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  من القرآن الكرمي
فَاكْتبوه ولْيكْتب بينكُم كَاتب بِالْعدلِ  يا أَيها الَّذين َآمنوا إِذَا تداينتم بِدينٍ إِلَى أَجلٍ مسمى

لَّه ربه ولَا ولَا يأْب كَاتب أَنْ يكْتب كَما علَّمه اللَّه فَلْيكْتب ولْيمللِ الَّذي علَيه الْحق ولْيتقِ ال
هلَيي عئًا فَإِنْ كَانَ الَّذيش هنم سخبي  هيللْ ولمفَلْي ولَّ همأَنْ ي يعطتسلَا ي يفًا أَوعض ا أَويهفس قالْح

  )البقرة() ٢٨٢... (بِالْعدلِ 
إِنْ وإِنْ خفْتم أَلَّا تقِْسطُوا في الْيتامى فَانكحوا ما طَاب لَكُم من النساِء مثْنى وثُلَاثَ ورباع فَ

  )النساء() ٣(خفْتم أَلَّا تعدلُوا فَواحدةً أَو ما ملَكَت أَيمانكُم ذَلك أَدنى أَلَّا تعولُوا 
يدالأَوِ الْو فُِسكُملَى أَنع لَوو لَّهاَء لدهش طسبِالْق نياموا قَووا كُوننَآم ينا الَّذها أَيبِيالْأَقْرنِ و ني

 وا أَولْوإِنْ تلُوا ودعى أَنْ تووا الْهبِعتا فَلَا تلَى بِهِمأَو ا فَاللَّهريفَق ا أَوغَنِي كُنإِنْ ي وا فَإِنَّ اللَّهرِضعت
  )النساء() ١٣٥(كَانَ بِما تعملُونَ خبِريا 

نياموا قَووا كُوننَآم ينا الَّذها أَيلُوا  يدعلَى أَلَّا تمٍ عَآنُ قَونش كُمنرِمجلَا يو طساَء بِالْقدهش لَّهل
  )املائدة() ٨(اعدلُوا هو أَقْرب للتقْوى واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خبِري بِما تعملُونَ 

يي هيمِ إِلَّا بِالَّتتالَ الْيوا مبقْرلَا تلَا  و طسانَ بِالْقيزالْملَ وفُوا الْكَيأَوو هدلُغَ أَشبى يتح نسأَح
كُمفُوا ذَلأَو اللَّه دهبِعى وبكَانَ ذَا قُر لَولُوا ودفَاع مإِذَا قُلْتا وهعسا إِلَّا وفْسن كَلِّفن  بِه اكُمصو

وأَنَّ هذَا صراطي مستقيما فَاتبِعوه ولَا تتبِعوا السبلَ فَتفَرق بِكُم عن ) ١٥٢(لَعلَّكُم تذَكَّرونَ 
  )األنعام() ١٥٣(سبِيله ذَلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تتقُونَ 

رِيكدا يمانَ ويزالْمو قبِالْح ابتلَ الْكزي أَنالَّذ اللَّه  ةَ قَرِيباعلَّ السالشورى() ١٧(لَع(  
وأَقيموا الْوزنَ بِالْقسط ولَا ) ٨(أَلَّا تطْغوا في الْميزان ) ٧(والسماَء رفَعها ووضع الْميزانَ 

  )الرمحن( )٩(تخِسروا الْميزانَ 
زأَنو اتنيا بِالْبلَنسا رلْنسأَر لَقَد يددا الْحلْنزأَنو طسبِالْق اسالن قُوميانَ ليزالْمو ابتالْك مهعا ملْن

 قَوِي بِ إِنَّ اللَّهيبِالْغ لَهسرو هرصني نم اللَّه لَمعيلاسِ ولنل عافنمو يددش أْسب يهفزِيز٢٥(ع (
  )احلديد(

   



 ٤ 

  تنبيه 
  

  :أن ينتبه قارئ هذه السلسلة ملا يلي حنب
ـ مبا أن الغرض من هذه الرسائل هو أن تكون مدرسة تعلم فنون احلوار اإلمياين، واجلدال باليت هي أحسن،  ١

ولكن الكثري من املعلومات التفصيلية .. فقد اهتممنا يف أصل الرواية مبا حيقق هذا الغرض، ومل ننشغل عنه بأي شاغل 
فلذلك اكتفينا بإيرادها يف .. قد حيتاج إليها لتحقيق هذا الغرض، وهي مما ال ميكن إدراجه يف األصل أو التوثيقية 

  .. اهلوامش 
فلذلك حيتاج من يتعلم من هذه الرواية مراجعة ما ورد يف اهلوامش واالهتمام ا باعتبارها معلومات أساسية تيسر 

  .ماتعليه فهم وحتصيل ما يرد يف أصل الرواية من معلو
ـ أنا مل تم كثريا بتوثيق كل ما نرجع إليه من مصادر ما عدا ما يتعلق بالنصوص املقدسة اإلسالمية  ٢

أما سائر النصوص، فتوثيقها يستهلك صفحات كثرية، وقد يشغل القارئ عن املهمة اليت دف إليها هذه .. واملسيحية
  .. الرواية 

وهلذا نكتفي بذكر .. وجوده يف الكتب الكثرية اليت اهتمت ذه الناحية باإلضافة إىل أن أكثر ما نورده مما توزع 
  .املراجع العامة اليت جلأنا إليها دون التدقيق يف التوثيق يف كل حمل

أو على األنبياء، وعدم الترضي عن الصحابة  ـ حنب أن نعتذر هنا عن عدم ذكر الصالة على رسول اهللا  ٣
شأن املؤلفات اإلسالمية ـ يف بعض املواضع، أو يف كثري منها، وذلك ألن احلديث والعلماء واألولياء ـ كما هو 

والضرورة الفنية تقتضي أن ال نذكر ذلك حىت ال يؤثر يف أصل الرواية .. املفترض فيها حبسب الرواية بني مسيحيني 
كلما ذكروا بغض النظر عن واألنبياء  وال حرج على القارئ املسلم أن يصلي على رسول اهللا .. وجانبها الفين 

  .. كتابة ذلك 
ـ قد يعترض بعض أدباء األدب الواقعي على كثري مما يرد يف هذه السلسلة مما ال ميكن انسجامه مع اجلانب  ٤

  .كحفظ أبطال الرواية للنصوص الطويلة مع كون بعضهم من العامة البسطاء.. الفين الواقعي 
..  أن الغرض من السلسلة ليس أحداث الرواية، وإمنا اجلانب العلمي منها ولكنا ننبه إىل.. وحنن نقدر هذا النقد 

  .وإمنا ذكرنا هذه األحداث لنمزج املعلومة اليت قد تكون جافة مبا ييسر حتصيلها من التشويق واملتعة
  .ولذلك إذا تعارض التشويق مع املعلومة قدمنا املعلومة عليه بناء على اعتبارها األصل
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  املقدمة
صباح اليوم احلادي عشر من زيارة البابا يل، استيقظت على أصوات كثرية خمتلطة أنشأت يف نفسي مشاعر يف 

فليس من العدل أن أذكر لكم النتيجة دون أن أذكر .. سأحكيها لكم كما مسعتها .. خمتلفة متناقضة ممتلئة بالصراع
  .مقدماا

كان .. تزرع املهابة والوجل، بل تكاد تزرع الرعب نفسه كان أول صوت مسعته فخما قويا ممتلئا باألصداء اليت 
هل أحضرمت : وكان يقول هلم بنربته القوية.. هذا الصوت على ما يبدو خياطب مجعا ال يكاد يسمع له صوت 

  بطاقاتكم معكم؟
  .وقد حفظنا كل ما لقنته لنا.. أجل : قالوا مجيعا بصوت واحد، وكأم جنود يف ثكنة

  .يل ما تقولون عند مدخل قاعة االنتخاب اذكروا: رد عليهم
  ..سنصيح حبياتك : قالوا بصوم الضعيف الذي ال يكاد يسمع

  وماذا تقولون غري هذا؟: رد عليهم
  .. هيا انتخبوا ـ أيها اجلموع ـ من أرسله اهللا لينقذ الفقراء : أنا سأقول: قال أحدهم
  .فال نسمع جبور، وال نرى مظلوما.. انتخبوا من سينشر العدل : وأنا سأقول بعده: قال آخر
وحييي املكارم اليت أماا املفسدون من .. ومييت الرذيلة .. انتخبوا من سينشر الفضلة : وأنا سأقول: قال آخر

  .الذين سبقوه إىل كراسي املسؤولية اليت ال يستحقوا
وهو ال حين .. عاش مع الشعبو.. ذلك الذي نبت مع الشعب .. انتخبوا ابن الشعب : وأنا سأقول: قال آخر

  .إال خلدمة الشعب
ويرفع عنكم مبا أويت من قوة .. انتخبوا ذلك القوي الذي خيلصكم من سلطة املستكربين : وأنا سأقول: قال آخر

  .قيود االستبداد اليت قيدكم ا األباطرة والنماردة
  .فال يصلح حالنا إال الدهاة.. يها الداهية ف.. انتخبوا ذلك اخلبري يف السياسة : وأنا سأقول: قال آخر
رجل األعمال الذي ال يرضى عن .. الراسخ فيه .. انتخبوا ذلك اخلبري يف االقتصاد : وأنا سأقول: قال آخر

  .وال يسخط على أخرى إال سقطت.. شركة إال سبقت 
فله .. فرقت يف مجيع العباقرة من مأله اهللا باملواهب اليت ت.. انتخبوا ذلك األملعي العبقري : وأنا سأقول: قال آخر

  .. علم داود، وحكمة سليمان، وحنان حيي، ورمحة املسيح، وعدل أنيشروان 
انتخبوا ذلك الذي حيمل الياقوت األمحر، والدر األزهر، والزبرجد األخضر، والعنرب : وأنا سأقول: قال آخر

  .، واملسك األذفروحيمل مع ذلك كله الترياق األكرب.. األشهب، والعود الرطب األنضر 
وأنا سأنشد بصويت الرخيم الذي تعرفه ـ مشريا إىل صورتك اليت أمحلها ـ قول ابن حبناء يف املهلب : قال آخر

  :بن أيب صفرة ملا هزم قطري بن الفجاءة
ــم  ــاث هل ــاد بشــر ال غي   أمســى العب

   
  إال املهلـــب بعـــد اهللا واملطـــر  
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  كالمهــا طيــب ترجــى نوافلــه   

   
  وينتظـــرمبـــارك ســـيبه يرجـــى 

    
ــدهم   ــد جه ــيهم عن ــدان عل   ال جيم

   
  كالمهــا نــافع فــيهم إذا افتقــروا   

    
ــارهم  ــن ذم ــي ع ــذود وحيم ــذا ي   ه

   
ــجر    ــام والش ــه األنع ــيش ب   وذا يع

    
  واستسلم النـاس إذ حـل العـدو ـم    

   
  فــال ربيعتــهم ترجــى وال مضــر   

    
ــب  ــدين منتخ ــل ال ــت رأس أله   وأن

   
ــه يكــون الســمع والبصــر ــرأس في   وال

    
ــله إن ا ــام فضـ ــب يف األيـ   ملهلـ

   
  علــى منــازل أقــوام إذا ذكــروا   

    
ــلفت  ــه س ــام ل ــود و أي ــزم وج   ح

   
ــر   ــر واخلط ــيم امل ــد جس ــا يع   فيه

    
  ماضٍ على اهلـول مـا ينفـك مـرحتال    

   
ــر   ــا البش  ــا ــلة يعي ــباب معض   أس

    
ــه  ــد قدرت ــو عن ــق يعف   ســهل اخلالئ

   
ــر   ــه اخلف ــن أخالق ــاء وم ــه احلي   من

    
ــاحته  ــت بس ــرب إذا حل ــهاب ح   ش

   
ــدروا    ــاً إذا غ ــه اهللا أقوام ــزي ب   خي

    
ــده احلــرب واهلــوال إن حضــرت   تزي

   
ــه الســفر  ــو وجه ــاً وجيل ــاً وعزم   حزم

    
ــة  ــى أرجــاء مظلم ــزال عل ــا إن ي   م

   
  لــوال يكفكفهــا عــن مصــرهم دمــروا

    
ــهم  ــن جماهل ــيم ع ــيهم حل   ســهل إل

   
  كأمنـــا بينـــهم عثمـــان أو عمـــر

    
ــه ــاة ب ــوذون مــن ذل احلي   كهــف يل

   
  فهم مـــن هوهلـــا ضـــررإذا تكـــن

    
ــائلهم    ــيض لس ــائفهم ف ــن خل   أم

   
  ينتــاب نائلــه البــادون واحلضــر   

    
.. أحسنتم : بعد أن أى الرجل قصيدته بصوته الرخيم صاح الصوت القوي ـ وقد هزته نشوة ما مسعه ـ 

.. ل ما تصيحون سترون آخرين قد يصيحون مبث.. لكن انتبهوا .. لقد حفظتم كل ما لقنتم إياه .. أحسنتم مجيعا 
  .أولئك ارمون املرتزقة الذين رضوا أن جيندوا أنفسهم خلصمي العنيد الذي طاملا عكر أحالمي

  :مل أمسع منه إال أصواتا ضعيفة هزيلة ال تكاد تبني.. وحل بدله مجع آخر .. انصرف اجلمع 
  اتنا جحيما ال يطاق؟وأحالوا حي.. واستلبوا أرضنا .. أمل يكفهم أن امتصوا دماءنا : قال أحدها
  .هم يريدون منا بعد هذا أصواتنا: قال آخر
مل جنن إال املواعيد اليت .. لكنا مل جنن شيئا .. لقد ظللنا طول عمرنا نعطيهم من األصوات ما يطلبون : قال آخر
  .مل تغن عنا شيئا
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ه من العاهة طردوين كما يطرد فلما أصابين ما أصابين اهللا ب.. لقد ظللت طول عمري ذيال من أذياهلم : قال آخر
  . الكلب العقور
وهم ـ مع .. بل راحوا يفرضون علي من اإلتاوات ما مألين بالفاقة والعجز.. وأنا مل يكتفوا بطردي : قال آخر

  .ولو وجدوا يف دمائي ما يسد شرههم المتصوا دمائي.. هذه احلال اليت وصلت إليها ـ ال يكفون عن مطالبيت
فبعد أن عجزت أن أقضي ما علي حنوهم من ديون ـ على حسب ما .. معي ذلك  لقد حصل: قال آخر

وكادوا ينتزعون قليب لوال أم وجدوا فيه من العطب ما حيول .. فانتزعوا كلييت .. يعتقدون ـ راحوا يعبثون جبسدي 
  .بينهم وبينه

  فهل ستنتخبون؟: قال آخر
فلن تتحقق .. وال منلك إال أن نؤدي الفرائض.. ا فرضالقد فرض ذلك علين.. أجل : قالوا مجيعا بصوت واحد

  .الدميقراطية وال العدالة إال بأصواتنا
.. خيتلط فيها اجلد باهلزل .. قالوا ذلك، مث انصرفوا ألمسع بعدهم أصواتا تبدو كأصوات املراهقني املشاغبني 

  :والكالم الفصيح بالصياح القبيح
  .وجبةاحزروا كم أكلت اليوم من : قال أحدهم

ويف مقر حزب .. لقد أكلت اليوم يف مقر حزب اليمني .. فلن تأكل مثلي .. مهما أكلت : رد عليه أحدهم
ويف مقر حزب الشيوخ .. ويف مقر حزب الشباب.. ويف مقر حزب احلكماء .. ويف مقر حزب املغامرين .. الشمال 

  .ويف مقر حزب البطالني.. ويف مقر حزب العمال .. 
لقد أعطاين .. أنا يهمين املال.. أنا ال يهمين األكل .. ما أكثر حديثكم عن األكل : وهو يضحكقال له آخر، 

  .. حزب الثروة ماال كثريا يكفيين أياما طويلة 
  مقابل ماذا؟: قالوا له

لقد .. فأنتم تعلمون أنا ال نساوي شيئا يف كل األيام إال أيام االنتخابات.. مقابل صويت كما تعلمون : قال
  .وأنا اليوم أجين من منافسه اخلطري حزب الثروة.. نيت يف االنتخابات املاضية ماال من حزب الثورة ج

  .ما الذي جيعلهم يصرفون تلك األموال الكثرية من أجل أوراق توضع يف صناديق.. عجبا هلؤالء : قال آخر
بل بكل مذلة ال .. بكل تواضع ويسريون بيننا .. والعجب األكرب هو أن كل الذين يظهرون اليوم : قال آخر

  ..نراهم بعد هذا اليوم إال بعد أن تأيت انتخابات جديدة 
وهلموا بنا نصرف بعض ما جنيناه من مال فيما .. فال ناقة لنا فيها وال مجل .. دعونا من السياسة : قال آخر
  .تشتهيه أنفسنا

  .. مث انصرفوا يصيحون ويصفرون ويولولون .. قالوا ذلك 
  :ضر اثنان بالكاد تبينت صومابعدها ح

.. لقد فعلت كل ما طلبته مين يا يزيد : قال أحدمها ـ وكان امسه احلجاج على حسب ما علمت بعد ذلك ـ
لقد جندت القعقاع بن شور الذهلي، وشبيب بن ربعي التميمي، وجماز بن .. ولن يفوز اليوم يف هذه االنتخابات غريك 
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.. كلهم اليوم جندك .. وغريهم ممن كانوا جمندين عند غرينا ..  اجلوشن الضبايبأيب أجبر العجلي، ومشر بن ذي 
  .وكلهم اليوم ال يصيح إال بامسك

ولكين مل أر منهم إال ما ميكن أن أرى .. لقد تعاملت معهم كثريا .. أنا ال أثق يف أولئك املنافقني : قال الثاين
  .تبيعونين مجيعا بأخبس األمثان.. منك 

  أال تعلم التضحيات الكثرية اليت قدمتها لك؟.. كيف تقول يل هذا؟ : لقال األو
  .. فإذا توقفت أنا توقفت أنت .. أنت تضحي ما دمت أدفع .. كل شيء بثمنه : قال الثاين
ولكن ليس ألجل .. وأقبض كثريا .. نعم أنا أقبض .. معامليت معك خمتلفة متاما .. ال تقل هذا .. ال : قال األول

  .بل من أجل تلك القيم النبيلة اليت حتملها.. صرت من أنصارك القبض 
  .فنحن اآلن وحدنا.. دعنا من النفاق : ضحك الثاين، وقال

  .أنا أعرب لك عما يف نفسي.. أنا ال أنافق : قال األول
جايب وهو مصدر تقرييب لك، وإع.. أنت عندي ال ختتلف عن احلجاج .. أنا أعلم مبا يف نفسك منك: قال الثاين

  أتدري مل آثر عبد امللك بن مروان احلجاج على غريه؟.. بك
لقد ذكرت يل أن عبد امللك بن مروان .. وقد ذكرته يل يف أول لقاء يل بك  .. أعلم ذلك .. أجل : قال األول

 يا أمري: ما من أحد إال وهو عارف بعيوب نفسه، فعب نفسك، وال ختبئ منها شيئا، فقال: قال للحجاج بن يوسف
يا أمري املؤمنني إن الشيطان : إذا بينك وبني إبليس نسب، فقال: أنا جلوج حقود حسود،  فقال له عبد امللك.. املؤمنني 

  .إذا رآين ساملين
أعندك : أضف إىل هذا ما روي عن مسيك احلجاج أنه قال لرجل، وقد أراد أن ينفذه يف بعض أموره: قال الثاين

  .وأنفذه فيه.. إياه أردت : فقال احلجاج ..ال ولكن عندي شر : خري؟ قال 
  .ضحكا مجيعا، مث انصرفا

***  
ال تقوم الساعة حىت : ( لقد ذكرت حينها قوله .. فمألتين باألمل .. سرت هذه األصوات من أذين إىل قليب 

  ١)متتلئ األرض ظلما وعدوانا، مث خيرج رجل من أهل بييت فيمألها قسطا وعدال كما ملئت ظلما وعدوانا 
  ..فها هي األرض متتلئ ظلما وجورا وعدوانا .. يف شقها األول  لقد حتققت نبوءة رسول اهللا 

فهو يعطي قراراته يف مجيع جمالسها وجمامعها .. لقد صار اجلور هو الشيطان األكرب الذي اعتلى عرش البشرية 
  .م أسسوها خلدمة البشريةابتداء من تلك املنظمة الكربى اليت زعم البشر أ.. وهيئاا ومنظماا 

وإن .. وتسكت إذا شاءوا هلا أن تسكت .. فهي منظمة تتكلم يف الوقت الذي يشاء هلا األقوياء أن تتكلم 
أو أن ينفذ رغبته دون أن يلتفت ملا ..  ١تكلمت رغم أنف أحدهم كان باخليار بني أن يسكتها مبا يسميه حق الفيتو

  .. ظمة املسكينة يف األخري إال أن تسكت مث ال جتد تلك املن.. متليه عليه 

                                                
 .أبو يعلى وابن خزمية وابن حبان واحلاكمرواه )  ١(
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وإمنا هي تستأسد على الضعفاء واحملرومني .. مث هي ال ترضى بأن تسكت سكوتا ائيا تعذر فيه لعجزها 
  .ممتهنة ألي كبري من الكبار ذلوالواملستضعفني يف نفس الوقت الذي تتحول فيه دابة 

  .ور أخطر من أن يقف عندهااجل.. واألمر ال يتوقف عند تلك املنافقة العجوز 
فالعامل يف منظماته الصغرى كما يف حتالفاته الكربى ال يناصر إال اجلور الذي حيلو له أن يسميه دميقراطية أو حرية 

  ..أو ما شاءت له أهواؤه من تسميات 
عارية مائلة  فللمرأة ـ مثال ـ من احلرية أن تسري كاسية.. وقد بلغ اجلور به إىل احلد الذي ال ميكن تصوره 

ولكن ليس هلا احلرية يف أن ترتضي من اللباس ما يسترها أو مينع تلك األعني امللتهبة بالشهوات من خدشها أو .. مميلة 
  .خدش كرامتها

لكين تذكرت أن حديثي مع البابا هذا اليوم سيكون .. كانت هذه اخلواطر املليئة بالكدر تلح علي، ومتلؤين باألمل 
  .فسرت نشوة لذيذة إىل مشاعري مسحت تلك األحزان اليت تسربت إليها.. الة اإلسالم عن رحلته إىل عد

  .وأنا ممتلئ أشواقا إىل رحلته إىل عدالة اإلسالم.. أسرعت إىل البابا أمحل طعام اإلفطار 
أن تتحقق  قبللثانية ال ميكن أن تتحقق النبوءة ا: استقبلين البابا بابتسامته املمتلئة باإلميان، وقال يل مفاجئا كعادته

  .فأبشر.. األوىل 
  ما تقصد؟: قلت
فلذلك كان اجلور .. ال ميكن للبشر ـ ما داموا بشرا ـ أن يدركوا قيمة العدل حىت حيترقوا بنريان اجلور : قال

  .واملرض عالمة الشفاء.. كما أن العطش هو عالمة الري .. هو عالمة العدل 
  .ال أزال ال أفهم: قلت
وعندما ميتلئ البشر يأسا من أن تسن هلم عقوهلم قوانني العدل .. رب البشرية كل مناهجها عندما جت: قال
فإذا جلأوا إىل اهللا هداهم إىل اإلسالم، وإىل مهدي .. حينذاك فقط يلجأون إىل اهللا يطلبون منه تلك القوانني .. الشاملة
  .الذي ميأل األرض عدال بعد أن ملئت جورا ٢اإلسالم

                                                                                                                                 
و هو حق االعتراض على أي قرار يقدم لس األمن دون إبداء أسباب، وهو مينح لألعضاء اخلمـس الـدائم  : حق الفيتو )١(

  .روسيا ، الصني، اململكة املتحدة، فرنسا، الواليات املتحدة: العضوية يف جملس األمن
للقرار وليس جمرد اعتراض، إذ يكفي اعتراض أي من الـدول اخلمـس الدائمـة    ) إجهاض(وحق الفيتو يف واقع األمر حق 

: انظـر ( ..قبوالً للدول األربعة عشـر األخـرى  حىت وإن كان م. العضوية يف جملس األمن ليتم رفض القرار وعدم متريره ائياً
 )املوسوعة احلرة(املوسوعة العربية العاملية، وويكيبيديا 

ال نريد باملهدي ـ هنا ـ ما ورد احلديث عنه يف النصوص املتواترة، وإمنا نريد به اإلمام العدل الذي حييي سنة العـدل    )  ٢(
وإن كنا نـؤمن  .. ون سابقا للمهدي املذكور يف النصوص، وقد يكون تاليا له اليت جاء ا اإلسالم يف أرقى صورها، وهو قد يك

  .أن العدل يف أرقى صوره لن يتحقق إال يف زمن ذلك الذي بشرت به النصوص
وقد دعانا إىل هذا اإلميان ما ورد يف النصوص من البشارة بعودة اخلالفة الراشدة اليت تسري على منهاج النبوة، ففي احلـديث  

، مث تكون خالفة على منهاج النبـوة  ، مث يرفعها إذا شاء أن يرفعها ، تكون النبوة فيكم ما شاء اهللا أن تكون : ( ف قال الشري
مث يرفعهـا إذا  ، فيكون ما شاء اهللا أن يكون ، مث تكون ملكا عاضا ، مث يرفعها إذا شاء أن يرفعها ، فتكون ما شاء اهللا أن تكون 

خالفة على منهاج مث تكون ، مث يرفعها إذا شاء أن يرفعها ، فتكون ما شاء اهللا أن تكون ، ملكا جربية  مث تكون، شاء أن يرفعها 
 ) رواه أمحد وغريه)( مث سكت. النبوة
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ذلك .. مل مل يظفر البشر بالعدل من غري حاجة إىل املرور على صراط اجلور .. األمر كذلك؟  مل كان: قلت
  الصراط املليء باملآسي؟

.. هذه سنة اهللا مع عباده ليتميز احملسن من املسيء، والعدل من اجلائر، والساعي للخري من الساعي للشر: قال
  .ما ال تعرف قيمة النور إال مبقارنته بالظلماتولن تعرف قيمة اخلري إال مبقارنتها بقيمة الشر، ك

  فما ذنب الذين كتب هلم أن يعيشوا يف ظلمات اجلور؟: قلت
وإن نطقوا وضوا وصاحوا ضده كانوا جماهدين .. إن سكتوا على اجلور ورضخوا له كانوا شركاء فيه : قال
أجسادهم على الصلبان يف سبيل احلق الذي وكان هلم من السعادة ما كان ألصحاب األنبياء الذين علقت .. شهداء 

  .يدعون إليه
  .أولئك العامة البسطاء.. أنا أتكلم عن الضعفاء .. أنا ال أتكلم عن األقوياء : قلت
﴿ إِنَّ الَّذين توفَّاهم الْملَائكَةُ ظَالمي :أمل تسمع إىل ربك، وهو يقول .. ولكل واجبه .. لكل مسؤوليته : قال

جِروا فيها فَأُولَئك مأْواهم م قَالُوا فيم كُنتم قَالُوا كُنا مستضعفني في الْأَرضِ قَالُوا أَلَم تكُن أَرض اللَّه واسعةً فَتهاأَنفُِسهِ
  ؟)النساء(﴾) ٩٧(جهنم وساَءت مصريا 

  .بلى: قلت
  سوا بضعفهم؟فهل رأيت ربك عذر هؤالء الذين تتر: قال
بل ذكرت هلم أنه كان بإمكام أن يهاجروا يف .. ومل تعذرهم مالئكة اهللا.. مل يعذرهم اهللا .. ال : قلت

  .األرض، ليظفروا فيها باألرض اليت تعينهم على طاعة اهللا
م لأليدي وهكذا لن يعذر كل أولئك اخلاملني الذين تلذذوا بالسياط اليت تلهب ظهورهم إال إذا مدوا أيديه: قال

  .اليت تريد أن تنتشلهم
  .ومل نعد نسمع إال بأمساء أصحاا، ونترحم عليهم.. لقد قطعت .. وأين مثل هذه األيدي؟ : قلت
ميت أال تزال طائفة من : (أمل تسمع قوله .. جل جناب ربك أن خيلي األرض من قائم له باحلجة : قال

  ١ )مر اهللا وهم ظاهرونأظاهرين حىت يأتيهم 
لن يربح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من املسلمني حىت تقوم : ( وقد مسعت معه قوله .. بلى  :قلت

  ٢ )الساعة
.. وكما مل ختلو من هداة يدعون إىل اهللا على سنة رسول اهللا ..  فكما مل ختلو األرض من ورثة للنيب : قال

  .لينقذ البشرية من سجون اجلور والظلم والعدوان.. سالم فكذلك لن ختلو األرض من دعاة للعدالة اليت جاء ا اإل
  فأين هم؟: قلت
  .وسأحكي لك يف رحلة اليوم حديثي معهم.. فالتقيت ببعضهم .. لقد شرفين اهللا : قال
  من هم؟: قلت

                                                
 .رواه البخاري ومسلم) ١(
 .رواه مسلم )٢(
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  .كان كل واحد منهم جبال من جبال اهلمة والعزمية والصدق واإلخالص.. عشرة رجال : قال
  فهل أعرفهم؟: قلت
  .فما ض أحد خلدمة العدل والدعوة إليه إال مأل اهللا القلوب إقباال عليه وحمبة له.. الكل يعرفهم : قال
  .فحدثين حديثهم: قلت
  .فال يفهم اآلخر إال باألول.. من األول حديثي سأبدأ : قال

***  
بعد أن عدت من  :مستغرقا يف كل ذلك، مث قال اعتدل البابا يف جلسته، ومحد اهللا وصلى وسلم على نبيه 

وبعد تلك األعجوبة اليت حصلت، .. رحليت السابقة اليت قدر اهللا بفضله وكرمه أن أتعرض فيها ألشعة سالم اإلسالم 
  .صممت أن أعتنق اإلسالم كما اعتنقه أصحايب مجيعا..  ١وكان فيها جنايت وجناة من معي

تها إىل من أعتنق على يديه اإلسالم قعدت أتفرج لكن اهللا قدر أين يف تلك الليلة اليت قررت أن أسري يف صبيح
على التلفاز، فإذا يب أرى فيلما وثائقيا يعرض صورا أليد تقطع، وأرواح تزهق، وظهور جتلد، وأفواه تكمم، وقمع ليس 

ملزيد مث يعرض بعد ذلك بعض دعاة املسلمني، وهو يدعو ـ بنربته القوية املمتلئة باألصداء ـ احلكام إىل ا.. بعده قمع 
من التسلط واالستبداد، ويدعو الرعية يف نفس الوقت إىل اخلضوع املطلق، باعتبار أن احلاكم هو سلطان اهللا يف أرضه، 

  .وأن من أهان السلطان فقد أهان اهللا
ال أكتمك أن تلك املناظر وما تالها من الكلمات أثر يف تأثريا شديدا حىت أين امتألت بشبه كثرية حالت بيين 

  .نفيذ ما نويت فعلهوبني ت
كل الرباهني اليت .. فقد رأيت يف اإلسالم من خالل األشعة الكثرية اليت نلتها .. ولكين مع ذلك تأملت أملا عظيما 

  .ولكين تعجبت أن حتوي رسالة اهللا كل تلك القسوة، وكل ذلك اجلور.. تثبت أنه رسالة اهللا إىل عباده 
عنها، وأنا أرجو أن ألتقي بذلك احلكيم الذي تعودت أن يدلين على  ذهبت إىل الغابة اليت سبق يل أن حدثتك

  .الطريق الذي أمسح به آالمي، وأتعرف به على طريق الوصول إىل احلقيقة
وقد كان سقوطه قويا حىت أنه .. يف طريق من طرق الغابة سقط جبانيب غصن لشجرة من أشجار الغابة العمالقة 

ولوال أن اهللا قدر أن أكون بعيدا مبا يكفي عنه لكان سقط علي، ولكان قد قضى . .أثر على األرض اليت سقط عليها 
  .علي بسقوطه

، وهو صاعد يف أعلى تلك الشجرة )معلم السالم(أرى صاحبك  فعت رأسي ألرى سبب سقوطه، فإذا يبر
  .لقد كدت تقتلين: يشذب أغصاا، فصحت فيه من حيث ال أشعر

ولن يضر البشر ..  ونالبشر كثري.. وما احلرج يف ذلك؟ :  يزال أعلى الشجرةأجابين دوئه املعتاد، وهو ال
  .فقدهم لك
  فما هذا املنطق الذي تتحدث به؟.. لقد كنت أحسبك عاقال : قلت

                                                
 )سالم للعاملني(انظر الرسالة السابقة ) ١(
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أنا كاملرآة لن ترى مين، وال .. أنا مل أحتدث معك إال باملنطق الذي حتدث به نفسك، أو حتدثك به نفسك : قال
  .اختزنته فيكعلى وجهي إال ما 

  .ال أرى أن عقلي قد خطر على باله مثل هذا التفكري: قلت
.. ولكنه قد يكون خطر على العقل الذي يفكر به عقلك .. رمبا مل خيطر هذا على عقلك الذي تفكر به : قال

  .أي عقل عقلك
  وهل لعقلي عقل؟: قلت
  عقال جمنونا؟ أم أنك تريد. .ال يكون العقل عقال إن مل يكن له عقل.. أجل : قال
  .مل أفهم: قلت
  .ذلك املنهج هو العقل الباطن الذي يستوحي منه العقل الظاهر أفكاره ومواقفه.. لكل عقل منهج يفكر به : قال
هذا تفكري ارمني ال تفكري .. ال ميكن أن يكون يف املنهج الذي يستعمله عقلي هذا النوع من التفكري : قلت

  .العقالء
.. أكنت ترمحه .. وهو يسام ألوان العذاب .. معلقا على خشبة الصليب  ١رأيت نريون أرأيت لو أنك: قال

  فتذهب وتفك عنه قيوده اليت قيد ا، وتداوي جراحه؟

                                                
اشتهر بسفك الدماء واالسـتبداد،  .. وفاته بعد ذلك بأربعة عشر عامام حىت ٥٤إمرباطور روماين، حكم روما من عام  )١(

وكانت أمه إحدى ضحاياه وماتت وهى تلعن جنينها نريون الذي محلته يف بطنها وأبلت به العامل، ومن ضحاياه أيضـاً زوجتـه   
لو أنـك مل  : ( داءه لكنها قالت له مدحت زوجته أ. األوىل وقد قام بقتلها أثناء أدائه مسرحيه حيمل فيها صوجلان فسقط من يده

أما .. ومن بعدها مل يتجرأ أحد من العاملني يف قصره أن يعيب أي عمل له، ومن قتاله معلمه سينيكا.. ، فقتلها)تسقط الصوجلان
ان من م حيث راوده خياله يف أن يعيد بناء روما، وبدأت النري ٦٤أشهر جرائمه على اإلطالق فقد كان حريق روما الشهري سنة 

القاعدة اخلشبية للسريك الكبري حيث شبت فيها النريان وانتشرت بشدة ملدة أسبوع يف أحناء روما، والتهمت النريان عشرة أحيـاء  
من مجلة أحناء املدينة األربعة عشر، وبينما كانت النريان تتصاعد واألجساد حتترق وىف وسط صراخ الضحايا كان نريون جالسـاً  

  .مبنظر احلريق الذي خلب لبه وبيده آلة الطرب يغىن أشعار هومريوس اليت يصف فيها حريق طروادة يف برج مرتفع يتسلى
وهلك يف هذا احلريق آالف من سكان روما، واجتهت أصابع اام الشعب والسياسيني تشري إىل أنه هـو املتسـبب يف هـذا    

وتزايدت كراهية الشعب حنوه، وأصبح حيتاج إىل كبش فـداء  احلريق املتعمد، وامس أهل روما باألقاويل عليه وتعالت كلمام 
إما اليهود أو املسيحية احلديثة يف روما، ولكن كان اليهود حتت محاية بوبياسبينا : يضعه متهماً أمام الشعب وكان أمامه اختياران

اضطهادهم وسـفك دمـائهم   إحدى زوجات نريون، فألصق التهمة باملسيحيني، وبدأ يلهى الشعب يف القبض على املسيحيني و
بتقدميهم للوحوش الكاسرة أو حرقهم بالنريان أمام أهل روما يف الستاديوم وىف مجيع أحناء اإلمرباطورية حىت أن مؤهالت الـوالة  
الذين كانوا يتولون األقاليم هو مدى قسوم يف قتل املسيحيني، وسيق أفواج من املسيحيني إلشباع رغبـة اجلمـاهري يف رؤيـة    

  .اء، وعاش املسيحيون يف سراديب حتت األرض وىف الكهوف ومازالت كنائسهم وأموام إىل اآلن يزورها السياحالدم
واستمر االضطهاد الدموي أربع سنوات ذاق فيه املسيحيون كل أصناف التعذيب الوحشي، وكان من ضـحاياه الرسـوالن   

، )عدو الشـعب (الفوضى واجلرمية أعلن جملس الشيوخ أنه أصبح وملا سادت اإلمرباطورية الرومانية ).. م٦٨عام (بولس وبطرس 
  .م خملفاً وراءه حالة من اإلفالس نتيجة بذخه الشديد والفوضى من كثرة احلروب األهلية أثناء حكمه ٦٨فمات منتحراً يف عام 

املوسوعة العربية العاملية،  :انظر) (٣٢: ٢٦أعمال (و ) ٢٨:  ٢٥أعمال (ونريون هو القيصر الذي أشار إليه سفر األعمال يف 
 )واملوسوعة احلرة
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فأنت لو قسوت عليه تكون قد ختليت عن عقلك .. لقد احتار عقلك يف اجلواب: مل أجد ما أجيبه به، فقال
أنك مل تقس عليه، وذهبت تفك قيوده لتخليت عن عقلك الباطن الذي يرى  ولو.. الظاهر الذي ال يرى إال الظواهر 
  .احلقائق، وال تعميه الظواهر عنها

  .بل ال أحسب أن للقسوة حمال يف هذا الوجود.. أنا أميل إىل الرمحة أكثر من ميلي إىل القسوة : قلت
  .قسوةإن القسوة اليت متارسها بفك قيود نريون ال ميكن أن تضاهيها أي : قال
  كيف ذلك؟: قلت
ولو رمحت .. إذا رمحت نريون، فقد قسوت على اآلالف من الذين حرقهم نريون واضطهدهم وأبادهم : قال

ولن يردعها بعد ذلك أي .. نريون، لكنت قد دعوت كل نفس خبيثة ألن تلبس حلة نريون، فتحرق وتقتل وتبيد 
  .رادع

  .ولكن القسوة مع ذلك نقص: قلت
لكنها إن وضعت يف حملها كانت الكمال .. ا توجهت لغري أهلها، أو وضعت يف غري حملها هي نقص إذ: قال

  أمل تر إىل ذلك الغصن الذي سقط جبانبك، وكاد يقضي عليك؟.. عينه
  وما بالك قطعته؟.. ما به؟ : قلت
نه ترك هللك ولو أ.. فرحت أقطعه عنها .. فرأيتها تئن من شدته عليها .. لقد مررت على هذه الشجرة : قال

  .وأهلكها معه
.. وأنا ال أجادلك فيه .. ذلك جزء من العناية ا.. فالشجرة ال بد أن تشذب أغصاا .. صدقت يف هذا : قلت

  .ولكين أجادلك يف تشذيب اإلنسان
 أنا أمسيها.. ال تستقيم حياته إال بذلك .. اإلنسان كالنبات ككل شيء يف هذا الوجود له قوانني تضبطه : قال

  .فال ميكن للبشر أن ينعموا بظالل العدالة من دوا.. فعساك تبحث عنها .. إن شئت أحصيتها لك .. قوانني العدالة 
  فما هي؟.. ولعلي مل أخرج إال لذلك .. يسرين ذلك : قلت
  .هي عشرة: قال
  .هي كأسوار الكلمات املقدسة إذن: قلت
  .للعدالة أن تتم من دوافال ميكن .. لكن هذه أسوار العدالة .. أجل : قال
  فما أوهلا؟: قلت
فلكل .. فال ميكن للحياة املعتدلة أن تستقيم بدون قوانني تنظمها وتنظم مسريا .. أو الربنامج .. الشريعة : قال

مرحلة من الزمن، ولكل مكان من التضاريس، ولكل حال من أحوال الروح نظامه الذي خلقه اهللا عليه، والذي ال 
  ..  بهيستقيم إال
  فما الثاين؟: قلت
  .النظام: قال
  فما النظام؟: قلت
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نظام يسوس، ونظام يضبط، ونظام .. الشريعة حتتاج إىل جمموعة أنظمة لتنفذ بصورا الكاملة الصحيحة : قال
  .وأنظمة كثرية ال غىن هلا عنها.. ينفذ 

  فما الثالث؟: قلت
  .فما حل الرفق يف شيء إال زانه.. ق واللني حتتاج الشريعة واألنظمة اليت تنفذها إىل الرف: قال
  فما الرابع؟..  ١ صحيح هذا، وقد مسعت بعضهم حيدث مبثله عن حممد رسول املسلمني: قلت
أال ترى كيف تشذب .. فلذلك حتتاج العدالة إىل ضبطه ببعض احلزم .. الرفق وحده قد ال جيدي : قال

  قام هلا أن تنمو؟األشجار، وتقطع بعض أغصاا، ولوال ذلك ما است
  فما اخلامس؟..  وقد رأيتك تفعله .. بلى : قلت
  .فال ميكن للمسجون أن يشعر بالعدالة، وال أن يعيشها.. احلرية : قال
  فما السادس؟: قلت
وال ميكن حلرية اموع أن تعتدي على .. فال ميكن حلرية الفرد أن تعتدي على حرية اموع .. املسؤولية : قال
  .دحرية الفر
  فما السابع؟: قلت
  .فال ميكن للعدل أن يتم يف ظالل الطبقية والعنصرية وقوانني احملاباة والكيل باملكاييل املختلفة.. املساواة : قال
  فما الثامن؟: قلت
  .فال ميكن للعدل أن يقمع الطاقات والقدرات حبجة املساواة.. التنوع : قال
  فما التاسع؟: قلت
ن للعدل أن يتم، والقوي ال يقتسم قوته مع الضعيف، والشبعان ال يقتسم لقمته مع فال ميك.. التكافل : قال

    .اجلائع
  فما العاشر؟: قلت
  .يضر العدالة شيء مثل التطرف والغلو واالحنراف ذات اليمني أو ذات الشمالفال .. التوازن :  قال
  أهذه هي العشرة اليت ترى أا اختزنت قوانني العدالة؟: قلت
  .. ل أج: قال
لقد استطاعت حضارتنا أن .. من حنكة أن ينفذوها يف أرقى مراتبها  افقد استطاع قومي مبا أوتو.. فأبشر : قلت

  .تؤسس العدالة اليت عجزت مجيع أنظمة العامل أن تصل إليها
  .بل وصلت إىل اجلور الذي مل تستطع مجيع أنظمة العامل أن تصل إليه: قال
  كيف ذلك؟: قلت
.. فيحكم على القريب لقربه .. وراح مييز يف أحكامه .. لو أن قاضيا من القضاة جلس يف جملسه أرأيت :  قال

  أتراه قاضيا عادال؟.. وحيكم على البعيد بسبب بعده 
                                                

 )رواه مسلم)(إال شانه يءوال يرتع من ش ،إال زانه يءعليك بالرفق ، إن الرفق ال يكون يف ش: (أشري به إىل قوله ) ١(
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  .بل هو اجلور عينه.. ال : قلت
ن شعب، مل سنوها لقوم دون قوم، ولشعب دو.. فاسأل قومك عن قوانني العدالة اليت تومهوا أم سنوها : قال

  .اذهب إليهم، وصح فيهم.. وألعراق دون أعراق 
  ما أقول هلم؟: قلت
  )العدالة لن تكون عدالة حىت تكون عدالة للعاملني: ( قل هلم: قال
لقد ذكرت يل أن الشمس اليت أضاء اهللا ا مساء .. لقد ذكرت يل مثل هذا .. لقد ذكرتين برؤيا العذراء : قلت

  .دالة اليت تضيء العاملاحلقائق مشس حتمل أشعة الع
  .فال ميكن لشمس اهللا الدالة على اهللا أن ختتزن اجلور أو الظلم أو العدوان.. صدقت العذراء : قال
  .ولكين رأيت ـ أمس ـ ما يرغبين عنها.. أهي مشس حممد؟ .. فمن هي؟ : قلت
  .قائق بعينيه، ويلمسها بيديهالعاقل هو الذي يسري يف األرض لريى احل.. العاقل ال يسلم عقله ألي أحد : قال

هل الشمس اليت ذكرا .. أخربين : صحت فيه.. يف تشذيب أغصان الشجرةقال ذلك، مث انصرف إىل عمله 
    ؟العذراء هي مشس حممد

  .ومل جيبين.. استمر يف عمله ألقى غصنا من األغصان كاد يسقط علي هو اآلخر، مث 
***  

  .. بالفاتيكان بعد أن ترقى فيه درجات كثرية قربته كثريا من البابا يف ذلك املساء دعاين أخي إىل مكتبه  
  .مكتوبة بلغات العامل املختلفة.. ومطويات .. فوجئت عند دخويل عليه بكتيبات كثرية 
  هل ترى هذه األوراق الكثرية؟: مبجرد دخويل إليه أشار أخي إليها، وقال

  ؟هل هي رسائل ملبشرينا املنتشرين يف اآلفاق: قلت
  .بل وكتبهم وجملدام.. ولكنها أهم عندنا من مجيع رسائلهم ومطويام .. هي ليست هلم : قال
  .أرى أن هلا أمهية: قلت
  .هلا من األمهية ما ال ميكن تصوره: قال

وكان ) .. تصويب السهام على من عارض احلكام(١اقتربت من بعضها، وقد رأيته مكتوبا بالعربية، وكان عنوانه
القصور الفاخرة والدنيا واآلخرة (وكان عنوان كتاب آخر  .. )مفاتيح اجلنان ملن أطاع السلطان(اب آخر عنوان كت

فتحته فوجدته مملوءا بالغثاء الذي ال يقبله عقل، وال يرتضيه  ) ..للوالة واحلكام ومن أطاعهم من اخلواص والعوام
  ما هذه الكتب؟: قلتحكيم، فنظرت إىل أخي، و

  .بعض املبشرين لنا من املنتشرين يف البالد العربيةهذه كتب ل: قال
  ولكنهم حيملون أمساء مسلمني؟: قلت
انظر إىل .. املسلمني وهلم دعم من احملسنني من أغبياء .. فهؤالء مسلمون .. وهذا مصدر قيمة هذه الكتب : قال

  )وقف هللا تعاىل(فكلها .. مجيع هذه الكتب 
                                                

 .اتولكنها تدل على معان موجودة يف كثري من الكتب واملطوي.. هذه العناوين ـ كما هو واضح ـ ليست حقيقية  )  ١(
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هل هناك .. فما الذي تريده مين .. لقد طلبت مين أن أحضر إليك : فقلت نظرت، فوجدت األمر كما ذكر يل،
  مهمة جديدة تزمع تنفيذها؟

لقد وجدت بعد تفكري عميق أن اإلسالم ال ميكن أن نقضي عليه بدعوى .. ومهمة خطري .. أجل : قال
  .وحدها) اإلرهاب(

  فما الدعوى اجلديدة اليت تريد إلصاقها باإلسالم؟: قلت
فلذلك ليس .. ولكن الكثري ال يروا .. هي ملتصقة فيه .. بل أريد إظهارها فقط .. ال أريد إلصاقها به  أنا: قال

  .لنا من دور إال إظهارها
  ما هي؟: قلت
  .فال حيجب الناس شيء عن اإلسالم مثلما حيجبهم اجلور.. واالستبداد.. والظلم .. اجلور : قال
بل ويف عهد حممد نفسه نعموا بظالل العدالة اليت مل ترها .. ة اإلسالم ويف أوائل فتر.. ولكن املسلمني : قلت

  .البشرية يف تارخيها مجيعا
.. وسنشيع بدله مناقب كل أولئك املستبدين الذين مألوا األرض ظلما وعدوانا وجورا.. سنستر كل ذلك : قال

  .والقيصرية وأعادت جمدهالنحيي بدهلا أمساء أحيت الكسروية .. سننسخ أمساء عمار وبالل وأيب ذر 
  لقد رأيت يف بعض بالد اإلسالم من ينشر مثل هذا؟: قلت
  .وال أريد منك إال أن تنشرها.. ويف هذه الكتب أحاديث مجة هلم .. أولئك أعظم مبشرينا : قال
  أين؟: قلت
  .يف كل أرض تطؤها قدماك: قال
  ولكن هناك عدوال من املسلمني يرفضون هذا؟: قلت
  .أساليب قد نستعني فيها حبلفائنا من الساسة.. وسنستعمل معهم أساليب خاصة .. أعظم أعدائنا أولئك : قال
  .تقصد اعتقاهلم وسجنهم: قلت
وإذا قالوه فسنسارع حنن لننتقده، .. ولكن الساسة قد يقولونه .. أنت تراين رجل دين .. أنا مل أقل هذا : قال

  .وندعو إلطالق سراح املعتقلني واملساجني
  أليس هذا نفاقا؟: لتق

  .ومصاحلنا ترتبط مبواقفنا.. ويف السياسة تغلب املصاحل .. هذه سياسة .. ليس هذا نفاقا : قال
لن .. ولكين يف الغد محلت مجيع تلك الكتيبات واملطويات، وسرت إىل بلد من بالد اإلسالم .. مل أدر مبا أجيبه 

كين ما إن وصلت، وفتشت حقائيب، حىت وجدتين يف معتقل من ل.. فمن احلرج يل ولك أن أذكره لك .. أذكره لك 
  .وهي اليت سأحدثك عنها اليوم..  وهناك تنعمت بأشعة كثرية من مشس حممد .. املعتقالت 
  أهذه األشعة نلتها هي األخرى يف املعتقل؟: قلت
م اإلسالم، لكنه هو معتقل خمتلف من حيث مظهره عن ذلك الكهف الذي استفدت فيه أشعة سال.. أجل : قال

  .فالذي يدير هذا املعتقل هو نفسه الذي كان يدير ذلك الكهف.. من حيث حقيقته ال خيتلفان 
  .فحدثين عن حياتك فيه: قلت
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كان معنا أصناف خمتلفة من .. استفدنا فيها الكثري .. لقد كان بالنسبة يل، ولكثري من املعتقلني كلية علمية : قال
وفيهم .. فيهم الذي يؤمن باالستبداد .. وفيهم الذي يؤمن بالدميقراطية .. وفيهم الرأمسايل .. الناس فيهم الشيوعي 

  .. وفيهم الذي يدعو إىل احلكم الديين .. العلماين 
وهم الذي حيق يل أن أعتربهم أساتذة .. ولكن عشرة من الناس من بني هؤالء مجيعا هم الذين شدوا انتباهي 

  .لشيء تأملي لفقدهمومل أتأمل يف حيايت .. يل
  كيف فقدم؟: قلت
.. على مرأى منا مجيعا .. مث نفذ حكم اإلعدام فيهم واحدا واحدا ..  ١لقد حكم عليهم باإلعدام مجيعا: قال

  .وقد استشهدوا مجيعا مبتسمني مستنريين بأنوار ال ميكن ألحد يف الدنيا أن يصفها
  .. ألشعة أعيش أحواال متناقضة ممتلئة بالتناقض لقد كنت يف تلك األيام اليت استنرت فيها بتلك ا

بل ذلك الذي سينفذ فيه اإلعدام مساء .. ففي تلك األيام كنا جنلس كل يوم إىل ذلك الذي حكم عليه باإلعدام 
  .وما يرى أن حياته كلها قد سارت يف سبيله.. لنسمع منه ما يريد أن يوصينا به

كان هلا من العقل واحلكمة .. لصليب خري نفوس رأيتها يف حيايت لقد كانت تلك النفوس اليت امتطت خشبة ا
ولكن املساكني بلوا مبستبدين كمموا أفواههم، ومل يكتفوا .. واحلب واخلري والعدل ما ال ميكن ألحد أن يتصوره 

تمسحون ومل يكتفوا بذلك بل راحوا يستأجرون مفتني ي.. بذلك، بل راحوا يرضون شهوام للدماء بإزهاق أرواحهم
  .أو رميهم باإلحلاد.. أو رميهم بالزندقة .. على أبواب السالطني، ليكتبوا باحلرب املدنس بدنس األهواء رميهم باخلروج 

  ما الذي يبكيك؟: قال البابا ذلك، مث أجهش بالبكاء، فقلت
صيبين منها رعشة فت.. ال تزال صور أولئك العمالقة املعلقني يف حبال املشانق ختطر على بايل كل حني : قال

لقد كانت صورهم وهم على خشبة الصليب أكرب شعاع من أشعة ..   ٢كرعشة ذلك الذي حضر مقتل خبيب
  .فال ميكن للهداية أن يدل عليها مثل الصدق والتضحية.. اهلداية

                                                
وذلك لبيان أن .. آثرنا يف هذه الرسالة أن يكون أبطاهلا مجيعا من الشخصيات اليت حكم عليها باإلعدام أو أعدمت فعال ) ١(

اإلسالم مبا حيمله من معاين العدالة السامية هو الذي زرع يف تلك النفوس القدرة على التضحية من أجل مبادئ العدالـة، وهـو   
  .يف اإلسالم معىن ال جنده يف مسوه إال

كما آثرنا ـ كعادتنا يف سائر الرسائل ـ أن يكون أبطال هذه الرسالة ممثلني ملذاهب األمة املختلفة، كرمز لوحـدة الصـف     
  .اإلسالمي، واحتاد املسلمني مجيعا على مبادئ العدالة اليت جاء ا اإلسالم

ألن الغرض من ذكرها غـرض فـين ال   .. يت نقدمها وحنن نعتذر ـ كما اعتذرنا من قبل ـ لتصرفنا يف حياة الشخصيات ال  
 .ولتفادي األخطاء اليت قد يقع فيها القارئ، فقد ذكرنا يف اهلامش املعلومات الصحيحة من مصادرها الصحيحة.. علمي 
أسلم قبل خيرب وهاجر فشـهدها  ..  من كبار الصحابة وفضالئهمـ رضي اهللا عنه ـ وهو    سعيد بن عامرأشري به إىل ) ٢(

وكان من خربه يف هذا أن أهل محص شكوا لعمر ـ رضي اهللا عنه  ..  ما بعدها وواله عمر محص وكان مشهوراً باخلري والزهدو
ليس معـك إال مـا أرى؟   : وكان زاهداً فلم ير معه إال مزوداً وعكازاً وقدحاً فقال له عمر ،أنه يصيبه ملم فأمره بالقدوم عليهـ 

فما غشية بلغـين  : قال. ال: أبك ملم؟ قال: فقال له عمر! ؟ عكاز أمحل ا زادي وقدح آكل فيهوما أكثر من هذا: فقال له سعيد
. حضرت خبيب بن عدي حني صلب فدعا على قريش وأنا فيهم فرمبا ذكرت ذلك فأخذتين فترة يغشى علي: أا تصيبك؟ قال

  )االستيعاب، البن عبد الرب: انظر(ه إنه أعفا: فقيل. اشده إال أعفاهفأىب ون. فارجع إىل عملك: فقال له عمر
 .وسنذكر حديث خبيب ـ رضي اهللا عنه ـ يف الفصل األول من هذه الرسالة
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قل : وهو على خشبة الصليب جاءه بعض أصحاب العمائم من أصحاب السلطان، وقال له.. أذكر أن أحدهم 
.. شكرا يا شيخ: فالتفت إليه الرجل، وابتسم ابتسامة ممتلئة مبعاين كثرية، وقال.. إله إال اهللا حىت متوت على اإلسالم ال 

  .وأنتم تأكلون ا اخلبز.. حنن منوت من أجلها .. ال إله إال اهللا 
  .لقد مسعت ذه احلكاية عن سيد: قلت
  .لقد كان سيد أحد أولئك األفذاذ: قال
  .فحدثين حديثهم.. ديثا يكون فيه سيد حديث حري أن يسمع له إن ح: قلت

  :نظر البابا إىل األفق البعيد، مث قال
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  أوال ـ الشريعة
إذا يب أمسع .. وبينما أنا يف سجين االنفرادي أقلب طريف يف مسرية حيايت املمتلئة بالتناقضات ..  يف اليوم األول 

وقد رأت إدارة ..  ١ )خبيب بن عدي(سيساق إىل املوت .. ساء يف هذا امل: صوتا من مكربات صوت السجن يقول
على .. من الصباح إىل املساء .. السجن ـ من باب الرمحة واللطف ـ أن تسمح جلميع للمساجني بزيارته وتوديعه 

  .أال يتجاوزوا احلدود اليت يسمح ا قانون السجن
.. أبواب السجون املتنوعة االنفرادية منها واجلماعية رأيت جمموعة من احلرس تفتح .. بعد فترة من صياحه هذا 

ليتكلم كلماته األخرية .. وهناك أحضر كرسي للسجني الذي يراد إعدامه .. ليلتقي مجيع املساجني يف ساحة السجن 
  .اليت يودع ا أصدقاءه املساجني

لى الكرسي الذي وضع له كما جلس دوء ع.. مل تطل الفترة حىت جاء خبيب مكلال بأشعة عميقة من اإلميان 
فلذلك .. لقد شرفتموين باجللوس بينكم .. بورك فيكم : جيلس امللوك، مث قال، وهو يوزع نظراته احلانية على اجلمع

أو .. وال حرج عليكم يف أن ختتلفوا معي .. امسحوا يل أن أحدثكم عن الرسالة اليت ظللت حيايت مجيعا أدعو إليها 
  .طول عمري أمسع للمخالفني، وال أطلب منهم إال أن يسمعوا يل فقد ظللت.. جتادلوين 

يف البداية امسحوا يل أن أذكر لكم أن هذا الصليب الذي شرفين اهللا بامتطائه اليوم هو نفسه الصليب الذي امتطاه 
لقد قدموا .. ميان مل يكن هلم من هم إال أن يعيش البشر حياة ممتلئة بالسالم والعدالة واإل.. قبلي رجال من أهل اهللا 

  .نفوسهم فداء لصاحل العدالة اليت لن تتحقق إال يف املنهج الذي اختاره اهللا لعباده
أال ال مينعن رجال مهابة : (إىل عظم املكانة اليت يناهلا من قدم نفسه ألجل هذا، فقال لقد أشار رسول اهللا 

  ٢ )حق عند سلطان جائرأال إن أفضل اجلهاد كلمة .. الناس أن يتكلم باحلق إذا علمه 
إنه خبيب بن عدي ـ .. من هؤالء الرجال الرجل الذي اخترت بعد أن وفقين اهللا لإلسالم ألن أمسى بامسه 

  .. رضي اهللا عنه ـ ذلك الرجل العمالق الذي قدم نفسه يف سبيل أن تنتصر شريعة ربه على تلك الشرائع اجلاهلية 
  :لقد قال عندما أراد القوم شنقه

                                                
شهد بدراً، وأسر يف غزوة الرجيع سنة ثالث، . .خبيب بن عدي من بين عمرو بن عوف األنصاري األوسيأشري به إىل  )١(

فاشتراه بنـوه   ،وكان خبب قد قتل احلارث بن عامرٍ يوم بدرٍ كافراً ..بن نوفلفانطلق به إىل مكة فاشتراه بنو احلارث بن عامر 
وخبيـب أول مـن    ،وكان الذي صلبه عقبة بن احلارث وأبو هبرية العبـدري  ،ليقتلوه به، فأقام عندهم أسرياً، مث صلبوه بالتنعيم

  .صلب يف اإلسالم، وأول من سن صالة ركعتني عند القتل
أسرياً حىت إذا اجتمعوا على قتله استعار موسى  مكث خبيب عندهم: ن حادثة األسر والصلب، فقالعابن شهاب وقد حدث 

 ،فأخذه فوضعه على فخذه :قالت ،قالت فغفلت عن صيب يل، فدرج إليه حىت أتاه بنات احلارث ليستحد ا فأعارته، من إحدى
فكانت تقـول مـا   : قال ،أن أقتله؟ ما كنت ألفعل إن شاء اهللا أختشني: فقال ،فلما رأيته فزعت فزعاً عرفه يف، واملوسى يف يده

وما كان إال رزقاً  ،وإنه ملوثق يف احلديد ،لقد رأيته يأكل من قطف عنب وما مبكة يومئذ من حديقة ،رأيت أسرياً خرياً من خبيب
من جزع من املوت  يبلوال أن يروا أن ما  :دعوين أصلي ركعتني مث قال: مث خرجوا به من احلرم ليقتلوه، فقال: قال ،آتاه اهللا إياه

: انظـر ) (اللهم أحصهم عدداً وأقتلهم بدداً وال تبق منـهم أحـداً  (: فكان أول من صلى ركعتني عند القتل هو، مث قال ،لزدت
 )االستيعات البن عبد الرب

 .وغريهم.. رواه أمحد والترمذي واحلاكم  )٢(
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  بـايل حـني أقتـل مسـلما    ولست أ

   
ــرعي   ــان يف اهللا مص ــب ك ــى أي جن   عل

    
ــأ   ــه وإن يش ــك يف ذات اإلل   وذل

   
ــزع  ــى أوصــال شــلو مم ــارك عل   يب

    
  :وقال

  لقد مجع األحزاب حويل وألبوا

 
  قبائلهم واستجمعوا كل جممع

 
  وقد قربوا أبناءهم ونساءهم

 
  وقربت من جذع طويل ممنع

 
  وكلهم يبدي العداوة جاهدا

 
  ألين يف وثاق مبضيع علي

 
  إىل اهللا أشكو غربيت بعد كربيت

 
  صرعي وما مجع األحزاب يل عند

 
  فذا العرش صربين على ما أصابين

 
  فقد بضعوا حلمى وقد ضل مطمعي

 
  وذلك يف ذات اإلله وإن يشأ

 
  يبارك على أوصال شلو ممزع

 
  وقد عرضوا بالكفر واملوت دونه

 
  وقد ذرفت عيناي من غري مدمع

 
  وما يب حذار املوت إين مليت

 
  ولكن حذاري حر نار تلفع

 
  فلست مببد للعدو ختشعا

 
  وال جزعا إين إىل اهللا مرجعي

 
  ولست أبايل حني أقتل مسلما

 
  على أي حال كان يف اهللا مصرعي

 
وال تلك .. دنيا كلهم مل تغرهم ال.. لقد ردد مجيع أولياء اهللا من الذين بذلوا أنفسهم يف ذات اهللا ما قاله خبيب 

الشريعة اليت لن تتحقق العدالة .. كلهم أبوا إال أن ينصروا شريعة رم .. وال ذلك البهرج الكاذب .. املناصب الرفيعة 
  .إال ا

فحدثنا .. واليت ال يرى العدالة إال فيها .. وكلنا له شريعته اليت يدين ا .. أنت تعلم أنا من مذاهب خمتلفة : قالوا
  .الشريعة اليت نراك تقدم روحك رخيصة من أجلهاعن هذه 

الشريعة عدل اهللا بني عباده، .. شريعتنا عدل كلها ، ورمحة كلها ، ومصاحل كلها ، وحكمة كلها : ابتسم، وقال
أمت داللة وأصدقها، وهي نوره الذي  ورمحته بني خلقه، وظله يف أرضه، وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله 

بصرون، وهداه الذي به اهتدى املهتدون، وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليل، وطريقه املستقيم الذي من به أبصر امل
استقام عليه فقد استقام على سواء السبيل فهي قرة للعيون، وحياة القلوب، ولذة األرواح، فهي ا احلياة والغذاء 

ا هو مستفاد منها، وحاصل ا، وكل نقص يف الوجود والدواء و النور الشفاء والعصمة، وكل خري يف الوجود فإمن
فسببه من إضاعتها، ولوال رسوم قد بقيت خلربت الدنيا وطوي العامل، وهي العصمة للناس وقوام العامل، وا ميسك اهللا 



 ٢١

مها، السموات واألرض أن تزوال، فإذا أراد اهللا سبحانه وتعاىل خراب الدنيا وطي العامل، رفع إليه ما بقي من رسو
  .١هي عمود العامل وقطب الفالح والسعادة يف الدنيا واآلخرة فالشريعة اليت بعث اهللا ا رسوله 

لكن بعض اجلالسني قام، .. وقد أثر يف احلضور ألجل ذلك تأثريا شديدا .. كان الرجل يتكلم بكل مشاعره 
  .وهذه دعاوى حتتاج إىل دليل.. هذا إمجال حيتاج إىل تفصيل : وقال

.. وال الدعاوى من دون دليلها .. ال ميكن أن يقبل اإلمجال من دون تفاصيله .. صدقت : إليه خبيب، وقال نظر
  .وإن شئتم أن أذكر لكم من ذلك ما تقر به أعينكم فعلت

  .فحدثنا.. كلنا آذان صاغية : قالوا مجيعا
وأين من .. أين ولدت مسلما  أنتم تسمعون أن امسي خبيبا، فتتصورون.. سأحدثكم ـ أوال ـ عن نفسي : قال

  .. وأين ورثت اإلسالم كما ورثه أكثر الناس .. أسرة مسلمة 
.. وعندما ولدت عمدت كما يعمد كل صبيان النصارى.. أنا من أسرة غري مسلمة .. ليس األمر كذلك 

  .. ولقنت ما يلقنون من مبادئ املسيحية 
أن شببت عن الطوق، واكتمل يل العقل الذي أفكر به لكين بعد .. ويف صدر الشباب .. كان ذلك يف الصيب 
  .رحت أحبث عن شريعة اهللا

إنه وحي : لقد رحت أحبث عن شريعة اهللا يف الكتاب الذي قيل يل) .. الكتاب املقدس(وكان أول ما بدأت به 
  . اهللا ألنبيائه
  وما الذي جعلك تبحث فيه دون غريه؟: قالوا
كثرية ال ميكن ذكرها هنا، أن اهللا الذي نظم هذا الكون مجيعا يستحيل أن لقد علمت علم اليقني، بأدلة : قال

  .ولكن اخللق هم الذين قد يغيبون عنها.. فلذلك رأيت أن شريعة اهللا لن تغيب عن خلق اهللا .. يترك اإلنسان مهال 
  كيف؟: قالو
  .. بحث عن شريعة ربه كل ذلك ميكن أن يقف بني اإلنسان وال.. واجلهل .. والكربياء .. الغفلة : قال
  فما الذي وجدت يف الكتاب املقدس؟: قالوا
وجدت فيه من اجلور والظلم واجلهالة ما جعلين أعتقد اعتقادا راسخا أن الشريعة اليت حيويها يستحيل أن : قال

  .تكون شريعة اهللا
  دس؟كيف تقول هذا عن الكتاب املق.. هذه دعوى عريضة : لست أدري كيف صحت من حيث ال أشعر

                                                
حتت عنوان، فصل يف تغري الفتوى واختالفهـا حبسـب   ، )إعالم املوقعني(كتبه يف البن القيم ،  أشري به إىل قول معروف )١(

هذا فصل عظيم النفع جدا، وقع بسببه غلط عظيم علـى الشـريعة   : (، قال فيه تغري األزمنة واألمكنة واألحوال والنيات والعوائد
لشريعة الباهرة اليت يف أعلى رتب املصاحل، ال تـأيت  أن ا: اإلسالمية، أوجب من احلرج واملشقة وتكليف ما ال سبيل إليه، ما يعلم

وهي عدل كلها، ورمحة كلها، ومصاحل كلـها،  . فإن الشريعة مبناها وأساسها على احلكم، ومصاحل العباد يف املعاش واملعاد. به
وعن احلكمـة إىل   فكل مسألة خرجت عن العدل إىل اجلور، وعن الرمحة إىل ضدها، وعن املصلحة إىل املفسدة،. .وحكمة كلها

 )فليست من الشريعة، وإن دخلت فيها بالتأويل. العبث
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ولكين أعتقد أن .. وال إىل الكتاب املقدس .. فأنا مل أرد اإلساءة إليك .. اعذرين : التفت إيل حبنان، وقال
  .الشريعة اليت متتلئ ا جنبات الكتاب املقدس يستحيل أن تكون شريعة اهللا لعباده

:( لقد ذكر إرميا هذا، فقال..  ١سأنت تعلم أن الكذبة محلوا أقالم الكتبة، وراحوا بأهوائهم حيرفون الكتاب املقد
برؤيا كاذبة وعرافة وباطل ومكر قلوم .مل أرسلهم وال أمرم وال كلمتهم.بالكذب يتنبأ األنبياء بامسي: فقال الرب يل

األنبياء يتنبأون بالكذب والكهنة حتكم على أيديهم وشعيب هكذا :( وقال) .. ١٤:١٤: إرميا) (هم يتنبأون لكم
أما وحي الرب فال تذكروه بعد الن كلمة كل إنسان تكون :( وقال).. ٣١: ٥:إرميا)(لون يف آخرا وماذا تعم.أحب

هكذا قال رب اجلنود ال تسمعوا :( وقال).. ٣٦: ٢٣: إرميا) (وحيه إذ قد حرفتم كالم اإلله احلي رب اجلنود إهلنا 
).. ١٦/ ٢٣: إرميا)( برؤيا قلبهم ال عن فم الرب  يتكلمون.فام جيعلونكم باطال.لكالم االنبياء الذين يتنبأون لكم

ألن األنبياء والكهنة :( وقال).. ٢١/ ٢٣: إرميا) (مل أتكلم معهم بل هم تنبأوا .مل أرسل األنبياء بل هم جروا:( وقال
  )١١/ ٢٣: إرميا)(تنجسوا مجيعا بل يف بييت وجدت شرهم يقول الرب 

حقا إنه إىل الكذب حوهلا قلم .. ن حكماء وشريعة الرب معناكيف تقولون حن:( وهو يصرح بكل أمل قائال
  )٨: ٨: إرميا) (الكتبة الكاذب 

) علي كل افكارهم بالشر .اليوم كله حيرفون كالمي:( لقد رأيت يف املزامري.. ليس إرميا وحده الذي صرح به
  ) ٥/ ٥٦:مزمور(

.. فيطلبون رؤيا من النيب.. رب على خربويكون خ.ستايت مصيبة على مصيبة):( ٢٦/  ٧:حزقيال(ورأيت يف 
  ) والشريعة تباد عن الكاهن واملشورة عن الشيوخ

ويل للذين يقضون أقضية الباطل وللكتبة الذين يسجلون جورا ليصدوا الضعفاء عن احلكم :( ومسعت إشعيا يقول
  )٢- ١/ ١٠:إشعياء) (ويسلبوا حق بائسي شعيب لتكون االرامل غنيمتهم وينهبوا االيتام 

إنه يتحدث عن بيع كتاب اهللا بثمن .. إن إشعيا يتحدث عن املطامع اليت جرت القضاة والكتبة إىل التحريف
  .خبس كما قال كتاب املسلمني

ويل للذين يتعمقون ليكتموا رأيهم عن الرب فتصري اعماهلم يف :( بل هو يصرح بذلك قطعا لكل تأويل، فيقول
هل حيسب اجلابل كالطني حىت يقول املصنوع عن صانعه مل . يا لتحريفكم. ناالظلمة ويقولون من يبصرنا ومن يعرف

  )١٦- ١٥/ ٢٩: إشعياء)( أو تقول اجلبلة عن جابلها مل يفهم . يصنعين
ويل للبنني املتمردين يقول الرب حىت ام جيرون رأيا وليس مين ويسكبون سكيبا وليس بروحي :( وهو يقول

  ) ١/ ٣٠: عياءإش) (ليزيدوا خطيئة على خطيئة 
طاعة الشريعة اليت حوهلا هؤالء بعندما قرأت هذا علمت أن الرب أرحم من أن يأمرنا : سكت قليال، مث قال

﴿ إِنا أَنزلْنا التوراةَ فيها هدى :لقد جاء فيه .. لقد قرأت يف كتاب املسلمني املعاين احلقيقية للتوراة .. الكذبة إىل مسخ 
تابِ اللَّه وكَانوا علَيه شهداءَ م بِها النبِيونَ الَّذين أَسلَموا للَّذين هادوا والربانِيونَ والْأَحبار بِما استحفظُوا من كونور يحكُ

م يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم فَال تخشوا الناس واخشون وال تشتروا بِآياتي ثَمناً قَليالً ومن لَ
                                                

 . من هذه السلسلة) الكلمات املقدسة(انظر األدلة املثبتة هلذا يف رسالة )  ١(



 ٢٣

  ) ٤٤:املائدة(الْكَافرونَ
ولكنها عندما حرفت صارت حتوي النصوص الكثرية املمتلئة باخلرافة .. هكذا كانت التوراة قبل أن حترف 

  .. والشعوذة واجلور والدجل 
رأيت أن اجلور فيه قد .. تفي جبانب مهم منها بل سأك.. لن أقرأ لك كل ما صرفين عن شريعة الكتاب املقدس 

  .. ضرب أطنابه 
ولذلك فإن .. أنت تعلم أنه من اجلور الكبري أن يفضل أحد اجلنسني وأن حيقر غريه .. إنه املوقف من املرأة 

  .الشريعة اليت تقوم ذا اجلور وتدعمه شريعة أهواء ال شريعة من رب العاملني
وقرأت ) .. ٢١/٧اخلروج )(و إذا باع رجل ابنته أمةً ال خترج كما خيرج العبيد( : لقد قرأت يف سفر اخلروج 

أنه يف أيام القضاة اشترى بوعز مجيع أمالك أليمالك و مالكليون و حملون، ومن ضمن ما اشتراه راعوث املؤابية امرأة 
املرأة اليت هي : ملوت فوجدت أمر من ا) : ( ٢٨- ٧/٢٦اجلامعة ( وقرأت يف) .. ١٠- ٤/٩انظر راعوث (حملون

رجالً واحداً بني ألف …أما اخلاطئ فيؤخذ ا.. شباك، و قلبها أشراك، و يداها قيود، الصاحل قدام اهللا ينجو منها
  ) وجدت ، أما امرأة فبني كل أولئك مل أجد

الالويني (اج منهن بل إن سفر الالويني يقرن املطلقة واألرملة بالزانية ، فيعتربهن دناياً حيرم على الكاهن الزو
كما يفرض السفر أحكاماً شديدة على املرأة حال حيضتها حىت أن جمرد مسها ينجس املاس إىل املساء ) ١٥- ٢١/١٠

  ١ ) ٣٢- ١٥/١٩الالويني (كما ينجس كل من مس فراشها أو شيئاً من متاعها 
لتتعلم املرأة بسكوت : ( لذلك فيقول  ويف العهد اجلديد رأيت بولس حيمل املرأة خطيئة آدم، مث حيتقر املرأة تبعاً

يف كل خضوع، و لكن لست آذن للمرأة أن تعلّم، و ال تتسلط على الرجل، بل تكون يف سكوت، ألن املرأة 
الرجل : (، و يقول مربزا ما يف نفسه من احتقاره للمرأة ) ١٤- ٢/١١) ١(تيموثاوس) (أغويت، فحصلت يف التعدي
) ١(كورنثوس) (الرجل ، وألن الرجل مل خيلق من أجل املرأة ، بل املرأة من أجل الرجل ليس من املرأة ، بل املرأة من

٩- ١١/٨(  
لقد أوحت هذه النصوص لآلباء والقديسني يف ملتنا النصرانية بأن يفرضوا على املرأة شريعة مملوءة باجلور والظلم 

إا مدخل :  (نصوص املقدسة عن املرأةإثر تشبعه بأمثال تلك ال) ٣ق(لقد قال القديس ترتليان .. واإلجحاف 
و يقول بعد حديثه عن دور حواء يف ) .. الرجل(الشيطان إىل نفس اإلنسان ، ناقضة لنواميس اهللا ، مشوهة لصورة اهللا 

                                                
ةُ وإِذَا حاضـت الْمـرأَ  :( : (من هذه السلسلة، ومنها ) الكلمات املقدسة(ذكرنا النصوص الكثرية املثبتة هلذا يف رسالة  )١(

كُلُّ ما تنام علَيه في أَثْناِء حيضها أَو تجلس علَيه يكُونُ . فَسبعةَ أَيامٍ تكُونُ في طَمثها، وكُلُّ من يلْمسها يكُونُ نجِساً إِلَى الْمساِء
تسيو هابيِسلُ ثغا يهاشرف سلْمي نكُلُّ مجِساً، واِءنسجِساً إِلَى الْمكُونُ نياٍء وبِم مِسـلُ   . حغي ،ـهلَيع سلجاعاً تتم سم نكُلُّ مو
تاعِ الَّذي تجلس علَيه وكُلُّ من يلَمس شيئاً كَانَ موجوداً علَى الْفراشِ أَو علَى الْم. ثيابه ويستحم بِماٍء، ويكُونُ نجِساً إِلَى الْمساِء

وكُلُّ فراشٍ ينـام علَيـه يصـبِح    . وإِنْ عاشرها رجلٌ وأَصابه شيٌء من طَمثها، يكُونُ نجِساً سبعةَ أَيامٍ. يكُونُ نجِساً إِلَى الْمساِء
فـي   ةً في غَيرِ أَوان طَمثها، أَوِ استمر الْحيض بعد موعده، تكُونُ كُلَّ أَيامِ نزفها نجِسةً كَماإِذَا نزف دم امرأَة فَترةً طَوِيلَ. نجِساً

س علَيه من متاعٍ يكُونُ نجِساً كَنجاسـة  كُلُّ ما تنام علَيه في أَثْناِء نزفها يكُونُ نجِساً كَفراشِ طَمثها، وكُلُّ ما تجل. أَثْناِء طَمثها
- ١٩: ١٥:سفر الالويني)(وأَي شخصٍ يلْمسهن يكُونُ نجِساً، فَيغِسلُ ثيابه ويستحم بِماٍء، ويكُونُ نجِساً إِلَى الْمساِء . طَمثها
٢٧( 



 ٢٤

لقد دمرتن مبثل ..أننت املدخل الذي يلجه الشيطان…!ألسنت تعلمن أن كل واحدة منكن هي حواء ؟:( اخلطيئة األوىل
  )ة الرجل صورةَ اهللاهذه السهول

إا شر ال بد منه ، و آفة مرغوب فيها ، و خطر على األسرة و البيت ، : (ومثله قال القديس سوستام عن املرأة
  )و حمبوبة فتاكة ، ومصيبة مطلية مموهة

هي املرأة إذن هي ألد أعداء الرجل ، ف: (يف نصيحته المرأة طلبت منه النصح) ٥ق(ومثلهما قال القديس جريوم 
  )املومس اليت تغوي الرجل إىل هالكه األبدي ، ألا حواء ، ألا مثرية جنسياً

إذا كان ما احتاجه آدم هو : (مث جييب ).. ملاذا خلق اهللا النساء؟: ( ، فيتساءل )٥ق (أما القديس أوغسطني 
مث )..  بدالً من رجل و امرأةالعشرة الطبية، فلقد كان من األفضل كثرياً أن يتم تدبري ذلك برجلني يعيشان كصديقني

إذا تعبت النساء أو : (تبني له بعد حبث مضن أن العلة من خلقها هي فقط إجناب األوالد ، و منه استوحى لوثر فقال
  )حىت ماتت فكل ذلك ال يهم ، دعهن مينت يف عملية الوالدة ، فلقد خلقن من أجل ذلك

بل راحوا يعقدون املؤمترات الغريبة للبحث عن حقيقة .. ة ومل يكتف هؤالء القديسون ذه التصرحيات اجلائر
، ففي القرن اخلامس عقد مؤمتر ماكون للنظر هل للمرأة روح أم ال؟ وقرر ) املرأة (هذا العنصر الغريب الذي يسمونه 
أي أا تشذ .. )املرأة عندما تكون صاحلة تكون رجالً: (و قال القديس جريوم.. املؤمتر خلو املرأة عن الروح الناجية 

  . عن مثيالا اإلناث فتصري مثل الرجال
م عقد مؤمتر لبحث إنسانية املرأة، مث قرر املؤمتر بأغلبية صوت واحد بأن املرأة إنسان خلق خلدمة ٥٨٦و يف عام 

  . الرجل
  .ملرأةلبحث إنسانية ا) وتنربج(و بعد ظهور الربوتستانت يف القرن السادس عشر عقد اللوثريون مؤمتراً يف 

وحيمل رجال دينها بل .. هل ميكن لشريعة حيمل كتاا املقدس هذه النظرة عن املرأة : التفت إىل اجلمع، وقال
هل ميكن لشريعة مثل هذه أن تكون شريعة عادلة مع هذا اجلانب املهم املشكل .. قديسوها هذه النظرة القاسية اجلائرة 

  .للمجتمع اإلنساين
لتصوري للمرأة على القوانني املدنية، واليت كانت تفرض بعد أخذ رأي القسس لقد انعكست هذا اجلور ا

لقد بقيت املرأة يف القانون اإلجنليزي تباع من زوجها آلخر بست بنسات، و استمر هذا القانون سارياً .. واألساقفة
  .م١٩٣٨، و استمر ذلك حىت عام فيما اعترب قانون الثورة الفرنسية املرأة قاصراً كالصيب و انون.. م ١٨٠٥حىت عام 

ففي ظل سيطرة الكنيسة يف القرن .. لقد بلغ اجلور حدا ال ميكن تصوره .. ومل يكن األمر قاصرا على هذا 
السادس عشر والسابع عشر انعكست الصورة السوداوية اليت تنظر ا الكنيسة إىل املرأة بظهور فكرة اجتاحت أوربا 

تقول كارن ارمسترنج .. تلبسهن روح شيطانية، فهن يعادين اهللا، و يعادين اتمع وهي وجود نساء متشيطنات، أي 
لقد كان تعقب املتشيطنات بدعة مسيحية، و كان ينظر إليها على أا واحدة من أخطر أنواع ): (إجنيل املرأة(يف كتاا 
ذي استمر مائيت عام، و إن كان بعض ومن الصعب اآلن معرفة عدد النساء الالئي قتلن خالل اجلنون ال.. اهلرطقات 

.. م ١٩١٤العلماء يؤكد أنه مات يف موجات تعقب املتشيطنات بقدر ما مات يف مجيع احلروب األوربية حىت عام 
  )يبدو أن األعداد كانت كبرية بدرجة مفزعة



 ٢٥

د رأيت أن اهللا لق.. مبجرد أن عرفت كل هذا استحييت من أن أدين بشريعة يدين ا هؤالء : التفت إيل، وقال
  .. أعظم رمحة وعدال من أن حيكم على هذا الكائن اإلنساين بكل هذه القسوة 

  .. بعد أن يئست من أن أجد يف الكتاب املقدس الشريعة العادلة رحت أحبث يف القرآن 
ن اهللا لك.. أصدقكم القول أين مل أبدأ ببحثي فيه إال وأنا ممتلئ بشبهات كثرية كانت تقف حجبا بيين وبينه 

.. إال عقلي أعطاين القوة، فحطمتها مجيعا، ومل أبق أثناء قراءيت للقرآن الكرمي وللنصوص املقدسة اليت نطق ا حممد 
  .ذلك الربنامج الذي برجمين اهللا به ألميز اخلبيث من الطيب، واحلق من الباطل

والنبات .. اإلنسان واحليوان .. مجيعا  وكان أول ما شدين يف القرآن الكرمي هو تلك النظرة احملترمة للكائنات
وليس هناك شيطان إال الشيطان الذي رضي مبحض .. والكل مسبح هللا .. فالكل خلق اهللا .. وكل شيء .. واجلماد 

  .إرادته أن يصري شيطانا
أَنْ يضرِب مثَالً ما  ﴿ إِنَّ اللَّه ال يستحيِي:بل عن البعوض قوله تعاىل .. لقد قرأت يف القرآن الكرمي عن احليوان 

ا فَيقُولُونَ ماذَا أَراد اللَّه بِهذَا مثَالً يضلُّ بعوضةً فَما فَوقَها فَأَما الَّذين آمنوا فَيعلَمونَ أَنه الْحق من ربهِم وأَما الَّذين كَفَرو
مرياً وكَث ي بِهدهيرياً وكَث بِهنيقإِلَّا الْفَاس لُّ بِهض٢٦:البقرة) (ا ي(  

﴿ حتى إِذَا أَتوا علَى واد النملِ قَالَت نملَةٌ يا أَيها النملُ ادخلُوا مساكنكُم ال :وقرأت فيه عن النمل قوله تعاىل 
لقد رأيت هذه اآلية حتضنا على احترام هذا العامل، ) .. ١٨:النمل) (يحطمنكُم سلَيمانُ وجنوده وهم ال يشعرونَ

  .واحترام قراه اليت يؤسسها
فوجدت أا والرجل فيه سيان، ال خيتلفان إال االختالف الذي تفرضه .. وحبثت فيه بعد ذلك كله عن املرأة 

بهم أَني ال أُضيع عملَ عاملٍ منكُم من ذَكَرٍ أَو ﴿ فَاستجاب لَهم ر:لقد قرأت فيه قوله تعاىل .. وظائفهما وقدراما 
وا لَأُكَفِّرنَّ عنهم سيئَاتهِم أُنثَى بعضكُم من بعضٍ فَالَّذين هاجروا وأُخرِجوا من ديارِهم وأُوذُوا في سبِيلي وقَاتلُوا وقُتلُ

ج مهلَنخلَأُدابِوالثَّو نسح هدنع اللَّهو اللَّه دنع ناباً مثَو ارها الْأَنهتحت نرِي مجت اتوقوله )١٩٥:آل عمران) (ن ،
) يظْلَمونَ نقرياً ﴿ ومن يعملْ من الصالحات من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمن فَأُولَئك يدخلُونَ الْجنةَ وال:تعاىل

هم ﴿ من عملَ صالحاً من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمن فَلَنحيِينه حياةً طَيبةً ولَنجزِينهم أَجر:، وقوله تعاىل )١٢٤:النساء(
سيئَةً فَال يجزى إِلَّا مثْلَها ومن عملَ صالحاً من  ﴿ من عملَ:، وقوله تعاىل ) ٩٧:النحل) (بِأَحسنِ ما كَانوا يعملُونَ

﴿ يا أَيها الناس :، وقوله تعاىل )٤٠:غافر) (ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمن فَأُولَئك يدخلُونَ الْجنةَ يرزقُونَ فيها بِغيرِ حسابٍ
) يم خبِريوأُنثَى وجعلْناكُم شعوباً وقَبائلَ لتعارفُوا إِنَّ أَكْرمكُم عند اللَّه أَتقَاكُم إِنَّ اللَّه عل إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ

  )١٣:احلجرات(
عنها  ﴿ فَأَزلَّهما الشيطَانُ:قال تعاىل ..  ١ال حلواء وحدها.. ووجدت القرآن ينسب اخلطيئة للزوجني كليهما 

تمو قَرتسضِ مي الْأَرف لَكُمو ودضٍ ععبل كُمضعبِطُوا با اهقُلْنو يها فا كَانما ممهجرنيٍفَأَخإِلَى ح ٣٦:البقرة) (اع (  
                                                

لوال بنو إسرائيل مل خيبث الطعام ( ذلك عن أيب هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ وهو   وهذا ما يدل على أن احلديث املروي يف)  ١(
بل هو على األصح من حـديث كعـب   ..   ال يصح رفعه إىل رسول اهللا ) ومل خيرت اللحم و لوال حواء مل ختن أنثى زوجها

روى مسلم عن وقد .. إىل رسول اهللا  فقد كان أبو هريرة يروي عن كعب األحبار، فيختلط على الرواة، فريفعونه.. األحبار 
، وحيدثنا عـن   اتقوا اهللا وحتفظوا من احلديث، فواهللا لقد رأيتنا جنالس أبا هريرة فيحدث عن رسول اهللا (: بسر بن سعيد قال



 ٢٦

نْ لَم تغفر لَنا وترحمنا ﴿ قَاال ربنا ظَلَمنا أَنفُسنا وإِ:قال تعاىل .. ووجدت فيه أن التوبة حصلت من كليهما 
رِيناسالْخ نم نكُون٢٣:ألعراف) (لَن(  

قال .. وذلك يف مناسبات كثرية خمتلفة .. ووجدت القرآن ينعى على أهل اجلاهلية تفضيلهم الذكر على األنثى 
يتوارى من الْقَومِ من سوِء ما بشر بِه أَيمِسكُه ) ٥٨(وهو كَظيم ﴿ وإِذَا بشر أَحدهم بِالْأُنثَى ظَلَّ وجهه مسودا :تعاىل 

  )النحل(﴾ )٥٩(علَى هون أَم يدسه في الترابِ أَلَا ساَء ما يحكُمونَ 
بِأَي ذَنبٍ ) ٨(ةُ سئلَت ﴿ وإِذَا الْموُءود:قال تعاىل .. ووجدت ينعى عليهم ما كانوا يقعون فيه من وأد البنات 

 لَتالتكوير(﴾ )٩(قُت(  
  .١وحنو حقوقها.. وحنو وظيفتها .. وجدت هذا وغريه كثري بالنسبة للمرأة والتصور حنوها 

لقد وجدت القرآن يوليهم كل .. وهكذا وجدت األمر مع مجيع أصناف الناس، وخاصة املستضعفني منهم 
وقد كان كل ذلك بوابيت للبحث الشامل يف مدى قدرة شريعة اإلسالم على حتقيق ..  العناية، وحيترمهم أعظم احترام

  .. العدل للبشرية اليت امتألت باجلور 
وقد وجدت يف الشريعة اإلسالمية ـ بعد البحث املستفيض ـ أربع خصائص كربى مل تتحقق بكماهلا إال 

  .ج البشرية من ظلمات الظلم واجلور إىل أنوار األمان والعدلولذلك رأيت أا الشريعة الوحيدة الصاحلة ألن ختر.. فيها
  ما هذه اخلصائص؟: قلنا
  .الربانية، والشمولية، والواقعية، واملثالية: قال
  فهل ستحدثنا عما وصلت إليه يف أحباثك؟: قلنا
وأنا اآلن ممتلئ .. عة اهللا فلم تكن يل وظيفة يف احلياة، بعد أن امتأل قليب بربد اليقني إال أن أبشر بشري.. أجل : قال

  .سرورا ألين سأستشهد يف سبيلها كما استشهد خبيب وإخوانه من الصادقني من أهل اهللا
  
   

                                                                                                                                 
كعب األحبار، مث يقوم، فأمسع بعض من كان معنا جيعل حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن كعب، وحديث كعب عن 

  ) جيعل ما قاله كعب عن رسول اهللا، وما قاله رسول اهللا عن كعب، فاتقوا اهللا وحتفظوا يف احلديث (: ، ويف رواية)سول اهللار
وأدل دليل على ذلك هو أن يف احلديث املذكور نسبة كل خيانة تقع من املرأة إىل حواء مع أن القرآن الكرمي بـل الشـريعة   

  .ى عمله وحدهمجيعا تنص على أن كل شخص مسؤول عل
وكان ذلك قبل بـين إسـرائيل   ، .ومثل ذلك ما يصيب اللحم من خرت، فنحسب هذا من خواص اللحم اليت جعلها اهللا فيه 

  .وبعدهم
يف نقدمها ملـا   البخاري وابن كثري وغريمهاوهذا الذي ذهبنا إليه ـ والذي قد جيد نقدا حادا عند البعض ـ هو ما ذهب إليه   

خلق اهللا التربة يوم السبت، وخلق فيها اجلبال يوم األحـد،  (: بيدي، فقال أخذ رسول اهللا : يرة أنه قالمسلم عن أيب هررواه 
وخلق الشجر يوم االثنني، وخلق املكروه يوم الثالثاء، وخلق النور يوم األربعاء، وبث فيها الدواب يوم اخلميس، وخلق آدم بعد 

إن أبا هريرة قد تلقى هذا احلـديث عـن كعـب    : ردا على هذا كثري وغريمها ، وقد قال البخاري وابن)العصر من يوم اجلمعة
 .األحبار، ألنه خيالف نص القرآن يف أنه خلق السماوات واألرض يف ستة أيام

 . من هذه السلسلة) رمحة للعاملني(انظر التفاصيل املرتبطة ذا يف رسالة )  ١(
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  ـ الربانية ١
  .فحدثنا عن الركن األول: قلنا

ومل تبق له أي قوة يصارع ا تلك .. الغريق الذي أحاطت به املياه من كل جانب : نظر إىل السماء، وقال
ومل تبق له أي قوة يستطيع أن يصارع ا تلك احليوانات املتوحشة اليت تريد أن .. لعنيفة اليت تريد أن تصرعه التيارات ا

هل ترون من احلكمة أن يرفض مد يده حلبال النجاة .. تريد أن تنقذه .. مث جاءته سفينة ومدت حباهلا إليه .. تلتهمه 
  اليت مدت إليه؟

  .جمنون إن فعل ذلك: قلنا
  .البشرية ـ إذن ـ كلها جمنونةف: قال
  وما عالقة هذا بذاك؟: قلنا
والشياطني الكثرية اليت تريد أن متسخ طبيعة البشرية ال يشبهها .. إن البحر العميق الذي تسبح فيه البشرية : قال

  .شيء كما يشبهها ذلك البحر، وذلك الغريق
  فما احلبال؟: قلنا
، ومل يغفل عن الدقيق واجلليل فيه، مد حباال كثرية للبشرية لينقذها إن الرب الرحيم الذي خلق هذا الكون: قال

  .ومن الشياطني اليت تريد أن تلتهمها.. ا من نفوسها اليت تصارعها 
ولكن البشرية مع ذلك ترضى بأن تبقى يف ذلك الصراع املميت، وال ترضى بأن متد يدها حلبال النجاة اليت مدت 

  .إليها
  أي حبال؟: قلنا
  .فالبشرية ال ينقذها إال را الذي هو أعلم بطباعها، وأعلم بالشياطني الذين يتربصون ا.. حبال الشريعة  :قال

  .دعنا من اإلمجال، وهات التفصيل: قال رجل منا
النفسية : لقد رأيت املسالك اليت سلكتها البشرية لتقضي ا على االحنرافات املختلفة بأنواعها مجيعا: قال

  .. وقد وجدت أن كل تلك املسالك باءت بالفشل .. وغريها .. واالقتصادية واالجتماعية والسياسية 
  :وقد حبثت يف سر ذلك الفشل فوجدته يرجع إىل أمرين

ولذلك لن يستطيع الغريق أن .. هو غريق مثلهم .. أما أوهلما، فهو أن الذي يضع تلك القوانني بشر كالبشر 
  .. ينقذ الغريق 

أو ملن يرون له من القدسية ما جيعله .. قد وجدت أن البشر ال يسلمون أنفسهم إال ملن هو فوقهم وأما الثاين، ف
  .. أهال ألن يطاع 

وكونه ركنا أساسيا ال يصح أن ختلو منه شريعة من الشرائع .. لقد كان هذان األمران مها دليلي إىل ركن الربانية 
  .. أو قانون من القوانني 

له من السلطة ما يفرض به قوانينه على عباده، فإن .. الغريقة لن ينقذها إال إله خبري مقدس  لقد رأيت أن البشرية
  .وإن أساءوا عاقبهم.. أحسنوا جازاهم 
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  .ويف شريعة املسلمني.. ومل أجد هذا الوصف إال عند إله املسلمني 
  : اخلربة
  .فحدثنا عن اخلربة: قلنا
والشك أنكم عرفتم .. وقعت فيه البشرية عند حبثها عن اإلنسان الشك أنكم تعرفون مدى التخبط الذي : قال

