدر هذه السلطات  ,فهو لواء واحد تنضوي
تحته وفي ظله كل األلوية األخرى  ,أما أن تحمل كل مؤسسة أو
جماعـة أو جهـة لواء موازيًا للواء
الدولة فهذا خطر داهم َّل يستقيم معه َّل أمر الدين وَّل أمر
الدولة(.)1
 -3أن أهم ما يميز الحكم الرشيد في اْلسَلم هو العدل  ,العدل
في الرضا والغضب  ,مع الصديق والعدو  ,حيث يقول سبحانه :
ان اوإِيتااء ذِي ا ْلقُ ْرباى اويا ْن اهى
اْل ْح ا
س ِ
{ إِ ان َّللاا ياأ ْ ُم ُر بِا ْلعا ْد ِل او ِ
( )1كتابنا :الدين والدولة  ,ص 9-7وهو نص مقال نشرناه بصحيفة األهرام المصرية
بتاريخ 17 :فبراير 2017م .
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ع ِان ا ْلفا ْحشااء اوا ْل ُمنك ِار اوا ْلبا ْغي ِ يا ِع ُ
ظ ُك ْم لاعالا ُك ْم تاذاك ُار ا
ون}(,)1
ت ِإلاى
ويقول الحق سبحانهِ {:إ ان َّللاا ايأ ْ ُم ُر ُك ْم أان تُؤدُّواْ األ ا اماناا ِ

اس أان ت ا ْح ُك ُمواْ ِبا ْلعا ْد ِل إِ ان َّللاا نِ ِع اما
أ ا ْه ِل اها اوإِذاا احك ْامت ُم با ْي ان النا ِ
يا ِع ُ
ظكُم ِب ِه ِإ ان َّللاا ك ا
يرا }( , )2ويقول سبحانه :
اان ا
س ِميعا ً با ِص ً
ام ا
{ ياا أايُّ اها الاذ ا
ش اهدااء هللِ اولا ْو
س ِط ُ
ِين آ امنُواْ كُونُواْ قا او ِ
ين بِا ْل ِق ْ
ين ِإن ياك ُْن ا
غنِيا ً أ ا ْو فاقايرا ً
س ُك ْم أ ا ِو ا ْل اوا ِل اد ْي ِن اواأل ا ْق ار ِب ا
ا
علاى أانفُ ِ
فااّللُ أ ا ْولاى ِب ِه اما فاَلا تات ا ِبعُواْ ا ْل اه اوى أان ت ا ْع ِدلُواْ اوإِن ت ا ْل ُوواْ أ ا ْو
اان ِب اما ت ا ْع املُ ا
ت ُ ْع ِرضُواْ فا ِإ ان َّللاا ك ا
يرا}( ,)3ويقول
ون اخبِ ً
ام ا
سبحانه{ :ياا أايُّ اها الاذ ا
ش اهدااء
ين هللِ ُ
ِين آ امنُواْ كُونُواْ قا او ِ
علاى أاَّلا ت ا ْع ِدلُواْ ا ْع ِدلُواْ ُه او
شناآنُ قا ْوم ا
س ِط اوَّلا يا ْج ِر امنا ُك ْم ا
ِبا ْل ِق ْ
ب ِللت ا ْق اوى اواتاقُواْ َّللاا ِإ ان َّللاا اخ ِبير بِ اما ت ا ْع املُ ا
ون}(,)4
أ ا ْق ار ُ
س ْب اعة يُ ِظلُّ ُه ُم هللاُ في ِظ ِل ِه اي ْو ام
ويقول نبينا (صلى هللا عليه وسلم) ( :ا
شأ ا ِفي ِع ابا اد ِة هللاِ ت ا اعالاى ,
َّل ِظ ال ِإَّلا ِظلُّهُ  :إ امام عاادِل ,اوشااب نا ا
علا ْي ِه
اج ِد  ,او ار ُجَلا ِن ت ا احابا في هللا اجْ ت ا ام اعا ا
او ار ُجل قا ْلبُهُ ُمعالاق ِبال ام ا
س ِ
ام ارأاة ذااتُ ام ْن ِصب او اج امال ,فاقال :إنِي
علا ْي ِه  ,او ار ُجل اد ا
وتافا ارقاا ا
عتْهُ ْ
ص ادقاة فا ْ
ش امالُه اما
صداقا ِب ا
اف هللا  ,او ار ُجل ت ا ا
أخفاا اها احتاى َّلا ت ا ْعلا ام ِ
أ ا اخ ُ
ع ْينااهُ)( ,)5ويقول
ق يا ِمينُهُ  ,او ار ُجل ذاك اار هللا اخا ِليا ً ففاضت ا
ت ُ ْن ِف ُ
اس إِلاى هللاِ اوأ ا ْق اربا ُه ْم ِم ْنهُ
ب النا ِ
(صلى هللا عليه وسلم) ( :إِ ان أ ا اح ا
اس ِإ الى هللاِ يا ْو ام ا ْل ِق ايا ام ِة
سا يا ْو ام ا ْل ِقياا ام ِة ِإ امام عاادِل  ,اوأ ا ْب اغ ا
ض النا ِ
امجْ ِل ً
عذاابًا ِإ امام اجا ِئر ) ( , )6ويقول (صلى هللا عليه وسلم):
ش اد ُه ْم ا
اوأ ا ا
ين يُ ْف ِط ُر او ادع اْوةُ
صائِ ُم ِح ا
اْل اما ُم ا ْل اعا ِد ُل اوال ا
(ثاَلثاة َّل ت ُ ار ُّد ادع اْوت ُ ُه ْم ِ

( )1النحل  :اآلية . 90 :
( )2النساء  :اآلية .58 :
( )3النساء  :اآلية .135
( )4المائدة  :اآلية .8
ا
ا
ا
صَلاةا او اف ْ
ْ
ض ِل
ل
ج
ن
م
باب
,
ان
ذ
األ
كتاب
في
( )5رواه البخاري
س ِج ِد يا ْنت ا ِظ ُر ال ا
ا
س فِي ال ام ْ
ا
ا
ِ
ا
ا
ا
ْ
ْ
ص ادق ِة.
اء ال ا
اجدِ ,ومسلم في كتاب الزكاة  ,باب فضل إِخف ِ
ال ام ا
س ِ
( )6رواه أحمد في مسنده برقم . 11525
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ب
س ام ِ
اب ال ا
الر ُّ
وم يا ْرفاعُ اها فا ْوقا ا ْل اغ ام ِام اوتُفات ا ُح لا اها أ ا ْب او ُ
اء اوياقُو ُل ا
ا ْل ام ْظلُ ِ
ص ارنا ِك او ال ْو با ْع اد ِحين) ( ,)1ويقول (صلى هللا
ع ااز او اج ال او ِع ازتِي أل ا ْن ُ
عش اارة فا اما فا ْوقا ذا ِلكا ِإ اَّل أاتاى
عليه وسلم)  ( :اما ِم ْن ار ُجل يا ِلي أ ا ْم ار ا
هللاا ام ْغلُ ً
عنُ ِق ِه فا اكهُ ِب ُّرهُ أ ا ْو أ ا ْوبا اقهُ ِإثْ ُمهُ ,
وَّل يا ْو ام ا ْل ِقياا ام ِة يا ُدهُ ِإلاى ُ
س ُ
آخ ُر اها ِخ ْزي يا ْو ام ا ْل ِقياا ام ِة) (,)2
ط اها ناداا امة او ِ
أ ا اولُ اها ام اَل امة اوأ ا ْو ا
ويقول (صلى هللا عليه وسلم) ِ ( :إ ان ا ْل ُم ْقس ِِط ا
علاى
ين ِع ْن اد هللاِ ا
الرحْ ام ِن ع ااز او اج ال  ,او ِك ْلتاا يا اد ْي ِه يا ِمين ,
ين ا
امناابِ ار ِم ْن نُور  ,ع ْان يا ِم ِ
الاذ ا
ِين
يا ْع ِدلُ ا
يه ْم او اما اولُوا ) (.)3
ون فِي ُحك ِْم ِه ْم اوأ ا ْه ِل ِ
وهو ما أكده سيدنا أبو بكر (رضي هللا عنه) في أول خطبة
له عند تولي الخَلفة حين قال  :أيها الناس إني قد وليت عليكم
ولست بخيركم  ,فإن أحسنت فأعينوني ,وإن أسأت فقوموني,
الصدق أمانة  ,والكذب خيانة ,والضعيف فيكم قوي عندي حتى
أريح عليه حقه إن شاء هللا ,والقوى فيكم ضعيف حتى آخذ الحق
منه إن شاء هللا َّ ,ل يدع قوم الجهاد في سبيل هللا إَّل ضربهم هللا
بالذل  ,وَّل تشيع الفاحشة في قوم قط إَّل عمهم
هللا بالبَلء  ,أطيعوني ما أطعت هللا ورسوله ,فإذا عصيت هللا
ورسوله فَل
طاعة لي عليكم( , )4ولم يكتف بذلك قوَّل  ,إنما حققه قوَّلً
وعمَلً.
وهو ما أكده وانتهجه أيضًا سيدنا عمر (رضي هللا عنه) عند
توليه الخَلفة فكرر المعاني نفسها في أول خطبة له  ,وها هي
رسالته التي أرسلها إلى سيدنا أبي موسى األشعري (رضي هللا
ضا اء فا ِري ا
عنه) يقول فيها  :أ ا اما اب ْع ُد  ,فا ِإ ان ا ْلقا ا
سناة
ضة ُمحْ اك امة  ,او ُ
صائِ ِم اَّل ت اُر ُّد ادع اْوتُهُ.
الصيا ِام  ,باب ِفي ال ا
( )1رواه ابن ماجه في كتاب ِ
( )2مسند أحمد برقم . 22300
ار ِة  ,باب فا ِضيلا ِة ِْ
ث
عقُوبا ِة ا ْل اجائِ ِر ,اوا ْل اح ِ
اْل ام ِام ا ْل اعا ِد ِل ,او ُ
اْل ام ا
( )3رواه مسلم في كتاب ْ ِ
ْ
ا
ا
ا
ْ
علي ِْه ْم.