  .١املدارس الكثرية اليت تاهت وهي تبحث عن حقيقة اإلنسان
والبشرية مل تصل يف تارخيها مجيعا إىل مثل هذه الثروة املعلوماتية الضخمة .. كيف تقول ذلك؟ : قال رجل منا

  .راليت استطاعت البشرية أن تكتشفها يف هذا العص
  .. إن أكثر هذه الثروة الضخمة يدل على التيه أكثر من داللته على اهلداية : قال
  كيف ذلك؟: قلنا
بل سأنقل لكم كالم عامل كبري من علماء هذه احلضارة ال شك أنكم .. لن أحدثكم عن رؤييت يف ذلك : قال
وقد ضمنه ) .. اإلنسان ذلك اهول(اه لقد كتب هذا الدكتور كتاباً مس.. إنه الدكتور ألكسيس كاريل .. تعرفونه 

  .شهادة ضد هذه احلضارة املادية القائمة، لقتلها أهم خصائص اإلنسان
وقد أطلق يف هذا الكتاب املهم صيحة مدوية باألخطار اليت دد اجلنس البشري من جراء االعتداء على القوانني 

بل بأبسط حقائق تكوينه .. حبقيقة اإلنسان) العلم(جهل  الطبيعية، اليت ال تدع املعتدين عليها بال عقوبة؛ وأعلن
  !اجلسدي ذاته

وهو اجلهل .. لتدركوا مدى جهل اإلنسان حبقيقته وطبيعته ووظيفته .. سأنقل لكم من كتابه هذا بعض ما قال 
  .فهوال ميكن للطبيب أن يعاجل جسما ال يعر.. فالشريعة عالج .. الذي ال يتيح له أن يضع الشريعة لنفسه 

إن هدف هذا الكتاب هو أن يضع حتت تصرف كل شخص جمموعة من :( لقد قال يف مقدمة كتابه هذا
وكثريون .. فقد بدأنا ندرك مدى ما يف حضارتنا من ضعف.. املعلومات العلمية اليت تتعلق بالكائنات احلية يف عصرنا

كذلك كتبت .. وهلؤالء أكتب هذا الكتاب.. ثيرغبون يف أن يلقوا عنهم التعاليم اليت فرضها عليهم اتمع احلدي
ألولئك الذين جيدون من أنفسهم شجاعة كافية ليدركوا ـ ليس فقط ضرورة إحداث تغيريات عقلية وسياسية 

  ٢)واجتماعية ـ بل أيضاً ضرورة قلب احلضارة الصناعية وظهور فكرة أخرى للتقدم البشري
صعب، ألا ال تالئمنا، فقد أنشئت دون أية معرفة بطبيعتنا  إن احلضارة العصرية جتد نفسها يف موقف:( وقال

وعلى . احلقيقية، إذ أا تولدت من خياالت االكتشافات العلمية، وشهوات الناس، وأوهامهم، ونظريام ورغبام 
   ٣ )الرغم من اا أنشئت مبجهوداتنا إال أا غري صاحلة بالنسبة حلجمنا وشكلنا

إذ . ري املصنع على احلالة الفسيولوجية والعقلية للعمال، إمهاالً تاماً عند تنظيم احلياة الصناعيةلقد أمهل تأث: (وقال
حىت يستطيع فرد او جمموعة من ) احلد األقصى من اإلنتاج بأقل التكاليف: (أن الصناعة العصرية تنهض على مبدأ

                                                
 . من هذه السلسلة) م للعاملنيسال(ذكرنا كثريا من هذه املدارس يف رسالة )  ١(
 .١٢-١١  :اإلنسان ذلك اهول)   ٢(
 .٣٨  :اإلنسان ذلك اهول)   ٣(
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قها دون أي تفكري يف طبيعة البشر الذين يديرون األفراد أن حيصلوا على أكرب مبلغ مستطاع من املال، وقد اتسع نطا
  ١)اآلالت، ودون أي اعتبار للتأثريات اليت حتدثها طريقة احلياة الصناعية اليت يفرضها املصنع على األفراد، وأحفادهم

ولكن الواقع هو عكس ذلك، فهو غريب يف العامل الذي .. جيب أن يكون اإلنسان مقياساً لكل شيء : (وقال
ومن مث فإن التقدم اهلائل الذي أحرزته .. إنه مل يستطع أن ينظم دنياه بنفسه، ألنه ال ميلك معرفة عملية بطبيعته  !ابتدعه

فالبيئة اليت ولدا عقولنا واختراعاتنا غري .. علوم اجلماد على علوم احلياة هو إحدى الكوارث اليت عانت منها اإلنسانية 
إن اجلماعات واألمم اليت بلغت .. إننا قوم تعساء، ننحط أخالقياً وعقلياً .. سبة هليئتناصاحلة ال بالنسبة لقوامنا وال بالن

فيها احلضارة الصناعية أعظم منو وتقدم هي على وجه الدقة، اجلماعات واألمم اآلخذة يف الضعف؛ واليت ستكون 
ك، إذ ليس هناك ما حيميها من الظروف عودا إىل الرببرية واهلمجية أسرع من عودة غريها إليها، ولكنها ال تدرك ذل

وحقيقة األمر أن مدنيتنا مثل املدنيات اليت سبقتها، أوجدت أحواالً معينة للحياة من .. العدائية اليت شيدها العلم حوهلا 
دن إن القلق واهلموم اليت يعاين منها سكان امل.. شأا أن جتعل احلياة نفسها مستحيلة، وذلك ألسباب ال تزال غامضة 

  ٢ )العصرية تتولد عن نظمهم السياسية واالقتصادية واالجتماعية
إننا لن نصيب أية فائدة من زيادة عدد االختراعات امليكانيكية، وقد يكون من األجدى أن ال نضفي مثل : (وقال

لص ال جيلب لنا هذا القدر الكبري من األمهية على اكتشافات الطبيعة والفلك والكيمياء، فحقيقة األمر أن العلم اخلا
مطلقاً ضرراً مباشراً، ولكن حينما يسيطر مجاله الطاغي على عقولنا، ويستعبد أفكارنا يف مملكة اجلماد، فانه يصبح 

إذ ما جدوى زيادة . ومن مث جيب أن حيول اإلنسان اهتمامه إىل نفسه واىل السبب يف عجزه اخللقي والعقلي. خطراً
وأسباب تعقيد حضارتنا إذا كان ضعفنا مينعنا من االستعانة ا فيما يعود علينا بالنفع؟  الراحة والفخامة واجلمال واملنظر

حقاً انه ملما ال يستحق أي عناء أن منضي يف جتميل طريق حياة تعود علينا باالحنطاط اخللقي، وتؤدي إىل اختفاء أنبل 
  ٣ )عناصر األجناس الطيبة

ولقد وصفنا .. عادات احلياة والتفكري اليت يفرضها عليه اتمع العصرياإلنسان نتيجة الوراثة والبيئة، و: (وقال
وعرفنا أنه ال يستطيع تكييف نفسه بالنسبة للبيئة اليت خلقتها .. كيف تؤثر هذه العادات يف حسه وشعوره 

ته الراهنة، وإمنا حنن وأن مثل هذه البيئة تؤدي إىل احنالله؛ وان العلم وامليكانيكا ليسا مسؤولني عن حال) التكنولوجيا(
لقد نقضنا قوانني الطبيعة، فارتكبنا بذلك اخلطيئة العظمى، .. املسؤولون ألننا مل نستطع التمييز بني املمنوع واملشروع

قد سقطت حتت وطأة غزو ) اآلداب الصناعية(و) الدين العلمي(إن مبادئ .. اخلطيئة اليت يعاقب مرتكبها دائماً
إا تضعف ).. األرض احملرمة(احلياة ال تعطي إال إجابة واحدة حينما تستأذن يف السماح بارتياد ، ف)البيولوجية(احلقيقة
وهلذا فان احلضارة آخذة يف االيار، ألن علوم اجلماد قادتنا إىل بالد ليست لنا، فقبلنا هداياها مجيعا بال متييز ! السائل

  ٤ )غبياً، غري قادر على التحكم يف نفسه ومؤسساته ولقد اصبح الفرد ضيقاً، متخصصاً، فاجراً،! وال تبصر
لسوف يكون من الصعب أن نتخلص من مذهب ظل يسيطر خالل أكثر من ثالمثائة عام على عقول : (وقال 

                                                
 .٤٠ :اإلنسان ذلك اهول)   ١(
 .٤٤  :اإلنسان ذلك اهول)   ٢(
 .٦٠: اإلنسان ذلك اهول)   ٣(
 .٣٢٢ :اإلنسان ذلك اهول)   ٤(
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فإذا كان على احلضارة العلمية أن تتخلى عن الطريق الذي سارت فيه منذ عصر النهضة، وتعود إىل .. القوم املتحضرين
  :اجلامدة ببساطة، فسوف تقع أحداث عجيبة على الفورمالحظة املادة 

ستفقد املادة سيادا؛ ويصبح النشاط العقلي كالنشاط الفسيولوجي، وسيبدو أال مفر من دراسة الوظائف األدبية 
  ..واجلمالية والدينية، كدراسة الرياضيات والطبيعة والكيمياء

  ..دارس واجلامعات إىل تعديل براجمهاوسوف تبدو وسائل التعليم احلالية سخيفة، وتضطر امل
وسيسأل علماء الصحة عن السبب الذي حيدوهم إىل االهتمام فقط مبنع األمراض العضوية دون األمراض العقلية، 
واالضطرابات العصبية، كما سيسألون عما جيعلهم ال يبذلون اهتماماً بالصحة الروحية؟ وملاذا يعزلون املرضى باألمراض 

يعزلون أولئك الذين ينشرون األمراض العقلية واألدبية؟ وملاذا يعتربون العادات املسئولة عن األمراض املعدية، وال 
  العضوية عادات ضارة، دون العادات اليت تؤدي إىل الفساد واإلجرام واجلنون؟

اء يفكرون ويشعرون ويتأملون، ومن مث جيب أن تقدم هلم أشي) بين اإلنسان(وسوف يدرك االقتصاديون أن 
وأن هلم احتياجات روحية مثل االحتياجات الفسيولوجية، كما سيدركون أيضاً ! أخرى غري العمل والطعام، والفراغ

  ..أن أسباب األزمات االقتصادية واملالية، قد تكون أسباباً أدبية وعقلية
الكربياء األدبية يف  وسوف ال نضطر إىل قبول أحوال الرببرية يف املدن الكربى وطغيان املصنع واملكتب، وتضحية

وجيب أيضاً أن ننبذ االختراعات امليكانيكية اليت تعرقل النمو .. سبيل املصلحة االقتصادية، او تضحية العقل للمال
  .البشري

  .وسوف ال يبدو االقتصاديون، وكأم املرجع النهائي لكل شيء
أغلب جوانب حياتنا، فان اتمع سوف يقلب ) املادية(وملا كان من الواضح أن حترير اإلنسان من مذهب 

  ١)العصري سوف يعارض بكل قوته هذا التقدم يف آرائنا
مهما يكن، جيب أن نتخذ دواعي احليطة حىت ال حيدث فشل املادة رد فعل روحي، إذ ملا كانت : (وقال

.. طقوس العقل.. طقوس املضادةوعبادة املادة مل يصيبا جناحاً، فقد يستشعر الناس إغراًء عظيماً الختيار ال) التكنولوجيا(
أضراراً أكثر ) فرويد(فقد أحدث ! ولن تكون رئاسة السيكولوجيا أقل خطراً من رئاسة الفسيولوجيا والطبيعة والكيمياء

فإن من الكوارث أن خنتزل اإلنسان إىل جانبه العقلي، مثل اختزاله إىل ! من اليت أحدثها أكثر علماء امليكانيكا تطرفاً
وال مفر من دراسة الصفات الطبيعية ملصل الدم وتوازنه األيوين، وقابليته اختراق .. الكيماوية - طبيعية آلياته ال

بيد أن استبدال .. كما ندرس األحالم والشهوة والتأثريات السيكولوجية للصالة وذاكرة الكلمات... الربوتوبالزم
عاد املادة سوف يكون أكثر إضراراً باإلنسان من استبعاد فاستب.. الروحي باملادي لن يصحح اخلطأ الذي ارتكبته النهضة

   ٢ )وإمنا سيوجد اخلالص فقط يف التنحي عن مجيع املذاهب! العقل
  .. فإن الدكتور كاريل يقترح على البشرية لتخرج من هذا التيه املزيد من االهتمام مبعرفة اإلنسان .. بعد كل هذا 

  )خر علوم احلياة عن علوم اجلمادإنا ضحايا تأ: ( لقد قال يعرب عن ذلك 
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إن العالج الوحيد املمكن هلذا الشر املستطري هو معرفة أكثر عمقاً بأنفسنا، فمثل هذه املعرفة ستمكننا : ( وقال 
من أن نفهم ما هي العمليات امليكانيكية اليت تؤثر ا احلياة العصرية على وجداننا وجسمنا، وهكذا سوف نتعلم كيف 

ولئن استطاع . بالنسبة للظروف احمليطة بنا، وكيف نغريها، إذ مل يعد هناك مفر من أحداث ثورة فيهانكيف أنفسنا 
أن يلقي الضوء على طبيعتنا احلقة، وإمكانياتنا، والطريقة اليت متكننا من حتقيق هذه  - علم اإلنسان - هذا العلم

  .كذا ألمراضنا األدبية والعقلية.. ف فسيولوجياإلمكانيات، فانه سيمدنا باإليضاح الصحيح ملا يطرأ علينا من ضع
إننا ال منلك وسيلة أخرى ملعرفة القواعد اليت ال تلني لوجوه نشاطنا العضوي والروحي؛ ومتييز ما هو حمظور مما 

  ..هو مباح؛ وإدراك أننا لسنا أحراراً لنعدل يف بيئتنا ويف أنفسنا تبعاً ألهوائنا
  ١)أكثر العلوم ضرورة) علم اإلنسان(اة قد حطمتها املدنية العصرية، فقد اصبح وما دامت األحوال الطبيعية للحي

  .وهو يغنينا عن الشريعة اليت حتدثنا عنها.. ها هو كاريل قد أعطى احلل : صرخ رجل منا فرحا
  .. إنه دلنا على الشريعة .. ال : نظر إليه خبيب بابتسامة عذبة، وقال

  .ال على الشريعة) .. نسانعلم اإل(هو دلنا على : قال الرجل
وهو العامل .. إن اهللا هو خالق هذه اآللة اإلنسانية العجيبة .. وعلم اإلنسان لن جنده إال عند رب اإلنسان : قال

وهو بالتايل الوحيد الذي له احلق يف أن يشرع .. بكيفية حركتها، وبكيفية توجيهها، وبسبل كماهلا، وبسبل هبوطها 
  .. هلا 

وكلها هلا من الشرائع .. فالشعوب كلها تعرف اهللا .. إنك توقعنا ذا يف حرية أخرى : وقال صرخ رجل آخر،
  فكيف تزعم أن ذلك خاص بشريعة اإلسالم؟.. ما تزعم أن اهللا خصها به 

حديثه عن دور الكنيسة وإله الكنيسة يف مقاومة احنراف .. وهو وزير خارجية أمريكا .. لقد قرأت ملستر داالس 
) املذهب املادي(والذي جتلى بصورته املثلى يف الشيوعية اليت يقوم نظامها االجتماعي على أساس .. رة املادية احلضا

  )التفسري االقتصادي للتاريخ(و
إن هناك شيئاً ما يسري : (يقول ) حاجاتنا الروحية(، ويف فصل بعنوان )حرب أم سالم:( لقد كتب يف كتابه

ال جيدر بنا ان نأخذ موقفاً دفاعياً، وان .. أصبحنا يف هذا احلرج، ويف هذه احلالة النفسية وإال ملا. بشكل خاطئ يف أمتنا
  !إن ذلك أمر جديد يف تارخينا.. يتملكنا الذعر

إن األمر ال يتعلق باملاديات، فلدينا أعظم إنتاج عاملي يف األشياء املادية، إن ما ينقصنا هو إميان : وكتب يقول
وهذا النقص ال يعوضه السياسيون مهما بلغت قدرم، او . ون كل ما لدينا قليالًفبدونه يك. صحيح قوي

  !الدبلوماسيون مهما كانت فطنتهم، أو العلماء مهما كثرت اختراعام، او القنابل مهما بلغت قوا
  .ح أمراً حتمياًفإن النتائج السيئة تصب. فمىت شعر الناس باحلاجة إىل االعتماد على األشياء املادية: وكتب يقول
وهناك حرية يف عقول الناس، . ويف بالدنا ال جتتذب نظمنا اإلخالص الروحي الالزم للدفاع عنها: وكتب يقول
كما كشف عنه نشاط اجلواسيس الذين مت كشفهم حىت - وذلك جيعل أمتنا معرضة للتغلغل املعادي. وتآكل ألرواحهم

  .تقوم حبمايتها يف هذه الظروف ولن تستطيع أي إدارة ملكافحة التجسس ان - اآلن
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لن تكون هناك فائدة من إنشاء : ( واحلل الذي يقترحه مستر داالس بعد هذه التصرحيات عرب عنه بقوله 
  !.أخرى عالية الصوت، إال إذا كان لدينا شيء نقوله، يكون اكثر إغراء مما قيل حىت اآلن) أصوات أمريكا(

وبعثورهم عليها يستطيعون أن يسامهوا . ة الزعماء الروحيني ألمتناوإجياد هذه الرسالة هو قبل كل شيء مهم
  .بشكل حاسم يف اإلحباط السلمي لألساليب الشريرة، واخلطط اليت تعدها الشيوعية السوفييتية

. إن كثرياً من الوعاظ واملعلمني يأسفون ألن املعرفة العلمية قد زادت قدرة اإلنسان على األذى إىل درجة كبرية
  .ب أن نصدق ان املعرفة يف حد ذاا شيء ميكن اهلرب منهوال جي

واملعرفة العلمية اجلديدة خطرة . إن القوة املادية الكبرية تكون خطرة يف عصر املادية فقط؛ وليس يف عصر روحي
أمهية لو  ولعله يكون اكثر. اليوم ألا حدثت يف وقت أخفقت فيه الزعامة الروحية أن توضح الصلة بني العقيدة والعمل

  ) .أن العبادة الروحية تطورت بدالً من حماولة وقف التقدم العلمي، او الرجوع به القهقري 
. لقد كتب الرئيس ولسون قبل وفاته بأسابيع قليلة مقاالً استعرض فيه ديد املبادئ الثورية وأعمال الشيوعية( 

ا ال تستطيع االستمرار يف البقاء من الناحية املادية، إال إن حضارتن: إن اختصار املسألة بأسرها هو ما يلي: وختمه بقول
  )إذا استردت روحانيتها

هذا هو التحدي النهائي لكنائسنا : ( فهو يقول .. بعد كل هذا يرى أن احلل يكمن يف الكنيسة .. ويف األخري 
  ! ) ومنظماتنا السياسية وللرأمساليني عندنا، ولكل فرد خياف اهللا، او حيب بلده

ولدي من املعرفة بقدراا ما جعلين أطمئن .. أنا الذي ربيت فيها .. سلين أنا عن الكنائس : ١سم خبيب، وقالابت
  .. اطمئنانا تاما إىل أا أعجز من أن تؤدي هذا الدور اخلطري 

امع إن الكنائس مل يعد لديها من املسيحية ـ منذ ما أفسدها بولس أوالً، وقسطنطني ثانياً، والكنيسة وا
  .والبابوات ثالثاً ـ ما يصلح شريعة لإلنسانية

إن مستر داالس ـ حبكم عدم خربته يف هذا اال ـ يكلف رجال الكنيسة والزعماء الروحيني ماال قبل هلم به 
حني يطلب إليهم، مبا بني أيديهم من رصيد مهلهل للمسيحية، ومن تاريخ مرير بني الكنيسة ورجاهلا والدين وأهله 

مائر الناس وعقوهلم، ومن فصام نكد قامت بعده كل جوانب احلياة والفكر والشعور على أساس العداء للدين وبني ض
  .. ٢كله

إنه يطلب إليهم استحداث منهج من ذلك الرصيد املهلهل، يصل بني .. إنه يكلفهم بعد كل هذا ماال قبل هلم به 
املادة، وبني التقدم العلمي واهليمنة الروحية على هذا التقدم، وبني اإلميان والعمل، وبني الفردية واجلماعية، وبني الروح و
بأنه : ويرفض القول. منهج ال يفرق بني الدين وممارسة الدين.. العناية بتنمية احلياة للمجتمع مع سيطرة الروح اإلمياين

أن يكون لألشياء املادية كما يرفض . من غري املمكن احلصول على عدالة اجتماعية بدون ممارسة اإلحلاد واملادية
او أن يعتدي على احلرية العقلية والروحية . أو أن تكون العبودية واالستبداد وسيلة اإلكثار من اإلنتاج املادي. األولوية

وال جيعل التدين وسيلة واحدة )! الدين(منهج ال يطلب وقف التقدم العلمي باسم .. واالقتصادية يف سبيل هذا اإلكثار
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  ..إحدى صورها) العمل(فيه حىت يصبح ) العبادة(ويف النهاية منهج تتطور !.. لم واملعرفة القهقريهي عودة الع
فأىن جيد هذا املنهج يف بقايا التصور املهلهل؛ ويف أنقاض .. إن منهجا ذه الصفة ال ميكن أن يوجد يف الكنيسة 

معرب، بني طبيعة الدين الذي صاغته هذه املالبسات كلها، التاريخ املرير، ويف الفجوة اليت ال تعرب، واليت ال يقام عليها 
  !وبني طبيعة احلياة اإلنسانية بصفة عامة، وطبيعة هذه احلضارة املادية بصفة خاصة؟

ولكن الدين ال ميلك أن يصنع شيئاً .. حلماية األنظمة الغربية من الشيوعية) الدين(إن مستر داالس يريد أن جيند 
انه ال ميلك أن يصنع شيئاً يف صورته الباهتة اليت ! بني أنظمة مادية وأنظمة مادية من نوع آخر! ةيف هذه املعركة الصغري

  ! ال ميلك أن يدافع عن الناس وهو مطرود من حيام طرداً قبيحاً.. تراد له
دونه يطر! ، ويوجهونه حيث يريدون)أسياده(ال يصلح خادماً يلبس منطقة اخلدم، ويقف حبضرة ) دين اهللا(إن 

!.. رهن اإلشارة - يف شارة اخلدم  - مث يقف وراء الباب.. من حضرم فينصرف، وهو يقبل األرض بني أيديهم
  )!رجال الدين(كما يفعل من يسموم ! لبيك يا موالي: ويستدعونه للخدمة، فيقبل األرض بني أيديهم، وينحين قائالً

قائداً ال . حاكماً ال حمكوماً. عزيزاً كرمياً. قوياً متصرفاً. ناًال يرضى إال أن يكون سيداً مهيم) دين اهللا(إن ! كال
يصرفها . وهو ال حيمي الناس من الشيوعية وال من غري الشيوعية إال أن تكون حيام كلها رهن إشارته.. مقوداً 

مث . صغريها وكبريها: حني يتحاكم إليه الناس يف أمورهم كلها.. جبملتها، وينظمها من أطرافها، وينسقها وفق شريعته 
  .يرتضون حكمه يف ثقة ويف استسالم

لقد .. فلم تفلح .. لقد جربت األديان هذا .. وأي دين ميكن أن يقبل هذه املسؤولية الضخمة؟ : قال بعض القوم
  .اكتفت من سياستها بتوزيع صكوك الغفران

ديان البشرية مجيعا الذي ميلك منهجا فهو الدين الوحيد من بني أ.. اإلسالم ميلك هذا : نظر إليه خبيب، وقال
منهجا أصيال، مستقل .. جديدا للحياة غري الذي عرفته أوروبا وعرفه العامل يف فترة الفصام النكد وقبلها وبعدها 

إنه منهج للتصور واالعتقاد؛ .. وليس جمرد تعديل للحياة الراهنة وأوضاعها القائمة . منهجا شامال متكامال.. اجلذور 
الكفء لالضطالع مبهمة إعادة إنشاء احلياة البشرية على  - وحده  - ومن مث فهو .. منهج للعمل والواقع  كما أنه

  .قاعدة جديدة
  فكيف تثبتها؟.. إن هذه دعوى عريضة : قال الرجل

كما .. فوجدت أن اإلسالم مببادئه .. ويف مجيع األديان .. لقد حبثت يف اإلسالم كما حبثت يف املسيحية :  قال
  . و بتارخيه مجيعا مل يضع نفسه بديالً عن العلم واحلضارة، وال عدواً للعلم واحلضارةه

لقد وجدته يضع نفسه إطارا للعلم واحلضارة، وحمورا للعلم واحلضارة، ومنهجا للعلم واحلضارة يف حدود إطاره 
  .وحموره الذي حيكم كل شؤون احلياة

  . جتاه الكون املادي، وقوانينه، وقواه، ومدخراتهووجدته اإلعالن الشامل حلرية العقل البشري 
  .ووجدته اإليذان العام بانطالق العقل اإلنساين ليعمل ويبدع يف ذلك امللك العريض الذي استخلفه ربه فيه

لقد ازدهرت يف ظل اإلسالم حضارة كاملة بكل مقوماا اإلبداعية اليت كانت تتيحها هلا األدوات والوسائل يف 
واإلسالم يدفع هذا النمو ويقوده، ولكنه حيفظه دائماً داخل  - ألدوات والوسائل قابلة دائماً للتطور والترقيوا - حينها 

  !إطار الفطرة؛ ال يصطدم بطبيعة اإلنسان وخصائصه الثمينة، وال حيطمها ويكبتها، كما تفعل احلضارة املعاصرة
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العلم الكامل الشامل، املربأ من اجلهل والقصور  إن اإلسالم يكل رسم التصميم األساسي للحياة البشرية، إىل
  .إنه يكله إىل علم اهللا.. واهلوى كذلك 

فبما أن اهللا هو الذي أبدع الكون وما فيه؛ وأبدع قوانينه وطاقاته؛ وأبدع اإلنسان وزوده باستعداداته للعمل يف 
.. لبشرية وكل حقائق الطبيعة الكونية كل حقائق الكينونة ا - وحده  - وهو الذي يعلم .. مادة هذا الكون العريض 

.. القادر على أن يصنع لإلنسان نظام حياة؛ شامالً حلياته الفردية واجلماعية؛ وحلياته يف الكون احمليط به  - وحده  - فهو
 -كما أرادت الكنيسة ذات يوم - ويف الوقت ذاته ال يلغي العقل البشري ) .. جهلنا املطبق(يقابل ) علم مطلق(عن 
وفقط حيوطها بالسياج الواقي من ! األداة العظيمة، اليت وهبها اهللا لإلنسان ليعمل ا ويبدع؛ ال ليغلها أو يلغيهاهذه 

ويضع هلا املنهج الذي يقومها منها فال متيل؛ ويهديها . اهلوى، ومن التهور، ومن اخلبط يف التيه، ومن النكسة واالحندار
  . ا على السواءفال تضل؛ ويكفل هلا حريتها واستقامته

وبالتصور الذي . بضمانة من املنهج الذي أبدعه له مبدع اإلنسان واملادة) املادة(هو سيد ) اإلنسان(وذا يظل 
  ..ويف الوقت ذاته يشعره بأنه مستخلف يف هذا امللك العريض . يشعره بكرامته على اهللا؛ كما يشعره بعبوديته هللا

وحتارب أرفع ) اإلنسان(اليت حتيط بالبشرية اليوم، حتطم أهم ما يف كيان إن هذه احلضارة : سكت قليال، مث قال
وإن كانت هذه التسهيالت قد تكون مؤذية  - مقوماته اإلنسانية، ويف الوقت الذي تقدم له تلك التسهيالت الرائعة 

  .كما يقرر كاريل يف مواضع شىت من كتابه - لكيانه املادي ذاته 
لن يعمد إىل  - قيقة الكون ودور اإلنسان فيه، وبطبيعة منهجه الواقعي التجرييببطبيعة تصوره حل - واإلسالم 
  !ولن يعمد إىل تلك التيسريات اليت تقدمها الصناعة للحياة البشرية فيلغيها! املصانع فيحطمها

يقية بال سيمنحها قيمتها احلق.. إىل تغيري النظرة إىل هذه احلضاريات وقيمتها  - ابتداء  - ولكن اإلسالم سيعمد 
ال أن تكون هي املسيطرة عليه، وعلى . حبيث يصبح الروح اإلنساين املؤمن هو املسيطر عليها! مبالغة وبال خبس كذلك

  .. تصوراته ومشاعره وأوضاعه وأنظمته 
سيستنقذ الروح اإلنساين من املهانة اليت .. إن اإلسالم سيقر يف خلد اإلنسان قيمته العلوية ومقوماته الكرمية 

وعندئذ سيشعر أنه هو السيد، الذي ينبغي أن يسيطر على اآللة، وعلى ! وأشباههم) ماركس(و) دارون(رضها عليه ف
  ..اإلبداع املادي، واحلضارة 

قادراً على  - يف إطار عقيدته  - وحني يصبح الروح اإلنساين املؤمن هو املسيطر، فيومئذ سيصبح متمتعاً حبريته 
وهو جمرب مقهور ذليل لآللة؛ وللتصورات .. لعنصر اهلام الذي يفتقده الروح اإلنساين اآلنفاالختيار هو ا.. االختيار 

  !املنبثقة من دورا اآللية
والقدرة على االختيار ستتيح للروح اإلنساين املؤمن، أن يستبعد العناصر الضارة يف هذه احلضاريات، وينمي 

كما أن سيطرة الروح اإلنساين املؤمن ستتيح له . كينونة اإلنسانيةالعناصر الصاحلة، املتفقة مع احلاجات احلقيقية لل
التحرر من األوضاع املنافية لكرامته، ومن طرائق اإلنتاج وأنظمه العمل اليت در فيها مقومات اإلنسان الكرمية ، 

ر اإلنتاج املادي، على إمنا هي جمرد وسائل استغاللية لتنمية مقادي! فليست طرائق اإلنتاج وأنظمة العمل شرائع مقدسة
تغريت طرائق اإلنتاج وأنظمة العمل ) األشياء(أكرم وأغلى من ) اإلنسان(فإذا تقرر أن ! حساب املقومات اإلنسانية

  ..حبيث توائم بني وفرة اإلنتاج ومقومات اإلنسان الكرمية 



 ٣٥

  ومل يكن لسائر األديان؟.. فكيف كان لإلسالم كل ما ذكرت : قال الرجل
  .اإلسالم هو الدين الوحيد الذي بقي حمفوظا بصفائه وقدسيته من بني سائر األديان مجيعاألن : قال

وبالتايل هو الوثيقة .. والقرآن الكرمي هو الكتاب الوحيد من بني الكتب املقدسة مجيعا الذي ظل حيتفظ بقدسيته 
  ..  ١الوحيدة اليت ميكن اعتبارها رسالة اهللا إىل عباده

فقد عراها من التحريفات ما جعلها أفكارا بشرية أو أوهاما بشرية لبست لباس الدين،  أما سائر األديان،
ويف احلقيقة ال تعرب إال عن تلك األهواء واخلرافات اليت كانت تسكن عقول رجال .. وحاولت أن تعرب عن مراد اهللا 

  .الدين
  :القداسة

  .فحدثنا عن القداسة.. حدثتنا عن اخلربة : قلنا
فت من خالل أدلة كثرية أن الذي يضع الشرائع للعباد ال يصح أن يكون له من اهلوى واجلهل لقد عر: قال

  .. والغرور ما حيول بينه وبني التفكري السليم يف املهمة العظيمة اليت وكلت له 
 فاإلنسان ـ مهما مسا.. وقد وجدت من خالل الواقع أن هذا ال ميكن أن يتحقق بصورته املثالية يف اإلنسان 

  فكيف ميكنه أن ينقذ غريه؟.. والغريق ال ميكن أن ينقذ نفسه .. هو غريق كسائر الغرقى .. وتقدس ـ سيبقى إنسانا 
وقد رأيت أن اإلنسان مل .. منذ بدأ هذا العامل إىل اليوم ..  ل التأكد من هذا حبثت يف قوانني العامل ودساتريه جأل

  !٢يفلح إيل اآلن يف الكشف عن دستور حياته
وال نرى دولة من دول العامل إال وهلا دستورها .. كيف تقول هذا : حك رجل منا بصوت عال، وقالض

  .وقوانينها اليت تنظم حياا
أال ترى املريض قد يستعمل .. وجود الشيء ال يعين صحته وال فاعليته : التفت إليه خبيب مبتسما، وقال

  .ما أنه قد يكون سبب هالكهك.. ولكن ذلك الدواء قد يكون سبب شفائه .. الدواء
أما إن وصفه له طبيب فلن يكون إال سبب صحته .. قد يكون سبب هالكه إن وصفه له دجال : قال الرجل

  .. وعافيته 
وليس هناك من طبيب يعرف البشر، ويعرف ما يصلحهم غري رم الذي .. صدقت فيه هذا : قال خبيب

  )١٤:امللك(للَّطيف الْخبِري ﴾ ﴿ أَال يعلَم من خلَق وهو ا:خلقهم
  وأولئك العمالقة اخلرباء من علماء القانون؟: قال الرجل
وال ميكن .. هلم شهوات البشر وأهواؤهم وأمراضهم .. فسيظلون بشرا .. أولئك مهما مسوا : قال خبيب

  .  للمريض أن يعاجل صحيحا
  :كتخبطهم قبلها يف تصورهم حلقيقة اإلنسان.. ولعل أكرب دليل على ذلك هو ختبط البشر يف وضع القوانني 

لو طلبت من عشرة خرباء أن يعرفوا القانون، فعليك أن تستعد لسماع : (لقد قال بعض خرباء التشريع مقررا هذا
                                                

 . من هذه السلسلة) مثار من شجرة النبوة(، و)الكلمات املقدسة(املثبتة هلذا يف رساليت  انظر األدلة الكثرية )  ١(
 . لوحيد الدين خان) اإلسالم يتحدى(انظر التصرحيات املرتبطة ذا يف كتاب )  ٢(
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  ! ! )أحد عشر جوابا
بار قد ال جند لبعض ك - رغم تعدد هذه املدارس - لقد انقسم خرباء التشريع إيل مدارس فكرية كثرية ؛ ولكننا

  ! علماء القانون فيها مكانا
  ما سر ذلك؟: قال الرجل
إن سبب ذلك يرجع إىل عجز هؤالء اخلرباء عن التوصل إيل أساس صحيح ميكن إقامة صرح : قال خبيب

وأن .. إم جيدون أن القيم اليت حياولون مجعها يف هيكل الدستور يستحيل وضعها يف ميزان واحد ..  التشريع عليه 
قانون يف حماولته هذه كمثل الرجل الذي يزن جمموعة من الضفادع مبجموعة أخري مماثلة ؛ فكلما وضع مثل رجل ال

اليت استهدفت  - جمموعة يف كفة وجد أن ضفادع الكفة الثانية قد وثبت إيل املاء مرة أخرى، ومن مث باءت كل اجلهود
  .بالفشل الذر يع - احلصول علي الدستور املثايل

أن احلضارة الغربية مل جتد حال هلذه : وإا حلقيقة: ( عن هذه املشكلة قائال) فريدمان . و(لقد عرب األستاذ 
  ١)املشكلة غري أن ترتلق من وقت آلخر ، من اية إيل اية أخري

اليصبح نافذ املفعول إال إذا كانت تسنده قوة من ورائه ،  - أي دستور - أن الدستور) جون آستني(والحظ 
رجل (القانون هو احلكم الذي أصدره : (علي النحو التايل ١٨٦١يف كتابه ، الذي نشر ألول مرة عام )القانون(فعرف 

  ٢)رفيع املرتلة سياسيا ملن هو أدين منه يف املرتبة السياسية
  )مرسوما لصاحب السيادة(وقد أصبح التشريع بناء علي هذا التعريف 

إنه ال ميكن منع احنرافات احلكام إال إذا : الفكرة ، وقالوا ولذلك شن احملدثون من العلماء محلة شديدة علي هذه
وأنكروا أي قانون أو دستور ال حيرز رضا اجلماهري ؛ وترتب . . دعامة أساسية يف التشريع) رضا الشعب العام(كان 

ألن  علي ذلك أن ضوابط كثرية جيمع علي صحتها وإفادا مجيع أهل العلم ومعلمي األخالق ال ميكن تنفيذها ،
  . الشعب ال يوافق عليها

كما . . فاألمريكيون ـ مثال ـ مل يتمكنوا من إدخال مشروع قرار حيرم اخلمر ، ألن الشعب مل يرض عنه
اضطر الربيطانيون إيل إدخال تعديالت هامة يف قانون عقوبة القتل ، واضطروا إيل إباحة أنواع حمرمة من العالقات 

  !ثقفني ، واحتجاج علماء القانون اجلنسية ، علي الرغم من ضجيج امل
إا اختالفهم حول قابلية .. بل إن هناك مسألة أخرى تدل على ختبط املشرعني يف هذا اال .. ليس هذا فقط 

  : القانون للتغري
 رواجا كبريا يف العصور الوسطي ، ويف العصور اليت تلتها ، ومؤداها أن الطبيعة) القانون الطبيعي(لقد لقيت نظرة 

فالطبيعة تطالب أن يكون حق السيطرة واحلكومة ملطالبها الطبيعية ودعائمها : (البشرية هي املصدر احلقيقي للتشريع
  ٣)، ولذلك البد من إقامة حكومة بقوة العقل) العقل(وقد أعطت الطبيعة هذه الدعائم لإلنسان يف صورة . الرائدة

                                                
)١  (W. Friedman<Legal Theory,P.١٨  
)٢  (A Text Book of Jursprudence,P , ٥٦  
)٣  (Boden Liener,Jurisprudence , ١٦٤  



 ٣٧

وهذه .. إنه البد من دستور موحد صاحل لكل العصور:يل وقد أعطت هذه النظرية أساسا كونيا للمشرعني ، فق
  . هي نظرية علماء القرنني السابع والثامن عشر حول القانون

ليس هناك : (يف هذا) كوهلري(يقول .. مث جاءت مدرسة أخرى ادعت استحالة معرفة األسس الكونية للدستور 
وليس لنا إال أن جنهد أنفسنا يف . لعصر آخر صاحلا - بالضرورة - دستور أبدي، وأي تشريع يصلح لعصر ما ليس
فقد يكون دستور ما خريا لطائفة من الناس ، مث يسب هالك طائفة . البحث عن دستور يالئم كل حضارة علي حدة

  ١)أخري
وقد قضت أفكار هذه املدرسة األخرية علي حتكم القانون واستقراره ، فهي تدعو اإلنسان إيل فكرة التغري العمياء 

وقد قلبت هذه الفكرة مجيع القيم اإلنسانية رأسا .. بية؛ وهي لن تنتهي إيل حد ما حيث إا تفتقر إيل األساسوالنس
  .علي عقب

لقد .. باإلضافة إىل هذه املدارس هناك مدرسة أخرى تدعو إىل إحراز أكرب قدر من مقومات العدل يف التشريع 
اطمأننت إيل صدقها  - إن راسكو باوند يدعو إيل فكرة): (ونددين راسكو با(معلقا علي فكرة ) اللورد رايت(كتب 

  ٢)البحث عن العدل(وهي أن اهلدف األساسي واالبتدائي للتشريع هو  - بعد مجيع جتاريب ودراسيت يف القانون
، وهكذا مرة أخري نرجع ) وكيف ميكن تعيينه؟(؛ ) ما العدل؟: (فإذا سلمنا ذه النظرية واجهنا سؤاال هاما هو

  )!جون آستني( إيل
ومرة أخري نقف أمام ظاهرة أن اإلنسان لن يستطيع الكشف عن أساس واقعي للتشريع ؛ رغم اجلهود اجلبارة 
اليت بذلت يف هذا احلقل منذ مئات السنني ، ويزداد يوما بعد يوم شعور باملرارة وخيبة األمل بني رجال التشريع ، ألن 

  . أهداف الدستورالفلسفة احلديثة قد فشلت يف حبثها عن 
اليت البد للدستور املثايل أن حيافظ عليها؟ ) املصاحل(ما : (لقد تسائل الربوفيسور جورج وهيتكروس باتون قائال

ميكن قبوله ) ميزان للقيم(وما أكثر ما نرجو من الفلسفة عن . ويدخل يف دائرة فلسفة التشريع) بالقيم(إنه سؤال يتعلق 
  .لدي مجيع األطراف

أنه ليس هناك من أساس لشئ من النظم إال للدين ؛ ولكن احلقائق الدينية تصلح كعقيدة ووجدان ، وال  واحلقيقة
  ٣)ميكن قبوهلا علي أساس االستدالل املنطقي

إن مجيع حماوالت الدراسة الفلسفية للبحث عن : رأيا لبعض علماء التشريع يقول) باتون(وقد نقل الربوفيسور 
  .ريع قد انتهت إيل غري ما نتيجة يف فلسفة التش) األهداف(

حتدد األسس عند تطوير التشريعات ؟ مل يتمكن املشرعون من التوصل ) قيم مثالية(أهناك حقا ) : باتون(ويتسائل 
القدمية ) القانون الطبيعي(لقد استخرج أصحاب نظرية :  (ويستطرد قائال.. إيل هذه القيم حين اآلن ، غري أا البد منها

ولكن إذا ما أردنا حنن أن نأيت بتشريع علماين ، فأين سنجد أساس القيم املتفق .. حلقائق اإلهلامية يف الدينأسسهم من ا

                                                
)١  (Philosophy of Low,p,٥  
)٢  (Interpretation of Modren Legal Philosophies, N.T,١٩٧٤ P.٧٩٤  
)٣  (A Text Book of Jurisprudence,p,١٠٤  
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  )عليها؟
فقد كان الدين يسهم إسهاما . وهذه التجربة املريرة تدعو اإلنسان للعودة إيل اجلهة اليت احنرف عنها منذ قرون

ال يوجد مثال واحد يف (أنه :  القانون املعروف السري هنري مني ويري خبري.. فعاال يف وضع دساتري الزمن القدمي
القوانني اليت مت تسجيلها كتابة من قانون الصني إيل بريو ، إال وكان ذا عالقة بالطقوس الدينية والعبادات منذ بداية 

  ١)أمره
. تور هلم بدون هدي اهللافالبشر يقرون بأم عاجزون عن وضع دس.. إن هذه التصرحيات مجيعا تلجئنا إىل اهللا 

حني ) الدكتور فرويدمان(وبدال من املضي يف اجلهود اليت ال تأيت بنتائج مثمرة علينا أن نعترف بالواقع الذي يدعونا إليه 
واألساس الذي .. يتضح بعد دراسة هذه اجلهود املختلفة أنه البد من هداية الدين لتقييم املعيار احلقيقي للعدل:(يقول

  ٢)ن إلعطاء العدل صورة ينفرد هو به يف حقيته وبساطتهحيمله الدي
  .فالتصرحيات لن توقعنا إال يف التقليد.. وحنن نريد إثباتات .. إن أكثر ما ذكرت تصرحيات : قال رجل منا
لقد رحت أحبث يف .. وهلذا مل أكتف مبا ذكرت لكم من تصرحيات .. أنا أكره التقليد .. صدقت : قال خبيب
  .ين على مجيع األسس الالزمة اليت يبحث عنها املشرعون لصياغة دستور مثايلمدى توفر الد

فأول األسئلة وأمهها بالنسبة ..  مصدر التشريعوهي مشكلة .. وقد بدأت بأهم مشكالت التشريع اإلنساين 
  ومن ذا يعتمده حين يصبح نافذ املفعول؟! من الذي يضعه : ألي تشريع هو البحث عن مصدر هذا التشريع

  :ومن الصعب أن جيدوا.. مل يصل خرباء التشريع إيل إجابة عن هذا السؤال حين اآلن 
هو أو  - ألنه لو أننا خولنا هذا االمتياز للحاكم ، رد كونه حاكما ، فليس هناك أساس نظري وعلمي جييز متتعه

نفعا ؛ فإن إطالق أيدي احلكام مث إن هذا التحويل من ناحية أخري ال جيدي .. بذلك االمتياز  - شركاؤه يف احلكم
ـ أمر ال تطيقه وال حتتمله اجلماهري   .ليصدروا أي شئ لتنفيذه ـ بوسيلة القوة 

إذا نظرنا إليه  - أي جمتمع - ولو أننا خولنا سلطة التشريع لرجال اتمع ، فهم أكثر جهالة ومحقا ؛ ألن اتمع
فهذا العمل يتطلب مهارة فائقة وعلما .. البد منها عند التشريع ككل ، ال يتمتع بالعلم والعقل والتجربة ، وهي أمور 

وخربة ، وهو ما ال تستطيع العامة من اجلماهري احلصول عليه ؛ كما أا وإن أرادت لن جتد الوقت الكايف لدراسة 
  .املشكالت القانونية وفهمها

  .من السهل أن نقوم حبل وسط: قال رجل منا
  ما هو؟: قال خبيب
  .مث يصدر هؤالء القوانني والتشريعات باسم الشعب.. أن خيتار الشعب من ميثله : قال الرجل

من املمكن أن ندرك محاقة هذا احلل الوسط ، حني جند أن حزبا سياسيا ال يتمتع إال بأغلبية : ابتسم خبيب، وقال
  .لغنيمن أفراد اتمع البا% ٤٩من مقاعد الربملان حيكم علي حزب األقلية الذي ميثل % ٥١

.. لتحكم علي أغلبية السكان) أقلية(واألدهى من هذا أن هذا احلل حيتوي علي فراغ كبري جدا تنفذ منه 
                                                

)١  (Sir Henry Maine< Early Low & Custom< p.٥  
)٢  (Legal Theory.P. ٤٥٠  
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قد وصلت إيل مقاليد احلكم عن طريق االنتخابات العامة اليت أجريت يف  ١فاحلكومة اليت حكمت بالدنا قبل فترة
الربملان يف حني أن نواب هذا احلزب مل حيصلوا إال علي من مقاعد % ٧٠فيها بنسبة ) اليمني(وقد فاز حزب ..  البالد
وهذا هو ما حدث يف االنتخابات اليت أجريت قبل سنة، وحصل حزب . من أصوات الشعب يف االنتخابات% ٤٠

ولكنه رغم ذلك كان له احلق يف تشكيل احلكومة ، ! من جمموع األصوات% ٥٠الشمال يف كلتيهما علي أقل من 
إال يف ) الشمال(، ومل تكن بطولة حزب )املعارضة(ني األخرى كانت موزعة بني نواب األحزاب ألن أصوات الناخب

  .أنه أحرز أصواتا أكثر من أي حزب آخر علي حدة
وال أستثين من هذه القاعدة إال االنتخابات املزعومة اليت جتري يف األنظمة الشمولية، فيفوز زعماؤها بأرقام خيالية 

  !لألصوات
  .مرة أخري أمام ظاهرة البحث عن أساس القانون ومصدرهوهكذا نقف 
  فهل استطاع الدين أن يواجهه؟.. إن هذا حتد حقيقي : قال الرجل
إنه ..  لقد رأيت الدين ستجيب هلذا التحدي اخلطري ، الذي قد يدمر سعادة البشرية كلها .. أجل : قال خبيب

ض والكون ؛ فالذي أحكم قوانني الطبيعة هو وحده الذي يليق وحده خالق األر) اهللا(هو ) التشريع(إن مصدر : يقول
  .وليس هناك من أحد غريه سبحانه ميكن ختويله هذا احلق.. أن يضع دستور حضارة اإلنسان ومعيشته

هل هناك أحد غري اهللا : إن هذا اجلواب معقول وبسيط لدرجة أنه يصرخ قائال ، لو استطعنا أن نسمع نداءه
  طيع أن يسوى هذه املشكلة املصريية؟سبحانه وتعايل يست

لقد وصلت بنا هذه اإلجابة إيل مكاا احلقيقي من التشريع واملشرع ؛ بعد أن استحال علينا املضي خطوة ما يف 
  .ظالم الضاللة عن اهلدي احلقيقي

  .اهللا:الطبيعي  أنه ال ميكن قبول إنسان حاكما ومشرعا لإلنسان ؛ وال يتمتع ذا احلق إال خالق اإلنسان وحاكمه
لكن التشريع ال يتوقف عند مصدره .. ووعينا الدور الذي ميكنه أن يلعبه الدين فيها .. وعينا هذا : قال رجل منا

  .. فقط 
وقد وجدت أن من أهم األسئلة لدي علماء القانون حتديد عناصر .. لقد حبثت يف هذا أيضا : قال خبيب

ال ميكن االستغناء عنها يف أي  يف التشريع عناصر أساسيةناك عنصرا أو هل هي كلها إضافية ، أو أن ه.. التشريع
  .دستور عند تعديله ، أو جتديده أو تغيريه؟ 

. مل يستطع خرباء التشريع الوصول إيل اتفاق يف هذا الصدد ، رغم البحوث الطويلة اليت أجريت يف هذا الباب
تع بالدوام واألبدية ، مع عناصر أخري تتصف باملرونة ، فيمكن وهم يسلمون نظريا بأنه البد من عنصر يف التشريع يتم

  .االستغناء عنها عند الضرورة
. سوف يكون مصدر شقاء دائم للبشرية) األبدي واإلضايف: (ويرون أيضا أن افتقار الدستور إيل أحد العنصرين

من أهم ما : (بقوله Cardozoاردوزو وقد عرب عن هذه احلالة أحد قضاة الواليات املتحدة األمريكية ، وهو القاضي ك
  )أن نصوغ له فلسفة للتوفيق بني الرغبات املتحاربة حول ثبات عنصر وتغري عنصر آخر: حيتاج إليه التشريع اليوم

                                                
 . يف زمنه) اهلند(ين خان عن حكومة بالده هذا املثال ذكره وحيد الد)  ١(
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البد من عنصر التحكم يف التشريع ، ولكن ):(راسكو باوند(ويقول خبري آخر يف شئون القانون وهو الربوفيسور 
ولذلك بذل الفالسفة قصارى جهودهم للتوفيق بني مقومات التحكم والتغيري يف . لتشريع جامداهذا ال يعين أن يصبح ا

  )هذا اال
واحلق أنه ال ميكن التوصل إيل أساس مييز بني عناصر القانون الذي وضعه اإلنسان بعضها وبعض، فكل عنصر 

ا عن اإلتيان بذلك الدليل ؛ فقد نري اليوم يدعي أنه صاحل للدوام يلزمه أن يقدم دليال علي ذلك ؛ وهو عاجز متام
  .عنصرا من الدستور يصاغ بناء علي رغبات الشعب ، فقد ال يعجبهم ذلك أو يرونه قد فقد صالحيته مبضي الزمن

  فهل يوجد يف التشريع اإلسالمي التمييز بني العناصر الثابتة واملتطورة؟: قال رجل منا
وسأشرح لكم هذا عند .. الدنيا التمييز بينهما كما يوجد يف اإلسالم وال يوجد يف مجيع أديان .. أجل : قال

  .حديثنا عن سائر خصائص الشريعة اإلسالمية
  .واليت جعلتك تفضله على التشريع البشري.. فحدثنا عن املزايا األخرى للتشريع الرباين : قال الرجل
  .. ال ميكنين أن أذكرها لكم مجيعا .. هي كثرية جدا : قال خبيب

ولذلك .. إن املشنقة تنتظرين، وهي مشتاقة ألن تلف حبلها على عنقي : ابتسم، وهو يقول مشريا إىل املشنقة
ولكن مع ذلك سأذكر لكم بعض األمثلة مما وجدت الشريعة قد جنحت فيه يف الوقت الذي أخفق .. البد أن أختصر 

  .فيه التشريع البشري بسبب عدم تقدس من يضعون هذا التشريع
، ) كل عمل يضر باألمن العام أو نظام احلكم القائم(بأا ) اجلرمية(عرف الدستور الذي وضعه اإلنسان  لقد

وقد دفع هذا األساس القانون البشري إىل إقرار أن .. فالتشريع اإلنساين ال جيد أساسا غري هذا العتبار عمل ما جرمية 
فالقانون البشري ـ على هذا االعتبار ـ ال . راها ألحد الطرفنيليست جبرمية ، إال إذا متت جربا أو إك) الزنا(جرمية 
  )الزنا(جرمية ، وإمنا اجلرمية احلقيقية عنده هي اجلرب واإلكراه الذي سبق ) الزنا(يعترب 

وقد وجدت أن الدين أصدق يف هذا االعتبار من .. جرمية مطلقة ) الزنا(وهذا خمالف ملا جاء به الدين من اعتبار 
فهو ينشئ مشكالت األطفال غري الشرعيني، ويضعف روابط .. فالزنا حيمل فسادا نفسيا واجتماعيا كبريا . .القانون 

الزواج ؛ باإلضافة إىل كونه يصدر عن عقلية تفضل اللذات السطحية يف احلياة، وتريب عقال خائنا، وختلق السرقة 
ال  - رغم ذلك - ولكن القانون .. تمع كله واللصوص، وتروج االغتياالت واالنتحار واخلطف ؛ ومن مث يفسد ا

  .الذي مت بالرضا املتبادل) الزنا(يستطيع اعتباره جرمية ألنه ال جيد أساسا لتحرمي 
ألن القانون يتصور أن األكل والشرب حق من احلقوق الطبيعية لإلنسان ، وهو حر .. وهكذا بالنسبة للخمر 

للقانون أن يتدخل يف حقوق الطبيعة ، ومن مث مل يكن شرب اخلمر والسكر  يف اقتناء ما يريد أن يأكله ويشربه ؛ وليس
الذي يتبعه جرمية يف الواقع ، إال إذا اعتدي شارب اخلمر علي أحد املواطنني يف هذه احلالة من السكر ؛ أو خرج إيل 

  !الةالشارع وهو سكران ؛ فاجلرمية ليست هي حالة السكر بل االعتداء علي اآلخرين يف تلك احل
وقد وجدت أا يف هذا أصلح لإلنسان من .. لكن الشريعة ختالف ذلك وتعترب شرب اخلمر جرمية تعاقب عليها 

فاخلمر تضر بالصحة ، وتبدد أموال الناس ، وتؤدي مبدمنيها إيل كوارث اقتصادية حمققة ، وتضعف الشعور .. القانون 
واخلمر خري مساعد للمجرمني ، فهي تشل .. رويدا األخالقي ، حين إن اإلنسان يتحول إيل حيوان رويدا 

ولكن القانون ..  اإلحساسات اللطيفة ، حىت يستطيع اإلنسان اقتراف أية جرمية من السرقة والقتل ، وهدر العصمة 
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اإلنساين رغم هذه املعايب الشنيعة لن يتمكن من حترمي اخلمر ، ألنه ال جيد جوابا يسوغ تدخله يف حق من حقوق 
  ! !١ان الطبيعيةاإلنس

  :التأثري
.. فحدثنا عن الثالث الذي جعلك تعترب الربانية ركنا من أركان الشريعة .. حدثتنا عن الركنني األولني : قلنا

  .وخاصة من خصائصها األساسية
 لقد عرفت من خالل أدلة واقعية كثرية أن الشريعة الوحيدة اليت تستطيع أن تؤثر يف الناس هي الشريعة اليت: قال

وهو مع ذلك كله مطلع .. يفرضها إله قوي حاكم له سلطة على عباده، فهو جيازيهم إن أحسنوا، ويعاقبهم إن أساءوا 
  .عليهم يعرف سرهم وعالنيتهم

  .. وبسهولة ويسر.. وهذا الذي عرفته ميكنكم أن تعرفوه مجيعا 
ان وشهودمها الكذب، فلم يتبني الصدق فأنتم تعرفون أنه لو طرحت ـ مثال ـ قضية أمام القانون، وتعمد الفريق

  . فإن القاضي يف هذه احلالة لن يتمكن من احلكم بالعدل مهما حاول.. أمام القاضي 
حيرك الناس ، وحيملهم علي اإلدالء بالبيانات الصادقة للوصول ) وراء القانون(ولذلك كان البد من قانون آخر 

ذا املبدأ ، حىت إا تلزم كل شاهد أن يقسم باهللا أن يقول احلق قبل وقد اعترفت مجيع حماكم العامل .. إيل العدل 
وهو دليل واضح علي أمهية املعتقدات الدينية ، حىت أصبحت أميان احملاكم أضحوكة ، تقليدا ال .. اإلدالء بشهادته 

  .يأيت بأي نفع
  ) .. التأثري(ليس هذا فقط ما أريده بالركن الثالث، والذي أمسيه عادة 

  .. وهو قناعة املتلقي بالقانون الذي حيكمه .. ك شيء مهم تفتقر إليه أكثر القوانني هنا
يف نظر اتمع أيضا، وأي بند من قانون ) جرمية(يعاقب عليه القانون ) عمل(فمما البد منه أن يكون أي 

؛ فإن القانون يبقى قاصرا  مكتوب ال ميكنه أن يوفر نفسية يف اتمع ، ترى يف عمل ما جرمية ، كما يراه القانون
  .وال يعاتب نفسه يف احتياله.. سيجد بسهولة من حيتال عليه .. ضعيفا 

ويقبض عليه رجال الشرطة بكل ..  ويعتربه اتمع مذنبا ) مذنب(إذ البد من أن يشعر مرتكب اجلرمية بأنه 
ولذلك كان البد أن تكون كل . الرجلحكما ضد ذلك  - وهو يف غاية االطمئنان - اقتناع ، مث يصدر قاضي احملكمة 

  .. أيضا ) ذنبا(جرمية 
أن أي تشريع لن ( وهذا الذي أقوله هو ما يراه أصحاب املدرسة التارخيية من رجال القانون، فهم ينصون على 

شريع يصيب هدفه إال إذا كان مطابقا لالعتقادات السائدة عند اتمع الذي وضع له ذلك القانون ، ولو مل يطابق الت
  ٢)اعتقادات اتمع فالبد من فشله

لرجال القانون غري صائب يف مغزاه احلقيقي الذي يرمي إليه ) املدرسة التارخيية(هذا الرأي الذي عربت عنه 
  .إطالقا، ولكن له مع ذلك حمال من الصدق يف هذا اجلانب الذي نتحدث عنه

                                                
 . من هذه الرسالة) احلزم(سنرى التفاصيل املرتبطة مبوقف اإلسالم من اجلرائم املختلفة يف فصل )  ١(
)٢  (A.Text Book of Jurisprudence,p.١٦  
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  .. روادع اليت حتاول أن حتمي القانون أنتم تشاهدون يف الواقع مدى ضعف ال: سكت قليال، مث قال
ذلك أن خوف الشرطة واحملكمة ال يكفي لدرء اجلرائم ، وإمنا البد أن يكون هناك وازع يف اتمع مينع الناس 

كل هذه العوامل .. من ارتكاب اجلرائم ، ألن الرشاوى ، واحملسوبيات ، وخدمات احملامني البارعني ، وشهود الزور 
رم من أية شرطة أو حمكمة إنسانية ، وارم ال يرهب عقابا ، أي عقاب ، لو استطاع أن يفلت من تكفي حلماية ا
  .أيدي القانون

  فكيف حلت الشريعة الربانية هذه املشكلة؟: قال رجل منا
إلهلي هي ، اليت حيملها الشرع ا) اآلخرة(فعقيدة .. لقد توفر يف الشريعة اإلهلية الصحيحة كل دوافع التأثري : قال

خري وازع عن ارتكاب اجلرائم ، وهي تكفي لتبقي إحساسا باجلرمية واللوم يعتمل يف قرارة ضمري اإلنسان لو أديل 
  .بشهادة كاذبة أمام القاضي

  فهل حدث مثل هذا يف الواقع؟: قال رجل منا
الذي راح يلغي شرع اهللا بل ظل يعمل يف الواقع قرونا طواال إىل أن جاء احلكم االستبدادي .. أجل : قال خبيب

  .. ليحل بدله أهواء البشر 
  :واحلقيقة أعظم من أن تصور.. هي جمرد أمثلة ..  ١سأضرب لكم أمثلة عن ذلك

  .. بالتهرب من اجلرمية واستعمال كل احليل لذلك .. وسأبد مبا كنا فيه 
املخالفني للقانون حياولون الفرار  أنتم تعرفون أن القوانني تفرض عقوبات رادعة على من يرتكبون اجلرائم، ولكن

من قبضتيه، والتفلت من دائرة سلطانه، ويف غفلة من القانون والرقباء عليه، يقدمون على أعماهلم، مستخفني عن 
األعني، أو ظاهرين وقد ألبسوا عملهم اآلمث ثوب القانون أو مستندين إىل ذي سلطان يشفع هلم، أو حيمي ظهرهم، إىل 

  .صور التفلت من يد القانون آخر ما نعرف عن
فإذا نظرنا إىل ما يفرضه قانون اإلميان على صاحبه وجدنا صورة أخرى، ومنطقاً آخر، وجدنا املؤمن إذا زلت 

سرعان ما يستيقظ ضمريه، ويدفعه دفعاً حىت يذهب إىل يد  - وهو بطبيعته بشر خيطئ ويصيب - قدمه فاقترف جرماً 
العقوبة لنفسه تطهرياً من آثام اإلمث، وأوزار العصيان، ورجاء يف أن تكون كفارة له  العدالة، فيعترف باجلرمية ويطلب

  .عن ذنبه، وشفيعاً له إىل ربه، ال مينعه من االعتراف أن فيه جلد ظهره أو قطع يده أو إزهاق روحه
زنيت، وإين يا رسول اهللا، ظلمت نفسي و: ، فيقول يأيت رسول اهللا  - هو ماعز بن مالك - فهذا رجل عريب 

ويرد الرجل مرة ومرة ومرة، والرجل مصر على ! .. لعلك المست؟ لعلك قبلت: أريد أن تطهرين، فيقول له 
أخرياً إقامة  االعتراف خبطيئته، مصر على التطهر منها بإقامة حد اهللا عليه، ولو كان الرجم باحلجر، ويأمر الرسول 

  .٢يف عفو اهللا ومغفرتهاحلد عليه، فيتقبله صابراً حمتسباً، راغباً 
وقد ارتكبت الفاحشة  - وهذه امرأة أعرابية تعرف بالغامدية، تزين وحتبل من زناها، فيأيت عليها ضمريها املؤمن 

                                                
 . للشيخ يوسف القرضاوي) اإلميان واحلياة(هذه األمثلة منقولة بتصرف من كتاب )  ١(
الـنيب  (ورددنا على ما ارتبط ا من شبهات يف رسالة .. يف ذلك ) مسلم وأبو داود والنسائي ارواهاليت ( ذكرنا القصة ) ٢(

 .من هذه السلسلة) املعصوم
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إين قد زنيت فطهرين؟ فريدها الرسول فتأيت يف الغد : تقول له وجاءت رسول اهللا .. إال أن تتطهر منها جهاراً  - سراً
  !!فو اهللا إين حلبلى.. مل تردين؟ لعلك أن تردين كما رددت ماعزاً  ..يا رسول اهللا : فتقول

  .فاذهيب حىت تلدي.. أما ال : فيقول هلا
وتذهب املرأة تنتظر الوضع، ومتضي عليها األيام واألشهر دون أن ختبو جذوة ضمريها، فما إن ولدت حىت أتت 

  .ها قد ولدته: بالصيب يف خرقة، وقالت للرسول
  .يب فأرضعيه حىت تفطميهفاذه: قال هلا

أربعة وعشرون  - وهي يف العادة حوالن كامالن - وتعود املرأة إىل دارها ترضع ولدها، ومتضي مدة الرضاع 
  .شهراً مل يستطع اختالف الليل والنهار فيها أن ينسي املرأة ما ارتكبت من خطيئة

ع املرأة إىل رسول القوانني طائعة وبغري إعالن من حمكمة، وال تنبيه من حاكم، وال حراسة من شرطي ترج
هذا يا نيب اهللا قد فطمته، : خمتارة، لتلقى مصريها الذي رضيته لنفسها فتقدم إليه الصيب ويف يده كسرة من اخلبز، وتقول

  .وقد أكل الطعام
  .. ١بداً بعد هذا أن يقيم عليها احلد ومل جيد النيب 

  .. ليس هذا فقط 
 وضعها البشر ألنفسهم، أو يضعها هلم مجاعة منهم، تفرض ضرائب على أهل املال أنتم تعرفون أن القوانني اليت

منهم لقاء ما تقدم هلم الدولة من خدمات، وأداء ملا جيب عليهم من مشاركة يف أعباء األمة وواجباا، ولكنا جندهم 
  .يتهربون من أدائها بكل وسيلة، ويتحايلون على التخلص من التزامها بكل سبيل

وا هذا بالزكاة يف اإلسالم، تلك الضريبة اليت فرضها اإلميان عبادة على املسلم، يتقرب ا إىل مواله، ويقدمها قارن
العاملني  - طيب النفس، راضي القلب، حماوالً أن تكون من أطيب ما عنده وأفضله، حياسب نفسه قبل حساب جباا 

  .ه ينفد وما عند اهللا باقوقد يبذل أكثر مما يطلب منه موقناً أن ما عند - عليها
فمررت برجل،  - أي جابيا للزكاة - مصدقاً  بعثين النيب : لقد حدث أيب بن كعب ـ رضي اهللا عنه ـ قال

  ..أد ابنة خماض، فإا صدقتك: مل أجد عليه فيه إال ابنة خماض، فقلت له - من األنعام - فلما مجع يل ماله 
ولكن هذه ناقة فتية عظيمة مسينة ) أي ال يقدر أن يركب وحيمل عليه(ذاك ما ال لنب فيه وال ظهر : فقال الرجل

  .فخذها
منك قريب، فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما  ما أنا بآخذ ما مل أومر به، وهذا رسول اهللا : فقلت له

  .فإن قبله منك قبلته، وإن رده عليك رددته.. عرضت علي فافعل 
  .فإين فاعل: قال

أتاين رسولك : يا نيب اهللا: ، فقال له لناقة اليت عرض على حىت قدمنا على رسول اهللا فخرج معي، وخرج با
ليأخذ مين صدقة مايل، وأمي اهللا ما قام يف مايل رسول اهللا، وال رسوله قط قبله، فجمعت له مايل، فزعم أن ما علي فيه 

قد .. وها هي ذي . يمة ليأخذها فأىب عليابنة خماض، وذاك ما ال لنب فيه وال ظهر، وقد عرضت عليه ناقة فتية عظ
                                                

 .رواه مسلم)  ١(
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ذاك الذي عليك، فإن تطوعت خبري أجرك اهللا فيه وقبلناه : (  خذها، فقال له رسول اهللا .. جئتك ا يا رسول اهللا
  )منك

  .فها هي ذي يا رسول اهللا قد جئتك ا فخذها: قال
  .١ودعا يف ماله بالربكة.. بقبضها  فأمر رسول اهللا : قال

  .. لك فقط ليس ذ
.. ال ميكن أن ينفذها إال اإلميان .. أنتم تعرفون أن هناك قوانني كثرية تعجز مجيع أجهزة الدولة أن تنفذها 

  :سأضرب لكم أمثلة عنها
ولكن هل تستطيع عني القانون أن ترى كل .. لقد أصدر عمر بن اخلطاب قانوناً مينع غش اللنب خيلط باملاء 

ولكن اإلميان هو الذي .. أنتم تعرفون أن القانون أعجز من هذا! .. تقبض على كل غاش خمالف؟ وهل تستطيع يده أن
  .يعمل عمله يف هذا اال

لقد روي أنه بعد أن أصدر عمر ـ رضي اهللا عنه ـ هذا القانون مر على بيت امرأة وهي تأمر ابنتها أن ختلط 
إنه ال ! أين حنن من أمري املؤمنني؟: فترد األم قائلة.. املؤمنني  اللنب طمعاً يف زيادة الربح، لكن البنت تذكرها مبنع أمري

  !!إن كان أمري املؤمنني ال يرانا فرب أمري املؤمنني يرانا: وترد البنت املؤمنة.. يرانا
فدفعه إىل صاحب األقباض، فقال . ومجعوا األقباض، أقبل رجل حبق معه) املدائن(وروي أنه ملا هبط املسلمون 

أما واهللا لوال اهللا ما : أخذت شيئاً؟ فقال: فقالوا له!! ما رأينا مثل هذا قط، ما يعدله ما عندنا وال يقاربه: الذين معه
ال واهللا ال أخربكم لتحمدوين، وال غريكم ليقرظوين، ولكين : من أنت؟ فقال: فعرفوا أن للرجل شأناً فقالوا.. أتيتكم به

  ٢)عامر بن عبد قيس(فسأل عنه فإذا هو .. حىت انتهى إىل أصحابه  فأتبعوه رجالً.. أمحد اهللا وأرضى بثوابه 
خرجت مع عمر بن اخلطاب ـ رضي اهللا عنه ـ إىل مكة، فعرسنا يف بعض الطريق : وقال عبد اهللا بن دينار

قل : - اختباراً له- فقال .. إين مملوك: فقال.. يا راعي، بعين شاة من هذه الغنم: فاحندر بنا راع من اجلبل، فقال له
: فأين اهللا؟ فبكى عمر، مث غدا مع اململوك، فاشتراه من مواله، وأعتقه وقال: فقال الراعي.. لسيدك أكلها الذئب

  .أعتقتك يف الدنيا هذه الكلمة، وأرجو أن تعتقك يف اآلخرة
  .. حىت جمال السياسة واحلكم جند الضمري املؤمن هو املسيطر .. ليس هذا خاصا بالعامة 

نا التاريخ أمثلة شاخمة للعدالة الكاملة اليت ال تتحيز لقريب أو تتحيف على عدو، ويف املساواة القانونية لقد قص علي
لقد كان . اليت ال تعرف الفوارق، ويف الزهد الذي يعرض عن الدنيا ويف يده البيضاء والصفراء، والقوة والسلطان

العدالة واملساواة، ذلك الضمري الذي جعل خليفة  الضمري املؤمن هو الذي حيكم ويسود، فسادت الفضيلة وسادت
عمر بن اخلطاب : - وبينهما جدار احلائط - كعمر ـ رضي اهللا عنه ـ يدخل حائطاً لقضاه حاجة فيسمعه أنس يقول 

  !!واهللا لتتقني اهللا بين اخلطاب، أو ليعذبنك!! بخ بخ!! أمري املؤمنني
وف بعام الرمادة ال يأكل إال اخلبز والزيت حىت أسود جلده، هذا الضمري هو الذي جعله يف عام ااعة املعر

                                                
 .رواه أمحد وأبو داود) ١(
 . رواه الطربي)  ٢(
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  !بئس الوايل أنا إن شبعت والناس جياع: فيكلمه بعض الصحابة يف ذلك، فيقول
: قال. فما باهلا؟: قال. هذه ابنيت: من هذه؟ فقال ابنه عبد اهللا: فقال. ورأى يوماً فتاة صغرية تتمايل من اجلوع

يا عبد اهللا، بيين وبينكم كتاب اهللا، واهللا ما أعطيكم إال ما فرض اهللا : فقال. يصيبنا ما ترىإنك حتبس عنا ما يف يدك ف
  !أتريدون مين أن أعطيكم ما ليس لكم فأعود خائنا؟. لكم

كان الضمري املؤمن هو الذي حيكم اخلليفة والقاضي، فلم حياول اخلليفة املؤمن أن يتخذ القوة ألخذ حقه أو يؤثر 
رغم ما يعتقد من  - ليحكم يف صاحله، ومل حياول القاضي املؤمن أن يطوع النصوص إرضاء ألمريه على القاضي 

  .واملسلم والنصراين سواء. األمري والسوقة: فالشرع سيد على اجلميع - صدقه
احلمد هللا الذي رزقين من : ويقول - وقد اشتراه بثالثة دراهم - وكان علي ـ رضي اهللا عنه ـ يلبس القميص 

  !ش ما أجتمل به يف الناس وأواري عوريتالريا
كان علي ميشي يف األسواق وحده وهو خليفة، يرشد الضال، : ومفتاح هذا الزهد وتلك العدالة ما قاله بعضهم

دونَ علُواً في ﴿ تلْك الدار الْآخرةُ نجعلُها للَّذين ال يرِي:ويعني الضعيف، ومير بالبياع والبقال، فيفتح عليه القرآن، ويقرأ 
 ﴾ نيقتلْمةُ لباقالْعاداً وال فَسضِ ونزلت هذه اآلية يف أهل العدل والتواضع من الوالة : ، مث يقول) ٨٣:القصص(الْأَر

  .وأهل القدرة من الناس
ي به عنبا، وهذا عمر بن عبد العزيز ـ رضي اهللا عنه ـ ودخل على امرأته يوماً، فسأهلا أن تقرضه درمهاً يشتر

هذا أيسر من معاجلة : فقال! أنت أمري املؤمنني وليس يف خزائنك ما تشتري به عنبا؟: فقالت له.. فلم جيد عندها شيئاً 
  . األغالل واألنكال غداً يف نار جهنم

حىت رد املظامل، وصرف إىل كل ذي حق حقه، وكان مناديه ينادى يف  - مع قصرها - وقد اجتهد يف مدة واليته 
  .أين الغارمون؟ أين الراغبون يف الزواج؟ أين اليتامى؟ أين املساكني؟ حىت أغىن كالً من هؤالء: يومكل 

اللهم إن عمر ليس أهالً أن : ومع عدله وزهده، ورده للمظامل، وشدته على نفسه وأقاربه كان يناجي ربه ليقول
  .تناله رمحتك، ولكن رمحتك أهل أن تنال عمر

  .١بل جزى اهللا اإلسالم عين خرياً: فقال. جزاك اهللا عن اإلسالم خرياً يا أمري املؤمنني: هوأثىن عليه رجل فقال ل
  .. ليس هذا فقط 

  .حىت ما ال خيطر على القوانني ببال.. بل إن األمر مشل كل احلياة 
يف غيبته يروي الغزايل عن حممد بن املنكدر أنه كان له شقق بعضها خبمسة دراهم، وبعضها بعشرة، فباع غالمه 

ألعرايب شقة من اخلمسيات بعشرة فلما عاد ابن املنكدر وعرف، مل يزل يطلب ذلك األعرايب املشتري طول النهار 
: فقال.. يا هذا قد رضيت: فقال األعرايب.. إن الغالم قد غلط فباعك ما يساوى مخسة بعشرة: حىت وجده، فقال له

إما أن تأخذ شقة من العشريات : نا، فاختر إحدى ثالث خصالفإنا ال نرضى لك إال ما نرضاه ألنفس. وإن رضيت
  .فرد عليه مخسة، وانصرف األعرايب.. بدرامهك، وإما أن نرد عليك مخسة، وإما أن ترد شقتنا وتأخذ درامهك

                                                
وسنذكر املزيـد مـن   .. وما بعدها  ١٩٢ ١ ٩: ة والنهايةهذه األخبار عن عمر بن عبد العزيز ذكرها ابن كثري يف البداي)  ١(

 .األخبار عن اخللفاء العدول يف الفصول التالية من هذه الرسالة
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ويروي أنه كان عند يونس بن عبيد حلل خمتلفة األمثان، منها ضرب قيمة كل حلة منه أربعمائة درهم، وضرب 
ئتان، فمر إىل الصالة وخلف ابن أخيه يف الدكان، فجاء أعرايب وطلب حلة بأربعمائة فعرض عليه من حلل كل حلة ما

فمشى ا وهي على يديه فاستقبله يونس، فعرف حلته، فقال  - أي بأربعمائة - املائتني، فاستحسنها ورضيها، فاشتراها 
هذه تساوى يف : فقال. ر من مائتني فارجع حىت تردهاال تساوى أكث: فقال. بأربعمائة: لألعرايب بكم اشتريت؟ فقال
مث رده إىل . انصرف معي فإن النصح يف الدين خري من الدنيا مبا فيها: فقال له يونس. بلدنا مخسمائة وأنا أرتضيها
الثمن، أما استحييت؟ أما اتقيت اهللا أتربح مثل : وقال. وخاصم ابن أخيه يف ذلك وقاتله. الدكان ورد عليه مائيت درهم

  !! فهال رضيت له مبا ترضاه لنفسك: قال. واهللا ما أخذها إال وهو راض ا: فقال! وتترك النصح للمسلمني؟
فال زال لإلميان أثره إىل اليوم يف . ليست هذه النماذج خاصة بالقرون األوىل وعهد السلف الصاحل من املسلمني

  .ا كانا عليه من قبلكل بلد من ديار اإلسالم، وإن اختلف الكم والدرجة عم
حدثين بعض الثقات املعمرين الذين أدركوا عهد األشراف يف احلجاز، أن : حدث األستاذ أبو احلسن الندوي قال

جتار مكة كانوا يف ذلك العهد على جانب عظيم من املواساة لزمالئهم، والنظر يف مصاحلهم واإلخالص واإليثار هلم، 
ن يف آخر النهار وقد باع ما يكفيه لقوت يومه وما حدده من الربح والوارد، ومل كان بعض التجار إذا أتاه زبو: قال

جتد عنده ! دونك هذا الدكان الذي هو جبواري: يكن زميله اجلار سعيد احلظ يف ذلك اليوم، قال له يف لطف وهدوء
  .ما جتده عندي، وقد الحظت قلة الزبائن عنده هذا اليوم، فهو أحق بأن تشتري منه

وقفت على ذلك : (، فيقول)دمشق(النمساوي عن مدينة إسالمية عربية كبرية هي  ١ث األستاذ حممد أسدويتحد
االستقرار الروحي يف حياة سكاا، إن أمنهم الباطين كان ميكن أن يرى يف الطريقة اليت كان أصحاب الدكاكني يعامل 

ذين ال ينون ينادون على املارة، أولئك كانوا يبدون ا بعضهم بعضاً، أولئك التجار يف احلوانيت الصغرية، أولئك ال
وكأمنا ليس فيهم أميا قدر من اخلوف واحلسد، حىت أن صاحب دكان منهم ليترك دكانه يف عهدة جاره ومزامحه، 
كلما دعته حاجة إىل التغيب بعض الوقت، وما أكثر ما رأيت زبوناً يقف أمام دكان غاب صاحبه عنه يتساءل فيما بينه 

 -للتاجر املزاحم -  نفسه، ما إذا كان ينتظر عودة البائع، أو ينتقل إىل الدكان ااور، فيتقدم التاجر ااور دائماً وبني
ويترك له الثمن  - ال بضاعته هو، بل بضاعة جاره الغائب - ويسأل الزبون عن حاجته ويبيعه ما يطلب من البضاعة 

  )على مقعده
  ٢)تطيع املرء أن يشاهد مثل هذه الصفقة؟أين يف أوروبا يس: ( مث يتساءل 

  ..هناك ما هو أعظم من ذلك كله .. ليس هذا فقط 
وهو ال ميكن أن يتحقق من غري اإلميان .. الذي هو فوق العدل وفوق احلقوق وفوق القانون .. هناك اإليثار 

  .الذي تنبين عليه الشريعة
  .. سأضرب لكم أمثلة عن ذلك 

                                                
قلوب مـع  (الذي أسلم بعد أن أقام يف بالد املسلمني مدة طويلة، وقد حتدثنا عنه بتفصيل يف رسالة ) ليوبولد فايس(هو )  ١(
 .من هذه السلسلة) حممد
 .بتصرف ١٦٧ق إىل مكة، ص الطري)   ٢(



 ٤٧

اذهب ا إىل أيب عبيدة بن اجلراح، مث تله : ائة دينار، فجعلها يف صرة، مث قال لغالمهأخذ عمر بن اخلطاب أربعم
اجعل هذه يف : يقول لك أمري املؤمنني: فقال.. فذهب ا الغالم إليه . يف البيت ساعة حىت تنظر ما يصنع) تشاغل(

لسبعة إىل فالن، وذه اخلمسة إىل فالن، تعايل يا جارية، اذهيب ذه ا: وصله اهللا ورمحه، مث قال: بعض حاجتك فقال
اذهب : وذه اخلمسة إىل فالن حىت أنفدها، ورجع الغالم إىل عمر فأخربه، فوجده قد أعد مثلها ملعاذ بن جبل، فقال

اجعل هذه يف : يقول لك أمري املؤمنني: يف البيت حىت تنظر ما يصنع، فذهب ا إليه، فقال) تشاغل(ا إىل معاذ وتله 
تعايل يا جارية، اذهيب إىل بيت فالن بكذا، اذهيب إىل بيت فالن بكذا، اذهيب . رمحه اهللا ووصله: فقال. ض حاجتكبع

حنن واهللا مساكني، فأعطنا، فلم يبق يف اخلرقة إال ديناران : إىل بيت فالن بكذا، فاطلعت امرأة هي امرأة معاذ وقالت
  .١إم إخوة بعضهم من بعض: فسر بذلك فقال: فرمى ما إليها، ورجع الغالم إىل عمر فأخربه

هذه : ما هذا؟ قيل هلا: وروى أن قافلة جتارية قدمت لعبد الرمحن، فكان ألهل املدينة يومئذ رجة، فقالت عائشة
كأين بعبد الرمحن بن عوف : (يقول أما إين مسعت رسول اهللا : عري عبد الرمحن بن عوف قدمت، فقالت عائشة

  .هي وما عليها صدقة: ، فبلغ ذلك عبد الرمحن فقال)ل به مرة ويستقيم أخرى، حىت يفلت ومل يكدهعلى الصراط، ميي
  .وهي يومئذ مخسمائة راحلة: وكان عليها أفضل منها، قال: قال راوي القصة

  ..ذه السهولة جاد الرجل بكل هذا املال وكل هذه التجارة اليت ارجتت هلا املدينة 
وكان أحب أمواله إليه .. كان أبو طلحة أكثر األمصار باملدينة ماالً من خنل: ه ـ قالوعن أنس ـ رضي اهللا عن

: يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، قال أنس وكانت مستقبلة املسجد، وكان رسول اهللا ) اسم حديقة له(بريحاء 
قام أبو طلحة إىل رسول ) ٩٢من اآلية: آل عمران(بونَ ﴾ ﴿ لَن تنالُوا الْبِر حتى تنفقُوا مما تح:فلما نزلت هذه اآلية 

من : آل عمران(﴿ لَن تنالُوا الْبِر حتى تنفقُوا مما تحبونَ ﴾ :يا رسول اهللا، أن اهللا تبارك وتعاىل يقول: ، فقال اهللا 
اهللا، فضعها يا رسول اهللا حيث أراك  أرجو برها وذخرها عند. ،وإن أحب أموايل إىل بريحاء، وإا صدقة) ٩٢اآلية

  ٢)ذاك مال رابح! ذاك مال رابح.. بخ بخ : (  اهللا، فقال رسول اهللا 
فالن أحوج إليه مين، فبعث به : رأس شاة فقال أهدى إيل رجل من أصحاب رسول اهللا : وعن ابن عمر قال

احد إىل آخر حىت رجع إىل األول، بعد أن تداوله فبعث به هو أيضاً إىل آخر يراه أحوج منه، فلم يزل يبعث به و. إليه
  !سبعة

إن هذه احلوادث تعرب عن روح .. إياكم أن حتسبوا أن هذه احلوداث حوادث فردية : سكت قليال، مث قال
  ..اتمع واجتاهه وفلسفته ونظرته إىل املال واحلياة 

ان وما أحد أحق بديناره ودرمهه من أخيه لقد أتى علينا زم: (لقد ذكر ابن عمر ـ رضي اهللا عنهـ  ذلك، فقال
  ٣)املسلم

فقال يف بيانه املبدع مصورا املعاملة املثالية اليت تعامل ا األنصار مع إخوام .. لقد صور القرآن الكرمي هذا 

                                                
 .رواه الطرباين يف الكبري)   ١(
 . رواه البخاري ومسلم)  ٢(
 . البخاري يف األدب املفرد)  ٣(



 ٤٨

لَيهِم وال يجِدونَ في صدورِهم حاجةً مما أُوتوا ﴿ والَّذين تبوأُوا الدار والْأميانَ من قَبلهِم يحبونَ من هاجر إِ:املهاجرين 
  )٩:احلشر(ويؤثرونَ علَى أَنفُِسهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ ومن يوق شح نفِْسه فَأُولَئك هم الْمفْلحونَ ﴾ 

يف هذا املثل صرع القانون بكل .. إىل اآلن سأضرب لكم مثال الزالت بعض صورته قائمة : سكت قليال، مث قال
  :لكن الشريعة انتصرت انتصارا ال تزال آثاره نشهدها إىل اليوم.. أجهزته 

وهي مضار ال تقل عن مضار .. الشك أن البشرية مجيعا تدرك مضار اخلمر .. إنه املوقف من اخلمر 
  .جتاههاولكنها مع ذلك ال تستطيع أن تتخذ أي موقف إجيايب .. املخدرات

  .. وهو أا تعلم عجزها عن سن قوانني ترتبط ذا .. وسبب ذلك بسيط 
  .. وإمنا أتكلم عن مسألة واقعية .. لست أتكلم عن مسألة افتراضية 

لقد عقد السيد الفاضل أمحد ديدات مقارنة بني انتشار اخلمر بني املسلمني وانتشارها بني املسيحيني، فذكر أن 
يا ذات االقلية البيضاء، واليت تقدر بأربعة ماليني نسمة، من بني جمموع السكان البالغ عددهم مجهورية جنوب إفريق
  ).الكحوليني ( ا حوايل ثالمثائة ألف مدمن مخر، يسموم . أربعني مليون نسمة

مر وتظهر االحصائيات أن عدد مدمين اخلمر من امللونني يف جنوب إفريقيا يوازي مخسة أضعاف عدد مدمين اخل
  . ضمن أي جنس آخر

إن أمريكا ا أحد عشر ):( اخلمر(ومثله املبشر االجنليزي، جيمي سواجرت الذي كتب يف كتاب له بعنوان 
  ) مليون مدمن، وأربعة وأربعني مليون من املفرطني يف شرب اخلمر

  .ويف الواقع أكثر من ذلك بكثري.. ال شك أن هذه إحصائيات قدمية
  .. خمة بأعداد الذين يشربون اخلمر من املسلمنيقارن هذه األعداد الض

  .. فهم رغم بعدهم عن دينهم إال أن اخلمر والكثري من احملرمات ال تزال راسخة احلرمة يف أذهام
جس من عملِ الشيطَان يا أَيها الَّذين آمنوا إِنما الْخمر والْميِسر والْأَنصاب والْأَزالم رِ ﴿:إا منذ أنزل على نبيهم

ن إِنما يرِيد الشيطَانُ أَنْ يوقع بينكُم الْعداوةَ والْبغضاَء في الْخمرِ والْميِسرِ ويصدكُم ع)٩٠(فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْلحونَ 
تنم متلْ أَنفَه الةنِ الصعو كْرِ اللَّهونَذويبتعدون عنها كل البعد.. وهم جيتنبون اخلمر) املائدة( ﴾)٩١(ه.  