شق ِة ا
الر ِعيا ِة  ,اوالناهْي ِ عان إِ ْدخا ِل ال ام ا
ا
ق بِ ا
علاى ِ
الر ْف ِ
( )4السيرة النبوية َّلبن هشام  , 82/2ط :دار الجيل – بيروت – لبنان.
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ُمتاباعاة  ,فا ْ
اف اه ْم إِذاا أ ُ ْد ِل اي إِلا ْيكا  ,فا ِإناهُ اَّل يا ْن اف ُع ت ا اكلام ِب احق اَّل نافااذا الهُ ,
ع ْد ِلكا  ,احتاى اَّل يا ْط ام اع
سكا  ,او اوجْ ِهكا  ,او ا
اس فِي امجْ ِل ِ
آس با ْي ان النا ِ
ِ
ُ
اف ا
علاى ام ِن
ض ِعيف اج ْو اركا  ,ا ْلبا ِي انة ا
ش ِاريف فِي اح ْي ِفكا  ,او اَّل يا اخ ا
س ِل ِم ا
ين ِ ,إ اَّل
ا ادعاى  ,اوا ْل اي ِمي ُن ا
علاى ام ْن أ ا ْنك اار  ,ال ُّ
ص ْل ُح اجا ِئز اب ْي ان ا ْل ُم ْ
ضاء قا ا
ص ْل ًحا أ ا اح ال اح ارا ًما أ ا ْو اح ار ام اح اَل ًَّل  ,اَّل اي ْمناعُكُ قا ا
ض ْيتاهُ ِب ْاأل ا ْم ِس
ُ
ا
ا
ْ
ْ
ا
ْ
سكا  ,او ُهدِيتا فِي ِه ِل ُر ْ
ق  ,ف ِإ ان
اج اع ال اح ا
ارا اج ْعتا فِي ِه نف ا
ش ِدكا أن ت ُ ار ِ
ا
ْ
ْ
ُ
ا
ق خ ْير ِم ان
ق قادِيم  ,اوإِ ان ال اح ا
ا ْل اح ا
ق اَّل يُ ْب ِطلهُ ش ْايء ,او ُم ارا اج اعة ال اح ِ
اط ِل  ,ا ْل اف ْه ام ا ْلفا ْه ام فِي اما يُ ْختالا ُج ِع ْن اد ذا ِلكا  ,فاا ْع ام ْد إِ الى
الت ا امادِي فِي ا ْل اب ِ
أ ا اح ِب اها ِإلاى هللاِ  ,اوأ ا ْ
ق فِي اما ت ا ارى  ,اواجْ عا ْل ِل ْل ُم اد ِعي أ ا امدًا
شبا ِه اها ِبا ْل اح ِ
ع ال ْي ِه ا ْلقا ا
يا ْنت ا ِهي ِإلا ْي ِه  ,فا ِإ ْن أاحْ ا
ضا اء  ,فا ِإ ان ذا ِلكا
ض ار با ِيناةً او ِإ اَّل او اجهْتا ا
س ِل ُم ا
عدُول اب ْينا ُه ْم  ,اب ْع ُ
ض ُه ْم
ون ُ
أاجْ لاى ِل ْل اع امى  ,اوأ ا ْب ال ُغ ِفي ا ْلعُ ْذ ِر  ,ا ْل ُم ْ
ش اها اد ِة ُزور  ,أ ا ْو
ا
علاى با ْعض إِ اَّل امجْ لُودًا فِي احد  ,أ ا ْو ُم اج اربًا فِي ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ْ
ْ
ً
ا
ا
عن ُك ْم
س ارائِ ار اود اارأ ا
ظنِينا فِي اوَّلء أ ْو ق اراباة  ,ف ِإ ان هللاا ت اولى ِمن ُك ُم ال ا
ت  ,ث ُ ام إِيااكا اوال ا
اس  ,اوالتاناك اُّر
بِا ْلبايِ انا ِ
ِي بِالنا ِ
ض اج ار  ,اوا ْلقا القا  ,اوالتاأاذ ا
س ُن ِب اها
وم فِي ام او ِ
ِل ْل ُخ ُ
ب ِب اها ْاألاجْ ُر اوياحْ ُ
ق الاتِي يُو اج ُ
ص ِ
اط ان ا ْل اح ِ
ص نِياتاهُ فِي اما با ْيناهُ اوبا ْي ان هللاِ يا ْك ِف ِه هللاُ اما با ْيناهُ
ِ
الذك ُْر  ,فا ِإناهُ ام ْن يُ ْخ ِل ُ
اس ِب اما يا ْعلا ُم هللاُ ِم ْنهُ ا
غ ْي ار ذا ِلكا  ,شاا انهُ
اس  ,او ام ْن ت ا ازيا ان ِللنا ِ
اوبا ْي ان النا ِ
صـا ,فا اما ا
ع ْب ِد ِه ِإ اَّل اما ك ا
ظنُّكا
هللاُ  ,فا ِإ ان هللاا اَّل اي ْق ابـ ُل ِم ْن ا
اان لاهُ اخا ِل ً
س اَل ُم
اـاجـ ِل ِر ْزقِ ِه ,او اخ ازائِ ِن ارحْ امتِ ِه ,اوال ا
بِث ا ا
ـوا ِ
ب هللاِ ع ااز او اجـ ال اوع ِ
علا ْيكا او ارحْ امةُ هللاِ " (.)1
ا
وهو ما يصوره حافظ إبراهيم في قصيدته الرائعة المسماة
بالعمرية  ,حيث يقول (:)2
و راع صاحب كسرى أن رأى
عمرا
بين الرعــــــية عطَل وهو
راعيهــا
وعهــــــده بملوك الفرس أن
( )1سنن الدارقطني ( , )369 /5وتاريخ المدينة َّلبن شبة (.)776 /2
( )2ديوان حافظ إبراهيم .85-83/1
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لهــا
سـورا من الجند و األحراس
يحميها
رآه مستغرقــــــــا في نومــه
فرأى
فيــــــــه الجَللة في أسمى
معانيها
فوق الثرى تحت ظل الدوح
مشتمَل
بــبردة كاد طول العــــــهد
يبليهـا
فهـــان في عينــــه ما كـان
يكبــره
مــن األكــاسر والـــــدنيا بأيديها
و قــال قولـــة حق أصبحت مثـَل
وأصبــح الجيــل بعد الجيل
يرويها
أمنـــت لما أقمــــت العـدل بينهـم
فنــمت نـــوم قرير العيـن
هانيهـا
إن جــــاع في شـــدة قوم
شركتهم
في الجــوع أو تنجلي عنهم
غواشيها
جـــوع الخليفـــة و الدنيـا
بقبضتـه
في الزهــد منزلـــة سبحان
موليهـا
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فمـــن يباري أبـا حفص و
سـيرته
أو مـن يحــــاول للفـاروق
تشبيها
وكتب أحد الوَّلة إلى سيدنا عمر بن عبد العزيز (رضي هللا
عنه) أن اللصوص كثروا بالمدينة فكتب إليه :أن اح ِصنها
بالعدل( , )1وقد قالوا  :إن هللا (عز وجل) ينصر الدولة العادلة
ولو كانت كافرة  ,وَّل ينصـر الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة ,
وقال أحد البلغاء  " :إن العدل ميزان هللا الذي وضعه للخلق,
ونصبه للحق  ,فَل تخالفه في ميزانه  ,وَّل تعارضه في سلطـانه ,
واستعن على العـدل بخلتين :قلة الطمـع  ,وكثرة الورع "(.)2
وكان ابن حزم رحمه هللا يقول  :أفضل نعم هللا تعالى على المرء
أن يطبعه على العـدل وحبه  ,وعلى الحق وإيثـاره  ,وقال بعضهم
 :الدنيا تدوم مـع
العدل والكفر ,وَّل تدوم مع الظلم واْلسَلم(.)3
 -4أن العمل على تقوية شوكة الدولة الوطنية وترسيخ دعائمها
مطلب شرعي ووطني  ,وأن كل من يعمل على تقويض بنيان
الدولة أو تعطيل مسيرتها  ,أو تدمير بناها التحتية  ,أو ترويع
اآلمنين بها  ,إنما هو مجرم في حق دينه ووطنه معًا.
 -5أن السلطة قد صارت في منظور الجماعات المتطرفة
وأيدولوجياتها غاية َّل وسيلة  ,ويتمحور فكر هذه الجماعات
حول معنى واحد ربما َّل ثاني له  ,إما أن تحكم  ,وإما أن تخرب
لتسقط أنظمة الحكم  ,وفي سبيل ذلك كل شيء لديها مباح  ,فكل
ما يمكن أن يسهم في تحقيق هذه الغاية لهم هو في أيدلوجياتهم
سبيل من سبل التمكين التي يجب األخذ بها  ,حتى لو كان ما
( )1حلية األولياء  305/5ط :دار الكتاب العربي – بيروت .
( )2نضرة النعيم في مكارم أخَلق الرسول الكريم (صلى هللا عليه وسلم) (7
 )2793/دار الوسيلة للنشر والتوزيع ,جدة.
( )3انظر المصدر السابق ( .) 2816 /7
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سيؤدي إليه ذلك إنما هو سفك الدماء أو ترويع اآلمنين أو إسقاط
الدول  ,أو تفكيكها  ,أو تفتيتها  ,أو تدميرها  ,أو تعريض
وجودها من أساسه للخطر والمخاطر  ,لذا َّل يتوقع من عناصر
هذه الجماعات أي خير ألوطانهم  ,بل إنهم وبال وشر أينما حلوا
أو حتى ارتحلوا  ,ألن الشر يرحل معهم ويرتحل بارتحالهم ,وهم
على الجملة َّل يؤمنون إَّل بأنفسهم َّ ,ل يؤمنون بوطن وَّل بدولة
وطنية  ,فهم على استعداد للتحالف مع العدو  ,مع الصهيونية
العالمية  ,بل مع الشيطان نفسه  ,ومع كل من يوهمهم
بمساعدتهم على الوصول إلى السلطة وتحقيق ما يتمنونه من
ورائها ,وهم َّل يعتبرون ذلك َّل عمالة وَّل خيانة  ,إنما يعتبرونه
تحالفات وقتية أو استراتيجية طبيعية طالما أنها تصل بهم إلى
مرادهم في تحقيق السلطة التي َّل ياعُ ا
ون أي شيء عن مقوماتها
أو متطلباتها سوى أنها ستحقق لهم ما يطمحون إليه من أمر
دنياهم مغطى بما يوهمون به العامة والدهماء من أنهم إنما
يعملون ألمر دينهم  ,واألديان براء من كل ذلك  ,وأبعد ما تكون
عن هذه العماَّلت والخيانات وهذا التفكير الشاذ المنحرف .