  قانون حترمي اخلمر؟.. أتدرون كيف فرض حممد هذا القانون
لقد جعلتا .. على ذلك درمها واحدا، بل كفاه عن كل ذلك تينك اآليتني مل ينفق حممد .. لقد فرضه باإلميان

  .قوانني وال مصادرات كل القلوب تنفر من اخلمر من غري شرطة ال
يا أيها الناس إن اهللا يبغض اخلمر، ولعل اهللا سيرتل فيها أمراً، :( يقول مسعت رسول اهللا : فعن أيب سعيد قال

إن اهللا حرم اخلمر، فمن أدركته :( فما لبثنا إال يسرياً، حىت قال: ، قال أبو سعيد)فمن كان عنده شيء فليبعه ولينتفع به
فاستقبل الناس مبا كان : ، قال أبو سعيد) وعنده منها شيء فال يشرب وال يبيع - ة املائدة السابقةيعين آي- هذه اآلية 

  .١عندهم منها طرق املدينة فسفكوها
قم : فقال أبو طلحة.. إن اخلمر حرمت: كنت أسقي أبا عبيدة وأيب بن كعب فجاءهم آت فقال: وعن أنس قال

                                                
 .مسلم)   ١(



 ٤٩

  .١فأهرقها.. يا أنس فأهرقها
إذ  - أي حالالً- بينما حنن قعود على شراب لنا وحنن نشرب اخلمر حلة : موسى األشعري قالوحيدث أبو  

وبعض : قال.. فأسلم عليه وقد نزل حترمي اخلمر، فجئت إىل أصحايب، فقرأا عليهم قمت حىت آيت رسول اهللا 
يا كما يفعل احلجام مث صبوا ما يف فقال باإلناء حتت شفته العل.. القوم شربته يف يده شرب بعضاً وبقي بعض يف اإلناء

  .٢انتهينا ربنا.. انتهينا ربنا: باطيتهم فقالوا
  .. قارنوا هذا مبا فعلته  الواليات املتحدة األمريكية عندما فكرت أن حترم اخلمر

أنتم تعلمون أن الواليات املتحدة فكرت يف يوم من األيام يف أن حترم اخلمر على شعبها ملا رأت من أضرارها 
  :وقد فعلت املستحيل ألجل ذلك.. الشديدة على البناء الصحي واخللقي للمجتمع

ومل يكن جمرد أمر ملكي أو منشور إمرباطوري، بل كان تشريعا جاء عن .. ٣بدأت ـ أوال ـ بإصدار قانون
ويف عام . ثارت املشكلة يف الرأي العام األمريكي١٩١٨طريق برملان يف بلد دميقراطي دستوري حر، فحوايل عام 

، ويف نفس السنة أيد هذا التعديل بأمر حظر، »التعديل الثامن عشر « أدخل يف الدستور األمريكي حتت عنوان ١٩١٩
  ).فولستد(أطلق عليه التاريخ قانون 

ومل يكتفوا بالقانون، بل جيشوا كل جيوشهم لتطبيقه، فجند األسطول كله ملراقبة الشواطئ، منعاً للتهريب، 
ملراقبة اجلو، وشغلت أجهزة احلكومة، واستخدمت كل وسائل الدعاية واإلعالم حملاربة اخلمر، وبيان وجند الطريان 

  .مضارها وجندت كذلك االت والصحف والكتب والنشرات والصور والسينما واألحاديث واحملاضرات وغريها
الدوالرات، وأن ما أصدرته من كتب  ويقدر ما أنفقته الدولة يف الدعاية ضد اخلمر مبا يزيد على ستني مليوناً من
ال يقل عن _ يف مدة أربعة عشر عاماً- ونشرات يبلغ عشرة ماليري صفحة، وما حتملته يف سبيل تنفيذ قانون التحرمي 
نفس، وبلغت الغرامات ستة  ٥٣٢,٣٣٥مائتني ومخسني مليون جنيه، وقد أعدم يف هذه املدة ثالمثائة نفس، وسجن 

  .رت من األمالك ما بلغ أربعمائة مليون وأربعة ماليني جنيهعشر مليون جنيه، وصاد
اىل إلغاء ١٩٣٣ولكن األمريكيني مل يزدادوا إال غراماً باخلمر، وعناداً يف تعاطيها، حىت اضطرت احلكومة سنة 

  . هذا القانون، وإباحة اخلمر إباحة مطلقة
  
  
  
  
  

                                                
 .البخاري ومسلم)   ١(
 .رواه الطربي يف تفسري آية املائدة)   ٢(
 .هامش١٧٧لمني، أبو احلسن الندوي، ص تنقيحات، أبو األعلى املودودي، وماذا خسر العامل باحنطاط املس: انظر)   ٣(



 ٥٠

  ـ الشمول ٢
  .لركن الثاينفحدثنا عن ا.. حدثتنا عن الركن األول : قلنا
حبيث صرف من يأكل عنده عن كل طعام .. تفنن يف نوع من أنواع األطعمة .. أرأيتم لو أن طباخا ماهرا : قال

هل .. مندجمة يف وسط مشبع بالدهون .. وكان ذلك الطعام ال حيتوي إال على سكريات لذيذة .. إال عن طعامه 
  ترون من يقتصر على طعامه حمسنا أو مسيئا؟

  .. وأنا أدرى الناس جبوابك .. أنا طبيب : منا قال رجل
  .فأنت أوىل الناس باحلديث يف هذا.. احلمد هللا : ابتسم خبيب، وقال

  .إن من يقتصر على ما ذكرت من األطعمة سيصاب ال حمالة بنقص التغذية: قال الرجل
  .. ولكنه يأكل طعاما كثريا : قال خبيب
  :ليت قال فيها األعشى ميمون بن قيسولو أكل يف جفنة كاجلفنة ا: قال الرجل

  كَجابِية الشيخ العراقي تفْهق= تروح علَى آل املَحلَّق جفْنةٌ 
﴿ يعملُونَ لَه ما يشاُء من محارِيب وتماثيلَ : أو كتلك اجلفنة اليت قال فيها القرآن الكرمي عن ملك سليمان 

  )١٣من اآلية: سـبأ(﴾  ١وجِفَان كَالْجوابِ
  مل كان األمر كذلك؟: قال خبيب

وقد يتوافر لبعض الناس .. ألن أي شخص يفتقر غذاؤه بشدة إىل أي عنصر غذائي يقال إنه سيئ التغذية : قال
وبعضهم .. سيئي التغذية كمية وفرية من الغذاء، لكنهم خيتارون تناول أطعمة ال متد اجلسم جبميع العناصر الضرورية 

  .ملشاكل صحية ألم يأكلون بنهم، ويصبح وزم زائدا على املسموح به يتعرض
  فما احلل الذي ينبغي ملن وقع يف هذا الفقر الغذائي أن يفعل؟: قال خبيب
  .ينبغي ملن وقع يف مثل هذا أن يبحث عن غذاء معتدل متوازن شامل لكل احتياجاته الغذائية: قال الرجل
  ية؟وما حاجاته الغذائ: قال خبيب
ولكن ـ باختصار ـ لكي تسد حاجات اجلسم جيب أن .. ال ميكنين أن أفصل لك ذلك اآلن : قال الرجل

.. حيتوي الغذاء على املواد الزاللية، واملوجودة يف اللحوم واألمساك والبيض والبقول واأللبان واألجبان والدهون 
  .نة مقاومتها يف شىت مراحل العمرفهذه املواد ضرورية للنمو وحفظ سالمة األنسجة وصيا.. وغريها

وللسكر أمهية خاصة .. ومها يزودان اجلسم باحلرارة الالزمة .. وجيب أن حيتوي كذلك على النشا والسكر 
لغذاء الدماغ، فالسكر موجود بصورة نقية وموجود بالفواكه والعسل، أما النشويات فموجودة باحلبوب والبطاطا، 

  ) أ(لسمك جسم اإلنسان بفيتامني كما متد الدهون والزبد وزيت ا
وهناك االحتياجات املعدنية مثل الكالسيوم املهم لنمو العظام وضبط دقات القلب، إضافة للحديد والنحاس 

  .لتفادي األنيميا، واليود للغدد
                                                

كاجلوبة من األرض، : وقال علي بن أيب طلحة، عن ابن عباس.. مجع جابية، وهي احلوض الذي جيىب فيه املاء : اجلواب)  ١(
 .وكذا قال جماهد، واحلسن، وقتادة، والضحاك وغريهم. كاحلياض: وقال العويف، عنه



 ٥١

ونقص كل واحد منها البد أن يتسبب يف علة من .. هذا باختصار بعض ما حيتاجه اجلسم من مواد غذائية 
  .وال ميكن عالج تلك العلة إال بتوفره. .العلل

  مل تسأل عن هذا؟: قال ذلك، مث التفت إىل خبيب، وقال
.. عرفوا حاجات الروح والنفس والعقل والقلب .. ليت البشر الذين عرفوا حاجات اجلسم : قال خبيب

  .وحاجات اتمع بعد ذلك
  مل؟: قلنا
أمل تسمعوا ما ذكر الطبيب من تأثري نقص .. مل يتكامل غذاؤه حىت يتجنبوا الوقوع فيما يقع فيه اجلسد إن: قال

  التغذية على اجلسم؟
  .بلى: قلنا
  .وليس باجلسم وحده يعيش اإلنسان.. إن كل ما ذكره هو نقص تغذية اجلسم : قال
  فبم يعيش؟: قلنا
ولذلك ال .. هرباء هو كجهاز معقد حتتاج كل دارة فيه إىل نوع من أنواع الك..  ١لإلنسان لطائف كثرية: قال

  .ميكن أن يتعامل معه إال اخلبري العارف حباجاته مجيعا
  فمن هو ذاك؟: قلنا
  .ولذلك يسدها مجيعا.. ربه الذي خلقه هو أدرى الناس حباجاته .. ربه : قال
  أهذا ما تسميه الشمول؟: قلنا
والكتب اليت كتبها املفكرون .. ة فتشت مجيع دواوين الدنيا من الكتب املقدس.. لقد حبثت يف هذا .. أجل : قال

فلم أر يف تلك األسفار مجيعا ما يغطي مجيع احتياجات اإلنسان الدقيق واجلليل منها كما .. والفالسفة ورجال القانون 
لقد رأيت مجيع تلك األديان واملذاهب يف أحسن أحواهلا ال تعدو أن تكون كذلك .. وجدته يف شريعة اإلسالم 

  .الناس بإطعامهم صنفا واحداالطباخ الذي يقتل 
  .٢فحدثنا عن مشولية اإلسالم: قلنا
الشمول من خصائص اإلسالم اليت متيز ا عن كل ما عرفه البشر من األديان والفلسفات واملذاهب، بكل : قال

ان فهو مشول يستوعب الزمن كله، ويستوعب احلياة كلها، ويستوعب كي: من معان وأبعاد) الشمول(ما تتضمنه كلمة 
  .اإلنسان كله

وامتدت .. وامتدت عرضا حىت انتظمت آفاق األمم .. فاإلسالم رسالة امتدت طوال حىت مشلت آباد الزمن 
  .٣عمقا حىت استوعبت شؤون الدنيا واآلخرة

  ما تعين بشموله آباد الزمن؟: قلنا
                                                

 . من هذه السلسلة) اإلنسان(حبقيقة اإلنسان يف رسالة سنرى التفاصيل الكثرية املرتبطة )  ١(
، للشيخ )مصادره.. أهدافه.. خصائصه.. مقوماته: مدخل ملعرفة اإلسالم(الكالم الذي سأذكره هنا ملخص من كتاب )  ٢(

 .يوسف القرضاوي
 .هذا التعبري اجلميل عن مناحي مشولية اإلسالم لإلمام الشهيد حسن البنا)  ٣(



 ٥٢

يست رسالة موقوتة بعصر معني إا رسالة لكل األزمنة واألجيال، ل.. إن رسالة اإلسالم رسالة الزمن كله : قال
فقد كان كل نيب  أو زمن خمصوص، ينتهي أثرها بانتهائه، كما كان الشأن يف رساالت األنبياء السابقني على حممد 

  .يبعث ملرحلة زمنية حمدودة، حىت إذا ما انقضت بعث اهللا نبيا آخر
هللا بقاءها إىل أن تقوم الساعة، ويطوى بساط فهو خامت النبيني، ورسالته هي رسالة اخللود اليت قدر ا أما حممد 

 هذا العامل فهي تتضمن هداية اهللا األخرية للبشرية، فليس بعد اإلسالم شريعة، وال بعد القرآن كتاب، وال بعد حممد 
وكلهم اتفقوا ـ مبشرين ـ على .. أن أعلن أن رسالته هي اخلامتة وأن ال نيب بعده نيب، ومل يسبق لنيب قبل حممد 
  .١ ومل يكن ذلك النيب إال حممد .. أن النيب املوعود هو النيب اخلامت 

  .هي رسالة املستقبل املديد، فهي أيضا رسالة املاضي البعيد وكما أن رسالة حممد 
فاألنبياء مجيعا .. فهي ـ يف جوهرها، وأصوهلا االعتقادية واألخالقية ـ رسالة كل نيب أرسل، وكل كتاب أنزل

  . الم، ونادوا بالتوحيد، واجتناب الطاغوتجاءوا باإلس
) ﴿ وما أَرسلْنا من قَبلك من رسولٍ إِلَّا نوحي إِلَيه أَنه ال إِلَه إِلَّا أَنا فَاعبدون:وهو يقول .. امسعوا إىل القرآن 

) رسلنا أَجعلْنا من دون الرحمنِ آلهةً يعبدونَ ﴿ واسأَلْ من أَرسلْنا من قَبلك من:ويقول ) .. ٢٥:االنبياء(
  )٣٦من اآلية: النحل)(﴿ ولَقَد بعثْنا في كُلِّ أُمة رسوالً أَن اعبدوا اللَّه واجتنِبوا الطَّاغُوت:ويقول ) .. ٤٥:الزخرف(

  .ع أي فكرة نبيلة جاد ا عقل نبيلوال م.. ولذلك فهي ـ يف أصلها ـ ال تصطدم مع أي دين 
  فما تعين بشموله آفاق األمم؟: قلنا
فلم تقتصر يف خطاا من .. هي الرسالة الوحيدة اليت خاطبت العامل أمجع  إن الرسالة اليت جاء ا حممد : قال

  .. أول يوم على أمة من األمم أو عرق من األعرق أو بلد من البلدان 
مىت )(مل أرسل إال إىل خراف بيت إسرائيل الضالة: (عن خصوص رسالته لشعب إسرائيل لقد قال املسيح معربا

فَستلد ابناً، وأَنت تسميه يسوع، َألنه هو الَّذي :( وملا جاء املالك الذي ظهر ليوسف النجار ، قال له ) .. ٢٤/  ١٥
 ماهطَايخ نم هبعش لِّصخمِ ):( ١:  ٢(ويف إجنيل مىت ) .. ٢١:  ١:إجنيل مىت)(يلَح تيي بف وعسي دلا ولَمو

نيلقَائ يملشاُءوا إِلَى أُورج رِقِ قَدشالْم نم وسجإِذَا م كلالْم سودريامِ هي أَيف ةيوده؟: الْي ودهالْي كلم لُودوالْم وه نأَي(  
) ١٠٧:االنبياء(﴿ وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً للْعالَمني : ﴾ ل هذا جند القرآن الكرمي يقول عن رسالة حممد يف مقاب

  . إن هذه اآلية صرحية يف التوجه العاملي لرسالة حممد .. 
الَّذي لَه ملْك السماوات والْأَرضِ ال إِلَه إِلَّا هو ﴿ قُلْ يا أَيها الناس إِني رسولُ اللَّه إِلَيكُم جميعاً :ويف القرآن 

  )١٥٨:ألعراف(ه لَعلَّكُم تهتدونَ ﴾ يحيِي ويميت فَآمنوا بِاللَّه ورسوله النبِي الْأُمي الَّذي يؤمن بِاللَّه وكَلماته واتبِعو
  )١:الفرقان(ذي نزلَ الْفُرقَانَ علَى عبده ليكُونَ للْعالَمني نذيراً ﴾ ﴿ تبارك الَّ:وفيه 
  )٩٠من اآلية: األنعام(﴿ إِنْ هو إِلَّا ذكْرى للْعالَمني ﴾ :وفيه 
  )٨٧:ص(إِنْ هو إِلَّا ذكْر للْعالَمني ﴾  ﴿ :وفيه 
  )٥٢:القلم(عالَمني ﴾ ﴿ وما هو إِلَّا ذكْر للْ:وفيه 

                                                
 . من هذه السلسلة) أنبياء يبشرون مبحمد(فصيل ذلك يف رسالة انظر ت)  ١(



 ٥٣

﴿ كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ تأْمرونَ بِالْمعروف :وهلذا أثىن اهللا على أمة اإلسالم يف كتابه حني خاطبها فقال
  ﴾ ونَ بِاللَّهنمؤتكَرِ وننِ الْمنَ عوهنت١١٠من اآلية: آل عمران(و(  

ه األمة إىل الناس، وتوىل رعايتها، لتخرج الناس من الظلمات إىل النور بعد أن رغب بنو فاهللا برمحته أخرج هذ
  .إسرائيل عن تويل هذه املهمة

من أنتم؟ : وهلذا عندما سأل رستم ـ قائد جيوش الفرس يف معركة القادسية ـ الصحايب اجلليل ربعي بن عامر
حنن قوم ابتعثنا اهللا، لنخرج من نشاء من عبادة :( نسانية وعاملية من إ قال ذلك الصحايب الذي امتأل مبا جاء به حممد 

  ) العباد إىل عبادة اهللا وحده، ومن ضيق الدنيا، إىل سعتها، ومن جور األديان إىل عدل اإلسالم 
ـ األهداف الكربى لإلسالم يف هذه  فقد خلص هذا الصحايبـ  الذي مل يتخرج إال من مدرسة حممد 

  .، واليت تدل على البعد العاملي للرسالة احملمديةالكلمات املوجزة
باإلضافة إىل هذا كله، فإن رسالة اإلسالم ليست رسالة لطبقة معينة، مهمتها أن تسخر الطبقات األخرى خلدمة 

دة أم مصاحلها أو اتباع أهوائها، أو السري يف ركاا، سواء أكانت هذه الطبقة املسيطرة من األقوياء أم الضعفاء، من السا
إا رسالتهم مجيعا، وليست ملصلحة طائفة منهم دون سواها، وليس . من العبيد، من األغنياء أم من الفقراء والصعاليك

فهمها، وال تفسريها، وال الدعوة إليها حكرا على طبقة خاصة، كما قد يتوهم كثري من الناس، إا هداية رب الناس 
  .لكل الناس، ورمحة اهللا لكل عباد اهللا

  فما تعين بكوا رسالة اإلنسان كله؟: قلنا
لقد وجدت بالبحث املستفيض الشامل أن رسالة اإلسالم هي الرسالة الوحيدة اليت استوعبت حاجات : قال

فهي ليست رسالة لعقل اإلنسان دون روحه، وال لروحه دون جسمه، وال ألفكاره دون عواطفه، .. اإلنسان مجيعا 
  .وال عكس ذلك
  .روحه وعقله، وجسمه، وضمريه، وإرادته ووجدانه: اإلنسان كلهإا رسالة 

فهداية اهللا، تصحب اإلنسان أىن اجته وأىن سار يف أطور حياته، إا .. وهي رسالة اإلنسان يف أطوار حياته كلها 
حيبه اهللا وترسم له يف كل هذه املراحل املتعاقبة املنهج األمثل الذي . تصحبه طفال، ويافعا وشابا وكهال وشيخا

  .ويرضاه
فال عجب ـ هلذا ـ أن جتدوا  يف اإلسالم أحكاما وتعاليم تتعلق باملولود منذ ساعة ميالده مثل إماطة األذى 
عنه، والتأذين يف أذنه، واختيار اسم حسن له، وذبح عقيقة عنه شكرا هللا، وغري ذلك مما ذكره فقهاء اإلسالم يف أحكام 

  .املولود
تتعلق باإلنسان صبيا وشابا وكهال وشيخا، فال توجد مرحلة من حياته إال ولإلسالم فيها وبعد ذلك جند أحكاما 

  .توجيه وتشريع
  .وأكثر من ذلك أا تعىن باإلنسان قبل أن يولد، وباإلنسان بعد أن ميوت

انية وهي ـ بعد هذا ـ رسالة اإلنسان يف كل جماالت حياته، فال يدع اإلسالم جانبا من جوانب احلياة اإلنس
وقد يتمثل يف اإلقرار والتأييد، أو يف التصحيح والتعديل، أو يف اإلمتام والتكميل، أو يف التغبري : إال كان له فيه موقف

والتبديل، وقد يتدخل باإلرشاد والتوجيه، أو بالتشريع والتقنني، وقد يسلك سبيل املوعظة احلسنة، وقد يتخذ أسلوب 



 ٥٤

  .العقوبة الرادعة، كل يف موضعه
: هو ال يدع ـ مطلقا ـ اإلنسان وحده ـ بدون هداية اهللا ـ ، يف أي طريق يسلكه، ويف أي نشاط يقوم بهف

  .ماديا كان أو روحيا، فرديا أو اجتماعيا، فكريا أو عمليا، دينيا أو سياسيا، اقتصاديا أو أخالقيا
و عامال جلسده، وناظرا إىل دنياه، أو إن اإلسالم هو العقيدة املثلى لإلنسان منفردا أو جمتمعا، وعامال لروحه أ

ناظرا إىل آخرته ومساملا أو حماربا، ومعطيا حق نفسه، أو معطيا حق حاكمه وحكومته فال يكون مسلما، وهو يطلب 
اآلخرة دون الدنيا، وال يكون مسلما ألنه روح تنكر اجلسد، أو ألنه جسد ينكر الروح، أو ألنه يصحب إسالمه يف 

الة أخرى، ولكنما هو املسلم بعقيدته كلها جمتمعة لديه، يف مجيع حاالته، سواء تفرد وحده أو مجعته حالة، ويدعه يف ح
  .بالناس أواصر االجتماع

وإذا كان اإلسالم هو رسالة اإلنسان كله يف كل أطواره، ورسالة احلياة كلها، بكل جوانبها وجماالا، فال 
  .ذا الشمول واالستيعاب لكل شؤون احلياة واإلنسانعجب أن جند التعاليم اإلسالمية كلها تتميز 

جند هذا الشمول يتجلى يف العقيدة والتصور، ويتجلى يف العبادة والتقرب، ويتجلى يف األخالق والفضائل، 
  .ويتجلى يف التشريع والتنظيم

  كيف يتجلى مشول اإلسالم يف العقيدة والتصور؟.. كيف ذلك؟ : قال رجل منا
البحث املستفيض الشامل أن رسالة اإلسالم هي الرسالة الوحيدة اليت حتتوي على العقيدة لقد وجدت ب: قال

القضايا اليت شغلت .. فهي تفسر كل القضايا الكربى يف هذا الوجود .. الشاملة اليت جتيب عن كل تساؤالت اإلنسان 
م الذي خيرج اإلنسان من الضياع الفكر اإلنساين، وال تزال تشغله، وتلح عليه بالسؤال، وتتطلب اجلواب احلاس
قضية األلوهية، وقضية الكون، وقضية : والشك واحلرية، وينتشله من متاهات الفلسفات والنحل املتضاربة قدميا وحديثا

  .اإلنسان، وقضية النبوة، وقضية املصري
نسان دون قضية لقد وجدت من خالل البحث يف األديان والفلسفات واألفكار أن بعض العقائد تعىن بقضية اإل

أما .. األلوهية والتوحيد، أو بقضية األلوهية دون قضية النبوة والرسالة، أو بقضية النبوة دون قضية اجلزاء األخروي 
  .عقيدة اإلسالم قد عنيت ذه القضايا كلها، وقالت كلمتها فيها، بشمول واضح، ووضوح شامل

وهي أن العقيدة اإلسالمية .. الحظها يف مجيع امللل والنحل ومل أ.. ناحية أخرى الحظتها يف العقيدة اإلسالمية 
ال تعتمد يف ثبوا على الوجدان، أو الشعور وحده، كما هو شأن الفلسفات اإلشراقية واملذاهب الصوفية، وكما هو 

عتقد وأنت أو ا.. شأن املسيحية اليت ترفض تدخل العقل يف العقيدة رفضا باتا، حبيث ال تؤخذ إال بالتسليم املطلق 
  .أعمى

وهي كذلك ال تعتمد على العقل وحده، كما هو الشأن جل الفلسفات البشرية اليت تتخذ العقل وسيلتها الفذة 
  .يف معرفة اهللا، وحل ألغاز الوجود

وإمنا تعتمد على الفكر والشعور معا، أو العقل والقلب مجيعا، باعتبارمها أداتني متكاملتني من أدوات املعرفة 
  .ية، والوعي اإلنسايناإلنسان

إن اإلميان اإلسالمي الصحيح هو الذي ينبعث من ضياء العقل وحرارة القلب، وبذلك يؤدي دوره ويؤيت أكله 
  .يف احلياة



 ٥٥

  وكيف يتجلى مشول اإلسالم يف شريعته املرتبطة بالعبادات؟: قال رجل منا
ستوعب الكيان البشري كله، فاملسلم ال لقد الحظت من خالل البحث املستفيض أن العبادة يف اإلسالم ت: قال

بل هو يعبد اهللا ذه .. يعبد اهللا بلسانه فحسب، أو ببدنه فقط، أو بقلبه ال غري، أو بعقله جمردا، أو حبواسه وحدها 
، بلسانه ذاكرا داعيا تاليا، وببدنه مصليا صائما جماهدا، وبقلبه خائفا راجيا حمبا متوكال، وبعقله متفكرا متأمال: كلها

  .وحبواسه كلها مستعمال هلا يف طاعته سبحانه
والعبادة يف اإلسالم تتسع للحياة كلها، فال تقتصر على الشعائر التعبدية املعروفة من صالة وزكاة وصيام وحج، 

  .بل تشمل كل حركة وكل عمل ترتقي به احلياة ويسعد به الناس
ت، ومنعا للفتنة، وإعالء لكلمة اهللا، وسعيا وراء حتقيق فاجلهاد يف سبيل اهللا، دفاعا عن احلق، وذودا عن احلرما

  .العدالة عبادة ال تعدهلا عبادة
  : وكل عمل نافع يقوم به املسلم، خلدمة اتمع، أو مساعدة أفراده عبادة

اإلميان باهللا، واجلهاد يف : يا رسول اهللا، أي األعمال أفضل؟ قال: قلت: حدث أبو ذرٍ ـ رضي اهللا عنهـ  قال
تعني صانعاً أو تصنع : فإن مل أفعل ؟ قال: أنفسها عند أهلها، وأكثرها مثناً، قلت: أي الرقاب أفضل ؟ قال: يله قلتسب

تكف شرك عن الناس فإا صدقةٌ منك على : يا رسول اهللا أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل ؟ قال: ألخرق، قلت
  . ١نفسك

من أحدكم صدقةٌ، فكل تسبيحة صدقةٌ، وكل حتميدة يصبح على كل سالمى : (قال وعنه أن رسول اهللا 
وجيزيء من ذلك . صدقةٌ، وكل ليلة صدقةٌ، وكل تكبرية صدقةٌ، وأمر باملعروف صدقةٌ، وي عن املنكر صدقةٌ

  ٢)ركعتان يركعهما من الضحى
هلا األذى مياط عرضت علي أعمال أميت حسنها وسيئها، فوجدت يف حماسن أعما: (  قال النيب : وعنه قال

   ٣)عن الطريق، ووجدت يف مساويء أعماهلا النخاعة تكون يف املسجد ال تدفن
يا رسول اهللا، ذهب أهل الدثور باألجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، : أن ناساً قالوا: وعنه

صدقةً، وكل تكبرية  إن بكل تسبيحة: أو ليس قد جعل اهللا لكم ما تصدقون به: ويتصدقون بفضول أمواهلم قال
صدقةً، وكل حتميدة صدقةً وكل ليلة صدقةً، وأمر باملعروف صدقةٌ، وي عن املنكر صدقةٌ، ويف بضع أحدكم 

أرأيتم لو وضعها يف حرامٍ أكان عليه وزر : قال! يا رسول اهللا أيأيت أحدنا شهوته، ويكون له فيها أجر ؟: صدقةٌ، قالوا
  . ٤ احلالل كان له أجر؟ فكذلك إذا وضعها يف

  ٥ )ال حتقرن من املعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طليقٍ: (قال يل النيب : وعنه قال
كل سالمى من الناس عليه صدقةٌ كل يومٍ : (  قال رسول اهللا : وعن أيب هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ قال

                                                
 . رواه البخاري ومسلم)  ١(
 . رواه مسلم)  ٢(
 . رواه مسلم)  ٣(
 . رواه مسلم)  ٤(
 . رواه مسلم)  ٥(



 ٥٦

دابته، فتحمله عليها، أو ترفع له عليها متاعه صدقةٌ،  تعدل بني االثنني صدقةٌ، وتعني الرجل يف: تطلع فيه الشمس
  ١ )والكلمة الطيبة صدقةٌ، وبكل خطوة متشيها إىل الصالة صدقةٌ، ومتيط األذى عن الطريق صدقةٌ

   ٣ )٢يا نساء املسلمات ال حتقرن جارةٌ جلارا ولو فرسن شاة  ) :قال رسول اهللا : وعنه قال
فأفضلها قول ال إله إال اهللا، وأدناها إماطة : ان بضع وسبعون، أو بضع وستون شعبةًاإلمي: قال وعنه، عن النيب 

  ٤ )األذى عن الطريق، واحلياء شعبةٌ من اإلميان
بينما رجلٌ ميشي بطريقٍ اشتد عليه العطش، فوجد بئراً فرتل فيها فشرب، مث خرج : قال وعنه، أن رسول اهللا 

لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مين، : لعطش، فقال الرجلفإذا كلب يلهث يأكل الثرى من ا
يا رسول اهللا إن لنا يف : فرتل البئر فمأل خفه ماًء مث أمسكه بفيه، حىت رقي فسقى الكلب، فشكر اهللا له فغفر له، قالوا

  .٥يف كل كبد رطبة أجر: البهائم أجراً ؟ فقال
يت رجالً يتقلب يف اجلنة يف شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي لقد رأ: قال وعنه، عن النيب 

  . ٦املسلمني
  ٧)كل معروف صدقةٌ: (  قال رسول اهللا : وعن جابرٍ ـ رضي اهللا عنه ـ قال

ما من مسلمٍ يغرس غرساً إال كان ما أكل منه له صدقةً، وما سرق منه له : (  قال رسول اهللا : وعنه قال
   ٨)ه أحد إال كان له صدقةًصدقة، وال يرزؤ

ويف رواية ..  ٩)اتقوا النار ولو بشق مترة: (يقول مسعت النيب : وعن عدي بن حامتٍ ـ رضي اهللا عنه ـ قال
ما منكم من أحد إال سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترمجانٌ، فينظر أمين منه فال يرى إال ما : (  قال رسول اهللا : قال

ه فال يرى إال ما قدم، وينظر بني يديه فال يرى إال النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق مترة، قدم، وينظر أشأم من
طيبة فمن مل جيد فبكلمة(  

                                                
 إنـه : (  قال رسول اهللا : رواه البخاري ومسلم، ويف رواية ملسلم من من حديث عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ قالت  )  ١(

خلق كل إنسان من بين آدم على ستني وثالمثائة مفصلٍ، فمن كرب اهللا، ومحد اهللا، وهلل اهللا، وسبح اهللا، واسـتغفر اهللا، وعـزل   
حجراً عن طريق الناس أو شوكةً أو عظماً عن طريق الناس، أو أمر مبعروف أو ى عن منكرٍ، عدد الستني والثالمثائة، فإنه ميسي 

 )ه عن الناريومئذ وقد زحزح نفس
 . ورمبا استعري يف الشاة: كاحلافر من الدابة، قال: الفرسن من البعري)  ٢(
 . رواه البخاري ومسلم)  ٣(
 . رواه البخاري ومسلم)  ٤(
 . فشكر اهللا له فغفر له، فأدخله اجلنة: رواه البخاري ومسلم، ويف رواية للبخاري)  ٥(
واهللا ألحنني هذا عن املسلمني ال يؤذيهم، فأدخل : شجرة على ظهر طريقٍ فقال مر رجلٌ بغصن: رواه مسلم، ويف رواية)  ٦(
 .بينما رجلٌ ميشي بطريقٍ وجد غصن شوك على الطريق، فأخره فشكر اهللا له، فغفر له: ويف رواية هلما.. اجلنة
 . رواه البخاري، ورواه مسلم من رواية حذيفة)  ٧(
غرس املسلم غرساً، فيأكل منه إنسانٌ وال دابةٌ وال طري إال كان لـه صـدقةً إىل يـوم    فال ي: رواه مسلم، ويف رواية له)  ٨(
ال يغرس مسلم غرساً، وال يزرع زرعاً، فيأكل منه إنسانٌ وال دابةٌ وال شيٌء إال كانت له صدقةً ورويـاه  : ويف رواية له.. القيامة

 .مجيعاً من رواية أنسٍ
 .رواه البخاري ومسلم)   ٩(



 ٥٧

إن اهللا لريضى عن العبد أن يأكل األكلة فيحمده : (  قال رسول اهللا : و عن أنسٍ ـ رضي اهللا عنه ـ قال
   ١)عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها

: أرأيت إن مل جيد ؟ قال: على كل مسلمٍ صدقةٌ، قال: قال وعن أيب موسى ـ رضي اهللا عنه ـ عن النيب 
أرأيت إن مل : يعني ذا احلاجة امللهوف، قال: أرأيت إن مل يستطع ؟ قال: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق، قال

  .٢ميسك عن الشر فإا صدقةٌ: الأرأيت إن مل يفعل ؟ ق: يأمر باملعروف أو اخلري، قال: يستطع؟ قال
  فكيف يتجلى مشول اإلسالم يف األخالق؟: قال رجل منا

لقد الحظت من خالل البحث املستفيض يف األديان والفلسفات واملذاهب أن األخالق يف اإلسالم هي : قال
أو دنيوية، عقلية أو عاطفية، روحية أو جسمية، دينية : األخالق الوحيدة اليت مل تدع جانبا من جوانب احلياة اإلنسانية

فردية أو اجتماعية، إال رمست هلا املنهج األمثل للسلوك الرفيع، فما فرقه الناس يف جمال األخالق باسم الدين وباسم 
 .الفلسفة، وباسم العرف أو اتمع، قد ضمه القانون األخالقي يف اإلسالم يف تناسق وتكامل وزاد عليه

  ٣)إنما بعثت ُألمتم مكارم األخالق: (فقال .. رسالته بأا رسالة أخالقية  لذلك كله خلص رسول اهللا 
   ٤)أكمل املؤمنني إميانا، أحسنهم خلقا: ( (واعترب أن أكمل املؤمنني إميانا أحسنهم أخالقا، فقال 

   ٥)حسن اخللق يذيب اخلطايا كما تذيب الشمس اجلليد: ( وقال 
   ٦)هللا األعظمحسن اخللق، خلق ا: ( وقال 
   ٧)حسن اخللق نصف الدين: ( وقال 
   ٨)إن الرجل ليدرك حبسن اخللق درجة القائم بالليل، والظامىء باهلواجر: (  وقال 
   ٩)إن الرجل املسدد ليدرك درجة الصوام القوام بآيات اهللا، حبسن خلقه وكرم سريرته: (  وقال 
من حسن اخللق، فإن صاحب اخللق ليبلغ به درجة صاحب ما من شيء يوضع يف امليزان أثقل : (  وقال 

                                                
 . ه مسلمروا)  ١(
 .رواه البخاري ومسلم)   ٢(
هو متصل من وجوه صحاح عـن أيب هريـرة وغـريه    : ، وقال ابن عبد الرب أورده مالك يف املوطأ بالغاً عن النيب )   ٣(

مرفوعاً، منها ما أخرجه أمحد يف مسنده، واخلرائطي يف أول املكارم، من حديث حممد بن عجالن، عن القعقاع بن حكيم، عـن  
صاحل األخالق، ورجاله رجال الصحيح، والطرباين يف األوسط بسند فيه عمر بن إبراهيم : احل، عن أيب هريرة مرفوعاً بلفظأيب ص

القرشي، وهو ضعيف عن جابر مرفوعاً، إن اهللا بعثين بتمام مكارم األخالق، وكمال حماسن األفعال، ومعناه صحيح، وقد عـزاه  
 .الديلمي ألمحد عن معاذ

 . محد، وأبو داود، وابن حبان يف صحيحه، واحلاكمرواه أ)  ٤(
اخللق احلسن يذيب اخلطايا كما يذيب املاء اجلليد، واخللـق السـوء   : (رواه الديلمي، واخلرائطي، ورواه الطرباين بلفظ)  ٥(

 ) يفسد العمل كما يفسد اخلل العسل
 . رواه الطرباين)  ٦(
 . رواه الديلمي)  ٧(
 . رواه الطرباين)  ٨(
 . رواه أمحد، والطرباين)  ٩(



 ٥٨

   ١)الصوم والصالة
   ٢)أول ما يوضع يف امليزان، اخللق احلسن: (  وقال 
   ٣)ليس شيء أثقل يف امليزان من اخللق احلسن: (  وقال 
   ٤)أال أخربكم مبن حترم عليه النار غدا؟ على كل هني لني قريب سهل: (   وقال 
   ٥) ما أعطي الناس خلق حسنخري: (  وقال 
أكمل املؤمنني إميانا أحسنهم أخالقا، املوطئون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، ال خري فيمن ال : (   وقال 

   ٦)يألف وال يؤلف
   ٧)إن اهللا حيب معايل األخالق، ويكره سفاسفها: (   وقال 
وشرف املنازل، وإنه لضعيف العبادة، وإنه ليبلغ  إن العبد ليبلغ حبسن خلقه أعظم درجات اآلخرة: (   وقال 

   ٨)بسوء خلقه أسفل دركات جهنم وإنه لعابد
إن أحبكم إيلّ وأقربكم مين يف اآلخرة جمالس حماسنكم أخالقا، وإن أبغضكم إيلّ وأبعدكم مين : (  وقال 

   ٩)مساوئكم أخالقا الثرثارون املتفيهقون املتشدقون
بل كيفية .. بل وصف وصفا دقيقا فروع األخالق وتفاصيلها .. هات العامة ومل يكتف اإلسالم بالتوجي

  .حتصيبلها، وضوابط كل ذلك مما مل تبلغه مجيع املدارس األخالقية يف العامل مجيعا
  
   
  
  
  
  
  

                                                
 . رواه الترمذي)  ١(
 . رواه أمحد)  ٢(
 . رواه أمحد)  ٣(
 . رواه أبو يعلى، والترمذي، والطرباين)  ٤(
 . رواه أمحد، والنسائي، وابن ماجة، واحلاكم)  ٥(
 . رواه الطرباين)  ٦(
 . رواه احلاكم)  ٧(
 . رواه الطرباين، والضياء)  ٨(
: مـا املتفيهقـون؟ قـال   : يا رسول اهللا: ان يف صحيحه، والطرباين، والبيهقي، وكذا الترمذي وزاد قالواأمحد وابن حب)  ٩(

 )املتكربون(



 ٥٩

  ـ الواقعية ٣
  .فحدثنا عن الركن الثالث.. حدثتنا عن الركن الثاين : قلنا

  .. جل دين ال شك أنك ر: التفت إيل مبتسما، وقال
  وهل هناك حرج من كوين كذلك؟.. أجل : قلت
.. وكنت ألبس طيالسة األحبار .. كنت أعلق على رقبيت الصليب .. لقد كنت مثلك .. ال حرج عليك : قال

  .. ولكين عندما التمست أن أدعو لتطبيق الشريعة اليت جاءت يف الكتاب املقدس وجدتين عاجزا متام العجز 
  فيها؟وما املعجز : قلت
أم أنك ال حتفظ ما ورد يف .. اقرأ على هذا اجلمع املبارك ما ورد يف الشريعة من األحكام املرتبطة بالربص: قال
  ذلك؟

):(  ٤٥: ١٣: سفر اللالويني(لقد جاء يف .. وسأردد عليك بعض ما ورد من ذلك .. أنا أحفظ ذلك : قلت
قشصِ أَنْ يراِء الْبابِ بِدصلَى الْمعو يادنيو ،هيارِبش طِّيغيو هأْسر فكْشيو هابيث) :جِسن !جِسن .(! ةرظَلُّ طُولَ فَتيو

  ) مرضه نجِساً يقيم وحده خارِج الْمخيمِ معزوالً 
أسهل أن يطبق هذا احلكم ملن ما .. أهذا ما أزعجك من الكتاب املقدس .. أهذا ما تريد : مث التفت إليه، وقلت

  .أراد أن يطبقه
لقد جاء يف .. سأقرؤها أنا بدلك .. سأعفيك من قراءا .. هناك أشياء أخرى .. ليس هذا فقط ما ورد : قال

نَّ داءَ يأْتي صاحب الْبيت ويخبِر الْكَاهن أَ:( فيما إذ اشتبه أهل املرتل يف مرض مرتهلم بالربص) ٣٥: ١٤: الالويني(
ل هلَ إِلَيخدلَ أَنْ يقَب تيالَِء الْببِإِخ نالْكَاه رأْمفَي ،تيياً بِالْبفَشتكُونُ مي صِ قَدرلُ الْبخدي ثُم ،تيي الْبا فكُلُّ م سجنتئَالَّ ي

هصفْحيل تيالْب نةَ. الْكَاهاباِإلص نايفَإِذَا ع  ،ةرمإِلَى الْح أَو ةرضإِلَى الْخ ارِبا ضهنقَراً لَون تيالْب يطَاني حأَنَّ ف دجوو
ابِعِ وفَحصه، ووجد فَإِذَا رجع في الْيومِ الس. وبدا منظَرها غَائراً في الْحيطَان، يغادر الْكَاهن الْبيت ويغلق بابه سبعةَ أَيامٍ

خارِج الْمدينة في مكَان نجِسٍ، أَنَّ اِإلصابةَ قَد امتدت في حيطَان الْبيت، يأْمر الْكَاهن بِقَلْعِ الْحجارة الْمصابة وطَرحها 
  ) لتراب الْمكْشوطَ خارِج الْمدينة في مكَان نجِسٍ وتكْشطُ حيطَانُ الْبيت الداخليةُ، ويطْرحونَ ا

وأن هذا احلكم طولب بتطبيقه يف .. تصوروا لو أن الكنيسة أصدرت مثل هذا القرار: التفت إىل اجلمع، وقال
  ما الذي سيحصل؟.. مدننا اليت تصاب بالربص

.. ، وهو اآلخر حيتاج إىل الكثري من التفاصيلفهناك برص الثياب.. مل تنته أحكام الربص بعد: سكت، فقال
من صوف أَو  وإِذَا بدا داُء الْبرصِ الْمعدي، في ثَوبِ صوف أَو كَتان أَو في قطْعة قُماشٍ منسوجة أَو محيكَة:( امسع

،جِلْد نوعٍ منصي كُلِّ مف أَو ،ي جِلْدف أَو ،انأَوِ  كَت ةوجسناشِ الْمالْقُم ةطْعق أَو بِ أَوِ الْجِلْدةُ الثَّوابإِص تكَانو
.  تعرض علَى الْكَاهنِالْمحيكَة، أَو في شيٍء مصنوعٍ من جِلْد، ضارِبةً إِلَى الْحمرة أَوِ الْخضرة، فَإِنها إِصابةُ برصٍ

 صفْحابِعِفَيمِ السوي الْيا فهصفْحي امٍ، ثُمةَ أَيعبس ابصَء الْميالش زجحيةَ واببِ . اِإلصي الثَّوف تدتام ا قَدهدجفَإِنْ و
ف مدختسيو ،جِلْد نم عنصا يي كُلِّ مف أَو ي الْجِلْدف اشِ، أَوالْقُم ةطْعق ياً أَودعصاً مركُونُ بةَ تابا، فَإِنَّ اِإلصلٍ ممي ع

. َألنه داٌء معد فَيحرِق الْكَاهن بِالنارِ الثَّوب أَو قطْعةَ قُماشِ الصوف أَوِ الْكَتان أَو متاع الْجِلْد الْمصابِ،. وتكُونُ نجِسةً



 ٦٠

الْكَاه دجإِنْ و نلَكتي مف أَو يكَةحأَوِ الْم ةوجسناشِ الْمالْقُم ةطْعي قف بِ أَوي الثَّوف دتمت ةَ لَمابأَنَّ اِإلص ن ،اعِ الْجِلْد
  )٥٣-  ٤٧: ١٣: الالويني) (يأْمر بغسلِ الشيِء ويحجزه سبعةَ أَيامٍ أُخرى

امسع ما يقول الكتاب املقدس عن طهارة .. فهناك أحكام أخرى ترتبط برباءة األبرص ..مل تنته أحكام الربص بعد
يحضرونه إِلَى الْكَاهنِ . هذه هي نصوص التعليمات الْمتعلِّقَة بِاألَبرصِ الْمطَهرِ من برصه: وقَالَ الرب لموسى:( األبرص

هفَائمِ شوي يأْفصِ، يراِء الْبد نرِيَء مب قَد هأَن دجفَإِنْ و هصفْحيمِ ليخارِجِ الْمإِلَى خ نالْكَاه جرخأَنْ ، فَي نالْكَاه رم
و رمأَح طيخزٍ، وبِ أَرشخنِ، ويرنِ طَاهيينِ حيفُورصِء بِعربصِ الْمرَألبى لتؤوفَايز اقَةفُورٍ . بصحِ عذَبب نالْكَاه رأْمفَي

أَما الْعصفُور الْحي فَيأْخذُه مع خشبِ اَألرزِ والْخيط اَألحمرِ والزوفَا، ويغمسها . واحد في إِناٍء خزفيٍّ فَوق ماٍء جارٍ
فُورِ الْمصمِ الْعي ديعاً فمطْجي ثُم ،هرطَهفَي اترم عبصِ سرالْب نرِ مطَهتلَى الْمع شري ارِي، ثُماِء الْجالْم قوحِ فَوذْب قل

بِماٍء فَيطْهر، ثُم يدخلُ  ويغِسلُ الْمتطَهر ثيابه، ويحلق كُلَّ رأْسه، ويستحم. الْعصفُور الْحي علَى وجه الصحراِء
ميخامٍ. الْمةَ أَيعبس هتميخ ارِجخ يمقي هإِالَّ أَن . ،هاجِبوحو هتيحل ككَذَلو ،هأْسرِ رعش نا مما نم قلحابِعِ يمِ السوي الْيفو

بِم محتسيو هابيِسلُ ثغيراًوطَاه بِحصةً . اٍء فَييملةً سيلوةً حجعننِ، وييححنِ صيشنِ كَبإِلَى الْكَاه رضحنِ يمِ الثَّاموي الْيفو
فَيوقف الْكَاهن الْقَائم بِالتطْهِريِ . يتز) نحو ثُلْثَ لترٍ(من الدقيقِ الْمعجون بِزيت ولُج ) نحو سبعة لترات(وثَالَثَةَ أَعشارٍ 

  )١١- ١: ١٤: الالويني)( اَألبرص الْمتطَهر وتقْدمته عند مدخلِ خيمة االجتماعِ 
إن هذا كالم يقرؤه مئات املاليني من املسيحيني يف العامل، ويترمجونه إىل لغام : التفت إىل اجلمع، وقال

  ؟!املختلفة
فأي فائدة سيجنوا من .. تصوروا لو أن هذا الكالم يقرؤه األطباء والصيادلة والعلماء على اعتباره كالما هللا

  ؟ !املعرفة باهللا، وهم يرونه حيدثهم عن أمور يضحك منها أبسط شخص منهم
إن هذا األبرص .. ني والسحرةأال ترون أن يف هذا الكالم استغالال خطريا ال خيتلف عن استغالل الكهان والعراف

.. وبالزيت.. وبالنعجة احلولية.. وبالكبشني الصحيحني.. بالعصافري احلية.. املسكني مكلف بكل التكاليف الثقيلة
  ..وبالعجني
  أمل تسمع مبا فعل بولس؟.. ولكن كل هذا منسوخ يف املسيحية : قلت
ال تظنوا أين جئت النقض :( ألن املسيح قال..  ولكنه خالف املسيح بذلك.. لقد نسخ الشريعة .. أجل : قال

ومع ذلك، فإين إبان مسيحييت كنت أميل إىل بولس ) .. ١٧:٥مىت )(الناموس أو األنبياء ما جئت النقض بل ألكمل
  أتدري مل؟.. مين إىل املسيح 

  مل؟: قلت
شريعة .. الكتاب املقدسة لقد رأى أن الشريعة اليت خيتزا .. ألن بولس ـ على األقل ـ كان واقعيا : قال

  .إا شريعة جتعل اإلنسان يبحث عما ال جيديه نفعا.. أقرب إىل اخليال منها إىل الواقع 
  . ١لست أدري هل وجد أولئك األغبياء البقرة احلمراء اليت نص عليها الكتاب املقدس أم ال: ابتسم، وقال

ا املسيح تعرفها من خالل العهد اجلديد ال من فاملسيحية اليت جاء .. إن لديك سوء فهم للمسيحية : قلت
                                                

 .من هذه السلسلة) الكلمات املقدسة(ذكرنا احلديث عن البقرة احلمراء والشرائع املرتبطة ا يف رسالة )   ١(
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  .. خالل العهد القدمي 
.. ال من خالل العهدين السابقني مجيعا .. أما أنا فقد فهمت املسيحية من خالل العهد األخري : ابتسم، وقال

  .ووضع مجيع النقاط على حروفها.. فالعهد األخري هو الذي وضح كل األمور 
  .العهد األخري مل أمسع بشيء امسه: قلت
  .. إا عهد اهللا األخري واخلامت إىل عباده .. إنه رسالة اإلسالم : قال

هل ميكن أن يطبق واقعيا ما .. ولكن أجبين .. فلعلك مسعت يف حياتك من حدثك عنه .. لن أحدثك يف هذا 
  نصحنا به املسيح؟

  أي نصيحة تريد؟: قلت
ال تقاوموا الشر، بل من لطمك :( لقد قال لنا املسيح.. العنينا  لقد نصحنا بأن حنب أعداءنا، وأن نبارك: قال

  )٣٨: ٥مىت)(ومن أراد أن خياصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضاً . على خدك األمين فحول له اآلخر أيضاً
  أال ترى أن هذه النصيحة مثالية؟

  .. ولكنها ممكنة التطبيق : قلت
ولكن الفرق بينهما أن اإلسالم جاء ا .. قد جاء يف اإلسالم الدعوة ملثلها و.. هي ممكنة التطبيق .. أجل : قال

  .بصورة واقعية
  كيف؟: قلت
﴾ ﴿ وجزاء سيئَة سيئَةٌ مثْلُها فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى اللَّه إِنه لَا يحب الظَّالمني :لقد جاء يف القرآن : قال
  .فهذه اآلية ذكرت العدل والفضل، حىت ال يعول ارم على الفضل، فيقدم على إجرامه) ..٤٠: الشورى

﴿ ولْيعفُوا ولْيصفَحوا أَلَا تحبونَ أَن :وذكر القرآن مع ذلك الفضل احملض املصحوب بالترغيب العظيم، قال تعاىل 
 ﴾ يمحر غَفُور اللَّهو لَكُم اللَّه رفغ٢٢: لنورا(ي(  

  .املراتب الواقعية واملثالية لتعمل حبسب طاقتك.. هذا هو الدين الواقعي الذي يضع لك املراتب املختلفة 
  ماذا قال املسيح يف غض البصر؟: التفت إيل، وقال

خري لك أن .. فإن أعثرتك يدك أو رجلك فاقطعها وألقها عنك ): (  ٨/  ١٨: إجنيل مىت(لقد قال يف : قلت
وإن أعثرتك عينك فاقلعها .. ياة أعرج أو أقطع من أن تلقى يف أتون النار األبدية ولك يدان أو رجالن تدخل احل

  ) وألقها عنك خري لك أن تدخل احلياة أعور من أن تلقى يف جهنم ولك عينان
  هل ترى أنه من املمكن أن يطبق مثل هذا؟: قال
تاريخ الكنيسة قصص ألناس مثل مسعان اخلزاز  ففى .. وقد حصل ذلك فعال .. ميكن ذلك .. أجل : قلت

فإن كنا بالروح القدس النارى :( لقد قال القمص تادرس يعقوب ىف تفسريه .. وأورجانيوس الذى خصى نفسه  
نعرف كيف نقدم أيدينا العثرة لصليب يسوع املسيح فتبتر ال نبقى بال يدين إمنا يصري املسيح نفسه يدينا العاملتني، 

لني نقدمهما بالروح القدس لصليب ربنا يسوع لبترها، ونلبس السيد نفسه ذى القدمني النحاسيتني حىت وكذلك الرج
  )  نعرب إىل حضن أبيه وحنن ىف أمان روحى وسالم فائق

ألنه يوجد خصيان ولدوا هكذا من بطون أمهام، ويوجد : ( قول املسيح )  ٣/  ١٩:مىت(بل قد جاء يف إجنيل 
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  )من استطاع أن يقبل فليقبل.. س، ويوجد خصيان خصوا أنفسهم ألجل ملكوت السموات خصيان خصاهم النا
تصور لو أن كل البشر فعلوا .. ولكن هل هذا التشريع واقعي؟ .. لقد كان هذا .. أنا أوافقك يف كل ذلك : قال

  هل ستبقى احلياة على األرض؟.. ما طلبه املسيح 
ولكن مل يؤمر بقلع .. لقد أمر بغض البصر .. ص املسلمني املقدسة قارن هذا مبا ورد يف نصو: سكت، فقال

﴿  قُلْ للْمؤمنِني يغضوا من أَبصارِهم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلك أَزكَى لَهم إِنَّ :لقد قال اهللا تعاىل يدعو إىل هذا .. البصر 
  )النور(﴾ )٣٠(اللَّه خبِري بِما يصنعونَ 

  .. ال قلع البصر .. ويف حال الوقوع يف اخلطيئة شرعت الشريعة التوبة 
كال إن اإلنسان مجع .. فشريعة اهللا مل تفترض يف املؤمنني املتقني أن يكونوا مالئكة ال تسول هلم أنفسهم سوءا 

لقد .. ب ويستمرئ الرذيلةإمنا املنكر أن يتمادى يف الذنو.. بني الطني نفخة الروح، فليس مبستنكر أن يذنب، مث يتوب 
﴿ :أذنب آدم ـ أبو البشر ـ وتاب فتاب اهللا عليه، فال غرابة أن يكون بنوه مثله، هلذا جعل القرآن من أصناف املتقني 

فغي نمو وبِهِمذُنوا لفَرغتفَاس وا اللَّهذَكَر مهفُسوا أَنظَلَم ةً أَوشلُوا فَاحإِذَا فَع ينالَّذا ولَى موا عرصي لَمو إِلَّا اللَّه وبالذُّن ر
  )١٣٥:آل عمران(فَعلُوا وهم يعلَمونَ ﴾ 

كما فرق القرآن بني كبائر اإلمث وفواحشه، وبني صغائر السيئات وملم الذنوب اليت قلما يسلم منها أحد، فهي يف 
﴿ إِنْ تجتنِبوا كَبائر ما تنهونَ عنه نكَفِّر عنكُم سيئَاتكُم :عاىل قال ت.. دائرة املساحمة والغفران ما اجتنبت املوبقات 

  )٣١:النساء(وندخلْكُم مدخالً كَرِمياً ﴾ 
كيف تستطيع شريعة جاءت قبل أكثر من أربعة : ولكن الذي حيرينا هو.. وعينا كل هذا : قال رجل من اجلمع
  .. ر بعد كل هذه املدة عشر قرنا أن حتكم البش

فكيف استطاعت .. إن هناك قضايا كثرية مستجدة جعلت من إنسان هذا العصر إنسانا خمتلفا عن سائر العصور 
  شريعة اإلسالم أن حتتفظ بواقعيتها مع كل هذه التطوات؟

: ( األوامر وكان فيها مثل هذه .. أرأيت لو أن هناك موعظة وردتك من آالف السنني : ابتسم خبيب، مث قال
احرص على ما ينفعك، ودع ما .. نظم مواقيت أكلك .. ال تأكل ما يضر بصحتك .. كل واشرب وال تسرف 

  )يضرك
  .إن هذه األوامر قد وضعت للبشر الذين عاشوا قبل آالف السنني: هل ميكن لشخص ختاطبه ا أن يقول لك

فهي أوامر ال ترتبط .. كن أن يطبقوا تلك األوامر فالبشر يف كل أزمنهم مي.. جمنون من يقول ذلك : قال الرجل
  .وليس هناك بشر أوىل ا من بشر.. بزمن دون زمن 
اعلم أن : (  ١تقول.. أو مبا هو أبعد منه بكثري .. من نفس ذلك الزمن .. ولو وردتك وصية أخرى : قال خبيب

وال ينبغي ملن خلف .. ا، ومها عدوا اجلسد وهادماهاخلام والبلغم يظهران على الدم واملرة بعد األربعني سنة فيأكالم
األربعني سنة أن حيرك طبيعة من طبائعه غري اخلام والبلغم، ويقوي الدم جاهداً، غري أنه ينبغي له يف كل سبع سنني أن 

                                                
البن عبد ) العقد الفريد(بسم ساعة إىل رجل من إخوانه، كما يف  هذا نص رسالة كتب ا إسحاق بن عمران املعروف)   ١(
 )بتصرف(ربه 
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  .يفجر من دمه شيئاً، ومن املرة مثل ذلك، لقلة صربه على الطعام اللذيذ، واملشروب الروي
يف شهر يناير : سك، وما تأخذ به نفسك، وحتفظ به صحتك أن تلزم ما أكتب به إليكفتعاهد ذلك من نف

ويف مارس ال تأكل احللواء كلها وتشرب األفسنتني . ويف شهر فربير ال تأكل السلق. تشرب شراباً شديدياً كل غداة
 مايه ال تأكل رأس شيء من ويف. ويف أبريل ال تأكل شيئاً من األصول اليت تنبت يف األرض وال الفجل. يف احلالوة

ويف أغشت ال تأكل . ويف يوليه جتنب الوطء. ويف يونيه تشرب املاء البارد بعد ما تطبخه وتربده، على الريق. احليوان
. ويف نبنرب ال تدخل احلمام. ويف أكتوبر ال تأكل الكراث نيئاً وال مطبوخاً. ويف سبتمرب تشرب اللنب البقري. احليتان

  .تأكل األرنب ويف دجنرب ال
فللدم منها ستة أرطال، وللمرة الصفراء : لقد ذكر علماء الطب أن اجلسد من الطبائع األربع اثين عشر رطالً

والسوداء والبلغم ستة أرطال، فإن غلب الدم الطبائع تغري منه الوجه وورم، وخرج ذلك إىل اجلذام، وإن غلبت الثالث 
إلنسان غلبة هذه الطبائع بعضها بعضاً فليعدل جسده باالقتصاد، وينقه باملشي، فإذا خاف ا.. الطبائع الدم أنبتت املد

  ) إما جذام، وإما مد: فإنه إن مل يفعل اعتراه ما وصفنا
ولست ملزما مبا .. إن هذه األوامر قد وضعت لبشر قبلنا : هل ميكن لشخص ختاطبه مبثل هذا أن يقول لك

  وهناك فرق كبري بيننا وبينها؟.. دودة ألا منطلقة من ثقافة عصرها احمل.. فيها
  .وأنا لو عرض يل ما عرض له ما عدوت ما قال.. صدق هذا يف قوله : قال الرجل
  ومل كان أحدمها مصحا، واآلخر خمطئا؟.. أتدري ما الفرق بني القولني؟ : قال خبيب
وأما الثاين، فحدث عن .. ر فاألول حتدث عن قضايا ال ختتلف فيها العصو.. ذلك واضح .. أجل : قال الرجل

  .قضايا يصيبها اخلالف وميسها التطور
  ؟١ودائرة الثبات.. دائرة التطور : ففي حياة اإلنسان إذن دائرتان: قال خبيب
  .. ميكنك أن تقول ذلك : قال الرجل
  ولكل دائرة نوع اخلطاب املرتبط ا؟: قال خبيب
  .. ذلك صحيح : قال الرجل
  .. وهو نفسه سر واقعيتها .. ر خلود الشريعة اإلسالمية إن هذا هو س: قال خبيب
  كيف ذلك؟: قال الرجل
قبل أن أذكر لك كيف ميز اإلسالم بني الثوابت واملتطورات أحب أن أذكر لك بأين حبثت يف : قال خبيب

  .. فوجدت العجب العجاب .. تعامل األديان والفلسفات مع هذا 
ـ  تأثرت بالفكر اإلغريقي يف ميادين العلم لقد رأيت الكنيسة : التفت إيل، وقال ـ يف عصر من عصورها

ورأيتها قد بذلت كامل جهدها يف التوفيق بني معتقداا الدينية وآرائها .. والفلسفة، ال سيما آراء أرسطو وبطليموس 
ظواهر التوراة ، وهي خليط من نظريات اإلغريق و)الفلسفة املسيحية(ونشأ عن ذلك فلسفة مركبة تسمى .. الفلسفية

واألناجيل وأقوال القديسني القدامى، وملا كان العلم والفلسفة يف ذلك العصر شيئاً واحداً، فقد أدمج الفالسفة 
                                                

 .من هذه السلسلة) احلياة(سنرى التفاصيل الكثرية املرتبطة ذا يف رسالة ) ١(



 ٦٤

املسيحيون يف صرح فلسفتهم كل ما وصل إليه العلم البشري يف عصرهم من النظريات الكونية واجلغرافية والتارخيية، 
يقية خري معني على الدفاع عن تعليمها ضد املارقني والناقدين، فتبنتها رمسياً وأقرا ورأت الكنيسة يف هذه الفلسفة التوف

جمامعها املقدسة حىت أضحت جزءاً من العقيدة املسيحية ذاا وامتدت يد التحريف فأدخلت بعض هذه املعلومات يف 
  . ١صلب الكتب الدينية املقدسة

طب ونظرية العناصر األربعة ونظرية بطليموس يف أن األرض مركز لقد تبنت الكنيسة آراء أرسطو يف الفلسفة وال
واعتربت هذا املزيج من .. وما أضاف إىل ذلك كله القديس أوغسطني وكليمان اإلسكندري وتوما االكويين.. الكون

  .اآلراء البشرية أصوالً من أصول الدين املسيحي وعقائد مقدسة ال يصح أن يتطرق إليها الشك
تذكر بأن اهللا خلق العامل ابتداء من .. العلوم املسيحية تشتمل على معلومات تفصيلية عن الكون وقد كانت هذه

م، وتوج ذلك خبلق اإلنسان يف جنة عدن على مسرية يومني من البصرة بالضبط، والعجيب أا ظلت .ق ٤٠٠٤سنة 
الذي حيمل هذه النظرية سنة ) رآش(مصرة على هذا الرأي حىت مطلع القرن التاسع عشر، فقد طبع كتاب األسقف 

  .٢م  ١٧٧٩
، ٣سنة)٢٢٦٢(أما تاريخ الطوفان فتختلف فيه تقاومي التوراة، لكنه على أقصى آرائها وقع بعد خلق آدم بـ 

  .م.ق ١٧٤٢ومعىن ذلك أنه كان سنة 
حياة العامل قد  ومن الطريف أن جملساً كنسياً كان قد أعلن يف بداية القرن العاشر للميالد أن القرن األخري من

  .٤استهل، ألن اهللا قد جعل املدة بني إنزال ابنه واية العلم ألف سنة فقط
  .. هذه بعض معلوماا التارخيية

أما معلوماا الطبية، فقد كانت أفضل وأجنح الوسائل العالجية يف نظرها إقامة الطقوس لطرد الشياطني اليت جتلب 
  .العذراء والقديسني حتت رأس املريض ليشفياملرض، ورسم إشارة لصليب ووضع صور 

بل إا راحت تدافع .. ومل تكتف الكنيسة بأن تتبىن هذه املعلومات اليت وضح خطأ أكثرها بعد النهضة العلمية 
  .. وتستخدم الدين يف دفاعها .. عنها 

  .. وقد حصل بسبب ذلك، ذلك الفصام الذي تعرفون بني العلم والدين 
الكنسية يف ذلك احلني تعلن حالة الطوارئ ضد العلماء والباحثني الذين هداهم علمهم لقد راحت السلطة 

  .. وحبثهم إىل االختالف مع الكنيسة 
وأصدرت منشورات .. وقد شكلت ألجل ذلك حماكم التفتيش يف كل مكان تتصيدهم وتذيقهم صنوف النكال

وبذلك قامت املعركة بني الكنيسة والعلم، وأخذت تزداد . .بابوية جديدة تؤكد العقائد السابقة وتلعن وحترم خمالفيها
  .سعاراً مبرور األيام

الفلكية، فقبل هذه النظرية ) ١٥٤٣(لقد كان من أول النظريات العلمية اليت صادمت الكنيسة نظرية كوبرنيق 
                                                

 .فما بعد ١٠١انظر استمداد املسيحية من الفلسفة من كتاب املشكلة األخالقية والفالسفة ص)  ١(
 .١٦ص ١ج: اإلنسانيةانظر معامل تاريخ )  ٢(
 .٢١٨:إظهار احلق: انظر)  ٣(
 .٣٧٩/ ١٤:انظر قصة احلضارة)  ٤(
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ض مركز الكون، وتقول كانت الكنيسة املصدر الوحيد للمعرفة، وكانت فلسفتها تعتنق نظرية بطليموس اليت جتعل األر
  .أن األجرام السماوية كافة تدور حوهلا

فلما ظهر كوبرنيق بنظريته القائلة بعكس ذلك كان جديراً بأن يقع يف قبضة حمكمة التفتيش، ومل ينج من ذلك 
نيسة حرمت ألنه كان قسيساً، بل ألن املنية أدركته بعد طبع كتابه بقليل، فلم تعط  احملكمة فرصة لعقوبته، إال أن الك

  .، ومنعت تداوله وذكرت أن ما فيه هو وساوس شيطانية مغايرة لروح اإلجنيل)حركات األجرام السماوية(كتابه 
بعث النظرية بعد ) جردانو برونو(وقد ظن رجال الكنيسة أن أمر هذه النظرية قد انتهى، ولكن رجالً آخر هو 

السجن ست سنوات، فلما أصر على رأيه أحرقته سنة  وفاة صاحبها، فقبضت عليه حمكمة التفتيش، وزجت به يف
  .م وذرت رماده يف اهلواء وجعلته عربة ملن اعترب١٦٠٠

، فأيد جتريبياً ما نادى به أسالفه )التلسكوب(قد توصل إىل صنع املرقب ) جاليلو(وبعد موته ببضع سنوات كان 
من الكرادلة بالسجن مدة من الزمان، وأمر بتالوة  نظرياً، فكان ذلك مربراً للقبض عليه وحماكمته، وقضى عليه سبعة

  .. ١مزامري الندم السبعة مرة كل أسبوع طوال ثالث سنوات
وملا خشي على حياته أن تنتهي بالطريق اليت انتهى ا برونو أعلن ارتداده عن رأيه، وهو راكع على قدميه أمام 

سجني راكع أمام فخامتك، والكتاب املقدس أمامي .. ن عمريوقد بلغت السبعني م.. أنا جاليلو:( رئيس احملكمة قائالً
  ) ٢أملسه بيدي، أرفض وألعن وأحتقر القول اإلحلادي اخلاطئ بدوران األرض

بل أضاف إليه التعهد بتبليغ احملكمة عن كل ملحد يوسوس له الشيطان بتأييد هذا الزعم .. ومل يكتف ذا التعهد
  .٣املضلل

  يسة تصر على تلك اآلراء كل ذلك اإلصرار؟أتدرون ما الذي جعل الكن
جتسد .. الذي هو املسيح.. لقد رأت الكنيسة أن األرض جيب أن تكون مركز الكون الثابت ألن األقنوم الثاين

  .فيها، وعليها متت عملية اخلالص والفداء، وفوقها يتناول العشاء الرباين
ئمة إىل األبد، والشمس تشرق والشمس تغرب وتسرع األرض قا:( وأضافوا إىل هذا ما فهموه من قول التوراة

  )  ٦- ٥/ ١:سفر اجلامعة: انظر)  (إىل موضعها حيث تشرق
من خطل الرأي أن يعتقد اإلنسان بوجود (أما كروية األرض وسكىن جانبها اآلخر، فنفتها الكنيسة حبجة أن 

بة إىل أسفل، وقالت إنه لو صح هذا أناس تعلو مواطئ أقدامهم على رؤوسهم وبوجود نباتات وأشجار تنمو ضار
    ٤»الزعم لوجب أن ميضي املسيح إىل سكان الوجه اآلخر من األرض وميوت مصلوباً هناك من أجل خالصهم 

فلم يكد .. لقد اصطدم هذه اآلراء اليت تتناىف مع الواقع كما تصطدم نظرياا من اآلراء : سكت قليال، مث قال
كان لنظرية كوبرنيق وما أضاف إليها برونو وجاليلو آثار واسعة، ظلت راسخة يف القرن السابع عشر يستهل حىت 

                                                
 .١/١٠٠٨:معامل تاريخ اإلنسانية)  ١(
معجـزات  (رددنا على بعض املواقف اإلسالمية احلديثة من هذا وبينا ما تشري إليه النصوص املقدسة من هذا يف رسـالة  )  ٢(
 . من هذه السلسلة) علمية
 .٣/٣٤٨وانظر كذلك تكوين العقل احلديث  ٢٠٥/توفيق الطويل : لرتاع بني الدين والفلسفةقصة ا)  ٣(
 .٣/٣٤٨وانظر كذلك تكوين العقل احلديث  ٢٠٥/توفيق الطويل : قصة الرتاع بني الدين والفلسفة)  ٤(
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  .الفلسفة األوروبية عامة
وذلك ما أحدث أثرا خطريا يف ثقة اجلماهري بالكنيسة جعلتهم يشكون يف سالمة معلوماا، وهو أثر له أمهيته 

  .القصوى
لثبات املطلق اليت كانت مسيطرة على العقلية لقد قدم ذلك الصراع إحياءات فلسفية جديدة، هزت فكرة ا

  .األوربية وحطت كذلك من قيمة اإلنسان ومكانته يف الوجود
وتولد من تلك الثورة .. واألخطر من ذلك كله هو ما حصل من ثورة العلماء على الكنيسة كما ثار العامة عليها

  .١جاهلية جديدة فصلت العلم عن املبادئ واملثل
لقد رأيت يف كثري من قوانني العامل ما .. إن اجلنوح عن الواقع مل يكن خمتصا بالكنيسة : وقال التفت إىل اجلمع،

  .. ميلؤك بالغثاء 
  .. إنه عن معاقبة احليوان إذا ارتكب جرمية .. سأضرب لكم مثاال على ذلك 

  مل تضحكون؟: ضحكنا مجيعا، فقال
وليس أي قوانني .. فليس له عقل .. أما احليوان املسكني . .ألن اجلرمية خمتصة بالعقالء املكلفني : قال رجل منا

  .من القوانني اليت حتكمنا
.. فقد حبثت يف هذا يف شرائع األمم وقوانينها عندما كنت أحبث عن واقعية الشرائع .. ومع ذلك : قال خبيب

م لذلك ما تراه هلا أهواؤها وقد رأيت من العجائب أن أكثر الشرائع كانت تعترب احليوانات جناة، وكانت تقيم عليه
  :من العقوبات

إذا : (لقد نص سفر اخلروج على أنه.. فشرائع اليهود ـ مثال ـ تقرر وجوب رجم الثور إذا نطح رجالً فقتله 
إن ) .. ٢١:اخلروج ) (نطح ثور رجال أو امرأة، وأفضى ذلك إىل موت النطيح، وجب رجم الثور، وحرم أكل حلمه

بار الثور أهالً الحتمال املسئولية اجلنائية، ويف اعتبار رمجه جزاًء باملعىن القانوين الدقيق لكلمة هذا النص صريح يف اعت
  .اجلزاء، وقد تولدت مسئوليته تلك من جرم أحدثه ووقعت نتائجه عليه وحده 

أنه ) واننيالق(وعند اليونان وجدت حماكمات خاصة للحيوانات يف شرائع اليونان القدمية، ذكر فيها أفالطون يف 
إذا قتل حيوان إنسانا كان ألسرة القتيل احلق يف إقامة دعوى على احليوان أمام القضاء، ويف حالة ثبوت اجلرمية على 

  .احليوان، جيب قتله قصاصا
أن الكلب املصاب  ٢وبلغ األمر عند قدماء الفرس غاية احلماقة والعجب، إذ ورد يف أسفار األبستاق أو األفستا

فإن تكرر منه ذلك قطعت أذنه .. إذا عض خروفا فقتله، أو إنسانا فجرحه قطعت أذنه اليمىن ) داء الكلب(بالكَلب 
  .اليسرى، ويف املرة الثالثة تقطع رجله اليمىن، ويف الرابعة رجله اليسرى، ويف اخلامسة يستأصل ذنبه

شر مببدأ مسئولية احليوان ومعاقبته ويف القرون الوسطى كانت فرنسا أول أمة أوروبية أخذت يف القرن الثالث ع

                                                
وانظر هنـاك املراجـع الـيت    .. لة من هذه السلس) مثار من شجرة النبوة( انظر التفاصيل الكثرية املرتبطة ذا يف رسالة ) ١(

 .اعتمدنا عليها يف هذه املعلومات
 .واليت تقوم عليها الديانة الزرادشتية عند قدماء الفرس، وهي جمموعة الكتب املقدسة املنسوبة لزرادشت)٢(
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، مث بلجيكا يف أواخر القرن اخلامس عشر امليالدي، ويف هولندا )سردينيا(مث أخذت بذلك .. جبرمه أمام حماكم منظمة 
وظل العمل به قائما عند بعض الشعوب حىت القرن التاسع .. وأملانيا وإيطاليا يف منتصف القرن السادس عشر امليالدي 

  .يالديعشر امل
كانت حماكم احليوان عند األوروبيني تقوم على ادعاء اين عليه أو النيابة العامة، مث يتقدم وكالء الدفاع عن 
احليوان ارم، وقد تقضي احملكمة حببس احليوان احتياطيا، مث يصدر احلكم بعد ذلك، وينفذ على مأل من اجلمهور، 

كم بإعدام احليوان رمجا، أو بقطع رأسه أو حبرقه، أو بقطع بعض أعضائه وقد يكون احل. كما كان ينفذ على اإلنسان
  .قبل إعدامه

ال تظنوا أن هذه احملاكمات كانت هزلية للتسلية، بل كانت جدية متاما، بدليل ما يرد لألسباب : فقال.. ضحكنا 
يقضى عليه بالشنق جزاء ملا (، أو)الةيحكم بإعدام احليوان حتقيقًا للعد: (املوجبة للحكم على احليوان من مثل قوهلم

  ).. ارتكبه من جرم وحشي فظيع
ليست هذه املمارسات اجلائرة مع احليوانات يف تارخيهم القدمي والوسيط فقط، بل ما زالت : سكت قليال، مث قال

صارعة الثريان مستمرة إىل اآلن يف بعض أقطارهم، وليس أدل على ذلك من استمرار املسابقات الوحشية ، املعروفة مب
تلك املسابقات اليت جيتهد فيها املصارع أن يقتل الثور تدرجييا .. يف أسبانيا و وموزمبيق، واليونان، وإيطاليا، وبولندا

ليذيقه املوت البطيء، وذلك عن طريق رمي السهام يف جسده، ورؤية دمائه تتفجر من كل مكان يف جسده، ال لشيءٍ 
  .عإال رد التسلية واالستمتا

إن هذه املصارعات تقام يف حلبات كربى يشاهدها اجلمهور بكل محاس، وهو سعيد بتعذيب الثور ذه 
ألف ثور تعذَّب  ٣٥حىت إن اإلحصائيات تشري إىل أن ما يقرب من .. ويدعون ذلك ضربا من احلضارة... الطريقة

  .١آالف ثور يف حلبات أوروبا ١٠ومتوت سنويا يف أسبانيا وحدها، وحنو
ولكين أريد أن أقول لكم .. مل أكن قصدي أن أسيء إليكم .. أعتذر إليكم : ظهر األسف على املستمعني، فقال

  .. بأن التطور واحلضارة والتقدم ال تعين القيم 
ولكنك فقري غاية الفقر من كل القيم الرفيعة اليت تكون جبلية يف الشعوب اليت .. قد تكون متطورا غاية التطور 

  ..، وتسمها بالبدائيةحتتقرها
  فكيف وقفت الشريعة اإلسالمية من مثل هذا؟: قلنا
ولذلك نظرت إىل احليوان باعتباره .. لقد ذكرت لكم أن الشريعة اإلسالمية عدل كلها ورمحة كلها : قال

توقع منه فلذلك مل جتز قتله إال للضرر امل.. وهو من جهة أخرى سخر لإلنسان كما سخر له سائر األشياء .. ٢حيوانا
  .. والقتل هنا ليس عقوبة .. والضرر هنا ليس ضررا تكليفيا .. 

فالسم .. فال ميكن لعاقل أن حياكم السم .. لقد تعاملت الشريعة معه يف هذه األحوال كما تتعامل مع السم 
  .وال ميكن ألحد أن حياكم أحدا على ما تقتضيه طبيعته.. هذه طبيعته .. سم

                                                
 .بقلم الدكتور راغب السرجاىن، )حقوق احليوان ىف احلضارة اإلسالمية(نقال عن مقال بعنوان ) ١(
 .من هذه السلسلة) رمحة للعاملني(رى التفاصيل املرتبطة ذا يف رسالة سن) ٢(
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ولكنك مل حتدثنا عن مدى واقعية .. ت لنا النماذج عن مدى واقعية الشرائع املختلفة لقد ضرب: قال رجل منا
  .الشريعة اليت تريد أن تقدم روحك ضحية لنصرا

فقد راعت .. أعلم بثوابتهم وأعلم مبتغريام .. واهللا أعلم بعباده .. مبا أن هذه الشريعة شريعة ربانية : قال خبيب
وتركت يف نفس الوقت فرصة لتحرك املتغريات حىت ال تضيق حياة أحد .. عليها، وأكدا الشريعة الثوابت، فحافظت 

  .بالتضييق فيها
  ؟!ما أسهل أن يقال هذا يف أي شريعة من الشرائع: قال الرجل
  .سأذكر لك من باب اإلشارة منها ما يدلك على جمامعها.. أنت تبحث عن التفاصيل .. صدقت : قال خبيب

  :ل حبثي يف مدى واقعية الشرائع املختلفة أن اخللل دخل فيها بسبنبلقد وجدت من خال
فقد وجدت أا مصادر متشددة متزمتة ال تتيح للعقل التكيف مع الوقائع .. أحدمها مرتبط مبصادر هذه الشرائع 

  ..املختلفة مهما كانت خاضعة للتغري
  ..تغريات والثوابت وأما الثاين، فهو مرتبط باألحكام، وعدم التمييز فيها بني امل

  :املصادر
  .فحدثنا عن واقعية املصادر اإلسالمية: قلنا
  : ١لقد وجدت أن املصادر اإلسالمية تنقسم إىل قسمني: قال
املصادر األصلية النصية القطعية (، وهي األصل الذي تستنبط منه الثوابت، فهو ما يسمى بـ أوالهاأما 
، فالقرآن هو األصل والدستور، والسنة هي الشرح النظري، نة رسوله وهي تتمثل يف كتاب اهللا، وس).. للتشريع

﴿ قُلْ :وكالمها مصدر إهلي معصوم، ال يصح إسالم املسلم إال بالتسليم هلما، كما قال تعاىل .. والبيان العملي للقرآن 
﴿ يا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه :وقال ).. ٣٢:آل عمران) (فرِينأَطيعوا اللَّه والرسولَ فَإِنْ تولَّوا فَإِنَّ اللَّه ال يحب الْكَا

رِ كُنتم تؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخ وأَطيعوا الرسولَ وأُولي الْأَمرِ منكُم فَإِنْ تنازعتم في شيٍء فَردوه إِلَى اللَّه والرسولِ إِنْ
﴿ يا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه ورسولَه وال تولَّوا عنه وأَنتم :وقال ).. ٥٩:النساء) (ذَلك خير وأَحسن تأْوِيالً

  )٣٣:حممد) (رسولَ وال تبطلُوا أَعمالَكُم﴿ يا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا ال:وقال ).. ٢٠:ألنفال) (تسمعونَ
وهي مصادر اختلف فقهاء ) .. املصادر االجتهادية(أو ) .. املصادر التبعية(فهي ما يسمى بـ .. ة الثاينوأما 

وهي اإلمجاع، والقياس، واالستحسان، .. املسلمني يف مدى االحتجاج ا ما بني موسع ومضيق ومقال ومكثر 
  .. املرسلة، وأقوال الصحابة، وشرع من قبلنا، وغريها واملصاحل 

وبالتايل حتجر .. واليت ال جمال للنقاش فيها تقمع التغري والتطور .. أال ترى أن املصادر األصلية : قال رجل منا
  على العقول التفكري السليم الذي خيدمها؟

لقد وجدا تنري للعقول الدروب .. اما فوجدا على عكس ذلك مت.. لقد حبثت فيها ذه النية : قال خبيب
  .. ومل أجد فيها أي قمع للعقول أو حجر عليها .. السليمة اليت تتيح هلا التفكري السليم 

                                                
.. أهدافـه .. خصائصه.. مقوماته: مدخل ملعرفة اإلسالم(انظر ـ باإلضافة إىل الكتب املختصة ذا ـ كتاب من كتاب   ) ١(

 ...، للشيخ يوسف القرضاوي)مصادره
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  : سأضرب لك أمثلة تقرب لك ما اكتشفت من ذلك
والقرآن يعطي .. أو اشتراك الشعب يف اختاذ القرار .. قومنا يسموا الدميقراطية .. وسأبدا مبا ميأل دنيانا ضجيجا 

﴿ والَّذين استجابوا لربهِم :لقد قال اهللا تعاىل يف وصف اتمع املثايل للمؤمنني ) .. الشورى(بديال لذلك يسميه 
لقرآن الشورى انظروا كيف قرن ا) .. ٣٨:الشورى) (وأَقَاموا الصالةَ وأَمرهم شورى بينهم ومما رزقْناهم ينفقُونَ

  .بل إنه جعلها وسطا بني الصالة والزكاة.. بأعظم شرائعة من الصالة والزكاة 
ولذلك فإن األحكام الفقهية املستنبطة من هذه اآليات تنص على أنه ال جيوز حلاكم، وال تمع، أن يلغي 

نوفهم إىل ما يكرهون، بالتسلط وال حيل لسلطان أن يقود الناس رغم أ.. الشورى من حياته السياسية واالجتماعية 
  .واجلربوت

  .. وأنتم ترون أن القيمة اليت حيملها قيمة ثابتة .. هذا القسم الذي فهمه الفقهاء من اآلية يسمى ثابتا 
.. فهي اآللية اليت متارس ا الشورى .. وحيث العقل على التفكري فيها .. أما املرونة اليت رأيت أن النص حيملها 

أنه ليس يف اآلية أي حتديد لشكل معني للشورى، يلزم به الناس يف كل زمان ويف كل مكان فيتضرر اتمع فأنتم ترون 
  .ذا التقييد األبدي، إذا تغريت الظروف بتغري البيئات أو األعصار أو األحوال

الناسِ أَنْ تحكُموا  ﴿ وإِذَا حكَمتم بين:مثال آخر قريب من هذا ميثله قوله تعاىل : سكت قليال، مث قال
﴿ وأَن احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه وال تتبِع أَهواَءهم واحذَرهم أَنْ يفْتنوك عن :، وقوله )٥٨من اآلية: النساء)(بِالْعدلِ

) يرِيد اللَّه أَنْ يصيبهم بِبعضِ ذُنوبِهِم وإِنَّ كَثرياً من الناسِ لَفَاسقُونَ بعضِ ما أَنزلَ اللَّه إِلَيك فَإِنْ تولَّوا فَاعلَم أَنما
  )٤٩:املائدة(

لقد أوجب اهللا تعاىل يف هذه اآليات التقيد بالعدل وااللتزام بكل ما أنزل اهللا، واحلذر من اتباع األهواء، وكل 
  .وهي باإلضافة إىل ذلك من القيم اليت ال ينبغي ألحد أن جيادل فيها.. ا هذا من الثوابت اليت ال يصح التساهل فيه

فهي أا مل تنص على شكل معني للقضاء والتقاضي، وهل يكون من .. أما املرونة اليت حتملها هذه النصوص 
حمكمة  درجة أو أكثر؟ وهل يسري على أسلوب القاضي املفرد أم على أسلوب احملكمة اجلماعية؟ وهل يكون هناك

لقد تركت الشريعة اإلسالمية هذا وغريه متروكا الجتهاد أويل األمر، وأهل احلل .. جنايات وأخرى للمدنيات؟ 
  .والعقد يف مثل هذه األمور، وليس للشارع قصد فيه إال إقامة العدل، ورفع الظلم، وحتقيق املصلحة، ودرء املفسدة

ميثل هدي القرآن املرتبط بتحقيق العدل والسالم يف اتمع .. مثال آخر قريب من هذين : سكت قليال، مث قال
  .واليت اصطلح العلماء على تسميتها آية الدين.. لقد ورد هذا املثال يف أطول آية من القرآن الكرمي .. اإلسالمي 

لَى أَجلٍ مسمى فَاكْتبوه ولْيكْتب بينكُم ﴿ يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا تداينتم بِدينٍ إِ:يقول اهللا تعاىل يف هذه اآلية 
الْح هلَيي علِ الَّذلملْيو بكْتفَلْي اللَّه هلَّما عكَم بكْتأَنْ ي بكَات أْبال يلِ ودبِالْع بكَات هنم سخبال يو هبر قِ اللَّهتلْيو ق

ستشهِدوا شهِيدينِ من الَّذي علَيه الْحق سفيهاً أَو ضعيفاً أَو ال يستطيع أَنْ يملَّ هو فَلْيمللْ وليه بِالْعدلِ وا شيئاً فَإِنْ كَانَ
دهالش ننَ موضرت نمم انأَتراملٌ وجنِ فَرلَيجا ركُوني فَإِنْ لَم كُمالال رِجى ورا الْأُخماهدإِح ذَكِّرا فَتماهدلَّ إِحضاِء أَنْ ت

عند اللَّه وأَقْوم للشهادة وأَدنى أَلَّا  يأْب الشهداُء إِذَا ما دعوا وال تسأَموا أَنْ تكْتبوه صغرياً أَو كَبِرياً إِلَى أَجله ذَلكُم أَقْسطُ
تا ووهبكْتأَلَّا ت احنج كُملَيع سفَلَي كُمنيا بهونيردةَ تراضةً حارجكُونَ توا إِلَّا أَنْ تابتر بكَات ارضال يو متعايبوا إِذَا تهِدأَش

و قُوا اللَّهاتو بِكُم وقفُس هلُوا فَإِنفْعإِنْ تو هِيدال شويملٍء عيبِكُلِّ ش اللَّهو اللَّه كُملِّمع٢٨٢:البقرة) (ي(  
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ولكن مع ذلك ال ترى يف التفاصيل .. إا أحكام كثرية مفصلة .. تأملوا جيدا ما ورد يف هذه اآلية من أحكام 
ري كل الوسائل اليت وعلى توف.. وعلى التوثيق .. وعلى أال يظلم أحد أحدا .. فهي حتث على العدل .. إال الثوابت 

  .. تؤدي إىل حتقيقه 
مل يرد .. وهي تقدمي القرابني للتكفري عن بعض اخلطايا .. مثال آخر يرتبط بناحية تعبدية : سكت قليال، مث قال

وفيهم الفقراء، .. فاحلجيج يأتون من كل مكان .. واملقصد الشرعي منه واضح .. هذا يف اإلسالم إال يف عبادة احلج 
﴿ يا أَيها :لقد نص اهللا تعاىل على هذه القرابني املكفرة يف قوله تعاىل .. رابني من الصدقات اليت قد تقدم هلم وتلك الق

م بِه ذَوا عدلٍ منكُم من النعمِ يحكُ الَّذين آمنوا ال تقْتلُوا الصيد وأَنتم حرم ومن قَتلَه منكُم متعمداً فَجزاٌء مثْلُ ما قَتلَ
للَّه عما سلَف ومن عاد فَينتقم اللَّه هدياً بالغَ الْكَعبة أَو كَفَّارةٌ طَعام مساكني أَو عدلُ ذَلك صياماً ليذُوق وبالَ أَمرِه عفَا ا

  ) ٩٥:ائدةامل) (منه واللَّه عزِيز ذُو انتقَامٍ
  .. مث تركت التفاصيل للظروف املختلفة .. انظروا كيف نصت اآلية على احلكم الثابت 

إن .. ال ميكنين أن أقرأ لكم ما ورد من ذلك .. قارنوا هذا مبا ورد يف الكتاب املقدس حول نفس املوضوع 
  . ١األحكام املرتبطة ذا هي أكثر ما ورد يف الكتاب املقدس من أحكام

فلي مدة طويلة مل أراجع ما أحفظه من الكتاب .. صحح يل بعض ما أقع فيه من أخطاء : إيل، وقال التفت
  .. املقدس 

قُلْ لبين : ( ودعا الرب موسى وكلَّمه من خيمة االجتماعِ فقالَ: (أخذ يقرأ من ذاكرته من بداية سفر الالويني
إنْ كانَ قُربانه محرقَةً من البقَرِ، فذَكَرا . للرب من البهائمِ، فَمن البقَرِ والضأن يقربهإذا قرب أحد منكُم قُربانا : إِسرائيلَ

هبقرا يصحيح .بالر ماعِ ليكونَ مقبوالً أماماالجت بابِ خيمة ندع همقدي . بلُها الرقبفي ،قةعلى رأسِ املُحر هيد ويضع
نهم نها عتكفري . حِ الذي عندجوانِبِ املذب ه على أربعةونشروي منةُ الدنو هرونَ الكهب بقرفي ،بالر جلَ أمامالع حويذب

ا. بابِ اخليمةطَعها ققَطِّعقَةَ ويجلُ املُحرسلَخ الربو. ويرتا على املذبحِ وينةُ نارنو هرونَ الكهلُ با، وجيعنَ علَيها حطَب
وأما األمعاُء واألكارع فيغِسلُها الرجلُ باملاِء، ويوقد الكاهن هذا . ويرتبونَ فَوق احلطَبِ قطع اللَّحمِ مع الرأسِ والشحمِ
بها الرتحرضي رائةً تقَةً وقيدحرعلى املذبحِ م كُلَّه . نقةً محرم هوإنْ كانَ قُربانهبقَرا يا صحيحزِ، فذَكرأوِ املع الضأْن .

ويقطِّعه . يذبحه على جانبِ املذبحِ جهةَ الشمالِ أمام الرب، فريش بنو هرونَ الكهنةُ دمه على أربعة جوانبِ املذبحِ
وأما األمعاُء واألكارِع فيغِسلُها الرجلُ باملاِء، . قطعا ويفصلُ رأسه وشحمه، فيرتبها الكاهن على حطَبِ نارِ املذبحِ
بها الرتحرضي رائةً تقةً وقيدحرهذا كُلَّه على املذبحِ م الكاهن دوقوي.  