وفي سبيل الوصول إلى مآربهم يتذرعون بذرائع منها أن
بعض الحكام َّل يحكمون بشرع هللا  ,على أنك عندما تناقش
عناصر هذه الجماعات عن مفهوم شرع هللا تجدهم خاوي
الوفاض  ,وقد بينا ذلك واض ًحا جليًا في كتابي " :مفاهيم يجب أن
تصحح"  ,و"ضَلَّلت اْلرهابيين وتفنيدها "  ,وأكدنا أن اَّللتزام
بما أنزل هللا (عز وجل) من شرع َّل يمنع احتكام البشر إلى
قوانين يضعونها في إطار مبادئ التشريع العامة وقواعده الكلية
 ,وفقًا لتغير الزمان والمكان  ,وَّل يكون اَّلحتكام لتلك التشريعات
الوضعية مخالفًا لشرع هللا ما دام أنه يحقق المصالح العامة للدول
والشعوب واألفراد والمجتمعات وَّل يحل حرا ًما أو يحرم حَلَّل أو
يتناقض مع ثوابت الشرع أو ينال منها .
على أن أهم ما نحذر منه هو ما تنطوي عليه هذه
الجماعات من حقد على المجتمع وتربص به وعمل على اْليقاع
به بشتى الطرق سواء بالتخريب المباشر أم بالتعويق والتعطيل
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والتشويه وقلب الحقائق  ,ولهم من أساليب المكر ماَّل يمكن أن
يفكر فيه سوى جماعات الهدم ومنزوعي الوطنية  ,لدرجة أن
بعضهم أيا كانت مهنته وكان أمام منتج وطني وآخر غير وطني
فإنه يفضل غير الوطني لتهوي صروح الصناعة الوطنية  ,من
باب أن هذا يؤدي إلى إضعاف الدولة وسقوطها وعدم تمكينها ,
خابوا وخسروا { اويا ْمك ُُر ا
ون اويا ْمك ُُر َّللاُ اوَّللاُ اخ ْي ُر
ا ْل اما ِك ِر ا
ين}(.)1
كما أننا نحذر من حمَلت التشويه وقلب الحقائق من خَلل
المواقع اْللكترونية وبعض الوسائل اْلعَلمية التي تتسلل عبرها
هذه العناصر محترفة الكذب والتدليس  ,وعلينا أن نتثبت ونتبين
حقائق األخبار حتى َّل نقع في شراك ما تريده هذه الجماعات من
فوضى  ,حيث يقول الحق سبحانه وتعالى  { :ايا أايُّ اها الاذ ا
ِين آ امنُوا

سق بِناباأ فاتابايانُوا أان ت ُ ِصيبُوا قا ْوما ً ِب اج اهالاة
ِإن اجاء ُك ْم فاا ِ
علاى اما فاعا ْلت ُ ْم نااد ِِم ا
صبِ ُحوا ا
فات ُ ْ
ين}( ,)2ويقول (عز وجل) {:اوَّللاُ
ا
اس َّلا يا ْعلا ُم ا
ون} (.)3
غا ِلب ا
علاى أ ا ْم ِر ِه اولاـ ِك ان أ ا ْكث ا ار النا ِ
إننا في حاجة ملحة إلى إعادة قراءة تراثنا الفكري قراءة
دقيقة واعية تفرق بين الثابت والمتغير  ,بين ما ناسب عصره
وزمانه ومكانه من اجتهادات الفقهاء  ,وما يتطلبه عصرنا
ومستجداته من قراءة جديدة للنصوص يقوم بها أهل العلم
واَّلختصاص لحل إشكاليات الحاضر وبخاصة فيما يتصل بأحكام
الحرب والسلم والحكم  ,وَّل سيما في الرسائل العلمية والبحثية
الجامعية المتخصصة حتى تكون الجامعة بحق في خدمة المجتمع
 ,وكذلك من خَلل المجامع والهيئات والمؤسسات العلمية
والفقهية المتخصصة.