هن إىل املذبحِ ويحز فيقَربه الكا. وإن كانَ قُربانه للرب محرقَةً من الطَّريِ، فليكُن من اليمامِ أو من فراخ احلَمامِ
ويرتَع الكاهن حوصلَته بِما فيها ويطرحها إىل جانبِ املذبحِ شرقي . رأسه، ثُم يوقده ويعصر دمه على حائط املذبحِ

مادعِ الرما. موضلُهوال يفص يهجناح قَةً. وخيلَعحرحِ معلى حطَبِ نارِ املذب الكاهن هدويوق بها الرتحرضي رائةً توقيد (
  )١٥- ١/١: الالويني(

وهي األخرى ال ختلو .. هناك قرابني أخرى .. مل أقرأ لكم إال ما يرتبط بقرابني احليوانات : سكت قليال، مث قال
                                                

 .من هذه السلسلة) مات املقدسةالكل(انظر الكثري من األمثلة عن ذلك يف رسالة  ) ١(
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  .. من التفاصيل الكثرية اليت ال مربر هلا 
حد قربانَ تقدمة للرب، فليكُن قُربانه دقيقًا يصب علَيه وإذا قرب أ.. : ( امسعوا مثال ما ورد حول قرابني احلنطة 

وجييُء به إىل بين هرونَ الكهنة، فيأخذُ الكاهن ملَْء قبضته عينةً من الدقيقِ والزيت وكُلِّ اللُّبان . زيتا ويضع لُبانا
وما فضلَ من التقدمة يكونُ لهرونَ وبنيه، وهو . وتذَكِّره مبقدمها. الرب ويوقدها على املذبحِ وقيدةً ترضي رائحتها

بللر ةباملُقَر دقائالو نم هقديسِ ألنكُلَ الت سقَدم . نفطريٍ م أقراص كُنورٍ، فلينا يف تخبوزم مةقدقُربانَ ت تبوإنْ قر
لتوتقيقٍ مدمسوحةً بِزيتفطريٍ م ورِقاق ،ةً بِزيت . ،ا بِزيتلتوتقيقٍ مد نا مفطري كُناج، فليا على الصخبوزوإنْ كانَ م

٦مةقدقُربانُ ت ا فهوزيت علَيه بصا وتفُتات هفُتت . بمةً إىل الرقدت وجتيُء به دقيقًا بزيت ا، فتعملُهقليإىل وإنْ كانَ م ناولُهوت
بها الرتحرضي رائةً تحِ وقيدها على املذبدويوق نهةً مةً تذكارينيع حِ ويرفَعإىل املذب به رِبقتالكاهنِ، في . نلَ موما فَض

املُقَر دالوقائ نم هقديسِ ألنكُلَ الت سقَدم وهو ،نيههرونَ وبيكونُ ل مةقدالتبللر ةال . ب بلرها لبونقَرت مةقدكُلُّ ت
بةٌ للرما وقيدنهم وقَدلَ ال يوالعس عجنوها بِخمريٍ، ألنَّ اخلمريحِ ال . تإىل املذب نولك ،با للرما قُربانهواكريبونَ بقَرت

برضي الرما ال تهتحدومها، فرائصعلِّحونَ كُ. تمكُموتإهل نيكُم وبينب هدالع رمز لْحلْحِ، ألنَّ املبامل مةقدت فال . لَ قُربان
وإنْ قربت من بواكريِ الغلَّة تقدمةً للرب، فليكُن . تجعلوا قَرابني التقدمة خاليةً من امللْحِ، بل قربوا امللْح يف مجيعِ قرابينِكُم

فيوقد الكاهن عينةً . وجتعلُ علَيها زيتا وتضع لُبانا، فهي قربانُ تقدمة. يا بالنارِ، جريشا من السنبلِ الطَّريِءفريكًا مشوِ
بمجيعِ لُبانِها وقيدةً للر ها معيتها وزجريش نةً مذكارِي١٦- ١/١: الالويني) (ت  (  

لقد ذكرت لنا أن القرآن .. فحدثنا عن شريعة اإلسالم .. املقدس من مثل هذا نعلم ما يف الكتاب : قال رجل منا
  .لكنه يترك التفاصيل ليحكم فيها على ضوء الظروف املختلفة.. حيوي الثوابت 

  .. ذلك صحيح : قال خبيب
واحد من إنه يعطي كل .. ولكنا نرى القرآن يفصل أحكام املواريث تفصيال يكاد يكون مبالغا فيه : قال الرجل

  ..الورثة بدقة شديدة 
  أليس كذلك؟.. لقد رأيت القرآن يعطي الورثة حبسب قرابتهم من امليت : قال خبيب
إنه يقسم التركة .. ولكنه ال يذكر العموميات اليت تتيح للفقهاء التصرف حبسب الظروف املختلفة : قال الرجل

  .بدقة شديدة
واألب .. والبنت بنت .. فمنذ بدأ البشر واالبن ابن .. الثوابت  ذلك أن كل ما يرتبط باملواريث من: قال خبيب

  .. وهكذا .. واألم أم .. أب 
وهلذا فإن القرآن الكرمي ـ حرصا على العدل ـ يذكر الثوابت املرتبطة ذه الثوابت حىت ال تتالعب ا العقول 

  .واألهواء
ولكنك ذكرت أن السنة .. لتتحرك ضمن ثوابته  وأنه ترك اال للعقول.. لقد ذكرت لنا القرآن : قال رجل
  أال يؤدي هذا إىل حتويل املتغريات اليت تركها القرآن الكرمي إىل ثوابت؟.. تشرح القرآن 

  :الثوابت واملتغريات مجيعا: نرى يف السنة كما نرى يف القرآن الكرمي كال األمرين: قال خبيب
ويف كليهما تتجلى الثوابت واملتغريات .. وحياته الدعوية   سأضرب لكم مثال مقربا هلذا من سرية رسول اهللا

  :بأجلى صورة
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لقد رفض التهاون أو التنازل عن كل ما .. كان يف ثباته على مبادئه كالطود األشم  أنتم تعرفون أن حممدا 
  .يتصل بتبليغ الوحي أو يتعلق بكليات الدين، وقيمه، وأسسه العقائدية واألخالقية

اولون أن يثنوا عنانه عن شيء من ذلك باملساومات، أو التهديدات، أو غري ذلك من أنواع التأثري لقد حاول احمل
  . فكان موقفه هو الرفض احلاسم، الذي علمه إياه القرآن يف مواقف شىت

. .فحني عرض عليه املشركون، أن يلتقوا معه يف منتصف الطريق، فيقبل شيئا من عبادم ويقبلوا شيئا من عبادته 
كان اجلواب احلاسم حيمله الوحي الصادق يف سورة قطعت كل املساومات .. أن يعبد آهلتهم مدة، ويعبدوا إهله مدة 

ولَا أَنتم عابِدونَ ما ) ٢(لَا أَعبد ما تعبدونَ ) ١(﴿ قُلْ يا أَيها الْكَافرونَ :وحسمت كل املفاوضات، وهي قوله تعاىل 
 دب٣(أَع (و متدبا عم ابِدا علَا أَن)٤ ( دبا أَعونَ مابِدع متلَا أَنو)٥ ( ِيند يلو كُميند لَكُم)الكافرون(﴾ ) ٦ (  

﴿ ائْت :وملا تال عليهم آيات اهللا بينات، منكرة عليهم شركهم وعنادهم، قالوا له ـ كما نص القرآن الكرمي ـ 
﴿ قُلْ ما يكُونُ لي أَنْ أُبدلَه :وقد أرشده اهللا إىل كيفية جوام، فقال ) ١٥من اآلية: يونس(و بدلْه ﴾ بِقُرآن غَيرِ هذَا أَ

  )١٥من اآلية: يونس(من تلْقَاِء نفِْسي إِنْ أَتبِع إِلَّا ما يوحى إِلَي إِني أَخاف إِنْ عصيت ربي عذَاب يومٍ عظيمٍ ﴾ 
يف مقابل هذا جند مرونة واسعة يف مواقفه السياسية يف مواجهة من واجهوه باحملاربة، مبا يتطلبه املوقف املعني، من 

  .حركة ووعي وتقدير لكل اجلوانب واملالبسات، دون تزمت أو تشنج أو مجود
.. املدينة برأي سلمان الفارسي ـ رضي اهللا عنه ـ يف حفر اخلندق حول ففي يوم األحزاب مثال أخذ 

وشاور بعض رؤساء األنصار يف إمكان إعطاء بعض املهامجني مع قريش جزءا من مثار املدينة، لريدهم ويفرقهم عن 
وقال لنعيم بن مسعود األشجعي ـ وقد أسلم، وأراد االنضمام إىل ..حلفائهم، كسبا للوقت إىل أن يتغري املوقف

  )عنا ما استطعتإمنا أنت رجل واحد، فخذل : ( صفوف املسلمني ـ 
واهللا ال تدعوين قريش اليوم إىل خطة يسألونين : (يف ذلك اليوم لقد قال رسول اهللا .. ومثل ذلك يوم احلديبية 

  )فيها صلة الرحم إال أعطيتهم إياها
ك يا عم، واهللا لو وضعوا الشمس يف مييىن والقمر يف يسارى على أن أتر: (قارنوا هذا بقوله فيما يرتبط بالثوابت 

  )هذا األمر ـ حىت يظهره اهللا أو أهلك فيه ـ ما تركته 
وهي تسمية ) بسم اهللا الرمحن الرحيم(بدل ) بامسك اللهم: (يف هذا اليوم قبل أن يكتب يف عقد الصلح بل إنه 
  .ترفضها قريش
 بعد امسه الكرمي، على حني رفض علي ـ) رسول اهللا(ـ فوق ذلك كله ـ قبل أن ميحو كلمة  بل إنه 

  .رضي اهللا عنه ـ أن ميحوها بعد كتابتها
  .قبل من الشروط ما يف ظاهره إجحاف باملسلمني، وإن كان يف عاقبته اخلري كل اخلري بل إنه 

  أتدرون ما سر هذه املرونة يف هذه املواقف مع ثباته يف املواقف األخرى؟
  ما سرها؟: قلنا
فيها أي مساومة أو تساهل،  العقيدة واملبدأ، فهذا مل يقبل لقد كانت املواقف األوىل مرتبطة بالتنازل عن : قال

أما املواقف األخرية فتتعلق بأمور جزئية، وبسياسات وقتية، أو مبظاهر شكلية، فوقف .. ومل يتنازل قيد أمنلة عن دعوته
  .فيها موقف املتساهل



 ٧٣

وحنن نبحث عن ..  شخصية للنيب والسرية ليست إال احلياة ال.. إن ما ذكرته مرتبطة بالسرية : قال رجل منا
  .. التشريعات 

كلها موضع  فحياة رسول اهللا .. إن املؤمنني ال يفرقون يف استنباطام بني سنة وسرية : ابتسم خبيب، وقال
اللَّه والْيوم الْآخر وذَكَر  ﴿ لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ لمن كَانَ يرجو:لقد قال تعاىل يقرر هذا .. أسوة 

  )٢١:األحزاب(اللَّه كَثرياً ﴾ 
قد يكون فيهما من التشديد ما جيعل حياة .. لكن هناك دائرة أخرى غري الدائرتني اللتني ذكرما : قال الرجل

  .الناس بعيدة عن الواقع مليئة باحلرج والضيق
  تقصد دائرة االجتهادات الفقهية؟: قال خبيب
فيضيقوا حياا مبا شاءوا من .. ففي هذه الدائرة يبسط الفقهاء سلطتهم على األمة .. أجل : قال الرجل

  .التشريعات
.. قد يصيبون، وقد خيطئون .. إم جمتهدون .. الفقهاء عندنا ليسوا كما تعرفون عن رجال الدين : قال خبيب

  سلم هلم تسليما مطلقابل حيثون األمة أن ال ت.. وهم ال يفرضون آراءهم فرضا 
ليس منا إال ويؤخذ من قوله ويدع غري النيب :(لقد كان ابن عباسٍ ـ رضي اهللا عنه ـ وهو الفقيه واملفسر يقول

 (وكان يعاتب أصحابه يقول هلم): يوشك أن ترتل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول اهللا  وتقولون قال
  ) أبو بكر وعمر

إذا كان قول : (، فقيل له)إذا قلت قوالً كتاب اهللا خيالفه فاتركوا قويل لكتاب اهللا ( :وكان أبو حنيفة يقول
  ) اتركوا قويل خلرب رسول اهللا :( ، قال)خيالفه رسول اهللا 

  ) الحيل ألحد أن يقول مقالتنا حىت يعلم من أين قلنا: (وكان أبو يوسف يقول
ظروا يف رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وكل إمنا أنا بشر أخطئ وأصيب، فان:(وكان مالك يقول

  )  ما منا إال راد ومردود عليه إال صاحب هذا القرب :( ، وقال)ما مل يوافق الكتاب والسنة فاتركوه 
، )مل يكن له أن يدعها لقول أحد أمجع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول اهللا :(وكان الشافعي يقول

  ) إذا صح احلديث مبا خيالف قويل فاضربوا بقويل عرض احلائط: ( وقال
ال تقلدين وال تقلد مالكاً وال الثوري وال :( ، وقال)من قلة فقه الرجل أن يقلد دينه الرجال: (وكان أمحد يقول

  )األوزاعي وخذ من حيث أخذوا
  . ١كلهم ردد هذا وحث عليه.. وغريهم كثري

  .. وهي ازوم بثبوا، القاطعة يف داللتها .. احملكمة الثابتة من القرآن والسنة إن الفقيه املسلم مقيد بالنصوص 
لقد أراد الشارع احلكيم من تلك النصوص أن تلتقي عندها األفهام، ويرتفع عندها اخلالف، وينعقد عليها 

رض متسكها أن متيد، اإلمجاع، فهي أساس الوحدة الفكرية والسلوكية، للمجتمع املسلم، وهي لألمة كاجلبال لأل
  .وحتميها أن تضطرب وتتزلزل

                                                
 .١٧١/ ٢) إعالم املوقعني(، و١٣٢/ ٢) جامع بيان العلم وفضله( انظر ) ١(
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ومع هذا التقيد امللزم، جيد الفقيه املسلم نفسه يف حرية واسعة أمام منطقتني فسيحتني، من مناطق االجتهاد 
  .وإعمال الرأي والنظر

  ما مها؟: قلنا
اليت تركتها النصوص ـ قصدا  وهي املنطقة) .. منطقة الفراغ التشريعي: (، فهي ما ميكن تسميتهأوالمهاأما : قال

  .ـ الجتهاد أويل األمر مبا حيقق املصلحة العامة، ويرعى املقاصد الشرعية، من غري أن يقيدنا الشارع فيها بأمر أو ي
احلال ما أحل اهللا يف كتابه ، واحلرام ما حرم اهللا يف كتابه وما : ( لقد ورد النص على هذه املنطقة يف قوله  

  ١)ا عفا عنهسكت عنه فهو م
ما أحل اهللا تعاىل يف كتابه فهو حالل ، وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو : ( ويف حديث آخر قال 

  ٢)عفو ، فاقبلوا من اهللا عاقيته ، فان اهللا مل يكن لينسى شيئا
شياء إن اهللا تعاىل حد حدودا فال تعتدوها ، وفرض فرائض فال تضيعوها ، وحرم أ: (  ويف حديث آخر قال 

  ٣)فال تنتهكوها ، وترك أشياء من غري نسيان من ربكم ولكن رمحة منه لكم فاقبلوها وال تبحثوا عنها
فاحلدود اليت قدرها الشرع، ال جيوز اعتداؤها، مثل حتديد الطالق الذي جتوز بعده الرجعة مبرتني، وحتديد عدة 

تركة امليت، وحتديد نصاب الزكاة ومقدار الواجب فيها، املطلقة بثالثة قروء أو بضع احلمل، وحتديد أنصبة الورثة يف 
  .وكذلك العقوبات املقدرة مبقادير حمددة

ومثل ذلك الفرائض اليت أوجبها اهللا كالعبادات األربع اليت هي أركان اإلسالم، ومبانيه العظام، ومثل ذلك 
واإلحسان إىل اجلار، وأداء األمانات، واحلكم  اجلهاد، واألمر املعروف والنهي عن املنكر، وبر الوالدين، وصلة األرحام،

  .بالعدل وغريها
الشرك والسحر، والقتل، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتويل يوم الزحف، : ومثل ذلك احملرمات اليقينية، مثل

  .وقذف احملصنات املؤمنات الغافالت، والزىن وشرب اخلمر، والسرقة وشهادة الزور، وحنوها
  .. احلدود والفرائض واحملرمات، فهي أمور مسكوت عنها، متروكة لالجتهاد وما عدا هذه 
  أال ترى أن يف هذه املنطقة تقصريا من الشريعة؟: قال الرجل
فقد ورد .. لقد كان القرآن الكرمي يريب الصحابة عليها .. هذه املنطقة عالمة كمال الشريعة .. ال : قال خبيب

  ..ثرة السؤال ال تفضي إال إىل التعقيد فك.. فيه النهي عن كثرة السؤال 
  .ال إىل التعقيد.. كثرة السؤال تفضي إىل التوضيح : قلنا
﴿ وإِذْ قَالَ موسى لقَومه :قال تعاىل .. لقد قص علينا القرآن الكرمي منوذجا لذلك .. وقد تفضي إىل التعقيد : قال

قَروا بحذْبأَنْ ت كُمرأْمي إِنَّ اللَّه نيلاهالْج نأَنْ أَكُونَ م وذُ بِاللَّها قَالَ أَعوزا هذُنخت٦٧(ةً قَالُوا أَت ( نيبي كبا رلَن عقَالُوا اد
مؤا تلُوا مفَافْع كذَل نيانٌ بوع لَا بِكْرو ةٌ لَا فَارِضقَرا بهقُولُ إِني هقَالَ إِن يا ها مونَ لَنا ) ٦٨(رلَن نيبي كبا رلَن عقَالُوا اد

                                                
 .رواه الترمذي وابن ماجة واحلاكم) ١(
 .رواه البزار والطرباين يف الكبري والدارقطين واحلاكم ) ٢(
 .رواه احلاكم ) ٣(
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 رِيناظالن رسا تهنلَو عاُء فَاقفْرةٌ صقَرا بهقُولُ إِني ها قَالَ إِنهنا لَو٦٩(م ( هابشت قَرإِنَّ الْب يا ها ملَن نيبي كبا رلَن عقَالُوا اد
ا ونلَيونَ عدتهلَم اَء اللَّها إِنْ شا ) ٧٠(إِنيهةَ فيةٌ لَا شلَّمسثَ مري الْحقسلَا تو ضالْأَر ريثةٌ لَا ذَلُولٌ تقَرا بهقُولُ إِني هقَالَ إِن

  )البقرة(﴾ )٧١(قَالُوا الَْآنَ جِئْت بِالْحق فَذَبحوها وما كَادوا يفْعلُونَ 
.. لقد كان يف إمكان بين إسرائيل حسبما تنص اآلية أن يسارعوا فينفذوا األمر يف أي بقرة تأتيهم .. انظروا 

  .فكانت كثرة السؤال سبب التعقيد الذي حصل هلم.. لكنهم أبوا إال أن يشددوا يف التفاصيل، فشدد اهللا عليهم
.. القرآن الكرمي يف النهي عن كثرة األسئلة الذين تأدبوا بآداب  على خالف هذا كان أصحاب رسول اهللا 

ما سألوه إال عن ثالث عشرة  ما رأيت قوما خريا من أصحاب حممد : ( قال ابن عباس ـ رضي اهللا عنه ـ 
﴿ ويسأَلونك عنِ ).. ٢٢٢من اآلية: البقرة(﴿ ويسأَلونك عنِ الْمحيضِ ﴾ :كلها يف القرآن  حىت قبض  ١مسألة
تى ﴾ الْي٢٢٠من اآلية: البقرة(ام ..( ﴾ ِامررِ الْحهنِ الشع كأَلونسي ﴿)ما كانوا يسألون إال ) .. ٢١٧من اآلية: البقرة

  )عما ينفعهم
  فكيف ميأل الفقهاء هذه املنطقة؟: قال رجل منا
ة ما بني قابل لقد ذكرت لكم أن هناك طرائق ومسالك متعددة خيتلف يف تقديرها فقهاء الشريع: قال خبيب

  .ورافض، ومطلق ومقيد، ومقل ومكثر
ومن ذلك االستصالح أو اعتبار املصلحة املرسلة، وهي اليت مل جيئ نص .. فمن ذلك القياس بقيوده وشروطه 
ومن ذلك اعتبار العرف بقيوده وشروطه، وهلذا كان من القواعد الكلية .. خاص من الشارع باعتبارها وال بإلغائها 

  .ن العادة حمكمة، وأن املعروف عرفا كاملشروط نصاأ: الشرعية
  أال ترى أن يف اختالف الفقهاء ما يشوش على الناس أمر دينهم؟: قال الرجل
وقد يؤخذ بقول عامل يف .. فكل العلماء عندنا سواء معتربون .. اخلالف عندنا رمحة وتوسعة .. ال : قال خبيب

  .. مسألة، ويؤخذ بقول غريه يف غريها 
  كيف ذلك؟: الرجلقال 

ولذلك يتناسب كل واحد مع صنف من الفقهاء، .. أنت تعلم أن البشر خمتلفو املشارب واألذواق : قال خبيب
  .ومن احلرج الشديد تكليفهم مجيعا بقول شخص واحد.. أو صنف من اآلراء 

  فما املنطقة الثانية؟.. وعرفنا قيمتها .. عرفنا منطقة العفو : قلنا
النصوص اليت اقتضت حكمة الشارع أن جتعلها حتتمل معاين متعددة، تتسع ألكثر من فهم، هي منطقة : قال

فهذه منطقة أخرى اختلف فيها الفقهاء ما بني موسع ومضيق، وما بني قياسي وظاهري، وما بني .. وأكثر من رأي 
  .متشدد ومترخص، وما بني واقعي ومفترض

رأي لزمن وال يصلح آلخر، أو يصلح لبيئة وال يصلح ألخرى، فقد يصلح .. ويف ذلك االختالف توسعة كبرية 
  .أو يصلح حلال وال يصلح لغريه

                                                
وقد استوعبنا الكثري ممـا ورد  .. الكرمي، وإال فإن يف السنة الكثري منها  مراده ـ رضي اهللا عنه ـ ما ورد منها يف القرآن  ) ١(

 .من هذه السلسلة) النيب اهلادي(من ذلك يف رسالة 
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وعلى هذا جند يف الشريعة اإلسالمية مواضع مل خيتلف فيها اثنان من علماء األمة باعتبارها من األسس الثابتة اليت 
فهذا ومثله ال خيالف .. ستغالهلا وشرعية توارثها يرتكز عليها بناء النظام اإلسالمي، مثل ملكية األرض لألفراد، وجواز ا

  .يف ثبوته ومشروعيته أحد من الفقهاء
  : لكنا نراهم بعد هذا خيتلفون يف طريقة استغالل األرض

استنادا إىل ما ورد يف ذلك من آثار، وإىل املشروعية العامة  ٢، وبإباحة املؤاجرة١فهناك من يقول مبنع املزارعة
  .ر يف سائر األشياءلإلجيار واالستئجا

ألهل خيرب على أساسه، وملا فيها من  وهناك من أباح املزارعة، مستدال على ذلك مبا صح من معاملة النيب 
املشاركة يف املغنم واملغرم، ولكنه منع املؤاجرة ملا فيها من خماطرة بالبذور والنفقة واجلهد دون فائدة حمققة للمستأجر مع 

  .ما املزارعة ففيها اشتراك يف الغنم والغرم قل أو كثرالربح احملقق للمالك، أ
وهناك من أجاز املزارعة واملؤاجرة مجيعا، بشرط أال تشتمل املزارعة على شرط فاسد، ألنه مل يصح عنده ى 

  .مطلق عن هذه أو تلك
وفقا لقدر وهناك من أوجب يف املؤاجرة أن يضع املالك من األجرة يف حالة اجلوائح واآلفات تصيب الزرع 

  .٣أمر بوضع اجلوائح اخلسارة، ملا جاء يف احلديث أن النيب 
إما أن يزرع أرضه بنفسه : وهناك من ال جييز املزارعة وال املؤاجرة مجيعا، ويوجب على املالك أحد أمرين

  ٤)نحها أخاهمن كانت له أرض فليزرعها أو مي: (  وإما أن يعريها لغريه ليزرعها بدون مقابل، لقوله .. وأدواته
انظروا املرونة والسعة اليت جيدها الفقيه املسلم، وبالتايل اتمع املسلم إزاء هذه اآلراء املتنوعة، وهذه اخلصوبة 

  الفقهية املثرية؟
  .إن لكل رأي من هذه اآلراء مستندة الفقهي، ودليله الشرعي، ولكل منها وجهة معتربة

دىن إىل حتقيق املصلحة بالنظر إىل ظروف جمتمعنا وعصرنا، دون أن ينكر وميكننا أن نأخذ مبا نراه أرجح وأقوى وأ
  .أنه ال إنكار على جمتهد يف املسائل االجتهادية: علينا فقيه واحد، ألن من املتفق عليه

لقد كنت طاملا أمسع من الفقهاء أن الفتوى تتغري بتغري األزمنة واألمكنة واألحوال : قال رجل من اجلمع
  فما مرادهم من ذلك؟.. والعوائد
ومبا أن األزمنة واألمكنة .. فالغرض من الفتاوى هو حتقيق الشريعة على أرض الواقع .. ذلك صحيح : قال

  .. فإن األحكام الشرعية تتغري على أساسها .. واألحوال والعوائد تتغري 
                                                

بأـا  الشـافعية  ، وعرفها )الشركة يف الزرع(وعرفها املالكية بأا ، )عقد على الزرع ببعض اخلارج(عرفها احلنفية بأا  )١(
يزرعه ويقوم عليـه ، أو   دفع أرض وحب ملن(بأا احلنابلة ، وعرفها )رج منها ، والبذر من املالكعمل على أرض ببعض ما خي(

 )مزروع ليعمل عليه جبزء مشاع معلوم من املتحصل
 .عقد معاوضة على متليك منفعة بعوض: عرفها الفقهاء بأا  )٢(
كل شيء ال يستطاع دفعه لو علـم بـه ،    ـ هيأكثرهم   كما قال ابن القاسم من املالكية وتبعهـ اجلائحة عند الفقهاء   )٣(

كسماوي ، كالربد واحلر ، ومثل ذلك ريح السموم ، والثلج ، واملطر ، واجلراد ، والفئران والغبار ، والنار وحنو ذلك ، أو غـري  
 .مساوي وجيش ، وأما فعل السارق ففيه خالف

 .رواه البخاري ومسلم) ٤(



 ٧٧

  : سأضرب لك مثال يقرب لك ذلك
ينة حيكم للمدعى بدعواه، إذا جاء بشاهد واحد، وحلف لقد كان عمر بن عبد العزيز إبان واليته على املد

لكنه ملا وىل اخلالفة، وأقام يف عاصمة الدولة بالشام مل حيكم إال .. اليمني، فيعد ميني املدعي قائمة مقام الشاهد الثاين 
  )ملدينةلقد وجدنا أهل الشام على غري ما عليه أهل ا: (بشهادة رجلني، أو رجل وامرأتني، فسئل يف ذلك فقال
بذلك يدل على  ألن قضاء النيب .. أنه قضى بشاهد وميني  وما فعله عمر يف الشام ال ينايف ما جاء عن النيب 

جوازه ومشروعيته، وال يدل على الوجوب واإللزام، فيجوز القضاء بالشاهد الواحد مع اليمني يف بعض احلاالت، 
  .ما فعل عمر بن عبد العزيزوتركه يف حاالت أخرى بناء على اعتبارات صحيحة، ك

  :األحكام
  .فحدثنا عن واقعية األحكام اإلسالمية.. عرفنا واقعية مصادر الشريعة اإلسالمية : قلنا
قسم ميثل : لقد وجدت من خالل حبثي يف فروع املسائل اليت ذكرها الفقهاء أا مجيعا تنقسم إىل قسمني: قال

  .١طوروقسم ميثل املرونة والت.. الثبات واخللود 
فنجده يف العقائد األساسية الكربى اليت جاء اإلسالم لتقريرها، من وجوب اإلميان باهللا .. أما القسم األول 

  ..ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر 
وجنده يف األركان العملية اخلمسة من الشهادتني وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت احلرام، 

  .أن اإلسالم بين عليها صح عن الرسول  وهي اليت
ويف احملرمات اليقينية من قتل النفس، والزىن، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقذف احملصنات الغافالت املؤمنات، 

  .والتويل يوم الزحف والغصب والسرقة والغيبة والنميمة وغريها مما يثبت بقطعي القرآن والسنة
ق، واألمانة، والعفة، والصرب، والوفاء بالعهد، واحلياء وغريها من مكارم األخالق ويف أمهات الفضائل من الصد

  .اليت اعتربها القرآن والسنة من شعب اإلميان
ويف شرائع اإلسالم القطعية يف شؤون الزواج، والطالق، واملرياث واحلدود، والقصاص، وحنوها من نظم اإلسالم 

  .لداللة فهذه األمور ثابتة، تزول اجلبال وال تزولاليت ثبتت بنصوص قطعية الثبوت قطعية ا
وهي مما اختلفت فيها ..  فنجده يف الفروع التفصيلية الكثرية املرتبطة ذه اجلوانب وغريها .. أما القسم الثاين 

  .. األعصر والبلدان والفقهاء 
ا وحركتها يف نفس الوقت ال أجد مثاال يقرب هذه الشريعة يف ثبا: مث نظر إىل السماء، وقال.. قال ذلك 

                                                
ال يتغري عن حالة واحدة هو عليهـا، ال  : نوع :األحكام نوعان : ( إغاثة اللهفان(هذا  يف كتابه  قال ابن القيم يف تقرير ) ١(

حبسب األزمنة وال األمكنة، وال اجتهاد األئمة، كوجوب الواجبات، وحترمي احملرمات، واحلدود املقدرة بالشرع علـى اجلـرائم،   
  .ا وضع عليهوحنو ذلك، فهو ال يتطرق إليه تغيري وال اجتهاد خيالف م

ما يتغري حبسب اقتضاء املصلحة له زمانا ومكانا وحاال، كمقادير التعزيزات وأجناسها وصفاا، فإن الشـارع  : والنوع الثاين
  )ينوع فيها حسب املصلحة

 وهـذا بـاب  ( :، وسنة خلفائه الراشدين املهديني من بعده ـ مث قال  وقد ضرب ابن القيم لذلك عدة أمثلة من سنة النيب 
 )واسع، اشتبه فيه على كثري من الناس األحكام الثابتة الالزمة اليت ال تتغري، بالتعزيزات التابعة للمصاحل وجودا وعدما
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  .سواء كانت هي الذرة أو اإلشعاع البسيط املنطلق عند حتطيمها، أو أية صورة أخرى.. كمادة هذا الكون 
  .ولكنها مع ذلك تتحرك، فتتخذ أشكاالً دائمة التغري والتحور والتطور.. إا من حيث حقيقتها ثابتة املاهية 
  .إللكترونات يف مدار ثابتفالذرة ذات نواة ثابتة تدور حوهلا ا

  .وكل كوكب، وكل جنم له مداره، يتحرك فيه حول حموره، حركة منتظمة، حمكومة بنظام خاص
وهكذا إنسانية هذا اإلنسان، املستمدة من كونه خملوقاً فيه نفخة من روح اهللا اكتسب ا إنسانيته املتميزة عن 

ولكن هذا اإلنسان مير بأطوار جسدية شىت من النطفة إىل .. ثابتة  إنسانية هذا اإلنسان.. سائر طبائع املخلوقات حوله
ولكن هذه .. ومير بأطوار اجتماعية شىت، يرتقي فيها وينحط حسب اقترابه وابتعاده من مصدر إنسانيته.. الشيخوخة 

  .من حقيقة إنسانيتهونوازعها وطاقاا واستعداداا املنبثقة . األطوار مجيعا ال خترجه من حقيقة إنسانيته الثابتة
منبثقة أوالً من الطبيعة .. حقيقة ثابتة كذلك .. ونزوع هذا اإلنسان إىل احلركة لتغيري الواقع األراضي وتطويره 

ومنبثقة ثانياً من فطرة هذا .. الكونية العامة، املمثلة يف حركة املادة الكونية األوىل وحركة سائر األجرام يف الكون
أما .. فهذه اخلالفة تقتضي احلركة لتطوير الواقع األرضي وترقيته .. ظيفته يف خالفة األرضوهي مقتضى و. اإلنسان

  .١أشكال هذه احلركة فتتنوع وتتغري وتتطور
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .بتصرف) سيد قطب(خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته ) ١(
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  ـ املثالية ٤
  .فحدثنا عن الركن الرابع.. حدثتنا عن الركن الثالث : قلنا
وهو لذلك ال حيب أن يرفض البنه أي طلب مهما .. وكان مشفقا عليه .. أرأيتم لو أن رجال كان له ابن : قال

  .. وكان أبغض شيء إىل نفسه أن يبكي ولده  .. كان ذلك الطلب 
  .. فكان يصرخ باكيا ألجل أي شيء يريد أن يفرضه عليه أبوه مما فيه مصلحته .. وقد عرف الولد ذلك من أبيه 

  أو جيعل منه نشئا صاحلا؟.. علمه أو ي.. هل ميكن لوالد مثل هذا أن يريب ولده .. أجيبوين 
فالتدليل عادة يصرف الولد عن عظائم األمور مما .. إن نسبة جناح هذا الولد يف حياته ضعيفة جدا : قال رجل منا

أو رافضا ألي .. فما أسهل على هذا الولد أن يصرخ باكيا رافضا للدراسة .. ال يطيقه إال أصحاب اهلمم العالية 
  .اهلمممطلب من مطالب أهل 

  فمن ترونه سببا فيما وقع له؟: قال خبيب
  .ال شك أنه والده: قلنا مجيعا

  أتدرون مل؟: قال
  .ومل يرفعه إىل املثل العالية اليت يطمح هلا أصحاب اهلمم.. ألنه أعطاه هواه : قلنا
فقد تكون ..  لقد كان هذا هو الذي جعلين أعتقد بأن الشريعة احلقيقية ال تكفي أن تكون شريعة واقعية: قال

  .ألا ستجري بذلك وراء األهواء املختلفة تلبيها حبجة واقعيتها.. واقعيتها سبب احنرافها 
   ؟ما دامت تلك األهواء مشروعة .. وأي حرج يف أن جتري الشريعة وراء األهواء : قال رجل منا

فق احلياة، ورقياً فكرياً مذهالً استطاع ، تقدماً كبرياً مشل مجيع مرا١لقد شهد العامل خالل القرون الثالثة األخرية
به االنسان أن يسرب أعماق البحار، ويضع قدمه على جبني األقمار وتغريت، تبعاً لذلك، أوضاع اتمعات ونظم 
احلياة، بعضها حبكم القوانني اليت شرعت لتجعلهما مالئمة للتطورات احلضارية اجلديدة، وبعضها بتأثري املخترعات 

اليت ظهرت واستلزمت من االنسان أن يتكيف معها، ويتخذ من الترتيبات ما يناسبها، مبا يف ذلك  واالكتشافات
مسكنه ومأكله وملبسه وتربية أبنائه وعالقته بأهله وسلوكه إزاء حميطه، وحىت حيال اتمعات البعيدة عنه، مما جيعل 

  .أسلوب معيشته خيتلف كثرياً عن أسلوب معيشة آبائه األولني
  هل تتناقض احلياة املثالية مع الشريعة املثالية؟.. رى يف هذا الرفاه حرجا مع الشريعة املثالية أفت

﴿ ولَقَد كَرمنا بنِي آدم :فاهللا تعاىل يقول .. وال مع الرفاه .. الشريعة ال تتناقض مع احلياة .. ال : قال خبيب
﴿ :، وقال) ٧٠:االسراء(ناهم من الطَّيبات وفَضلْناهم علَى كَثريٍ ممن خلَقْنا تفْضيالً ﴾ وحملْناهم في الْبر والْبحرِ ورزقْ

وا فنآم ينلَّذل يقِ قُلْ هزالر نم اتبالطَّيو هادبعل جري أَخالَّت ةَ اللَّهزِين مرح نقُلْ منالد اةيي الْح ةاميالْق موةً يصالا خي
﴿ إِنا جعلْنا ما علَى الْأَرضِ زِينةً لَها لنبلُوهم أَيهم أَحسن :، وقال )٣٢:ألعراف) (كَذَلك نفَصلُ الْآيات لقَومٍ يعلَمونَ

  ) ٧:الكهف) (عمالً

                                                
 )احلضارة واألخالق ودورنا املطلوب(انظر يف هذا مقاال جيدا بعنوان ) ١(
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  .. لقية ولكن الشريعة املثالية تتناقض مع االحنرافات اخل
لقد رأيت أنه مع ذلك التقدم الكبري يف ااالت التقنية وقعت احلضارة ـ بسبب التشريعات اليت وضعت هلا ـ 

  .. يف احنرافات كبرية 
  .لعل أمهها أا حضارة مادية متنكرة لألديان مستخفة بالقيم اخللقية اليت ال تستقيم بدوا جمتمعات

الكبار ال يفكرون إال يف املكاسب املادية واملتع البدنية ولو أضرت باآلخرين،  لقد رأيت أن صانعي هذه احلضارة
  .يستوي يف ذلك أفرادهم ومجاعام وحكومام

لقد .. لقد رأيت أن تشريعات هذه احلضارة ال خيدم الكثري منها إال نوازع البشر الشيطانية وغرائزهم البهيمية 
إىل مجع األموال وكرت الثروات، ويتفننون يف صنع آالت التدمري الكامل جعلتهم جيرون وراء امللذات ويتسابقون 

  .. واإلهالك الشامل 
وقد أدى ذلك إىل ما ترون من انتشار املخدرات، وتفشي الدعارة، وترويج أفالم االحنراف والعنف، والتلوث 

األغذية واألدوية الفاسدة هلم، ودفن  البيئي، والتمييز العنصري، وغش األقوياء للضعفاء وتعريضهم ألخطار حمققة ببيع
النفايات املشعة املضرة بأرضهم، وحظر تصدير التكنولوجيا واآلالت املتطورة إليهم، وحرمان طلبتهم من تلقي العلم يف 

  . كليام ومعاهدهم، وإيصاد أبواب بلدام يف وجوههم
حة الدولية، فدولة يباح هلا أن تقيم املصانع إلنتاج أما على املستوى الدويل، فترون الالمساواة يف التعامل على السا

السالح النووي واجلرثومي دون أن ختضع مصانعها ألية رقابة، ودولة تقام من حوهلا الضجات ألا أنشأت مصنعاً 
إلنتاج املواد الصيدلية أو مساحيق التجميل، هبات مالية كربى تعطى لدولة واحدة صغرية ويعطى أقل منها لشعوب 

رى جمتمعة أكثر سكاناً وأشد احتياجاً، وشرعية دولية تطبق بقوة احلديد والنار على شعب، وشرعية دولية تقرر يف أخ
حق شعب آخر مث يتناساها مقرروها غداة تقريرها، ومناحات تقام يف كل مكان حزناً على طائر تلوث جناحه بنفط 

سواعد أطفال باحلجارة وقتل صبيان واغتصاب  سفينة جنحت للشاطئ وأصوات خافتة تستنكر ـ نفاقاً ـ كسر
  .. نساء وذبح رجال وجري شعب بأكمله من دياره 

  .. أو مثل إميانية .. هذا ما جنته التشريعات الواقعية اليت ال ختضع ألي قيم أخالقية 
  .ليست الشريعة وحدها هي اليت أنتجت هذا النتاج: قال رجل منا
  .. وهي اليت شرعته .. ألا هي اليت قننت له .. فر من هذا النتاج للشريعة نصيبها الوا: قال خبيب

أملانيا تسعى لتقنني البغاء ( لقد قرأت يف تلك األيام اليت كنت أحبث فيها عن الشريعة املثالية خربا حيمل عنوان 
هولندا اليت اختذت تريد أملانيا أن حتذو حذو : ( وقد قرأت ضمنه قول حمرره ) .. ألف امرأة ٤٠٠بوصفه مهنة لـ 

إجراء اخلريف املاضي يقضي باالعتراف بالبغاء مهنة، ملبية بذلك مطلبا تكرره املومسات األملانيات منذ أكثر من عشرة 
ويفترض أن يقدم حتالف حكومي بني االجتماعيني الدميوقراطيني وحزب اخلضر اقتراح قانون لس النواب ، أعوام

ويسمح النص للمومسات .. درج يف إطار اخلدمات العادية، يتمتع بفرص كبرية لتبنيهيهدف إىل جعل البغاء نشاطا ين
كما سيتمتعن حبق تعويضات البطالة .. بتوقيع عقود عمل ومالحقة زبائنهن أمام القضاء يف حال تقصريهم يف الدفع

ددة يف القانون اجلزائي حاليا ويف املقابل ينص املشروع على إلغاء عقوبة التشجيع على البغاء احمل.. واملرض والتقاعد
  .بالسجن ثالثة أعوام



 ٨١

  .ألف مومس ينتشرن يف بيوت الدعارة و الشوارع ٤٠٠ويعمل يف أملانيا حوايل 
اليت تعمل مومسا حلساا اخلاص منذ عشرين عاما، وصديقاا يف جلنة العمل من ] عاما ٣٩[وتعترب شتيفاين كلي 

رأت انه ال يشكل سوى خطوة صغرية يف االجتاه الصحيح، لكنه ليس ما وعد به أجل البغاء، هذا النص انتصارا، و
  .حزب اخلضر يف السنوات األخرية

دعوى رفعتها أمام احملاكم على زبون مل يدفع األجر الذي يترتب عليه يف حكم  ١٩٩٥وكانت كلي كسبت يف 
  .فريد من نوعه

ون البغاء أمرا طبيعيا ويرون أنه جيب االعتراف به من األملان جيد% ٧٠وتفيد استطالعات للرأي أن حوايل 
  ١)مهنة

.. حتترم اإلنسان، وحتترم القيم الرفيعة اليت اتفق البشر مجيعا على تبنيها .. لقد جعلين هذا أحبث عن شريعة نظيفة 
  .. فلم أجد ذلك إال يف اإلسالم 

اإلنسان الصادر عن اجلمعية العامة لألمم أنت مل تقرأ إذن ما ورد يف اإلعالن العاملي حلقوق : قال رجل منا
  .٢لقد كان ذلك اإلعالن أكثر نضجا وتوازنا من كل ما سبقه.. م ١٩٤٨ديسمرب  ١٠املتحدة يف 

لقد حتدث هذا اإلعالن بتفصيل عن حقوق احلرية، واملساواة، واحلياة، والسالمة البدنية، واحملاكمة العادلة 
للجوء هربا من االضطهاد، والتملك، وتقلد الوظائف العامة، والشغل، واألجر العادل، والعلنية، واإلقامة، والتنقل، وا

وحق الراحة والتمتع بأوقات الفراغ، والصحة، والرفاهية، واخلدمات االجتماعية، ومنع التعذيب واالعتقال التعسفي 
  .والنفي واملعاملة القاسية أو الوحشية

 غبار عليه، ولكن احلقوق والتدابري اليت تعتين باإلنسان وجبوهر إن هذا كله جيد وال: ابتسم خبيب، وقال
كل هذا غائب من هذا .. اإلنسان، وباألبعاد السامية لإلنسان، واليت جتعل اإلنسان إنسانا، وجتعله أكثر ارتقاًء ومسوا 

  .. القانون 
عن كون الناس يولدون أحرارا  واملادة األوىل من ذلك اإلعالن حني تتحدث.. كيف تقول بغيابه : قال الرجل

ألست ترى يف هذا اهتماما بضمري اإلنسان ) .. وقد وهبوا عقالً وضمريا: (متساوين يف الكرامة واحلقوق، تضيف 
  .وعقله

هل ترى يف القوانني املوضوعة ما حيفظ العقل والضمري أو يطالب باحملافظة عليهما .. ولكن .. أجل : قال خبيب
  ..ا وختريبهماأو يندد بتضييعهم

  .. ولذلك كان ذلك الكالم جمرد جعجعة يف طحني .. إن كل ذلك ال يوجد 
ال يتعرض أحد لتدخل تعسفي يف :( مثله مثل ما ورد يف املادة الثانية عشرة من ذلك اإلعالن، واليت تنص على أنه

ق يف محاية القانون من مثل حياته اخلاصة أو مسكنه أو مراسالته، أو حلمالت على شرفه ومسعته، ولكل شخص احل
                                                

 )أون الين ميدل إيست(نقال عن ) ١(
ألسـتاذ الـدكتور أمحـد    ، ل)حقوق اإلنسان حمور مقاصد الشريعة(استفدنا الكثري من املعلومات الواردة هنا من كتاب ) ٢(

وهـو مـن   . (.عمر عبيد حسنه: تقدمي بقلم، األستاذ الدكتور حممد عثمان شبري، واألستاذ الدكتور حممد الزحيلي، والريسوين
 )كتاب األمة(سلسلة 
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  )هذا التدخل أو تلك احلمالت
هل هو : فشيء مهم أن يحمى اإلنسان يف شرفه ومسعته مبقتضى القانون، لكن ما هو األوىل بالعناية واحلماية

  . وجود هذا الشرف وبقاؤه بقاًء حقيقيا، أم هو جمرد ادعاء الشرف واللجوء إىل القانون حلماية هذا االدعاء
كيف نبقي فكرة الشرف والسمعة موجودة وذات اعتبار لدى الناس؟ وإال فقد ال جند من : أكثر من هذابل 

يعترب أن له شرفًا ومسعة، أو أن هناك شيئًا حقيقيا ومصلحة حقيقية امسها الشرف والسمعة، خاصة إذا مل يكن يترتب 
  عليهما درهم وال دينار، وال سجن وال تعذيب؟

لقد جاء .. من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ) ٢٦( تقرأ ما ورد يف الفقرة الثانية من املادة لعلك مل: قال الرجل
  )جيب أن دف التربية إىل إمناء شخصية اإلنسان إمناًء كامالً: (فيها 

  .لكين صدمت بعد ذلك باحلقيقة املرة.. وقد قرأته وفرحت به .. هذا مجيل : ابتسم خبيب، وقال
  ا هي؟م: قال الرجل
لقد رأيت أن هذا اإلمناء الكامل وقع مبهما ومفتوحا على مجيع االحتماالت، بينما مل يكن بيانه : قال خبيب

إضافة نوعية إىل ثقافة  - على ضآلتها- وضبطه يتطلب أكثر من كلمتني أو ثالث، لو أضيفت لكانت هذه اجلملة 
  .حقوق اإلنسان ومواثيق حقوق اإلنسان

كرب واألخطر ال يكمن يف األدبيات واملواثيق احلقوقية الكالسيكية، وإمنا يكمن يف املمارسات غري أن املشكل األ
  .والتطورات اجلارية اليوم باسم حقوق اإلنسان، وإن كانت تعترب امتدادا طبيعيا لتلك

ي، وبشرعية فباسم حقوق اإلنسان تصدر النداءات والتوصيات لالعتراف حبق الشذوذ اجلنسي، وحبق الزواج املثل
األسرة الناشئة عنه، وباحلق يف إجهاض األجنة ولو كانت يف شهرها التاسع وبدون أي ضرورة، وباحلق يف تغيري اجلنس 

  .من ذكر ألنثى ومن أنثى لذكر
ولعلكم مسعتم منذ بضعة أشهر عن احلملة وعن الضغوط املوجهة ضد مصر، ملا جيري فيها من حماكمة لبعض 

يا : (لشواذ املثليني، حىت أن ستني منظمة للشواذ عرب العامل وجهت نداًء تضامنيا معهم حتت شعاراألفراد من طائفة ا
، وقامت جمموعة من أعضاء الكوجنرس األمريكي بتوجيه رسالة احتجاجية وحتذيرية للرئيس املصري )شواذ العامل احتدوا

  .١ذا يتم باسم حقوق اإلنسانوكل ه.. يلوحون فيها بالسعي إىل قطع املعونات األمريكية ملصر 
وباسم حقوق اإلنسان يدافعون عما يسمونه حرية العقيدة، أي عقيدة، ولو جتسدت يف حركة عبادة الشيطان أو 

  .يف السحر والشعوذة والوصول إىل االنتحار اجلماعي
ية، وقد يصلون وباسم حقوق اإلنسان يضغطون من أجل تعليم الطفل الثقافة اجلنسية واحلق يف املمارسة اجلنس

إىل أن جيعلوا الثقافة اجلنسية مادة دراسية إلزامية، مث يسعون بعد ذلك لكي تكون هلذه املادة حصصها التطبيقية حىت ال 
  .تبقى مادة نظرية جافة أو غري مفهومة

 عالقة وباسم حقوق اإلنسان جيري هدم العالقة اإلنسانية الطبيعية والفطرية بني الرجل واملرأة، لتحويلها إىل
  .تنافس وصراع وخصام بعد أن كانت على مر العصور وعند مجيع األمم والشعوب عالقة حب وتعلق وتكامل ووئام

                                                
 ..م٢٠٠٢يناير  ٤، بتاريخ ٢٦٠دة التجديد املغربية، عدد جري )١(
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وباسم حقوق اإلنسان حياولون إلغاء ما بني الرجل واملرأة من اختالفات ومتايزات فطرية ليفرضوا عليهما املساواة 
  .التطابقية القسرية

ملرأة إىل جمال االمتهان واالبتذال، تساق إليه بوترية وكيفية مذهلة مل يسبق هلا مثيل وباسم هذه املساواة، حتولت ا
واملرأة للمتعة احلرام، .. واملرأة مسخرة لترويج البضائع واإلعالن عنها.. فاملرأة أصبحت سلعة.. يف تاريخ اإلنسان

  ...!ض األزياء، أو لعرض األشالء باسم األزياءواملرأة لعر.. وللمنافسة بني القنوات التلفزيونية وجلب املشاهدين هلا
  وما املخرج منه؟.. فما سبب هذا السقوط الذي تعاين منه البشرية .. إن ما تقوله صحيح : قال رجل منا
هذا هو .. إن البشرية انطلقت يف تقريرها حلقوق اإلنسان من نظرا لإلنسان .. أما السبب فواضح : قال خبيب

  ..سبب كل األخطاء 
ولذلك راحت ختدم ذلك ..  ١لقد نظرت إىل اإلنسان ككائن طيين ال روح له وال مواجيد وال أشواق وال مسو

راحت تدعو إىل احلرية اجلسدية، واحلاجات اجلسدية، والرعاية الصحية، والرفاهية املعيشية، ومنع االعتقال .. اجلانب 
غال يف حدود الطاقة، ومحاية الضعيف من القوي، والتجويع والتعذيب، وضمان قسط مناسب من الراحة، واالشت

  .. ولكنها ـ لألسف ـ قاصرة على خدمة اجلسد .. وكل هذه املعاين مجيلة .. واالنتصاف له ممن ظلمه 
واليت خلصها اإلمام عز الدين بن .. إا ال ختتلف كثريا عن تلك احلقوق اليت قررا الشريعة اإلسالمية للبهائم 

القسم الثالث حقوق البهائم واحليوان على اإلنسان، وذلك أن ينفق عليها نفقة مثلها ولو زمنت : ( قوله عبد السالم يف 
أو مرضت حبيث ال ينتفع ا، وأن ال حيملها ما ال تطيق، وال جيمع بينها وبني من يؤذيها من جنسها أو من غري جنسها 

زق جلدها وال يكسر عظمها حىت تربد وتزول حياا، وأن بكسر أو نطح أو حرج، وأن حيسن ذحبها إذا ذحبها، وال مي
حق (ال يذبح أوالدها مبرأى منها، وأن يفردها وحيسن مباركها وأعطاا، وأن جيمع بني ذكورها وإناثها يف إبان إتياا 

  ٢)وأن ال خيذف صيدها وال يرميه مبا يكسر عظمه أو يرديه مبا ال حيلل حلمه) اجلنس والتناسل
فصلٌ يف اإلحسان إىل الدواب اململوكة، وذلك بالقيام بعلفها أو رعيها بقدر ما حتتاج : (موضع آخروقال يف 

إليه، وبالرفق يف حتميلها ومسريها، فال يكلفها من ذلك ماال تقدر عليه، وبأن ال حيلب من ألباا إال ما فضل عن 
لدابة أكثر مما تطيق فليأمره بالتخفيف عنها، فإن أىب أوالدها، وأن يهنأ جرباها ويداوي مرضاها، وإن رأى من محل ا

إذا سافرمت يف اخلصب فأعطوا اإلبل حظها من األرض «: فليطرحه بيده، فمن رأى منكم منكرا فليغريه بيده، وقال 
ا عجلوا السري والرجوع (فبادروا ا نقيها ) أي اجلدب(، وإذا سافرمت يف السنة )أي دعوها تأكل من نبات األرض(

  ٣)وقد غفر لبغي بسقي كلب) لتأكل
  فما املخرج الذي وضعته الشريعة اإلسالمية؟.. هذا السبب : قال الرجل

.. ال واقعه الذي أفرزته الشياطني .. لقد انطلقت الشريعة اإلسالمية من واقع اإلنسان الذي ميثل حقيقته : قال
﴿ فَأَقم وجهك للدينِ حنِيفاً فطْرت اللَّه الَّتي فَطَر الناس علَيها : فقال تعاىل.. لقد مسى اهللا الواقع احلقيقي لإلنسان فطرة 

                                                
 ..من هذه السلسلة) اإلنسان(انظر تفاصيل هذه املعاين يف رسالة ) ١(
 ..١/١٤١: األحكام يف مصاحل األنام قواعد )٢(
 .١٦٩شجرة املعارف واألقوال وصاحل األقوال واألعمال، ص  )٣(
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  ) ٣٠:الروم) (ال تبديلَ لخلْقِ اللَّه ذَلك الدين الْقَيم ولَكن أَكْثَر الناسِ ال يعلَمونَ
مستعدة للخري استعدادا جبليا، وأن التغيري الطارئ عليها ليس ففي هذه اآلية الكرمية إشارة إىل أن الفطرة األصلية 

  .ناشئا من طبيعتها اخللقية، وإمنا نشأ من مؤثرات خارجية اقتضاها التكليف
وفطرة اإلنسان يف ذلك تشبه فطر األشياء املختلفة، فاهللا تعاىل ـ مثال ـ خلق املاء طاهراً مطهراً، فلو ترك على 

ليها ومل خيالطه ما يزيل طهارته مل يزل طاهراً، ولكنه مبخالطة املؤثرات اخلارجية من األجناس حالته الىت خلقه اهللا ع
  .واألقذار تتغري أوصافه وخيرج عن اخللقة الىت خلق عليها

وقد بينت النصوص الكثرية هذه املؤثرات اخلارجية لتفاديها، أو إلصالح ما أفسدته هذه املؤثرات من الفطرة 
  .األصلية

كل مولود يولد :( هي املهد الذي ريب فيه اإلنسان، كما قال  هذه املؤثرات كما خيرب رسول اهللا وأول 
    ١)على الفطرة فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو ميجسانه كما تولد البهيمة يمة مجعاء هل جتدون ا من جدعاء؟

تحذير منه يف القرآن الكرمي، وإىل هذا املؤثر ومن هذه املؤثرات الشياطني، وهي أخطر املؤثرات، ولذلك اشتد ال
 ﴿ لَأَتخذَنَّ من عبادك نصيباً مفْروضاً ولَأُضلَّنهم ولَأُمنينهم ولَآمرنهم فَلَيبتكُن:يشري قوله تعاىل حكاية لقول الشيطان

 ) ١١٩ـ  ١١٨من اآلية: النساء(خلْق اللَّه﴾  آذَانَ الْأَنعامِ ولَآمرنهم فَلَيغيرنَّ
فالشيطان يف هاتني اآليتني يتوعد بتغيري الفطرة األصلية اليت فطر عليها البشر، واليت تشمل كل شيء حىت ما يتعلق 

  .منها باجلانب اخللقي
 خلقت عبادي حنفاء إين: قال اللّه عز وجلَّ:( يف احلديث القدسي  وإىل هذا املؤثر ـ أيضا ـ يشري قوله 

    ٢)فجاءم الشياطني فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت هلم
  .فمهمة الشريعة إذن ـ على حسب ما يبدو من قولك ـ هي احلفاظ على فطرة اإلنسان: قال الرجل
هو كونه طاهرا ال  فالواقع احلقيقي للماء.. وهي بالتايل جتمع بني الواقعية واملثالية .. بورك فيك : قال خبيب

ويضع القوانني اليت .. ولذلك فإن املشرع احلقيقي هو الذي يستعمل كل الوسائل للحفاظ على طهارة املاء .. ملوثا 
  .متنع تلويثه

  فما القوانني اليت وضعتها الشريعة ملنع تلوث اإلنسان؟: قال الرجل
لقد نص القرآن الكرمي على أن هذا .. وث اإلنسان الشريعة كلها جبميع تفاصيلها مل توضع إال ملنع تل: قال خبيب

﴿ هو الَّذي بعثَ في الْأُميني رسوالً منهم يتلُو علَيهِم آياته ويزكِّيهِم :فاهللا تعاىل يقول .. من وظائف الرسل األساسية 
  )٢:اجلمعة) (بلُ لَفي ضاللٍ مبِنيٍويعلِّمهم الْكتاب والْحكْمةَ وإِنْ كَانوا من قَ

ففي سورة البقرة، قال اهللا تعاىل على لسان إبراهيم وإمساعيل .. لقد تكرر هذا املعىن يف مواضع من القرآن الكرمي 
الْكتاب والْحكْمةَ ويزكّيهِم إِنك ﴿ ربنا وابعثْ فيهِم رسوالً منهم يتلُواْ علَيهِم آياتك ويعلّمهم :ـ عليهما السالم ـ 
 ﴾ يماحلَك زِيزالع ١٢٩:البقرة(أَنت(  

                                                
 .رواه البخاري ومسلم)  ١(
 .اين يف الكبريرواه الطرب)  ٢(
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مةَ ويعلّمكُم ﴿ كَما أَرسلْنا فيكُم رسوالً منكُم يتلُواْ علَيكُم آياتنا ويزكيكُم ويعلّمكُم الْكتاب والْحكْ:وفيها أيضا 
 ا لَمونَ ﴾ ملَمعواْ تكُون١٥١:البقرة(ت(  

كّيهِم ﴿ لَقَد من اللَّه علَى الْمؤمنِني إِذْ بعثَ فيهِم رسوالً من أَنفُِسهِم يتلُواْ علَيهِم ءاياته ويز:ويف سورة آل عمران 
  )١٦٤:آل عمران(لَفى ضلَالٍ مبِنيٍ ﴾  ويعلّمهم الْكتاب والْحكْمةَ وإِن كَانواْ من قَبلُ

بل قد جاءت نصوص أخرى يف القرآن الكرمي تنبه على أن تزكية اإلنسان جيب أن تكون هي .. ليس هذا فقط 
﴿ ونفْسٍ وما :الغاية القصوى واملقصد األساسي لكل نشاط إنساين، واملعيار الذي حيدد جناحه وفالحه، كقوله تعاىل 

﴿ :، وقوله تعاىل )الشمس(وقَد خاب من دساها ﴾ ) ٩(قَد أَفْلَح من زكَّاها ) ٨(فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها) ٧(سواها
  )١٤:األعلى(قَد أَفْلَح من تزكَّى ﴾ 

فاظ على جانب تزكية اإلنسان واحل.. ولذلك فإن كل التشريعات اليت جاء ا اإلسالم تصب يف هذا اجلانب 
  :طهارته

فمن اآلفات النفسية اليت قد تلوث فطرة اإلنسان ـ مثال ـ آفة شدة التعلق باملال، واحلرص عليه، والشح به،  
وبسبب ذلك يفرط اإلنسان يف كثري من قيمه .. فبسبب اآلفة يتعادى الناس ويتخاصمون، ويتصارعون، ويقتتلون 

فلذلك جاءت تعاليم اإلسالم وتكاليفه غنية بالتوجهات .. وازنه وطمأنينته ومبادئه، وتتضخم أنانيته وذاتيته، ويفقد ت
  .والتدابري اخلاصة مبعاجلة هذه اآلفة

فدور هذه الفريضة يف تزكية اإلنسان وترقيته واضح .. ولعل من أمهها اعتبار الزكاة ركنا من أركان اإلسالم
واآلية الكرمية اليت أمرت بأخذ الزكاة من .. ة أوالً وأساسا ، فهي زكاة للنفس اإلنساني)الزكاة(معلن من االسم نفسه 

﴿ خذْ من أَموالهِم صدقَةً :ذوي األموال عللت ذلك ذه العلة دون غريها من علل الزكاة ومقاصدها، قال تعاىل 
، بل ذكرت )ر أمواهلم وتزكيها هلمخذ من أمواهلم صدقة تطه(، فلم تقل اآلية )١٠٣:التوبة(تطَهرهم وتزكّيهِم بِها ﴾ 

  .فالذي يزكي ماله، يزكي يف احلقيقة نفسه ويطهرها.. طهارم هم 
الزكاة تطهر نفس املؤدي، وتزكي أخالقه بتخلق اجلود والكرم وترك : (لقد عرب العالمة الكاساين عن هذا بقوله 

وترتاض ألداء األمانة وإيصال احلقوق إىل الشح والضن، إذ األنفس جمبولة على الضن باملال، فتتعود السماحة 
  )١٠٣:التوبة(﴿ خذْ من أَموالهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكّيهِم بِها ﴾ :مستحقيها، وقد تضمن ذلك كله قوله تعاىل 

م ا، وإن اهللا تعاىل قد أنعم على األغنياء وفضلهم بصنوف النعمة واألموال الفاضلة عن احلوائج األصلية وخصه
  ١)وشكر النعمة فرض عقالً وشرعا، وأداء الزكاة إىل الفقري من باب شكر النعمة. فيتنعمون ويستمتعون بلذيذ العيش

جيمعها .. هناك أدوية كثرية وصفتها الشريعة لذلك .. ليست الزكاة هي الوحيدة املختصة مبعاجلة هذه اآلفة 
﴿ فَأَما من أَعطَى :قال تعاىل مبينا أصناف الناس يف ذلك.. من داء البخل مجيعا العطاء الدائم املعرب عن طهارة النفس 

فَسنيسره ) ٩(وكَذَّب بِالْحسنى) ٨(وأَما من بخلَ واستغنى ) ٧(فَسنيسره للْيسرى) ٦(وصدق بِالْحسنى) ٥(واتقَى
فَأَنذَرتكُم ناراً ) ١٣(وإِنَّ لَنا لَالْخرةَ واالْولَى) ١٢(إِنَّ علَينا لَلْهدى ) ١١(ه مالُه إِذَا تردىوما يغنِى عن) ١٠(للْعسرى
ه يتزكَّى ﴾ الَّذى يؤتى مالَ) ١٧(وسيجنبها االْتقَى) ١٦(الَّذى كَذَّب وتولَّى) ١٥(الَ يصلَاها إِالَّ االْشقَى) ١٤(تلَظَّى

                                                
 .٢/٤بدائع الصنائع، )١(
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  )الليل(
ليست العبادات وحدها هي جمال التزكية والترقية لإلنسان وللنفس اإلنسانية، بل إن كل ما : سكت قليال، مث قال

  .يف اإلسالم موجه لتحقيق هذا اهلدف
اول انظروا يف كتب السنة فستجدون أبواب األخالق واآلداب والفضائل والعالقات اإلنسانية، غزيرة شاملة تتن

  .كل جوانب النفس البشرية، وكل ما حتتاجه من فضائل ومكارم وما يعرض هلا من آفات ورذائل
إن ما وصلت إليه البشرية يف .. ولكن هذا ليس خاصا باإلسالم .. إن ما تقوله مجيل : قال رجل من احلاضرين

عن التعاليم الدينية وحيقق مقصودها بشكل كثري من األقطار من حتقيق سيادة القانون وإقامة دولة احلق والقانون، يغين 
  .أكثر جناعة وفاعلية

أنا ال أختلف معك يف أن نوعا من الترقي القانوين احلقوقي قد حتقق، وأنه جدير بالتقدير : ابتسم خبيب، وقال
ا ظاهريا، يظل واالعتبار، لكن االرتقاء القانوين والضبط التشريعي لبعض املبادئ واحلقوق، ال ميثل إال تقدما إلزامي
  . حمكوما مبوازين القوة وحضور الرقابة والردع، دون أن حيدث تزكية أو أثرا حقيقيا يف النفس ويف الضمري

أنت ترى ـ ولعلكم ترون مثله ـ أن كثريا من دعاة حقوق اإلنسان، ومحاة حقوق اإلنسان، ودركيي حقوق 
ا ظهر ان، ويكشفون عن زيفهم وسطحية ثقافتهم احلقوقية، اإلنسان، يتنكرون ملبادئهم وشعارام ويقلبون هل

فلذلك .. ويتحولون إىل وحوش ومناصرين للوحشية اليت ال تعرف لإلنسان حقًا وال كرامة، وال ترقب فيه إال وال ذمة
والتدابري اإللزامية دعما ال بد من التزكية احلقيقية الذاتية، مث بعد ذلك، أو جبانب ذلك، تأيت املواثيق واحلوافز القانونية 

  .للتزكية، أو حيث مل تنفع التزكية، وحيث مل تكن كافية، حسب احلاالت
ففي ظل تدهور إنسانية اإلنسان، ويف غيبة تزكية اإلنسان نرى اجلهود الضخمة اهلائلة واملتواصلة اليت بذلت 

ات واإلعالنات واملواثيق واالتفاقات ألجل حقوق اإلنسان، وتكاثرت وتراكمت ألجلها قناطري مقنطرة من البيان
  .والدساتري والقوانني، تداس كلما احتيج لذلك، أو تعاد صياغتها أو تفسريها كلما احتيج لذلك

لقد كانت فكرة العدالة واحلق يف العدالة أمسى وأكثر ما شغل حركة حقوق اإلنسان، وقد احتل هذا احلق حيزا 
انني احلقوقية، ومع ذلك كله مازال حق العدالة وقوانني العدالة ملكًا لذوي القوة كبريا يف األدبيات واملواثيق والقو

  .والنفوذ والغلبة، يطبقونه مىت شاءوا، ويعطلونه مىت شاءوا، ويفسرونه ويكيفونه كيف شاءوا
ا كان قدمي.. ولعل أهم تطور حصل يف هذه املسألة هو أن الظلم أصبح اليوم قانونيا مؤسسيا أكثر من ذي قبل

الظلم يقع مبقتضى الغلبة والبطش الصريح، بدون قانون وبدون مؤسسات، بل بسبب غيبة القانون وغيبة املؤسسات، 
  !أما الظلم اليوم فيتم باسم العدالة وبواسطة مؤسسات العدالة ومن خالل القوانني املستصدرة ألجل العدالة

قد أعطت لنفسها .. مة العضوية مبجلس األمن وهي الدول دائ.. أي ظلم أفدح وأعظم من كون مخس دول 
حق التحكم يف البشرية كلها، تتحكم يف السلم واحلرب والسياسة واالقتصاد، وتعاقب وتكافئ، وتعطي الشرعية ملن 

أين حق العدالة؟ ليس لألفراد، بل ! وفق معايري ومصاحل واعتبارات هي تضعها وهي تغريها.. تشاء وترتعها عمن تشاء
  أين املساواة؟!! الدولللشعوب و

لعل الفقراء املستضعفني قرأوا ما ورد يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، : سكت قليال، مث قال، وهو يبتسم
االعتراف بالكرامة املتأصلة يف مجيع (الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة، ويف الفقرة األوىل من ديباجته بكون 
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  )قوقهم املتساوية، هو أساس احلرية والعدل والسالم يف العاملأعضاء األسرة البشرية وحب
يولد مجيع الناس أحرارا متساوين يف الكرامة : (ولعلهم امتألوا سعادة وهم يقرؤون مادته األوىل اليت تقول

  )واحلقوق
بالعفن  ولكن الشرود واليأس ال شك يسيطر عليهم من جديد، وهم يعودون إىل الواقع، فيجدونه واقعا مملوءا

  :وبالدنس وبالكذب
  هل توجد يف عامل اليوم مساواة يف الكرامة واحلقوق لعموم البشر؟ .. أجيبوين 

  وهل يقيمون اعتبارا للمواد القانونية املذكورة؟
إن القارة اإلفريقية بكاملها ليس هلا عضوية دائمة مبجلس األمن، وكذلك قارة أمريكا الالتينية، ألما قارتان 

والعامل اإلسالمي الذي متثل دوله ثلث الدول األعضاء يف األمم املتحدة، ليس له مبجموعه عضوية دائمة يف .. فقريتان
  جملس األمن؟

ليس هلم حق يف املساواة، .. وهذه هي األغلبية العظمى فيه .. وهكذا، فالفقراء يف العامل، واملسلمون يف العامل 
فكيف ميكن التحدث عن .. شؤون هذا العامل وال يف شؤوم هم أنفسهم وليس هلم حق التقرير، وال حق التأثري يف

  !الدميقراطية وعن احلقوق املتساوية اليت هي أساس العدالة، والعدالة هي املتطلب املركزي حلركة حقوق اإلنسان؟
مع حنن نعرف أن املقصود بالعدالة وباحلقوق املتساوية حقوق األفراد مع بعضهم و: قال رجل من اجلمع

  .وال عالقة لذلك بالعالقات الدولية! .. حكومام وحماكمهم
على عالا  - فكيف يتم التركيز على حقوق األفراد .. للبشرية .. كبري .. وهذا احنراف آخر : قال خبيب

ويتم إسقاط حقوق األمم والشعوب؟ وإسقاط حق شعب واحد يعين إسقاط حقوق عشرات املاليني، فكيف  - وآفاا
  ودول تعد بالعشرات؟بشعوب 

على أن األمر ال يتعلق فحسب حبق املساواة، الذي هو أبسط مظاهر العدالة، بل إن عدم املساواة يف هذه احلالة 
يعين ما ال حيصى من التوابع والتداعيات، ومن املظامل واالختالالت، يكون ضحيتها ماليني البشر، يف حقوقهم املادية 

  .يف احلياةواملعنوية، مبا يف ذلك حقهم 
ولعل أكثرنا ميتلئ احتراقا، وهو يرى من االستبداد واجلور املغطى .. وعينا كل هذا : قال رجل من اجلمع

عن الشريعة اليت .. وإمنا نسألك عن اإلسالم .. وحنن ال نسألك عن هذا .. بالتشريعات القانونية ما يند له اجلبني 
يف رفع التشريع اإلسالمي الواقع ليصبح واقعا مثاليا موافقا للفطرة اليت فطر ك.. ذكرت أا مجعت بني املثالية والواقعية 

  اهللا الناس عليها؟
وال .. إن اإلجابة عن سؤالك هذا يستدعي ذكر تفاصيل كثرية ال أحسب أن الوقت يسعفين : قال خبيب

علم مقاصد ( ى تسميته ولكين مع ذلك سأدلك على علم اصطلح فقهاء اإلسالم عل.. أحسب تلك املقصلة متهلين 
  .ففي هذا العلم يتناول الفقهاء األغراض اليت جاءت التشريعات املختلفة من أجلها) .. ١الشريعة

                                                
مجع مقْصد، من قصد الشيء، وقصد له، وقصد إليه قصدا، من باب ضرب، مبعـىن طلبـه، وأتـى إليـه،     : املقاصد لغة )١(

  .هو طلب الشيء، أو إثبات الشيء، أو االكتناز يف الشيء، أو العدل فيه: والقصد.. واكترته، وأثبته
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وهو لذلك يضع من .. إن هذا العلم يف احلقيقية حياول ـ جبهد متواضع ـ أن يبحث يف أسرار شرع اهللا 
  .ذلك وقد يقصر يف بعض.. التصنيفات العلمية ما يقتضيه التحقيق 

  ألقصور الفقهاء؟.. مل؟ : قال الرجل
لذلك فإن ما .. فشريعة اهللا أعظم من أن حياط ا أو حياط بأسرارها .. بل لعظمة شريعة اهللا .. ال : قال خبيب

  .. فهو نقد مشروع ما دام متوجها للفقهاء .. فإن توجه النقد لبعضها .. يذكره الفقهاء يف هذا اجلانب جمرد اجتهادات 
  .بل إنك تريد أن تقدم روحك فداء هلا.. مل نفهم سر محلتك على الفقهاء مع تعظيمك للشريعة : الرجل قال

ولذلك قد يقصرون يف بعض .. والفقهاء جمتهدون يف فهم هذه األحكام .. الشريعة هي أحكام اهللا : قال خبيب
ولذلك .. كان والزمان واحلال والثقافة وغريها أو قد تتلبس باجتهادام بعض االعتبارات الذاتية من امل.. اجتهادام 

  .قد يقعون يف التقصري بسبب هذا
  .واذكر لنا بعد ذلك ما تراه أنت مما ترى أم قصروا فيه.. فاذكر لنا خالصة ما ذكروا : قال الرجل
.. حسن تقومي لقد انطلق الفقهاء يف تقريرهم ملقاصد الشريعة من أن اهللا تعاىل خلق اإلنسان على أ: قال خبيب

.. بل فضله على كثري من املخلوقات .. وفوق ذلك كرمه غاية التكرمي .. على الفطرة اليت كنت حدثتكم عنها 
  .وسخر له ما يف األرض مجيعا

وانطلقوا من أن اهللا تعاىل مل خيلق اإلنسان عبثًا، ومل يتركه سدى، وإمنا أرسل له الرسل واألنبياء، وأنزل عليهم 
، وختم الكتب والشرائع بالقرآن العظيم وشريعة اإلسالم، شرائع، إىل أن ختم اهللا الرسل بسيدنا حممد الكتب وال

﴿ الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتى ورضيت لَكُم األسالَم ديناً :كما قال تعاىل .. فأكمل به الدين  
  )٣:املائدة(﴾ 

ومن خالل تأملهم هلذه الشريعة اخلامتة وجدوا أن غايتها الكربى حتقيق السعادة لإلنسان يف .. هذا املنطلق ومن 
فلهذا جاءت أحكامها لتأمني مصاحله، وهي جلب املنافع له، ودفع املضار عنه، .. الدنيا لتحقيق خالفته يف األرض 

  .الرب، وتأخذ بيده إىل اهلدي القومي، وتكشف له املصاحل احلقيقيةلترشده إىل اخلري، وديه إىل سواء السبيل، وتدله على 
  .وبناء على هذا حدد العلماء مقاصد الشريعة بأا حتقيق مصاحل الناس يف الدنيا واآلخرة، أو يف العاجل واآلجل

 يشرع اعلم أن اهللا سبحانه مل: (يقول العز بن عبد السالم ـ وهو من علماء املقاصد الكبار ـ مقررا ذلك 
  )حكما من أحكامه إال ملصلحة عاجلة أو آجلة، أو عاجلة وآجلة، تفضالً منه على عباده

وليس من آثار اللطف والرمحة واليسر واحلكمة أن يكلف عباده املشاق بغري فائدة عاجلة وال آجلة، : (مث يقول 
  ١)لكنه دعاهم إىل كل ما يقرم إليه

  قصد الكبري؟وما دليلهم على هذا امل: قال الرجل
لقد عرفوا ذلك من خالل االستقراء الكامل للنصوص الشرعية من جهة، وملصاحل الناس من جهة : قال خبيب

                                                                                                                                 
الغايات واألهداف والنتائج واملعاين اليت أتت ا الشريعة، وأثبتتـها يف األحكـام،   : طالح العلماء هيومقاصد الشريعة يف اص

؛ ١٣مقاصد الشريعة اإلسالمية، الطاهر بن عاشور، ص: انظر( .وسعت إىل حتقيقها وإجيادها والوصول إليها يف كل زمان ومكان
 )، وغريها من الكتب اليت حتدثت عن مقاصد الشريعة٦١يلي، صاألصول العامة لوحدة الدين احلق، الدكتور وهبة الزح

 ..٤٠١شجرة املعارف واألحوال، له، ص )١(
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  .. ثانية، وحلقيقة عقدية كربى، وهي أن اهللا ال يفعل األشياء عبثًا يف اخللق واإلجياد والتهذيب والتشريع من جهة ثالثة
عبادات، واألخالق واملعامالت، والعقود املالية، والسياسة الشرعية، لقد رأوا النصوص الشرعية يف العقائد وال

  .والعقوبات، وغريها، معللة بأا لتحقيق املصاحل ودفع املفاسد
فالعقيدة بأصوهلا وفروعها جاءت لرعاية مصاحل اإلنسان يف هدايته إىل الدين احلق، واإلميان الصحيح، مع تكرميه 

الحنراف، وإنقاذه من العقائد الباطلة، واألهواء املختلفة، والشهوات احليوانية، فجاءت والسمو به عن مزالق الضالل وا
أحكام العقيدة لترسيخ اإلميان باهللا تعاىل، واجتناب الطاغوت، ليسمو اإلنسان بعقيدته وإميانه إىل العليا، وينجو من 

وجنوم وشياطني، وإنس وجن، ويترفع عن  الوقوع يف شرك الوثنية، وتأليه املخلوقات من بقر وقرود، ومشس وقمر،
األوهام والسخافات واخلياالت، واألمثلة على ذلك واضحة وصرحية وكثرية، من التاريخ القدمي واحلديث، ومذكورة 

  .يف النصوص الشرعية
أن ويف جمال العبادات وردت نصوص كثرية تبني أن احلكمة والغاية من العبادات إمنا هي حتقيق مصاحل اإلنسان، و

اهللا تعاىل غين عن العبادة والطاعة، فال تنفعه طاعة وال تضره معصية، وأن العبادات تعود منافعها لإلنسان يف كل ركن 
  .من أركاا، أو فرع من فروعها، والنصوص الشرعية صرحية يف ذلك وكثرية

لب النفع واخلري هلم، ودفع ويف املعامالت بين اهللا تعاىل اهلدف واحلكمة منها، وأا لتحقيق مصاحل الناس جب
املفاسد واألضرار واملشاق عنهم، وإزالة الفساد والغش واحليف والظلم من العقود، لتقوم على املساواة والعدل بني 

  .األطراف
وتتجلى مصاحل العباد يف حترمي اخلبائث واملنكرات لدفع الفساد والضرر عن اإلنسان، ومحايته من كل أذى أو 

  .وهن
 اإلنسان بشكل قطعي يف الدعوة إىل مكارم األخالق، وحسن التعامل، واإلحسان إىل اإلنسان، وتظهر مصاحل

وجتنب اإلساءة إليه ولو باحلركة واإلشارة والكلمة واللسان، واليد والتصرفات، لتسود املودة بني الناس، ويكونوا كما 
اطفهم كمثل اجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتع: (، فقالصورهم رسول اهللا 

  ١)تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى
  فكيف استطاع الفقهاء أن مييزوا بني أنواع املصاحل؟.. وهي مما يعسر ضبطه .. ولكن املصاحل خمتلفة : قال الرجل
هلم بعض االجتهادات يف وكان .. ورتبوا املصاحل على أساسها .. لقد استقرأوا النصوص يف ذلك : قال خبيب

  .. ذلك 
  فهال دللتنا على أصول ذلك؟: قال الرجل
  ..  ٢سأحاول أن أختصر لك ذلك اختصارا: قال خبيب

لقد رأى الفقهاء أن املصاحل ليست على درجة واحدة من حيث األمهية واخلطورة وحاجة الناس إليها، وإمنا هي 

                                                
 .رواه البخاري ومسلم) ١(
حقوق اإلنسان حمور مقاصـد  (كتاب (ولعل أمهها الكتاب الذي كنا أشرنا إليه من قبل .. خلصنا هذا من مصادر خمتلفة ) ٢(

 .ريبا تنهج نفس النهج يف هذا املوضوع، ولو أن مجيع الكتب تق)الشريعة
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وبعضها يأيت يف .. ي يتعلق بوجود اإلنسان ومقومات حياته فبعض املصاحل ضروري وجوهر.. على درجات متعددة 
الدرجة الثانية، ليكون وسيلة مكملة للمصاحل الضرورية السابقة، وليساعد اإلنسان على االستفادة احلسنة من جوانب 

ترتبط حباجيات وبعض املصاحل ال تتوقف عليها احلياة، وال .. احلياة املختلفة يف السلوك واملعامالت وتنظيم العالقات 
اإلنسان، وإمنا تتطلبها مكارم األخالق والذوق الصحيح، والعقل السليم، لتأمني الرفاهية للناس، وحتقيق الكماليات 

  .١هلم
وانطالقا من من هذا حصر العلماء مصاحل الناس، وقسموها حبسب أمهيتها وخطورا وأثرها يف احلياة وحاجة 

  .واملصاحل التحسينية.. واملصاحل احلاجية .. صاحل الضرورية امل: الناس إليها إىل ثالثة أقسام
  ؟باملصاحل الضروريةما مرادهم : قال الرجل
يريد الفقهاء باملصاحل الضرورية املصاحل اليت تقوم عليها حياة الناس الدينية والدنيوية، ويتوقف عليها : قال خبيب

املصاحل الضرورية اختل نظام احلياة، وفسدت مصاحل الناس،  وإذا فقدت هذه.. وجودهم يف الدنيا وجنام يف اآلخرة 
  .وعمت فيهم الفوضى، وتعرض وجودهم للخطر والدمار والضياع وااليار، وضاع النعيم يف اآلخرة، وحل العقاب

  فهذه أخطر املصاحل إذن، وأعالها درجة؟: قال الرجل
ق اإلنسان، وهي السند هلا، والركيزة اليت تعتمد فهذه املصاحل الضرورية هي األساس حلقو.. أجل : قال خبيب

عليها، سواء كانت حقوقًا عامة تنادي ا مجيع األمم والشعوب والدساتري واملواثيق العاملية، والقوانني واالتفاقات 
أم .. ، ومنها حق احلياة، وحق التدين، وحق احلرية، وحق املساواة )احلقوق األساسية لإلنسان(الدولية، وتسميها 

كانت حقوقًا فرعية وخاصة، وكال النوعني هي واجبات على اآلخرين جيب عليهم االلتزام ا، وحفظها ألصحاا، 
ألن كل حق يقابله واجب، واحلق هو مصلحة مقررة شرعا أو قانونا، فاحلق منفعة تثبت إلنسان على آخر، فاحلق 

تمتع مبزاياها، وبالتايل تكون واجبا والتزاما على آخر يؤديه، مصلحة قررها الشرع أو القانون، لينتفع ا صاحبها، وي
  .٢لتحقق الغاية منها
  ؟باملصاحل احلاجيةفما مرادهم : قال الرجل
يريد الفقهاء باملصاحل احلاجية املصاحل اليت حيتاجها الناس لتأمني شؤون حيام بيسر وسهولة، وتدفع : قال خبيب

يف، وتساعدهم على حتمل أعباء احلياة، وإذا فقدت هذه األمور ال خيتل نظام احلياة، عنهم املشقة، وختفف عنهم التكال
وال يتهدد وجود الناس، وال ينتام اخلطر والدمار والفوضى، ولكن يلحقهم احلرج والضيق واملشقة، ولذلك تأيت 

التعامل، وتساعدهم على صيانة  األحكام اليت حتقق هذه املصاحل احلاجية للناس، لترفع عنهم العسر، وتيسر هلم سبل
  .مصاحلهم الضرورية وتأديتها، واحلفاظ عليها عن طريق األحكام احلاجية

  ؟باملصاحل التحسينيةفما مرادهم : قال الرجل
يريد الفقهاء باملصاحل التحسينية املصاحل اليت اليت تتطلبها املروءة واآلداب والذوق العام، وحيتاج إليها : قال خبيب

                                                
وما بعدها؛ حقوق اإلنسـان يف   ٧١وما بعدها، ص ٤٢بعدها،  وما ١/٢٩قواعد األحكام، للعز بن عبد السالم، : انظر )١(

 .٨٠اإلسالم، الدكتور حممد الزحيلي، ص
 .١٤٠، ٩حقوق اإلنسان يف اإلسالم، الدكتور حممد الزحيلي، ص )٢(



 ٩١

سيري شؤون احلياة على أحسن وجه، وأكمل أسلوب، وأقوم ج، وإذا فقدت هذه األمور فال ختتل شؤون الناس لت
احلياة، وال ينتاب الناس احلرج واملشقة، ولكن حيسون بالضجر واخلجل، وتتقزز نفوسهم، وتستنكر عقوهلم، وتأنف 

  .فطرم من فقدها
واليت نصت عليها القوانني العاملية بغض النظر عن تطبيقها ، )احلقوق األساسية لإلنسان(حنن نعرف : قال الرجل

  فما احلقوق اليت نصت عليها الشريعة يف هذا اجلانب؟.. هلا 
وبالتايل ميكنك أن تضيف انطالقا من استقراء الشريعة .. لقد ذكرت لك أن هذا اجتهادات فقهاء : قال خبيب

وال تكتفي .. تبطة مبصلحة اإلنسان تقره الشريعة وتذهب إليه وكل ما ذكره احلقوقيون من اجلوانب املر.. ما تشاء 
  .بل تدعو إىل التنفيذ وتوفري كل وسائل التنفيذ.. فقط باإلقرار 

  فما ذكر الفقهاء يف هذا؟: قال الرجل
أكثرهم يذكر احنصار مصاحل الناس يف مخسة أشياء، وهي الدين، والنفس، والعقل، والنسل أو : قال خبيب

  .لنسب، واملالالعرض أو ا
وهم يذكرون من خالل استقراء األحكام الشرعية أن مجيعها جاء حلفظ هذه املصاحل، وذلك بتشريع األحكام 

  .اليت حتفظ الدين، وحتفظ النفس، وحتفظ العقل، وحتفظ النسل أو العرض أو النسب، وحتفظ املال
ن حيفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، وهو أ: ومقصود الشرع من اخللق مخسة: ( يقول الغزايل مقررا ذلك 

ونسلهم، وماهلم، فكل ما يتضمن حفظ هذه األصول اخلمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه األصول فهو مفسدة، 
  ١)وهذ األصول اخلمسة حفظها واقع يف رتبة الضرورات، فهي أقوى املراتب يف املصاحل: (، مث يقول )ودفعها مصلحة
ويت هذه األمور اخلمسة، والزجر عنها، يستحيل أال تشتمل عليه ملة من امللل، وشريعة وحترمي تف: ( مث يقول 

من الشرائع اليت أريد ا إصالح اخللق، ولذا مل ختتلف الشرائع يف حترمي الكفر، والقتل، والزىن، والسرقة، وشرب 
  )املسكر

  :الدين
  .ة من الضرورات اليت جاء حلفظهافحدثنا عن املصلحة األوىل اليت اعتربها اإلسالم ضرور: قلنا

  .هي حفظ الدين.. ومنها تنطلق سائر املصاحل .. وهي أم املصاحل وأساسها .. املصلحة األوىل : قال خبيب
ومع ذلك يعيشون حياة .. فنحن نرى قوما كثريين ال دين هلم .. ما وجه الضرورة يف الدين : قال رجل منا

  طبيعية ممتلئة بالسعادة؟
وإمنا .. إن اإلنسان باملفهوم اإلسالمي مل يأت الدنيا عبثا .. لقد ذكرت لكم نظرة اإلسالم لإلنسان : قال خبيب
فلذلك صار التدين مصلحة ضرورية للناس، ألنه ينظم عالقة .. هذه الغاية ال حيققها إال بالتدين .. أتى لغاية شريفة 

  .يه اإلنساناإلنسان بربه، وعالقة اإلنسان بنفسه، وعالقة اإلنسان بأخ
  أال ترى أن الفقهاء بذلك يشرعون للقمع؟: قال الرجل
  كيف عرفت ذلك؟: قال خبيب

                                                
 .١/٢٨٧املستصفى، له، )١(



 ٩٢

وهذا يؤدي إىل القمع .. إن اعتبار الدين مصلحة ضرورية يؤدي بالضرورة إىل فرضه على اآلخرين : قال الرجل
  .ال حمالة

املقدسة ـ مرتبط بالعقل فحق التدين ـ كما تنص نصوصنا .. لقد أخطأت يف فهمك هذا : قال خبيب
والفكر، وحرية اإلرادة واالختيار والقناعة الشخصية لإلنسان، والعقيدة تنبع من القلب، وال سلطان ألحد عليها إال هللا 

  .تعاىل
﴿ :لقد نص القرآن الكرمي على حرية االعتقاد وحق التدين صراحة، مع التحذير من الضالل والفساد، فقال تعاىل

ف اهال إِكْر ﴾ يالْغ نم دشالر نيبينِ قَد تضِ :، وقال تعاىل ) ٢٥٦: البقرة(ى الدى االْرن فم نآلم كباء رش لَوو ﴿
 ﴾ نِنيمؤواْ مكُونى يتح اسالن كْرِهت ا أَفَأَنتيعمج م٩٩:يونس(كُلُّه(  
﴿ فطْرةَ اللَّه الَّتى فَطَر الناس علَيها الَ تبديلَ لخلْقِ :، فقال تعاىل وأرشد القرآن إىل الدين احلق، وهو دين الفطرة

 ﴾ مالْقَي ينالد كذَل ٣٠:الروم(اللَّه(  
﴿ وقُلِ الْحق من ربكُم :مث هدد القرآن من أعرض عن اإلميان الصحيح باهللا تعاىل، وبشريعته الغراء، فقال تعاىل 

  )٢٩:الكهف(شاء فَلْيؤمن ومن شاء فَلْيكْفُر ﴾ فَمن 
لقد صاحبتها الشريعة لتجعل منها .. ال .. ومل يكن ما ورد يف النصوص املقدسة من هذا جمرد تعليمات توجيهية 

  .. واقعا ملموسا 
س علَيك هداهم ولَكن ﴿ لَّي:فأحكام الشريعة تنص على أنه ال يلزم اإلنسان على الدخول يف اإلسالم، قال تعاىل 

والدعاة والعلماء من بعده، جمرد مبلغني  والرسول .. فاهلداية من اهللا تعاىل). ٢٧٢:البقرة(اللَّه يهدى من يشاء ﴾ 
  )لغاشيةا(﴾  )٢٢(لَّست علَيهِم بِمسيطرٍ ) ٢١(﴿ فَذَكّر إِنما أَنت مذَكّر :وناصحني ومذكرين، قال تعاىل 

بل .. وبناء على هذا تنص أحكام الشريعة على أنه يترك لغري املسلم حرية ممارسة العبادات اليت تتفق مع عقيدته 
إا تأمر باحملافظة على بيوت العبادة اليت ميارس فيها شعائره، وحترم على املسلمني االعتداء على بيوت العبادة أو هدمها 

  .. لقائمني فيها، سواء يف حاليت السلم واحلربأو ختريبها، أو االعتداء على ا
فالوثائق التارخيية كثرية يف وصية اخللفاء لقادة اجليوش، ويف املعاهدات اليت أبرمت يف .. ومل يكن هذ جمرد كالم 

التاريخ اإلسالمي، وعند الفتوحات ومنها الوثيقة العمرية مع أهل بيت املقدس، والدليل املادي امللموس شاهد على 
  .١ذلك ببقاء أماكن العبادة التارخيية القدمية لليهود والنصارى وغريهم يف معظم ديار اإلسالم واملسلمني

بل إا تطالب املسلم أن يعامل الناس مجيعا باألخالق الفاضلة، واملعاملة احلسنة، .. ومل تتوقف الشريعة عند هذا 
إلنسانية يف الرب والرمحة واإلحسان، وهي أمور يومية وشخصية وحسن املعاشرة، ورعاية اجلوار، واملشاركة باملشاعر ا

وحساسة وذات تأثري نفسي كبري، بدًءا من معاملة األبوين املشركني، إىل اإلحسان لألسري، إىل اإلنفاق على األقارب 
  .وصلة الرحم واجلريان غري املسلمني

ويعود مرضاهم، وسار املسلمون على سنته  يزور أهل الكتاب، ويكرمهم، وحيسن إليهم، لقد كان رسول اهللا 
وكان هذ السلوك القومي أحسن وسيلة للدعوة لإلسالم، والترغيب فيه، والتحبيب بأحكامه، مما .. وجه طوال التاريخ

                                                
 .من هذه السلسلة) مثار من شجرة النبوة(انظر األمثلة على هذا يف رسالة ) ١(
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  .دفع املاليني إىل اعتناقه
دين والعقيدة، لذلك فإن منهج اإلسالم يف املعاملة اإلنسانية ال يفرق بني الناس يف ال.. باإلضافة إىل هذا كله 

أوجب إقامة العدل بني مجيع الناس، ومنع الظلم عامة، ومحى الدماء واألبدان واألموال واألعراض للمسلمني ولغري 
ء ﴿ يأَيها الَّذين ءامنواْ كُونواْ قَوامني للَّه شهدا:املسلمني، وأمر باإلنصاف ولو مع العداوة واختالف الدين، قال تعاىل 

لَّه إِنَّ اللَّه خبِري بِما تعملُونَ ﴾ بِالْقسط والَ يجرِمنكُم شنانُ قَومٍ علَى أَالَّ تعدلُواْ اعدلُواْ هو أَقْرب للتقْوى واتقُواْ ال
طاقته، أو أخذ منه شيئًا بغري ﴿ من ظلم معاهدا، أو انتقصه حقًا، أو كلفه فوق : وقال رسول اهللا ) .. ٨:املائدة(

  ١)طيب نفس منه، فأنا حجيجه يوم القيامة
: ( بل قال يف حديث آخر ..  ٢)من آذى ذميا فأنا خصمه، ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة: ( وقال 

  ٣)من آذى ذميا فقد آذاين، ومن آذاين فقد آذى اهللا
ني من األقاليم عن حال أهل الذمة، كما يسأل عن وكان عمر بن اخلطاب ـ رضي اهللا عنه ـ يسأل القادم

إمنا بذلوا اجلزية لتكون أمواهلم : (وكان علي بن أيب طالب ـ رضي اهللا عنه ـ يقول.. املسلمني والوالة والقضاة 
  )كأموالنا ودماؤهم كدمائنا

م نرى األديان املختلفة ففي بالد اإلسال.. وحنسب أن الواقع يدل عليه .. عرفنا كل هذا ووعيناه : قال رجل منا
  .. ولو كان اإلسالم دين قمع ملا ترك يف األرض اليت سيطر عليها زمنا طويال دينا غري دينه .. واملذاهب املختلفة 

  .وإمنا نريد أن حتدثنا عن التشريعات اليت وضعها اإلسالم حلفظ الدين.. حنن ال نسألك عن هذا 
إنه يليب الرتعة اإلنسانية إىل عبادة اهللا، وهو يقوى .. ة يف حياة اإلنسان أنتم تعرفون ما للدين من أمهي: قال خبيب

  .. يف نفسه عناصر اخلري والفضيلة ، وهو يضفي على حياته السعادة وطمأنينة 
 - وتوجد  - لقد وجدت :( لقد قال برجستون يقرر ذلك.. وهلذا نرى وجود الدين يف مجيع اتمعات البشرية 

  )غري علوم وفنون وفلسفات ولكن مل توجد قط مجاعة بغري ديانة مجاعات إنسانية من
ونظرا هلذه االعتبارات مجيعا حافظت الشريعة اإلسالمية على الدين ، سواء من حيث غرسه يف النفوس وتعميقه 

  :كثريةفيها ابتداء ، أو من حيث تدعيم أصله وتعهده مبا ينميه وحيفظ بقاءه استمرارا ودواما ، وشرعت لذلك وسائل 
وذلك عن طريق ترسيخ اليقني بأصول اإلميان وأركانه ، وهي اإلميان باهللا ورسله .. منها غرس الدين يف النفوس 

﴿ آمن الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيه من ربه والْمؤمنونَ :وكتبه ومالئكته واليوم اآلخر والقدر خريه وشره ، يقول اهللا تعاىل 
نكُلٌّ آم ا غُفْرنأَطَعا ونعمقَالُوا سو هلسر نم دأَح نيب قفَرال ن هلسرو بِهكُتو هكَتالئمو بِاللَّه ﴾ريصالْم كإِلَيا ونبر كان

  )٢٨٥:البقرة(
.. اإلسالم إىل النظر والتدبر  ومنها إقامة هذا اإلميان على الربهان العقلي واحلجة العلمية ، ومن هنا كانت دعوة

اقْترب  ﴿ أَولَم ينظُروا في ملَكُوت السماوات والْأَرضِ وما خلَق اللَّه من شيٍء وأَنْ عسى أَنْ يكُونَ قَد:قال تعاىل   

                                                
 .رواه أبو داود والبيهقي) ١(
 .اخلطيب بإسناد حسنرواه ) ٢(
 .لطرباين يف األوسط بإسناد حسنرواه ا )٣(
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 )١٨٥:ألعراف) (أَجلُهم فَبِأَي حديث بعده يؤمنونَ
بأصول العبادات وأركان اإلسالم من صالة وزكاة وصوم وحج ، بعد النطق بالشهادتني فهذه ومنها القيام 

العبادات من أهم أسرارها وحكمها أا تصل العبد بربه وتوثق صلته به مما يرسخ أصل اإلميان يف نفسه وجيدده ، كما 
عليه ، وال يزال عبدي يتقرب إيل  وما تقرب إيل عبدي بشيء أحب إيل مما افترضته:( فيما يرويه عن ربه قال 

  ١)بالنوافل حىت أحبه
﴿ ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ :ومنها إجياب الدعوة إىل اهللا ومحايتها وتوفري أسباب األمن حلملتها كما قال تعاىل 

كأُولَئكَرِ وننِ الْمنَ عوهنيو وفرعونَ بِالْمرأْميرِ ويونَ إِلَى الْخحفْلالْم مإِلَى :، وقال تعاىل)١٠٤:آل عمران) (ه عاد ﴿
من ضلَّ عن سبِيله وهو أَعلَم سبِيلِ ربك بِالْحكْمة والْموعظَة الْحسنة وجادلْهم بِالَّتي هي أَحسن إِنَّ ربك هو أَعلَم بِ

يندته١٢٥:النحل) (بِالْم (  
فما شرعه من جانب .. عرفنا ما شرعه اإلسالم من أجل احملافظة على الدين من جانب الوجود : قال الرجل

  البقاء؟
  :لقد شرع لذلك وسائل كثرية: قال خبيب

فاإلسالم ـ كما ذكرت لكم، وعلى عكس ما يشاع عليه زورا .. منها كفالة حرية العقيدة والتدين ومحايتها 
بل إنه يسمح بتعايش خمتلف األديان داخل دياره ويف رحاب دولته ، ويترك .. ره أحدا على اعتناقه وتانا ـ ال يك

بل إن من أهداف اجلهاد اإلسالمي تأمني حرية  ،احلرية ألهل األديان يف عقائدهم وممارستهم التعبدية وتصرفام املدنية
الناس بعضهم بِبعضٍ لَهدمت صوامع وبِيع وصلَوات ومساجِد يذْكَر ﴿ ولَوال دفْع اللَّه :االعتقاد والتدين ، قال تعاىل

  ) ٤٠من اآلية: احلج)(فيها اسم اللَّه كَثرياً
فتنةٌ  ﴿ وقَاتلُوهم حتى الَ تكُونَ:ومنها تشريع اجلهاد متكينا للدين ودرءا للعدوان ومحاية لالعتقاد، كما قال تعاىل 

 ﴾ للَّه ينكُونَ الدي١٩٣:البقرة(و( وقال تعاىل ،: ﴾ هادجِه قح ى اللَّهوا فداهجو ﴿)ا :، وقال تعاىل)٧٨:احلجمو ﴿
ي ينالَّذ انالْوِلْداِء وسالنالِ وجالر نم نيفعضتسالْمو بِيلِ اللَّهي سلُونَ فقَاتال ت لَكُم ةيالْقَر هذه نا منرِجا أَخنبقُولُونَ ر

فاجلهاد املراد هنا هو حفظ حق ).. ٧٥:النساء) (الظَّالمِ أَهلُها واجعلْ لَنا من لَدنك ولياً واجعلْ لَنا من لَدنك نصرياً
  .. التدين للمسلم بأن ميارس دينه من غري أي ضغوط عليه 

االلتزام بتعاليم الدين وتطبيقها بعد القناعة ا، وبذلك تظل للدين حيويته يف النفوس وأثره يف الوجدان ،  ومنها
﴿ إِنَّ الَّذين آمنوا وعملُوا :ومن هنا قرن اإلميان والعمل الصاحل يف كثري من نصوص القرآن ، إذ كثريا ما يرد يف القرآن

 اتحال٢٧٧من اآلية: البقرة)(الص(  
، وذلك حىت يكون اإلنسان جادا يف اعتناقه لإلسالم ، وحىت ال يقدم على اإلسالم إال ٢ومنها تشريع عقوبة الردة

بل إن اهللا ال يقبل من الدين إال ما كان نابعا عن قناعة من .. بعد قناعة تامة ، فاإلسالم ال يكره أحدا على اعتناقه
يكون على قناعة مبا اختذ من قرار ، فإذا ارتد بعد ذلك فمعىن ذلك أنه  صاحبه ، فإذا دخله الشخص فمن املفروض أن

                                                
 .رواه البخاري) ١(
 .من هذه الرسالة) احلزم(هلا يف فصل سنتحدث عن التفاصيل املرتبطة ذه العقوبة والشبهات املثارة حو) ٢(
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أحدث بلبلة فكرية وسياسية تضطرب ا أوضاع اتمع ، ويفقد استقراره الفكري والنفسي املنشود، كما قال تعاىل 
وا بِالَّذي أُنزِلَ علَى الَّذين آمنوا وجه النهارِ ﴿ وقَالَت طَائفَةٌ من أَهلِ الْكتابِ آمن:مبينا دعوة املشركني إىل هذه السياسة

ونظرا لذلك شرعت عقوبة الردة محاية جلدية االعتقاد، وحرمة ) .. ٧٢:آل عمران) (واكْفُروا آخره لَعلَّهم يرجِعونَ
  .الدين 

اجية لصيانة الدين، وبقائه على أحسن ومل يقتصر اإلسالم على أحكام إجياد الدين وحفظه، بل شرع األحكام احل
صورة، وأمجلها، فشرع الرخص يف العبادات والعقيدة لرفع احلرج واملشقة عند الناس للتخفيف عنهم، فأجاز النطق 
بالكفر عند اإلكراه، وأباح الفطر يف رمضان لألعذار، وشرع قصر الصالة ومجعها للمسافر واحلاج، وأجاز للعاجز 

  .أو مستلقيا على جنب، وأباح التيمم واملسح على اجلبرية، واملسح على اخلفني صالة الفرض قاعدا
مث شرع اإلسالم األحكام التحسينية للناس للحفاظ على الدين، فشرع اهللا يف العبادات أحكاما متنوعة، لتكون 

وافل العبادات، وإقامة العبادة على أقوم السبل، كالطهارة وستر العورة، وأخذ الزينة عند كل مسجد، والتطوع بن
وشرع صالة اجلماعة، وترتيب .. املساجد، والنداء للصالة باآلذان، وهو شعار اإلسالم إلعالن التوحيد اخلالص

ويف اجلهاد حرم قتل النساء والصبيان .. الصفوف للصالة، وخطبة اجلمعة، والعيدين، لتعليم الناس دينهم ودنياهم
ف املزروعات، وى عن الغدر والتمثيل بالقتلى، وطلب اإلحسان يف معاملة والرهبان، ومنع قطع الشجر وإتال

  .األسرى، وفرض التبليغ قبل احلرب، ومنع اإلكراه يف الدين
  :احلياة
  .فحدثنا عن املصلحة الثانية اليت اعتربها اإلسالم ضرورة من الضرورات اليت جاء حلفظها: قلنا

أو كما يعرب .. هي حفظ احلياة .. ميكن أن تتم سائر املصاحل من دوا  واليت ال.. املصلحة الثانية : قال خبيب
فالنفس اإلنسانية هي ذات اإلنسان، وهي مقصودة بذاا يف اإلجياد والتكوين، ويف احلفظ .. عنه الفقهاء حفظ النفس 

  .والرعاية
  ظ احلياة؟فما شرع اإلسالم حلف.. ال جيادلك أحد يف كون هذا من الضرورات : قال رجل منا
فوجدت البشر قد عبثوا فيه .. لقد حبثت يف موقف التشريعات املختلفة من هذا احلق .. أوال : قال خبيب

  .. بأهوائهم أميا عبث 
رئيس العائلة أو القبيلة أو امللك والسلطان حق  - أحيانا  –لقد كانت بعض الشرائع جتيز قتل األرقاء، ويتوىل 

حيق له وأد البنات، وال يزال هذا اخلطر الداهم يهدد اإلنسان  - يف اجلاهلية - وكان األب احلياة واملوت على األفراد، 
حىت يف الوقت احلاضر، وكثريا ما يقتل األبرياء جورا وظلما وعدوانا ألوهى احلجج، وأسخف املسوغات اليت ال يقرها 

  .ع األدوية وأدوات التدمري الشاملالعقل والشرع، وكثريا ما تكون حياة اإلنسان حمالً للتجارب عند صن
لقد نص اإلعالن .. ولكن املواثيق املعاصرة تداركت هذا، فهي تؤكد على حق احلياة أميا تأكيد : قال الرجل

، ونصت )٣/املادة) (لكل فرد احلق يف احلياة واحلرية وسالمة شخصه: (العاملي حلقوق اإلنسان على ذلك، فقال
لكل إنسان احلق الطبيعي يف احلياة، وحيمي القانون هذا احلق، (نسان املدنية والسياسية، أنه االتفاقية الدولية حلقوق اإل

  )١ف٦/م) (وال جيوز حرمان أي فرد من حياته بشكل تعسفي
  .. ولكن الصعوبة يف التطبيق .. ما أسهل أن ينص على هذا : قال خبيب
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  فما الذي نص عليه اإلسالم يف هذا اجلانب؟: قال الرجل
لقد اعترب اإلسالم حق احلياة حقا مقدسا وحمترما جيب حفظه ورعايته وعدم االعتداء عليه، قال : ل خبيبقا

إن دماءكم : (وجاء يف خطبة الوداع .. ١)دمه وماله وعرضه: كل املسلم على املسلم حرام: (  رسول اهللا 
  ٢)دكم هذاوأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، يف شهركم هذا، يف بل

  .وقد كفلت الشريعة اإلسالمية حق احلياة لكل إنسان حىت للجنني
األفراد أوالً، واتمع ثانيا، والدولة ثالثًا، محاية هذا احلق من كل اعتداء، مع وجوب تأمني : وأوجبت على الكل

  . الوسائل الالزمة لضمانه، من الغذاء والطعام والدواء واألمن، وعدم االحنراف
قا من هذا نصت الشريعة على حترمي قتل اإلنسان إال ألسباب حمددة، ألن حق احلياة مصون ومقدس وانطال

  )١٥١:األنعام(﴿ والَ تقْتلُواْ النفْس الَّتى حرم اللَّه إِالَّ بِالْحق ﴾ :بالنصوص القاطعة والدامغة، قال تعاىل 
﴿ :هي القصاص، مع اإلشارة إىل حكمته من ذلك، فقال تعاىل وقرر القرآن الكرمي العقوبة املناسبة للقاتل، و

﴿ يأَيها الَّذين ءامنواْ كُتب علَيكُم :، وقال تعاىل )١٧٩:البقرة(ولَكُم في الْقصاصِ حياةٌ يأُولي االلْبابِ لَعلَّكُم تتقُونَ ﴾ 
قتل خطأ فيجب الدية تعويضا للمجين عليه وورثته، مع الكفارة على ، فإن وقع ال)١٧٨:البقرة(الْقصاص في الْقَتلَى ﴾ 

  .اجلاين
ألن احلياة ليست يف احلقيقة ملكاً لصاحبها، بل هي هبة من اهللا تعاىل، والروح .. ونصت على حترمي االنتحار 

عة، وأن لصاحبه أشد اإلمث أمانة يف يد صاحبها، فال حيل له االعتداء عليها، ولذلك اعترب اإلسالم االنتحار جرمية شني
  ٣)من قتل نفسه بشيء من الدنيا عذّب به يوم القيامة: (  والعقاب يف اآلخرة، قال رسول اهللا 

ونصت على أنه يثبت اإلمث لآلذن وللمأذون له إن نفذ، ألن حق احلياة ال .. ونصت على حترمي اإلذن بالقتل 
  .جيوز التصرف فيه إال هللا تعاىل احمليي املميت

إذا : (  وهي االقتتال بني شخصني إلثبات حق، أو لدفع العار واإلهانة، لقوله .. ونصت على حترمي املبارزة 
كان حريصا على قتل : (يا رسول اهللا، ما بال املقتول؟ قال: ، قالوا)التقى املسلمان بسيفيهما فالقاتل واملقتول يف النار

  ٤)صاحبه
اجلنني يف الرحم، فإن حصل عمدا، وباعتداء، وجب فيه الغرة، وهي وهو قتل : ونصت على حترمي اإلجهاض

  .نصف عشر الدية، وإن نزل حيا مث مات فتجب فيه الدية كاملة
: وذلك باتفاق الفقهاء للقاعدة الشرعية اليت تقول : ونصت على إباحة احملظورات للحفاظ على احلياة

  )الضرورات تبيح احملظورات(
وذلك عندما يستعر القتال بني قبيلتني أو شعبني، أو تكتل دويل ضد : النوع البشري ونصت على حرمة إفناء

آخر، أو ضد شعب أو أمة، ولذلك حرص اإلعالن اإلسالمي حلقوق اإلنسان على التحذير من هذا الوباء، وخاصة يف 
                                                

 .رواه مسلم وغريه) ١(
 .رواه البخاري ومسلم) ٢(
 .رواه الشافعي) ٣(
 .رواه البخاري ومسلم) ٤(
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ة أو اجلرثومية أو الكيميائية أو عصرنا احلاضر الذي تطورت فيه األسلحة الفتاكة واملدمرة، كالقنابل الذرية أو النووي
  .املشعة، وغريها من أسلحة الدمار الشامل والفتك اإلجرامي الذي يصيب األبرياء واألطفال والشيوخ حىت أثناء احلرب

ومن هذا املنطلق حرم مجهور العلماء فكرة حتديد النسل، والقضاء على الذرية، ومل يسمحوا إال يف صور حمددة 
  .لتنظيمه وترشيده

ونصت على شرعية الزواج من أجل التناسل والتكاثر وإجياد النفوس لتعمر العامل وتشكل بذرة احلياة اإلنسانية يف 
﴿ ومن آياته أَنْ :اجليل اخلالف ، وقد نوه اإلسالم بالعالقة املقدسة بني الزوجني واعتربها آية من آيات اهللا ، فقال تعاىل 

) م أَزواجاً لتسكُنوا إِلَيها وجعلَ بينكُم مودةً ورحمةً إِنَّ في ذَلك لَآيات لقَومٍ يتفَكَّرونَخلَق لَكُم من أَنفُِسكُ
  )٢١:الروم(

وأوجبت على اإلنسان أن ميد نفسه بوسائل اإلبقاء على حياته من تناول للطعام والشراب وتوفري اللباس 
كما اعتربت احلصول .. لم أن ميتنع عن هذه الضروريات إىل احلد الذي يهدد بقاء حياته واملسكن، فيحرم على املس

على هذه الضروريات هو احلد األدىن الذي يلزم اتمع ممثال يف الدولة بتوفريه لألفراد العاجزين عن توفريه ألنفسهم، 
  .بأكل مال غريه بقدر الضرورة  أن يدفع عن نفسه اهلالك - إذا وجد نفسه مهددة  - بل أوجب على اإلنسان 

وأوجبت على الدولة إقامة األجهزة الكفيلة بتوفري األمن العام لألفراد ، من قضاء وشرطة وغريها ، مما حيقق األمن 
  .للمجتمع 

  .وأوجبت على املسلم إنقاذ من يتعرض للقتل ظلما أو يتعرض خلطر إن استطاع أن ينقذه 
شرع األحكام احلاجية يف إجياد النفس ومحايتها، فطلب رعاية احلمل  بل.. ومل يكتف اإلسالم بكل ذلك 

واجلنني، ومنح احلامل واملرضع رخصا للتخفيف عنهما ورعاية وضعهما، مث وضع األحكام لألوالد بدءًا من الوالدة 
  .يف التسمية واحلضانة والتربية والتأديب، والغذاء احلالل، والتعليم حىت البلوغ

م الطالق، كدواء ألمراض الزوجية املستعصية، وهو أبغض احلالل إىل اهللا، وجعل الدية على كما شرع اإلسال
العاقلة يف القتل اخلطأ، ختفيفًا على القاتل، وأن احلدود تدرأ بالشبهات، ورغب ويل القتيل بالعفو عن القصاص 

  .واإلحسان إىل اجلاين
سم، أو خطر حمدق، أو ضرر منتظر، وحرم كل ما يضر كما طلب اإلسالم البعد عن كل ما فيه هالك حمقق للج

باجلسم، أو يوهنه، أو يضعفه، واختذ مجيع الوسائل حلفظ احلياة، وبذل الطاقة يف صيانتها وسالمتها، والعناية بكمال 
الصفات، وكمال البدن، وحرم حلم اخلرتير وامليتة والدم، لضررها باجلسم وفساد تركيبها، وحذّر من األمراض، 

اصة املعدية، وشرع التداوي، وأباح الزينة، وطلب االعتدال يف الطعام واإلنفاق والشراب، وغريها من الطيبات، وخ
وأنكر االمتناع عن الطعام زهدا وتقشفًا، وى عن التبتل يف العبادة، ألنه يضين اجلسم، وحرم صوم الوصال، ومنع 

واب الرخص يف العبادة واألحكام خشية العنت واملشقة، صيام الدهر، وجعل التكليف بقدر االستطاعة، وفتح أب
، وأقام اإلسالم منهجا سديدا لتنظيم الغرائز املختلفة )صحة األبدان مقدمة على صحة األديان(وصرح الفقهاء بقاعدة 

نسان يف وامليول املتباينة، والعواطف املتعددة، وحرص على التوازن بينها، دون أن تطغى غريزة على أخرى، فيقع اإل
املهالك، وينتابه الشذوذ، أو تتحكم فيه األهواء والشهوات، وتصرفه عن اجلوانب العقلية والنفسية والروحية، فيختل 

  .نظام اإلنسان واحلياة
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  :العقل
  .فحدثنا عن املصلحة الثالثة اليت اعتربها اإلسالم ضرورة من الضرورات اليت جاء حلفظها: قلنا

  .. ثة اليت جاءت التشريعات الكثرية حلفظها هي العقل املصلحة الثال: قال خبيب
  وهل ميكن أن تشرع التشريعات حلفظه؟.. كيف حيفظ العقل؟ : قلنا متعجبني

فللعقل يف اإلسالم أمهية .. لقد رأيت أن اإلسالم هو الدين الوحيد الذي أوىل أمهية كربى هلذا اجلانب : قال
إلنسان وفضل على سائر املخلوقات، وبه يأ للقيام باخلالفة يف األرض ومحل فهو مناط املسؤولية، وبه كرم ا.. كربى 

ا ﴿ إِنا عرضنا الْأَمانةَ علَى السماوات والْأَرضِ والْجِبالِ فَأَبين أَنْ يحملْنها وأَشفَقْن منه:األمانة من عند اهللا، قال تعاىل 
  ) ٧٢:األحزاب) (إِنه كَانَ ظَلُوماً جهوالًوحملَها الْأنسانُ 

  فما شرع اإلسالم للحفاظ على العقل؟: قال رجل منا
من التشريعات اليت سنها لذلك أنه حرم كل ما ميكن أن يؤثر على العقل ويضر به أو يعطل طاقته : قال خبيب

إِنما الْخمر والْميِسر والْأَنصاب والْأَزالم رِجس من عملِ  ﴿ يا أَيها الَّذين آمنوا:كاخلمر واحلشيش وغريها، قال تعاىل
  )٩٠:املائدة) (الشيطَان فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْلحونَ

  .كما شرع العقوبة الرادعة على تناول املسكرات، وذلك خلطورا وأثرها البالغ الضرر على الفرد واتمع 
ىب العقل على روح االستقالل يف الفهم والنظر واتباع الربهان ونبذ التقليد غري القائم على احلجة كما كما أنه ر
) نيإِنْ كُنتم صادق﴿ وقَالُوا لَن يدخلَ الْجنةَ إِلَّا من كَانَ هوداً أَو نصارى تلْك أَمانِيهم قُلْ هاتوا برهانكُم :يف قوله تعاىل

﴿ أَمِ اتخذُوا من دونِه آلهةً قُلْ هاتوا برهانكُم هذَا ذكْر من معي وذكْر من قَبلي بلْ :، وقوله تعاىل)١١١:البقرة(
 )٢٤:االنبياء) (أَكْثَرهم ال يعلَمونَ الْحق فَهم معرِضونَ

ماديا بالغذاء اجليد الذي يقوي اجلسم وينشط الذهن، ومن هنا كره .. يا كما دعا إىل تنمية العقل ماديا ومعنو 
ومعنويا بالتأكيد على طلب العلم . للقاضي أن يقضي وهو جائع، وفضل تقدمي الطعام على الصالة إذا حضرا معا 

  ) .. ٢٨من اآلية: فاطر)(اُء ﴿ إِنما يخشى اللَّه من عباده الْعلَم:واعتباره أساس اإلميان، كما قال تعاىل 
كما أتاح فرصة التعليم للجميع، وجعله حقا مشاعا بني أفراد اتمع ، بل جعل حدا أدىن منه واجبا على كل 

  . مسلم ومسلمة 
وهلذا جند .. وأن ال ينشغل عنها بأي قشور أو جدل.. كما أمر اإلسالم بأن يشغل العقل باألمور اجلدية احلقيقية

وقال ).. ١٧٩:البقرة) (﴿ ولَكُم في الْقصاصِ حياةٌ يا أُولي الْأَلْبابِ لَعلَّكُم تتقُونَ:مي ميتليء مبثل قوله تعاىلالقرآن الكر
).. ٢٦٩:البقرة) (و الْأَلْبابِ﴿ يؤتي الْحكْمةَ من يشاُء ومن يؤت الْحكْمةَ فَقَد أُوتي خيراً كَثرياً وما يذَّكَّر إِلَّا أُولُ:تعاىل 

) .. ١٩٠:آل عمران) (﴿ إِنَّ في خلْقِ السماوات والْأَرضِ واختالف اللَّيلِ والنهارِ لَآيات لأُولي الْأَلْبابِ:وقال تعاىل 
) الْخبِيث فَاتقُوا اللَّه يا أُولي الْأَلْبابِ لَعلَّكُم تفْلحونَ﴿ قُلْ ال يستوِي الْخبِيثُ والطَّيب ولَو أَعجبك كَثْرةُ :وقال تعاىل 

﴿ :وقال تعاىل) .. ١١١من اآلية: يوسف)(﴿ لَقَد كَانَ في قَصصهِم عبرةٌ لأُولي الْأَلْبابِ:وقال تعاىل ) .. ١٠٠:املائدة(
ر نم كزِلَ إِلَيا أُنمأَن لَمعي نابِأَفَمأُولُو الْأَلْب ذَكَّرتا يمى إِنمأَع وه نكَم قالْح ك١٩:الرعد) (ب(  

  .واللب هو اخلالص النقي الطاهر من كل الشوائب.. إن هذه اآليات مجيعا وغريها تدعو العقل ألن يتحلو لبا 
وألجل هذا حرم .. من إسار األوهام ويف هذا اإلطار دعا اإلسالم إىل حترير العقل من سلطان اخلرافة، وإطالقه
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كما أنه منع على العقل اخلوض يف الغيبيات من غري .. السحر والكهانة والشعوذة وغريها من أساليب الدجل واخلرافة
﴿ الَّذين :سلطان أو علم يأتيه من الوحي املرتل على األنبياء ، واعترب ذلك مسببا يف هدر طاقته من غري طائل قال تعاىل

جيي كوا كَذَلنآم ينالَّذ دنعو اللَّه دنقْتاً عم ركَب ماهأَت لْطَانرِ سيبِغ اللَّه اتي آيلُونَ فرٍ ادكَبتلَى كُلِّ قَلْبِ مع اللَّه عطْب
يرِ سلْطَان أَتاهم إِنْ في صدورِهم إِلَّا كبر ما هم ﴿ إِنَّ الَّذين يجادلُونَ في آيات اللَّه بِغ:، وقال تعاىل)٣٥:غافر) (جبارٍ

ريصالْب يعمالس وه هإِن ذْ بِاللَّهعتفَاس يهغالى :، وقال تعاىل)٥٦:غافر) (بِبأَن اللَّه اتي آيلُونَ فادجي ينإِلَى الَّذ رت أَلَم  ﴿
  )٣٥:الشورى) (﴿  ويعلَم الَّذين يجادلُونَ في آياتنا ما لَهم من محيصٍ:وقال تعاىل ،)٦٩:غافر) (يصرفُونَ

ودعا اإلسالم إىل تدريب العقل على االستدالل املثمر والتعرف على احلقيقة، وذلك من خالل وضع املنهج 
﴿ وال تقْف ما :ثبيت قبل االعتقاد، كما قال تعاىلالصحيح للنظر العقلي املفيد لليقني ، من هنا كانت دعوته إىل الت

، وقال على لسان أهل )٣٦:االسراء) (لَيس لَك بِه علْم إِنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولَئك كَانَ عنه مسؤوالً
) يأْتونَ علَيهِم بِسلْطَان بينٍ فَمن أَظْلَم ممنِ افْترى علَى اللَّه كَذباً﴿ هؤالِء قَومنا اتخذُوا من دونِه آلهةً لَوال : الكهف

ومن خالل الدعوة إىل التدبر يف نواميس الكون الستكشافها وتأمل ما فيها من دقة وترابط ، وإىل ) .. ١٥:الكهف(
  .ني استخدام االستقراء والتمحيص الدقيق من أجل الوصول إىل اليق

وفوق ذلك كله، فقد دعا اإلسالم إىل توجيه الطاقة العقلية إىل االستنباط والبحث سواء الستخالص حكم 
) ﴿ أَفَال يتدبرونَ الْقُرآنَ ولَو كَانَ من عند غَيرِ اللَّه لَوجدوا فيه اختالفاً كَثرياً:التشريع وأسراره، كما قال تعاىل

أو الستخالص الطاقات املادية ) .. ٢٤:حممد) (﴿أَفَال يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها:وقال تعاىل، )٨٢:النساء(
﴿ هو الَّذي جعلَ لَكُم الْأَرض ذَلُوالً فَامشوا في مناكبِها :يف الكون واالستفادة منها يف بناء احلضارة، كما قال تعاىل

  )١٥:امللك) (وا من رِزقه وإِلَيه النشوروكُلُ
  :النسل
  .فحدثنا عن املصلحة الرابعة اليت اعتربها اإلسالم ضرورة من الضرورات اليت جاء حلفظها: قلنا

ويريد الفقهاء ذا كل ما قررته .. املصلحة الرابعة اليت جاءت التشريعات الكثرية حلفظها هي النسل : قال خبيب
ذلك أن الشريعة اإلسالمية شريعة حياة، فلذلك هي .. ة حلفظ النوع اإلنساين على األرض بواسطة التناسل الشريع

  .تسعى إىل استمرار املسرية اإلنسانية على األرض حىت يأذن اهللا بفناء العامل ويرث األرض ومن عليها
  وهل هناك شرائع موت؟: قلنا
  ..ا على تطبيقها المنحى النوع اإلنساين منذ زمان طويل هناك شرائع لو أن البشر أطبقو.. أجل : قال
  مثل ماذا؟: قلنا
ومثل شرائع كثرية ال تزال جتد . .١اليت أراد ا أن يستعجل فناء اإلنسان من على األرض) ماين(مثل شريعة : قال

                                                
يف القرن الثالث املسيحي ، وكان ظهوره رد فعل عنيف غري طبعي ضد الرتعة الشهوية السائدة يف البالد ،  )ماين(هر ظ )  ١(

الظلمة الومهية فدعا إىل حياة العزوبة حلسم مادة الفساد الشر من العامل ، وأعلن أن امتزاج النور بالظلمـة  ونتيجة منافسة النور و
م قـائالً إن  ٢٧٦وقتله رام سنة . شر جيب اخلالص منه فحرم النكاح استعجاالً للفناء وانتصاراً للنور على الظلمة بقطع النسل 

لكن تعاليمه مل متت مبوته بل  ..واجب أن يبدأ بتخريب نفسه قبل أن يتهيأ له شيء من مراده هذا خرج داعياً إىل ختريب العامل فال
 .عاشت إىل ما بعد الفتح اإلسالمي
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  . ١معتنقني هلا يف كل مكان
  فما شرع اإلسالم ليحفظ النسل؟: قلنا
  :لكثرية ألجل ذلكلقد شرع الشرائع ا: قال

ولذلك اعترب األوالد أهم مثرة من .. ومنها ترغيبه يف الزواج، واعتباره الوسيلة الوحيدة اليت يتحقق ا النسل 
الولد، وهو األصل وله وضع النكاح، واملقصود إبقاء النسل : (مثرات الزواج، يقول الغزايل عند ذكر مقاصد الزواج

س، وإمنا الشهوة خلقت باعثة مستحثة كاملوكل بالفحل يف إخراج البذر، وباألنثى يف وأن ال خيلو العامل عن جنس اإلن
التمكني من احلرث تلطفاً ما يف السياقة إىل اقتناص الولد بسبب الوقاع، كالتلطف بالطري يف بث احلب الذي يشتهيه 

اء من غري حراثة وازدواج، ولكن وكانت القدرة األزلية غري قاصرة عن اختراع األشخاص ابتد. ليساق إىل الشبكة
احلكمة اقتضت ترتيب املسببات على األسباب مع االستغناء عنها إظهاراً للقدرة وإمتاماً لعجائب الصنعة وحتقيقاً ملا 

  )سبقت به املشيئة وحقت به الكلمة وجرى به القلم
صالح كما يدعي بعض وقد وردت النصوص الكثرية حتث على طلب الولد، وتبني أن ذلك ال يتناقض مع ال

، )٨٤: الشعراء(﴿ واجعلْ لي لسانَ صدقٍ في الْآخرِين : ﴾ املغالني، فقد قال اهللا تعاىل خمربا عن إبراهيم اخلليل 
آل (سميع الدعاء ﴾ِ ﴿ هنالك دعا زكَرِيا ربه قَالَ رب هب لي من لَدنك ذُريةً طَيبةً إِنك : وقال عن زكريا 

  )٧٤:الفرقان(﴿ والَّذين يقُولُونَ ربنا هب لَنا من أَزواجِنا وذُرياتنا قُرةَ أَعينٍ ﴾ :وقال عن عباد الرمحن ) ٣٨:عمران
: فقاليا رسول اهللا خادمك أنس، ادع اهللا له : قالت أم سليم: وعن أنس بن مالك ـ رضي اهللا عنه ـ قال

  ٢)اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته(
ومنها حثه على العناية بتربية الولد وإلزام األبوين برعاية أوالدمها واإلنفاق عليهم حىت يتحقق لألوالد االستغناء 

  .عن نفقة األبوين
ستقبل ويترىب فيه، فقد ومنها العناية باألسرة وإقامتها على أسس سليمة باعتبارها احلصن الذي حيتضن جيل امل

جعل اإلسالم عالقة الزواج قائمة على االختيار احلر والتراضي بني الطرفني ، وعلى االنسجام والتشاور يف كافة 
  .الشؤون حبيث تشيع روح املودة والتفاهم ، وسعي كل من الزوجني يف سعادة اآلخر

واآلداب األخالقية اليت تضمن حتقيق األهداف  ومنها إحاطة العالقة بني الذكر واألنثى مبجموعة من املبادئ
السامية هلذه العالقة وتستبعد املمارسات الفوضوية للعالقات بني اجلنسني ، فعن طريق إجياب غض بصر الذكر عن 

وبإجياب اللباس الساتر .. األنثى واألنثى عن الذكر يقطع اإلسالم الطريق على وسائل اإلثارة يف النفس البشرية
ويف غري حاالت الضرورة القصوى حيرم على الرجل االختالء باملرأة .. خاصة حيارب التشريع أسباب الفتنه  مبواصفات

وللبيوت يف اإلسالم حرمة عظيمة حيث .. األجنبية حىت وإن كانت ملتزمة باللباس الساتر ، إال بوجود أحد حمارمها 
  .ال جيوز دخوهلا دون استئذان أصحاا والسالم عليهم 

  .ضافة إىل هذه اآلداب وغريها يضع اإلسالم الضوابط اليت تنظم حاالت اجتماع الرجال والنساء عند احلاجةباإل
                                                

 .وهي اجلماعات اليت تدعو إىل االنتحار اجلماعي) .. سالم للعاملني(ذكرنا مناذج عنها يف رسالة  )  ١(
 .رواه البخاري ومسلم) ٢(
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ومنها حترمي االعتداء على األعراض، ولذا حرم اهللا تعاىل الزنا كما حرم القذف، وحدد لكل منها عقوبة رادعة 
احد منهما مائَةَ جلْدة وال تأْخذْكُم بِهِما رأْفَةٌ في دينِ اللَّه إِنْ كُنتم تؤمنونَ ﴿ الزانِيةُ والزانِي فَاجلدوا كُلَّ و:قال تعاىل

 ﴾ نِنيمؤالْم نفَةٌ ما طَائمهذَابع دهشلْيرِ ومِ الْآخوالْيو وقال تعاىل)٢:النور(بِاللَّه ،:صحونَ الْممري ينالَّذو ﴿ لَم ثُم اتن
 مه كأُولَئداً وةً أَبادهش ملُوا لَهقْبال تةً ولْدج انِنيثَم موهدلاَء فَاجدهش ةعبوا بِأَرأْتقُونَ﴾ ي٤:النور(الْفَاس (  

  :املال
  .فظهافحدثنا عن املصلحة اخلامسة اليت اعتربها اإلسالم ضرورة من الضرورات اليت جاء حل: قلنا

  .. املصلحة اخلامسة اليت جاءت التشريعات الكثرية حلفظها هي املال: قال خبيب
وقد ورد يف القرآن ما يرغب عن املال، ويعتربه من املتاع الذي حيرص عليه .. كيف تقول ذلك : قال رجل منا

﴿ :وفيه ) .. ٢٨:األنفال(فتنةٌ وأَنَّ اللَّه عنده أَجر عظيم ﴾  ﴿ واعلَموا أَنما أَموالُكُم وأَولَادكُم:أمل تقرأ فيه .. الغافلون 
ةضالْفبِ والذَّه نم ةطَرقَنريِ الْماطالْقَنو نِنيالْباِء وسالن نم اتوهالش باسِ حلنل نيز  ثرالْحامِ وعالْأَنو ةموسلِ الْميالْخو

  ) ١٤:آل عمران(ذَلك متاع الْحياة الدنيا واللَّه عنده حسن الْمآبِ ﴾ 
بع :( ، ويدخل يف دينه، فقال لهوقد مسعت من بعض املشايخ يروي أن شاباً غنياً أراد أن يتبع املسيح 

يعسر أن يدخل غين ملكوت :( املسيح، فلما ثقل ذلك على الشاب قال )أمالكك مث اعط مثنها للفقراء، وتعال اتبعين 
  )إن دخول مجل يف ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غىي ملكوت اهللا:( أقول لكم أيضاً.. السموات 

  .والشأن ليس يف األقوال، وإمنا يف فهم األقوال..  وصدق املسيح .. صدق اهللا تعاىل: قال خبيب
لقد املسيح ـ مثال ـ استحالة دخول .. أي تأويل ال حيتاج إىل .. ما ذكرته من النصوص واضح : قال الرجل

  .األغنياء ملكوت اهللا
فلألغنياء من احلجب واحلوائل ما قد يصرفهم عن .. هو مل يبني االستحالة، وإمنا بني الصعوبة .. ال : قال خبيب

 كان املسيح  وقد.. خري من ماله  احلق، وهلذا اشتد على هذا الغين أن خيرج من ماله مع أن اتباعه للمسيح 
  .يقصد امتحانه بذلك لريى مدى شوقه التباعه، فلما وجد حنينه للمال أعظم من حنينه للحق تركه

  واآليات اليت ذكرا ما تقول فيها؟: قال الرجل
  .تلك اآليات هي مدخلنا حلفظ املال: قال خبيب
  وكيف تعتربه فتنة؟.. كيف ذلك : قال الرجل
وذلك يستدعي التشريعات .. وقد يستعمل يف الشر .. ه قد يستعمل يف اخلري كونه فتنة يعين أن: قال خبيب

﴿ وال تؤتوا السفَهاَء أَموالَكُم الَّتي جعلَ اللَّه لَكُم قياماً ﴾  :وهلذا قال تعاىل .. الكثرية اليت حتفظه من التلوث بالشر 
وقد .. وهي بالتايل تدعو إىل استثمار وحفظه .. ال قوام حياة الناس، فقد اعتربت اآلية الكرمية امل)٥من اآلية: النساء(

، ودعا ألنس ٢)نعم املال الصاحل للرجل الصاحل :( ، وقال١)ما نفعين مال كمال أيب بكر :( يف ذلك قال رسول اهللا 

                                                
 .يف احلليةأبو نعيم رواه )  ١(
 .أمحد واحلاكم وابن سعدرواه )  ٢(



 ١٠٢ 

١)اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه :( ، وكان يف آخر دعائه   
  وضعها اإلسالم حلفظ املال؟ فما التشريعات اليت: قلنا

من التشريعات اليت شرعها اإلسالم للحفاظ على املال إجيادا وحتصيال حثه على السعي لكسب : قال خبيب
إذا توفرت النية  - واعترب السعي لكسب املال .. الرزق وحتصيل املعاش، فقد حث اإلسالم على كسب األموال 

﴿  هو الَّذي جعلَ :ن ضروب العبادة وطريقا للتقرب إىل اهللا، قال تعاىل  ضربا م - الصاحلة، وكان من الطرق املباحة 
  ﴾ورشالن هإِلَيو هقرِز نكُلُوا ما وبِهاكني موا فشذَلُوالً فَام ضالْأَر أي فسافروا حيث شئتم من )١٥:امللك(لَكُم ،

  . املكاسب والتجاراتأقطارها، وترددوا يف أقاليمها وأرجائها يف أنواع 
لْبيع ذَلكُم خير لَكُم ﴿  يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا نودي للصالة من يومِ الْجمعة فَاسعوا إِلَى ذكْرِ اللَّه وذَروا ا:وقال 

أَرضِ وابتغوا من فَضلِ اللَّه واذْكُروا اللَّه كَثرياً لَعلَّكُم تفْلحونَ﴾ إِنْ كُنتم تعلَمونَ فَإِذَا قُضيت الصالةُ فَانتشروا في الْ
  ) ١٠، ٩: اجلمعة(

انظروا إىل ما تشري إليه هاتني اآليتني من امتالء وقت املسلم بالعمل، فهو قبل الصالة منشغل ببيعه، وبعده منشغل 
  .باالنتشار يف األرض حبثا عن فضل اهللا

اإلضافة إىل هذا، فقد ورد يف النصوص ما يدل على أن كل منتفع بعمل العامل يصب يف أجره، فقد قال قال ب
 ما من امرئ حيي أرضا فتشرب منها كبد حرى أو تصيب منها عافية إال كتب اهللا تعاىل له به :( يف إحياء األرض

  ٢)جرا 
  ٣)له فيها أجر، وما أكلت العافية منها فهو له صدقةمن أحيا أرضا ميتة ف:(  وقال يف أجر من أحيا أرضا ميتة

ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طري أو إنسان أو يمة إال كانت له :( وقال يف غرس الغرس
، ٥)ما من رجل يغرس غرسا إال كتب اهللا له من األجر قدر ما خيرج من مثر ذلك الغرس: ( ، وقال ٤)به صدقة 

ن مسلم يغرس غرسا إال كان ما أكل منه له صدقة وما سرق منه صدقة، وما أكل السبع فهو له صدقة، ما م:( وقال
   ٧)أحد إال كان له صدقة  ٦وما أكلت الطري فهو له صدقة وال يرزؤه

باإلضافة إىل هذا أباح الشرع مجيع املعامالت العادلة اليت ال ظلم فيها وال اعتداء على حقوق اآلخرين، ومن أجل 
ذلك أقر اإلسالم أنواعا من العقود كانت موجودة بعد أن نقاها مما كانت حتمله من الظلم، وذلك كالبيع واإلجارة 
والرهن والشركة وغريها ، وفتح اال أمام ما تكشف عنه التجارب االجتماعية من عقود شريطة أن ال تنطوي على 

  .وال الناس بالباطلالظلم أو اإلجحاف بطرف من األطراف أو تكون من أكل أم

                                                
 .أبو نعيمرواه )  ١(
 .الطرباين يف الكبريرواه )  ٢(
 .هذا حديث حسن صحيح: أمحد والترمذي وابن حبان ، قال الترمذيرواه )  ٣(
 .أمحد والترمذيرواه )  ٤(
 .أمحدرواه )  ٥(
 .أي ال ينقصه ويأخذ منه: وال يرزؤه)  ٦(
 .مسلمرواه )  ٧(



 ١٠٣ 

  فما التشريعات اليت شرعها اإلسالم حلفظ املال بقاء واستمرارا؟: قال رجل منا
منها ضبط التصرف يف املال حبدود املصلحة العامة، وهلذا حرم الشرع اكتساب املال .. كثرية هي : قال خبيب

﴿ الَّذين :ار ختل بالتوازن االجتماعي، قال تعاىلبالوسائل غري املشروعة واليت تضر باآلخرين، ومنها الربا ملا له من آث
الُوا إِنما الْبيع مثْلُ الربا وأَحلَّ اللَّه يأْكُلُونَ الربا ال يقُومونَ إِلَّا كَما يقُوم الَّذي يتخبطُه الشيطَانُ من الْمس ذَلك بِأَنهم قَ

الر مرحو عيالْبأَص كفَأُولَئ ادع نمو إِلَى اللَّه هرأَمو لَفا سم ى فَلَههتفَان هبر نظَةٌ معوم اَءهج نا با فَميهف مارِ هالن ابح
ا إِلَى الْحكَّامِ لتأْكُلُوا فَرِيقاً من أَموالِ ﴿ وال تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ وتدلُوا بِه:، وقال )٢٧٥:البقرة) (خالدونَ

  )١٨٨:البقرة) (الناسِ بِالْأثْمِ وأَنتم تعلَمونَ
﴿ :وشرع العقوبة على ذلك قال تعاىل.. ومنها حترمي االعتداء على مال الغري بالسرقة أو السطو أو التحايل 

، وأوجب الضمان )٣٨:املائدة) (يديهما جزاًء بِما كَسبا نكَاالً من اللَّه واللَّه عزِيز حكيموالسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَ
  .١ )كل املسلم على املسلم حرام دمه وماله وعرضه:( على من أتلف مال غريه، قال 

اخلري ، وذلك مبين على قاعدة من ومنها منع إنفاق املال يف الوجوه غري املشروعة، واحلث على إنفاقه يف سبل 
وقد نص القرآن .. أهم قواعد النظام االقتصادي اإلسالمي وهي أن املال مال اهللا وأن الفرد مستخلف فيه ووكيل 

الَّذين آمنوا منكُم ﴿ آمنوا بِاللَّه ورسوله وأَنفقُوا مما جعلَكُم مستخلَفني فيه فَ:الكرمي على هذه القاعدة يف قوله تعاىل
كَبِري رأَج مفَقُوا لَهأَن٧:احلديد) (و(وقوله تعاىل ،: اكُمي آتالَّذ الِ اللَّهم نم موهآتو ﴿)(٣٣من اآلية: النور (  

 وهلذا كان على صاحب املال أن يتصرف يف ماله يف حدود ما رمسه له الشرع، فال جيوز أن يفنت باملال فيطغى
) ا تدمرياً﴿ وإِذَا أَردنا أَنْ نهلك قَريةً أَمرنا مترفيها فَفَسقُوا فيها فَحق علَيها الْقَولُ فَدمرناه:بسببه قال تعاىل

ني وابن السبِيلِ وال تبذِّر ﴿ وآت ذَا الْقُربى حقَّه والْمسك:، وال جيوز له أن يبذره يف غري طائل قال تعاىل)١٦:االسراء(
﴿ إِنَّ الْمبذِّرِين كَانوا إِخوانَ الشياطنيِ وكَانَ الشيطَانُ :، بل اعترب املبذرين إخوانا للشياطني، فقال)٢٦:االسراء) (تبذيراً

 )٢٧:االسراء) (لربه كَفُوراً
ر، والذين ال حيسنون التصرف يف أمواهلم من يتامى وصغار حىت ومنها سن التشريعات الكفيلة حبفظ أموال القص

﴿ وابتلُوا الْيتامى حتى إِذَا بلَغوا النكَاح فَإِنْ آنستم منهم :يبلغوا سن الرشد، وهلذا شرع تنصيب الوصي عليه قال تعاىل
أْكُلُوهال تو مالَهوأَم هِموا إِلَيفَعداً فَادشأْكُلْ ررياً فَلْيكَانَ فَق نمو ففعتساً فَلْيكَانَ غَنِي نموا وركْباراً أَنْ يبِدافاً ورا إِس

أَلونك عنِ ﴿ ويس:، وقال تعاىل)٦:النساء) (بِالْمعروف فَإِذَا دفَعتم إِلَيهِم أَموالَهم فَأَشهِدوا علَيهِم وكَفَى بِاللَّه حِسيباً
ولَو شاَء اللَّه العنتكُم إِنَّ اللَّه  الْيتامى قُلْ إِصالح لَهم خير وإِنْ تخالطُوهم فَإِخوانكُم واللَّه يعلَم الْمفِْسد من الْمصلحِ

يمكح زِيزوا :ان سيئ التصرف يف ماله قال تعاىلوسن احلجر على البالغ إذا ك) .. ٢٢٠من اآلية: البقرة)(عتؤال تو ﴿
  )٥:النساء) (معروفاً السفَهاءَ أَموالَكُم الَّتي جعلَ اللَّه لَكُم قياماً وارزقُوهم فيها واكْسوهم وقُولُوا لَهم قَوالً

رر اإلسالم أن العقود ال متضي على املتعاقدين إال وهلذا ق.. ومنها تنظيم التعامل املايل على أساس الرضا والعدل 
﴿ يا أَيها الَّذين آمنوا ال تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم :ومن هذا الباب حرم القمار قال تعاىل.. إذا كانت عن تراض وعدل 

قْتال تو كُمناضٍ مرت نةً عارجكُونَ تلِ إِلَّا أَنْ تاطيماًبِالْبحر كَانَ بِكُم إِنَّ اللَّه كُمفُس٢٩:النساء) (لُوا أَن(  
                                                

 .رواه مسلم وغريه) ١(



 ١٠٤ 

ومنها الدعوة إىل تنمية املال واستثماره حىت يؤدي وظيفته االجتماعية، وهلذا حرم اإلسالم حبس األموال عن 
 ينفقُونها في سبِيلِ اللَّه فَبشرهم بِعذَابٍ ﴿ والَّذين يكْنِزونَ الذَّهب والْفضةَ وال:التداول، وحارب ظاهرة الكرت قال تعاىل

  ) ٣٤من اآلية: التوبة)(أَليمٍ
ذه التشريعات وغريها حفظ اإلسالم املال وصانه عن الفساد حىت يؤدي دوره كقيمة ال غىن عنها يف حفظ 

ل أساس الوجود اإلنساين وقوام احلياة احلياة اإلنسانية ، وحتقيق أهدافها، شأنه يف ذلك شأن كل املصاحل اليت متث
  .اإلنسانية، واليت بدون مراعاا وحفظ نظامها خيرب العامل وتستحيل احلياة اإلنسانية ويقف عطاؤها واستثمارها

***  
ما إن وصل خبيب بن عدي من حديثه إىل هذا املوضع حىت جاء السجان، ومعه جمموعة من اجلنود، مث أخذوا 

  ..ه إىل مقصلة اإلعدام بيد خبيب، وساروا ب
أتأذنون يل أن أختم حيايت بركعتني أصليهما هللا كما صالمها قبلي مسيي : نظر إليهم خبيب بابتسامة، وقال

  .خبيب
لوال أن يروا أن ما يب من جزع : فصلى ركعتني أوجز فيهما، مث التفت إىل السجان، وقال.. أشاروا إليه باملوافقة 

  .من املوت لزدت
  .. قصلة، وهو يردد تلك األبيات اليت رددها قبله مسيه خبيب مث صعد امل

ال أريد منكم، .. أستودعكم اهللا أيها اإلخوان األفاضل : بعد أن وضع احلبل على عنقه التفت إلينا بابتسامة، وقال
تتحملوا مسؤوليتكم وأن .. وأنا أتقدم لنيل هذه اجلائزة العظيمة إال أن جتعلوا نفوسكم جنودا يف جيش العدالة اإلهلية 

  )األحزاب(﴾ )١٦(﴿ لَن ينفَعكُم الْفرار إِنْ فَررتم من الْموت أَوِ الْقَتلِ وإِذًا لَا تمتعونَ إِلَّا قَليلًا :فـ .. يف هذا الصدد 
  .قال ذلك، مث متتم بالشهادتني، مث أسلم نفسه مبتسما هللا

وقد صحت معهم بالتكبري .. كرب مجيع املساجني مبذاهبهم وطوائفهم وأديام مبجرد أن فاضت روحه إىل باريها 
  . وقد ترتلت علي حينها أشعة جديدة اهتديت ا بعد ذلك إىل مشس حممد .. دون شعور 

  
  
  
  
  



 ١٠٥ 

  ثانيا ـ النظام
وقد .. ١) بن علياحلسني(سيساق إىل املوت .. يف هذا املساء : يف اليوم الثاين، صاح السجان بصوته املزعج قائال

ومن خيترقها، .. رأت إدارة السجن أن تسمح جلميع املساجني بتوديعه واجللوس إليه بشرط أال خيترقوا قوانني السجن 
  .فسيتحمل مسؤولية خرقه

حىت أسرع مجيع املساجني إىل ساحة السجن حيث وجدوا .. وما إن فتحت أبواب الزنازن .. ما إن قال ذلك 
  .سا على عرشه ينتظرهماحلسني بن علي جال

  .. كان فىت ممتلئا وقارا وهيبة ومجاال 
لقد .. أنا اليوم يف أسعد أيام حيايت .. أيها اإلخوان الكرام : قال لنا بصوت قوي جليل ممتلئ باحلنان والرمحة

 د رسول اهللا كانت أمنييت الغالية منذ صباي أن يرزقين اهللا موتة كرمية عزيزة كموتة ذلك األيب الشهم النبيل حفي
  ..احلسني بن علي 

لقد كان ميثل يل ـ كما ميثل للماليني يف األجيال الطويلة املختلفة ـ الصوت الصارخ يف الربية ضد الطغاة 
  .. وارمني واملستبدين 

وإماتة لبدعة خطرية كان ميكن أن تقوض النظام .. إحياء للدين  ٢لقد  كان دوره البطويل العظيم يف وقعة الطف
                                                

، وسـيد شـباب   ، سبط رسول اهللا )هـ ٦١ - ٤(أشري به إىل أيب عبد اهللا احلُسين بن علي ـ رضي اهللا عنهما ـ    )١(
  .. ، وهو ثاين أوالدها  أمه فاطمة ـ رضي اهللا عنها ـ بنت رسول اهللا ..  أهل اجلنة، ورحيانة النيب 

احلسني، وعق عنه يوم سابعه بكـبش،   من شعبان يف السنة الرابعة للهجرة، وقد مساه النيب ولد باملدينة املنورة يف اخلامس 
: فقـال  ملا ولد احلسن جاء رسول اهللا ¸: وعن علي ـ رضي اهللا عنه ـ قال  .. وحلق شعره وأمر أن يتصدق بزنة شعره فضة

أروين ابين ما مسيتموه؟ قلت مسيته حربـا،  : ولد احلسني قال بل هو حسن، فلما: مسيته حربا، قال: أروين ابين ما مسيتموه؟ قلت
مل أكن ألسـبق  : رواه أمحد بإسناد حسن، وقد ورد ما خيالف هذه الرواية، ففي بعض املصادر أن علياً قال(بل هو حسني : قال

  )مساه حسيناً كما مسى أخاه من قبل حسناً يف تسميته، وأن النيب  رسول اهللا 
 عنه ـ فاضالً كثري الصوم والصالة واحلج والصدقة وأفعال اخلري، وقد حج ـ كما قبل ـ مخسا وعشرين    كان ـ رضي اهللا 

. وحدث عن جده، وأبويه، وصهره عمر، وطائفة، وحدث عنه ولداه علي وفاطمة، وخلق كـثري . حجةً وهو ميشي على رجليه
ة صوت ومجال إمياء، وأخذ نفسه بسمت الوقار يف رعاية أسرته ورعاية وقد أويت ملَكَة اخلطابة من طالقة لسان وحسن بيان وغن

وقد تداول الناس الروايات الكثرية عن علمه الغزير وفصاحته املوهوبة وشـجاعته املتوارثـة ووفائـه    .. الناس عامة فهابه الناس
 .. وفروسيته

رواه الترمذي ) (واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة  احلسن: ( ، منها قولهوقد ردت يف فضله املناقب الكثرية عن رسول اهللا 
مل يهبط إىل األرض قطّ قبل هذه الليلـة، اسـتأذن    إن ملكًا هبط إىل النيب : (، ومنها ما روى حذيفة)بإسناد صححه وحسنه

رواه أمحـد  ) (ويبشره أن احلسني سيد شباب أهل اجلنة، وأن فاطمة سيدة نسـاء اجلنـة   ربه، عز وجل، أن يسلِّم على النيب 
أحب اهللا من أحـب   ،حسني مين وأنا منه( ، ومنها )البخاري)(إن احلسن واحلسني مها رحيانتاي من الدنيا: (، ومنها )والترمذي

   .، وغريها)فقد أحبين -أي احلسن واحلسني  -من أحبهما ، ومنها )حسيناً، احلسن و احلسني من األسباط
لبعض األشقياء من الطغاة أن يقدموا على قتله مع أهل بيته يف الواقعة املشهورة بكربالء فقد شاء اهللا .. ومع كل هذه املناقب 

  . هـ٦١يف يوم اجلمعة يف العاشر من احملرم منها عام 
 )يزيد(يف الفصل الذي خصصناه للطاغية ) حوار مع الطغاة(وقد ذكرنا احلادثة بتفصيل يف الرسالة املوسومة بـ 

 )الصاعد(من هذه السلسلة، فصل ) أسرار اإلنسان(واقعة يف رسالة حتدثنا عن أحداث ال) ٢(



 ١٠٦ 

  .. اإلسالمي لتحوله نظاما كسرويا أو قصرويا 
يف حمال السياسة .. بل إنه يف كل حمل .. إن دين اهللا ليس يف املساجد فقط : لقد استشهد احلسني ليقول للناس

  .وكل املؤسسات.. واالقتصاد والتعليم واالجتماع واحلسبة والقضاء والدفاع 
  .. جبميع تفاصيلها .. فدين اهللا دين احلياة 

ليحيي سنة التضحية بالنفس من أجل .. هذا ما نادى به احلسني، وهو خيرج معارضا االستبداد والطغيان 
  .ومييت أول وأخطر بدعة أرادت أن تنحرف باإلسالم عن مسار العدالة الذي شرعه اهللا لعباده.. املبادئ

  .ة مترد فاشلةوقد مسعت البعض يعترب ما قام به حماول.. ولكن احلسني قتل : قال رجل منا
  .فإم ال يرددون سوى ما ردده أولئك الطغاة وأذنام وأعوام.. دعهم يقولون ما يشاءون : قال احلسني
  وما تقول أنت؟: قال الرجل
لقد كان احلسني هو املنتصر احلقيقي يف تلك .. بل التاريخ واحلقائق هي اليت تقول .. أنا ال أقول : قال احلسني

  .. ت املبادئ اليت نادى ا احلسني هي املنتصرة وكان.. املعركة 
لقد خرج احلسني يف ذلك احلني ليحفظ دين جده من أن يتالعب به الصبية الذين حيملون عقول أهل اجلاهية، 

  .. وقيم أهل اجلاهية 
  .وال زال احلسني خبروجه ذلك رمزا لكل الرجال األبطال الذين يرفضون أن حينوا رؤوسهم ألي طاغية

  .وحدثنا عنك.. دعنا من احلديث عن احلسني بن علي : ل رجل مناقا
ولذلك أمسحوا يل أن تكون كلمايت األخرية اليت .. أنا أحقر من أن أضيع أوقاتكم باحلديث عن نفسي : قال

  .. أقوهلا يف هذه الدنيا هي الكلمات اليت خرج احلسني من أجلها 
 م يف ذات اهللا، من أجل أن يبقى للنظام الذي جاء به حممد واسترخصوا نفوسه.. لقد قام احلسني وأصحابه 

  .. نقاءه وصفاءه وطهارته 
لكن .. وأرادوا أن حيولوا من اإلسالم دينا يدع لقيصر ما له وما ليس له .. لقد جاء املستبدون بعقول اجلاهلية 

فالدين ليس قيما رفيعة فقط ميكن ألي .. احلسني وإخوانه يف كل زمان كانوا يقفون يف وجه هذا الفهم اخلاطئ للدين 
  .. شخص أن يقوم ا مبفرده 

السياسية، واالقتصادية، والتعليمية، واالجتماعية، : نظام يشمل مجيع املؤسسات.. إنه فوق ذلك كله نظام .. ال 
  .وغريها من املؤسسات.. واإلصالحية، والقضائية، والعسكرية 



 ١٠٧ 

  ـ السياسة ١
  .. النظام السياسي يف اإلسالم فحدثنا عن : قال رجل منا

  )نظام سياسي(مل أمسع أن هناك يف اإلسالم شيء امسه : قال آخر
.. كان من بينها بنو أمية.. تتوارثه العائالت الكربى .. وهو نظام ملكي .. هناك نظام سياسي .. بلى : قال آخر
  .. ألصفر وكان من بينها بنو األمحر، وبنو ا.. مث بنو عثمان .. مث بنو العباس 
ومن مل .. فمن كانت له العصبة والقوة كانت له شرعية احلكم.. هو نظام يعتمد العصبية والقوة .. ال : قال آخر

  .تكن له كان باغيا خارجيا ظاملا
.. ألنه ال ميكن أن يقوم إال بوجودهم .. ولكنه يعتمد على وجود القرشيني .. هناك نظام سياسي : قال آخر

  .النسابني حىت مييز القرشي عن غريه وهذا يستدعي وجود
أنتم ترددون تلك األفكار اليت أشاعها من قتل احلسني، أو : بعد أن سكتوا قال.. أشار إليهم احلسني أن يسكتوا 

  .. من مل يهتز له عرق لقتله 
  ..العدل  ولتحقيق.. إنه نظام ال ينشأ إال للعدل .. إن النظام السياسي يف اإلسالم خيتلف عن كل ما ذكرمت 

﴿ إِن الْحكْم إِلَّا .. :وال حيق ألحد أن حيكمهم إال رم الذي خلقهم .. إنه نظام ينطلق من أن العباد عباد اهللا 
 ﴾ نيلالْفَاص ريخ وهو قالْح قُصي لَّه٥٧من اآلية: األنعام(ل: .. (دمالْح لَه وإِلَّا ه ال إِلَه اللَّه وهو ﴿  ةرالْآخي الْأُولَى وف

﴿ وال تدع مع اللَّه إِلَهاً آخر ال إِلَه إِلَّا هو كُلُّ شيٍء هالك إِلَّا وجهه ) .. :٧٠:القصص(ولَه الْحكْم وإِلَيه ترجعونَ ﴾ 
  )٨٨:القصص) (لَه الْحكْم وإِلَيه ترجعونَ

عليهم بفضله وكرمه ورمحته ما يدهلم على مراضيه ليجعلوه دستور حيام الذي عليه  ورم الذي خلقهم أنزل
﴿ وأَنزلْنا إِلَيك الْكتاب بِالْحق مصدقًا لما :تقام، وبه تستقر، فال حيق ألحد أن يتجاوزه أو يقدم رأيه عليه، قال تعاىل 

نميهمابِ وتالْك نم هيدي نيبعكُلٍّ جل قالْح نم اَءكا جمع ماَءهوأَه بِعتلَا تو لَ اللَّهزا أَنبِم مهنيب كُمفَاح هلَيا ع كُمنا ملْن
اكُما َآتي مف كُملُوبيل نلَكةً وداحةً وأُم لَكُمعلَج اَء اللَّهش لَوا واجهنمةً وعرش  كُمجِعرم إِلَى اللَّه اتريبِقُوا الْختفَاس

وأَن احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه ولَا تتبِع أَهواَءهم واحذَرهم أَنْ يفْتنوك عن ) ٤٨(جميعا فَينبئُكُم بِما كُنتم فيه تختلفُونَ 
) ٤٩(ن الناسِ لَفَاسقُونَ للَّه إِلَيك فَإِنْ تولَّوا فَاعلَم أَنما يرِيد اللَّه أَنْ يصيبهم بِبعضِ ذُنوبِهِم وإِنَّ كَثريا مبعضِ ما أَنزلَ ا

  )املائدة( ﴾) ٥٠(أَفَحكْم الْجاهلية يبغونَ ومن أَحسن من اللَّه حكْما لقَومٍ يوقنونَ 
وهو نظام ينطلق من وجود اخلليفة الصاحل احلفيظ العليم الذي يكون قدوة لرعيته يف تطبيقها ألحكام را، قال 

بِيلِ اللَّه إِنَّ الَّذين ك عن س﴿ يا داود إِنا جعلْناك خليفَةً في الْأَرضِ فَاحكُم بين الناسِ بِالْحق وال تتبِعِ الْهوى فَيضلَّ:تعاىل 
  )٢٦:ص) (يضلُّونَ عن سبِيلِ اللَّه لَهم عذَاب شديد بِما نسوا يوم الْحسابِ

وختالفه إن عصى .. وهو نظان ينطلق من وجود رعية حكيمة واعية تطيع أمريها إن أطاع اهللا وتعينه على ذلك 
وهي ال ترضى به إماما إن خالف ما وصف هلا .. إماما إن صلى ا كما أمر اهللا فهي تتخذه .. اهللا وتردعه عن ذلك 

  .من صالة
وهو نظام ينطلق من وجود برامج تنظيمية تيسر حتقيق العدالة اليت أمر اهللا ا، وجعل اهلدف األكرب لسياسة 



 ١٠٨ 

  .العباد
السياسة يف حقيقتها فهي أعظم من  أما.. أال ترى أن ما ذكرته جمرد مبادئ عامة يف السياسة : قال رجل منا
  .١ذلك، وأشد تعقيدا

  .فال يصح أن نعقدها.. لقد خلق اهللا احلياة بسيطة : ابتسم احلسني، وقال
وإال حوله عن أصله الذي .. وال يستطيع أحد يف الدنيا أن جيعله بسيطا .. ولكن املعقد يبقى معقدا : قال الرجل
  .خلقه اهللا عليه

  .. والفطرة ليس فيها ما تذكره من التعقيدات .. ق اهللا كل شيء على الفطرة لقد خل: قال احلسني
  .ليغشوا الرعية ويسرقوها.. التعقيد يأيت من الذين يريدون أن يتالعبوا باحلقائق 

فلذلك ليس عليك إال .. األمر أعقد من أن تفهميه : لقد ردد مجيع أحفاد الطغاة ما تذكره ليقولوا للرعية املسكينة
  .تطيعي أن

علماء يرتدون من العمائم ما ال .. لقد استندت إىل علماء كبار .. أنا مل أستند للطغاة يف قويل هذا : قال الرجل
هو من كبار شيوخ .. لقد وفقين اهللا فدرست على يد شيخ منهم .. تستطيع أنت وال أحد يف الدينا أن يرتدي مثلها 

مساه .. قد كتب كتابا يف ذلك احلني مل يؤلف مثله من قبل ومن بعد ل) .. علي عبد الرازق(كان امسه .. األزهر 
  ) .. اإلسالم وأصول احلكم (

وكان كتابه .. يف تلك السنني اليت ألغي فيها نظام اخلالفة يف تركيا ) م  ١٩٢٥( أذكر أنه كتب كتابه هذا سنة 
  .ذلك من أعظم هداياه هلم

زار ذات مرة تلك البالد اليت تغرب .. ولكنه كان مسكينا .. ا لقد كان رجال صادق.. أعرف ذلك الرجل : قال
  .٢فعمي عن البهرج الذي فيها عن احليات اليت تسكنها وتوجهها.. منها الشمس، فرأى ما فيها من رج  

  .ولعله انتصح هلم..  ٣فقد كان له ناصحون كثريون.. ومع ذلك 
إحدامها : بعض املصادر املهمة أن يف اإلسالم نظريتني لقد قرأت يف.. مل يكن ذلك الرجل وحده : قال الرجل

                                                
: ذلك أنه قال عن نظام احلكم زمـن الـنيب   ) .. اإلسالم وأصول احلكم(من القائلني ذا علي عبد الرازق يف كتابه    )١(

 )إنه كان موضع غموض وإام وخفاء ولبس(
ومن أجل هذا وغريه ذهب فضـيلة  .. ه إىل بريطانيا، وأقام فيها عامني يذكر بعضهم أن علي عبد الرازق ذهب قبل تأليف)  ٢(

بـأن  ) ضياء الدين الـريس (، ورجح الدكتور )على عبد الرازق(رمحه اهللا إىل أن الكتاب ليس من تأليف ) حممد خبيت ( الشيخ 
( ه األستاذ أنـور اجلنـدي   ومن هنا أطلق علي) مرجليوث(مؤلف الكتاب احلقيقي هو مستشرق إجنليزي يهودي األصل، وهو 

 )حاشية على عبد الرازق على حبث مرجليوث 
صدرت كتب عديدة ترد على الكتاب وتفضح مؤامراته وحوكم مؤلف الكتاب أمام هيئة كبـار العلمـاء بـاألزهر،    )  ٣(

د الرازق م وهو يقضي بإخراج الشيخ على عب ١٩٢٥أغسطس  ١٢هـ املوافق  ١٣٤٤من احملرم سنة  ٢٢فأصدرت حكمها يف 
من زمـرة  ) اإلسالم وأصول احلكم ( أحد علماء األزهر والقاضي الشرعي مبحكمة املنصورة االبتدائية الشرعية ومؤلف كتاب 

  .العلماء
باإلضـافة إىل  عاشور والشيخ رشيد رضا، بن صدوره رسائل مطبوعة للشيخ اخلضر حسني وحممد الطاهر منذ صدرت وقد 

  )  ٩٥ - ٨٥/  ٢) ( االجتاهات الوطنية ( انظر ..للدكتور ضياء الدين الريس كتاب ضخم مفصل عن هذه القضية
  



 ١٠٩ 

ولذلك ليس على أي طرف من األطراف أن .. تقول بأن اإلسالم دين ودولة، واألخرى تقول أن اإلسالم دين روحي 
  .يفرض قناعته على غريه

  .فأجبين عما أسألك عنه.. أعلم أن لك تأثرا باملستشرقني : ابتسم احلسني، وقال
، )اآلب واالبن وروح القدس(إحدامها تقول : إن يف املسيحية نظريتني يف األلوهية: ن شخصا قال لكأرأيت لو أ

  فهل تصدق هذا؟) .. ال إله إال اهللا( والثانية تقول 
.. وخيتلفون يف طبيعة املسيح .. فإن املسيحيني متفقون يف اآلب واالبن ورح القدس .. حسب معلومايت : قال

  .. وخيتلفون يف 
  ،)اآلب واالبن وروح القدس(أسألك عن اتفاقهم يف كلمة  .. دعين من اختالفهم : ل احلسنيقا

  .هم متفقون فيها: قال
وقد .. لقد كان خمالفا هلذا ) م ٣٣٦ـ  ٢٥٠(وآريوس أسقف كنيسة بوكاليس يف اإلسكندرية : قال احلسني

  ... التوحيدي حيا لفترات زمنية طويلة  وقد بقي مذهبهم... كان له ألوف األتباع ممن عرفوا باآلريوسيني 
  .وال يصح اعتبار مذهبهم خرقا للمسيحية.. وقد أكلهم الدهر .. هم مع ذلك حمدود : قال

وما تقول يف يوزيبيوس النيقوميدي أسقف بريوت، الذي نقل لنيقوميديا عاصمة اإلمرباطورية : قال احلسني
  .د كان من أصدقاء آريوسالشرقية، و كان من أتباع لوسيان األنطاكي، وق

  ؟١أنت تتحدث عن تواريخ بائدة ال ندري صحة ما نقل منها، فكيف تريد أن خترق ا اإلمجاع املسيحي: قال
  .وكيف تريد أن خترق أنت برجل واحد وقف الكل ضده اإلمجاع اإلسالمي بوجود نظام سياسي: قال احلسني

وباحلقائق اليت تنطوي .. النظريات تثبت بأدلتها .. هكذا النظريات ال تثبت .. دعنا من هذا : قال رجل منا
  .. عليها

ولكنا نسألك عن األسس .. وال نكذبك .. وحنن ال نصدقك .. إن هناك نظاما سياسيا يف اإلسالم : أنت تقول
اقع سلمنا فإن كانت هذه األسس صحيحة قومية هلا ما يدل عليها من النصوص أو من الو.. اليت يقوم عليها هذا النظام 

  . وإال فلن جيدي إمجاع املاليني على وجود شيء مل نره بأعيننا أو مل نلمسه بأدينا.. لك ا 
الدستور، واإلمام، والتنظيمات : هي.. يقوم النظام السياسي يف اإلسالم على أربعة أركان كربى : قال احلسني

  .اليت خيتارها اإلمام، والرعية اليت حتدد موقفها من اإلمام
  .أما تفاصيلها، فتجدوا يف املطوالت اليت كتبها فقهاء املسلمني يف األزمان الطويلة.. أذكرها لكم باختصار س

  :الدستور
  .فحدثنا عن الركن األول: قلنا
  .أرأيتم اآلالت الكثرية اليت يتزاحم الناس عليها ابتغاء ما فيها من رفاه: قال
  ما ا؟: قلنا
وكيفية تصحيح ما يقع هلا .. لدفاتر ما يوضح غرضها، ووجوه استعماهلا، وأساليبه ألستم جتدون معها من ا: قال

                                                
 . من هذه السلسلة) اهللا جل جالله(سنرى األدلة الكثرية على عدم إمجاع املسيحيني على التثليث يف رسالة )  ١(



 ١١٠ 

  وكيفية جتنب تلك األعطاب قبل حصوهلا؟.. من أعطاب 
  .وذلك من احملاسن ال من املساوئ.. أجل : قلنا
.. كن حصره وله من االستعماالت ما ال مي.. أرأيتم لو أن مؤسسة ما اخترعت جهازا معقدا غاية التعقيد : قال

  ؟.. وكان فيه يف نفس الوقت من االستعداد للعطب ما جيعله يتأثر ألبسط املؤثرات 
  .إنه حيتاج فوق ذلك إىل تدريب خاص ملن ميتلكه.. إن مثل هذا اجلهاز قد ال حيتاج دفترا فقط : قلنا
  ومن يعني عليه؟.. من يقوم بذلك التدريب : قال
  .سؤولة عن ذلكاجلهة املصنعة هي اجلهة امل: قلنا
  ولو قصرت اجلهة؟: قال
  .بل تكون إساءا بالتقصري يف هذا ناسخة حملاسنها يف صناعته.. تقصريها ال يغتفر : قلنا
.. بل هو أعقد اآلالت.. إنه آلة معقدة .. بنيان اهللا الفريد العجيب .. اإلنسان .. فهكذا األمر مع صنعة اهللا : قال

  .. فلن تعدل عقل جمنون من جمانني بين آدم ..  نيا ولو مجعنا مجيع عقول آالت الد
  فما تريد منه؟.. نسلم لك ذا : قلنا
.. البسيط واملعقد .. وأمدها بكل ما حتتاجه .. هل ترون اهللا الرمحن الرحيم الذي خلق هذه اآللة العجيبة : قال

  ا؟ميكن أن يقصر يف هذا، يف الوقت الذي ال تقصر فيه أبسط املؤسسات وأحقره
.. يف كل فترة من فتراا .. فنحن املسلمني نعتقد أن اهللا تعاىل برمحته أرسل إىل البشرية .. وهلذا : سكتنا، فقال

  :ويف كل أمة من أممها ما يدهلا على الطريق الصحيح الذي تعبد به را، ومتارس به حياا
ةً فَبعثَ اللَّه النبِيني مبشرِين ومنذرِين وأَنزلَ معهم الْكتاب ﴿ كَانَ الناس أُمةً واحد:لقد ذكر اهللا تعاىل ذلك، فقال 

م دعب نم وهأُوت ينإِلَّا الَّذ يهف لَفتا اخمو يهلَفُوا فتا اخيماسِ فالن نيب كُمحيل قبِالْحا بيغب اتنيالْب مهاَءتى ا جدفَه مهني
سم اطراءُ إِلَى صشي ني مدهي اللَّهو بِإِذْنِه قالْح نم يهلَفُوا فتا اخموا لنَآم ينالَّذ يمٍ اللَّهقالبقرة(﴾ )٢١٣(ت(  

﴿  :من كتاب وقال تعاىل عن تقصري بين إسرائيل ـ باعتبارهم منوذجا لرسالة من رساالت اهللا ـ فيما أنزل إليهم
تي ثُم مهنيب كُمحيل ابِ اللَّهتنَ إِلَى كوعدابِ يتالْك نا ميبصوا نأُوت ينإِلَى الَّذ رت ونَ ألَمرِضعم مهو مهنم لَّى فَرِيق٢٣(و (

ا مامإِلَّا أَي ارا الننسمت قَالُوا لَن مهبِأَن كونَ ذَلرفْتوا يا كَانم ينِهِمي دف مهغَرو اتوددآل عمران(﴾ )٢٤(ع(  
﴿ سماعونَ للْكَذبِ أَكَّالُونَ للسحت فَإِنْ جاُءوك فَاحكُم بينهم أَو أَعرِض عنهم وإِنْ تعرِض :وقال يصفهم 

وكَيف يحكِّمونك ) ٤٢(حكَمت فَاحكُم بينهم بِالْقسط إِنَّ اللَّه يحب الْمقِْسطني عنهم فَلَن يضروك شيئًا وإِنْ 
 نِنيمؤبِالْم كا أُولَئمو كذَل دعب ننَ ملَّووتي ثُم اللَّه كْما حيهاةُ فروالت مهدنع٤٣(و (ا التلْنزا أَنإِن ورنى ودا هيهاةَ فرو

ظُوا مفحتا اسبِم اربالْأَحونَ وانِيبالروا واده ينلَّذوا للَمأَس ينونَ الَّذبِيا النبِه كُمحاَء فَلَا يدهش هلَيوا عكَانو ابِ اللَّهتك ن
وكَتبنا ) ٤٤(ا بَِآياتي ثَمنا قَليلًا ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الْكَافرونَ تخشوا الناس واخشون ولَا تشترو

السو الْأُذُنَ بِالْأُذُنو فبِالْأَن فالْأَننِ ويبِالْع نيالْعفْسِ وبِالن فْسا أَنَّ النيهف هِملَيعبِالس ن قدصت نفَم اصصق وحرالْجو ن
وقَفَّينا علَى آَثَارِهم بِعيسى ابنِ مريم مصدقًا ) ٤٥(بِه فَهو كَفَّارةٌ لَه ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الظَّالمونَ 

اةروالت نم هيدي نيا بملْ لظَةً لعومى ودهو اةروالت نم هيدي نيا بمقًا لدصمو ورنى وده يهجِيلَ فالْإِن اهنيَآتو نيقت٤٦(م (
  )املائدة(﴾ )٤٧(ئك هم الْفَاسقُونَ ولْيحكُم أَهلُ الْإِنجِيلِ بِما أَنزلَ اللَّه فيه ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَ
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﴿ :وعلى هذا النهج والسنة اإلهلية أنزل القرآن الكرمي ليؤدي الوظيفة اليت أدا سائر الدساتري اإلهلية، قال تعاىل 
نميهمابِ وتالْك نم هيدي نيا بمقًا لدصم قبِالْح ابتالْك كا إِلَيلْنزأَنو ماَءهوأَه بِعتلَا تو لَ اللَّهزا أَنبِم مهنيب كُمفَاح هلَيا ع

احةً وأُم لَكُمعلَج اَء اللَّهش لَوا واجهنمةً وعرش كُمنا ملْنعكُلٍّ جل قالْح نم اَءكا جمعاكُما َآتي مف كُملُوبيل نلَكةً ود 
وأَن احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه ولَا ) ٤٨(فَاستبِقُوا الْخيرات إِلَى اللَّه مرجِعكُم جميعا فَينبئُكُم بِما كُنتم فيه تختلفُونَ 

للَّه إِلَيك فَإِنْ تولَّوا فَاعلَم أَنما يرِيد اللَّه أَنْ يصيبهم بِبعضِ ذُنوبِهِم تتبِع أَهواَءهم واحذَرهم أَنْ يفْتنوك عن بعضِ ما أَنزلَ ا
  )املائدة(﴾ )٤٩(وإِنَّ كَثريا من الناسِ لَفَاسقُونَ 

ية يبغونَ ومن أَحسن ﴿ أَفَحكْم الْجاهل:وقد مسى اهللا تعاىل كل خالف للمنهج الذي اختاره لعباده جاهلية، فقال 
  )املائدة(﴾ )٥٠(من اللَّه حكْما لقَومٍ يوقنونَ 

ليحكم هذه الذرات التائهة املسماة .. هل ترى أن اهللا يرتل من علياء عرشه : ضحك أحدنا بصوت عال، وقال
  ؟) بشرية(

وض ووحيدات اخللية، وأمدها بالفطرة السليمة أليس اهللا هو الذي خلق النمل والنحل والبع: ابتسم احلسني، وقال
  اليت تتيح هلا أن حتيا احلياة السليمة؟

أما تصورنا حنن املسلمني، فيقوم على هذا، فاهللا هو القيوم الذي يقوم به .. قد ال تقول بعض الديانات احملرفة ذا 
ا هو الْحي الْقَيوم ال تأْخذُه سنةٌ وال نوم لَه ما في ﴿ اللَّه ال إِلَه إِلَّ:قال اهللا تعاىل .. كل شيء من اخللق واألمر 

خلْفَهم وال يحيطُونَ بِشيٍء من السماوات وما في الْأَرضِ من ذَا الَّذي يشفَع عنده إِلَّا بِإِذْنِه يعلَم ما بين أَيديهِم وما 
  ) ٢٥٥:البقرة) (بِما شاَء وسع كُرسيه السماوات والْأَرض وال يؤوده حفْظُهما وهو الْعلي الْعظيمعلْمه إِلَّا 

لقد أخربنا ربنا أن حركات النحل اليت تتحركها لتصنع ذلك الشفاء الرباين العجيب ال تتحركها إال انطالقا من 
ثُم ) ٦٨(وأَوحى ربك إِلَى النحلِ أَن اتخذي من الْجِبالِ بيوتا ومن الشجرِ ومما يعرِشونَ  ﴿:الوحي اإلهلي، قال تعاىل 

يهف هانأَلْو فلتخم ابرا شطُونِهب نم جرخذُلُلًا ي كبلَ ربي سلُكفَاس اتركُلِّ الثَّم ني مفَاٌء كُلش  كي ذَلاسِ إِنَّ فلنل
  )النحل(﴾ )٦٩(لََآيةً لقَومٍ يتفَكَّرونَ

  فكيف نستغين حنن عنه؟.. فإذا كان النحل البسيط حيتاج إىل اهللا يف حركاته 
لقد عرفت اهللا، وعرفت أنه أرفع من أن يرتل إىل عرش : قال رجل منا قد يكون مسيحيا، أو له عالقة باملسيحية

  )دعوا ما لقيصر لقصري، وما هللا هللا: ( فلذلك قال لنا الكلمة.. بدل قيصر  قيصر ليحكم
  أما لقيصر هللا، أم ليس هللا؟: قال احلسني
  ما تقصد؟: قال الرجل

  خلقهم اهللا وصورهم ووهبهم من أفضاهلم ما وهبهم؟.. أليس البشر الذين حيكمهم قيصر عباد هللا : قال
  .صحيح ما تقول: قال الرجل

  .وليسوا لقيصر.. هللا فهم : قال
  .ولكن قيصر هو الذي حيكمهم: قال الرجل

وراح يأمرك وينهاك أكنت تعتقد أن .. وجلسك على عرشك .. أرأيت لو أن رجال سطا على بيتك : قال
  طاعته واجبة عليك ال مناص لك منها؟
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  .فكيف أرضى ملن سطا علي أن يتملكين.. طاعيت له جرمية .. ال : قال الرجل
لقد خلقنا اهللا أحرارا، فرحنا نبيع حريتنا للمستبدين ليحرقونا .. وكذلك كل القياصرة .. ذلك قيصر فك: قال
  .مث ننسب ذلك كله هللا.. بنريام 
  فما موقف اإلسال من هذا؟: قلنا
 ويرى اإلنسان كيانا واحدا ال.. ـ يرى احلياة وحدة ال تتجزأ  ٢اإلسالم ـ انطالقا من عقيدته يف اهللا: ١قال
ويرى أن اهللا هو رب احلياة كلها، ورب اإلنسان كله، فال يقبل قيصر شريكا هللا، فلله ما يف السموات وما .. ينفصم 

فال جيوز أن يستويل على جزء من احلياة، ! يف األرض، ومن يف السموات ومن يف األرض، وقيصر وما لقيصر، كله هللا
  .ويوجهها بعيدا عن هدى اهللا
﴿ ومن :أن يوجه احلياة كلها بأحكامه ووصاياه، وأن يصبغها بصبغته، وهي صبغة اهللا  إن اإلسالم يأىب إال
، ويضفي عليها من روحه الصافية، وهي روح ربانية الغاية، أخالقية ) ١٣٨من اآلية: البقرة(أَحسن من اللَّه صبغةً ﴾ 
  .املرتع، إنسانية املضمون

سان ـ بتوجيهه وتشريعه ـ يف رحلة احلياة منذ أن يولد، وإىل أن ميوت، وال يقبل اإلسالم إال أن يصحب اإلن
  .بل قبل أن يولد، وبعد أن ميوت

وال يرضى اإلسالم أن يكون يف احلياة فضلة ال عمدة، وأن يكون له منها اهلامش ال الصلب، وأن يكون لغريه 
  !القيادة، وعليه الطاعة واالتباع

ال مقودا، وسيدا ال مسودا، ألنه كلمة اهللا، وكلمة اهللا هي العليا، وهلذا فهو  إن طبيعة اإلسالم أن يكون قائدا
  .يعلو وال يعلى

إن القياصرة املستبدين وأعوام من املفكرين يريدون من اإلسالم أن يكون تابعا هلم، : التفت إىل الرجل، وقال
  .والتارخيي، آمرا ناهيا، حاكما هاديايأمتر بأمرهم، وينتهي بنهيهم، ال أن يأخذ موقعه الطبيعي واملنطقي 

.. يف عامل اخلرافة واألساطري .. يف دنيا الدراويش وااذيب .. إم قد يباركونه إذا بقي حمصورا يف املوالد واملآمت 
أما أن يتحرك وحيرك، ويوجه الشباب، ويقود اجلماهري، ويفجر الطاقات، ويضيء العقول، ويلهب املشاعر، ويصنع 

، ويريب الرجال، ويضبط مسرية اتمع باحلق، ويقيم بني الناس املوازين القسط، ويوجه التشريع والثقافة والتربية األبطال
واإلعالم، ويعلم الناس أن يدعوا إىل اخلري، ويأمروا باملعروف، وينهوا عن املنكر، ويقاوموا االحنراف والفساد، فهذا ما 

  .ال يرضون عنه حبال
سالم أن يقنع بركن أو زاوية له يف بعض جوانب احلياة، ال يتجاوزها وال يتعداها، ويتصورون إم يريدون من اإل

بعد هذا أن ذلك تفضل منهم عليه، ألم ـ باستبدادهم وجربوم ـ يتصورون أن األصل أن تكون احلياة كلها هلم 
  !بال مزاحم أو شريك

وأن يقنع .. احلديث الديين يف اإلذاعة أو يف التلفاز فإن على اإلسالم ـ حسب تصورهم ـ أن يقنع ب.. وهلذا 
                                                

 . لشيخ يوسف القرضاويل) العلمانية وجها لوجه(استفدنا يف احلوار مع العلمانية يف هذا احملل من كتاب )  ١(
 . من هذه السلسلة) اهللا جل جالله(انظر رسالة )  ٢(
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وأن يقنع بقانون .. وأن يقنع حبصة التربية الدينية يف برامج التعليم العام.. بالصفحة الدينية يف الصحيفة يوم اجلمعة
يف أجهزة  وأن يقنع بوزارة األوقاف.. وأن يقنع باملسجد يف مؤسسات اتمع..األحوال الشخصية يف قوانني الدولة

  .احلكومة
هم يتصورون ـ باستبدادهم وجربوم ـ أن عليه أن يقنع بذلك، وال ميد عينيه إىل ما هو أكثر من ذلك، بل 

  !عليه أن يزجى من الشكر أجزله للعلمانية، اليت أتاحت له أن يطل برأسه من هذه النوافذ، أو تلك الزوايا
  مانية إذن؟فاإلسالم يصطدم بسبب هذا بالعل: قال رجل منا
إن أرادت العلمانية النهوض بأوطاننا، والعمل بأقصى طاقاتنا لتنميتها تنمية شاملة، واستخدام أحدث : قال احلسني

ما وصل إليه العلم والتكنولوجيا يف العامل املعاصر، واالستفادة من كل جديد نافع، وكل قدمي صاحل، والوقوف يف وجه 
واألدب، والصناعة، وجتديد احلياة، مادية ومعنوية، بكل ما يرقى ا وينميها  اجلمود والتحجر يف العلم، والفكر،

  .فاإلسالم يتفق معها يف ذلك أمت االتفاق.. ويطورها
وإن آمنت العلمانية بضرورة اإلميان باهللا واليوم اآلخر، وأن حاجة األمة إىل زكاة األنفس، وصالح الضمائر، 

  .فاإلسالم يتفق معها يف ذلك أمت االتفاق.. جتها إىل الغذاء اليومي واستقامة األخالق حاجة أساسية، كحا
وإن شعرت العلمانية باالعتزاز باإلسالم، باعتباره دين األغلبية يف أوطاننا، واحترمت أهل سائر األديان معتقدة أن 

  . ذلك أمت االتفاق فاإلسالم يتفق معها يف.. اإلسالم للمواطنني منهم ثقافة وحضارة، وإن مل يكن دينا وعقيدة
وإن دعت العلمانية إىل إقامة نظام سياسي حيقق الشورى، اليت أقام عليها اإلسالم قاعدة احلكومة اإلسالمية، 
وعلى إقرار كل الضمانات، اليت هيأا الدميقراطية احلديثة للمحافظة على حق الشعوب يف اختبار حكامها ومراقبتهم 

من دساتري مكتوبة مفصلة، وانتخابات حرة نزيهة، وصحافة ال تستطيع احلكومة  وحماسبتهم، وتغيريهم إن أساءوا،
فاإلسالم يتفق معها يف ذلك أمت .. إغالقها، ومعارضة قادرة على أن تنصح وتنقد، بال خوف من احلاكم وأعوانه

  .االتفاق
، وترشيد االستهالك، وسالمة وإن عملت العلمانية على إقامة نظام اقتصادي حيقق زيادة اإلنتاج، وعدالة التوزيع

ودعت إىل تكافل اجتماعي جيعل األمة كالبنيان .. التداول، ومحاية الضعفاء من األقوياء، وحقوق الفقراء لدى األغنياء 
  .فاإلسالم يتفق معها يف ذلك أمت االتفاق.. املرصوص

سه أو أهله وماله، أو أي حرمة إن أصرت العلمانية على ضرورة توفري األمن لكل إنسان، حبيث ال خياف على نف
من حرماته، وتوفري احلرية له، دينية أو سياسية أو فكرية أو مدنية، مبا ال يهدم القيم السائدة، واألصول العامة املتفق 

  .فاإلسالم يتفق معها يف ذلك أمت االتفاق.. عليها يف جمتمعنا
ية، غربية كانت أم شرقية، عسكرية، أو اقتصادية، وإن شعرت العلمانية بضرورة حترير أوطاننا من كل تبعية أجنب

  .فاإلسالم يتفق معها يف ذلك أمت االتفاق.. أو سياسية، أو ثقافية
الدولة اليت .. باملفهوم، الذي عرفه الغرب يف العصور الوسطى ) الدولة الدينية(إن دعت العلمانية إىل رفض 

ة، ومع امللوك ضد الشعوب، وتزعم أا متثل يف األرض سلطان تعادي العلم باسم الدين، وتقف مع الطغيان ضد احلري
  .فاإلسالم يتفق معها يف كل ذلك أمت االتفاق.. اهللا يف السماء 

  فما وجوه االختالف؟.. نراك ذكرت وجوه االتفاق : قلنا



 ١١٤ 

  .هي أبرز نقاظ االختالف بني دستور اإلسالم ودستور العلمانية.. أربعة وجوه : قال احلسني
 ؟أوهلافما  :قلنا
  .العقيدةأول اختالف بني دستور اإلسالم ودستور العلمانية هو : قال

والعلمانية  ـ يف عمومها ..  ١فليس كل العلمانيني مالحدة.. إن ما تقوله ينطلق من نظرة خاطئة : قال رجل منا
اليوم اآلخر، انطالقا من مبدأ ـ ال جتحد اجلانب العقدي يف اإلسالم، وال تنكر على الناس أن يؤمنوا باهللا ورسوله و

مسلم به عندها، وهو تقرير احلرية الدينية لكل إنسان، فهذا حق من حقوقه، أقرته املواثيق الدولية، ومضت عليه 
  .الدساتري احلديثة

إن شأن العقيدة يف اإلسالم أخطر من أن يكون جمرد شيء مسموح به، وليس حمظورا كاملخدرات : قال احلسني
  .ها من املمنوعاتوالسموم وغري

إن اإلسالم يريد أن تكون عقيدته روح احلياة، وجوهر الوجود، وملهم أبناء اتمع، وأن تكون أساس التكوين 
  .النفسي والفكري ألفراد األمة

  .إنه يريد أن تكون عقيدته حمور التربية والثقافة، والفن واألعالم، والتشريع والتقاليد يف اتمع كله
نفس الطفل، منذ نعومة أظفاره، عقيدة التوحيد، اليت حترر اإلنسان من العبودية لكل ما سوى اهللا،  إنه يغرس يف

من العبودية للطبيعة، والعبودية للحيوان، والعبودية للجن، والعبودية للبشر، والعبودية للحجر، والعبودية هلوى النفس، 
هللا تعاىل بالعبادة له، واالستعانة به، وحده ال شريك له، كما وإفراد ا. والعبودية ألي طاغوت عبده الناس من دون اهللا

  ) ٥:الفاحتة(﴿ إِياك نعبد وإِياك نستعني ﴾ :تعلم ذلك سورة الفاحتة، اليت يقرأها املسلم يف كل صالة 
اهللا (مة التكبري بل إن املسلم منذ يولد له طفل، ذكرا أو أنثى، مطالب أن يؤذن يف أذنه اليمىن، أي يسمعه كل

، وإن مل )وأشهد أن حممدا رسول اهللا: (، وكلمة الرسالة)أشهد أن ال إله إال اهللا: (، وكلمة التوحيد)اهللا أكرب.. أكرب
يكن املولود يعي ذلك، ولكن لذلك إحياؤه وداللته يف املستقبل، حني يعلم أن أول كلمة طرقت مسعه، هي كلمة 

  .التوحيد
  .يسمعها املسلم، وهو على فراش املوت هي كلمة التوحيد أيضا كما يعلم أن آخر كلمة

فهو يستقبل احلياة بالتوحيد، ويودع احلياة بالتوحيد، وهو ما بني االستقبال والوداع يعيش لرسالة التوحيد، ملتزما 
  .ا، وداعيا إليها

نه اجتاه فكري، ونفسي إن التوحيد ـ الذي هو جوهر اإلسالم ـ ليس جمرد كلمة تقال، أو شهادة تعلن، إ

                                                
  :ينقسم العلمانيون إىل تيارين)  ١(

وقد كانت املاركسية أبرز إفـرازات هـذا   .. من اإلميان الديين  -كل احلياة-تيار مادى ملحد، طمح إىل حترير احلياة : أوال
  .التيار

ن واإلنسان، لكنه يقف بنطاق عمل هذا اخلالق عند جمرد اخللق، فيحرر الدولة والسياسـة  تيار مؤمن بوجود خالق للكو: ثانيا
  ..   واالجتماع من سلطان الدين ، مع بقإء اإلميان الديىن عالقة خاصة وفردية بني اإلنسان وبني اهللا

ليسـينج  ، و)م١٦٤٦/١٧١٦(وليبيـز  ) م١٦٣٢/١٧١٦(، ولـوك  )م١٥٨٨/١٦٧٩(ومن فالسفة هذا التيـار هـوبر   
 )م١٧١٢/١٧٧٨(، ورسو ) م١٧٢٩/١٨٧١(



 ١١٥ 

  .أال يبغي غري اهللا ربا، وال يتخذ غري اهللا وليا، وال يبتغي غري اهللا حكما: وخلقي، وعملي، يفرض على املسلم
  

وهو ـ ذا ـ أساس احلرية احلقيقية، إذ ال حرية تمع اختذ بعضه بعضا أربابا من دون اهللا، سواء كان هؤالء 
، أم من ))٢٤من اآلية: النازعـات(﴿ أَنا ربكُم الْأَعلَى ﴾ :رعون، الذي قال للناس األرباب من رجال امللك، مثل ف

كما قال القرآن عن . رجال الدين، الذين حرموا على الناس ما شاءوا، وحللوا هلم ما شاءوا، دون إذن من اهللا تعاىل
من دون اللَّه والْمِسيح ابن مريم وما أُمروا إِلَّا ليعبدوا إِلَهاً واحداً ال  ﴿ اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَرباباً:أهل الكتاب 

  )٣١:التوبة(إِلَه إِلَّا هو سبحانه عما يشرِكُونَ ﴾ 
رسول  فقال.. يا رسول اهللا ماعبدوهم: لقد روى يف تفسريها عن عدي بن حامت ـ رضي اهللا عنه ـ أنه قال 

  ١)فاتبعوهم ، فذلك عبادم إياهم.. إم أحلوا هلم احلرام ، وحرموا عليهم احلالل ! بلى: ( اهللا 
وهم يف احلقيقة ) .. العلمانيني(عن رجال الدين يصدق على رجال الدنيا الذين تسموم  وما قاله رسول اهللا 

املؤهلون هذه الربوبية للبشر بألسنتهم وأقواهلم، أم أعلنوها  فسواء أعلن هؤالء..  ٢وال بالعامل.. ال عالقة هلم بالعلم 
  .مبمارسام وأعماهلم، فالنتيجة واحدة، وهو استعباد البشر للبشر

﴿ يا أَهلَ الْكتابِ تعالَوا :إىل قيصر وغريه من ملوك األرض، ختتم ذه اآلية الكرمية  وهلذا كانت رسائل النيب 
: آل عمران(اً من دون اللَّه ﴾ ءٍ بيننا وبينكُم أَلَّا نعبد إِلَّا اللَّه وال نشرِك بِه شيئاً وال يتخذَ بعضنا بعضاً أَربابإِلَى كَلمة سوا

  ) ٦٤من اآلية
اهللا ابتعثنا،  إن: (وعرف ذلك املسلمون األوائل، فقال ربعي بن عامر ـ رضي اهللا عنه ـ لرستم قائد الفرس

  .. )لنخرج الناس من عبادة العباد إىل عبادة اهللا وحده 
والتوحيد ـ كذلك ـ أساس اإلخاء احلقيقي بني البشر، فاألرباب ال يؤاخون العبيد، إمنا يتآخى العباد أمام رب 

د أنك اهللا، وحدك اللهم ربنا، ورب كل شيء ومليكه، أنا شهي: (دبر كل صالة  وقد كان من دعاء النيب .. العباد
اللهم ربنا ورب كل شيء . ال شريك لك، اللهم ربنا ورب كل شيء ومليكه، أنا شهيد أن حممدا عبدك ورسولك

  ٣)ومليكه، أنا شهيد أن العباد كلهم أخوة
  .وذا وضع األخوة يف املرتبة التالية للشهادتني، ألا مثرة هلما

بني البشر، فإن املتأهلني يف األرض، ال يتساوون مبن يؤهلوم، والتوحيد ـ كذلك ـ أساس املساواة احلقيقية 
أما عقيدة التوحيد، فتسوي بني الناس مجيعا، باعتبار عبوديتهم لرب واحد، إىل جوار بنوم .. وينحنون هلم خاشعني

واحد، وإن  أيها الناس، إن ربكم: (ذلك يف حجة الوداع، على رؤوس األشهاد، وقال ألب واحد، وقد أعلن النيب 
﴿ إِنَّ :أباكم واحد، كلكم آلدم، وآدم من تراب، ال فضل لعريب على عجمي، وال أبيض على أسود، إال بالتقوى 

                                                
 . الترمذيرواه )  ١(
الالدينية أو الدنيوية، وهي دعوة إىل إقامة احلياة علـى العلـم   : هو SECULARISMلعلمانية الترمجة الصحيحة ل)  ٢(

احلكم، وهي اصطالح ال صلة  وتعين يف جانبها السياسي بالذات الالدينية يف.. ومراعاة املصلحة بعيداً عن الدين الوضعي والعقل
  SCIENCEله بكلمة العلم 

 . رواه أمحد وأبو داود)  ٣(



 ١١٦ 

 ﴾ قَاكُمأَت اللَّه دنع كُممحىت النيب ..  ١)١٣من اآلية: احلجرات(أَكْر  نفسه، مل يرفع نفسه عن مرتبة العبودية قيد
﴿ قُلْ إِنما أَنا بشر :ه ليس إهلا، وال نصف إله، وال ثلث إله، بل خاطبه اهللا تعاىل بقوله شعرة، فهو عبد اهللا ورسول

 ﴾ داحو إِلَه كُما إِلَهمأَن ى إِلَيوحي ثْلُكُمبل إنه حذر أمته من الغلو، الذي سقط يف هوته ) .. ١١٠من اآلية: الكهف(م
  ٢)عبد اهللا ورسوله: تطروين، كما أطرت النصارى عيسى ابن مرمي، ولكن قولوا ال: )أصحاب األديان السابقة، فقال

هذه العقيدة ـ عقيدة التوحيد ـ وما تفرع عنها من اإلميان بترتيه اهللا تعاىل عن كل نقص، ووصفه بكل كمال، 
  .ول، للحياة اإلسالميةومن اإلميان مبالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر، جيب أن تكن امللهم األول، واملوجه األ

فاتمع املسلم، جمتمع عقيدة وفكر، وليس جمتمعا سائبا، وعقيدته وفكرته هي اإلسالم، فيجب أن تصبغ احلياة 
  )١٣٨:البقرة(﴿ صبغةَ اللَّه ومن أَحسن من اللَّه صبغةً ونحن لَه عابِدونَ ﴾ :به

تمع الشيوعي، إن وضع العقيدة اإلسالمية يف اتمع املسلم، جيب أال تكون دون وضع العقيدة املاركسية يف ا
  .فهو يراها أساس فلسفته الثقافية، واالجتماعية، والسياسية

وال يقبل يف جمتمع مسلم، أن يكون اإلسالم ـ وهو يف قلب داره وعز سلطانه ـ جمرد شيء مأذون فيه، ال 
  !فالدين هللا والوطن للجميع، كما قالوا. من تركهغبار على من آمن به، كما ال حرج على 

إن اإلسالم يلغي كل .. ليس ذلك فقط ما خيتلف فيه اإلسالم مع العلمانية يف هذا اال: سكت قليال، مث قال
أَيها ﴿ يا :رابطة مهما يكن قرا وقوا، إذا تعارضت مع رابطة اإلميان، حىت رابطة األبوة والبنوة واألخوة، يقول تعاىل 

 نمو انميلَى الْأع وا الْكُفْربحتاس اَء إِنيلأَو كُمانوإِخو اَءكُمذُوا آبختوا ال تنآم ينالَّذ مه كفَأُولَئ كُمنم ملَّهوتي
ومِ الْآخرِ يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه ولَو كَانوا ﴿ ال تجِد قَوماً يؤمنونَ بِاللَّه والْي:، وقال )٢٣:التوبة(الظَّالمونَ﴾ 

مهدأَيانَ وميالْأ ي قُلُوبِهِمف بكَت كأُولَئ مهتريشع أَو مهانوإِخ أَو ماَءهنأَب أَو ماَءهرِي آبجت اتنج ملُهخديو هنوحٍ مبِر 
حت ناللَّم بزأَال إِنَّ ح اللَّه بزح كأُولَئ هنوا عضرو مهنع اللَّه يضا ريهف يندالخ ارها الْأَنهونَ ﴾ تحفْلالْم مه ه

  )٢٢:اادلة(
عاىل، ومثله الذي برئ من أبيه، حني تبني له أنه عدو اهللا ت وجيعل القرآن القدوة للمؤمنني يف هذا بإبراهيم 

﴿ قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ في :قال تعاىل .. موقفه هو والذين آمنوا معه، من قومهم حني كفروا باهللا وحادوه 
نا بِكُم وبدا بيننا وبينكُم الْعداوةُ رإِبراهيم والَّذين معه إِذْ قَالُوا لقَومهِم إِنا برآُء منكُم ومما تعبدونَ من دون اللَّه كَفَ

أَملك لَك من اللَّه من شيٍء ربنا علَيك  والْبغضاُء أَبداً حتى تؤمنوا بِاللَّه وحده إِلَّا قَولَ إِبراهيم لأَبِيه لَأَستغفرنَّ لَك وما
  ) ٤:املمتحنة(لَيك أَنبنا وإِلَيك الْمصري ﴾ توكَّلْنا وإِ

﴿ إِنما وليكُم اللَّه :قال تعاىل .. وهلذا، فإن والء املؤمن ألي شيء ينطلق من والئه هللا ورسوله ومجاعة املؤمنني 
  ) ٥٥:املائدة(ةَ وهم راكعونَ ﴾ ورسولُه والَّذين آمنوا الَّذين يقيمونَ الصالةَ ويؤتونَ الزكَا

فإن كل املسلمني ذا االعتبار مهما نأت أوطام إخوة ال تفرق بينهم احلدود وال املسافات وال األقطار .. وهلذا 
  ) ١٠من اآلية: احلجرات(﴿ إِنما الْمؤمنونَ إِخوةٌ ﴾ :قال تعاىل .. وال الدول وال االجتاهات وال املذاهب 

                                                
 .رواه الطرباين يف الكبري) ١(
 . رواه البخاري ومسلم)  ٢(



 ١١٧ 

و يتناقض يف هذا مع العلمانية اليت ال تقيم للرابطة الدينية أي وزن، بل تقدم عليها رابطة الدم والعنصر، ورابطة وه
  .التراب والطني، وأي رابطة أخرى

.. هناك شيء آخر .. ليس ذلك فقط ما ختتلف فيه العلمانية مع اإلسالم يف هذه اال : سكت قليال، مث قال
  .. جدا  ومهم.. وهو خطري جدا 

الذي ميثل بأقواله وأفعاله ما أراده اهللا  ولرسوله .. إن أوىل أولويات اإلميان باهللا التسليم هلم، والطاعة املطلقة له 
ةُ من أَمرِهم ومن ﴿ وما كَانَ لمؤمنٍ وال مؤمنة إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمراً أَنْ يكُونَ لَهم الْخير:قال تعاىل .. من عباده 

  )٣٦:األحزاب(يعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضالالً مبِيناً ﴾ 
م وأَطَعنا وأُولَئك ه﴿ إِنما كَانَ قَولَ الْمؤمنِني إِذَا دعوا إِلَى اللَّه ورسوله ليحكُم بينهم أَنْ يقُولُوا سمعنا :وقال 

  ) ٥١:النور(الْمفْلحونَ ﴾ 
ا قَضيت ﴿ فَال وربك ال يؤمنونَ حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثُم ال يجِدوا في أَنفُِسهِم حرجاً مم:وقال 

  ) ٦٥:النساء(ويسلِّموا تسليماً ﴾ 
لم أن يكيف حياته، وفقا لألحكام اليت جتسدها، وأن يتجلى أثرها وهلذا، فإن العقيدة اإلسالمية تفرض على املس

  .يف سلوكه وعالقاته كلها، سواء كان حاكما أم حمكوما
وهذا خيالف العلمانية اليت تريد من العقيدة أن تظل حبيسة الضمري، ال ختوض معترك احلياة، وال تؤثر يف أهدافها 

جدران املسجد، ال خترج عنها، على أن يكون املسجد نفسه حتت ومناهجها، فإن مسح هلا بالظهور، فليكن بني 
  .سلطاا

وذا نرى املسلم الذي يعيش حتت سلطان العلمانية، يعاين من التناقض بني العقيدة، اليت يؤمن ا، والواقع الذي 
.. والعمانية تعارض عقيدته تلزم، .. عقيدته حترم، والعلمانية تبيح .. يفرض عليه، فعقيدته تشرق، وواقعه يغرب 

  .وهكذا
  ؟الثانيةفما نقطة االختالف .. عرفنا نقطة االختالف األوىل : قلنا
  .العبادة هي النقطة الثانية اليت خيتلف فيها اإلسالم مع العلمانية..  العبادة: قال

قا من فهم يرون انطال.. لقد صاحبت العلمانيني، وهم ال يقولون ذلك .. كيف تقول ذلك؟ : قال رجل منا
  .فهمهم للحرية الدينية أن على اإلنسان يعبد كيف يشاء ومن يشاء أو أن يتخلى عن العبادة أصال

وهي لذلك ال تبايل به ما دام ال .. هي تقول ذلك ألن العبادة يف تصورها شيء هامشي ال قيمة له : قال احلسني
  .. يصادم مصاحلها 

﴿ وما خلَقْت :غاية احلياة، واملهمة األوىل لإلنسان، كما قال تعاىل  وهي لذلك ال جتعل للعبادة أمهيتها، باعتبارها
 ﴾ وندبعيإِلَّا ل سنالْأو ٥٦:الذريات(الْجِن(  