*
*
*

( )1األنفال  :اآلية .31 :
( )2الحجرات  :اآلية .6 :
( )3يوسف  :اآلية .21 :
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اخلـامتـة
وختا ًما  ,وبعد رحلة فكرية طويلة مع فلسفة الحرب والسلم
والحكم  ,لخصتها في هذه الصفحات تجلية للحق  ,وتصويبا
للمفاهيم الخاطئة  ,آثرت فيها اْليجاز على القارئ ,ومراعاة لوتيرة
العصر المتسارعة في كل شيء  ,يسرني أن أسجل بين يدي القارئ
الكريم بعض اْلضاءات التي تضمنها البحث  ,وهي:
كثيرا من أوجه الخلل التي تعتري المجتمعات والدول تأتي
 -1أن
ً
نتيجة سوء الفهم لفلسفة الحرب  ,أو فلسفة السلم  ,أو فلسفة
الحكم  ,حتى أن أكثر الجماعات الضالة والمنحرفة عن جادة
الصواب والعناصـر التي تجتذبها جماعات التطرف إنما تجتذبها
وتجندها في الغالب األعم من خَلل الخلط بين أحكام الحرب وأحكام
السلم  ,وإسقاط أحكام الحرب على أحوال السلم  ,ورمي
المجتمعات بالتقصيـر في حق دينها  ,ومن ثم وصفها بالجاهلية
تمهيدًا لتكفيرها ,ثم اَّلنتقال من التكفير إلى التفجير  ,أو تعمل على
ذلك من خَلل نشر الفهم الخاطئ لنظام الحكم وحصره في قضية
الخَلفة ومحاولة فرضها بمنظور هذه الجماعات المتطرفة على
المجتمعات والدول فرضًا  ,واْلصـرار على إسقاط الواقع
المعـاصـر في قوالب جامدة لم يضعها ولم يفرضها اْلسَلم  ,إنما
صنعتها الرؤى المتطرفة لهذه الجماعات.
 -2أن الحرب في اْلسَلم إنما هي حرب دفاعية شُرعت لرد الظلم
والعدوان  ,وهي محصورة في رد اَّلعتداء ودفع الظلم  ,حيث
ِين يُقااتالُ ا
ِن ِللاذ ا
يقول الحق سبحانه وتعالى  { :أُذ ا
ون ِبأانا ُه ْم
ُ
ْـر ِه ْم لاقاـدِيـر }  ,ويقــول
ظ ِل ُموا او ِإ ان هللاا ا
علاى ناص ِ
سبِي ِل هللاِ الاذ ا
ِين يُقااتِلُونا ُك ْم او اَّل ت ا ْعتادُوا
سبحانـه {:اوقااتِلُـوا فِي ا
ب ا ْل ُم ْعتاد ا
ِين }.
إِ ان هللاا اَّل يُ ِح ُّ
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صلها اْلسَلم في فلسفة
 -3أن من أهم أخَلق الفرسان التي أ ا
القتال أنه َّل قتل للمدنيين أو لغير المقاتلين  ,وَّل هدم للبنيان ,
وَّل تخريب للعمران  ,فاْلسَلم دين بناء َّل هدم.
 -4أننا إذا فرض علينا القتال فإننا َّل يمكن أن نعطي الدنية في
ديننا وَّل أن نتخاذل في الدفاع عن أوطاننا  ,إنما نفتديها بأنفسنا
وشعارنا في ذلك :وهللا إنها ْلحدى الحسنيين إما النصر وإما
الشهادة .
 -5أن البشرية لو بذلت في سبيل السَلم والبناء  ,والنماء
والتنمية  ,وعَلج المرضى  ,ورعاية الضعفاء والمحتاجين
والمهمشين في العالم معشار ما تنفقه على الحروب والتسليح ,
وتخلى األنانيون عن نفعيتهم وأنانيتهم َّ ,لنصلح حال البشرية
جمعاء  ,ولتغير وجه البسيطة  ,ولعاش العالم كله في سَلم
وأمان  ,فإن لم يكن ذلك فما َّل يدرك كله َّل يترك كله  ,ويجب
على كل عاقل رشيد مؤمن باْلنسانية محب للسَلم أن يكون في
جانب السَلم والبناء والتعمير َّل جانب اَّلحتراب والتدمير.
 -6تعد فلسفة السلم هي القضية الراسخة في الفكر اْلسَلمي ,
حيث يقول الحق سبحانه  { :ايا أايُّ اها الاذ ا
ِين آ ا امنُوا ا ْد ُخلُوا ِفي

الس ْل ِم كاافاةً او اَّل تاتابِعُوا ُخ ُ
عد ٌُّو ُمبِين
ان إِناهُ لا ُك ْم ا
ت ال ا
ط اوا ِ
ِ
ش ْي اط ِ

}.

ووفق مفهومي الموافقة والمخالفة في فهم هذه اآلية فإن من
يسير في طريق السلم اْلنساني متبع لما أمر هللا به عباده
المؤمنين  ,ومن يسلك مسالك الفرقة والشقاق  ,والتكفير
والتفجير  ,والخوض في الدماء  ,والولوج فيها بغير حق فسادًا
عدو
أو إفسادًا  ,متبع لخطوات الشيطان الذي هو لنا جميعًا
ٌّ
مبين.