  .وهي لذلك ال تقيم نظامها التربوي والثقايف واإلعالمي على غرس هذا املعىن، وتثبيته، وتعهده، حىت يؤيت أكله
جتماعية واالقتصادية تنظيما، ييسر على املسلم أداء عبادته، بغري عوائق، وال وهي لذلك ال تنظم احلياة اال

  .ضغوط، حبيث ال تتعارض أنظمة العمل والدراسة وغريها، ومواقيتها مع مواقيت العبادة املفروضة
ند وهي لذلك ال جتعل لاللتزام بفرائض العبادات، أو إمهاهلا، مكانا يف تقدمي الناس وتأخريهم، وخصوصا ع
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هي التفرقة بني السلوك الشخصي والسلوك : الترشيح ملناصب القيادة، وجالئل األعمال، على أساس مقولة خاطئة
  .االجتماعي لإلنسان، وهو ما ال يقول به اإلسالم

وهي لذلك ال ال ترى ااهرة بترك العبادات، اليت هي أركان اإلسالم العملية، شيئا يوجب احملاسبة أو املؤاخذة، 
ه العقوبة، اليت أمجع عليها فقهاء اإلسالم، فيمن يصر على ترك الصالة أو منع الزكاة، أو إفطار رمضان، حىت أم بل

اتفقوا على تكفري من ترك شيئا منها، استخفافا حبرمتها، أو إنكارا لفرضيتها، إلنكاره ما هو معلوم من الدين 
  .بالضرورة

الركن املايل االجتماعي من أركان اإلسالم ـ جزءا من نظامها املايل وهي لذلك ال ال تعترب الزكاة ـ اليت هي 
واالقتصادي واالجتماعي، تؤخذ من األغنياء لترد على الفقراء بوساطة العاملني عليها، بل تعتربها عبادة شخصية، من 

  !ةشاء أداها، وعليه عبء الضرائب الوضعية كامال، ومن شاء أعرض عنها، وال حرج عليه، وال مالم
  ؟الثالثةفما نقطة االختالف .. عرفنا هذا: قلنا
  .األخالق هي النقطة الثالثة اليت خيتلف فيها اإلسالم مع العلمانية.. األخالق : قال

بل اعتبارها قوام .. ومل أر يف العلمانية إال تشجيعها لألخالق .. كيف تعترب ذلك نقطة اختالف : قال رجل منا
  .وأن اإلنسان هو حمور التقدم، وصانع التنمية، ومنشئ احلضارةاتمعات، وعماد النهضات، 

وللعلمانية .. فاإلسالم له رؤيته فيها .. ومع ذلك، فهي ختتلف مع اإلسالم يف حتديد أخالق كثرية : قال احلسني
  .رؤيتها

  .اضرب لنا مثاال على ذلك: قلنا
فاألخالق اإلسالمية ..  ١لعالقة بني اجلنسنيلعل أهم مثال على ذلك ما وضعه اإلسالم من أخالق تنظم ا: قال

  .تتميز يف هذا عن أخالقيات احلضارة الغربية، اليت يتبع سننها العلمانيون، شربا بشرب، وذراعا بذراع
فاإلسالم ـ وإن كان ال يصادر هذه الغريزة وال يعطلها، أو يعتربها يف ذاا قذارة ورجسا ـ يصر على 

شروع، الذي به جيد كل من الزوجني السكينة واملودة والرمحة، وذا تتكون األسرة، اليت تصريفها يف نطاق الزواج امل
  .هي نواة اتمع الراقي

وحيرم اإلسالم أي اتصال جنسي، خارج هذه الدائرة، ويعتربه من الزىن أو الشذوذ، الذي جيلب سخط اهللا 
وال تقْربوا الزنى إِنه كَانَ فَاحشةً وساَء سبِيالً ﴾ ﴿ :تعاىل، ويشيع االحنالل والفساد يف اتمع، قال تعاىل 

  )٣٢:االسراء(
كما حيرم اإلسالم كل الوسائل، اليت تيسر وقوع الفاحشة، أو تغرس ا، أو جترئ عليها، وهلذا يريب املؤمنني 

شمة، والوقار يف الزي والكالم واملؤمنات على العفاف، واإلحصان، وغض البصر، كما يوجب على املسلمة التزام احل
من : األحزاب)(﴿ فَال تخضعن بِالْقَولِ فَيطْمع الَّذي في قَلْبِه مرض وقُلْن قَوالً معروفاً:واملشي واحلركة، قال تعاىل 

  )٣٢اآلية
                                                

 .من هذه السلسلة) مثار من شجرة النبوة(ذكرنا مقارنة مفصلة بني اإلسالم وسائر األديان واملذاهب تتعلق ذا يف رسالة )  ١(
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لصورة املثرية، والقصة واإلسالم يغلق ـ بقوة ـ األبواب، اليت ب منها رياح الفتنة، من األغنية اخلليعة، وا
املكشوفة، واألزياء املغرية، ويقاوم كل ألوان التربج واإلثارة، واخللوة غري املشروعة، وجيتهد يف حل مشكالت الزواج، 

  .وإزاحة العوائق من طريقه، حىت يستغين الناس باحلالل عن احلرام
بل .. ن تقيد اتمع، الذي حتكمه بقيودها وهذه األحكام وغريها ال ترحب ا العلمانية املستغربة، وال ترى أ

هي ترى مقابل ذلك أن تدع احلبل على الغارب للجنسني، ليتصرفا كما حيلو هلما، بناء على أن ذلك يدخل يف نطاق 
  .احلرية الشخصية

  :اخلليفة
  .عن الركن الثاين فحدثنا.. حدثتنا عن الركن األول من األركان اليت يقوم عليها النظام السياسي اإلسالمي : قلنا
  وأقمارها وكواكبها وجنومها وجمراا؟.. أال ترون السماء : قال
  وما عالقتها ذا؟.. بلى : قلنا
والنجم سائر مع ارة .. والكوكب تابع للنجم .. فالقمر تابع للكوكب .. أال ترون كيف نظم اهللا الكون : قال

  .فال يشذ عنها وال ينحرف.. يتحرك وفق حركاا 
  فما عالقة ذلك مبا حنن فيه؟.. بلى : قلنا
  .وال ميكن أن تنظم احلركات من دون ذلك.. إن احلركات املنتظمة تستدعي نقطة مركزية أو حمورا : قال
  أتقصد أن الركن الثاين هو تلك النقطة املركزية؟: قلنا
  .ن ينظم حيام وحركامفلذلك هم حيتاجون إىل م.. فال يكفي الدستور وحده ألكثر الناس .. أجل : قال

  :وقد قال الشاعر قدميا.. ذلك متفق عليه عند البشر مجيعا : قال رجل منا
ــى ال    ــاس الفوض ــلح الن ال يص
  ســــــراة هلـــــــم 

   

ــادوا   ــاهلم س ــراة إذا جه   وال س

    

  والبيــت ال يبــتين إال علــى عمــد

   
  وال عمــاد إذا مل تــرس أوتــاد  

    
  فما ميزة النظام اإلسالمي يف هذا؟

يزة اإلسالم يف هذا أنه وضع القوانني اليت تتيح لشخص ما أو جلماعة ما هذه الوظيفة اخلطرية اليت تتوقف م: قال
  .عليها حياة الناس

  فما هذه الضوابط؟: قلنا
لقد ذكر القرآن الكرمي ضابطني عظيمني لذلك، تندرج ضمنهما سائر الضوابط، وذلك يف قوله تعاىل على : قال

  ) ٥٥:يوسف) (اجعلْنِي علَى خزائنِ الْأَرضِ إِني حفيظٌ عليم ﴿ قَالَ: لسان يوسف 
  .لقد ذكر اهللا يف هذه اآلية الكرمية ضابطني عظيمني، أما أوهلما، فاحلفظ، وأما الثاين، فالعلم

عى بل يس.. أما احلفظ، فيتمثل يف مجيع األخالق اليت جتعل من وكلت إليه هذه املهمة ال يسعى حلظ نفسه 
  .. حلفظ ما وكل به من شؤون الرعية 

فال ميكن أن تؤدى وظيفة من .. فيتمثل يف مجيع القدرات واخلربات اليت متكنه من أداء وظيفته .. وأما العلم 
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  فاجلاهل ال ينفع نفسه، فكيف ينفع غريه؟.. وظائف الوجود باجلهل 
اإلخالص امللهم  ٢ذي يقوم ذه الوظيفة اخلطريةال ١لقد فصل الفقهاء هاتني الصفتني، فذكروا من صفات اخلليفة

للصواب، وارب للخطأ، واحملقق للثواب يف كال األمرين، واحملقق يف نفس الوقت للتجرد من الصراعات النفسية 
  .واملؤثرات العاطفية واملصلحة الشخصية

  .هاوذكروا التوكل املعني على خوض التجربة قبل بدئها وعلى حتمل آثارها بعد متام
وذكروا الذكاء احملقق لإلحاطة بالقرار وآثاره واحتماالته وبدائله؛ بدقة ذهنية واستشفاف مستقبلي يستويف حق 

  .التفكري يف القرار بأسرع وقت ممكن حبيث ال يصل صاحب التفكري إىل مرحلة االستغراق النظري املضل واحملري
لتجربة القائمة لتحقيق كل عناصر الصحة والصواب وذكروا اخلربة املستخلصة من جتارب املاضي املشاة ل

بأسهل األساليب، وحتقيق أكرب العوامل املنبهة للتجربة إىل املزالق والثغرات اليت دفع مثنها أصحاب التجارب السابقة 
  .حىت ال يتضاعف الثمن وتتضاءل احلصيلة

اطمئناناً ... ن الشرعي واحلركي والنفسيوذكروا العزم الذي جيعل صاحب القرار منطلقاً بقراره بأقصى االطمئنا
ميلؤه ويتعداه منه إىل مجيع احمليطني به، فيطمئنوا كما اطمأن اطمئناناً واثقاً، بغري غرور يعمي عن احلقيقة، وبغري تردد 

  .يضيع اهلدف وحيري املشاركني له يف املوقف
ه، ويتنبه ا إىل احملاوالت الطبيعية املصاحبة وذكروا القوة الشخصية اليت يأخذ ا فرصته الكاملة يف اختاذ قرار

لكل قرار جديد، واليت حياول فيها أصحاا نقد أو رفض القرار من احمليطني بصاحب القرار عندما يكون حوله 
                                                

مصدر خلف خيلف :  اللّغةوخلالفة يف ) .. اخلليفة(لق على احلاكم العام لألمة اإلسالمية يف االصطالح الشرعي لقب يط)  ١(
يف إجراء  بقي بعده أو قام مقامه ، وكلّ من خيلف شخصاً آخر يسمى خليفةً ، لذلك مسي من خيلف الرسول : أي : خالفةً 

  .أمور الدين والدنيا خليفةً ، ويسمى املنصب خالفةً وإمامةًاألحكام الشرعية ورئاسة املسلمني يف 
هي محل الكافّة على مقتضى النظر الشـرعي ، يف مصـاحلهم   : (فقد عرفها ابن خلدون بقوله :  االصطالح الشرعيأما يف 

قيقة خالفة عن صاحب الشرع يف حراسة الـدين  فهي يف احل: مثّ فسر هذا التعريف بقوله ) .. األخروية ، والدنيوية الراجعة إليها
 . والدنيا
وكان لعصرهم وفهومهم للنصوص تأثريها يف .. واختلفوا يف عدها .. شروط اإلمامة حتدث فقهاء الفقه السياسي على )  ٢(
  .. ذلك 

يصلح معـه أن يكـون    القرشية والعلم الذي: الباقالينفمن الشروط اليت ذكرها .. وسنسوق هنا بعض ما ذكروا اختصارا 
  .قاضياً ، البصرية يف احلرب والسياسة ، الصالبة حبيث ال تلحقه رقة يف إقامة احلدود وضرب الرقاب واألبشار

العدالة ، والعلم املؤدي إىل االجتهاد ، وسالمة احلواس ، وسالمة األعضـاء ،  : أبو احلسن املاوردي ومن الشروط اليت ذكرها
  . ة الرعية ، والشجاعة ، والقرشيةو الرأي املفضي إىل سياس

  .وشروط تولية القضاء ، والبصر بأمور احلرب والسياسة و إقامة احلدود ، والعلم القرشية،: أبو يعلىوذكر 
العلم املؤدي إىل االجتهاد ، والعدالة ، وأقلها قبول شهادته حتمالً وأداًء ، والقرشية ، واالهتداء : عبد القاهر البغدادي وذكر 

  . أوجه السياسة وحسن التدبريإِىل
البلوغ ، العقل ، احلرية ، الذكورية ، النسب القرشي ، سالمة حاسيت السمع والبصر ، النجـدة ،  : أبو حامد الغزايلوذكر 

  .الكفاية ، العلم ، الورع
. .الغصب انعقاداً واسـتدامة  ن من الفقهاء من أجاز إمامة اجلاهل والفاسق بالعمل أو املعتقد، وإمامة االستيالء والقهر وأكما 

 .هذا الرأي لِإلمام أمحد بن حنبل وعلى رأس هؤالء أبو يعلى احلنبلي الذي نسب



 ١٢١ 

املخلص غري الذكي والذكي الفاقد للخربة؛ حيث سيتمثل كل فقد ألي عنصر من عناصر اإلخالص والذكاء واخلربة 
  ...اكسة لصاحب القراريف حماولة مع

وذكروا القوة الشخصية الىت ينشئ ا واقعاً جديداً، ويدخل ا يف مرحلة جديدة، وحيدث ا متغريات جديدة 
  .بقرار واحد يتطلب رجالً قوياً وزعيماً سياسياً

  .وذكروا صدق اإلميان الذي جيعله يتعرف على املصاحل بكل كيانه ومواهبه
ل به املناوأة من املختلفني معه داخل كيانه السياسي، واملتربصني به خارج كيانه، وذكروا الصرب الذى يتحم

الصرب اإلجيايب الذي حيقق املطالب .. والضاغطني عليه من العقول غري الفامهة، واحلاقدين عليه من النفوس غري السوية
  .املرحلية بال بطء اخلائف، وال ور املتحمس

األطمئنان لقراره، وختفف من وطأة اخلطأ إذا حدث، وتعني علي حتمل املعاناة  وذكروا األلفة اليت تعني علي
  .املترتبة علي اخلطأ

خري : (  وذكروا احلب الذي جيعل اجلميع يبذل كل ما يف وسعه؛ إلجناح قرار حيبون صاحبه، كما قال 
  ١)أمرائكم من حتبوم 

  .احلق املطلق وإنسانيتهوذكروا الربانية اليت حتمي اخلليفة من أي تناقض بني 
  .وذكروا البصرية اليت حتميه من غيبة الغاية عن تصوره

  .وذكروا العلم الذي حيمي الزعيم من الغفلة بالواقع وطبيعة األمور
  .ذا وغريه كثري ميكن للخليفة أن يسوس الناس سياسة رشيدة

  .ةإنه كالدرة اليتيم.. فأين مثل هذا الرجل : ضحك بعض احلاضرين، وقال
  .جل جناب احلق أن خيلي األرض من أصحاب القدرات املختلفة: ابتسم احلسني، وقال

  فما الذي حيول بينهم وبني الوصول إىل املناصب اليت هم أهل هلا؟: قال الرجل
لقد ذكر اهللا ذلك فقال حاكيا عن بين .. أصحاب النفوس واألهواء هم الذين حيولون بينهم وبينها : قال احلسني

﴿ أَلَم تر إِلَى الْملَإِ من بنِي :قال تعاىل .. ل وعنصريتهم اليت حالت بينهم وبني قبول احلاكم الذي رضيه اهللا هلم إسرائي
نْ كُتب علَيكُم الْقتالُ أَلَّا عسيتم إِإِسرائيلَ من بعد موسى إِذْ قَالُوا لنبِي لَهم ابعثْ لَنا ملكًا نقَاتلْ في سبِيلِ اللَّه قَالَ هلْ 

ا فَلَمنائنأَبا وارِنيد نا منرِجأُخ قَدو بِيلِ اللَّهي سلَ فقَاتا أَلَّا نا لَنملُوا قَالُوا وقَاتت مهنيلًا ما إِلَّا قَللَّووالُ تتالْق هِملَيع با كُت
ونحن وقَالَ لَهم نبِيهم إِنَّ اللَّه قَد بعثَ لَكُم طَالُوت ملكًا قَالُوا أَنى يكُونُ لَه الْملْك علَينا ) ٢٤٦(المني واللَّه عليم بِالظَّ

و كُملَيع طَفَاهاص الِ قَالَ إِنَّ اللَّهالْم نةً معس تؤي لَمو هنم لْكبِالْم قأَح لْكَهي متؤي اللَّهمِ والْجِسلْمِ وي الْعطَةً فسب هادز
 يملع عاسو اللَّهاُء وشي نالبقرة(﴾ )٢٤٧(م(  

  .ومع ذلك مل يقبلوا إىل أن رأوا املعجزة اليت تدهلم على أنه احلاكم الذي رضيه اهللا هلم
ألمم واجهت أنبيائها الذين هم أشرف الناس وأقدر الناس على فأكثر ا.. ومل يكن األمر قاصرا على بين إسرائيل 

حتمل مثل هذه املسؤوليات بالتكذيب واالحتقار لسبب بسيط كهذا السبب الذي أورده القرشيون يف رفضهم حملمد 
                                                

 رواه )  ١(



 ١٢٢ 

  .. ونَ :قال تعاىلركَاف ا بِهإِنو رحذَا سقَالُوا ه قالْح ماَءها جلَمقَ) ٣٠(﴿ ولٍ وجلَى رَآنُ عذَا الْقُرلَ هزلَا نالُوا لَو
  )الزخرف(﴾ )٣١(من الْقَريتينِ عظيمٍ 

﴿ أَهم يقِْسمونَ رحمةَ ربك نحن قَسمنا بينهم معيشتهم في الْحياة الدنيا :وقد رد اهللا عليهم هذا املنطق، فقال 
ضعا بنفَعرونَ وعمجا يمم ريخ كبةُ رمحرا ورِيخا سضعب مهضعذَ بختيل اتجرضٍ دعب قفَو مالزخرف(﴾ )٣٢(ه(  

  .لقد نسيت أهم شرط من شروط اخلليفة: قال رجل من القوم يظهر أن له عالقة بالفقهاء 
  وما هو؟: قال احلسني
وهكذا إىل أن .. وجده قرشي .. أبوه قرشي .. البد أن يكون اخلليفة قرشيا . .النسب القرشي : قال الرجل

  .. يصل نسبه إىل جد قريش األعلى 
  .. وعلى هذا نص مجيع الفقهاء .. لقد وردت النصوص الكثرية ذا 

األمر، قريش والة هذا :(  وقال ..  ١)الناس تبع لقريش يف اخلري والشر: (: (  لقد ورد يف احلديث قوله 
.. ٣)يكون من بعدي اثنا عشر أمري كلهم من قريش: ( وقال ..  ٢)فرب الناس تبع لربهم وفاجرهم تبع لفاجرهم

االئمة من قريش أبرارها امراء أبرارها ، وفجارها أمراء فجارها ، وإن أمرت عليكم قريش حبشيا جمدعا فامسعوا :( وقال
  ٤)رب عنقه فإن خري بني إسالمه وضرب عنقه فليتقدم عنهله وأطيعوا ما مل خيري أحدكم بني إسالمه وض

  .ولكن الشأن يف أن نفهم ما قال.. وليس الشأن فيما قال ..  صدق رسول اهللا : قال احلسني
  .وال حيتاج إىل أي تعسف تأويل.. ما قال واضح : قال الرجل
هذا أمر مقصود لذاته،  ل اهللا هل قول رسو: أجبين.. وسأقرب لك معىن ما قال .. اصرب علي : قال احلسني

  حبيث ال تصلح والية غري القرشي حبال من األحوال؟
  .قصد هذا لعل رسول اهللا .. نعم : قال الرجل
بل ميكن أن .. لقد أخرب اهللا تعاىل أن اخلالفة ميكن ال تكون يف غري القرشيني .. مل يقصده .. ال : قال احلسني

  )٢٦من اآلية: ص(﴿ يا داود إِنا جعلْناك خليفَةً في الْأَرضِ  ﴾ :اىل قال تع.. تكون يف غري العرب أصال 
  .ولكل أمة شريعتها.. ذاك شرع من قبلنا : قال الرجل
إن أمر عليكم : (: (  أمل تسمع قوله .. ويف شريعتنا ـ أيضا ـ ميكن أن يكون األمر كذلك : قال احلسني

امسعوا وأطيعوا ، وإن استعمل عليكم عبد :( ، وقوله ٥) فامسعوا له وأطيعواعبد جمدع أسود يقودكم بكتاب اهللا
يا أيها الناس اتقوا اهللا وإن أمر عليكم عبد حبشي جمدع فامسعوا له وأطيعوا ما : ( ، وقوله ٦)حبشي كأن رأسه زبيبة

                                                
 . رواه أمحد ومسلم)  ١(
 . رواه أمحد)  ٢(
 . رواه الترمذي)  ٣(
 . رواه احلاكم والبيهقي)  ٤(
 . رواه مسلم)  ٥(
 . رواه البخاري)  ٦(



 ١٢٣ 

  ؟١)أقام لكم كتاب اهللا
  .فتصح خالفته ذا االعتبار..  ميكن أن يصح ذلك عن طريق الغلبة واالستيالء: قال الرجل
  فكيف تزعم أنه أراد ذلك؟.. ذلك  مل يذكر رسول اهللا : قال احلسني
  .ألين لو مل أقل ذلك سأتعارض مع األحاديث اليت ختص هذا األمر يف القرشيني: قال الرجل
  .بعضه مع بعض يستحيل أن يتعارض كالم رسول اهللا .. ال : قال احلسني
  حتمل ما ورد يف اختصاص هذا األمر بالقرشيني؟ فكيف: قال الرجل
.. فقد كان للعرب يف ذلك احلني تبعية للقرشيني .. عن عصره يف هذا  لقد أخرب رسول اهللا : قال احلسني

فلذلك ذكر هلم من باب املصلحة .. ومنهم من مل يتمكن منه اإلسالم متكنا جيعله يتخلى عن هذا النوع من العصبيات 
  .مر يف القرشينيأن يكون األ

  .مع أن اإلسالم جاء لألمم مجيعا.. لكأين بك تتحدث عن العرب دون غريهم : قال الرجل
.. فلذلك كان احلكم فيها .. وكانت قريش أقوى العرب .. يف ذلك احلني صارت السلطة للعرب : قال احلسني

عه اهللا منهم وجعله يف قريش وسيعود كان هذا األمر يف محري، فرت: ( عن هذا عندما قال لقد أخرب رسول اهللا 
  ٢)إليهم

  .. وهذا يدل على أن األمر قد ال يبقى يف قريش  
كنا يف بيت رجل من األنصار، : ففي احلديث عن أنس ـ رضي اهللا عنه ـ قال .. بل ورد ما يدل على ذلك 

يكم حق ، ولكم مثل ذلك ما إذا األئمة من قريش ، وهلم عل: ( حىت وقف، فأخذ بعضادة الباب، فقال  فجاء النيب 
استرمحوا رمحوا، وإذا حكموا عدلوا، وإذا عاهدوا وفوا، فمن مل يفعل ذلك منهم فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس 

االئمة من قريش، وهلم عليكم حق ولكم مثل ذلك، ما إن استرمحوا رمحوا وإن استحكموا :( ، ويف رواية٣)أمجعني
ا فمن مل يفعل ذلك منهم فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني ال يقبل اهللا منه صرفا وال عدلوا، وإن عاهدوا وفو

  ٤)عدال
أما بعد يا معشر قريش، فإنكم أهل هذا األمر ما مل تعصوا اهللا فإذا عصيتموة بعث : ( ويف حديث آخر قال 

  ٥)عليكم من يلحاكم كما يلحى هذا القضيب
  .. حلديث أمرا آخر له أمهيته يف سياسة الناس ويف شروط اخلليفةبل إين أفهم فوق ذلك من ا

  ما هو؟: قال الرجل
من خالل خربيت يف الناس عرفت أن كل شعب من الشعوب أو طائفة من الطوائف قد متكن يف : قال احلسني

يف قريش،  امللك: ( ومن هذا الباب قال .. فلذلك تصري وكأا خلق فيها .. بعض أحياا من بعض الصفات 
                                                

 .رمذي واحلاكمرواه أمحد والت)   ١(
 . رواه أمحد والطرباين)  ٢(
 .رواه البخاري ومسلم)  ٣(
 . رواه أمحد والنسائي)  ٤(
 رواه أمحد )  ٥(



 ١٢٤ 

يف هذ احلديث عن بعض  فقد أخرب رسول اهللا ..   ١)والقضاء يف األنصار ، واألذان يف احلبشة ، واألمانة يف األزد
  .وحبال دون حال.. وذلك مرتبط بوقت دون وقت .. املواهب اليت وهبت للشعوب والقبائل املختلفة 

  .اضرب يل مثاال يقرب يل ذلك.. مل أفهم ذلك : قال الرجل
فلذلك إن .. أال ترى أن بعض الدول يف عصرنا تشتهر بصناعة من الصناعات تصري مرجعا فيها : قال احلسني

فاسم .. ومل نبحث فيما نشتريه منها إال عن الدولة املصنعة .. مل نعترب إال الصناعة األصلية .. قلدت صناعة تلك الدولة 
  .الدولة قد يدلنا على مدى براعة صناعتها

فقد .. بل ما كان يعذنيب فهمه له .. فقد فهمت من احلديث ما مل أكن أفهمه .. صدقت يف هذا : لقال الرج
  .كان يتعارض هذا يف ذهين مع ما ورد يف النصوص من أن أمر وراثة األرض هللا فهو يويل من يشاء ويعزل من يشاء

وة يف بين إسرائيل دون من سواهم من وقد رأيتنا يف إصرارنا على هذا نشبه إصرار اإلسرائيليني على بقاء النب
  .األمم

  .ومل حتدثنا عمن له سلطة توليته.. حدثتنا عن شروط اخلليفة : قام رجل منا، وقال
  .ذلك ما سنتحدث عنه يف الركن الثالث من أركان النظام السياسي يف اإلسالم: قال احلسني

  :الرعية
  سالمي؟فما الركن الثالث من أركان النظام السياسي اإل: قلنا
  .الرعية هم الذين يتشكل منهم نظام السياسة يف اإلسالم.. الرعية : قال
  .فال ميكن أن يكون هناك نظام من غري رعية.. ويف غري اإلسالم : قلنا
بل أقصد الشعب املمتلئ .. ال أقصد بالرعية الشعب ارد عن حرية الرأي، وقوة اإلرادة، ونفاذ العزمية : قال

بل ال ميكن للحاكم .. والقدرة على أن تكون له إرادته احلرة اليت يهاا احلاكم، وحيسب هلا حساا  باحلرية والوعي
  .أن حيكم الرعية من دوا

  تقصد االنتخاب؟: قلنا
  .بل أقصد كل ما يربط الرعية براعيها حىت عزله إن أرادت.. ال أقصد االنتخاب وحده : قال
  أيف اإلمكان ذلك؟: قلنا
  .. بل جيب على الرعية أن تعمل على عزل راعيها إن أساء .. أجل : قال
  وما منطلقاته؟.. فما هو؟ .. نرى أن للرعية شأنا يف النظام اإلسالمي : قلنا
.. والطاعة يف املعروف.. البيعة ملن توفرت فيه األهلية : ٢للرعية يف النظام السياسي اإلسالم أربع مسؤوليات: قال

  .وعزل من مل تتوفر فيه األهلية ..واملعصية يف املنكر 
  .فحدثنا عن أوهلا: قلنا

                                                
 . رواه أمحد والترمذي)  ١(
 . من هذه الرسالة) املسؤولية(سنرى مسؤوليات أخرى للرعية يف فصل )  ٢(



 ١٢٥ 

فال ميكن للحاكم أن يصري حاكما قبل أن ..  ١تبدأ عالقة الرعية براعيها يف النظام السياسي اإلسالمي بالبيعة: قال
  .يبايع

يدعو  فكان بني احلني واآلخر.. ـ باعتباره أول حاكم للمسلمني ـ ذلك على نفسه  لقد طبق رسول اهللا 
﴿ إِنَّ الَّذين يبايِعونك إِنما يبايِعونَ اللَّه يد اللَّه فَوق :قال تعاىل .. وقد ذكر القرآن الكرمي ذلك .. إىل البيعة وجيددها 

 ﴾ يهِمدة عليهم باهلداية ف)١٠:الفتح(أَيه سبحانه يف الثّواب فوق أيديهم يف الوفاء، ويده يف املندوق أيديهم يف ، فَي
  .الطّاعة

﴿ لَقَد :هذه اآلية الكرمية تتحدث عن بيعة الرضوان باحلديبية، وقد أنزل اللّه تعاىل فيمن بايعه فيها قوله تعاىل 
ينكلَ السزفَأَن ي قُلُوبِهِما فم ملفَع ةرجالش تحت كونايِعبإِذْ ي نِنيمؤنِ الْمع اللَّه يضحاً قَرِيباً ﴾ رفَت مهأَثَابو هِملَيةَ ع

  ) ١٨:الفتح(
كنا يوم احلديبية ألفاً وأربعمائة ، فبايعناه وعمر آخذ بيده حتت الشجرة : (وعن جابر ـ رضي اهللا عنه ـ قال

  ٢)بايعناه على أن ال نفر ، ومل نبايعه على املوت: (، وقال)وهي مسرة
قبل أن  ٣)بيعة النساء(على ما يسميه الفقهاء  األوىل بايع املسلمون الرسول ويف بيعة العقبة .. وقبل ذلك 

فعن عبادة بن الصامت ـ رضي اهللا عنه ـ وكان شهد بدراً ، وهو أحد النقباء ليلة العقبة ، ..  تفرض عليهم احلرب
ه شيئاً ، وال تسرقوا ، وال تزنوا ، بايعوين على أن ال تشركوا باللّ: (قال وحوله عصابة من أصحابه أنّ رسول اللّه 

وال تقتلوا أوالدكم ، وال تأتوا ببهتان تفترونه بني أيديكم وأرجلكم ، وال تعصوا يف معروف ، فمن وفّى منكم فأجره 
على اللّه ، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب يف الدنيا فهو كفّارة له ، ومن أصاب من ذلك شيئاً مثّ ستره اللّه ، فهو 

                                                
بايعته، وهـي  : وتطلق على الصفقة من صفقات البيع، ويقال.. لطّاعةاملبايعة على ا: معان ، فتطلق على  اللّغةللبيعة يف )  ١(

، وهو عبارة )١٠من اآلية: الفتح( ﴾إِنَّ الَّذين يبايِعونك إِنما يبايِعونَ اللَّه ﴿ :قال اللّه تعاىل .. من البيع والبيعة مجيعاً والتبايع مثله
  .باع ما عنده لصاحبه ، وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره كأنّ كلّاً منهما.. عن املعاقدة واملعاهدة

العهد على الطّاعة ، كأنّ املبايع يعاهد أمريه على أن يسلّم له النظر يف : (، كما عرفها ابن خلدون يف مقدمته  اصطالحاًوهي 
ن األمر على املنشط واملكره ، وكانوا إذا بايعوا أمر نفسه وأمور املسلمني ، ال ينازعه يف شيء من ذلك ، ويطيعه فيما يكلّفه به م

األمري وعقدوا عهده جعلوا أيديهم يف يده تأكيداً للعهد ، فأشبه ذلك فعل البائع واملشتري ، وصارت البيعة تقتـرن باملصـافحة   
 )باأليدي

 . رواه مسلم)  ٢(
اَءك الْمؤمنات يبايِعنك علَى أَنْ ال يشرِكْن بِاللَّه شيئاً وال يسرِقْن وال يا أَيها النبِي إِذَا ج﴿ :وهي املذكورة يف قوله تعاىل )   ٣(

عال يو هِنلجأَرو يهِندأَي نيب هرِينفْتي انتهبِب نيأْتال يو نهالدأَو لْنقْتال يو نِنيزيايِعفَب وفرعي مف كينإِنَّ  ص اللَّـه نلَه رفغتاسو نه
يمحر غَفُور ١٢:املمتحنة(﴾  اللَّه(  

﴿ :ميتحن بقول اللّه تعاىل كانت املؤمنات إذا هاجرن إىل رسول اللّه : وروى مسلم عن عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ قالت  
نايِعبي اتنمؤالْم اَءكإِذَا ج بِيا النها أَيي نِنيزال يو رِقْنسال يئاً ويش بِاللَّه رِكْنشلَى أَنْ ال يع إىل آخر اآلية ، قالت عائشـة  ﴾ك ) :

  )فمن أقر ذا من املؤمنات فقد أقر باحملنة
يـد   اللّه  انطلقن فقد بايعتكن، وال واللّه ما مست يد رسول: إذا أقررن بذلك من قوهلن، قال هلن  وكان رسول اللّه 

  .امرأة قطّ ، غري أنه بايعهن بالكالم
على النساء قطّ إالّ مبا أمره اللّه عز وجلّ ، وما مست كف  واللّه ما أخذ رسول اللّه : قالت عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ   

 )كف امرأة قطّ ، وكان يقول هلن إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كالماً رسول اللّه 



 ١٢٦ 

  .، فبايعناه على ذلك)ىل اللّه ، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبهإ
وقد ذكر القرآن الكرمي ذلك، قال .. بل بايعه النساء .. بعد ذلك مرات على حسب األحوال  وقد بايعوه 

بِاللَّه شيئاً وال يسرِقْن وال يزنِني وال يقْتلْن ﴿ يا أَيها النبِي إِذَا جاَءك الْمؤمنات يبايِعنك علَى أَنْ ال يشرِكْن :تعاىل 
فَب وفرعي مف كينصعال يو هِنلجأَرو يهِندأَي نيب هرِينفْتي انتهبِب نيأْتال يو نهالدأَو إِنَّ اللَّه اللَّه نلَه رفغتاسو نهايِع

ر غَفُور ﴾ يم١٢:املمتحنة(ح(  
املدينة مجع  ملّا قدم رسول اللّه :  قالت أم عطية ـ رضي اهللا عنها ـ تصف بيعة من بيعات للنساء له  

أنا : نساء األنصار يف بيت، مثّ أرسل إلينا عمر بن اخلطّاب فقام على الباب ، فسلّم ، فرددن عليه السالم ، فقال 
فمد يده من خارج البيت ومددنا أيدينا من داخل . نعم: أن ال تشركن باللّه شيئاً فقلن  :إليكن  رسول رسول اللّه 

  . ١اللّهم اشهد: البيت مثّ قال 
وهي دليل على أن من سنة احلاكم الراشد أن يبادر كل ..  هذه مناذج عن بعض بيعات املؤمنني لرسول اهللا 

  .ةحني طالبا بيعة رعيته على حسب األحوال املختلف
  أال يكفي احلاكم أن يبايع مرة واحدة؟.. ما احلاجة للبيعة كل مرة : قال رجل منا
مث جتد .. فهو قد حيكم رعيته يف ظرف معني .. ال يكفي احلاكم الراشد أن يبايع مرة واحدة : قال احلسني

يهم كل حني حىت يقفوا ولذلك حيتاج أن يأخذ رأ.. ظروف أخرى، وقد يضع هلا احلاكم من الربامج ما يتناسب معها 
  ..مع ما يريد أو خيالفوه 

  .إذن ما أسرع أن يعزل هذا احلاكم يف رعية ال تعرف إال أهواءها: قال الرجل
ال يستطيع احلاكم أن حيكم رعية ال تثق فيه وال تتقبله وليس هلا من العزم ما تستطيع به أن تنفذ ما : قال احلسني

  . يطلبه منها مما تقتضيه السياسة
  .. ولكن اجتماع الرعية كل حني ملثل هذا ال ميكن : ال الرجلق

وهم أهل الشوكة من العلماء ) .. أهل احللّ والعقد(لقد رتب النظام اإلسالمي هلذا من يسمون بـ : قال احلسني
  .٢والرؤساء ووجوه الناس الّذين حيصل م متكن اإلمام من واليته

منها العدالة اجلامعة لشروطها الواجبة يف الشهادات من اإلسالم والعقل . .وقد اشترط الفقهاء يف هؤالء أمورا 
  .والبلوغ وعدم الفسق واكتمال املروءة

                                                
 .ابن حبان يف صحيحه رواه)  ١(
  :ينقسم أهل احلل والعقد إىل قسمني)  ٢(

أهل االختيار هم الّذين وكّل إليهم اختيار اإلمام، وهم مجاعة من أهل احللّ والعقد ، وقد يكونون مجيع أهل احلـلّ والعقـد،   
 .وقد يكونون بعضاً منهم

  .البارزة يف أهل احللّ والعقد هي الشوكةكما أن الصفة .. أهل الشورى، والصفة البارزة فيهم هي العلم 
وقد ورد أنّ أبا بكرٍ ـ رضي اهللا عنه ـ كان إذا حزبه أمر استدعى عمر بن اخلطّاب وعثمان بن عفّان وعبد الـرمحن بـن     

ان مـن  عوف ومعاذ بن جبلٍ وأيب بن كعبٍ وزيد بن ثابت ، وكلّ هؤالء كان يفيت يف خالفة أيب بكرٍ ، فاستشارهم يف حني ك
بني الّذين تولّوا بيعة أيب بكرٍ من أهل احللّ والعقد بشري بن سعد ، ومل يكن بشري من أهل الفتوى من الصحابة ، ولكنـه كـان   

 .إنه أول من بايع أبا بكرٍ الصديق يوم السقيفة من األنصار: ويقال –اخلزرج  -مسموع الكلمة يف قومه 
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  .ومنها العلم الّذي يوصل به إىل معرفة من يستحق اإلمامة على الشروط املعتربة فيها
  .ومنها الرأي واحلكمة املؤديان إىل اختيار من هو أصلح لإلمامة

  .ن يكون من ذوي الشوكة الّذين يتبعهم الناس ، ويصدرون عن رأيهم ، ليحصل م مقصود الواليةومنها أ
  .ومنها اإلخالص والنصيحة للمسلمني

لقد قرأت يف كتاب فقهي يف هذا الباب ذكر عدد من تنعقد م اإلمامة من أهل احللّ : قال رجل من احلاضرين
د إالّ بأكثرية أهل احللّ والعقد من كلّ بلد ، ليكون الرضى به عاماً ، والتسليم فذكر بعضهم أا ال تنعق..  ١والعقد

يف حني ذهب آخرون إىل أن أقلّ من تنعقد به منهم مخسة ، جيتمعون على عقدها ، أو يعقدها .. إلمامته إمجاعاً 
  .هذا اخلالف الواقع فكيف ميكن أن يطبق هذا مع.. وسكت آخرون عن ذكر العدد.. أحدهم برضى األربعة 

  .للخالف الفقهي أصوله وأدلته الشرعية اليت تستند للمصادر األصلية.. هذا ليس خالفا فقهيا : قال احلسني
  فما تسمي هذا؟: قال الرجل
ومثل هذا كثري .. هؤالء يقترحون حلوال معينة وال يفتون .. ما ذكرته هو أشبه شيء باملقترحات : قال احلسني

  .فهو ذا الباب ألصق.. ك الكتب مما ورد يف تل
أن يقول كلّ من أهل احللّ والعقد املبايعني ملن : وقد قرأت يف هذا الكتاب يف ذكر كيفية البيعة: قال الرجل
  .قد بايعناك على إقامة العدل واإلنصاف والقيام بفروض اإلمامة: يبايعونه باخلالفة 
فيمكن لألمة أن ختتار يف كل حني .. ليس هلا حق اإللزام  كلها أوصاف هليئات.. هذا مثل ذاك : قال احلسني

  .أسلوا اخلاص يف املبايعة
  ؟الثانيةفما .. عرفنا املسؤولية األوىل : قلنا
فتنفذ ما .. فالرعية اليت بايعت اإلمام ينبغي أن ختلص لبيعتها .. املسؤولية الثانية هي الطاعة يف املعروف : قال

﴿ إِنَّ الَّذين يبايِعونك إِنما يبايِعونَ اللَّه يد اللَّه :لقد ذكر اهللا تعاىل ذلك، فقال .. يطيع اهللا تقتضيه من طاعته ما دام 
  )١٠:الفتح(ظيماً ﴾ ه أَجراً عفَوق أَيديهِم فَمن نكَثَ فَإِنما ينكُثُ علَى نفِْسه ومن أَوفَى بِما عاهد علَيه اللَّه فَسيؤتي

  )١من اآلية: املائدة)(﴿ يا أَيها الَّذين آمنوا أَوفُوا بِالْعقُود :، فقال ٢وأمر بالوفاء بالعقود
                                                

امة تنعقد بإمجاع أهل احللّ والعقد على املبايعة ، ومببايعة مجهور أهل احللّ والعقد من كلّ بلـد  اتفق الفقهاء على أنّ اإلم)  ١(
  .، وذهب بعض الفقهاء إىل أنها ال تنعقد بأقلّ من ذلك ، ليتم الرضا به والتسليم إلمامته

مهور أهل احللّ والعقد ، قـال أمحـد يف روايـة    أما انعقاد اإلمامة باختيار أهل احللّ والعقد فال تنعقد إالّ جب: قال أبو يعلى 
وظاهر هـذا أنهـا   : قال أبو يعلى .. اإلمام الّذي جيتمع قول أهل احللّ والعقد عليه ، كلّهم يقول هذا إمام: إسحاق بن إبراهيم 

  .تنعقد بأقلّ من ذلك: وقيل .. تنعقد جبماعتهم
قد املالكية واحلنابلة، وقال املعتزلة بانعقادها خبمسـة ، وقـال الشـافعية    وممن قال بعدم انعقادها إالّ جبمهور أهل احللّ والع

 .بانعقادها باألربعة والثّالثة واالثنني ، وقال احلنفية بانعقادها بواحد
ولذلك، فإن البيعة ـ عندهم ـ هي عبارة عـن عقـد      : تعامل الفقهاء مع الوالية باعتبارها عقدا من العقود الشرعية)   ٢(
وثانيهما الشخص الّـذي أداهـم   .. اة واختيار ال يدخله إكراه وال إجبار ، وهو عقد بني طرفني أحدمها أهل احللّ والعقدمراض

  .اجتهادهم إىل اختياره ممن قد استوفوا شرائط اإلمامة ليكون إماماً هلم
يهم شروطها ، فقدموا للبيعة منهم أكثـرهم  فإذا اجتمع أهل احللّ والعقد لالختيار ، وتصفّحوا أحوال أهل اإلمامة املوجودة ف
  .فضالً وأكملهم يف تلك الشروط ، ومن يسرع الناس إىل طاعته وال يتوقّفون عن بيعته



 ١٢٨ 

 ﴿ من الْمؤمنِني رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيه:وأثىن اهللا على املؤمنني بصدق الوفاء ببيعام وعهودهم، فقال 
  )٢٣:األحزاب(فَمنهم من قَضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلُوا تبديالً ﴾ 

وقد ورد يف السنة احلث على الوفاء مبا تتطلبه البيعة، وورد فيها يف نفس الوقت ديد من نقض بيعته من غري 
  : موجب

لصا ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق أربع من كن فيه كان منافقا خا: ( قال رسول اهللا 
  ١)إذا حدث كذب ، وإذا اؤمتن خان ، وإذا عاهد غدر ، وإذا خاصم فجر: حىت يدعها 
  ٢)لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فالن: (وقال 

أعطى يب مث غدر ، ورجل  ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة ، رجل - تعاىل  - يقول اهللا : (وقال يف احلديث القدسي
   ٣)باع حرا فأكل مثنه ، ورجل استأجر أجريا فاستوىف منه العمل ومل يعطه أجره

من خلع يدا من طاعة اهللا لقي اهللا يوم القيامة وال حجة له ، ومن مات وليس يف عنقه بيعة مات ميتة : ( وقال 
   ٤)جاهلية

أته منيته وهو يؤمن باهللا واليوم اآلخر وليأت إىل الناس من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل اجلنة فلت: (وقال 
الذي حيب أن يؤتى إليه ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده ومثرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء أحد ينازعه فاضربوا 

   ٥)عنق اآلخر
  ؟الثالثةفما .. عرفنا املسؤولية الثانية : قلنا
وما اخللفاء إال .. فقد عرفنا أن اهللا هو احلاكم األعلى للمسلمني ..  املنكراملسؤولية الثالثة هي املعصية يف: قال

  .وال يصح أن يعصى احلاكم األعلى بطاعة النائب األدىن.. نواب 
سرية،   بعث النيب : قال منها ما روي عن علي .. وقد ورد يف النصوص الكثرية ما يدل على هذا 

: بلى قال: أن تطيعوين قالوا أليس أمركم النيب : يطيعوه فغضب، فقال فاستعمل رجال من األنصار، وأمرهم أن
ادخلوها، فهموا، وجعل بعضهم ميسك بعضا، ويقولون : أوقدوا نارا فأوقدوها فقال: فامجعوا يل حطبا فجمعوا فقال

و دخلوها ما خرجوا ل: ( فقال  من النار، فما زالوا حىت مخدت النار، فسكن غضبه، فبلغ النيب  فررنا إىل النيب 
فهذا األمري أمر أصحابه مبا جيلب املضرة هلم ، وينفي مصاحلهم، فأمرهم ..  ٦)منها إىل يوم القيامة، الطاعة يف املعروف

 م لو أطاعوه فدخلوا النار ما خرجوا منهامبعصيته يف ذلك، بل أخرب أ.  
                                                                                                                                 
فإذا تعين هلم من بني اجلماعة من أداهم االجتهاد إىل اختياره عرضوها عليه ، فإن أجاب إليها بـايعوه عليهـا ، وانعقـدت    

زم كافّة األمة الدخول يف بيعته واالنقياد لطاعته ، وإن امتنع من اإلمامة ومل جيب إليها مل حيـرب عليهـا ،   ببيعتهم له اإلمامة ، فل
 .وعدل عنه إىل من سواه من مستحقّيها

 . رواه البخاري ومسلم)  ١(
 .رواه البخاري ومسلم ) ٢(
 . رواه البخاري)  ٣(
 . رواه مسلم)  ٤(
 .رواه مسلم  )٥(
 .ي ومسلمرواه البخار  )١(



 ١٢٩ 

ما أحب وكره، ما مل يؤمر مبعصية فإذا أمر السمع والطاعة على املرء املسلم في:( يذكر قاعدة ذلك وقال 
  ٢)ال طاعة لبشر يف معصية اهللا: ( ، وقال ١)مبعصية فال مسع وال طاعة

  ؟الرابعةفما .. عرفنا املسؤولية الثالثة: قلنا
  .. املسؤولية الرابعة هي عزل الوايل إن أساء : قال

وقد ورد يف احلديث عن أيب هنيدة وائل بن  ..كيف تقول ذلك : قاطعه الرجل الذي له عالقة بالفقهاء، وقال
يا نيب اهللا ، أرأيت إن قامت علينا : ، فقال سأل سلمة بن يزيد اجلعفي رسول اهللا : قال  - رضي اهللا عنه  - حجر 

امسعوا وأطيعوا ، :( ، مث سأله ، فقال رسول اهللا  ٣أمراء يسألونا حقهم ، ومينعونا حقنا ، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه
   ٤)ا عليهم ما محلوا ، وعليكم ما محلتمفإمن

) إا ستكون بعدي أثرة وأمور تنكروا:( قال رسول اهللا : قال  - رضي اهللا عنه  - وعن عبد اهللا بن مسعود 
   ٥)تؤدون احلق الذي عليكم ، وتسألون اهللا الذي لكم:(يا رسول اهللا ، كيف تأمر من أدرك منا ذلك ؟ قال: قالوا 

من أطاعين فقد أطاع اهللا ، ومن عصاين فقد :(قال رسول اهللا : ـ رضي اهللا عنه ـ قال  وعن أيب هريرة
  ٦)عصى اهللا ، ومن يطع األمري فقد أطاعين ، ومن يعص األمري فقد عصاين

من كره من أمريه شيئا فليصرب ، فإنه من خرج من :( قال وعن ابن عباس ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول اهللا 
  ٧ )مات ميتة جاهليةالسلطان شربا 

   ٨)من أهان السلطان أهانه اهللا:(يقول مسعت رسول اهللا : قال  - رضي اهللا عنه  - وعن أيب بكرة 
  .وليس الشأن فيما قال، ولكن الشأن يف أن نفهم ما قال.. يف كل ذلك  صدق رسول اهللا : قال احلسني
  فما الفهم الصحيح الذي تراه هلذا؟: قال الرجل
  .. ألنه ال ميكن أن تنتظم أمور حياتنا من غري ذلك .. أن نطيع الوالة  لقد أمرنا رسول اهللا : قال احلسني

.. وقد خيطئ وقد يصيب .. فاحلاكم بشر .. وهذا ال حرج فيه .. وهذه الطاعة قد يعترضها أحيانا ما يشوشها 
ا نطلب من اهللا أن يرسل لنا أنبياء ولصرن.. ولو أن كل حاكم أخطأ خطأ بسيطا عزل وأهني ملا قامت للوالية سوق 

  .ليحكمونا
، فقال فيما أخذ علينا  بايعنا النيب : ومن هذا الباب ما حدث به عبادة بن الصامت ـ رضي اهللا عنه ـ قال

أن بايعنا على السمع والطاعة يف منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن ال ننازع األمر أهله إال أن تروا 
                                                

 .رواه البخاري ومسلم  )٢(
 .رواه ابن حبان وابن أيب شيبة وأمحد والطيالسي  )١(
قد غضب أن تصل أمته إىل هذه الدرجة اليت يكـون   وكأنه .. له داللة عظيمة يف هذا الباب  إعراض رسول اهللا )  ٣(

 .. فيها مثل هؤالء الوالة 
 .رواه مسلم)   ٤(
 . رواه البخاري ومسلم)  ٥(
 .رواه البخاري ومسلم)   ٦(
 .رواه البخاري ومسلم)   ٧(
 .حديث حسن: رواه الترمذي ، وقال)   ٨(
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  .١بواحاً عندكم فيه من اهللا برهان كفراً
وطاعة ذلك تؤدي إىل حمالة إىل .. فالبعض يتصور ما ليس له حبق حقا .. باإلضافة إىل أن احلقوق قد تلتبس 

  .وسيطرة األهواء ال تؤدي إال إىل الفتنة.. سيطرة األهواء  
إمنا :( إىل ذلك يف قوله شار رسول اهللا وقد أ.. باإلضافة إىل أن لألوضاع املختلفة تأثريها يف تصرفات احلاكم 

أنا بشر ، وإنكم ختتصمون إيل ، ولعل بعضكم أن يكون أحلن حبجته من بعض ، فأقضي له بنحو ما أمسع ، فمن 
  ٢ )قضيت له حبق أخيه فإمنا أقطع له قطعة من النار

لعدول أن على األمة أن تفعل بل قد ذكر الفقهاء ا.. وهذا كله ال يعين عدم الوقوف يف وجه احلاكم إن أخطأ 
  ..بل قد دعا خلفاء األمة العدول إىل ذلك ..  ٣ذلك بكل ما أوتيت من قوى

اختار املسلمون أبا بكر ـ رضي اهللا عنه ـ خليفة عليهم، فكانت أول  فقد روي أنه بعد موت رسول اهللا 
ينوين، وإن أسأت فقوموين، أطيعوين ما أيها الناس، قد وليت عليكم ولست خبريكم، إن أحسنت فأع: ( خطبة قاهلا 

  )أطعت اهللا ورسوله فإن عصيت اهللا ورسوله فال طاعة يل عليكم
لوددت أين وإياكم يف سفينة يف : (وعندما ويل عمر ـ رضي اهللا عنه ـ أمر املسلمني بعد أيب بكر خطب، فقال

، فقال )م، فإن استقام اتبعوه، وإن جنف قتلوهجلة البحر تذهب بنا شرقاً وغرباً فلن يعجز الناس أن يولوا رجالً منه
  )ال، القتل أنكل ملن بعده: (فقال عمر! وإن تعوج عزلوه؟: وما عليك لو قلت: طلحة

  :التنظيمات
فحدثنا عن الركن .. حدثتنا عن الركن الثالث من األركان اليت يقوم عليها النظام السياسي اإلسالمي : قلنا

  .الرابع
.. ساما رسم على لوحته صورة حلديقة زينها بأمجل الزهور واأللوان، ونسقها تنسيقا بديعا أرأيتم لو أن ر: قال

  وجعل الشمس خضراء؟.. وجعل املياه محراء .. فجعل أوراق األشجار سوداء .. لكنه تالعب باأللوان 
  .ال شك أن هذا رسام هازل: قلنا
أى أن كل الرسامني يرمسون األوراق خضراء، فراح وقد ر.. ولكنه أراد أن يبدع .. هو رسام جاد .. ال : قال

  .حيوهلا إىل سوداء
  .فهذا جمنون إذن: قلنا
  مل ترون جنونه؟: قال
  ..ألن اإلبداع ال يكون بالتالعب حبقائق األشياء : قلنا
  ففيم يكون إذن؟: قال
  .يف تنسيقه واختياراته واإلحياءات اليت تعرب عنها صوره: قلنا

                                                
 . البخاريرواه )  ١(
 .رواه البخاري ومسلم)   ٢(
 . من هذه الرسالة) مسؤولية(ذكرنا أمثلة عن ذلك يف فصل )  ٣(
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  د بكل هذا؟ما تري: قال رجل منا
فالدستور  اإلهلي دوره أن يبني فطر األشياء وحقائقها .. أريد أن أبني لكم العالقة بني التنظيمات والدستور : قال

  .وأما التنظيمات، فدورها أن جتعل صورة احلياة مجيلة حية ممتلئة بالسعادة.. حىت ال يتالعب الساسة ا 
  المي؟فما عالقة هذا بالنظام السياسي اإلس: قلنا
كما أن اإلسالم تشدد يف دستوره الذي حيفظ حقائق األشياء، فإنه يف مقابل ذلك تفتح تفتحا تاما على كل : قال

  .فاحلياة ال تستقيم إال بالتنظيمات الصاحلة اليت تيسر للرعية حياا.. ما خيدم احلياة من تنظيمات 
  فهل تضرب لنا أمثلة تقرب لنا ذلك؟: قلنا
  ؟ ١الدواوينهل مسعتم ب: قال

وقد روي يف ذلك أنه .. لقد روي أن عمر بن اخلطّاب هو أول من اقتبسها .. وكيف ال نعرفها؟ : قال رجل منا
فاستكثره .. مخسمائة ألف درهمٍ: ماذا جئت به ؟ فقال : ملّا قدم عليه أبو هريرة رضي مبالٍ من البحرين ، فقال له عمر 

ال أدري ، فصعد : أطيب هو؟ فقال : م ، مائة ألف مخس مرات ، فقال عمر نع: أتدري ما تقول؟ قال : عمر ، فقال
أيها الناس قد جاءنا مال كثري ، فإن شئتم كلنا لكم كيالً ، وإن : عمر املنرب ، فحمد اللّه تعاىل وأثىن عليه ، مثّ قال 

عاجم يدونون ديواناً هلم، فدون أنت هلم يا أمري املؤمنني قد رأيت األ: شئتم عددنا لكم عداً، فقام إليه رجل فقال
  .ديواناً

هذا بعث قد أعطيت أهله : وروي أن سبب وضعه أنّ عمر بعث بعثاً ، وكان عنده اهلرمزان ، فقال لعمر 
األموال فإن ختلّف منهم رجل وآجل مبكانه ، فمن أين يعلم صاحبك به ، فأثبت هلم ديواناً ، فسأله عن الديوان حتى 

  .هفسره ل
وأا بذلك بدعة دخلت الدين .. إن هذا يدل على أن الدواوين ليست من النظام السياسي اإلسالمي : قال آخر

  .. وأن .. وأن احلضارة اإلسالمية كانت بالتايل عالة على غريها من احلضارات .. 
فقد .. فتوحة وبألسنتهم ومما يدل على هذا أن أعمال الدواوين كانت بأيدى أبناء البالد امل: قاطعه آخر، وقال

كتب ديوان الشام باليونانية أو الرومية كما يسميها املسلمون، وديوان مصر ا أيضا وبالقبطية، وديوان العراق 
بالفارسية، وديوان إفريقية بالرببرية، وظل األمر على هذا احلال حىت كان عهد اخلليفة األموى عبد امللك بن مروان ، 

  .ذه الدواوين مجيعها إىل العربية، وهو ما عرف بتعريب الدواوينفصدرت األوامر بنقل ه
.. وليس هلا عالقة بالسياسة .. الدواوين ال وطن هلا .. فليس األمر كما تقولون .. حسبكما : قال احلسني

وهي وسيلة ميكن أن .. وميكنك أن تكتب يف السجالت كفرا كما ميكن أن تكتب إميانا .. الدواوين سجالت 
                                                

ى الكتاب الّذي يكتب فيه أهل اجليش وأهل العطيـة ،  مجع ديوان، ، ويطلق على جمتمع الصحف ، وعل: لغة: الدواوين)   ١(
الكتبـة  : معاين الديوان مخسـة  : وعلى جريدة احلساب ، مثّ أطلق على احلساب ، مثّ على موضع احلساب ، ويف تاج العروس 

  .وحملّهم ، والدفتر، وكلّ كتابٍ ، وجمموع الشعر
لديوان موضوع حلفظ ما يتعلق حبقوق السلطنة من األعمـال واألمـوال   ا: وقد عرفها املاوردى ىف األحكام السلطانية بقوله 

ومن يقوم ا من اجليوش والعمال ، مث أطلقت الكلمة أيضا من باب ااز على املكان الذى حتفظ فيه السجالت وجيرى العمـل  
 .ا
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  .مها يف اخلري كما ميكنك أن تستخدمها يف الشرتستخد
وسجلوا ذلك يف كتب الفقه .. ولكنا نعلم أن املسلمني اهتموا بتدوين الدواوين وتنظيمها : قال رجل آخر

: فمن الشروط اليت أوردها املاوردي لديوان اجليش.. وقد رأيت الفقهاء يضعون شروط أهل كل ديوان .. السياسي 
واحلرية، وعلل .. ك بأنّ الصيب من مجلة الذّراري واألتباع ، فكان عطاؤه جارياً يف عطاء الذّراريالبلوغ، وعلل ذل

واإلسالم، وعلل ذلك بأنّ اجلندي يدفع عن امللّة باعتقاده .. ذلك بأنّ اململوك تابع لسيده ، فكان داخالً يف عطائه 
.. وأن يكون فيه إقدام على احلرب ومعرفة بالقتال.. عة من القتالوالسالمة من اآلفات املان.. ويوثق بنصحه واجتهاده
  .وأن يتجرد عن كلّ عملٍ

ومثل هذا ذكر شروط ذوي الواليات ، كالوالة والقضاء والعلماء والسعاة على املال مجعاً وحفظاً وقسمةً وحنو 
  .ذلك ، وأئمة الصالة واملؤذّنني
ليس أحد أحق ذا املال من أحد ، إنما هو الرجل وسابقته ، والرجل (: كما قال عمر .. ومثلهم ذوو احلاجات 

  )وغناؤه ، والرجل وبالؤه ، والرجل وحاجته
ومن أمثلة ذلك أن أبا بكرٍ الصديق .. بل قد رأيتهم خيتلفون يف هذا كما خيتلفون يف سائر أبواب الفقه: قال آخر

وان يف العطاء، وال يريان التفضيل بالسابقة ، وإىل هذا ذهب الشافعي ومالك من وعلي كانا يريان التسوية بني أهل الدي
  .الفقهاء

فقد كانا يريان التفضيل بالسابقة يف اإلسالم ، وزاد عمر .. وعلى خالفهما سار عمر بن اخلطّاب وعثمان 
  .من الفقهاء أبو حنيفة وأمحد وفقهاء العراق وأخذ بقوهلما.. مع السابقة يف اإلسالم التفضيل بالقرابة من رسول اللّه 

أتسوي بني من هاجر اهلجرتني وصلّى إىل القبلتني، : (وقد روي أن عمر ناظر أبا بكرٍ حني سوى بني الناس فقال
غٍ ، إنما عملوا للّه وأجورهم على اللّه ، وإنما الدنيا دار بال: فقال له أبو بكرٍ ) ومن أسلم عام الفتح خوف السيف؟

  .كمن قاتل معه ال أجعل من قاتل رسول اللّه : فقال عمر 
  :لقد وقع اخلالف يف عدد الدواوين.. ومل يقتصر األمر على ذلك : قال آخر

فقد بدأ عمر بديوان اجلند، ويعرف أيضا بديوان اجليش أو العطاء، واختص بتدوين أمساء اجلند وأوصافهم 
قد وصل ديوان اجلند إىل أقصى مراحل تطوره ىف أيام اخلالفة الفاطمية، حيث و.. وأنسام وما خيصهم من العطاء 

  .صار يضم ثالثة دواوين ، هى اجلند والرواتب واإلقطاع
مث ظهر ديوان اخلراج، وقد نشأ ىف عهد اخلليفة عمربن اخلطاب بعد أن اتسعت ىف عهده رقعة الدولة اإلسالمية 

على جباية األموال وتدوين ما يرد منها إىل بيت املال وأوجه اإلنفاق العام، وكثرت األموال ، وغدت مهمته اإلشراف 
  .فرع ىف كل والية - مع االتساع - وأضحى له 

وملا كان عهد بىن أمية، ونشطت حركة الفتوح ، وامتدت أطراف الدولة ، قامت عدد من الدواوين اجلديدة، 
نا لسرية أمور الدولة، حىت أصبح ديوان اخلامت يعد أهم دواوين كان ىف مقدمتها ديوان اخلامت الذى أنشأه معاوية ضما

الدولة اإلسالمية، وكانت مهمته تشمل أوامر اخلليفة ورسائله وحزمها خبيط ولصقه بالشمع مث ختمه خبامت اخلليفة حىت 
  .ال جيرو أحد على فضه سوى املرسل إليه

بديوان اإلنشاء، ويشرف على الرسائل الواردة من وقد كمل عمل هذا الديوان ديوان الرسائل الذى عرف أيضا 
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الواليات إىل اخلليفة، أو من هذا إىل عماله ىف األمصار، وازدادت أمهية هذا الديوان تدرجييا حىت صار الكثريون 
يتنافسون للعمل فيه ، وبلغ قيمة ازدهاره ىف مصر زمن الفاطميني واأليوبيني واملماليك ، ومن بني أعظم من شغلوا 

  .ئاسته القاضى الفاضل والقلقشندىر
وبعد ذلك تعددت الدواوين ىف الدولة اإلسالمية بتطور عهودها، فظهر ديوان الربيد، وقد قال فيه أبو جعفر 

أما أحدهم .. هم أركان امللك، واليصح امللك إال م: ما كان أحوجىن إىل أن يكون على باىب أربعة نفر:( املنصور
لومة الئم، واآلخرصاحب شرطة ينصف الضعيف من القوى، والثالث صاحب خراج ال يظلم  فقاض ال تأخذه ىف اهللا

  )ـ صاحب بريد يكتب إىل خبرب هؤالء على الصحة: الرعية، والرابع ـ وعض على أصبعه السبابة ثالث مرات وقال
لرب والصدقات ، وديوان وإىل جانب هؤالء مجيعا ظهر ديوان الطراز، وديوان التوقيع ، وديوان اجلهبذة، وديوان ا

  .الزمام ، وغريها
  .فإن لكم ثقافة حمترمة يف هذا الباب.. بورك فيكم : قال احلسني
  .لسنا ندري إىل اآلن عالقة هذا مبا حنن فيه: قال رجل منا
  ..لقد مسعتكم تتحدثون أن اخللفاء أبدعوا يف تدوين الدواوين وتنظيمها : قال احلسني
  .ا من األمم من حوهلموقد أخذوا هذ: قال الرجل
هو من التطبيق الذي أتاحه اهللا لعقولنا من : أو قل.. فهذا ليس من الدين .. ال حرج يف ذلك : قال احلسني

  .الدين
  ما تعين؟: قال الرجل
إن اهللا حيب إذا عمل :( يقرر ذلك ويدعو إليه قال رسول اهللا .. لقد أمرنا بإتقان األعمال : قال احلسني

  ١)أن يتقنهأحدكم العمل 
إن اهللا كتب اإلحسان على كل : (اإلحسان أصال من أصول الدين وقمة من قممه، فقال  واعترب رسول اهللا  

   ٢)شيٍء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذحبتم فأحسنوا الذحبة، وليحد أحدكم شفرته، ولريح ذبيحته
دالة واجبة من جهة دخوهلا يف اإلحسان الذي أمرنا فإن مجيع التنظيمات الصاحلة اليت تيسر حتقيق الع.. ولذلك 

  .بل كتبه علينا يف كل شيء.. اهللا به 
ويطلب .. فإن النظام السياسي يف اإلسالم يطلب من ويل األمر البحث عن كل إبداع يف هذا الباب .. ولذلك 

  .رعية إال امنه أن يستخدم مجيع الوسائل اليت تيسر عليه حتقيق العدالة اليت ال ينتظم شأن ال
لقد رأيت الفقهاء يضعون الكثري من املسائل املرتبطة ذا يف مصدر مهم من مصادر الشريعة يسمونه : قال الفقيه

وقد شاع لدى البعض أن اإلمام مالك وحده هو اآلخذ ا كدليل من أدلة األحكام الشرعية، ) .. املصلحة املرسلة(
  .وأضاف البعض إليه اإلمام أمحد

وإن كان ذلك حتت مسميات .. البحث الدقيق ثبت يل أن مجيع األئمة األربعة وغريهم أخذوا ا لكين ب
                                                

 )حيكمه أن(: بلفظوروي أيب خيثمة والبغوي وابن قانع رواه أبو يعلى والعسكري، وابن )   ١(
  .رواه مسلم)  ٢(
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  .فالعربة باملعىن قبل املبىن.. أخرى
وهو نظر ثاقب ألن املصلحة قياس معىن، وإن مل تكن .. فاإلمام الشافعي ـ مثال ـ عاجلها حتت باب القياس 

  .قياس لفظ
ـ بال شك ـ قريبة من االستحسان.. باب االستحسان والعرف واإلمام أبو حنيفة عاجلها حتت   ..واملصلحة 

  .وألجل هذا أنا أرى أن املصلحة دليل شرعي مسلم به من مجيع الفقهاء
فقد وردت األدلة الكثرية تنص على أن الغاية من مجيع الفروع هو .. وال ينبغي للفقهاء إال أن يتفقوا على هذا 

ا الشارع على سبيل اإلشارة، حني بني لنا األحكام وكشف يف بعضها عن املصاحل اليت تتحقق فقد دلن.. حتقيق املصاحل 
بذلك يدل على أن وراء كل حكمة مصلحة، وكأنه بذلك يدلنا على أن نقيس على . فكأنه سبحانه.. من ورائها

  ) ١٨٥من اآلية: البقرة)(الْعسر ﴿ الْيسر وال يرِيد بِكُم:املصاحل، فبعد أحكام الصيام جند قول اهللا تعاىل 
﴿ ما يرِيد اللَّه ليجعلَ علَيكُم من حرجٍ ولَكن يرِيد ليطَهركُم وليتم :وبعد أحكام الوضوء جند قول اهللا تعاىل 

  ) ٦من اآلية: املائدة)(نِعمته علَيكُم لَعلَّكُم تشكُرونَ
﴿ إِنَّ الصالةَ تنهى عنِ الْفَحشاِء والْمنكَرِ ولَذكْر اللَّه أَكْبر واللَّه يعلَم ما :تعاىل وعن الصالة يقول

  ) ٤٥من اآلية: العنكبوت)(تصنعونَ
نهم فَال تخشوهم واخشونِي ﴿ لئَلَّا يكُونَ للناسِ علَيكُم حجةٌ إِلَّا الَّذين ظَلَموا م:ويف حتويل القبلة يقول تعاىل
  ) ١٥٠من اآلية: البقرة)(ولأُتم نِعمتي علَيكُم ولَعلَّكُم تهتدونَ

  )١٧٩:البقرة) (﴿ ولَكُم في الْقصاصِ حياةٌ يا أُولي الْأَلْبابِ لَعلَّكُم تتقُونَ:ويف القصاص يقول تعاىل
  .كثرية تدل على أن املصاحل هي املقصودة من كل التشريعاتوهكذا جند النصوص ال

بل إين وجدت الصدر األول من احلكام العدول قد يتركون تنفيذ بعض األحكام اليت نصت عليها النصوص إذا 
  :مل تتوفر أسباا الكافية رعاية للمصلحة

يف مصارف الزكاة التنصيص عليه ومن ذلك ما فعله عمر من إسقاط سهم املؤلفة قلوم يف عصره مع أنه ورد 
والْغارِمني وفي  ﴿ إِنما الصدقَات للْفُقَراِء والْمساكنيِ والْعاملني علَيها والْمؤلَّفَة قُلُوبهم وفي الرقَابِ:كما يف قوله تعاىل 

و اللَّه نةً مبِيلِ فَرِيضنِ السابو بِيلِ اللَّهسيمكح يملع ٦٠:التوبة)  (اللَّه(  
وسبب ذلك أن عمر رأى أن اإلسالم قد عز، ودانت له أكرب إمرباطوريتني يف العامل، ومل يعد حباجة إىل تأليف 
القلب أو إىل املؤلفة قلوم، وإذا كان النص يدور حول علته وجودا وعدما، فإن إعمال النص نفسه يقتضي الكف عن 

  !يق من الناس بعد أن عز اإلسالم وعزت دولتهإعطاء هذا الفر
﴿ يا أَيها الَّذين آمنوا كُتب :ففعله ذلك ال يناقض قوله تعاىل.. ومثل ذلك اجتهاده يف قتل اجلماعة بالواحد 

نثَى فَمن عفي لَه من أَخيه شيٌء فَاتباع بِالْمعروف وأَداءٌ علَيكُم الْقصاص في الْقَتلَى الْحر بِالْحر والْعبد بِالْعبد والْأُنثَى بِالْأُ
يمأَل ذَابع فَلَه كذَل دعى بدتنِ اعةٌ فَممحرو كُمبر نم يففخت كذَل انسبِإِح ها :، وقوله )١٧٨:البقرة) (إِلَينبكَتو ﴿

وح قصاص فَمن تصدق النفْس بِالنفْسِ والْعين بِالْعينِ والْأَنف بِالْأَنف والْأُذُنَ بِالْأُذُن والسن بِالسن والْجر علَيهِم فيها أَنَّ
مالظَّال مه كفَأُولَئ لَ اللَّهزا أَنبِم كُمحي لَم نمو ةٌ لَهكَفَّار وفَه بل هو تطبيق من تطبيقاته  ٤٥:املائدة) (ونَبِه..  

وعلى ذلك فإن النص يعين أن .. ، والباء يف النفس التالية هي باء السببية)املفرد(وال تعين ) اجلنس(فالنفس تعين 
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  .كل نفس شاركت يف القتل تقتل بالنفس اليت قتلت أي بسبب هذه النفس املقتولة
وا جزاء القتل لكل من ساهم فيه، وجعلوا جمرد الوقوف يف الطريق العام وقد فهم ذلك الوضعيون أخريا حني جعل

وما دون ذلك جعلوه شريكا .. ملالحظته دون اشتراك مادي يف اجلرمية جتعل صاحبها فاعال أصليا يستحق نفس العقوبة
  .له نفس عقوبة الفاعل األصلي

ذلك مصادمة للنصوص، وال تعطيال حلد من  وليس يف.. ومثل ذلك اجتهاده يف توقيف حد السرقة عام ااعة 
ولكنه بواليته العامة وجد أن شروط النص غري منطبقة إذ يوجد شبهة قوية حتول دون تطبيق احلد أو .. حدود اهللا

ألن خيطئ اإلمام : (، ومسعه يقول١)ادرءوا احلدود بالشبهات ما استطعتم:(يقول تدرؤه، وهو الذي مسع رسول اهللا 
  )من أن خيطئ يف العقوبة يف العفو خري

وقد روي أن صاحب بستان جاءه يشكو سرقة خادمه لثمار البستان، فلما حقق القضية وجد أن صاحب 
  ..لو سرقت بعد ذلك لقطعت يدك أنت: فقال له عمر.. البستان ال يعطي خادمه ما يكفيه

ووجد .. رمادة شبهة كبرية تدرأ احلدهذا الفقه السليم إلقامة احلدود اإلسالمية هو الذي فقهه عمر فوجد أن ال
إمنا هو اجتهاد داخل النص نفسه للبحث يف .. وليس معىن ذلك تقدمي املصلحة على النص.. أن شروط النص ال تنطبق

  ..توافر شروط اجلرمية وشروط العقوبة
  ؟٢تأثر الفقه اإلسالمي بالتشريع الروماينفمن هذا الباب ـ إذن ـ : قام رجل منا، وقال

﴿ وال تقْف ما لَيس لَك بِه علْم :لقد علمنا ربنا أن ال نقر شيئا، وال ننكره إال بدليل، فقال: م احلسني، وقالابتس
م ﴿ قُلْ هاتوا برهانكُم إِنْ كُنت:، وقال )٣٦:االسراء) (إِنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولَئك كَانَ عنه مسؤوالً

نيقادفما أدلتك على هذا؟) .. ١١١من اآلية: البقرة)(ص  
  ..  ٣لقد اتفق على هذا أكثر املستشرقني: قال

                                                
ادرءوا احلـدود عـن املسـلمني مـا     (: الترمذي واحلاكم والبيهقي من طريق الزهري، عن عروة عن عائشة بلفظرواه  )١(

، أما ذا اللفظ، فقد رواه )استطعتم، فإن كان له خمرج فخلوا سبيله؛ فإن اإلمام أن خيطئ يف العفو، خري من أن خيطئ يف العقوبة
 )املعرفة(يف البيهقي 

وسنحاول أن نذكر بعض ما ذكره .. هذه شبهة يعرضها معظم املستشرقني، وينتصرون هلا، وكأا حقيقة ال شك فيها  )٢(
 .علماؤنا يف الرد عليها

 
) شـيلدون آمـوس  (و) فون كرمير(و) جولد تسيهر(فمنهم فريق من أمثال .. على خالف بينهم يف درجات هذا التأثر  )٣(

القول بأن الشريعة اإلسالمية مستمدة من القانون الروماين، فهذا القانون هو املصدر الذي أقام فقهاء املسلمني علـى   يذهبون إىل
إن الشرع احملمدي ليس إال القـانون  ): ( شيلدون آموس(ويف ذلك يقول .. أساس من قواعده الكيان القانوين للشريعة اإلسالمية

إن القانون احملمدي لـيس سـوى   :( ، ويقول )ال وفق األحوال السياسية يف املمتلكات العربيةالروماين لإلمرباطورية الشرقية معد
  )١٠٧ –االستشراق واخللفية الفكرية للصراع احلضاري  -حممود محدي زقزوق ) (قانون جستنيان يف لباس عريب

النصوص الدينية، والفقهاء الذين حاولوا أن يفصم عروة االرتباط الوثيق بني احملدثني، بوصفهم متمسكني ب) آدم متز(وحياول 
الواقع أنه ظهر يف هذا امليـدان  :( فيقول. التحرر من تلك النصوص واالستمداد من التشريعات السابقة لإلسالم -حسب رأيه  -

فقـه  إىل ال –مما كان قبل عهـد اإلسـالم    -الفقهي ما ظهر يف غريه من امليادين، وأهم ما حدث هو تسرب آراء يف التشريع 
وكان ميثلها الفقهاء، وخيالفهم أصحاب احلـديث  . اإلسالمي، كما أحييت من جديد بعض النظريات اليونانية والرومانية القدمية
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فهل .. لقد اتفق كل املدمنني على املخدرات على أن للمخدرات نشوة ال تعدهلا نشوة : ابتسم احلسني، وقال
  تقرهم على إمجاعهم؟

  كيف أقرهم وهم ضحايا اإلدمان؟: قلت
  .. فلذلك ال يصح أن نعترب آراء الرجال ـ مهما كانت ـ دليال .. لكل إدمانه اخلاص : احلسنيقال 

من األدلة اليت أوردوها هو أنه كان يف الشام مدارس للقانون الروماين عند الفتح اإلسالمي يف : قال الرجل
لروماين، واستمرت هذه احملاكم قيصرية ويف بريوت، وكان هناك حماكم تسري يف نظامها وأحكامها حسب القانون ا

وطبيعي أن قوما مل يأخذوا من املدنية حبظ وافر إذا فتحوا بالدا ممدنة نظروا ماذا يفعلون، .. يف البالد بعد اإلسالم زمنا
  .ومب حيكمون، مث اقتبسوا عن أحكامهم

 تقنعنا ذا، بل إن هناك باإلضافة إىل هذا، فإن املقارنة بني بعض أبواب الفقه وبعض أبواب القانون الروماين
  ) ..البينة على من ادعى واليمني على من أنكر: (قواعد نقلت من القانون بنصها مثل

باإلضافة إىل أن كلميت الفقه والفقيه استعملتا وفاقا ملعىن الكلمة املستعملة عند الرومان، فهم يستعملون كلمة 
)Juris(وهي تدل على الفهم واملعرفة واحلكمة ، .  

فإنه من احملتمل أن يكون الفقه اإلسالمي قد استفاد من القانون الروماين إما مباشرة أو عن .. إلضافة إىل هذا با
ألن التلمود أخذ كثريا من القانون الروماين، واتصال املسلمني باليهود مكنهم من األخذ ببعض أقوال .. طريق التلمود 

  .١التلمود
.. فامسح يل أن أبني لك ما أراه من صواب .. تك بكل صدق وإخالص لقد مسعت ألدل: ابتسم احلسني، وقال

  . ولكن حبسب كوين باحثا عن احلقيقة.. ال حبسب كوين مسلما 
لكن احلقائق الكثرية اليت رأيتها يف اإلسالم جعلتين .. لقد انطلت علي يف يوم من األيام هذه الشبهة وغريها 

 مل يكن هلا إال هدف واحد هو حتويل اإلسالم مسخا مركبا ال حقيقة له أراجع نفسي، وأتراجع عن تلك األفكار اليت
  .وال أساس

لقد كان من أول ما فند عندي هذه الشبهة هو أين رأيت املسلمني ـ منذ بدأ اإلسالم ـ يعتقدون أن اهللا 

                                                                                                                                 
ومل يشأ هؤالء املتمسـكون بالقـدمي أن   . املتمسكون بالسنة القدمية والذين يقيسون احلياة مبقياس نصوص الوحي والسنة النبوية

  )٣٨٨-٣٨٧/ ١:احلضارة اإلسالمية) (ةيرتلوا عن مكانتهم بسهول
معرفة النفس ما هلا وما عليها حبيث يصل ا إىل معرفة طريق (تعريفا للفقه لدى املذهب احلنفي، وهو ) دافيد سانتالنا(ويورد 

عن صناعتهم تلـك،  وجيمل بنا أن نورد ما قاله فقهاء القانون الروماين : (، مث يقول)احلق يف احلياة الدنيا ويهيؤها للحياة األخرى
، ليصل من خالل هذه املقارنـة إىل القـول بتـأثر    )٤١٥املرجع السابق،ص ) (الفقه الروماين هو علم األمور اإلنسانية واإلهلية(

وهنا ندرك كـم كـان تـأثري    : (ويستدل بتعامل املسلمني بالنقود املضروبة قبل اإلسالم ليقول. الفقهاء الكبري بالتشريع الروماين
  )اإلغريقية عميقا ونفوذها بعيد الغوراألفكار 

اضطرت دولة اإلسالم إىل األخذ مبعطيات الواقع والتراث، وخاصة النظام الضرييب لألنظمـة الـيت   ): (أندريه ميكيل(ويقول 
ص اإلسالم وحضـارته،   )(ومل تكن الضريبة العقارية والعشرية واجلزية من املفاجآت لسكان بيزنطة وطيسفون القدماء. سبقتها
١٠٨( 
 .٢٤٦فجر اإلسالم،  ص : انظر) ١(
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تهم يعدون كل من ال ورأي.. من أوامر ونواه وختيريات  خاطب بالشريعة اإلسالمية مجيع البشر، مبا أتى به حممد 
﴿ ومن يبتغِ غَير الْأسالمِ ديناً فَلَن يقْبلَ منه وهو في الْآخرة من :يؤمن بالشريعة اإلسالمية كافرا، كما قال تعاىل 

رِيناس٨٥:آل عمران) (الْخ (  
كما قال .. عليهم أخذه ورأيتهم يعتقدون أن أي حكم خيالف حكم اإلسالم هو من أحكام الكفر، حيرم

  ) ٤٤من اآلية: املائدة)(﴿ ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الْكَافرونَ:تعاىل
فال يتأتى ملن حيمل مثل هذا االعتقاد أن يأخذ أي حكم من غري اإلسالم، وال سيما يف صدر اإلسالم، العصر  

رسالة اإلسالم واثقني بأن ما عندهم من تشريع إهلي هو الصاحل، وأن ما سواه هو الذي كان املسلمون فيه حيملون 
  ؟١الضالل والفساد، فكيف يتخلون عما محلته هذه الرسالة ويأخذون غريه

  .. كان هذا أول ما صد عين رياح هذه الشبهة 
الطبيعي أن يأخذوا من  مث أين نظرت يف قوهلم بأن املسلمني كانوا أقل حضارة من غريهم، وبالتايل كان من

فوجدت أنه مغالطة كبرية، فضال عن تعبريه عن نظرة ازدراء إىل املسلمني الذين خرجوا من .. أحكامهم وأنظمتهم 
  .اجلزيرة وهم حيملون معهم حضارة تغاير كل املغايرة احلضارات اليت عرفتها األمم املفتوحة

ع تلك األمم يف حضارم تلك، وهم يعتزون ا، ويروا لقد رأيت أن املسلمني خرجوا هادفني إىل إدخال مجي
وكانوا هم األقوى حضاريا .. حياة اهلداية والنور، ويزدرون ما سواها من احلضارات، ويرون فيها الضالل والظلمات

مي، ال بقوة بدليل أن أهل تلك البالد مل يلبثوا أن حتولوا عن طريقة عيشهم وأفكارهم وأديام بقوة تأثري الدين اإلسال
  .السيف، وانصهروا يف احلضارة اإلسالمية، ليكونوا جزءا من األمة اإلسالمية العاملية

مث إين حبثت واجتهدت يف حبثي، فلم أجد أحدا عن املسلمني سواء من الفقهاء أو غريهم قد أشار أي إشارة إىل 
لى سبيل االقتباس، مما يدل على أنه مل يكن حمل القانون الروماين، ال على سبيل النقد، وال على سبيل التأييد، وال ع

ألن املسلمني يف الوقت الذي ترمجوا فيه كتب الفلسفة، مل يفكروا يف ترمجة مجلة من التشريع الروماين، .. حبث أبدا 
  .فضال عن أن يترمجوا كتابا، مما يدل على أن ذلك التشريع قد ألغي يف البالد منذ فتحها

املستشرقون من أنه كان يف بالد الشام مدارس للتشريع الروماين وحماكم حتكم بالقانون  مث إين حبثت فيما زعمه
لقد وجدت ـ على حسب ما تدل الوثائق الكثرية ـ أن الشام كانت .. الروماين، فوجدت األمر على عكس ذلك 

على هؤالء  - لى فرض حصوله ع - غاصة باتهدين والفقهاء والقضاة واحلكام، فكان من الطبيعي أن يقع هذا التأثري 
ألن مجيع ما ورد يف .. األشخاص، ولكن التراث املنقول بغزارة إىل يومنا هذا خيلو من أي إشارة إىل ذلك التأثر

  .النصوص الفقهية يستند إىل الكتاب والسنة وإمجاع الصحابة
، وماين رد إقامته يف بريوتالذي رجح بعض املستشرقني أن يكون متأثرا بالتشريع الر ٢وحىت اإلمام األوزاعي

                                                
 . ٤٠٥/ ١:الشخصية اإلسالمية، لتقي الدين النبهاين)  ١(
هو عبد الرمحن بن عمرو بن حيمد االوزاعي، من قبيلة األوزاع، إمام الديار الشـامية  ) هـ١٥٧-٨٨: (اإلمام األوزاعي)  ٢(

وعـرض عليـه القضـاء    .نشأ يف البقاع،وسكن بريوت وتويف ـا ولد يف بعلبك، و. يف الفقه والزهد،وأحد الكتاب املترسلني
. ويقدر ما سئل عنه سبعني ألف مسألة أجاب عليهـا كلـها  . كان عظيم الشأن بالشام، وكان أمره فيهم أعزمن السلطان.فامتنع

 ) األعالم، للزركلي: انظر(وكانت الفتيا تدور باألندلس على رأيه، إىل زمن احلكم بن هشام 



 ١٣٨ 

دونت آراؤه يف كثري من  - دون أن يكون لديهم أي مستند على زعمهم هذا  - موطن أكرب مدارس التشريع الروماين
  .١كتب الفقه املعتربة، ويتبني من قراءا بشكل واضح بعد األوزاعي عن القانون الروماين بعد األرض عن السماء 

، قد وردت يف القرآن الكرمي ويف احلديث )فقيه(و) فقه(أما كلمة : رجل، وقالقال ذلك، مث التفت إىل ال
﴿ وما :فاهللا تعاىل يقول.. الشريف قبل عهد الفتوحات، وقبل أن يكون للمسلمني أي اتصال حضاري بتلك الشعوب

هنم قَةركُلِّ ف نم فَرال نوا كَافَّةً فَلَورفنيونَ لنمؤكَانَ الْم هِموا إِلَيعجإِذَا ر مهموا قَورذنيلينِ وي الدوا ففَقَّهتيفَةٌ لطَائ م
  ٢)من يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين:( يقول ، والنيب )١٢٢:التوبة) (لَعلَّهم يحذَرونَ

ففي .. ديث قبل عهد الفتوحاتفقد وردت يف احل) .. البينة على من ادعى واليمني على من أنكر(وأما قاعدة 
، فقال كانت بيين وبني رجل خصومة يف بئر، فاختصمنا إىل رسول اهللا : احلديث عن األشعث بن قيس أنه قال

  ..  ٣ )شاهداك أو ميينه:(  رسول اهللا 
دعى البينة على املدعي، واليمني على امل: (قال يف خطبته وعن ابن عمر ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول اهللا 

   ٤)عليه
لو يعطى الناس بدعواهم الدعى ناس : (قال أن رسول اهللا  - رضي اهللا عنهما  - وعن ابن عباس وابن عمر 

  ٥)دماء قوم وأمواهلم، ولكن البينة على املدعي، واليمني على من أنكر
  ؟)أندريه ميكيل(وما تقول يف األمثلة اليت ذكرها : قال الرجل

ريبة عقارية، ومثلها العشور واجلزية، فهي أحكام شرعية استنبطت من القرآن أما اخلراج الذي مساه ض: قال
  .وليس عليك إال أن تطالعها من مصادرها لترى حقيقة استمدادها.. والسنة وإمجاع الصحابة

اجتمعوا هلذا املال فانظروا ملن ترونه، مث : يقول مسعت عمر بن اخلطاب : ومن ذلك ما حدث به أسلم قال
 :إين أمرتكم أن جتتمعوا هلذا املال فتنظروا ملن ترونه، وإين قرأت آيات من كتاب اهللا، مسعت اهللا يقول :قال هلم

ورِضو اللَّه نالً مونَ فَضغتبي هِمالوأَمو مارِهيد نوا مرِجأُخ ينالَّذ اجِرِينهاِء الْملْفُقَرلسرو ونَ اللَّهرصنياناً و مه كأُولَئ ولَه
  .، واهللا ما هو هلؤالء وحدهم)٨:احلشر( الصادقُونَ
م حاجةً مما أُوتوا والَّذين تبوأُوا الدار والْأميانَ من قَبلهِم يحبونَ من هاجر إِلَيهِم وال يجِدونَ في صدورِه :مث تال

واهللا ما هو ) ٩:احلشر( نفُِسهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ ومن يوق شح نفِْسه فَأُولَئك هم الْمفْلحونَويؤثرونَ علَى أَ
  .هلؤالء وحدهم
بِالْأميان وال تجعلْ في قُلُوبِنا غلّاً والَّذين جاُءوا من بعدهم يقُولُونَ ربنا اغْفر لَنا ولإِخوانِنا الَّذين سبقُونا  :مث تال

يمحر وفؤر كا إِننبوا رنآم ينلَّذل )واهللا ما من أحد من املسلمني إال وله حق يف هذا املال أعطي أو )١٠:احلشر ،
  ) منع حىت راع بعدن 

                                                
 .٢٤٧فجر اإلسالم، ص : رانظ)   ١(
 . رواه البخاري ومسلم)  ٢(
 . رواه البخاري)  ٣(
 . رواه الترمذي والدارقطين بسند ضعيف)  ٤(
 . رواه البخاري ومسلم وغريمها)  ٥(



 ١٣٩ 

اس مجيعاً ومل يبق أحد من املسلمني إال وله هذه استوعبت الن:( وقد جاء يف رواية أخرى قوله عن اآلية السابقة
يف هذا املال حق إال ما متلكون من رقيقكم، فإن أعش ـ إن شاء اهللاـ  مل يبق أحد من املسلمني إال سيأتيه حقه حىت 

  ) الراعي بسر ومحري يأتيه حقه ومل يعرق فيه جبينه 
  .واوين الفقهاءلقد كان هذا مقدمة ألحكام اقتصادية كثرية ال زالت تزخر ا د

  وما تقول يف استمداد الفقهاء من التلمود؟: قال الرجل
  ..  ١أقول فيه ما قال علماؤنا يف استمداد القرآن من الكتاب املقدس: قال احلسني
وإن تك صادقا، فسيقيض اهللا لك من يعلمك .. ذلك حديث طويل قد ينصرف بنا عما حنن فيه : قال الرجل

  .علومه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 . من هذه السلسلة) الكلمات املقدسة(انظر الرد على هذه الشبهة بتفصيل يف رسالة )  ١(



 ١٤٠ 

  ـ االقتصاد ٢
  .. فحدثنا عن النظام االقتصادي .. حدثتنا عن النظام السياسي : قال رجل منا

  .له صلة باإلسالم) نظاما اقتصاديا(مل أمسع أن هناك : قال آخر
  .مل أمسع ذا من قبل.. ؟ )!اقتصاد إسالمي: (قال آخر
  .. ولو أين مل أره .. مسعت ذا .. بلى : قال آخر
لقد كتب .. وهي حمالت مزخرفة ممتلئة بكل زينة .. بل دخلت حمالته  .. لقد رأيته بأم عيين ..  بلى: قال آخر

  .ولكين مل أرها تبيع إال السيارات الفاخرة اليت تنتجها الدول العظمى) .. بنوك إسالمية(على باا بالبنط العريض 
وأكرب دليل على فشله هو أن بالد املسلمني .. لو كان يف اإلسالم نظام اقتصادي ، فهو نظام فاشل : قال آخر

  .من أغىن أرض اهللا بالثروات، ومع ذلك ينام أهلها حتت وطأة الفقر واجلوع
﴿ وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا ﴾ :فلما سكتوا أخذ يرتل جبالل قوله تعاىل .. أشار إليهم احلسني أن يسكتوا 

  ) ٢٧٥من اآلية: البقرة(
  ..هذه اآلية الكرمية ختتصر مجيع النظام االقتصادي اإلسالمي : تفت إىل اجلمع، وقالمث ال
  .واالقتصاد أخطر من أن ينحصر يف البيع والربا.. وحترم الربا .. وال نراها إال حتل البيع .. كيف؟ : قلنا
  : إن هذه اآلية العظيمة تدلنا على أمرين: قال

  .وهو ميثل كل حركة للمال واجلهد.. واليت يشكل البيع واحدا منها .. أما أوهلما، فهو التصرفات املباحة 
  .وأما الثاين، فهو كابح لتلك التصرفات واحلركات حىت ال تنجرف إىل الربا وإخوان الربا

ولكنها يف نفس الوقت حتمى بفرامل .. إن مثل ذلك مثل سيارة تزود بكل ما يتيح هلا احلركة احلرة يف كل اجتاه 
  .وال ميكن ألي سيارة يف الدنيا أن تستغين عن مثل هذه الفرامل.. لعثرات تقيها ا

  .بتفاصيله يف هذا ١من العجب أن خيتصر االقتصاد: قلنا
  ..وسترون عظمة االقتصاد الذي شرعه اهللا لعباده .. سأشرح لكم ذلك : قال

  .ومن احلركة االقتصادية.. صادية من القيم االقت: إن االقتصاد حسبما تنص عليه تلك اآلية يتكون من معنيني
  : القيم
  .فحدثنا عن القيم وعالقتها باالقتصاد اإلسالمي: قلنا
أما إحدامها، فعقدية .. هناك قيمتان كبريتان تنطلق منهما مجيع القيم اليت جاء اإلسالم ملراعاا يف هذا الباب: قال

  .قة بالسلوك واآلدبوأما الثانية، فأخالقية متعل.. تتعلق بالتصورات واألفكار 
  :ـ التصورات ١
  .تلك اليت اليت ترتبط بالعقيدة والتصورات.. حدثنا عن أوالمها : قلنا

                                                
والقصد يف الشيء خالف اإلفراط ؛ وهو ما بـني   وهو استقامة  الطريق والعدل، ،ن القصدمأخوذ م: اللغةاالقتصاد يف )  ١(

األحكام والقواعد الشرعية اليت تنظم كسب املال وإنفاقه وأوجـه  ، فقد عرفه بعضهم بأنه االصطالحأما يف .. اإلسراف والتقتري
  .تنميته



 ١٤١ 

ولذلك فإن أول ما تفعله العقيدة يف املؤمن أن .. ينطلق اإلسالم يف كل مواقفه وتنظيماته من اإلميان باهللا : قال
  .. لكل شيء تسلب منه ملكيته ملاله، كما تسلب منه قبل ذلك ملكيته 

للَّه ملْك السماوات والْأَرضِ وما فيهِن وهو علَى  ﴿ :تعاىلقال .. فاهللا يف تصور املؤمن هو املالك احلقيقي لألشياء 
يرٍء قَديوقال) .. ١٢٠:املائدة) (كُلِّ ش:ضِ أَال إِنَّ والْأَرو اتاومي السا فم لَّهونَ﴿ أَال إِنَّ للَمعال ي مهأَكْثَر نلَكو قح اللَّه دع (

) أَلَم تعلَم أَنَّ اللَّه لَه ملْك السماوات والْأَرضِ وما لَكُم من دون اللَّه من ولي وال نصريٍ ﴿ :وقال..  )٥٥:يونس(
السماوات والْأَرضِ يحيِي ويميت وما لَكُم من دون اللَّه من ولي وال  إِنَّ اللَّه لَه ملْك ﴿ : وقال) .. ١٠٧:البقرة(

  )١١٦:التوبة) (نصريٍ
وقُلِ الْحمد للَّه الَّذي لَم يتخذْ ولَداً ولَم يكُن لَه شرِيك في  ﴿ :قال تعاىل.. واهللا واحد يف ملكه ال شريك له 

  )١١١:االسراء) (ك ولَم يكُن لَه ولي من الذُّلِّ وكَبره تكْبِرياًالْملْ
وأن املؤمن ليس له من حظ يف هذا .. وانطالقا من هذا، فإن القرآن الكرمي ميأل وجدان املؤمن بأن املال مال هللا 