 -7أن السَلم الحقيقي يقتضي أن يكون اْلنسان في سَلم مع
نفسه  ,مع أصدقائه  ,مع جيرانه  ,مع النبات والحيوان والجماد
 ,مع الكون كله  ,ألم يقل النبي (صلى هللا عليه وسلم) :
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سا ِن ِه او اي ِد ِه ,اوا ْل ُم ْؤ ِمنُ ام ْن أ ا ِم انهُ
س ِل ُم ا
س ِل ام ا ْل ُم ْ
(ا ْل ُم ْ
ون ِم ْن ِل ا
س ِل ُم ام ْن ا
علاى ِد امائِ ِه ْم اوأ ا ْم اوا ِل ِه ْم).
اس ا
النا ُ
 -8فلسفة الحكم في اْلسَلم قائمة على مراعاة مصالح الناس ,
فكل ما يحقق األمن واألمان واَّلستقرار  ,ويعمل على عمارة
الكون وسعادة البشر يتفق ومقاصد األديان  ,وكل ما يؤدي إلى
الظلم أو الفساد أو الهدم  ,أو التخريب َّل عَلقة له باألديان ,بل
إنه متناقض كل التناقض مع صحيح األديان ومقاصدها السامية
.
 -9أن اْلسَلم لم يضع قالبا جامدًا صامتا محددًا لنظام الحكم َّل
سا ومعايير متى تحققت كان
يمكن الخروج عنه  ,وإنما وضع أس ً
الحكم رشيدًا يقره اْلسَلم ,ومتى اختلت أصاب الحكم من الخلل
واَّلضطراب بمقدار اختَللها.
ولعل العنوان األهم األبرز لنظام أي حكم رشيد هو
مدى تحقيقه لمصالح البَلد والعباد  ,وعلى أقل تقدير مدى عمله
لذلك وسعيه إليه  ,فأي حكم يسعى إلى تحقيق مصالح البَلد
والعباد في ضوء معاني العدل والمساواة والحرية المنضبطة
بعيدًا عن الفوضى والمحسوبية وتقديم الوَّلء على الكفاءة فهو
حكم رشيد معتبر.
 -10أنه َّل تعارض بين النقل والعقل  ,ونعني بذلك أنه َّل تعارض
بين النص الثابت الصريح والعقل المفكر الرشيد  ,فاْلسَلم دين
الفطرة ,وحيث تكون المصلحة فثمة شرع هللا ما لم يحل ذلك
حرا ًما أو يحرم حَلَّلً.
 -11أنه َّل تعـارض بين اْلسـَلم والعلـم  ,بل على العكس من ذلك
فإن اْلسـَلم دين العلم  ,وأمته أمة اقـرأ  ,وإنه ليدعونـا إلى
األخذ بأقصـى
أسباب العلم ويحثنا عليه  ,ويأمرنا به  ,وينهانا عن التخبط في
ظلمات الجهل والتخلف  ,وقد جعل نبينا (صلى هللا عليه وسلم)
فداء أسرى بدر الذين يجيدون القراءة والكتابة أن يعلم كل واحد
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منهم عشرة من صبيان المدينة القراءة والكتابة ,في إشارة
واضحة إلى اَّلهتمام البالغ بالعلم وإعَلء شأنه وقيمته.
 -12أنه َّل تعارض بين الدين والدولة  ,فالدولة الرشيدة هي
صمام أمان للتدين الرشيد  ,والعَلقة بين الدين والدولة ليست
عَلقة عداء ولن تكون  ,إن تدينا رشيدًا صحي ًحا واعيًا وسطيًّا
يسهم وبقوة في بناء واستقرار دولة عصرية ديمقراطية حديثة
تقوم على أسس وطنية راسخة وكاملة  ,وإن دولة رشيدة َّل
يمكن أن تصطدم بالفطرة اْلنسانية التي تبحث عن اْليمان
الرشيد الصحيح.
على أننا ينبغي أن نفرق وبوضوح شديد بين التدين
والتطرف  ,فالتدين الرشيد يدفع صاحبه إلى التسامح ,إلى
الرحمة  ,إلى الصدق  ,إلى مكارم األخَلق ,إلى التعايش السلمي
مع الذات واآلخر  ,وهو ما ندعمه جميعًا  ,أما التطرف
واْلرهاب الذي يدعو إلى الفساد واْلفساد ,والتخريب والدمار ,
والهدم واستباحة الدماء واألموال ,فهو الداء العضال الذي يجب
أن نقـاومه جميعًا وأن نقف له بالمرصاد  ,وأن نعمل
بكل ما أوتينا من قوة للقضاء عليه حتى نجتثه من جذوره.
 -13أن فلسفة اْلسَلم الحقيقية تقوم على العدل فإن هللا (عز
وجل) ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة  ,وَّل ينصر الدولة
الظالمة ولو كانت مؤمنة  ,وقد قالوا  :إن الدنيا تدوم مع العدل
والكفر وَّل تدوم مع الظلم واْلسَلم.
 -14أن العمل على تقوية شوكة الدولة الوطنية وترسيخ دعائمها
مطلب شرعي ووطني  ,وأن كل من يعمل على تقويض بنيان
الدولة أو تعطيل مسيرتها  ,أو تدمير بناها التحتية  ,أو ترويع
اآلمنين بها  ,إنما هو مجرم في حق دينه ووطنه معًا.