ين ال يجِدونَ نِكَاحاً حتى يغنِيهم اللَّه من فَضله ﴿ ولْيستعفف الَّذ:املال سوى أنه مستخلف أو وكيل فيه، قال تعاىل
م موهآتراً ويخ يهِمف متملإِنْ ع موهبفَكَات كُمانمأَي لَكَتا ممم ابتونَ الْكغتبي ينالَّذو اكُمي آتالَّذ الِ اللَّهم النور)(ن :

أنت خمطئ يف تصورك أن هذا املال : وكأنه يقول للعبد.. وا كيف نسب اهللا تعاىل املال لنفسه انظر) .. ٣٣من اآلية
  .إمنا هو مال اهللا.. مالك

﴿ آمنوا بِاللَّه ورسوله وأَنفقُوا مما جعلَكُم مستخلَفني فيه فَالَّذين آمنوا :وقال تعاىل مقررا عالقة اإلنسان باملال 
م ﴾ كَبِري رأَج مفَقُوا لَهأَنو كُم٧:احلديد(ن (  

مىت  - فقد حدث أصحاب األناجيل .. فاإلسالم يتفق يف ذلك مع العقيدة املسيحية إذن : قاطعه رجل منا، وقال
كك، مث بع أمال: ( أن شاباً غنياً أراد أن يتبع املسيح، ويدخل يف دينه، فقال له املسيح: عن املسيح - ومرقص ولوقا 

) يعسر أن يدخل غين ملكوت السموات: (، فلما ثقل ذلك على الشاب قال املسيح)اعط مثنها للفقراء، وتعال اتبعين
  )إن دخول مجل يف ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غىي ملكوت اهللا : ( أقول لكم أيضاً
فكلها من رأمسالية وشيوعية  ..واإلسالم بذلك خيتلف اختالفا جذريا عن مجيع املذاهب االقتصادية : قال آخر

  . األفراد واجلماعة) إله (وغريها جتعل االقتصاد حمور احلياة وجتعل من املال 
  .. اإلسالم يتفق مع هذا وذاك : قال احلسني

  .. وحنن نرى أما يسريان يف خطني متوازيني .. كيف ذلك؟ : قلنا
  .ل الذي قامت عليه السموات واألرضلتحقق العد.. رسالة اهللا وازنت بينهما .. اإلسالم : قال
  كيف ذلك؟: قلنا
  .. وأنه أوتيه جبهده وقوته سوف يؤديه ذلك ال حمالة إىل الطغيان .. عندما يعتقد اإلنسان أن املال ماله : قال

ففي هذه اآلية ) .. لقالع(﴾ )٧(أَنْ رَآه استغنى ) ٦(﴿ كَلَّا إِنَّ الْإِنسانَ لَيطْغى :لقد ذكر اهللا تعاىل ذلك، فقال 
  .خيرب تعاىل أن من طبيعة اإلنسان أنه ذو فرح وأشر وبطر وطغيان إذا رأى نفسه قد استغىن وكثر ماله

) ١(﴿ ويلٌ لكُلِّ همزة لُمزة :وهلذا توعد اهللا بالويل من اختصر مهته يف حياته يف مجع املال وعده، قال تعاىل 
دعالًا وم عمي جالَّذ ه٢(د ( هلَدأَخ الَهأَنَّ م بسحي)٣ ( ةطَمي الْحذَنَّ فبنكَلَّا لَي)٤ ( ُةطَما الْحم اكرا أَدمو)٥ ( ارن



 ١٤٢ 

  )اهلمزة(﴾ )٩( في عمد ممددة) ٨(إِنها علَيهِم مؤصدةٌ ) ٧(الَّتي تطَّلع علَى الْأَفْئدة ) ٦(اللَّه الْموقَدةُ 
وقد ضرب اهللا املثل للتفاين يف حب املال بقارون، فقال حيكي قصته باعتباره منوذجا هلذا الصنف من الناس ومن 

بِالْعصبة أُولي  ﴿ إِنَّ قَارونَ كَانَ من قَومِ موسى فَبغى علَيهِم وَآتيناه من الْكُنوزِ ما إِنَّ مفَاتحه لَتنوُء:املذاهب واألفكار
 نيالْفَرِح بحلَا ي إِنَّ اللَّه حفْرلَا ت همقَو إِذْ قَالَ لَه ة٧٦(الْقُو ( نم كيبصن سنلَا تةَ ورالَْآخ ارالد اللَّه اكا َآتيمغِ فتابو

قَالَ إِنما أُوتيته علَى ) ٧٧(تبغِ الْفَساد في الْأَرضِ إِنَّ اللَّه لَا يحب الْمفِْسدين  الدنيا وأَحِسن كَما أَحسن اللَّه إِلَيك ولَا
ةً وقُو هنم دأَش وه نم ونالْقُر نم هلقَب نم لَكأَه قَد أَنَّ اللَّه لَمعي لَمي أَودنلْمٍ ععا وعمج أَكْثَر وبِهِمذُن نأَلُ عسلَا ي

ارونُ إِنه لَذُو حظٍّ فَخرج علَى قَومه في زِينته قَالَ الَّذين يرِيدونَ الْحياةَ الدنيا يا لَيت لَنا مثْلَ ما أُوتي قَ) ٧٨(الْمجرِمونَ 
) ٨٠(كُم ثَواب اللَّه خير لمن َآمن وعملَ صالحا ولَا يلَقَّاها إِلَّا الصابِرونَ وقَالَ الَّذين أُوتوا الْعلْم ويلَ) ٧٩(عظيمٍ 

نالْم نا كَانَ ممو اللَّه وند نم هونرصني ئَةف نم ا كَانَ لَهفَم ضالْأَر ارِهبِدو ا بِهفْنسفَخ رِينص٨١(ت ( حبأَصا وونمت ينالَّذ
من اللَّه علَينا لَخسف بِنا ويكَأَنه لَا  مكَانه بِالْأَمسِ يقُولُونَ ويكَأَنَّ اللَّه يبسطُ الرزق لمن يشاُء من عباده ويقْدر لَولَا أَنْ

  )القصص(﴾ )٨٢(يفْلح الْكَافرونَ 
بل أراها .. فأنا ال أراها جمرد قصة لرجل من بين إسرائيل .. قد قرأت لكم هذه اآليات بطوهلا اعذروين إن كنت 

  .. أعظم من ذلك بكثري إا متثل دستور املسلمني االقتصادي 
  .. أنظمة ممتلئة بالكرب واجلشع واألنانية .. إنه يتمثل يف أنظمة كاملة .. وقارون بالنسبة يل ليس جمرد شخص 

فتلك األنظمة اليت استكربت فوق .. رون بالنسبة يل هو املصري النهائي الذي ستؤول إليه تلك األنظمة ومصري قا
وهلذا ختم اهللا تعاىل قصة قارون .. األرض ليس هلا من مصري سوى أن ختسف ا تنال األرض لتنال جزاء كربيائها 

  )القصص(﴾ )٨٣(لَا يرِيدونَ علُوا في الْأَرضِ ولَا فَسادا والْعاقبةُ للْمتقني  ﴿ تلْك الدار الَْآخرةُ نجعلُها للَّذين:بقوله 
كما وصفتهم .. لقد وصفتهم بالعلو واالستكبار .. انظروا كيف وصفت هذه اآلية العابدين للمال من دون اهللا 

  .ن دون اهللاوكالمها نتيحتان حتميتان لكل من اختذ املال إهلا م.. بالفساد 
  .فاملال ممقوت إذن بسبب كل ما ذكرت: قال رجل منا
هو ممقوت كما ميقت املرض، وكما .. املال إن جعل صاحبه مثل قارون فهو مال ممقوت .. نعم : قال احلسني

وكيف ال ميقت، وهو يؤدي بصاحبه إىل تلك النتيجة اخلطرية اليت آل إليها أمر .. متقت الزالزل ومجيع املصائب 
  .يف مجيع أحقاب التاريخ.. وغريه .. قارون 

﴿ يا أَيها الَّذين آمنوا :قال تعاىل .. لقد حذر اهللا املؤمنني من أن يشتغلوا بأموال قارون عن الوظيفة اليت خلقوا هلا 
﴿ :وقال ) .. ٩:املنافقون(ولَئك هم الْخاسرونَ ﴾ ال تلْهِكُم أَموالُكُم وال أَوالدكُم عن ذكْرِ اللَّه ومن يفْعلْ ذَلك فَأُ

يمظع رأَج هدنع أَنَّ اللَّهةٌ ونتف كُمالدأَوو الُكُموا أَمموا أَنلَماعةٌ :وقال ) .. ٢٨:ألنفال) (ونتف كُمالدأَوو الُكُموا أَممإِن ﴿
يمظع رأَج هدنع اللَّها :وقال ) .. ١٥:التغابن) (ويهف مها ويهف مالَهمأَع هِمإِلَي فوا نهتزِينا ويناةَ الديالْح رِيدكَانَ ي نم ﴿

ثُم كَلَّا ) ٣(نَ كَلَّا سوف تعلَمو) ٢(حتى زرتم الْمقَابِر ) ١(﴿ أَلْهاكُم التكَاثُر :وقال ) .. ١٥:هود) (ال يبخسونَ
ثُم لَتسأَلُن يومئذ ) ٧(ثُم لَترونها عين الْيقنيِ ) ٦(لَترونَّ الْجحيم ) ٥(كَلَّا لَو تعلَمونَ علْم الْيقنيِ ) ٤(سوف تعلَمونَ 

  )التكاثر(﴾ )٨(عنِ النعيمِ 
ووازن بني الزهد .. بني حب املال وبغضه .. ع بني األمرين فكيف تزعم أن اإلسالم مج: قال رجل منا



 ١٤٣ 

  .زهد املسيح وحرص املذاهب املادية.. واحلرص
ألن هذا .. اإلسالم حذر من حب املال ألجل املال، أو من أجل املصاحل الدنيا اليت يتطلبها الترف : قال احلسني

وليس هناك ما يضر أي أمة من .. استخداما خاطئا  احلب سيؤدي بصاحبه ال حمالة إىل الشح، وإىل استخدام املال
  .مثل الشح ومثل االستخدام السيء للمال.. األمم مثل هذين 

﴿ وإِذَا أَردنا أَنْ نهلك قَريةً أَمرنا :فإن اهللا تعاىل أخرب أن األمم لك بانتشار ثقافة املترفني فيها، فقال .. وهلذا 
  )١٦:االسراء(فيها فَحق علَيها الْقَولُ فَدمرناها تدمرياً ﴾ مترفيها فَفَسقُوا 

اتقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا : (خمربا عن عواقب الشح  ويف احلديث قال رسول اهللا 
  ١)الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم؛ محلهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا حمارمهم

  :ـ السلوكات ٢
  .وهو الركن املرتبط باألخالق والسلوك.. أراك عربت بنا إىل الركن الثاين من أركان القيم : قال رجل منا
وهلذا فإن األخالق يف اإلسالم ليست جمرد .. فاألخالق تنبع من التصورات واألفكار .. أجل : قال احلسني

  .ملعان عميقة ميتلئ ا الوجدان مجيعابل هي آثار .. ظواهر سلوكية قد تصدر من نفس متكلفة 
  .فحدثنا عن القيم األخالقية اليت دعا اإلسالم أن يسلكها املسلم يف تعامله مع املال: قلنا
مجيع القيم األخالقية اليت دعا إليها اإلسالم يف هذا اجلانب ترتبط بتحصني املسلم وحتصني اقتصاد املسلمني : قال

  .الفسادالطغيان، و: من عدوين لدودين
  فما الطغيان؟ وما نتاجه؟: قلنا
وقد كان له لذلك وكالء يف كل .. وكان مفرقا يف مواضع خمتلفة .. أرأيتم لو أن رجال كان له مال كثري : قال

  ؟٢مث إن بعضهم مترد عليه، وراح يعبث مباله ويتالعب به.. حمل من احملالت 
  .هذا لص متمرد طاغية: قلنا
  مل؟: قال
  .رف فيما ال ميلكه بغري حقألنه تص: قلنا
واعتقد أن املال ماله، وأنه .. فكل إنسان مترد على ربه .. وهللا املثل األعلى .. فهكذا األمر بالنسبة هللا تعاىل : قال

  .. ال حيق ألحد أن يتحكم فيه فقد طغا وبغا وظلم 
نت هذه احلضارة متارس كل كا.. هي حضارة مثود .. لقد ضرب اهللا املثل هلذا حبضارة من حضارات الطغيان 

                                                
 .رواه مسلم)   ١(
ضرب لَكُم مثَالً من أَنفُِسكُم هلْ لَكُم من ما ملَكَت أَيمانكُم من شركَاَء فـي مـا   ﴿ :هذا املثل مقتبس من قوله تعاىل )  ٢(

ل يرتضـي أحـد   ه: أي) ٢٨:الروم) (ونَرزقْناكُم فَأَنتم فيه سواٌء تخافُونهم كَخيفَتكُم أَنفُسكُم كَذَلك نفَصلُ الْآيات لقَومٍ يعقلُ
ختافون أن يقامسوكم : أي ﴾تخافُونهم كَخيفَتكُم أَنفُسكُم   ﴿منكم أن يكون عبده شريكًا له يف ماله، فهو وهو فيه على السواء 

  ..األموال
  .إن مملوكك ال ختاف أن يقامسك مالك، وليس له ذاك، كذلك اهللا ال شريك له: قال أبو مجلَز

  



 ١٤٤ 

  .والذي جتلى بصورته الفاضحة يف تطفيفهم للمكاييل واملوازين.. وكان من أمهها الطغيان .. االحنرافات االقتصادية 
.. هلم  وقد أخرب القرآن الكرمي عن النفس الذي ينبع منها هذا السلوك عند ذكره ملخاطبة نبيهم صاحل 

﴿ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيره ولَا تنقُصوا الْمكْيالَ والْميزانَ إِني أَراكُم : وكان من تلك املخاطبات قوله هلم
 يطحمٍ موي ذَابع كُملَيع افي أَخإِنرٍ ويلَ) ٨٤(بِخو طسانَ بِالْقيزالْمالَ وكْيفُوا الْممِ أَوا قَويو ماَءهيأَش اسوا النسخبا ت

 ينفِْسدضِ مي الْأَرا فثَوعلَا ت٨٥(و ( يظفبِح كُملَيا عا أَنمو نِنيمؤم متإِنْ كُن لَكُم ريخ ةُ اللَّهيقب)هود(﴾ )٨٦( 
من يشكك يف ملكيتها التامة  فلم تكن تتصور ـ لطغياا ـ أن هناك.. وعندما مسعت مثود هذا منه استغربت 

﴿ يا شعيب أَصلَاتك تأْمرك أَنْ نترك ما يعبد َآباؤنا أَو :قال تعاىل حاكيا قوهلم.. وحريتها التامة يف التصرف فيه .. ملاهلا 
 يدشالر يملالْح تلَأَن كاُء إِنشا نا منالوي أَملَ ففْعهود(﴾ )٨٧(أَنْ ن (  

﴿ يا قَومِ أَرأَيتم إِنْ كُنت علَى بينة من ربي ورزقَنِي منه رِزقًا حسنا وما أُرِيد :بقوله  حينذاك أجام صاحل 
ويا ) ٨٨(توفيقي إِلَّا بِاللَّه علَيه توكَّلْت وإِلَيه أُنِيب  أَنْ أُخالفَكُم إِلَى ما أَنهاكُم عنه إِنْ أُرِيد إِلَّا الْإِصلَاح ما استطَعت وما

حٍ والص مقَو أَو وده مقَو وحٍ أَون مقَو ابا أَصثْلُ مم كُميبصي أَنْ يقَاقش كُمنرِمجمِ لَا يقَو يدعبِب كُمنم لُوط ما قَو٨٩(م (
فغتاسو وددو يمحي ربإِنَّ ر هوا إِلَيوبت ثُم كُمبوا رهود(﴾ )٩٠(ر(  

أَنت علَينا  ﴿ يا شعيب ما نفْقَه كَثريا مما تقُولُ وإِنا لَنراك فينا ضعيفًا ولَولَا رهطُك لَرجمناك وما:فردوا عليه 
  )هود(﴾ )٩١(بِعزِيزٍ 

 ﴿ يا قَومِ أَرهطي أَعز علَيكُم من اللَّه واتخذْتموه وراَءكُم ظهرِيا إِنَّ ربي بِما تعملُونَ:فأجام دوئه وسالمه 
عذَاب يخزِيه ومن هو كَاذب وارتقبوا ويا قَومِ اعملُوا علَى مكَانتكُم إِني عاملٌ سوف تعلَمونَ من يأْتيه ) ٩٢(محيطٌ 

يبقر كُمعي مهود(﴾ )٩٣(إِن(  
ففي هذا احلوار يتجلى موقف املؤمن من ماله، وهو موقف .. اعذروين إن كنت قد نقلت لكم احلوار بطوله 

 موقف الباغي الطاغي الظامل الذي يرى ويف نفس الوقت يتجلى املوقف الثاين.. املسامل املتواضع املمتلئ مبعاين العدالة 
  .ويتصرف فيه كيف يشاء.. أن له احلرية املطلقة يف ماله ميلكه كيف يشاء 

﴿ واضرِب لَهم مثَلًا رجلَينِ جعلْنا لأَحدهما جنتينِ من أَعنابٍ :قال تعاىل .. ومثل هذا احلوار هذا احلوار 
ا بِنماهفَفْنحا وعرا زمهنيا بلْنعجلٍ و٣٢(خ ( ارها نملَالَها خنرفَجئًا ويش هنم مظْلت لَما وأُكُلَه تنِ َآتيتنا الْجلْتك)٣٣ (

فَرن زأَعالًا وم كنم ا أَكْثَرأَن هاوِرحي وهو بِهاحصفَقَالَ ل رثَم كَانَ لَه٣٤(ا و ( ا أَظُنقَالَ م فِْسهنل مظَال وهو هتنلَ جخدو
قَالَ لَه صاحبه وهو ) ٣٦(وما أَظُن الساعةَ قَائمةً ولَئن رددت إِلَى ربي لَأَجِدنَّ خيرا منها منقَلَبا ) ٣٥(أَنْ تبِيد هذه أَبدا 

لَكنا هو اللَّه ربي ولَا أُشرِك بِربي أَحدا ) ٣٧(كَفَرت بِالَّذي خلَقَك من ترابٍ ثُم من نطْفَة ثُم سواك رجلًا يحاوِره أَ
فَعسى ربي أَنْ ) ٣٩(نا أَقَلَّ منك مالًا وولَدا ولَولَا إِذْ دخلْت جنتك قُلْت ما شاَء اللَّه لَا قُوةَ إِلَّا بِاللَّه إِنْ ترن أَ) ٣٨(

أَو يصبِح ماؤها غَورا فَلَن تستطيع لَه ) ٤٠(يؤتينِ خيرا من جنتك ويرسلَ علَيها حسبانا من السماِء فَتصبِح صعيدا زلَقًا 
م أُشرِك ثَمرِه فَأَصبح يقَلِّب كَفَّيه علَى ما أَنفَق فيها وهي خاوِيةٌ علَى عروشها ويقُولُ يا لَيتنِي لَوأُحيطَ بِ) ٤١(طَلَبا 

ك الْولَايةُ للَّه الْحق هو خير ثَوابا هنال) ٤٣(ولَم تكُن لَه فئَةٌ ينصرونه من دون اللَّه وما كَانَ منتصرا ) ٤٢(بِربي أَحدا 
  )الكهف(﴾ )٤٤(وخير عقْبا 
  فما الفساد؟.. عرفنا الطغيان : قلنا



 ١٤٥ 

  .الطغيان يؤدي ال حمالة إىل الفساد: قال
  كيف ذلك؟: قلنا
أال .. مدة  وداوم على ذلك.. أرأيتم لو أن شخصا أكل من الطعام أضعاف ما يتحمله جهازه اهلضمي : قال

  يؤدي ذلك ال حمالة إىل فساد هذا اجلهاز؟
  .فكل من محل شيئا ما ال حيتمل فسد.. وذلك ليس خمتصا باجلهاز اهلضمي .. ال شك يف ذلك : قلنا
.. فإننا ال شك سنقع يف كل املوبقات .. إن نظرنا إليها نظرة الطغاة املتمردين.. فهكذا تعاملنا مع أموالنا : قال

  .وموبقات اإلنفاق اخلبيث.. سب احلرام موبقات الك
  ؟الكسب احلرامفما موبقات : قلنا
وهي ـ .. وفصلتها كتبنا الفقهية تفصيال شديدا .. وحذرت منها .. ذكرا النصوص املقدسة .. كثرية : قال

  .لذلك الدعامة اليت يقوم عليها االقتصاد اإلسالمي
الَّذين )﴿ :قال تعاىل .. بل اعترب أكلة الربا حماربني هللا تعاىل  ..وقد تشدد اإلسالم يف حرمته ..  ١الربامنها 

الُوا إِنما الْبيع مثْلُ الربا وأَحلَّ اللَّه يأْكُلُونَ الربا ال يقُومونَ إِلَّا كَما يقُوم الَّذي يتخبطُه الشيطَانُ من الْمس ذَلك بِأَنهم قَ
يالْبادع نمو إِلَى اللَّه هرأَمو لَفا سم ى فَلَههتفَان هبر نظَةٌ معوم اَءهج نبا فَمالر مرحو ا عيهف مارِ هالن ابحأَص كفَأُولَئ 

  )٢٧٥:البقرة(خالدونَ ﴾ 
                                                

 :الربا نوعانء على أن أكثر الفقها)  ١(
وصورته أن يقترض  اإلنسان مبلغاً من املال على أن يعيد بعد فترة من الزمن املبلـغ  نفسـه   . وهو ربا اجلاهلية : ربا النسيئة

  . وزيادة عليه مقابل التأجيل وكلما تأخر عن تسديد املال زاد عليه املبلغ
للصائغ مقابـل  مثال جرام من الذهب القدمي ١٠٠٠صورته أن يبيع  ، وهالزيادة يف مبادلة مال مبال من جنسوهو : ربا الفضل

  .جرام من الذهب اجلديد يف نفس الس ٩٠٠
  :يدخل فيها الرباقد ومن املعامالت املعاصرة اليت 

ـ   . . الرباعلى  املشتملةهو من عقود املعارضات املالية :  التأمني التجاري ه أو فإن الشركة إذا دفعـت للمسـتأمن أو لورثت
وإذا  ،يدفع ذلك للمستأمن بعد مدة فيكون ربا نسـيئة ) الشركة ( للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود هلا فهو ربا فضل، واملؤمن 
  . وكالمها حمرم بالنص واإلمجاع ،دفعت الشركة للمستأمن مثل ما دفعه هلا يكون ربا نسيئة فقط

ن املستأمن ال يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي أو يأخذ، أل ،الغرر الفاحشوهو باإلضافة إىل ذلك يشتمل على 
وقد ال تقع الكارثة أصالً فيدفع مجيع األقساط وال يأخـذ   فقد يدفع قسطاً أو قسطني مث تقع الكارثة فيستحق ما التزم به املؤمن،

وقد ورد يف احلديث الصحيح النهي عن . .رده وكذلك املؤمن ال يستطيع أن حيدد ما يعطي وما يأخذ بالنسبة لكل عقد مبف شيئاً،
  .بيع الغرر 

 ختول حاملها احلصول على حاجياته من السلع أو اخلدمات ديناً ، وهيهي البطاقة الصادرة من بنك أو غريه: بطاقة االئتمان
ـ و..  ى تأجيـل أو تقسـيط   يدخل الربا يف بطاقات االئتمان حينما يفرض مصدرها غرامات مالية على التأخر يف السداد أو عل

  .وهذه الغرامات تعترب من ربا النسيئة احملرم املسحوبات املستحقة على البطاقة،
هي النقود اليت يعهد ا األفراد أو اهليئات إىل املصارف على أن تتعهد بردها عند الطلـب أو بالشـروط   : الودائع املصرفية

تصرف فيها ويرد بدهلا عند االقتضاء فأي فوائد مالية يأخذها املودع من وحقيقة الودائع إنما هي قروض للمصرف ي..املتفق عليها
   .البنك تعترب ربا

قرار امع الفقهي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي يف ربيـع  (  وهذا ما أمجعت عليه كثري من اامع الفقهية يف العامل اإلسالمي
 )عبد اهللا السعيدي. د ) الربا يف املعامالت املالية املعاصرة ( كتاب : وانظر.. هـ يف الؤمتر الثاين  ١٤٠٦الثاين 
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قال تعاىل يعدد معاصي اإلسرائيليني، وكوا .. ابقة بل إن القرآن الكرمي أخربنا أن الربا كان حمرما يف الشرائع الس
﴿ وأَخذهم الربا وقَد نهوا عنه وأَكْلهِم أَموالَ الناسِ بِالْباطلِ وأَعتدنا : ١السبب فيما حصل يف شريعتهم من تشديد

  )١٦١:النساء) (للْكَافرِين منهم عذَاباً أَليماً
أليس الربا مكسبا من املكاسب .. أنا إىل اآلن ال أزال مستغربا من كل هذا التشديد يف الربا : اقال رجل من

  احملترمة؟
فمالك املال املرايب ال يتعب نفسه يف فالحة وال .. الربا ليس إال تعبري عن اجلشع والطغيان .. ال : قال احلسني
د الناس وعرقهم، وهو ضامن ـ مع ذلك كله ـ لرحبه بل يكتفي بأن يرسل ماله ليمتص جهو.. صناعة وال جتارة 

  ..ضمانا تاما
.. وهذا يؤدي ال حمالة إىل دفع فئة من األمة إىل الكسل والبطالة ومتكنهم من زيادة ثروم بدون جهد أو عناء 

  .وذاك يؤدي بالضرورة إىل انتشار ظاهرة التضخم يف اتمع وتوسيع اهلوة بني الفقراء واألغنياء 
ك يؤدي إىل تنمية الضغائن واألحقاد بني الناس لعدم اقتناع املقترض مبا أخذ منه مهما كانت حاجته ورغبته وذا

  .. فيه 
  .فاذكر لنا علال أخرى من العلل اليت يسببها الطغيان والفساد: قلنا
وكل ..   ٣بةخالأو ..  ٢غشاأو ..  ١تدليساأو ..  ٤غبناأو ..  ٣جهالةأو ..  ٢غررا كل معاملة حتوي: قال

                                                
فَبِظُلْمٍ من الَّذين هادوا حرمنا علَيهِم طَيبات أُحلَّت لَهم وبِصدهم عـن  ﴿ :اآلية السابقة اليت تشري إىل هذا هي قوله تعاىل ) ١(

 )هود( ﴾)١٦٠(سبِيلِ اللَّه كَثريا 
واصطلح الفقهاء .. الغرر يف اللّغة اسم مصدر من التغرير ، وهو اخلطر ، واخلدعة ، وتعريض املرء نفسه أو ماله للهلكة)   ٢(

  .على أنه ما يكون جمهول العاقبة ال يدرى أيكون أم ال
عن بيع   ث ى رسول اهللا والغرر الّذي يتضمن خديعةً أو تدليساً حرام ومنهي عنه ، ومنه النهي عن بيع الغرر ففي احلدي

  .احلصاة، وعن بيع الغرر
 وويهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع ، يدلّ فيه مسائل كثرية غري منحصرة ، وقال : قال النوبيـع  : الن

 .ما فيه غرر ظاهر ميكن االحتراز عنه وال تدعو إليه احلاجة باطل
هي اجلهل املتعلّق خبارج عن اإلنسان كمبيع ومشـترى وإجـارة   :  واصطالحاً.. غري علم أن تفعل فعالً ب:  لغةًاجلهالة  )٣(

  .وإعارة وغريها
أصل الغرر هو الّذي ال يدرى هل حيصل أم ال؟ كالطّري يف اهلواء والسمك يف املـاء ،  : (وفرق القرايفّ بني الغرر واجلهالة فقال

كبيعه ما يف كمه ، فهو حيصل قطعاً ، لكن ال يدرى أي شيء هو ؟ فـالغرر  وأما ما علم حصوله وجهلت صفته فهو اجلهول، 
واهول كلّ واحد منهما أعم من اآلخر من وجه وأخص من وجه فيوجد كلّ واحد منهما مع اآلخر وبدونه أما وجود الغـرر  

  نه ال يدرى هل حيصل أم ال؟فكشراء العبد اآلبق املعلوم قبل اإلباق ال جهالة فيه، وهو غرر ، أل: بدون اجلهالة
كشراء حجر يراه ال يدري أزجاج هو أم ياقوت، مشاهدته تقتضي القطع حبصوله فال غرر ، وعـدم  : واجلهالة بدون الغرر 
 ..وأما اجتماع الغرر واجلهالة فكالعبد اآلبق ، اهول الصفة قبل اإلباق.. معرفته يقتضي اجلهالة به 

  .قلّت فطنته وذكاؤه : نقصه ، وغنب رأيه غبناً : غبنه يف البيع والشراء غبناً أي : ، يقال  النقصان:  لغةالغنب  )٤(
هو الدخول  -كما يقول صاحب الكلّيات -، فقد قسم الفقهاء الغنب إىل فاحش ويسري ، واحلد الفاصل بينهما اصطالحاأما 

يدخل حتت تقومي املقومني ، واليسري ما يدخل حتـت تقـومي بعـض     حتت التقومي يف اجلملة من بعض املقومني ، فالفاحش ما ال
 .املقومني
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  .ألموال للناس باالحتيال والنصب
ما هذا يا صاحب الطعام؟ : على صربة طعامٍ، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بلالً، فقال لقد مر رسول اهللا 

  ٤)من غشنا فليس منا! أفال جعلته فوق الطعام حىت يراه الناس : (  أصابته السماء يا رسول اهللا، فقال : قال
ثالثةٌ ال يكلمهم اهللا يوم القيامة، وال ينظر إليه، وال يزكيهم : (قال ذرٍ ـ رضي اهللا عنه ـ عن النيب  وعن أيب

أليم وهلم عذاب (فقرأها رسول اهللا : قال خابوا وخسروا من هم يا رسول اهللا؟ قال : قال أبو ذرٍ. ثالث مرات ) :
  ٥)املسبل، واملنان، واملنفق سلعته باحللف الكاذب

، فلما  اشتريت ناقة من دار واثلة بن األسقع ـ رضي اهللا عنه ـ صاحب رسول اهللا : عن أيب سباع قال و
أبني لك ما فيها؟ قلت وما فيها إا لسمينة ظاهرة : قال.. اشتريت ؟ قلت نعم: خرجت ا أدركين جير إزاره، فقال

ما أردت إىل : ارجتعها ، فقال صاحبها: ج ، قالأردت ا احل: أردت ا سفرا أو أردت حلما؟ قلت: الصحة ، قال
ال حيل ألحد أن يبيع شيئا إال بني ما فيه ، وال : (يقول إين مسعت رسول اهللا : هذا أصلحك اهللا؟ تفسد علي، قال 

  ٦)حيل ملن علم ذلك إال بينه
  ٧)يه عيب أن ال يبينهاملسلم أخو املسلم ، وال حيل ملسلم إذا باع من أخيه بيعا ف: ( ويف حديث آخر قال 
املؤمنون بعضهم لبعض نصحة وادون وإن بعدت منازهلم وأبدام ، والفجرة بعضهم :(ويف حديث آخر قال 

  ٨)لبعض غششة متخاونون وإن اقتربت منازهلم وأبدام
على السمع والطاعة ، وأن أنصح  بايعت رسول اهللا : ويف حديث آخر عن جرير ـ رضي اهللا عنه ـ قال

  .٩ما الذي أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناك فاختر: وكان إذا باع الشيء أو اشتراه قال ..  مسلم  لكل
  .زدنا: قلنا

                                                                                                                                 
ال خيانـة  : ليس يل يف األمر ولس وال دلس أي : مسعت أعرابياً يقول : قال األزهري .. هو كتم عيب السلعة : التدليس )١(

 ..وال خديعة 
)٢(صح، يقال : الغشصاحبه : لغة نقيض الن ن له غ: غشأي : ري املصلحة، وأظهر له غري ما أضمر ، ولـنب مغشـوش  إذا زي

  .خملوط باملاء
وقد اتفق الفقهاء على أنّ الغش حرام سواء أكان بالقول أم بالفعل ، وسواء أكان بكتمان العيب يف املعقود عليه أو الـثّمن أم  

 .ة بالكذب واخلديعة ، وسواء أكان يف املعامالت أم يف غريها من املشورة والنصيح
أنه قال لرجل كـان خيـدع يف    اخلديعة باللّسان ، وقد ورد يف احلديث عن النيب : املخادعة ، وقيل : اخلالبة بالكسر  )٣(

 .، واخلالبة نوع من الغش )ال خالبة: إذا بايعت فقل :( البيوع 
 . رواه مسلم)  ٤(
  .رواه مسلم)  ٥(
من : (يقول  مسعت رسول اهللا : ماجه باختصار القصة إال أنه قال عن واثلةرواه احلاكم وصححه والبيهقي وكذا ابن )  ٦(

 ) باع عيبا مل يبينه مل يزل يف مقت اهللا ، أو مل تزل املالئكة تلعنه
 . رواه أمحد وابن ماجه والطرباين يف الكبري واحلاكم وقال صحيح على شرطهما)  ٧(
 . رواه أبو الشيخ ابن حبان)  ٨(
 . داود والنسائيأبو رواه )  ٩(
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ففي ..  ١احتكاراوقد مساه الشرع .. كل حبس للسلع عن الناس من أجل التالعب بأسعارها حرام : قال
من احتكر حكرةً يريد أن يغلّي ا على : (  وقال ..  ٢)من احتكر فهو خاطئ: (  احلديث قال رسول اهللا 

من احتكر على املسلمني طعامهم ضربه اللّه باجلذام : (  وقال ..  ٣)املسلمني فهو خاطئ، وقد برئت منه ذمة اللّه
من احتكر الطّعام أربعني ليلةً فقد برئ من اللّه وبرئ اللّه منه، وأيما أهل عرصة أصبح : ( وقال ..  ٤)واإلفالس

   ٥)امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة اللّه فيهم
من : احلج(﴿ ومن يرِد فيه بِإِلْحاد بِظُلْمٍ نذقْه من عذَابٍ أَليمٍ ﴾ :بل إن من املفسرين من محل قوله تعاىل 

  ٦)اد فيهاحتكار الطّعام يف احلرم إحل: ( مستندين ذلك ملا ورد يف احلديث من قوله .. على االحتكار ) ٢٥اآلية
  :احلركة

  .فحدثنا عن احلركة، وعالقتها باالقتصاد اإلسالمي.. حدثتنا عن القيم : قلنا
فإا أطلقت .. كما أن الشريعة كبحت مجاح املسلم من أن يطلب املال من غري حله أو يضعه يف غري حمله : قال

  ..  ٧له العنان يف العمل احلالل الذي يعمر األرض، ويلؤها بالربكات
ففي احلديث .. ال يقل أجره عن أي جماهد ..  العامل املكتسب جماهدا يف سبيل اهللايعترب  إن رسول اهللا بل 

: ( عليهم بقوله فرد رسول اهللا ! لو كان هذا يف سبيل اهللا :فقالوا شاباً قوياً يسرع إىل عمله،رأى بعض الصحابة أن 
راً فهو يف سبيل اهللا، وإن كان خرج يسعى على أبوين ال تقولوا هذا ؛ فإنه إن كان خرج يسعى على ولده صغا

شيخني كبريين فهو سبيل اهللا، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفُّها فهو يف سبيل اهللا، وإن كان خرج يسعى رياء 

                                                
اشتراء طعام وحنـوه  : عرفه احلنفية بأنه : واصطالحااحلكرة، : حبس الطّعام إرادة الغالء ، واالسم منه :  لغةًاالحتكار )  ١(

  .وحبسه إىل الغالء
ت الغالء ، وإمساكه وبيعه وعرفه الشافعية بأنه اشتراء القوت وق.. وعرفه املالكية بأنه رصد األسواق انتظاراً الرتفاع األمثان 

  .وعرفه احلنابلة.. بأكثر من مثنه للتضييق
  .وقد اتفق الفقهاء على أنّ االحتكار بالقيود الّيت اعتربها كلّ منهم حمظور ، ملا فيه من اإلضرار بالناس ، والتضييق عليهم

  :وقد اختلف الفقهاء فيما جيري فيه االحتكار على ثالثة أقوال
ة واحلنابلة:  لالقول األوافعيد والشةً، وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة وحممه ال احتكار إالّ يف القوت خاصأن.  
أنّ االحتكار جيري يف كلّ ما حيتاجه الناس ، ويتضررون من حبسه ، من قوت وإدام ولباس وغري ذلك، وهـو  : القول الثّاين

  .ما ذهب إليه املالكية وأبو يوسف من احلنفية
  .أنه ال احتكار إالّ يف القوت والثّياب خاصةً، وهو قول حملمد بن احلسن: قول الثّالثال

ـ   ونرى أن القول الثاين هو األرجح باعتبار ما ورد من األدلة املطلقة كقوله  ال : (ـ يف احلديث الذي رواه مسلم وأمحد 
 .ملقيد هو مثال ال قيدألن ا.. وال حيمل املطلق على املقيد هنا ) .. حيتكر إالّ خاطئ 

 . رواه مسلم وأبو داود)  ٢(
 . رواه أمحد)  ٣(
 . رواه ابن ماجه)  ٤(
 . رواه أمحد واحلاكم وابن أيب شيبة والبزار وأبو يعلى)  ٥(
 . رواه أبو داود)  ٦(
 )رسائل السالم(من ) مفاتيح املدائن(انظر التفاصيل الكثرية املرتبطة ذا يف رسالة  )  ٧(
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   ١)ومفاخرة فهو يف سبيل الشيطان 
اهد يف سبيل اهللا، واحملتكر فإن اجلالب إىل سوقنا كا ،أبشر:( بلفظ اجلهاد، فقال لبعض أصحابه بل صرح 

   ٢) يف سوقنا كامللحد يف كتاب اهللا
اجلهاد الذي هو محل السالح ال يكون يف الشريعة إال لطارئ، وهو أشبه باحلراحة اليت يقوم ا وسر ذلك هو أن 

أمرنا بعمارا، فال الطبيب لرتع علة معينة، أما اجلهاد الذي هو محل الفأس والضرب يف األرض، فإنه لعمارة الدنيا اليت 
  .يليق أن منأل الدنيا اليت هي دار الضيافة اإلهلية باجلهاد املدمر، وال منلؤها باجلهاد املعمر

ألن أموت بني شعبيت رجل أضرب يف :( ألن يقول قولته املشهورة صاحب رسول اهللا عمر لقد دعا هذا 
ألن اهللا تعاىل قدم الذين يضربون يف األرض ؛ يل اهللا األرض أبتغى من فضل اهللا أحب إيل من أن أقتل جماهدا يف سب

وآخرونَ يضرِبونَ في الْأَرضِ يبتغونَ من فَضلِ اللَّه وآخرونَ يقَاتلُونَ في سبِيلِ  ﴿: يبتغون من فضله على ااهدين بقوله
 ٢٠من اآلية: املزمل( ﴾اللَّه(  

بل قدم الضرب يف األرض على . .٣ه اآلية بني اجلهاد والضرب يف األرضيف هذ تعاىلقرن اهللا انظروا كيف 
  .اجلهاد، فال ميكن للمجاهد أن جياهد لوال وجود من يضرب يف األرض

باإلضافة إىل هذا، فقد ورد يف النصوص ما يدل على أن كل منتفع بعمل العامل يصب يف أجره، فقد قال قال 
 أرضا فتشرب منها كبد حرى أو تصيب منها عافية إال كتب اهللا تعاىل له به ما من امرئ حيي  (:يف إحياء األرض
  ٤) جرا

  ٥) من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر، وما أكلت العافية منها فهو له صدقة  (:يف أجر من أحيا أرضا ميتة وقال 
ن أو يمة إال كانت ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طري أو إنسا (:يف غرس الغرس وقال 
، ٧)ما من رجل يغرس غرسا إال كتب اهللا له من األجر قدر ما خيرج من مثر ذلك الغرس (:، وقال ٦) له به صدقة

ما من مسلم يغرس غرسا إال كان ما أكل منه له صدقة وما سرق منه صدقة، وما أكل السبع فهو له  (:وقال 
   ٩) أحد إال كان له صدقة ٨زؤهصدقة، وما أكلت الطري فهو له صدقة وال ير

إن قامت الساعة ويف  (:قال ففي احلديث .. دعا للعمل، ولو مل يبق أي أمل يف احلياة  بل إن رسول اهللا 

                                                
  .الطرباين يف الكبريرواه  ) ١(
  .احلاكمرواه )  ٢(
سوى اهللا تعاىل يف هذه اآلية بني درجة ااهدين واملكتسبني املال احلالل للنفقة على نفسـه وعيالـه،   « :قال القرطيب)   ٣(

 .١٩/٥٥: ، القرطيب»واإلحسان واإلفضال، فكان هذا دليال على أن كسب املال مبرتلة اجلهاد؛ ألنه مجعه مع اجلهاد يف سبيل اهللا
  .الطرباين يف الكبريرواه )  ٤(
  .هذا حديث حسن صحيح: الترمذي، قال أمحد والترمذي وابن حبان رواه )  ٥(
  .أمحد والترمذيرواه )  ٦(
  .أمحدرواه )  ٧(
  .أي ال ينقصه ويأخذ منه: وال يرزؤه)  ٨(
  .مسلمرواه )  ٩(



 ١٥٠ 

   ٢) فإن استطاع أن ال يقوم حىت يغرسها فليغرسها، ١يد أحدكم فسيلة
  

                                                
سالن مثل رغيف ورغفان الواحدة فسيلة وهي اليت تقطع من األم أو تقلـع  صغار النخل وهي الودي واجلمع ف: الفسيل)  ١(

  .٢/٦٤٧املصباح . من األرض فتغرس
  .يف األدب وابن منيع وابن أيب عمر والبخاريوعبد بن محيد، أمحد رواه )  ٢(



 ١٥١ 

  ـ االجتماع ٣
  .. النظام االجتماعي يف اإلسالم  فحدثنا عن.. حدثتنا عن النظام االقتصادي : قال رجل منا

  )نظام اجتماعي(مل أمسع أن هناك يف اإلسالم شيء امسه : قال آخر
جيعل الرجل .. وقد مسعت أنه نظام ذكوري .. مسعت أن هناك نظاما اجتماعيا يف اإلسالم .. بلى : قال آخر

  .وجيعل املرأة عبدا ذليال مهانا للرجل.. جبارا متسلطا على املرأة 
  .وقد مسعت أنه نظام يقوم على العصبيات والقبليات والعرقيات: آخر قال

ويف أسفل .. مث برجال الدنيا .. تبدأ برجال الدين .. وقد مسعت أنه نظام يقوم على طبقات خمتلفة : قال آخر
  .اهلرم الدمهاء والعامة

وما أيسر .. أن تسمع ما تشاء  فما أيسر ألمساعكم.. ائذنوا يل أن أحدثكم باحلقائق : قاطعهم احلسني، وقال
احلقيقة هي وحدها اليت .. وإمنا العربة باحلقيقة .. وال مبا نقول .. والعربة ليس مبا نسمع .. ألي قائل أن يقول ما يشاء 

  .. حتررنا من كل الشبهات واألهواء 
  .فحدثنا مبا تراه من احلقائق.. قد ذكرنا لك ما مسعنا : قلنا
وحبسب ما بقي فيه من بقية صاحلة .. ظام االجتماعي يف اإلسالم حبسب مصادره األصلية لقد حبثت يف الن: قال

وحبسب ما رواه املؤرخون الثقاة الذين أرخوا للسياسة كما أرخوا .. تتوزع يف أقطار خمتلفة من بالد املسلمني 
  .. لالجتماع 

هي : وم على أربعة أعمدة كربىوقد وجدت من خالل هذه البحوث مجيعا أن بنيان اتمع اإلسالمي يق
  . ١ ، والتناصحوالتناصر، والتكافلالتآلف، 

  :التآلف
  .ذلك الذي مسيته التآلف.. فحدثنا عن أوهلا : قلنا
املؤمن إلف مألوف وال خري : (عن هذا الركن من أركان النظام االجتماعي، فقال  لقد عرب رسول اهللا : قال

إن أقربكم مين : (املرتلة الرفيعة اليت أنزهلا اهللا من اتصف ذا الركن العظيم، فقال بل بني ) .. فيمن ال يألف وال يؤلف
  )جملساً أحاسنكم أخالقاً املوطئون أكنافاً الذين يألفون ويؤلفون

ا ﴿ يا أَيها الناس إِن:وعرب عنه قبل ذلك قوله تعاىل ـ وهو يقرر األساس الذي تقوم عليه العالقات االجتماعية ـ 
أَت اللَّه دنع كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعتلَ لائقَبوباً وعش اكُملْنعجثَى وأُنذَكَرٍ و نم اكُملَقْنخ  ﴾ بِريخ يملع إِنَّ اللَّه قَاكُم

  )١٣:احلجرات(
﴿ إِنما :غريها بني املؤمنني ـ وعرب عنه بعد ذلك قوله تعاىل ـ وهو يقرر الرابطة الوحيدة اليت ال يصح أن يربط

  ) ١٠:احلجرات) (الْمؤمنونَ إِخوةٌ فَأَصلحوا بين أَخويكُم واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم ترحمونَ
  وكيف حوهلا الفقهاء إىل ممارسات واقعية؟.. فما معانيها؟ .. مسعنا النصوص : قلنا

                                                
نها، باإلضافة إىل بعض التفاصيل ونعيد هنا ما يقتضيه املقام م).. سالم للعاملني(ذكرنا هذه األركان يف الرسالة السابقة  )  ١(

 .اليت مل نذكرها هناك



 ١٥٢ 

بل هي اليت جعل اهللا فيها من القوة واليسر ما حولت به مجيع أنظمة .. ا ليس الفقهاء هم الذين حولوه: قال
  .اجلاهلية إىل نظام السالم الذي جاء به اإلسالم

أما النصوص من كالم اهللا وسنة .. هذا دورهم .. ونزلوها على الوقائع املختلفة فقط .. الفقهاء فهموا النصوص 
  .ربيتها على املنهج الذي أراده اهللا هلارسول اهللا فهي اليت قامت بتقومي النفوس وت

  وكيف أطاقت أن تنشر اإللفة بني املؤمنني؟.. فحدثنا عن هذه النصوص : قلنا
واملراد منها مجيعا تلك اللحمات اليت كانت تصل بنيان اتمع .. لقد ورد يف النصوص ما يسمى حبقوق املسلم 

مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل : (بقوله   واليت عرب عنها رسول اهللا.. اإلسالمي بعضه ببعض 
املؤمن للمؤمن كالبنيان : (وعرب عنها، فقال..   ١)اجلسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى

   ٢)يشد بعضه بعضا
نفوا يف ذلك بل ص.. وقد مجع العلماء من النصوص الكثري من تلك اللحمات اليت تصل بني املسلمني 

سأذكر لكم بعض ما ذكروا لتعلموا من خالله أنه ال يوجد دين يف األرض وضع من أسرار األلفة .. املصنفات
  .االجتماعية ما وضعه اإلسالم

أن تسلم عليه إذا لقيته، وجتيبه إذا دعاك، وتشمته إذا عطس، وتعوده إذا : ( ما عرب عنه الغزايل بقوله  من ذلك
ه إذا مات، وترب قسمه إذا أقسم عليك، وتنصح له إذا استنصحك، وحتفظه بظهر الغيب إذا غاب مرض، وتشهد جنازت

  )عنك، وحتب له ما حتب لنفسك وتكره له ما تكره لنفسك
ففي احلديث قال رسول .. لقد وردت النصوص الكثرية اليت ال يزال املسلمون حيفظوا عن ظهر قلب تقرر هذا 

  ٣)املسلم مخس رد السالم وعيادة املريض وأتباع اجلنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطسحق املسلم على : ( اهللا 
أن تعني حمسنهم، وأن تستغفر ملذنبهم، وأن تدعو : أربع من حق املسلمني عليك:(  ويف حديث آخر قال 

  )ملدبرهم، وأن حتب تائبهم
وإذا دعاك فأجبه ، وإذا أستنصحك فأنصح  :إذا لقيته فسلم عليه: حق املسلم على املسلم ست : (   وقال 

  ٤)له، وإذا عطس فحمد اهللا فشمته وإذا مرض فعده ، وإذا مات فأتبعه
يسلم عليه إذا لقيه ، وجييبه إذا دعاه ، ويشمته إذا عطس ، ويعوده : للمسلم على املسلم ست باملعروف :( وقال

  ٥)إذا مرض ، ويتبع جنازته وحيب له ما حيب لنفسه
يعوده إذا مرض ، ويشهده إذا مات ، وجييبه إذا دعاه ، ويسلم إذا : للمؤمن على املؤمن ست خصال :( وقال

  ٦)لقيه ، ويشمته إذا عطس ، وينصح له إذا غاب أو شهد
                                                

 .رواه البخاري ومسلم)  ١(
 . رواه البخاري ومسلم)  ٢(
 . رواه البخاري ومسلم)  ٣(
 . رواه مسلم)  ٤(
 . رواه أمحد والترمذي وابن ماجة)  ٥(
 . رواه الترمذي والنسائي)  ٦(



 ١٥٣ 

  .بأي صنف من صنوف األذى.. أن ال يؤذي أحداً من املسلمني بفعل وال قول  ومن ذلك
املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده، واملهاجر : ( ل قا.. لقد وردت النصوص الكثرية تدل على ذلك 

  ١)من هجر ما ى اهللا عنه
من كانت عنده مظلمةٌ ألخيه؛ من عرضه أو من شيٍء، فليتحلله منه اليوم قبل أن ال يكون دينار وال : ( وقال 

   ٢)سيئات صاحبه فحمل عليه درهم؛ إن كان له عملٌ صاحلٌ أخذ منه بقدر مظلمته، وإن مل يكن له حسنات أخذ من
وإن كان : فقال رجل ) من اقتطع حق امرىء مسلم بيمينه ، فقد أوجب اهللا له النار ، وحرم عليه اجلنة: ( وقال 

   ٣)وإن قضيبا من أراك: ( شيئا يسريا يا رسول اهللا ؟ فقال 
ه من بعض ، فأقضي له بنحو إمنا أنا بشر ، وإنكم ختتصمون إيل ، ولعل بعضكم أن يكون أحلن حبجت: ( وقال 

   ٤)ما أمسع ، فمن قضيت له حبق أخيه فإمنا أقطع له قطعة من النار 
   ٥)لن يزال املؤمن يف فسحة من دينه ما مل يصب دما حراما : ( وقال
من مر يف شيء من مساجدنا ، أو أسواقنا ، ومعه نبل فليمسك ، أو ليقبض على نصاهلا بكفه ؛ أن : (وقال

  ٦)ن املسلمني منها بشيءيصيب أحدا م
فإن مل تقدر فدع الناس من الشر، فإا صدقة تصدقت :( يف حديث طويل يأمر فيه جبملة من الفضائل وقال 

   ٧)ا على نفسك
  ٨)ال حيل ملسلم أن يشري إىل أخيه بنظرة تؤذيه:( وقال
  ٩)إن اهللا يكره أذى املؤمنني:( وقال

املسلم من سلم املسلمون من لسانه : (اهللا ورسوله أعلم، قال: ، قالوا)لم؟أتدرون من املس: ( وقال مرة ألصحابه 
من هجر السوء : (فمن املهاجر؟ قال: ، قالوا)من أمنه املؤمنون على أنفسهم وأمواهلم: (فمن املؤمن؟ قال: ، قالوا)ويده

  ١٠)واجتنبه
إن املفلس من : ( م له وال متاع ، فقال املفلس فينا من ال دره: قالوا ) أتدرون من املفلس ؟ : ( وقال هلم مرة 

أميت من يأيت يوم القيامة بصالة وصيام وزكاة ، ويأيت وقد شتم هذا ، وقذف هذا ، وأكل مال هذا ، وسفك دم هذا 

                                                
 .رواه البخاري ومسلم)   ١(
 .رواه البخاري)   ٢(
 . رواه مسلم )  ٣(
 . رواه البخاري ومسلم)  ٤(
 . رواه البخاري )  ٥(
 .رواه البخاري ومسلم)   ٦(
 . رواه البخاري ومسلم)  ٧(
رواه ابن املبارك يف الزهد من رواية محزة بن عبيد مرسال بسند ضعيف ويف الرب و الصلة له من زيادات احلسني املروزى )   ٨(

 .مسى وهو الصواب محزة بن عبد اهللا بن أيب
 .رواه ابن املبارك يف الزهد من رواية عكرمة بن خالد مرسال بإسناد جيد)   ٩(
 .رواه الطرباين و احلاكم وصححه)   ١٠(



 ١٥٤ 

، وضرب هذا ، فيعطى هذا من حسناته ، وهذا من حسناته ، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه ، أخذ من 
   ١)، مث طرح يف النار خطاياهم فطرحت عليه

السنة اثنا عشر شهرا ، منها أربعة : إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اهللا السماوات واألرض :( وقال هلم مرة
ذو القعدة ، وذو احلجة ، واحملرم ، ورجب مضر الذي بني مجادى وشعبان ، أي شهر هذا : ثالث متواليات : حرم 

:( قال . بلى : قلنا ) أليس ذا احلجة ؟:( فسكت حىت ظننا أنه سيسميه بغري امسه ، قال اهللا ورسوله أعلم ،: قلنا ) ؟
بلى : قلنا ) أليس البلدة ؟ : ( قال . اهللا ورسوله أعلم ، فسكت حىت ظننا أنه سيسميه بغري امسه : قلنا ) فأي بلد هذا ؟ 

أليس يوم : ( قال . ظننا أنه سيسميه بغري امسه اهللا ورسوله أعلم ، فسكت حىت : قلنا ) فأي يوم هذا ؟ : ( قال . 
فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ، كحرمة يومكم هذا يف بلدكم هذا يف : ( قال . بلى : قلنا ) النحر ؟ 

شهركم هذا ، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ، أال فال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ، أال 
إال هل بلغت ، أال : ( ، مث قال ) شاهد الغائب ، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من مسعه ليبلغ ال

  ٢)اللهم اشهد : ( قال . نعم : قلنا ) هل بلغت ؟ 
  ٣)أن تسلم قلبك هللا، ويسلم املسلمون من لسانك ويدك:( يا رسول اهللا ما اإلسالم؟ قال: وقال له رجل
  :ل مسلم وال يتكرب عليهأن يتواضع لك ومن ذلك

إن اهللا تعاىل أوحى إيل : ( قال رسول اهللا : لقد وردت يف تقرير ذلك والتربية عليه النصوص املقدسة الكثرية
  ٤)أن تواضعوا ، وال يبغ بعضكم على بعض

   ٥)هللاما نقصت صدقةٌ من مالٍ، وما زاد اهللا عبداً بعفوٍ إال عزاً، وما تواضع أحد هللا إال رفعه ا: (وقال
التواضع ال يزيد العبد إال رفعة فتواضعوا يرفعكم اهللا ، والعفو ال يزيد العبد إال عزا فاعفوا يعزكم اهللا ، : ( وقال 

  ٦)والصدقة ال تزيد املال إال كثرة فتصدقوا يرمحكم اهللا 
معصية ، ورحم  طوىب ملن تواضع يف غري منقصة ، وذل نفسه يف غري مسألة ، وأنفق ماال مجعه يف غري:( وقال

طوىب ملن طاب كسبه ، وصلحت سريرته ، وكرمت عالنيته ، .. أهل الذل واملسكنة ، وخالط أهل الفقه واحلكمة 
  ٧)طوىب ملن عمل بعلمه ، وأنفق الفضل من ماله ، وأمسك الفضل من قوله.. وعزل عن الناس شره 

  ٨)إذا تواضع العبد رفعه اهللا إىل السماء السابعة: ( وقال 
من يتواضع هللا درجة يرفعه اهللا درجة حىت جيعله يف أعلى عليني ، ومن يتكرب على اهللا درجة يضعه درجة : (ال وق

                                                
 . رواه مسلم )  ١(
 . رواه البخاري ومسلم)  ٢(
 . رواه أمحد)  ٣(
 . رواه البخاري يف األدب، وأبو نعيم، وابن ماجة)  ٤(
 . رواه مسلم)  ٥(
 . رواه ابن أيب الدنيا)  ٦(
 . رواه الطرباين بسند حسن صحيح)  ٧(
 . رواه اخلرائطي)  ٨(



 ١٥٥ 

   ١)حىت جيعله يف أسفل سافلني
   ٢)من تواضع ألخيه املسلم رفعه اهللا ، ومن ارتفع عليه وضعه اهللا: ( وقال 
  ٣)العباءة إياكم والكرب فإن الكرب يكون يف الرجل ، وإن عليه: ( وقال 
   ٤)إن من التواضع هللا الرضا بالدون من شرف االس: (وقال 
   ٥)تواضعوا وجالسوا املساكني تكونوا من كبار عباد اهللا، وخترجوا من الكرب: ( وقال 
   ٦)صاحب الشيء أحق بشيئه أن حيمله إال أن يكون ضعيفا يعجز عنه فيعينه عليه أخوه املسلم: (وقال 
التواضع فإن التواضع يف القلب وال يؤذين مسلم مسلما، فلرب متضعف يف أطمار لو أقسم عليكم ب: ( وقال 
  ٧)على اهللا ألبره
ارفع حكمته ، وإذا تكرب قيل : ما من آدمي إال ويف رأسه حكمة بيد ملك فإن تواضع قيل للملك : (وقال 

   ٨)ضع حكمته: للملك 
   ٩)ناه اهللا ، ومن ذكر اهللا أحبه اهللامن تواضع هللا رفعه اهللا ، ومن اقتصد أغ: ( وقال 
من تواضع هللا رفعه اهللا فهو يف نفسه ضعيف ويف أنفس الناس عظيم ، ومن تكرب وضعه اهللا فهو يف : ( وقال 

   ١٠)أعني الناس صغري ويف نفسه كبري حىت هلو أهون عليهم من كلب أو خرتير
   ١١)رب يف أرضي رفعته حىت أجعله يف علينيقال اهللا تعاىل من الن خللقي وتواضع يل ومل يتك: ( وقال 
ما من آدمي إال ويف رأسه حكمة موكل ا ملك ، فإن تواضع رفعه اهللا ، وإن ارتفع قمعه اهللا ، : (وقال 

   ١٢)والكربياء رداء اهللا فمن نازع اهللا قمعه
رض السابعة ، فإن ما من آدمي إال ويف رأسه سلسلتان ، سلسلة يف السماء السابعة وسلسلة يف األ: (وقال 

  ١٣)تواضع رفعه اهللا بالسلسلة إىل السماء السابعة ، وإذا جترب وضعه اهللا بالسلسلة إىل األرض السابعة
من رفع رأسه يف الدنيا قمعه اهللا يوم القيامة ، ومن تواضع يف الدنيا بعث اهللا إليه ملكا يوم القيامة : (وقال 

إيل فإنك ممن ال خوف عليهم وال هم :  - عز وجل  - الصاحل ، يقول اهللا أيها العبد : فانتشطه من بني اجلمع فقال 
                                                

 . رواه ابن ماجه وابن حبان يف صحيحه واحلاكم)  ١(
 . رواه الطرباين)  ٢(
 .رواه الطرباين)   ٣(
 . رواه الطرباين والبيهقي)  ٤(
 . رواه أبو نعيم)  ٥(
 . رواه الطرباين وابن عساكر)  ٦(
 . رواه الطرباين)  ٧(
 . رواه الطرباين بسند حسن)  ٨(
 . رواه ابن النجار)  ٩(
 . رواه أبو نعيم)  ١٠(
 . رواه أبو نعيم)  ١١(
 . رواه ابن صصرى)  ١٢(
 . رواه اخلرائطي واحلسن بن سفيان وابن الل والديلمي)  ١٣(



 ١٥٦ 

  ١)حيزنون
لقد وردت .. أن ال يسمع بالغات الناس بعضهم على بعض، وال يبلغ بعضهم ما يسمع من بعض  ومن ذلك

  :النصوص الكثرية تقرر ذلك، وتريب عليه قلوب املؤمنني
   ٣)٢ال يدخل اجلنة منام: (  قال 
إما يعذبان وما يعذبان يف كبري ـ أي أمر شاق عليهما لو فعاله ـ بلى إنه كبري : ين يعذبان، فقالبقرب ومر 

ـ أما أحدمها فكان ميشي بالنميمة ، وأما اآلخر فكان ال يسترته من بوله   ٤)ـ أي من كبائر الذنوب 
   ٥)النميمة والشتيمة واحلمية يف النار: (وقال 
    ٦ )ال جيتمعان يف قلب مسلم.. النار  النميمة واحلقد يف: ( وقال 
﴿ والَّذين يؤذُونَ :قوله تعاىل  ، مث تال رسول اهللا )ليس مين ذو حسد وال منيمة وال كهانة وال أنا منه: (وقال 

  ٧)٥٨:األحزاب(﴾ الْمؤمنِني والْمؤمنات بِغيرِ ما اكْتسبوا فَقَد احتملُوا بهتاناً وإِثْماً مبِيناً 
خيار عباد اهللا الذين إذا رءوا ذكر اهللا ، وشرار عباد اهللا املشاءون بالنميمة ، املفرقون بني األحبة ، : (وقال 

  ٨)الباغون للربآء العنت
   ٩)اهلمازون واللمازون واملشاءون بالنميمة الباغون للربآء العيب حيشرهم اهللا يف وجوه الكالب: ( وقال 
أحبكم إيل أحاسنكم أخالقا املوطئون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون ، وإن أبغضكم إىل اهللا املشاءون إن : ( وقال 

   ١٠)بالنميمة املفرقون بني األحبة ، امللتمسون للربآء العيب
شراركم الذي يرتل وحده ، وجيلد : أال أنبئكم بشراركم ؟ قالوا بلى إن شئت يا رسول اهللا ، قال : ( وقال 
من يبغض الناس : بلى إن شئت يا رسول اهللا ، قال : مينع رفده ، أفال أنبئكم بشر من ذلك ؟ قالواعبده ، و
الذين ال يقيلون عثرة ، وال : بلى إن شئت يا رسول اهللا ، قال : أفال أنبئكم بشر من ذلك ؟ قالوا: قال .. ويبغضونه

من ال يرجى : بلى يا رسول اهللا ، قال : ذلك ؟ قالوا أفال أنبئكم بشر من: قال .. يقبلون معذرة ، وال يغفرون ذنبا 
  ١١)خريه وال يؤمن شره

إصالح ذات البني ، فإن : بلى ، قال : أال أخربكم بأفضل من درجة الصيام والصالة والصدقة ؟ قالوا: ( وقال 
                                                

 . رواه ابن عساكر)  ١(
الـذي  : النمام الذي يكون مع مجع يتحدثون حديثا، فينم عليهم ، والقتات: وقيل .. وهو النمام ) قتات: (ويف رواية )  ٢(

 . يستمع عليهم وهم ال يعلمون مث ينم
 . رواه البخاري ومسلم)  ٣(
 . رواه البخاري ومسلم)  ٤(
 . رواه الطرباين)  ٥(
 . رواه الطرباين)  ٦(
 . رواه الطرباين)  ٧(
 ) املفسدون بني األحبة: ( ة وابن أيب الدنيا رواه أمحد، ويف رواية البن أيب شيب)  ٨(
 . رواه أبو الشيخ)  ٩(
 . رواه الترمذي )  ١٠(
 .رواه الطرباين وغريه)  ١١(



 ١٥٧ 

   ١)إفساد ذات البني هي احلالقة
  :التكافل

  .٢لالتكافذلك الذي مسيته .. فحدثنا عن ثانيها : قلنا
وهو ركن أساسي ألن حياة اإلنسان ال  ..ألخيه إعانة خترجه من العوز إىل الغىناألخ و إعانة التكافل ه: قال

تقوم إال حبياة هذا اجلسد وصحته، وتوفر ما يلزمه وما يقتضيه بقاؤه، وذلك كله يقتضي توفر ما يلزم من قوت ومأوى 
  .وحنو ذلك

  ..ية اليت تشعر الفرد مبسؤوليته على اجلماعةوهذا الواجب ال يتحقق إال بتوفر الترب
والَّذين تبوأُوا الدار والْأميانَ من قَبلهِم يحبونَ من هاجر إِلَيهِم وال  ﴿: تعاىلهذ من القرآن الكرمي قوله  ويشري إىل

ى أَنفُِسهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ ومن يوق شح نفِْسه فَأُولَئك هم يجِدونَ في صدورِهم حاجةً مما أُوتوا ويؤثرونَ علَ
  ) ٩:احلشر( ﴾ الْمفْلحونَ

ففي هذه اآلية إخبار عن اإليثار الذي حتلى به األنصار ملا قدم املهاجرون إليهم، بعد أن تركوا يف بالدهم كل ما 
  .هلم اقتسموا معهم زادهم، بل آثروهم على أنفسهم يلزم لنفقتهم، فوجدوا هلم إخوانا

يا :( قال املهاجرون :قال عن أنس وقد حفظت لنا كتب احلديث بعض ما فعله األنصار مع املهاجرين، ف
رسول اللّه ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم، أحسن مواساة يف قليل وال أحسن بذالً يف كثري، لقد كفونا املؤنة وأشركونا 

  ٣)ال، ما أثنيتم عليهم ودعومت اللّه هلم:( ، فقال )هنأ، حىت لقد خشينا أن يذهبوا باألجر كلهيف امل
دعا األنصار أن يقطع هلم البحرين،  ظلوا هكذا حىت بعد أن فتح اهللا على املؤمنني، وقد روي أن النيب و

   ٤)فاصربوا حىت تلقوين فإنه سيصيبكم أثرة إما ال،:( ، قال)ال، إال أن تقطع إلخواننا من املهاجرين مثلها:( قالواف
 ،)ال:( قالف ،)اقسم بيننا وبني إخواننا النخيل:( قالت األنصار :قال عن أيب هريرة بل روي أكثر من ذلك، ف

   ٥)مسعنا وأطعنا:( قالوا ) أتكفونا املؤنة ونشرككم يف الثمرة؟:( فقالوا
ما نزل مهاجري أنه  على احلفاوة بإخوام املهاجرينبل روي أكثر من ذلك، فقد كان األنصار من حرصهم 

  .على أنصاري إال بقرعة
أم ملا قدموا املدينة آخى وكان املهاجرون يف قمة االستغناء، كما كان إخوام األنصار فيقم البذل، فقد روي 

األنصار ماال، فأقسم مايل  إين أكثر:( بني عبد الرمحن بن عوف وسعد بن الربيع، فقال سعد لعبد الرمحن رسول اهللا 
بارك :( قال عبد الرمحنف ،)نصفني، ويل امرأتان فانظر أعجبهما إليك، فسمها يل أطلقها، فإذا انقضت عدا فتزوجها

  ) اهللا لك يف أهلك ومالك، أين سوقكم؟؟
يوماً وبه أثر صفرة،  مث جاء..مث تابع الغدو ،فدلوه على سوق بين قينقاع، فما انقلب إال ومعه فضل من أقط ومسن

                                                
 . رواه أبو داود والترمذي وابن حبان يف صحيحه)  ١(
  )التكافل(خصصنا فصال خاصا هلذا الركن يف هذه الرسالة بعنوان )  ٢(
  .أمحدرواه )  ٣(
  .اريالبخرواه )  ٤(
  .البخاريرواه )  ٥(



 ١٥٨ 

  ١)!نواة من ذهب:( قال، )كم سقت إليها:( قال، )تزوجت:( قال، )؟مهيم ):فقال النيب 
ويطْعمونَ الطَّعام علَى حبه مسكيناً  ﴿: تعاىلوقد عرب القرآن الكرمي عن هذا التكافل بصورة أخرى مجيلة، فقال 

  ) ٩ـ  ٨:االنسان( ﴾ نطْعمكُم لوجه اللَّه ال نرِيد منكُم جزاًء وال شكُوراًويتيماً وأَسرياً إِنما 
ففي هاتني الكرميتني إخبار عن إيثار هؤالء احملاويج من املؤمنني غريهم بالطعام مع حبهم له وحاجتهم إليه، مث هم 

  .ال يطلبون على ذلك جزاء وال شكورا
  :التناصر

  .التناصرذلك الذي مسيته .. ثالثها  فحدثنا عن: قلنا
ألخيه يف مواقف الشدة واحلاجة، ألن األمن ركن أساسي يف احلياة ال يقل عن ركن األخ هو نصرة التناصر : قال

ا رِزقُها رغَداً من كُلِّ وضرب اللَّه مثَالً قَريةً كَانت آمنةً مطْمئنةً يأْتيه  ﴿: الغذاء، ولذلك مجع اهللا تعاىل بينهما يف قوله
تعاىل يف ذكر  ، وقال)١١٢:النحل(  ﴾مكَان فَكَفَرت بِأَنعمِ اللَّه فَأَذَاقَها اللَّه لباس الْجوعِ والْخوف بِما كَانوا يصنعونَ

  ) ٤:شقري( ﴾ الَّذي أَطْعمهم من جوعٍ وآمنهم من خوف ﴿:نعمه على قريش
ألن أسباب اهلالك ال تصيب اإلنسان من جهة اجلوع وحده، بل تصيبه أيضا من األعداء الذين يتربصون به، بل إن هذا 

  .اجلانب أكثر ضررا باإلنسان من جانب اجلوع
نفُِسهِم في سبِيلِ اللَّه والَّذين إِنَّ الَّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بِأَموالهِم وأَ ﴿:وقد أشار إىل هذا الركن قوله تعاىل

هِمتلَايو نم ا لَكُموا ماجِرهي لَموا ونآم ينالَّذضٍ وعاُء بيلأَو مهضعب كوا أُولَئرصنا ووآو إِنوا واجِرهى يتٍء حيش نم 
الن كُملَيينِ فَعي الدف وكُمرصنتاسريصلُونَ بمعا تبِم اللَّهو يثَاقم مهنيبو كُمنيمٍ بلَى قَوإِلَّا ع ر٧٢:ألنفال(  ﴾ ص(  

ففي هذه اآلية الكرمية حض على نصر املؤمنني بعضهم بعضا، فال يصح أن ينعم املسلم باألمن يف الوقت الذي 
  .يصاب إخوانه بكل أنواع البالء

انصر :(  وقال  ،)املسلم أخو املسلم ال يسلمه وال خيذله:( لى رعاية هذا الركنوهو حيض ع وقد قال 
متنعه من الظلم؛ فذلك نصرك  :(قال، )أنصره مظلوماً، فكيف أنصره ظاملا؟! يا رسول اهللا: ، قيل)أخاك ظاملاً أو مظلوماً

  ٢)إياه
 يف تربير األمر باجلهاد مع كونه إزهاقا لألرواح تعاىلاجلهاد يف سبيل اهللا، قال  اإلسالموألجل حتقيق هذا الركن شرع 

وما لَكُم ال تقَاتلُونَ في سبِيلِ اللَّه والْمستضعفني من الرجالِ والنساِء والْوِلْدان الَّذين  ﴿:اليت جاءت الشريعة حلفظها
  )٧٥:النساء( لظَّالمِ أَهلُها واجعلْ لَنا من لَدنك ولياً واجعلْ لَنا من لَدنك نصرياًيقُولُونَ ربنا أَخرِجنا من هذه الْقَرية ا

وقد ورد هذا التربير يف مواضع خمتلفة، وكلها تنطلق من أن الغرض من القتال يف اإلسالم ليس املقصود منه 
أُذنَ للَّذين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلموا وإِنَّ  ﴿:تعاىلنصرة املستضعفني، قال  التوسع وال االستعمار والسيطرة، وإمنا املقصد منه

يرلَقَد مرِهصلَى نع اللَّه )عاىلت وقال، )٣٩:احلج:﴿  بحال ي وا إِنَّ اللَّهدتعال تو كُملُونقَاتي ينالَّذ بِيلِ اللَّهي سلُوا فقَاتو
عالْميندت )وقالتعاىل، )١٩٠:البقرة:﴿  كُفْرو بِيلِ اللَّهس نع دصو كَبِري يهالٌ فتقُلْ ق يهالٍ فتامِ قررِ الْحهنِ الشع كأَلونسي

                                                
  .البخاريرواه )  ١(
  .البخاري وأمحدرواه )  ٢(



 ١٥٩ 

ةُ أَكْبنتالْفو اللَّه دنع رأَكْب هنم هلأَه اجرإِخامِ ورالْح جِدسالْمو بِه نع وكُمدرى يتح كُملُونقَاتالُونَ يزال يلِ والْقَت نم ر
مالُهمأَع بِطَتح كفَأُولَئ ركَاف وهو تمفَي ينِهد نع كُمنم ددتري نموا وطَاعتاس إِن ينِكُمد كأُولَئو ةرالْآخا ويني الدف 

الن ابحونَأَصدالا خيهف مارِ ه )٢١٧:البقرة (  
  :التناصح

  .ذلك الذي مسيته التناصح.. فحدثنا عن رابعها : قلنا
ن اإلنسان ليس ألوهو أساسي  ..األركان األساسية اليت يقوم عليها بنيان اتمع يف اإلسالم من هذا ركن : قال

اية قد يكفي أمرها التناصر، ولكنه روح وعقل حيتاج إىل جسدا فقط حيتاج إىل غذاء قد يكفي أمره التكافل، أو مح
  .تعليم وتوجيه وتربية ونصح، وكل ذلك يستدعي وجود هذا الركن

ثُم كَانَ من الَّذين آمنوا وتواصوا بِالصبرِ وتواصوا  ﴿:وقد أشار القرآن الكرمي إىل هذا الركن يف قوله تعاىل
ةمحربِالْم )١٧:بلدال(رِ ﴿:، وقالتعاىلبا بِالصواصوتو قا بِالْحواصوتو اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينإِلَّا الَّذ )٣:العصر(  

كَرِ يا بني أَقمِ الصالةَ وأْمر بِالْمعروف وانه عنِ الْمن ﴿:يف وصيته البنه وإىل هذا الركن اإلشارة بقول لقمان 
  ) ١٧:لقمان( ﴾ واصبِر علَى ما أَصابك إِنَّ ذَلك من عزمِ الْأُمورِ

كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ  ﴿:وقد اعترب القرآن الكرمي هذا الركن خاصة من خصائص هذه األمة، فقال تعاىل
  ) ١١٠من اآلية: آل عمران( ﴾ رِ وتؤمنونَ بِاللَّهتأْمرونَ بِالْمعروف وتنهونَ عنِ الْمنكَ

يؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ ويأْمرونَ  ﴿:واعترب أداء هذا الركن من عالمات املؤمنني الصادقني، فقال تعاىل
 ﴿:تعاىل ، وقال)١١٤:آل عمران( ﴾ ولَئك من الصالحنيبِالْمعروف وينهونَ عنِ الْمنكَرِ ويسارِعونَ في الْخيرات وأُ

يكَرِ وننِ الْمنَ عوهنيو وفرعونَ بِالْمرأْمضٍ يعاُء بيلأَو مهضعب اتنمؤالْمونَ ونمؤالْمكَاةَ وونَ الزتؤيالةَ وونَ الصيمق
التائبونَ الْعابِدونَ  ﴿:تعاىل ، وقال)٧١:التوبة( ﴾ ه أُولَئك سيرحمهم اللَّه إِنَّ اللَّه عزِيز حكيمويطيعونَ اللَّه ورسولَ

وبشرِ _ دود اللَّهونَ لحالْحامدونَ السائحونَ الراكعونَ الساجِدونَ الْآمرونَ بِالْمعروف والناهونَ عنِ الْمنكَرِ والْحافظُ
نِنيمؤ١١٢:التوبة( ﴾ الْم(  

الَّذين يتبِعونَ الرسولَ النبِي الْأُمي الَّذي يجِدونه مكْتوباً  ﴿:األساسية، قال تعاىل بل اعتربه من صفات الرسول 
عبِالْم مهرأْمجِيلِ ينالْأو اةروي التف مهدنع عضيثَ وائبالْخ هِملَيع مرحيو اتبالطَّي ملُّ لَهحيكَرِ وننِ الْمع ماههنيو وفر

نزِلَ معه أُولَئك هم لنور الَّذي أُعنهم إِصرهم والْأَغْاللَ الَّتي كَانت علَيهِم فَالَّذين آمنوا بِه وعزروه ونصروه واتبعوا ا
  ) ١٥٧:ألعرافا( ﴾ الْمفْلحونَ

الَّذين إِنْ مكَّناهم في الْأَرضِ أَقَاموا  ﴿:واعتربه بعد ذلك من عالمات صحة التمكني يف األرض، قال تعاىل
  ) ٤١:احلج( ﴾ وللَّه عاقبةُ الْأُمورِ الصالةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروف ونهوا عنِ الْمنكَرِ

هللا ولكتابه :( قلنا ملن؟ قال، ثالثا) الدين النصيحة:( هذا التناصح ركنا من أركان الدين، فقال  وقد اعترب 
ئمة املسلمني الدين نصيحة، مث عد من النصيحة النصيحة أل ، فقد اعترب ١)ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم

  .موعامته
                                                

  .مسلمرواه )  ١(
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فال حيصل الصراع بينهما، ومن ذلك أن .. اليت جتمع بني األلفة والنصيحة كثرية الداب وقد ورد يف اإلسالم اآل
كان على املأل فهو توبـيخ وفضيحة وما كان يف السر فهو شفقة  ألن ما يف سر ال يطلع عليه أحد،النصيحة كون ت

: وقيل ملسعر، )انه ومن وعظه عالنية فقد فضحه وشانهمن وعظ أخاه سراً فقد نصحه وز:( قال الشافعي ونصيحة،
ـينه فنعم وإن قر عين بـني املأل فال: أحتب من خيربك بعيوبك؟ فقال   . إن نصحين فيما بـيين وب

والنصيحة باِإلسرار واِإلعالن كما أن الفرق بـني املداراة واملداهنة  خفالفرق بـني التوبـي:( قال الغزايل
فإن أغضيت لسالمة دينك وملا ترى من إصالح أخيك باِإلغضاء فأنت مدار وإن . اِإلغضاء بالغرض الباعث على

  ١)أغضيت حلظ نفسك واجتالب شهواتك وسالمة جاهك فأنت مداهن

                                                
  .٢/١٨٢: اإلحياء)  ١(
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  ـ التعليم ٤
  .. فحدثنا عن النظام التعليمي ..  االجتماعيحدثتنا عن النظام : قال رجل منا

  )نظام تعليمي(شيء امسه مل أمسع أن هناك يف اإلسالم : قال آخر
  .يعتمد على حتفيظ املعارف الدينية.. تقليدي وهو نظام ..  تعليميهناك نظام .. بلى : قال آخر
  ..إن دوره هو تكوين الفقهاء املتزمتني والقضاة اجلائرين .. لقد عرفته .. نعم .. نعم : قال آخر

إن احلقائق اليت نطقت ا كل األدلة تبني أن .. ت ما بالكم تسارعون للشبها.. اصربوا : قاطعهم احلسني، وقال
  ..  ١النظام التعليمي الذي جاء به اإلسالم من أول يوم كان أكمل نظام وأعدل نظام وأحق نظام

 ﴾)١(اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذي خلَق  ﴿:لقد عرب القرآن الكرمي يف أول اآليات نزوال عن أركان هذا النظام، فقال 
  )العلق(

فقد قام على ربط املعارف والعلوم .. إن هذه اآلية الكرمية تلخص املنهج الذي قام عليه النظام التعليمي اإلسالمي 
  .املتنوعة باهللا وبالنظام الذي رضيه اهللا لعباده

  .وما عالقة العلوم باهللا، وبالنظام الذي وضعه اهللا: قال رجل منا
فلذلك لن .. عن اهللا وعن النظام الذي اختاره اهللا لعباده تنشأ ممتلئة باحملق إن العلوم اليت تنشأ بعيدة : قال احلسني

  .ولعلكم رأيتم ما أمثرته العلوم يف عصرنا من أنواع الدمار.. تنتج إال اهلالك والدمار
  .ورأينا ما أمثرته من أنوع البناء والعمران: قال الرجل
فهي متتلك من أنواع اجلنون .. ائفة ميكن أن ختربه يف أي حلظة إن البناء الذي بنته هذه احلضارة الز: قال احلسني

  .ما يقضي على كل ما بنته
فكالمك هذا ال يعين إال أن اإلسالم ال يتبىن يف نظامه التعليمي ما تبنته هذه احلضارة من االهتمام : قال الرجل

  ..بالعمران والصناعات 
ويربطه باألخالق .. ولكنه يربطه باهللا .. و إىل كل ذلك بل هو يدع.. هو يتبىن كل ذلك .. ال : قال احلسني

  .فالعلم الذي ال يربطك باهللا، وال جيعلك نافعا لعباد اهللا ال بركة فيه.. والقيم الرفيعة 
﴿ واتبعوا ما تتلُوا :لقد ذكر القرآن ذلك، فقال.. وهلذا نرى يف النصوص املقدسة تقييد العلم املبارك بالنافع 

الشو رحالس اسونَ النلِّمعوا يكَفَر نياطيالش نلَكانُ وملَيس ا كَفَرمانَ وملَيس لْكلَى مع نياطنِ يلَكَيلَى الْمزِلَ عا أُنم
نتف نحا نمقُوال إِنى يتح دأَح نم انلِّمعا يمو وتارمو وتارابِلَ هءِ بِبرالْم نيب قُونَ بِهفَرا يا ممهنونَ ملَّمعتفَي كْفُرةٌ فَال ت

مهفَعنال يو مهرضا يونَ ملَّمعتيو اللَّه إِلَّا بِإِذْن دأَح نم بِه يناربِض ما همو جِهوزو ف ا لَهم اهرتنِ اشوا لَمملع لَقَدي و
 ) ١٠٢:البقرة) (الْآخرة من خالقٍ ولَبِئْس ما شروا بِه أَنفُسهم لَو كَانوا يعلَمونَ

من العلوم اليت تصف ) هاروت وماروت(تشري إىل أن العلوم اليت كان يبثها ذانك امللكان الكرمية هذه اآلية ف
وقد كانت تلك العلوم حتمل مثارا طيبة خرية ميكن أن .. عصرناعلماء كتلك احلقائق اليت توصل إليها .. حقائق كونية

                                                
مثار من (، )النيب اهلادي(، )النيب اإلنسان: (راجع التفاصيل املختلفة املرتبطة بالنظام التعليمي اإلسالمي يف الرسائل التالية )  ١(

 .ولذلك سنختصر الكالم عليه هنا.. وغريها) .. شجرة النبوة
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وهلذا، فإن هذين امللكني كانا .. تستفيد منها البشرية، وحتمل يف نفس الوقت مثارا خبيثة ميكن أن تتحول إىل شر حمض
فالعلم وحده إن . .ينبهان كل من يدرس على يديهما تلك العلوم إىل احملاذير اليت تنطوي عليها املعارف اليت يدرسوا

  .. مل يصحبه التوجيه األخالقي سيكون وباال على أصحابه
واعترب انتفاع صاحبها بعلومه منوطا مبدى .. وهلذا فإن النظام التعليمي اإلسالم ارتبط باألخالق وقيد العلم ا 

  : أخالقيتها ومدى صدقه يف تلقيها ويف تبليغها
   ١)ين أعوذ بك من نفس ال تشبع ومن علم ال ينفعإاللهم :( يقول يف دعائهكان   فالرسول

أشد الناس عذابا يوم :( ويف رواية مرفوعا ٢)كل علم وباله على صاحبه إال من عمل به:(  كان يقولو
  ) القيامة عامل مل ينفعه اهللا بعلمه

يدور احلمار يف فيدور ا كما  ٣جياء بالرجل يوم القيامة فيلقى يف النار فتندلق أقتابه  «أنه  وأخرب 
يا فالن ما شأنك أليس كنت تأمرنا باملعروف وتنهانا عن املنكر؟ : الرحى فيجتمع إليه أهل النار فيقولون

  ، ٤)كنت آمركم باخلري وال آتيه وأاكم عن الشر وآتيه: فيقول
فتيلة مثل الذي يعلم الناس اخلري وينسى نفسه كمثل ال:(  للذي ال يعمل بعلمه مثال، فقال وضرب  

  ٥)تضيء على الناس وحترق هي نفسها
  ولكن مل حصر اإلسالم العلوم يف العلوم الدينية؟: قال الرجل

فاملسلم وهو يدرس الكون يتعرف من خالله .. ألن كل العلوم يف اإلسالم علوم دينية : ابتسم احلسني، وقال
ياة يبحث يف احلقيقة عن فضل اهللا الذي خبأه وعندما يبحث يف الكون عن األدوات اليت تيسر عليه احل.. على املكون 
  .له يف مكوناته

  .ويزداد به اتصاال.. بل يزداد له معرفة .. ولذلك فإن املسلم ال ينحجب بالعلم عن اهللا 
  
  
  
  

                                                
  .مسلم وغريهرواه   )١(
  .الطرباينرواه   )٢(
 )٤/١١(النهاية . هي مجع قتب، وقتب مجع، وهي املعي: وقيل، قتب بالكسر: األمعاء، واحدها: األقتاب: أقتابه  )٣(
 .البخاري ومسلم وغريمهارواه   )٤(
  .البزار وغريهرواه   )٥(
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  ـ احلسبة ٥
  .. يف اإلسالم  ١فحدثنا عن نظام احلسبة: قال رجل منا

  ما نظام احلسبة؟! .. نظام احلسبة: قال آخر
  .. إنه ال خيتلف كثريا عن نظام الشرطة عندنا .. لقد مسعت به : قال آخر
  .لقد مسعت أنه نظام ليس له من قصد إال التدخل يف شؤون الناس الداخلية.. ليته كان كذلك : قال آخر
  .فهو نظام قمع إذن: قال آخر
  .لقد مسعت بأن املستبدين أنشأوه ليضربوا الرعية بعضها ببعض.. أجل : قال آخر

فال ينبغي أن .. مهال .. مهال : أن ألقى أصحايب املساجني ما عندهم من الشبهات قام احلسني، وقالبعد 
  .نتحدث يف شيء مل نؤت علمه

  .فعلمنا علمه: قال رجل منا
أنشأه بأمر من اهللا ..  بل هو نظام أنشأه رسول اهللا .. نظام احلسبة نظام مل ينشئه املستبدون وال الظلمة : قال
  .. يحفظ للمجتمع اإلسالمي صفاءه وطهارته ونقاءه تعاىل ل

لقد نص القرآن الكرمي على هذا النظام يف قوله تعاىل ـ وهو يدعو األمة املسلمة إىل أن تتخذ منها طائفة صاحلة 
ويأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ ﴿ ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ :ال هم هلا إال أمرها باملعروف ويها عن املنكر ـ 

  .. فهذه اآلية الكرمية ر ) .. ١٠٤:آل عمران(عنِ الْمنكَرِ وأُولَئك هم الْمفْلحونَ ﴾ 
 ﴿ والْمؤمنونَ والْمؤمنات بعضهم أَولياُء بعضٍ:ونص عليه، وهو يعدد أوصاف املسلمني األساسية، قال تعاىل 

و ونَ اللَّهيعطيكَاةَ وونَ الزتؤيالةَ وونَ الصيمقيكَرِ وننِ الْمنَ عوهنيو وفرعونَ بِالْمرأْمإِنَّ ي اللَّه مهمحريس كأُولَئ ولَهسر
 ﴾ يمكح زِيزع ٧١:التوبة(اللَّه(  

﴿ كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ تأْمرونَ :ساليتها، قال تعاىلونص عليه، وهو يبني مصدر خريية هذه األمة ور
م مراً لَهيابِ لَكَانَ ختلُ الْكأَه نآم لَوو ونَ بِاللَّهنمؤتكَرِ وننِ الْمنَ عوهنتو وفرعقُونَبِالْمالْفَاس مهأَكْثَرونَ ونمؤالْم مهن (

  )١١٠:آل عمران(
﴿ الَّذين إِنْ مكَّناهم في الْأَرضِ أَقَاموا :ونص عليه، وهو يبني شروط التمكني، وصفات املمكن هلم، قال تعاىل

  )٤١:احلج) (الصالةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروف ونهوا عنِ الْمنكَرِ وللَّه عاقبةُ الْأُمورِ
﴿ لُعن الَّذين :نص عليه بعد ذلك، وهو يبني أسرار االحنطاط الذي وقعت فيه اتمعات واألمم، قال تعاىل و

عن  كَانوا لَا يتناهونَ) ٧٨(كَفَروا من بنِي إِسرائيلَ علَى لسان داوود وعيسى ابنِ مريم ذَلك بِما عصوا وكَانوا يعتدونَ 
ترى كَثريا منهم يتولَّونَ الَّذين كَفَروا لَبِئْس ما قَدمت لَهم أَنفُسهم أَنْ سخطَ ) ٧٩(منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما كَانوا يفْعلُونَ 

نَ بِاللَّه والنبِي وما أُنزِلَ إِلَيه ما اتخذُوهم أَولياَء ولَكن كَثريا ولَو كَانوا يؤمنو) ٨٠(اللَّه علَيهِم وفي الْعذَابِ هم خالدونَ 
                                                

فالن حسن احلسـبة يف  : األجر ، وحسن التدبري والنظر ، ومنه قوهلم : من االحتساب ومن معانيها اسم : لغة: احلسبة)  ١(
عرفها مجهور الفقهاء بأا األمر باملعروف إذا ظهر تركه ، والنهي عن املنكـر إذا  : واصطالحا.. األمر إذا كان حسن التدبري له 

 .ظهر فعله
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بل هلا حظ كبري يف .. فاللعنة اليت حصلت لبين إسرائيل ال تعين اجلانب الغييب فقط ) .. املائدة(﴾ ) ٨١(منهم فَاسقُونَ 
  .. عامل الشهادة 

تأمر األمة بأن تتحمل  جاءت األوامر الكثرية من رسول اهللا .. ا ألمر اهللا تعاىل وحتقيق.. وبعد ذلك كله 
  : مسؤولية إصالح كل خلل يقع فيها
ما من رجل ينعش بلسانه حقا، فعمل به بعده إال جرى عليه أجره إىل يوم : (  ففي احلديث قال رسول اهللا 

  ١)القيامة ، مث وفاه ثوابه يوم القيامة
  ٢)االمر باملعروف ، والنهى عن املنكر ، والصدق يف مواطن الصرب ، وشنآن الفاسق: جلهاد أربع ا:(  وقال 
إن اهللا ال يعذب العامة بعمل اخلاصة ، حىت تكون العامة تستطيع تغري على اخلاصة ، فإذا مل تغري العامة :( وقال

  ٣)على اخلاصة عذب اهللا العامة واخلاصة
  ٤)ملنكر وال يغريونه أوشك أن يعمهم اهللا بعقابهإن الناس إذا رأوا ا:( وقال
لتأمرن باملعروف ولتنهون عن املنكر ، أو ليسلطن اهللا عليكم شراركم فيدعو خياركم فال يستجاب :( وقال

  ٥)هلم
من رأى منكم منكرا فليغريه بيده ، فان مل يستطع فبلسانه ، فان مل يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف :( وقال

  ٦)االميان
والذي نفس حممد بيده لتأمرن باملعروف ولتنهون عن املنكر أو ليوشكن اهللا أن يبعث عليكم عقابا من :( وقال

  ٧)عنده، مث لتدعنه فال يستجاب لكم
إن أول ما دخل النقص على بين إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق اهللا ودع ما تصنع ، :( وقال

الغد فال مينعه ، ذلك ان يكون اكيله وشريبه وقعيده ، فلما فعلوا ذلك ضرب اهللا قلوب  فانه ال حيل لك ، مث يلقاه من
بعضهم ببعض ، كال واهللا لتأمرن باملعروف ولتنهون عن املنكر ولتأخذن على أيدي الظامل ولتأطرنه على احلق أطرا أو 

  ٨)ليضربن اهللا بقلوب بعظكم على بعض ، مث يلعنكم كما لعنهم
نيب بعث اهللا يف أمة من قبلي إال كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويتقدون  ما من:( وقال

بأمره ، مث إا ختلف منهم من بعدهم خلوف يقولون ما ال يفعلون ، ويفعلون ما ال يأمرون ، فمن جاهدهم بيده فهو 
  ٩)وراء ذلك من االميان حبة خردل مؤمن ، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ، ليس

                                                
 . رواه أمحد)  ١(
 . رواه أبو نعيم)  ٢(
 . رواه أمحد والطرباين يف الكبري)  ٣(
 . رواه أمحد)  ٤(
 . رواه البزار والطرباين يف الكبري)  ٥(
 . رواه مسلم)  ٦(
 . رواه أمحد والترمذي)  ٧(
 . رواه أبو داود والترمذي)  ٨(
 . رواه مسلم)  ٩(
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مثل القائم على حدود اهللا واملداهن فيها كمثل قوم استهموا على سفينة يف البحر ، فأصاب بعضهم :( وقال
أعالها ، وأصاب بعضهم أسفلها ، فكان الذين يف أسفلها إذا استقوا من املاء مروا على من فوقهم فقال الذين يف 

ؤذونا ، فقالوا لو أنا خرقنا يف نصيبنا خرقا ومل نؤذ من فوقنا ، فان يتركوهم وما أرادوا أعالها ال ندعهم يصعدون في
  ١)هلكوا مجيعا وإن أخذوا على أيديهم جنوا وجنوا مجيعا

: يا رب خشيت الناس ، فيقول : ال حيقرن أحدكم نفسه أن يرى أمر اهللا تعاىل فيه مقال ، فال يقول :( وقال
  ٢)فاياي كنت أحق أن ختشى

  ٣)ما من قوم يعمل فيهم باملعاصي هم أعز وأكثر ممن يعمله مث ال يغريوه إال عمهم اهللا منه بعقاب:( وقال
إذا عملت اخلطيئة يف االرض ، كان من شهدها فأنكرها كمن غاب عنها ، ومن غاب عنها فرضيها :( وقال

  ٤)كان كمن شهدها
  ٥)غاب عنها فرضيها فكأمنا حضرها من حضر معصية فكرهها فكأمنا غاب عنها ، ومن:( وقال
  ٦)إذا خفيت اخلطيئة ال تضر إال صاحبها ، وإذا ظهرت فلم تغري ضرت العامة:( وقال
  ٧)إنك ظامل فقد تودع منهم: إذا رأيت أميت اب الظامل أن تقول له :( وقال
تنكره ؟ فإذا لقن اهللا العبد حجته  ما منعك إذا رأيت املنكر أن: إن اهللا ليسأل العبد يوم القيامة حىت يسأله :( وقال

  ٨)يا رب رجوتك وفرقت من الناس: قال
  ٩)إن الناس إذا رأوا ظاملا فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم اهللا بعقاب منه:( وقال
  ١٠)إن اهللا ال يقدس أمة ال يأخذ الضيف حقه من القوي وهو غري متعتع:( وقال
  ١١)الضعيف منهم حقهإن اهللا ال يقدس أمة ال يعطون :( وقال
  ١٢)ال يقدس اهللا أمة ال يؤخذ من شديدهم لضعيفهم:( وقال
  ١٣)إن أحدكم مرآة أخيه ، فإذا رأي به أذى فليمطه عنه:( وقال
  ١)إن من أميت قوما يعطون مثل أجور أوهلم ، ينكرون املنكر:( وقال