 -15أن السلطة قد صارت في منظور الجماعات المتطرفة
وأيدولوجياتها غاية َّل وسيلة  ,ويتمحور فكر هذه الجماعات
حول معنى واحد ربما َّل ثاني له إما أن تحكم وإما أن تخرب
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لتسقط أنظمة الحكم  ,وفي سبيل ذلك كل شيء لديها مباح  ,فكل
ما يمكن أن يسهم في تحقيق هذه الغاية لهم هو في أيدلوجياتهم
سبيل من سبل التمكين التي يجب األخذ بها  ,حتى لو أدى ذلك
إلى سفك الدماء  ,وترويع اآلمنين  ,أو إسقـاط الدول  ,أو
تفكيكها  ,أو تفتيتهـا  ,أو تدميرهـا  ,أو تعـريض وجودها من
أساسه للخطر والمخاطر.
 -16أننا في حاجة ملحة إلى إعادة قراءة تراثنا الفكري قراءة
دقيقة واعية تفرق بين الثابت والمتغير  ,بين ما ناسب عصره
وزمانه ومكانه من اجتهادات الفقهاء وما يتطلبه عصرنا
ومستجداته من قراءة جديدة للنصوص يقوم بها أهل العلم
واَّلختصاص لحل إشكاليات الحاضـر وبخاصة فيما يتصل
بأحكام الحرب والسلم والحكم  ,وَّل سيما في الرسائل العلمية
والبحثية الجامعية المتخصصة حتى تكون الجامعة بحق في
خدمة المجتمع  ,وكذلك من خَلل المجامع والهيئات
والمؤسسات العلمية والفقهية المتخصصة .
 -17أننا في حاجة إلى شراكة حقيقية َّل إقصاء فيها تجمع بين
العلماء والفقهاء والمفكرين والمثقفين وقادة الفكر والرأي ,
لنعمل معًا على تجديد وتطوير وتصويب خطابنا الفكري
والثقافي والديني والعلمي  ,في إطار من التعاون َّل التقابل وَّل
التناقض  ,وتركيز كل منا فيما يتقنه ويحسنه  ,قصد خدمة ديننا
ووطننا وأمتنا  ,مجتمعين على كلمة سواء.
 -18أننا يجب أن نفرق بين إسَلمية المنهج الذي يجب أَّل
يتعارض أو يتناقض مع المقاصد الكلية للشرع الحنيف التي
تدعو في جملتها إلى العدل والمساواة والكرامة اْلنسانية
واحترام آدمية اْلنسان  ,وبين المتاجرة بهذه المبادئ واحتكار
فهمها أو تطبيقها  ,ومحاوَّلت تسويق بعض الجماعات
اْلرهابية والمتطرفة أنفسها على أنها حامية حمى الدين ,
واختزال هذه الحماية في أنفسهم  ,بحيث لو حكم غيرهم بكل
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معاني العدل والنزاهة والشفافية لكان حكمه غير إسَلمي وغير
مقبول َّ ,ل لشيء إَّل ألنه َّل ينتمي إليهم  ,وَّل يطبق
أيدولوجيتهم ومخططاتهم  ,وَّل يحقق مصالحهم الخاصة  ,أما
إذا آل الحكم إلى أحد كوادرهم الحزبية أو األيدولوجية  ,فهو
الحاكم المنزه الذي َّل يخطئ والذي يجب تبرير أخطائه وقلب
سيئاته حسنات حتى لو كان في أعلى درجات الديكتاتورية
واْلقصاء على نحو ما كان من رئيس الجماعة المعزول الذي
أصدر إعَلن الجماعة غير الدستوري المكبل المكمم الذي
تضمن أن جميع قرارات الرئيس نهائية وباتة  ,ومتجاوزة لكل
دوائر القضاء  ,وغير قابلة ألي نقض أو طعن  ,بحيث يتطابق
إعَلنه هذا مع ما كان من فرعون مع قومه حين قال لهم  { :اما
الرشاا ِد }(.)1
أ ُ ِري ُك ْم إِ اَّل اما أ ا ارى او اما أا ْهدِي ُك ْم إِ اَّل ا
س ِبي ال ا
سعي واجتهدت  ,فإن كنت قد
وأخريًا  ,فإنني قد بذلت ُو ْ
وقفت وهديت إلى سبيل الرشاد فهذا فضل هللا ومنته  ,وله
الحمد في األولى واآلخرة  ,وإن كانت األخرى فالكمال هلل وحده
 ,والعصمة فقط ألنبيائه ورسله  ,وحسبي أني حاولت واجتهدت
وسلطت الضوء على قضية في غاية األهمية والحيوية يمكن أن
يسهم بيان وجه الحق فيها  ,وتنقيتها مما علق بها من شوائب
أو مفاهيم خاطئة ألصقت بها  ,أو أقحمت عليها جهَل أو عمدا ,
في عَلج كثير من أوجه الخلل  ,ودحض مسالك الجدل التي
يتشدق بها ُمنا ِظرو الجماعات المنحرفة والمتطرفة.
وهللا من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل.
*

( )1غافـر  :اآلية .29 :

*
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