                                                
 . رواه أمحد والبخاري والترمذي)  ١(
 . رواه أمحد وابن ماجة)  ٢(
 . د وأبو داود وابن ماجةرواه أمح)  ٣(
 . رواه أبو داود والبيهقي يف الشعب)  ٤(
 . رواه البيهقي يف الشعب)  ٥(
 . رواه الطرباين يف األوسط)  ٦(
 . رواه أمحد والطرباين واحلاكم)  ٧(
 . رواه أمحد وابن ماجة وابن حبان)  ٨(
 . رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة)  ٩(
 ) كيف يقدس اهللا أمة ال يأخذ ضعيفها حقه من قويها وهو غري متعتع(البيهقي، ويف رواية رواه ابن ماجة و)  ١٠(
 . رواه الطرباين يف الكبري)  ١١(
 . رواه ابن ماجة وابن حبان)  ١٢(
 . رواه الترمذي)  ١٣(
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  ٢)اآلمر باملعروف كفاعله:( وقال
  .. ا دواوين اإلسالم وغريها من النصوص الكثرية اليت متتلئ 

  ..لقد نشرت هذه النصوص املقدسة يف املسلمني وعيا عاما بضرورة اإلصالح وضرورة التعاون مع املصلحني
وكان هذا الوعي هو املقدمة واألساس الذي انبىن عليه بعد ذلك كله ذلك النظام الذي تعارف الناس على 

  )نظام احلسبة(تسميته 
  له هذا االسم؟مل اختاروا : قال رجل منا

كلها هلا عالقة ذه الوظيفة اخلطرية من وظائف .. لقد الحظ الفقهاء الذين اختاروا هذه التسمية عدة معان : قال
  :الدين

  .، فهو أن احملتسب يعترب نفسه موظفا عند اهللا تعاىل، فلذلك هو ال ينتظر أجره إال من اهللا تعاىل٣أما أوهلا، وأمهها
  .، واحملتسب ال يعتمد يف كل أعماله إال على اهللا تعاىل وحده ال شريك له٤فايةوأما ثانيها، فهو الك

، واحملتسب إنسان صاحب موقف، فلهذا جتده ال يرضى عن أي منكر يراه مفعوال، أو ٥وأما ثالثها، فهو اإلنكار
  .أي معروف يراه متروكا

ري تطبيق ما تقتضيه العدالة واحلقيقة والسالم، واحملتسب يقوم بتدبري خاص، وهو تدب.. ٦وأما رابعها، فهو التدبري
  .ليصبح طابع اتمع الذي يعيش فيه
واحملتسب ينظر يف تصرفات الناس الظاهرة وحيكم عليها، ويقدم على تغيري املنكر .. ٧وأما خامسها، فهو االختبار
  .منها بعد التحري والنظر يف املآالت

  .. عن املسمى وحدثنا .. دعنا من األمساء : قال رجل منا
  عن أي شيء تريدون أن أحدثكم؟: قال
.. هل حتقق هذا النظام يف أي فترة من فترات التاريخ اإلسالمي .. حدثنا عن مدى واقعية هذا النظام أوال : قلنا

                                                                                                                                 
 . رواه أمحد)  ١(
 . رواه يعقوب بن سفيان يف مشيخته)  ٢(
﴿ :ومنـه قولـه تعـاىل    . إذا عددته:حسبت الشيء أحسبه حساباً وحسباناً:وهو مأخوذ من العد و احلساب، فتقول)  ٣(

  )١٢: اإلسراء( ﴾ولتعلَمواْ عدد السنِني والْحساب : (وقال تعاىل) ٩٦: األنعام(والشمس والْقَمر حسباناً ﴾ 
وقولـه   ، وقولـه  )واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبهمن صام رمضان إمياناً : (  ويدل هلذا ما ورد يف احلديث من قوله 

 ) : صلى عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من األجر بقرياطـنيمن اتبع جنازة مسلم إمياناً واحتساباً، وكان معه حىت ي(.. ،
عطى، وكلٌ عنده بأجلٍ مسـمى،  إن هللا ما أخذ وله ما أ: (بعث برسالة البنته اليت تويف ولدها يقول فيها ويف احلديث أن النيب 

 )فلتصرب ولتحتسب
، وقوله )١٧٣: آل عمران(﴿ وقَالُواْ حسبنا اللَّه ونِعم الْوكيلُ ﴾ :ومنه قوله تعاىل . اكتفى به: احتسب بكذا: كما يقال)  ٤(
 )٦:النساء(﴿ وكَفَى بِاللَّه حِسيباً ﴾ :تعاىل 
وتسمية اإلنكار باالحتساب من قبيل تسمية املسبب بالسبب؛ ألن اإلنكـار علـى   . هأي أنكر علي: يقال احتسب عليه)  ٥(

 . صاحب املنكر سبب لألمر بإزالته، وهو االحتساب
 . أي حسن التدبري له والنظر فيه: فالن حسن احلسبة يف األمر: يقال)  ٦(
  .النساء حيسنب ما عند الرجال، أي خيتربن ما عندهم من تصرفات: يقال)  ٧(
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  أم أنه ظل جمرد يف دفاتر الفقهاء؟
  :إىل يومنا هذا ول اهللا بل كان واقعا ملموسا يف مجيع فترات التاريخ اإلسالمي ابتداء من عهد رس: قال

، ١هو املثل األعلى للمحتسب الذي ال يتواىن يف اإلصالح ما أطاق كان رسول اهللا  ففي عهد رسول اهللا 
ما هذا يا صاحب الطعام؟ : وقد روي أنه مر مرة على صربة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بلال، فقال منكرا عليه

  ٢)أفال جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غشنا فليس منا: (  اهللا، فقال أصابته السماء يا رسول : فقال
واستعمل عمر بن اخلطاب على سوق .. سعد بن العاص على سوق مكة  وبعد فتح مكة استعمل الرسول 

  .. املدينة 
ويضرب على أيدي  واستمر هذا األمر معموالً به يف عهد اخللفاء الراشدين حىت إن عمر كان يتجول يف األسواق

  .املارقني على النظام واملغتصبني حلقوق األبرياء
  .. واستمرت احلسبة بعدهم يف مجيع العصور اإلسالمية 

  .وقد بلي املسلمون يف فترات كثرية من تارخيهم حبكام مستبدين ظلمة.. كيف تقول ذلك : قال رجل منا
فجعلهم .. اء ا اإلسالم أن ختفف من غلواء املستبدين لقد استطاع نظام احلسبة وغريه من األنظمة اليت ج: قال

  .استبدادهم حمصورا حمدودا ال ميتد ملا ميتد إليه استبداد الدولة املعاصرة
سأضرب لكم أمثلة عن احملتسبني وأدوارهم اليت كانوا يقومون ا يف مجيع احلواظر اإلسالمية يف مجيع الفترات 

  :فيها اليت كان اإلسالم هو احلكم الفصل
لقد ذكر املؤرخون أنه كان للمحتسب معاونون من أهل احلرف والصناعات املختلفة، وكان يتخذ رسالً 
وغلمانا وأعوانا بني يديه بقدر احلاجة، ويشترط فيهم الفقه والصيانة والنهضة والشهامة، وكان يؤدم ويهذم 

.. اء، وكان يعني لكل طائفة من الصناع عريفًاويعرفهم كيف يتصرفون بني يديه، وكيف خيرجون يف طلب الغرم
وكان هذا العريف مشهود له بالثقة واألمانة، ويشترط فيه أن يكون على دراية تامة بأمور احلرفة اليت يشرف عليها، 
وكانت وظيفته تتمثل يف إطالع احملتسب على أخبار أهل صنعته ويدله على مواضع الغش والتدليس الذي يلجأ إليه 

نا أصحاب احلرفة، كما كان للمحتسب نوابا يف سائر املدن واألقاليم التابعة له يتولون أعمال احلسبة فيها، وكان أحيا
له سلطة تنفيذية مفوضة، وهو ما عرف بالتعذير، كالردع بالقضاء والتوبيخ بالقول أو الضرب بالسوط أو الدرة 

قوشا باخلرق امللونة، ومكبالً بالودع واألجراس، وكان يطاف به والتشهري أو التجريس بأن يلبس املشهر به طرطورا من
قد كذبت وها أنا أُعاقب، وكل من يقول الكذب فجزاؤه :( يف الشوارع وهو راكبا مجالً ويدق اجلرس وهو يقول

  )العقاب
وازين وذكروا أن عمل احملتسب األساسي كان هو اإلشراف على السلع املعروضة يف األسواق، والنظر يف امل

واملكاييل وصحتها ونسبها ومراقبة األسعار، ومراقبة طوائف أصحاب احلرف على اختالفهم، كما تضمنت احلسبة 
كل ما يتعلق باملعىن الديين واألخالقي، كصالة اجلمعة واحملافظة على صالة اجلماعة، وأداء الزكاة وردع أهل البدع، 

                                                
 . من هذه السلسلة) النيب اهلادي(خصصنا التفاصيل الكثرية املرتبطة ذا برسالة )  ١(
  .رواه مسلم)  ٢(
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ملضايقة يف الطرقات كمنع تعرض الرجال للنساء، ومراقبة اخلانات وشاريب واحملافظة على األخالق العامة، واملنع من ا
اخلمر وتربج النساء والدعارة، ومن اختصاصه أيضا ما يتعلق بالغش والتدليس يف املعايش ويف املكاييل واملوازين، وحيمل 

  .الناس على املصاحل العامة يف املدينة
القضائية لدرجة أنه كان يتوىل أمرمها أحيانا شخص واحد، وكان ووذكروا أن وظيفة احملتسب ارتبطت بالسلطة 

عمل احملتسب يلزمه السرعة يف اإلجناز والبت يف املخالفات اليت تتعلق باآلداب العامة واألسواق واملعامالت التجارية 
غي عليه أن يكون وآداب الطريق، حىت ال تتوقف مصاحل الناس وتضيع أمورهم ويتعطل سري األعمال العامة، وكان ينب

مالزما لألسواق يركب إليها يف كل وقت ويدور على السوقة والباعة ويكشف الدكاكني والطرقات ويتفقد املوازين 
 واألرطال ويتفقد معايشهم وأطعمتهم وما يغشونه ويفعل ذلك يف النهار والليل ويف أوقات خمتلفة؛ وذلك على غفلة

يتمكن من الكشف عليها بالنهار، ويكون معه أمني عارف يعتمد على قوله، ومع  منهم، وخيتم يف الليل حوانيت من ال
  .ذلك فكان ال يعتمد إال على ما يظهر له ويباشره بنفسه وال يهمل كشف األسواق

وذكروا أنه كان للمحتسب لإلشراف الدائم على األسواق مبراقبة األفران وباعة احلليب وشوائي السمك 
ا كان يقوم إبعاد األسواق اليت يباع فيها العطارة مثالً عن األسواق اليت يستخدم فيها نار بكثرة واجلزارين وغريهم، كم

حىت ال تفسد العطارة، كما كان يقوم مبراقبة عملية البيع والشراء داخلها لضبط احلياة التجارية ومنع التجار من 
ل العبث والفوضى والتكتل الذي يراد به إرغام التالعب باألسعار ضمانا حلفظ األمن ومحاية السوق من كل أشكا

  .املشتري على الشراء بالسعر املفروض
وذكروا أن احملتسب كان يقوم مبراقبة أصحاب املهن مهما كان نوع املهنة، وأنه كان يستخدم أساليب بارعة يف 

علم والطبيب واملهندس، كشف طرق الغش اليت يلجأ بعض أصحاب املتاجر والصناعات إليها، وكان احملتسب يقر امل
كل منهم يف عمله، إذا حسنت طريقته، ومينع إذا قصر أو أساء، ويعاقب التجار املخالفني، ومن أهم أدواره يف ضبط 

  .حركة األسواق
وذكروا أن احملتسب كان يراقب املوازين واملكاييل واألذرع حىت ال تضر باملشتري، كما كان يأمر أصحاب 

تنظيفها من األدهان واألوساخ يف كل ساعة فإا رمبا حتمل شيئًا يف ثقبها فيضر ا، ورمبا جيمد فيها املوازين مبسحها و
قطرا من الدهن فيظهر يف الوزن؛ كما كان جيدد النظر يف املكاييل ويراعي ما يطففون به املكاييل، فللتجار حيل حيصل 

ر الذي يشك يف ميزانه أو مكياله مث خيترب الوزن، فإن وجد ا التطفيف، فكان احملتسب يدس صبيا ليشتري من التاج
  .نقصا قاس على ذلك حاله مع الناس وإن مل يتب بعد الضرب والتجريس نفي من البلد

وكان احملتسب ومعاونوه يقومون على تنظيم أسواق احلبوب والسيطرة على األسعار يف أوقات األزمات، فكان 
احتكار الغلة، أو خلط رديء الغلة جبيدها وال قدميها جبديدها، وإذا دعت احلاجة إىل حيرم على العالفني والطحانني 

غسل الغلة جففت بعد غسلها جتفيفًا بليغا مث بيعت منفردة، وكان يلزم الطحانني بغربلة الغلة من التراب وتنقيتها من 
الثة أشهر أو أقل وخيترب الدقيق فإم رمبا الطني وتنظيفها من الغبار قبل طحنها، وكان يراقب مناخل الدقيق يف كل ث

  .خلطوا فيه دقيق احلمص أو الفول حىت يزيده زهره وهذا غش
كما كان احملتسب يراقب أصحاب السفن واملراكب ومينع أرباا من حتميلها فوق العادة؛ خوفًا من غرقها، 

لرجال والنساء حجزوا بينهم حبائل، وإذا وكذلك مينعهم من السري يف هبوب الرياح واشتدادها وإذا محلوا معهم ا
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  . اتسعت السفن نصب للنساء خمارج للرباز لئال يتربجن عند احلاجة
وكان احملتسب يلزم القائمني على صناعة اخلبز مبراعاة النظافة العامة، وإذا ما عثُر احملتسب على خبزٍ ناقص الوزن 

ق أو غري ذلك من أوجه الفساد، كان يأمر باخلبز أن يكسر أو لطيف الصنعة قليل الطبخ أو به اعوجاج أو أثر حر
ويقوم برمي الشيء الفاسد، وكان احملتسب مينع اخلبازين أن يغشوا اخلبز بالكركم والزعفران وما جيري جمرامها فإما 

 امليزان واملَعدة، يوردان وجه اخلبز ومنهم من يغشه باحلمص والفول، ويلزمهم أال خيبزوه حىت خيمر ألن الفطري يثقل يف
وأال خيرجوا من بيت النار حىت ينضج نضجا جيدا، وأن ينشر على وجهه الكمون األبيض والكمون األسود والسمسم 
والينسون، وكان يأمر كل صاحب خمبز أن يصنع لنفسه ختم ينقش فيه امسه ويطبع على خبزه ليتميز خبز كل واحد 

  .احلجةَ على الفاسد منهم بطابعه حىت يستطيع احملتسب أن يقيم
 وكان يلزم القائمني على صناعة اخلبز بغسل معاجنهم كل يومٍ وأال يعملوا قبل الفجر ملا يف هذا الوقت من قلة
التحفظ حلدثان القيام من النوم وعليهم االغتسال يف أكثر األوقات وغسل رؤوسهم والسيما يف فصل الصيف، 

تسب أن ال يعجن العجان بقدميه وال بركبته وال مبرفقيه ألنه رمبا قطر يف العجني وكذلك أواين مائهم، كما يأمرهم احمل
 ا ألنه رمبا عطس، أو تكلما أيضلثمشيء من عرق إبطيه وبدنه، وال يعجن إال وعليه عباءة ضيقة األكمام، ويكون م

لعجني، وإذا عجن يف النهار فليكن عنده فقطَّر شيئًا من بصاقه أو خماطه يف العجني، ويشد لئال يسقط منه شيء يف ا
إنسان معه مذبة يطرد عنه الذباب، كذلك فقد حذَّر احملتسب من استخدام املياه املاحلة أثناء عجن الدقيق ألن هذه املياه 

  .جتعل اخلبز ذا مرارة، أما املاء الصاحل  للعجني فهو املاء العذب
 يمكِّن أحدا من صناع اخلبز من املبيت يف مالبس العجني، وال كما كان احملتسب يتفقد األفران آخر النهار وال

مكان فرش العجني، ويأمرهم بنشرها على احلبال بعد نفضها وغسلها يف كل وقت، كما يأمرهم بكنس بيت النار 
ملختلفة إىل ومسحه من الداخل خبرقة نظيفة، وخاصة يف األفران اليت كان أصحاا يستخدموا لشواء أنواع األمساك ا

جانب استخدامها يف اخلبز، كما كان يأمر القائمني على صناعة اخلبز بتفريغ املاء املتبقي يف األواين بعد العجن؛ ألنه لو 
بقي تغريت رائحته مث يغسلها من الغد، كما يأمرهم احملتسب برفع سقائف أفرام وجيعل يف سقوفها منافس واسعة 

  . تصر دوره الرقايب على األفران العامة بل كان يراقب األفران باملنازلللدخان وإصالح املداخن ومل يق
ومن أدوار احملتسب الرقابية مراقبة اجلزارين وعدم متكينهم من الذبح أمام دكاكينهم حىت ال يؤذوا املارة، ولكن 

اازر خارج البلد مث إذا كانت دكاكينهم متسعة فيمكنهم من الذبح بداخلها، وإن مل يتوفر ذلك فعليهم الذبح يف 
تنقل إىل دكاكينهم بعد عرضها عليه، ليفحصها ويسلَّم بطاقة مكتوبا عليها السعر الذي جيب أن يباع به اللحم ويلزم 
اجلزار أن يلصق هذه البطاقة على اللحم حبيث يتمكَّن اجلميع من رؤيتها وقراءا، وكان حيذر عليهم ذبح البهائم 

عاجل مما املريضة، وإذا تغير لون اللحم أال يبيعونه مع اللحم اجلديد، كما يلزمهم احملتسب بعدم ذبح البهائم اجلربة حىت ت
أصاا واحلوامل، وعليهم أال ينفخوا ذبيحتهم عند سلخها لئال ينفخ فيها من به خبر فيتغري طيب اللحم، وعلى اجلزارين 

ر على القرمة اليت يقطَّع اللحم عليها لئال يدود يف زمن احلر ويأمره بأن إذا فرغوا من البيع أن يأخذوا ملحا مسحوقًا وينث
مثل (يغطيها بربش وفوقه أبلوحة فارغة مثقلة باحلجارة لئال يلحسها الكالب أو يدب عليها شيء من هوام األرض 

بوح كان خيتربه باملاء أو احلشرات، وكان احملتسب إذا شك يف احليوان هل هو ميتة أو مذ) احليات وكل ذي سم يقتل
  .فإن طفح فهو ميتة وإن رسب فهو حالل، وكذلك خيترب البيض والعصافري
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وكان احملتسب يأمر الطباخني بتغطية أوانيهم وحفظها من الذباب وهوام األرض بعد غسلها باملاء احلار، كما 
جيعل ليفة يف فم احمللب حىت مينع الوسخ ويلزمهم يلزم اللبانني بتغطية أوانيهم أيضا، وأن يكون املكان مبيضا مبلطًا، وأن 

يف كل يوم بغسل املواعني بالليف اجلديد واملاء النظيف لئال يسارع إليه الفساد يف زمن احلر، وال يستعمل إال اللنب 
  .احلليب الدسم خبريه، وال يكون مكشوطًا، فإنه ال طعم له
تعذير، ويشرف عقاقريهم، وكان يشترط عليهم أال يطبخوا وكان احملتسب خيوف الصيادلة وينذرهم بالعقوبة وال

األشربة إال من السكر الطيب النقي ، وأن يقرر عليهم ما هو دستور الطب، كما حيذر الصيادلة وخاصة الذين 
يفترشون يف الرحاب وأفواه الطرق وجمتمعات العوام واألسواق من أن خيلطوا عقارا بعقار إال بوجود األمني عليهم 

ذهبون إليه وكل دواء على انفراد فيخلطونه أمامه، وحيلفهم أال يزيدونه بغريه وأال يعجنوه إال بالعسل الطيب، كما في
يتفقد األشربة عليهم، كما كان احملتسب ال يمكِّن أحدا من بيع العقاقري وأصناف العطر إال من له خربة ومعرفة 

ده خوف من ربه، فإن العقاقري إمنا تشترى من العطارين مفردة مث تركب وجتربة، ومع ذلك يكون ثقةً أمينا يف دينه وعن
غالبا ألنه قد يشتري اجلاهل عقارا معتمدا على أنه الدواء الذي يريده، مث يشتريه منه جاهل آخر فيستعمله يف الدواء 

العقاقري خمتلفة الطبائع متيقنا منفعته، فيحدث له عكس مطلوبه ويتضرر به، وهي أضر على الناس من غريها؛ ألن 
واألدوية على قدر أمزجتها فإذا أضيفت إليها غريها أحرقها فحينئذ يعترب احملتسب على العطارين ما يغشونه من العقاقري، 
وأدى غش الصيادلة إىل إخضاعهم يف كثري من األحيان إىل إشراف الدولة اليت كانت تقوم بامتحام ومنح الصاحل 

  .لة املهنة ونفي اآلخرينمنهم تصرحيا مبزاو
كما كان األطباء يف العامل اإلسالمي خيضعون لرقابة الدولة، وفقًا لالئحة خاصة تنظم أسلوب تعاملهم مع الناس، 
وكان على احملتسب مراقبة األطباء واملعلمني ألن للطبيب إقداما على النفوس يفضي التقصري فيه إىل تلف أو سقم، كما 

ائق اليت ينشأ عليها الصغار ويصعب نقلهم عنها بعد الكرب، فيقر احملتسب منهم من توفَّر علمه أن للمعلمني من الطر
  .وحسنت طريقته، ومينع من قصر وأساء من التصدي ملا يفسد به النفوس

وبالنسبة ألطباء العيون كان احملتسب ميتحنهم بكتاب حنني بن إسحاق، فقد ألف عشرة مقاالت يف العني، فمن 
يما فيما امتحنه به عارفًا بتشريح طبقات العني، وما يصيبها من أمراض، وكان خبريا بتركيب األكحال وأمزجة وجده ق

العقاقري أذن له احملتسب بالتصدي ملداواة أعني الناس، أما كحالوا الطرقات فال يوثق بأكثرهم إذ ال دين هلم، ويصدهم 
ن يركن إليهم يف معاجلة عينيه، وال يثق بأكحاهلم، فيحلفهم احملتسب أال عن التهجم على أعني الناس وال ينبغي ألحد أ

  .يغشوا يف أدويتهم إذ ال ميكنه منعهم من اجللوس ملعاجلة أعني الناس
أما اجلراحني فكان احملتسب ميتحنهم بكتاب جالينوس يف اجلراحات واملراهم، ويشترط معرفتهم بالتشريح 

عضل والعروق والشرايني واألعصاب، كما كان ميتحن الفصادين واحلجامني، وهل هم وأعضاء اإلنسان، وما فيه من ال
  . يعرفون العروق املفصودة وما جاورها من العضل والشرايني أم ال

فكان احملتسب ال جييز ألحد منهم أن يتصدى للجرب إال بعد أن يعرف املقالة الساسة ) أطباء العظام(أما اربون 
رب وأن يعلم عدد عظام اآلدمي، وهي مائتا عظمة ومثانية وأربعون، وصورة كل عظم منها وشكلها يف كتاب قوانني اجل

  .وقدره حىت إذا انكسر منها شيء أو اخنلع رده إىل موضعه على هيئته اليت كان عليها فيمتحنهم احملتسب على ذلك
  .. فكان احملتسب .. الفالحون .. أما 
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حنن .. فال يهمنا من طبقها أو من قصر فيها .. وحدثنا عن احلقائق .. لتواريخ دعنا من ا: قاطعه رجل منا، وقال
  .فالتاريخ ال حييي فينا إال اجلدل.. وال يهمنا التاريخ .. وعن وسائل حتقيقها .. نبحث هنا عن العدالة 

.. يخ عن احلقائق فالعاقل ال يشغله التار.. هذا ما كنت أريد أن أقوله لك .. بورك فيك : ابتسم احلسني، وقال
  .فعم تريدون أن أحدثكم

عن الشروط واألركان اليت تعود .. فحدثنا عما قاله الفقهاء فيه .. مبا أن هذا النظام مرتبط بالفقهاء : قال الرجل
  .الفقهاء أن يضبطوا ا أحاديثهم

االحتساب، أو احملتسب، وأما الثاين، أما أوهلما، فهو القائم بعملية : لقد اعترب الفقهاء هلذا النظام أربعة أركان: قال
  .فاحملتسب عليه، وأما الثالث، فاحملتسب فيه، وأما الرابع، فنفس عملية االحتساب

  :احملتسب
  .١حدثنا عن احملتسب.. فحدثنا عن الركن األول: قلنا
  :احملتسب يف الشريعة صنفان: قال

  .ا أجرا، وال حيتاج فيها إىل ترخيصأما أحدمها، فيمارسها لوجه اهللا، متطوعا ا، ال ينال عليه
فهو ميارسها لذلك وظيفة كما ميارس .. وأما الثاين، فموظف يعهد ويل األمر إليه ا، ملا يتوسم فيه من خالل 

.. هو ألجل ذلك له من السلطة ما ليس للمتطوع ا ..  ٢ويرتزق منها كما يرتزق غريه من املوظفني.. غريه وظائفهم 
  .٣ما ليس لهوله من الشروط 

                                                
احملتسب هو من يقوم باالحتساب ، وقد شاع عند الفقهاء إطالق هذا االسم على من يعينه ويل األمر للقيام باحلسـبة،  )  ١(

 ) املتطوع(م ا من دون تعيني ويل األمر فقد أطلقوا عليه اسم وأطلقوا عليه أيضا اسم وايل احلسبة، أما من يقو
ال جيـوز  ونصـوا ـ كـذلك ـ علـى      .. نص الفقهاء على أن لويل األمر أن يرتب للمحتسب ما يكفيه من الرزق )  ٢(

عا ، ألنّ ما أخذه للمحتسب وال ألحد من أعوانه أخذ املال من الناس ألجل االحتساب ، ألنه من قبيل الرشوة ، وهي حرام شر
احملتسب ينظر فيه ، إن أخذه ليسامح يف منكر ، أو يداهن فيه ، أو يقصر يف معروف ، فهو أحد أنواع الرشوة وأنها حـرام وإذا  

  .جعل ملن ويل يف السوق شيء من أهل السوق فيما يشترونه ساحمهم يف الفساد مبا له معهم فيه من النصيب
ق من بيت املال أو كان ال يكفيهم فإنه ربما يرخص هلم بقدر ما يكفيهم ، ألنهـم يعملـون هلـم ،    أما إذا مل يكن هلم رز

 .فيأخذون كفايتهم ، أما الزيادة على الكفاية فال جتوز ، ألنه مال مأخوذ من املسلم قهرا وغلبة بغري رضاه
  :فرق الفقهاء بني احملتسب واملتطوع يف أمور، منها)  ٣(
اب فرض متعني على احملتسب حبكم الوالية أي حبكم تعيينه حمتسبا، أما فرضه على غريه فهو من فروض الكفايـة،  االحتس. ١

  .ومن مث ال جيوز للمحتسب أن يتشاغل عما عني له من أمور احلسبة خبالف املتطوع
طلب ذلك منه خبالف املتطـوع إذ  أن احملتسب عني لالستعداء اليه وطلب العون منه عند احلاجة، ومن مث تلزمه اجابة من . ٢

  .ال يلزمه من ذلك شيء
أن على احملتسب أن يبحث عن املنكرات الظاهرة حىت يتمكن من إزالتها، كما أن عليه أن يبحث عما ترك من املعـروف  . ٣

  .الظاهر حىت يأمر بإقامته، أما املتطوع فال يلزمه ذلك
، فيتخذ له من األعوان واملساعدين بقدر ما حيتاج ألداء مهمته اليت عني أن للمحتسب أن يستعني على أداء مهمته باألعوان. ٤

  .هلا، وليس للمتطوع ذلك
  .أن للمحتسب أن يعزر على املنكرات الظاهرة، وال يتجاوزها اىل إقامة احلدود وليس للمتطوع ذلك. ٥
  .أن للمحتسب أن يأخذ على عمله أجرا من بيت املال، وليس للمتطوع ذلك. ٦
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  فهو عون من أعوان القضاء إذن؟: قال رجل منا
وإن كانا .. مها متفقان يف اهلدف .. فهما متفقان .. إن كان القصد من القضاء هو حتقيق العدالة والسالم : قال

 وله بعض املسؤوليات اخلاصة به، واليت يقصر عنها..  ١فللمحتسب بعض مسؤولية القاضي.. خيتلفان يف الوسيلة 
  . ٢القاضي، أو يزيد عليها

  .فحدثنا عن القدرات اليت متكنه من هذه الوالية: قلنا
  .والقدرة.. والعلم .. واإلذن .. والعدالة .. واإلسالم .. األهلية : لقد ذكر الفقهاء ست قدرات: قال
  .فحدثنا عن أوهلا: قلنا
وهذا ال .. ألن غري املكلف ال يلزمه أمر ..  ٣وهو أن يكون بالغا عاقال.. أهلية التكليفأوهلا أن تكون له : قال

                                                                                                                                 
للمحتسب أن جيتهد يف املسائل املبنية على العرف، فيقر منها ما يراه صاحلا لالقرار، وينكر منها مـا يـراه مسـتحقا     أن. ٧

 .لالنكار، وليس للمتطوع ذلك
من وجوه االتفاق ـ اليت ذكرها الفقهاء ـ بني والييت احلسبة والقضاء أن كال الواليتني تتفقان يف جواز االستعداء إىل   )  ١(
ب واالدعاء أمامه يف حقوق اآلدميني يف دعاوى خاصة هي املتعلقة ببخس أو تطفيف يف كيل أو وزن، أو متعلقة بغـش أو  احملتس

وإمنا جاز للمحتسب أن ينظر يف هـذه  . تدليس يف بيع أو مثن أو متعلقة مبطل أو تأخري لدين مستحق األداء مع القدرة على الوفاء
  )تتعلق مبنكر ظاهر هو منصوب إلزالته واختصاصها مبعروف بني هو مندوب إىل إقامته( الدعاوى دون غريها ألا كما قالوا

وللمحتسب كما للقاضي أن يلزم املدعى عليه بأداء احلق الواجب عليه إىل مستحقه يف الدعاوى اليت له حق النظـر فيهـا إذا   
ن للمحتسب إلزام املدعى عليه بإداء هـذه احلقـوق ألن   وإمنا كا. ثبتت تلك احلقوق بإقرار املدعى عليه وثبتت قدرته على الوفاء
، واحملتسب منصوب إلزالة )مطل الغين ظلم حيل ماله وعرضه: (  تأخري وفائها مطل، واملطل منكر ى الشارع عنه، كما قال 

 .املنكر
ب تقصر عن والية القاضـي  من وجوه االختالف ـ اليت ذكرها الفقهاء ـ بني والييت احلسبة والقضاء أن والية احملتس  )  ٢(

  :من وجهني
ليس للمحتسب مساع الدعاوى اليت خترج عن نطاق املنكرات الظاهرة، أي اليت خترج عـن نطـاق الـدعاوى    : الوجه األول

  .الثالث اليت ذكرناها يف أوجه االتفاق
ر فيه ألن احلق ال يثبت عند ذاك إال ببينة له النظر يف احلقوق املعترف ا، أما ما يدخله التجاحد والتناكر فال ينظ: الوجه الثاين

  .من املدعي أو حتليف املنكر اليمني وهذا للقاضي ال للمحتسب
  :ويف مقال هذا تزيد والية احملتسب على والية القاضي من الوجوه التالية

ومل يتقدم إليه أحد  للمحتسب أن يأمر مبا هو معروف، وينهى عما هو منكر، وإن مل يرتفع إليه يف ذلك خصم: الوجه األول
  .بدعوى، وليس للقاضي ذلك إال برفع دعوى ومطالبة خصم

كما يقول الفقهاء  -للمحتسب من سالطة السلطة فيما يتعلق باملنكرات الظاهرة ما ليس للقاضي، ألن احلسبة : الوجه الثاين
قضاء فموضوع إلنصاف الناس واستماع البينـات  تقوم على الرهبة، فال جتافيها الغلظة وإختاذ األعوان وسالطة السلطة، أما ال -

  .حىت يتبني احملق من املبطل فكان املالئم له األناة والوقار والبعد عن الغلظة واخلشونة والرهبة
أن للمحتسب من سلطة األمر والنهي فيما ال يدخل يف صالحية القاضي وال جيري فيه احلكم، فللمحتسب أن : الوجه الثالث
صالة يف أوقاا ويأمر باجلمعة واجلماعات وينهى عن منكرات املساجد وعن تأخري الصالة عن أوقاا وحنو ذلك مما يأمر العامة بال

 .ال جيري فيه حكم القضاء وال ينظر فيه القاضي
)٣  ( أة ال إنّ املـر : أضاف بعض الفقهاء شرط الذكورة لألهلية، فاشترطوا فيمن يتولّى احلسبة أن يكون ذكرا، قال القـرطيب

يتأتى منها أن تربز إىل االس ، وال أن ختالط الرجال ، وال تفاوضهم مفاوضة النظري للنظري ، ألنها إن كانت فتاة حـرم النظـر   
إليها وكالمها ، وإن كانت متجالّة برزة مل جيمعها والرجال جملس تزدحم فيه معهم ، وتكون منظّرة هلم ، ولن يفلح قـطّ مـن   

  )ال من اعتقدهتصور هذا و
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ولكن ال ميكن أن يوظف يف هذه .. بل له ذلك .. يعين أنه ليس على من مل تتوفر فيه شروط التكليف أن ال حيتسب 
  .الوالية اخلطرية

عل ذلك نال به وهلذا ذكر الفقهاء أنه للصيب املراهق للبلوغ املميز ـ وإن مل يكن مكلفاً ـ  إنكار املنكر، وإذا ف
ثواباً ومل يكن ألحد منعه من حيث إنه ليس مبكلف، ألن هذه قربة، وهو من أهلها، كالصالة واإلمامة وسائر 

  .القربات، وليس حكمه حكم الواليات حىت يشترط فيه التكليف
  .فحدثنا عن الثاين: قلنا
ا الشرط أن احملتسب قائم بنصرة وسبب هذ..  اإلسالمالشرط الثاين الذي ذكره الفقهاء للمحتسب هو : قال

  .وال ميكن أن ينصره جاحد ألصل الدين.. للدين 
  .١كاالحتساب يف قضايا الغش وحنوها.. ومع ذلك، فإن لغري املسلم أن حيتسب فيما ال يتعلق بقضايا الدين 

  .فحدثنا عن الثالث: قلنا
فقد نصوا على أنه ال ينبغي ..  ٢عدالةالالشرط الثالث من شروط احملتسب ـ حسبما ذكر الفقهاء ـ هو : قال

ملا ورد يف النصوص من التحذير من خمالفة الفعال .. أن يوظف يف هذه الوالية اخلطرية إال من كان عدال راشد 
أَنتم تتلُونَ الْكتاب ﴿ أَتأْمرونَ الناس بِالْبِر وتنسونَ أَنفُسكُم و:لألقوال، كما قال تعاىل حاكيا عن بين إسرائيل معاتبا هلم 

  )البقرة(﴾ )٤٤(أَفَلَا تعقلُونَ 
                                                                                                                                 

فيما روي من أنّ عمر ـ رضـي اهللا   : ، وقال )لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة: (واستدلّ على منعها من هذه الوالية حبديث
ه مل يصحوق إنم امرأة على حسبة السعنه ـ قد.  

ر باملعروف وتنهى عن املنكر وقد خالف يف ذلك آخرون ملا ثبت من أنّ مسراء بنت شهيك األسدية كانت متر يف األسواق تأم
  .. ، وتنهى الناس عن ذلك بسوط معها

ويف املراتب الـيت تطيقهـا،   .. ونرى أن األرجح يف هذا وسط بني قولني، وهو أن يتاح للمرأة احلسبة فيما تطيق احلسبة فيه 
والْمؤمنونَ والْمؤمنات ﴿ :كر، قال تعاىل ويدل هلذا أن اهللا تعاىل وصف املؤمنني ذكورهم وإناثهم باألمر باملعروف والنهي عن املن
ونَ الزتؤيالةَ وونَ الصيمقيكَرِ وننِ الْمنَ عوهنيو وفرعونَ بِالْمرأْمضٍ يعاُء بيلأَو مهضعب    ـكأُولَئ ـولَهسرو ونَ اللَّـهيعطيكَاةَ و

  )٧١:التوبة(﴾  اللَّه عزِيز حكيمسيرحمهم اللَّه إِنَّ 
وهو مبين على أنه لغري املسلم أن يتـوىل يف بـالد   .. وال أعلم ـ إىل اآلن ـ من قال به أو خالفه  .. هذا رأي شخصي )  ١(

  .اإلسالم من الوظائف ما ال عالقة له مباشرة بالدين من غري حرج، والنصوص الكثرية تدل على ذلك
فهو ينفي احلسبة املرتبطة بالفعل، ولكنه ال ينفي ما ارتبط منها بالقول، فهـو  .. زايل رمبا يشري إىل هذا وقد رأيت كالما للغ

فليجز للكافر الذمي أن حيتسب على املسلم إذا رآه يزين ألن قوله ال تزن حق يف نفسه فمحال أن يكون حراماً . فإن قيل: (يقول 
الكافر إن منع املسلم بفعله فهو تسلط عليه من حيث إنه ى عن الزنا، ولكن من : قلنا .عليه، بل ينبغي أن يكون مباحاً أو واجباً

حيث إنه إظهار دالة االحتكام على املسلم، وفيه إذالل للمحتكم عليه، والفاسق يستحق اإلذالل ولكن ال من الكافر الذي هـو  
ال تزن، من حيث إنه ى بـل  : إن الكافر يعاقب بسبب قوله فهذا وجه منعنا إياه من احلسبة، وإال فلسنا نقول. أوىل بالذل منه

 ) اإلحياء) (نقول إنه إذا مل يقل ال تزن يعاقب عليه إن رأينا خطاب الكافر بفروع الدين
هيئة راسخة يف النفس متنع من اقتراف كبرية أو صغرية دالّة على اخلسـة ، أو مبـاح خيـلّ    (عرف الفقهاء العدالة بأا ) ٢(
أصلها اإلميان باللّه واجتناب الكبائر ومراعاة حقوق اللّه عز وجلّ يف الواجبات واملسنونات وصـدق  : (قال اجلصاص ).. وءةباملر

  )اللّهجة واألمانة
أن يكون جمتنبا عن الكبائر، وال يكون مصرا على الصغائر ، ويكون صالحه أكثر من فسـاده ،  (وذكروا من أوصاف العدل 

 )خطئه ، ويستعمل الصدق ديانة ومروءة وجيتنب الكذب ديانة ومروءةوصوابه أكثر من 
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﴿ وما أُرِيد أَنْ أُخالفَكُم إِلَى ما أَنهاكُم عنه إِنْ أُرِيد إِال اإلصالح ما استطَعت وما :وقال إخبارا عن شعيب 
إِلَيو كَّلْتوت هلَيع ي إِال بِاللَّهيقفوت ﴾ أُنِيب ٨٨: هود(ه(  

كَبر مقْتا عند اللَّه أَنْ تقُولُوا ما ال ) ٢(﴿ يا أَيها الَّذين آمنوا لم تقُولُونَ ما ال تفْعلُونَ:وقال معاتبا املسلمني
  )الصف(﴾ )٣(تفْعلُونَ

ال يعمل به كمثل السراج يضيء للناس مثل العامل الذي يعلم الناس اخلري و: (  ويف احلديث قال رسول اهللا 
   ١)وحيرق نفسه
خطباء : من هؤالء؟ قالوا: قلت: قال. مررت ليلة أسري يب على قوم شفاههم تقْرض مبقاريض من نار: ( وقال

  ٢)من أهل الدنيا ممن كانوا يأمرون الناس بالرب وينسون أنفسهم، وهم يتلون الكتاب أفال يعقلون؟
ل يوم القيامة فيلقى يف النار، فتندلق به أقتابه، فيدور ا يف النار كما يدور احلمار برحاه، يجاء بالرج: ( وقال

كنت آمركم : يا فالن ما أصابك؟ أمل تكن تأمرنا باملعروف وتنهانا عن املنكر؟ فيقول: فيطيف به أهلُ النار، فيقولون
  ٣)باملعروف وال آتيه، وأاكم عن املنكر وآتيه

مب دخلتم النار؟ فواهللا ما دخلنا اجلنة إال : اسا من أهل اجلنة يطلعون على أناس من أهل النار فيقولونإن أن: ( وقال
  ٤)إنا كنا نقول وال نفعل: مبا تعلمنا منكم، فيقولون

مروا الناس :(  ومع ذلك، فقد نص الفقهاء على أن هذا ليس على اإلطالق، فقد ورد يف احلديث قوله 
  ٥)عملوا به كله، واوا عن املنكر وإن مل تتناهوا عنه كلهباملعروف وإن مل ت

  : وذلك أنه لو مل يعظ الناس إال معصوم أو حمفوظ لتعطل األمر والنهي مع كونه دعامة الدين، وقد قيل يف هذا
  إذا مل يعظ الناس من هو مذنب

   
  فمن يعظ العاصني بعد حممد

    
وأينا يفعل ما يقول؟ : ول أخاف أن أقول ما ال أفعل، فقال احلسن إن فالنا ال يعظ، ويق: وقيل للحسن البصري 

  .ود الشيطان أنه قد ظفر ذا فلم يأمر أحد مبعروف ومل ينه عن منكر
ورمبا استدلوا من طريق القياس : ( وقد ذكر الغزايل القياس الذي ميكن أن يستدل به على اشتراط العدالة، فقال 

، وكذلك تقومي الغري فرع لالستقامة، واإلصالح، زكاة عن نصاب الصالح، فمن ليس بأن هداية الغري فرع لالهتداء
  )بصاحل يف نفسه فكيف يصلح غريه؟ ومىت يستقيم الظل والعود أعوج؟

: وإمنا احلق أن للفاسق أن حيتسب، وبرهانه هو أن نقول.. وكل ما ذكروه خياالت : ( مث علق على ذلك بقوله 
ن يكون متعاطياً معصوماً عن املعاصي كلها؟ فإن شرط ذلك فهو خرق لإلمجاع، مث حسم هل يشترط يف االحتساب أ

لباب االحتساب إذ ال عصمة للصحابة فضالً عمن دوم، واألنبياء ـ عليهم السالم ـ قد اختلف يف عصمتهم عن 
                                                

 . رواه الطرباين)  ١(
 . رواه أمحد وعبد بن محيد يف مسنده، وتفسريه)  ٢(
 . رواه البخاري ومسلم)  ٣(
 . رواه ابن عساكر)  ٤(
  .ابن أيب الدنيا بإسناد فيه ضعفرواه )  ٥(
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  ١)اخلطايا
مانه وخدمه من الشرب؟ ويقول من أين يبعد أن يشرب ومينع غل: ( إلزاما حسنا، فقال ٢وقد ألزم خمالفي ذلك

جيب على االنتهاء والنهي، فمن أين يلزمين من العصيان بأحدمها أن أعصي اهللا تعاىل بالثاين؟ وإذا كان النهي واجباً علي 
فمن أين يسقط وجوبه بإقدامي؟ إذ يستحيل أن يقال جيب النهي عن شرب اخلمر عليه ما مل يشرب، فإذا شرب فإذا 

  ٣)شرب سقط النهي
ولكن مع هذا، فقد ذكر أن ليس ملن مل تتوفر فيه شروط العدالة أن حيتسب باجللوس واعظا يف جمالس الوعظ 

من علم أن قوله ال يقبل يف احلسبة لعلم الناس بفسقه، فليس : (قال الغزايل .. فذلك مذموم فيه، ال يليق به .. واإلرشاد
يؤثر يف إسقاط فائدة كالمه، مث إذا سقطت فائدة كالمه سقط عليه احلسبة بالوعظ؛ إذ ال فائدة يف وعظه، فالفسق 

  )وجوب الكالم
  .فحدثنا عن الرابع: قلنا
أن يأذن احلاكم وأجهزته ..  اإلذنالشرط الرابع من شروط احملتسب ـ كما ذكر الفقهاء ـ هو : قال

  .للمحتسب بأن ميارس احتسابه
  رحت متحوه؟ف.. ما بالك ارتددت على كل ما ذكرته : قال رجل منا

  ما تقول؟: قال
  .ولن يصلح حاهلا أبدا.. فلن يأذن هلا أبدا .. إذا انتظرت الرعية إذن احلاكم هلا باإلصالح : قال الرجل

فالعامل املتفرغ هلا .. هذا الشرط خاص مبن يتوىل هذه الوظيفة عامال ال متطوعا .. هذا الشرط ليس عاما : قال
ولذلك كان للحاكم وألجهزته أن ختتار هلذه الوظيفة .. يضمنها له غري احلاكم  البد له من رزق وحقوق ال ميكن أن

  .أقدر الناس عليها علما وسلوكا

                                                
 . اإلحياء)  ١(
وقد نص على هذا أبو عبد اللّه العقباينّ التلمسـاينّ املـالكي يف   .. ى عدم اشتراط العدالة يف االحتساب أكثر الفقهاء عل)  ٢(
أو ال، فاعترب قوم شرطيتها ، ورأوا أنّ الفاسق ال يغيـر ، وأىب  )  احملتسب(اختلف يف العدالة هل هي شرط يف صفة املغير : (قوله

شهور عند أهل العلم ، ألنّ ذلك من الشروط الواجبة على الشخص يف رقبته كالصـالة  من اعتبارها آخرون ، وذلك الصحيح امل
،  )من رأى منكم منكـرا فليغيـره  : (  فال يسقطه الفسق ، كما ال يسقط وجوب الصالة بتعلّق التكليف بأمر الشرع، قال 

  )يري ألنّ طريق الفرضية متغايروليس كونه فاسقا أو ممن يفعل ذلك املنكر بعينه خيرجه عن خطاب التغ
 املالكي وقال ابن العريب) :  هي عن املنكر عـاموليس من شرطه أن يكون عدال، ألنّ العدالة حمصورة يف قليل من اخللق ، والن

 ) يف مجيع الناس
الواجـب علـى   : لقائلوقد رد الغزايل على ما قد يعترض به على هذا ـ وهو أنه يلزم على هذا أن يقول ا .. اإلحياء )  ٣(

واجلواب : ( الوضوء والصالة فأنا أتوضأ وإن مل أصل، وأتسحر وإن مل أصم، ألن املستحب يل السحور والصوم مجيعاً ـ فقال  
أن التسحر يراد للصوم، ولوال الصوم ملا كان التسحر مستحباً، وما يراد لغريه ال ينفك عن ذلك الغري، وإصالح الغـري ال يـراد   

  .فس، وال إصالح النفس إلصالح الغري فالقول بترتب أحدمها على اآلخر حتكمإلصالح الن
وأما الوضوء والصالة فهو الزم فال جرم أن من توضأ ومل يصل كان مؤدياً أمر الوضوء، وكان عقابه أقل من عقاب من ترك 

ته، كيف والوضوء شرط ال يراد لنفسـه؟ بـل   الصالة والوضوء مجيعاً، فليكن من ترك النهي واالنتهاء أكثر عقاباً ممن ى ومل ين
 )للصالة فال حكم له دون الصالة، وأما احلسبة فليست شرطان يف االنتهاء واالئتمار فال مشاة بينهما
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فإن يف بعض مراتب احلسبة ـ كما سنرى ـ تدخل فيما يسميه الناس حريات شخصية، .. باإلضافة إىل هذا 
ن إباحة هذا النوع من االحتساب لكل أحد أل.. وهو تدخل قد يتخذ أحيانا طابع الشدة واحلزم، وهو يقتضي ذلك 

قد يؤدي إىل الفتنة والفوضى ووقوع االقتتال بني الناس حبجة احلسبة، وباشتراط اإلذن تندفع هذه األضرار فيلزم اإلذن 
  . ١ألن دفع الضرر واجب وما يستلزمه هذا الدفع يكون مشروعا
ري املنكر من املتطوع، إذا أمن الفتنة، وإن استلزم التغيري ومع هذا التوجيه املقبول فقد نص الفقهاء على جواز تغي

  .اختاذ األعوان واستعمال القوة ومباشرة التعزير كلما كان ذلك ضروريا وال حيتمل التأخري حىت يتحصل اإلذن
وقد رد الغزايل على من عمموا اشترط اإلذن حبجة أن يف احلسبة إثبات سلطنة ووالية واحتكام على احملكوم 

إن آحاد املسلمني يستحقون هذا العز بالدين واملعرفة، وما فيه من عز السلطنة واالحتكام ال حيوج إىل : ( يه، بقوله عل
تفويض كعز التعليم والتعريف، إذ ال خالف يف أن تعريف التحرمي واإلجياب ملن هو جاهر ومقدم على املنكر جبهله ال 

  ٢)ى املعرف ذل التجهيل، وذلك يكفي فيه جمرد الدين وكذلك النهيحيتاج إىل إذن الوايل، وفيه عز اإلرشاد وعل
واستدل هلذا بالروايات الكثرية اليت تذكر إنكار السلف الصاحل من العلماء والصاحلني على احلكام وغريهم من 

  ..  ٣غري حاجة إىل أي إذن
إمنا اخلطبة بعد الصالة، فقال : ومن ذلك ما رواه من أن مروان بن احلكم خطب قبل صالة العيد، فقال له رجل

من رأى منكم : (  قال لنا رسول اهللا . أما هذا فقد قضى ما عليه: اترك ذلك يا فالن، فقال أبو سعيد: له مروان
  )منكراً فلينكره بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان

ا فهموا من هذه العمومات دخول السالطني حتتها، فكيف حيتاج فلقد كانو: ( وقد علق الغزايل على هذا بقوله 
  )إىل إذم؟

ومثل ذلك روى أن املهدي ملا قدم مكة لبث ا ما شاء اهللا، فلما أخذ يف الطواف حنى الناس عن البيت فوثب 
تاه من العبد، حىت إذا انظر ما تصنع؟ من جعلك ذا البيت أحق ممن أ: عبد اهللا بن مرزوق فلببه بردائه مث هزه وقال له

                                                
الوعظ بـالكالم  : التعريف، والثاين: وشرح القول يف هذا أن احلسبة هلا مخس مراتب، أوهلا: ( ذكر الغزايل ذلك، فقال )  ١(

يا جاهل، يا أمحق أال ختاف اهللا، وما جيري هـذا  : السب والتعنيف، ولست أعين بالسب الفحش بل أن يقول: لثالثاللطيف، وا
املنع بالقهر بطريق املباشرة ككسر املالهي، وإراقة اخلمر، واختطاف الثوب احلرير من البسه، واستالب الثـوب  : ارى، والرابع

التخويف والتهديد بالضرب، ومباشرة الضرب له حىت ميتنـع عمـا هـو عليـه      :واخلامس. املغصوب منه، ورده على صاحبه
وهـذا قـد حيـوج إىل    . كاملواظب على الغيبة والقذف فإن سلب لسانه غري ممكن ولكن حيمل على اختيار السكوت بالضرب

إذن اإلمام إال املرتبة اخلامسة فإن  استعانة ومجع أعوان من اجلانبني وجير ذلك إىل قتال، وسائر املراتب ال خيفى وجه استغنائها عن
فيها نظراً أما التعريف والوعظ فكيف حيتاج إىل إذن اإلمام؟ وأما التجهيل والتحميق والنسبة إىل الفسق وقلة اخلوف من اهللا ومـا  

ا جاز جيري جمراه فهو كالم صدق، و والصدق مستحق بل أفضل الدرجات كلمة حق عند إمام جائر، كما ورد يف احلديث فإذ
احلكم على اإلمام على مراغمته فكيف حيتاج إىل إذنه؟ وكذلك كسر املالهي وإراقة اخلمور فإنه تعاطي ما يعرف كونه حقاً من 

وأما مجع األعوان وشهر األسلحة فذلك قد جير إىل فتنة عامة ففيه نظـر، واسـتمرار عـادات    . غري اجتهاد فلم يفتقر إىل اإلمام
لوالة قاطع بإمجاعهم على االستغناء عن التفويض، بل كل من أمر حبروف فإن كان الوايل راضياً فذاك، السلف على احلسبة على ا

 )اإلحياء) (وإن كان ساخطاً له فسخطه له منكر جيب اإلنكار عليه فكيف حيتاج إىل إذنه يف اإلنكار عليه
 .اإلحياء ببعض تصرف)  ٢(
 . هذه الرسالةمن ) املسؤولية(سنرى أمثلة عنها يف فصل )  ٣(
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من جعل لك ) .. ٢٥من اآلية: احلج(﴿ سواًء الْعاكف فيه والْباد ﴾ :صار عنده حلت بينه وبينه؟ وقد قال اهللا تعاىل 
  هذا؟

  .فحدثنا عن اخلامس: قلنا
س له فال ميكن أن حيتسب من لي.. العلمالشرط اخلامس من شروط احملتسب ـ كما ذكر الفقهاء ـ هو : قال

  .من العلم ما يستطيع أن يعرف به املنكر فينهى عنه، ويعرف به املعروف فيأمر به حسب املوازين الشرعية
ال يأمر باملعروف وال ينهى : (ففي احلديث .. ومع أن هذا الشرط بديهي، فقد جاء يف النصوص ما يدل عليه 

يما يأمر به حليم فيما ينهى عنه، فقيه فيما يأمر به فقيه فيما عن املنكر إال رفيق فيما يأمر به رفيق فيما ينهى عنه، حليم ف
  ١)ينهى عنه

  .إن هذا الشرط سيقلل عدد احملتسبني ال حمالة: قال رجل منا
إنه جبهله يريد أن ينفع فيضر، ويريد أن ينصح فيفضح، ويريد أن ينشر .. فال خري يف حمتسب جاهل .. ولو : قال

  .الشرفال ينشر جبهله إال .. اخلري 
  أمسعتم به؟.. إىل ضرورة العلم يف كل وظائف الدين يف حديث الذي قتل مائة نفس  لقد أشار رسول اهللا 

  .حدثنا به: قلنا
كان فيمن كان قبلكم رجلٌ قتل تسعةً وتسعني نفساً، فسأل عن أعلم : (، فقال  لقد حدث رسول اهللا : قال

ال، فقتله فكمل به : تل تسعةً وتسعني نفساً، فهل له من توبة ؟ فقالإنه ق: أهل األرض، فدل على راهبٍ، فأتاه فقال
نعم، ومن : إنه قتل مائة نفسٍ فهل له من توبة ؟ فقال: مائةً، مث سأل عن أعلم أهل األرض، فدل على رجلٍ عاملٍ فقال

اعبد اهللا معهم، وال ترجع إىل حيول بينه وبني التوبة ؟ انطلق إىل أرض كذا وكذا، فإن ا أناساً يعبدون اهللا تعاىل ف
. أرضك فإا أرض سوٍء، فانطلق حىت إذا نصف الطريق أتاه املوت، فاختصمت فيه مالئكة الرمحة ومالئكة العذاب

إنه مل يعمل خرياً قط، فأتاهم ملك : جاء تائباً مقبالً بقلبه إىل اهللا تعاىل، وقالت مالئكة العذاب: فقالت مالئكة الرمحة
قيسوا ما بني األرضني فإىل أيتهما كان أدىن فهو له، فقاسوا : فقال - أي حكماً  - ميٍ فجعلوه بينهم يف صورة آد

   ٢)فوجدوه أدىن إىل األرض اليت أراد، فقبضته مالئكة الرمحة
  فما العلوم اليت يشترط للمحتسب أن يتعلمها؟: قلنا
  .. وما أيسر ذلك وما أسهله  ..يشترط أن يتعلم العلوم اليت هلا عالقة مبا حيتسب فيه : قال
  كيف؟: قلنا
ومن .. ومن أحسن الصالة احتسب فيها .. من تعلم الوضوء ميكنه أن حيتسب، فيصحح وضوء من أخطأ : قال

  .أحسن أي حرفة ميكنه أن حيتسب فيها
                                                

وللبيهقي يف الشعب من رواية عمـرو   ،مل أجده هكذا: ( ذكره الغزايل يف اإلحياء، وعلق عليه العراقي يف خترجيه بقوله )  ١(
  )من أمر مبعروف فليكن أمره مبعروف(بن شعيب عن أبيه عن جده 

باإلضافة إىل أن معـىن  .. له مصدر أخذه عنه وقد ذكرناه هنا مع هذا ثقة يف الغزايل، فهو مل يكن ليذكره من غري أن يكون 
 .احلديث يتسق مع قواعد الدين وأصوله

 . رواه البخاري ومسلم)  ٢(
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اليت يباشرها  فذكروا أن على احملتسب احملترف أن يعرف الصنائع الدنيوية واملهن واحلرف.. لقد ذكر الفقهاء هذا 
فعمل احملتسب يشمل مراقبة هذه املهن واحلرف ليتأكد من عدم غش .. ألن ذلك من صلب وظيفته .. الناس 

ومن البديهي أن ذلك ال يتأتى للمحتسب إال إذا كان عارفا ذه الصنائع .. أصحاا واحتياهلم وإضرارهم بالناس
  .واحلرف

ليتأكد من ) طبيب العيون(ض أصحاب املهن العلمية كالكحال بل ذهب الفقهاء إىل أن احملتسب ميتحن بع
: صالحيته هلذه املهنة، وهذا يستلزم معرفة احملتسب هلذا اجلانب من العلم، قال الفقيه عبد الرمحن بن نصر الشيزري

كان خبريا و.. فمن وجده فيما امتحنه عارفا بتشريح عدد طبقات العني السبعة... وأما الكحالون فيمتحنهم احملتسب(
  )بتركيب األكحال وأمزجة العقاقري أذن له احملتسب بالتصدي ملداواة أعني الناس
أي القناطري واألرطال  - ملا كانت هذه (كما صرح الفقهاء بضرورة معرفة احملتسب باألوزان وحنوها فمن أقواهلم 

عرفتها وحتقيق كميتها لتقع املعاملة ا من غري أصول املعامالت وا اعتبار املبيعات لزم احملتسب م - واملثاقيل والدراهم 
  )غنب على الوجه الشرعي

وميكن للمحتسب أن يستعني يف مجيع هذا بذوي اخلربة ذه األشياء سواء كان هؤالء اخلرباء من أعوانه الدائمني 
  .م ما داموا أمناء ثقاةأو من غريهم، فيستشريهم فيما حيتسب فيه من شؤون هذه املهن واحلرف والصنائع ويأخذ بأقواهل

  .فحدثنا عن السادس: قلنا
فالشريعة قد اعتربت الشريعة .. القدرةالشرط السادس من شروط احملتسبـ  كما ذكر الفقهاء ـ هو : قال

﴿ :القدرة أو االستطاعة شرطا يف أداء الكثري من األحكام الشرعية إما بنصوص خاصة ،أو حبجج عامة، كقوله تعاىل 
كَلِّفا ﴾  ال يا لَههعسفْساً إِلَّا ون ٢٨٦من اآلية: البقرة(اللَّه( ا ﴾ :، وقولهاها آتفْساً إِلَّا من اللَّه كَلِّفال ي ﴿)الطالق :
   إىل التهلكة) ١٩٥من اآلية: البقرة(﴿ وال تلْقُوا بِأَيديكُم إِلَى التهلُكَة ﴾ :، وقوله )٧من اآلية

فما أسهل على الكسول أن يتذرع بذريعة .. اشتراط هذا الشرط سيلغي احلسبة إلغاء تاما إن : قال رجل منا
  .العجز، لريفع عن نفسه ثقل هذا التكليف

  :فقد قسموا العجز إىل ثالثة أنواع.. ولذلك وضع الفقهاء الضوابط اليت تضبط هذا .. صدقت : قال
عن اإلصالح باليد أو باللسان أو باالنتقال إىل حمل الفساد ، وهو أن تعتري املكلف آفة متنعه العجز احلسيأوهلا 

إلصالحه، وذلك يسقط عنه وجوب احلسبة، وعليه تفسر اآليات اليت ذكرا، ولكنه يبقى ـ مع ذلك ـ مطالبا 
  .. حبسبة القلب، وهي تغريه عند رؤية املنكر 

ا أوهلما، فهو طريق العلم به، وذلك إما أن أم.. ، وقد وضع له الفقهاء ضابطان خوف املكروهوأما الثاين، فهو 
يكون عن حتقق أو عن شك وتوهم، وقد اشترط الفقهاء أن يكون ناجتا عن علم أو ظن غالب، وال يكفي فيه جمرد 

وقد ذكروا أن العربة فيه باعتدال الطبع وسالمة العقل واملزاج، .. وأما ثانيهما، فهو حتديد املكروه .. الشك أو التوهم 
اجلبان الضعيف القلب يرى البعيد قريباً حىت (من فسد مزاجه، وخرج عن حد االعتدال، فال عربة بتحديده؛ فإن أما 

كأنه يشاهده ويرتاع منه، واملتهور الشجاع يبعد وقوع املكروه به حبكم ما جبل عليه من حسن األمل حىت إنه ال 
  )يصدق به إال بعد وقوعه
، وقد اعتربه الفقهاء مستدلني بأن مقصد الشارع من األمر بالصالح هو ريالعجز عن التأثوأما الثالث، فهو 
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  .حصول الصالح ؛ فإن تيقن املصلح عدم جدوى إصالحه رخص له يف السكوت
ومراد الفقهاء حبصول املقاصد ال يعين حصوهلا يف احلني ، فإن ذلك ال ميكن كل حني ، وقد قص اهللا تعاىل علينا 

  .األنبياء ـ عليهم السالم ـ و إحلاحهم مع صدود أقوامهم و تكربهم يف القرآن الكرمي دعوات
  :وبناء على ذكر الفقهاء من اعتبار القسمني األخريين أربعة أحوال

األوىل، أن جيتمع كال القسمني، بأن يعلم أنه ال ينفع تغيريه، ومع ذلك يناله مكروه، وهذا ال جتب عليه احلسبة، 
ومع ذلك، نص الفقهاء على أنه يلزمه .. نه زج بنفسه إىل التهلكة يف غري مصلحة شرعيةبل حترم يف بعض املواضع، أل

أن ال حيضر مواضع املنكر، ألن يف ذلك تكثريا لسواد العاصني، ورمبا جره احلضور إىل االنغماس يف املعصية، ومثل 
على مساعدة الظلمة من احلكام  ذلك ال جتب عليه اهلجرة إىل موضع آخر إال إذا كان يرهق إىل الفساد، أو حيمل

  .وغريهم، وحينذاك تلزمه اهلجرة إن قدر عليها، فإن اإلكراه ال يكون عذرا حبق من يقدر على اهلروب منه
والثانية أن ينتفي كال املعنيني ،بأن يعلم بأنه ميكن أن يؤثر يف إزالة املنكر بقوله أو بفعله، ومع ذلك ال يناله 

  .، وال عذر لصاحبها يف ترك احلسبة )ملطلقةالقدرة ا(مكروه،وهذه هي 
والثالثة أن يعلم أنه ال يفيد حبسبته وال يستطيع التأثري يف املنكر باإلزالة، ومع ذلك ال خياف مكروها، وهذا ال 

  .جتب عليه احلسبة لعدم جدواها،ولكنها تستحب إلظهار شعائر اإلسالم،وتذكري الناس بأمر الدين
يصاب مبكروه نتيجة احتسابه، ولكن املنكر يبطل بفعله، وهو بذلك متردد بني عدم الوجوب والرابعة أن يعلم أنه 

ألن املكلف هنا يف حكم العاجز، وعدم احلرمة ألن حسبته قربة، وكثري من الفقهاء يرون نتيجة لذلك أنه مستحب 
الح السلطان، ومع ذلك قد ينتج بدليل ما ورد يف فضل قول كلمة احلق عند السلطان اجلائر، فهي قد ال تؤثر يف إص
  .عنها أذية كبرية للداعية، فكيف إذا أيقن تأثري إصالحه ، فإن االستحباب حينئذ يشتد

  ؟آدابه عرفنا شروط احملتسب، فما: قلنا
  :لقد ذكر الفقهاء الكثري من اآلداب اليت على احملتسب أن يتصف ا: قال

ىل وطلب رضاه وال يقصد حبسبته الرياء والسمعة واجلاه واملرتلة عند منها أن عليه أن يقصد باحتسابه وجه اهللا تعا
﴿ وإِنْ خفْتم شقَاق بينِهِما فَابعثُوا :فاألعمال بنياا، وقد قال تعاىل يبني تأثري النية الطيبة يف حتقيق املقاصد .. الناس 

رِيدا إِنْ يهلأَه نكَماً محو هلأَه نكَماً مبِرياً ﴾ حيماً خلكَانَ ع ا إِنَّ اللَّهمهنيب فِّقِ اللَّهوالحاً ي٣٥:النساء(ا إِص(  
وقد ورد يف أخبار بين إسرائيل ما يدل على هذا، فقد حدثوا أن عابداً كان يعبد اهللا دهراً طويالً فجاءه قوم 

لك وأخذ فأسه على عاتقه وقصد الشجرة ليقطعها، إن ههنا قوماً يعبدون شجرة من دون اهللا تعاىل، فغضب لذ: فقالوا
! وما أنت وذاك: أريد أن أقطع هذه الشجرة، قال: أين تريد رمحك اهللا؟ قال: فاستقبله إبليس يف صورة شيخ فقال

إين ال أتركك أن تقطعها، : إن هذا من عباديت، قال: فقال! تركت عبادتك واشتغالك بنفسك وتفرغت لغري ذلك
يا : أطلقين حىت أكلمك، فقام عنه فقال إبليس: العابد فطرحه إىل األرض وقعد على صدره فقال له إبليسفقاتله فأخذه 

وما تعبدها أنت وما عليك من غريك وهللا تعاىل أنبياء يف أقاليم ! هذا إن اهللا تعاىل قد أسقط عنك هذا ومل يفرضه عليك
ال بد يل من قطعها، فنابذه للقتال فغلبه العابد وصرعه : لعابدفقال ا! األرض ولو شاء لبعثهم إىل أهلها وأمرهم بقطعها

: وما هو؟ قال: هل لك يف أمر فصل بيين وبينك وهو خري لك وأنفع؟ قال: وقعد على صدره فعجز إبليس فقال له
أنت رجل فقري ال شيء لك إمنا أنت كل على الناس يعولونك، ولعلك : أطلقين حىت أقول لك، فأطلقه فقال إبليس
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فارجع عن هذا األمر ولك : نعم، قال: قال! حتب أن تتفضل على إخوانك وتواسي جريانك وتشبع وتستغين عن الناس
على أن أجعل عند رأسك يف كل ليلة دينارين إذا أصبحت أخذما فأنفقت على نفسك وعيالك وتصدقت على 

مكاا وال يضرهم قطعها شيئاً وال ينفع إخوانك، فيكون ذلك أنفع لك وللمسلمني من قطع هذه الشجرة اليت يغرس 
لست بنيب فيلزمين قطع هذه الشجرة وال ! صدق الشيخ: فتفكر العابد فيما قال وقال! إخوانك املؤمنني قطعك إياها

أمرين اهللا أن أقطعها فأكون عاصياً بتركها، وما ذكره أكثر منفعة، فعاهده على الوفاء بذلك وحلف له، فرجع العابد 
ده فبات، فلما أصبح رأى دينارين عند رأسه فأخذمها وكذلك الغد، مث أصبح اليوم الثالث وما بعده فلم ير إىل متعب

: أقطع تلك الشجرة، فقال: إىل أين؟ قال: شيئاً، فغضب وأخذ فأسه على عاتقه فاستقبله إبليس يف صورة شيخ فقال له
: فتناوله العابد ليفعل به كما فعل أول مرة فقال: كذبت واهللا ما أنت بقادر على ذلك وال سبيل لك إليها، قال

لتنتهني عن هذا األمر : هيهات، فأخذه إبليس وصرعه، فإذا هو كالعصفور بني رجليه وقعد إبليس على صدره، وقال
؟ يا هذا غلبتين فخل عين وأخربين كيف غلبتك أوالً وغلبتين اآلن: أو ألذحبنك؟ فنظر العابد فإذا ال طاقة له به، قال

  .ألنك غضبت أول مرة هللا وكانت نيتك اآلخرة فسخرين اهللا لك، وهذه املرة غضبت لنفسك وللدنيا فصرعتك: فقال
ومنها أن على احملتسب أن يلزم الصرب واحللم، ألن الغالب حلوق األذى واملضايقات باحملتسب، فإن مل يكن 

  .يصلحه، وفاته ما كان مرجوا من احتسابه صبورا حليما كان ضرره أكرب من نفعه، وكان ما يفسده أكثر مما
﴿ يا بني أَقمِ الصلَاةَ وأْمر بِالْمعروف وانه عنِ :وهو يعظ ابنه ويشري إىل هذا قوله تعاىل على لسان لقمان 

  )لقمان(﴾ )١٧(الْمنكَرِ واصبِر علَى ما أَصابك إِنَّ ذَلك من عزمِ الْأُمورِ 
  .قد أمر ابنه بالصرب بعد أمره باألمر باملعروف والنهي عن املنكرف

إِلَّا الَّذين َآمنوا ) ٢(إِنَّ الْإِنسانَ لَفي خسرٍ ) ١(﴿ والْعصرِ :ومثل ذلك ما ورد يف سورة العصر كما قال تعاىل 
ا بِالصواصوتو قا بِالْحواصوتو اتحاللُوا الصمعرِ والعصر(﴾ )٣(ب(  

وكأنه يشري إىل البالء الذي قد يعرض ملن يوصي .. فقد أمر اهللا تعاىل بالتواصي بالصرب بعد أمره بالتواصي باحلق 
  .باحلق

أن يكون احملتسب رقيقا رفيقا يف أمره ويه بعيدا عن .. وشددوا عليها .. ومن اآلداب اليت ذكرها الفقهاء 
﴿ : وقد قال تعاىل واصفا تأثري الرفق الذي كان عليه رسول اهللا .. النصوص الكثرية وهو ما أمرت به .. الفظاظة

مهنع ففَاع كلوح نوا مفَضيظَ الْقَلْبِ لَانفَظّاً غَل تكُن لَوو ملَه تنل اللَّه نم ةمحا ري فَبِمف مهاوِرشو ملَه رفغتاسو 
  ) ١٥٩:آل عمران) (إِذَا عزمت فَتوكَّلْ علَى اللَّه إِنَّ اللَّه يحب الْمتوكِّلنيالْأَمرِ فَ

ومن اآلداب اليت ذكروها أن على احملتسب أن يقلل عالقاته مع الناس حىت ال يكثر خوفه من انقطاعها، وأن 
ال يقبل هداياهم فضال عن رشاواهم اليت هي حرام  يقطع طمعه من اخلالئق حىت تزول منه معاين امللق واملداهنة، وأن

وسحت، وأن يلزم أعوانه مبا ألتزمه من األخالق واآلداب، فإذا علم أن أحدا من أعوانه خرج عن هذا النهج والسلوك 
  .عزله وأبعده إذا مل ينفع معه التحذير

  :احملتسب عليه
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  .١حدثنا عن احملتسب عليه. .فحدثنا عن الركن الثاين.. حدثتنا عن الركن األول : قلنا
وذلك بناء على أن .. كما نص الفقهاء على عمومية احملتسبني، فقد نصوا على عمومية من حيتسب عليهم : قال

فاملنكر هو املنهى عنه حىت لو وقع من .. النصوص املقدسة عربت عن احلسبة بكوا يا عن املنكر، وأمرا باملعروف 
ط الوحيد الذي ذكره الفقهاء للمحتسب عليهم هو جمرد اإلنسانية، قال الغزايل معربا عن وهلذا فإن الشر.. غري مكلف 

، ٢وشرطه أن يكون بصفة يصري الفعل املمنوع منه يف حقه منكراً، وأقل ما يكفي يف ذلك أن يكون إنساناً: ( ذلك 
  )كان قبل البلوغوال يشترط كونه مكلفاً، إذ أن الصيب لو شرب اخلمر منع منه واحتسب عليه وإن 

وليس الغرض من ذلك هو صفاء صورة اتمع اإلسالمي الظاهرة فقط، وإمنا الغرض منه تربية اتمع اإلسالمي 
جبميع أفراده على الغرية من أن تنتهك حمارم اهللا فيه حىت ولو كان ذلك من صيب مل يكلف، أو جمنون ال يعقل، يقول 

، )عل وظهوره بني الناس، بل لو صادف هذا املنكر يف خلوة لوجب املنع منهوليس ذلك لتفاحش صورة الف:( الغزايل
  .ويف هذا اإلنكار احترام إلنسانية  الصيب وانون، وصيانة له من التدنس باملعصية ،ولو مل يكن مكلفا

فراد فإن اإلصالح الذي ميارسه احملتسب يشمل كل أ ،)اإلنسانية(وما دام الشرط الوحيد للمحتسب عليه هو 
فتثبت والية :( اتمع بدءا باألقارب وانتهاء بأعلى جهاز يف الدولة، يقول الغزايل مبينا مشولية اإلصالح يف هذا اجلانب

كما …احلسبة للولد على الوالد، والعبد على املوىل، والزوجة على الزوج، والتلميذ على األستاذ، والرعية على الوايل 
  )د على العبد، والزوج على الزوجة، واألستاذ على التلميذ، والسلطان على الرعيةتثبت للوالد على الولد، والسي

والفرق الوحيد بني حسبة األدىن على األعلى، وحسبة األعلى على األدىن هو يف مراعاة مراتب النهي، حفظا 
  :للحرمات، وإعطاء للواليات الشرعية حقها من االحترام

التعريف، مث النصح باللطف، وليس له احلسبة بالسب :املرتبتني األوليني فقط فللولد أن ينكر على والده، ولكن يف
  .والتعنيف والتهديد أو مبباشرة الضرب

ونفس األمر ينطبق على الزوجة مع زوجها، وذلك ألن مقصد الشارع هو حفظ قيام بناء اتمع على ما هو 
 د مي هذا البناء وجب السكوت؛ ألن املضرة املنجرة عن اإلنكار عليه، فإذا ما أدى إنكار املنكر أو األمر باملعروف إىل

                                                
 . احملتسب عليه هو كل إنسان يباشر أي فعل جيوز أو جيب فيه االحتساب ويسمى احملتسب عليه أو احملتسب معه)  ١(
إجابة عنه إجابة حسنة، سننقلها هنا ملا فيها من تبيان املقاصد الشرعية  وقد أورد الغزايل يف هذا اعتراضا مهما أجاب عنه)  ٢(

فاكتف بكونه حيواناً وال تشترط كونه إنساناً، : فإن قلت: (من احلسبة، قال ـ بعد إيراده االكتفاء بشرط اإلنسانية وحدها ـ   
فاعلم أن تسمية ذلك حسبة ال وجه هلا، إذا احلسـبة   فإن البهيمة لو كانت تفسد زرعاً إلنسان لكنا متنعها منه كما متنع انون؟

حق : واإلنسان إذا أتلف زرع غريه منع منه حلقني، أحدمها.. عبارة عن املنع عن منكر حلق اهللا، صيانة للمنوع عن مقارفة املنكر 
لو قطع تطرف غريه بإذنه فقـد  ف. حق املتلف عليه، فهما علتان تنفصل إحدامها عن األخرى: اهللا تعاىل فإن فعله معصية، والثاين
والبهيمة إذا أتلفت فقد عدمت املعصية ولكن . فتثبت احلسبة واملنع بإحدى العلتني ،عليه بإذنه يءوجدت املعصية وسقط حق ا

مة لـو  ولكن فيه دقيقة وهو أنا لسنا نقصد بإخراج البهيمة منع البهيمة بل حفظ مال املسلم؛ إذ البهي. يثبت املنع بإحدى العلتني
، بل جيوز إطعام كالب الصيد اجليف وامليتات، ولكن مال املسلم إذا تعرض للضياع وقدرنا على حفظه اأكلت ميتة مل مننعها منه

بغري تعب وجب ذلك علينا حفظاً للمال، بل لو وقعت جرة إلنسان من علو وحتتها قارورة لغريه فتدفع اجلرة حلفظ القارورة، ال 
فإنا ال نقصد منع اجلرة وحراستها من أن تصري كاسرة للقارورة، ومننع انون وكذا الصـيب، ال صـيانة   . ملنع اجلرة من السقوط

فهذه لطائف دقيقـة  . بل صيانة للمجنون عن شرب اخلمر وترتيهاً له من حيث إنه إنسان حمترم: للبهيمة املأتية أو اخلمر املشروب
  من اإلحياء ـ بتصرف ـ) عنها ال يتفطن هلا إال احملققون فال ينبغي أن يغفل
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  .أكرب من املصلحة املتوقعة منه
فأما الرتبة : (واألمر بالنسبة للوالة أشد، فليس للرعية معهم إال التعريف والنصح، وقد برر الغزايل ذلك بقوله 

ردها إىل املالك وعلى حتليل اخليوط من ثيابه الثالثة ففيها نظر، من حيث إن اهلجوم على أخذ األموال من خزانته و
احلرير وكسر آنية اخلمور يف بيته يكاد يفضى إىل خرق هيبته وإسقاط حشمته، وذلك حمظور ورد النهي عنه كما ورد 
النهي عن السكوت على املنكر، فقد تعارض فيه حمذوران واألمر فيه موكول إىل اجتهاد منشؤه النظر يف تفاحش املنكر 

وأما التلميذ واألستاذ فاألمر فيما بينهما .. ار ما يسقط من حشمته بسبب اهلجوم عليه، وذلك مما ال ميكن ضبطهومقد
أخف، ألن احملترم هو األستاذ املفيد للعلم من حيث الدين، وال حرمة لعامل ال يعمل بعلمه فله أن يعامله مبوجب علمه 

يعظه ما مل يغضب فإن غضب : كيف حيتسب على والده فقالالذي تعلمه منه، وروي أنه سئل احلسن عن الولد 
  )سكت عنه

  :وقد نص الفقهاء هنا على أمرين مهمني ال تتم احلسبة بصورا الشرعية الكاملة إال بتحققهما
، فاحملتسب ليس مدرسا ينتظر جميء تالميذه، وإمنا هو داعية يبحث وجوب التنقل للمخاطبنيأما أوهلما، فهو 

فليس خالياً من هذا الزمان عن  - أينما كان  - اعلم أن كل قاعد يف بيته :( ته وإصالحه، يقول الغزايلعن جمال لدعو
منكر من حيث التقاعد عن إرشاد الناس وتعليمهم ومحلهم على املعروف، فأكثر الناس جاهلون بالشرع يف شروط 

والتركمانية وسائر أصناف اخللق، وواجب أن الصالة يف البالد فكيف يف القرى والبوادي؟ ومنهم األعراب واألكراد 
فرع من فرض عينه  - يكون يف مسجد وحملة من البلد فقيه يعلم الناس دينهم وكذا يف كل قرية وواجب على كل فقيه 

أن خيرج إىل من جياور بلده من أهل السواد ومن العرب واألكراد وغريهم ويعلمهم دينهم  - وتفرغ لفرض الكفاية 
ويستصحب مع نفسه زاداً يأكله وال يأكل من أطعمتهم فإن أكثرها مغصوب، فإن قام ذا األمر  وفرائض شرعهم،

وأما اجلاهل فلتقصريه . أما العامل فلتقصريه يف اخلروج.. واحد سقط احلرج عن اآلخرين وإال عم احلرج الكافة أمجعني
  .يف ترك التعلم

ومعلوم أن اإلنسان ال يولد عاملاً . فهو شريك يف اإلمث وكل عامي عرف شوط الصالة فعليه أن يعرف غريه وإال
ولعمري اإلمث على . بالشرع وإمنا جيب التبليغ على أهل العلم، فكل من تعلم مسألة واحدة فهو من أهل العلم ا

د تقلدوا ألن احملترفني لو تركوا حرفتهم لبطلت املعايش فهم ق: الفقهاء أشد ألن قدرم فيه أظهر وهو بصناعتهم أليق
. ، فإن العلماء هم ورثة األنبياءوشأن الفقيه وحرفته تبليغ ما بلغه عن رسول اهللا . أمراً ال بد منه يف صالح اخللق

ولإلنسان أن يقعد يف بيته وال خيرج إىل املسجد ألنه يرى الناس ال حيسنون الصالة، بل إذا علم ذلك وجب عليه 
يقن أن يف السوق منكراً جيري على الدوام أو يف وقت بعينه وهو قادر على وكذا كل من ت. اخلروج للتعليم والنهي

تغيريه فال جيوز له أن يسقط ذلك عن نفسه بالقعود يف البيت، بل يلزمه اخلروج، فإن كان ال يقدر على تغيري اجلميع 
يقدر عليه فال يضره  وهو حمترز عن مشاهدته ويقدر على البعض لزمه اخلروج، ألن خروجه إذا كان ألجل تغيري ما

مشاهدة ما ال يقدر عليه، وإمنا مينع احلضور ملشاهدة املنكر من غري غرض صحيح فحق على كل مسلم أن يبدأ بنفسه 
فيصلحها باملواظبة على الفرائض وترك احملرمات، مث يعلم ذلك أهل بيته، مث يتعدى بعد الفراغ منم إىل جريانه، مث إىل 

لده مث إىل أهل السواد املكتنف ببلده، مث إىل أهل البوادي من األكراد والعرب وغريهم، وهكذا أهل حملته، مث إىل أهل ب
إىل أقصى العامل، فإن قام به األدىن سقط عن األبعد وإال حرج به على كل قادر عليه قريباً كان أو بعيداً، وال يسقط 



 ١٨٣ 

قادر على أن يسعى إليه بنفسه وبغريه فيعلمه احلرج ما دام يبقى على وجه األرض جاهل بفرض من فروض دينه وهو 
فرضه، وهذا الشغل شاغل ملن يهمه أمر دينه يشغله عن جتزئة األوقات يف التفريعات النادرة والتعمق يف دقائق العلوم 

  ١)اليت هي من فروض الكفايات وال يتقدم على هذا إال فرض عني أو فرض كفاية هو أهم منه
، وذلك ألن البشر خمتلفو املشارب والتصورات، ألساليب املناسبة لكل صنف من الناسانتهاج اوأما الثاين، فهو 

  .وخمتلفو الطبائع والعادات، وال ميكن أن خياطبوا خطابا واحدا، وهلذا يراعي احملتسب خماطبة كل صنف مبا يصلح له
  :احملتسب فيه

  .ا عن احملتسب فيهحدثن.. فحدثنا عن الركن الثالث.. حدثتنا عن الركن الثاين : قلنا
ظاهرا للمحتسب .. موجودا يف احلال .. هي كونه منكرا : لقد ذكر الفقهاء للمحتسب فيه أربعة شروط: قال

  .معلوم كونه منكراً بغري اجتهاد.. بغري جتسس 
  .الشرط األولفحدثنا عن : قلنا
وقد عرب اهللا عن اجلامع لذلك  ..قد ترك ٣قد أيت، أو معروفا٢الشرط األول أن يكون احملتسب فيه منكرا: قال

 هم ﴿ ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عنِ الْمنكَرِ وأُولَئك:بكونه خريا، فقال 
ويندرج حتته الترغيب يف .. ة فاخلري يشمل كلّ شيء يرغب فيه من األفعال احلسن) ١٠٤:آل عمران(الْمفْلحونَ ﴾ 

  .ويندرج حتته الترغيب يف ترك ما ال ينبغي، وهو النهي عن املنكر.. فعل ما ينبغي، وهو األمر باملعروف
  .فال ميكن أن نعرف دور احملتسب إال من خالل معرفتها.. فحدثنا عن املعروفات واملنكرات : قال رجل منا

إما على سبيل الوجوب كالصلوات اخلمس، وبر الوالدين ، .. أمر اهللا به  املعروفات يف عرف الشرع هي ما: قال
  .أو على سبيل الندب كالنوافل، وصدقات التطوع وغريها..  وصلة الرحم ، وحسن الصحبة مع األهل وغريهم 

ىل فقط كاإلميان قسم فيه حق اللّه تعا: وقد قسمها العلماء من خالل استقراء أحكام الشريعة إىل ثالثة أقسام
  .وقسم اختلط فيه حق اللّه وحق العبد كحد القذف..  وقسم فيه حق العبد فقط كالديون واألمثان .. وحترمي الكفر 

وفرقوا بني ما كان حقّا حمضا للعبد وبني حق اللّه أنّ حق العبد احملض لو أسقطه لسقط ، وإالّ فما من حق للعبد 
 ، وهو أمره بإيصال ذلك احلق إىل مستحقّه فيوجد حق اللّه تعاىل دون حق العبد ، وال يوجد إالّ وفيه حق للّه تعاىل

 ة اإلسقاط ، فكلّ ما للعبد إسقاطه فهو الّذي يقصد به حقما يعرف ذلك بصحاللّه تعاىل ، وإن العبد إالّ وفيه حق حق
ه حقاللّه تعاىل العبد ، وكلّ ما ليس له إسقاطه فهو الّذي يقصد بأن.  

  .. وال تتحقق العدالة إال بتحقيق حقوق العباد .. فنحن نبحث عن العدالة .. حدثنا عن حقوق العباد : قلنا
  .عام وخاص: اليت على احملتسب أن يسعى لتحقيقها قسمان حلقوق العبادلقد ذكر الفقهاء : قال

                                                
 . إحياء علوم الدين)  ١(
إذا : وأنكرت عليه فعلـه إنكـاراً   . األمر القبيح : واملنكر . خالف املعروف : اسم مفعول من أنكر وهو :  لغةًاملنكر )  ٢(

 .ما ليس فيه رضا اللّه من قول أو فعل: االصطالحويف .. جحدته : عبته ويته ، وأنكرت حقّه 
ما قبله العقل وأقره الشرع ووافقـه  :  اصطالحاًوهو .. اخلري والرفق واإلحسان ، وهو ضد املنكر :  اللغةاملعروف يف )  ٣(

  .كرم الطّبع
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فإن على احملتسب أن ينظر يف ذلك كلّه .. دم سوره، فذكروا من أمثلته البلد إذا تعطّل شربه ، أو استهالعامأما 
على حسب ما جيب ، ألنّ هذا حق مصروف إىل سهم املصاحل وهو يف بيت املال ، فإن كان يف بيت املال مال مل 

  .يتوجه عليهم فيه ضرر أمر بإصالح شرم ، وبناء سورهم ، ألنها حقوق تلزم بيت املال دوم
ل كان األمر ببناء سورهم ، وإصالح شرم ، وعمارة مساجدهم وجوامعهم ، ومراعاة فأما إذا أعوز بيت املا

فإن شرع ذوو املكنة يف عملهم .. بين السبيل فيهم متوجها إىل كافّة ذوي املكنة منهم ، وال يتعين أحدهم يف األمر به 
ر به ، وال يلزمهم االستئذان يف مراعاة بين ويف مراعاة بين السبيل ، وباشروا القيام به ، سقط عن احملتسب حق األم

ولكن لو أرادوا هدم ما يريدون بناءه من املسترم واملستهدم مل يكن هلم اإلقدام .. السبيل ، وال يف بناء ما كان مهدوما 
يف السور على هدمه إالّ باستئذان ويلّ األمر دون احملتسب ، ليأذن هلم يف هدمه بعد تضمينهم القيام بعمارته ، هذا 

  .واجلوامع ، وأما املساجد املختصرة فال يستأذنون فيها
فأما إذا كف ذوو املكنة عن بناء ما استهدم وعمارة ما استرم ، فإن كان املقام يف البلد ممكنا وكان الشرب ، 

فإن كان البلد ثغرا يضر  وإن فسد أو قلّ مقنعا تركهم وإياه ، وإن تعذّر املقام فيه لتعطّل شربه واندحاض سوره نظر ،
بدار اإلسالم تعطيله مل جيز لويلّ األمر أن يفسح يف االنتقال عنه ، وكان حكمه حكم النوازل إذا حدثت يف قيام كافّة 
ذوي املكنة به ، وكان تأثري احملتسب يف مثل هذا إعالم السلطان وترغيب أهل املكنة يف عمله ، وإن مل يكن البلد ثغرا 

ر اإلسالم كان أمره أيسر وحكمه أخف ، ومل يكن للمحتسب أن يأخذ أهله جربا بعمارته ، ألنّ السلطان مضرا بدا
أنتم خميرون بني االنتقال عنه أو : أحق أن يقوم بعمارته ، وإن أعوزه املال فيقول هلم احملتسب ما دام عجز السلطان عنه 

  .استيطانه التزام ما يصرف يف مصاحله الّيت ميكن معها دوام
ليخرج كلّ واحد منكم : فإن أجابوا إىل التزام ذلك كلّف مجاعتهم ما تسمح به نفوسهم من غري إجبار ويقول 

ما يسهل عليه وتطيب به نفسه ، ومن أعوزه املال أعان بالعمل حتى إذا اجتمعت كفاية املصلحة أو تعين اجتماعها 
فسا ، شرع احملتسب حينئذ يف عمل املصلحة ، وأخذ كلّ واحد من بضمان كلّ واحد من أهل املكنة قدرا طاب به ن

اجلماعة مبا التزم به ، وإن عمت هذه املصلحة مل يكن للمحتسب أن يتقدم بالقيام ا حتى يستأذن السلطان فيها ، لئالّ 
ئذان السلطان فيها أو خيف يصري بالتفرد مفتاتا عليه ، إذ ليست هذه املصلحة من معهود حسبته ، وإن قلّت وشق است

  .زيادة الضرر لبعد استئذانه جاز شروعه فيها من غري استئذان
  : ، فذكروا الكثري من أمثلتها مع تفاصيلها الفهقية الكثريةاخلاصوأما 

 فمنها ما يتعلّق باجلريان مثل أن يتعدى رجل يف حد جلاره ، أو يف حرمي لداره ، أو يف وضع أجذاع على جداره،
وقد نص الفقهاء يف هذا على أنه ال اعتراض للمحتسب فيه ما مل يستعده اجلار ، ألنه حق خيصه يصح منه العفو عنه 
واملطالبة به ، فإن خاصمه إىل احملتسب نظر فيه ما مل يكن بينهما تنازع وتناكر ، وأخذ املتعدي بإزالة تعديه ، وكان 

  .تأديبه عليه حبسب شواهد احلال
  :وقد فصلوا يف هذا تفصيال طويال، وقسموهم إىل ثالثة أصناف.. ما يتعلّق بأرباب املهن والصناعات  ومنها

وذلك كالطّبيب واملعلّمني ، ألنّ للطّبيب إقداما على النفوس يفضي .. أوهلم من يراعى عمله يف الوفور والتقصري 
يت ينشأ الصغار عليها ما يكون نقلهم عنه بعد الكرب عسريا ، التقصري فيه إىل تلف أو سقم ، وللمعلّمني من الطّرائق الّ

  .فيقر منهم من توفّر علمه وحسنت طريقته ، ومينع من قصر وأساء
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وذلك مثل الصاغة واحلاكة والقصارين والصباغني ، ألنهم ربما .. وثانيهم  من يراعى حاله يف األمانة واخليانة 
  .ي أهل الثّقة واألمانة منهم فيقرهم ، ويبعد من ظهرت خيانتههربوا بأموال الناس ، فرياع

وثالثهم من يراعى عمله يف اجلودة والرداءة مما يتعلّق بفساد العمل ورداءته وإن مل يكن فيه مستعديا ، وذلك إما 
والزجر ، فإن تعلّق بذلك يف عمل خمصوص اعتاد الصانع فيه الفساد والتدليس ، فإذا استعداه اخلصم قابل عليه باإلنكار 

 ، غرم روعي حال الغرم ، فإن افتقر إىل تقدير أو تقومي مل يكن للمحتسب أن ينظر فيه الفتقاره إىل اجتهاد حكمي
وكان القاضي بالنظر فيه أحق ، وإن مل يفتقر إىل تقدير وال تقومي واستحق فيه املثل الّذي ال اجتهاد فيه وال تنازع ، 

  .ينظر فيه بإلزام الغرم والتأديب على فعله ، ألنه أخذ بالتناصف وزجر عن التعديفللمحتسب أن 
ومل يكتف الفقهاء ذا، بل حاولوا أن جيمعوا مجيع احلرف والصناعات اليت كانت موجودة يف عهودهم، لبينوا 

  :كيفية االحتساب فيها
تكون فيه احلرفة، فيجب أن يكون مكان احلرفة  ومما ذكروا من ذلك أن على احملتسب أن ينظر يف املكان الذي

أو الصنعة ال ضرر فيه على اآلخرين، فال يكون مكان اخلباز يف سوق األقمشة مثال، وان يكون املكان بذاته صاحلا 
  .ملباشرة املهنة أو الصنعة وصالحه من جهة نظافته وسعته وويته

الصنعة، حبيث تكون صاحلة لالستعمال، وقد وضع الفقهاء ومنها أن على احملتسب أن ينظر يف أدوات احلرفة أو 
ينبغي أن يكون مقلى الزالبية من : (مقاييس لصالح كل أداة، فاإلمام الشيزري ـ مثال ـ يقول يف مقلى الزالبية

رق وحيرق فيه النخالة مث يدلكه بو: ( مث يبني الشيزري كيفية اعداده لالستعمال فيقول..)..  النحاس األمحر اجليد
السلق إذا برد مث يعاد إىل النار وجيعل فيه قليل من عسل ويوقد عليه حىت حيترق العسل، مث جيلى بعد ذلك مبدقوق 

  )اخلزف مث يغسل ويستعمل فإنه ينقى من وسخه وزجناره
ومنها أن على احملتسب أن ينظر يف مقاييس الوزن أو الكيل أو الذرع حىت يتأكد من سالمة هذه املقاييس 

  .هاوصحت
ومنها أن على احملتسب أن ينظر يف جهة املصنوع أو املبيع، حبيث يكون خاليا من الغش والتدليس، فال ختلط 
احلنطة بالتراب وال الطحني بغريه من املواد الرديئة، وان توضع العالمات املميزة لكل نوع إذا احتد اجلنس، فتنقط حلوم 

 تعرف ومتيز من غريها، وان تبقى أذناب املعز معلقة على حلومها اىل بنقط الزعفران حىت - كما قال الفقهاء  - املعز 
  .آخر البيع

  .ومنها أن على احملتسب أن ينظر فيمن يباشر الصنعة واحلرفة، ليالحظ مدى أهليتهم للحرف اليت ارتبطوا به
عملوا فيما ال ومما ذكره الفقهاء يف هذا الباب أن على احملتسب أن حيتسب على أصحاب املواشي الذين يست

  .تطيق الدوام عليه، فينكره عليهم ومينعهم منه
وذكروا أن على احملتسب أن مينع أرباب السفن من محل ما ال تسعه وخياف منه غرقها ، وكذلك مينعهم من 

ق من خيتص وإذا كان يف أهل األسوا..  املسري عند اشتداد الريح ، وإذا محل فيها الرجال والنساء حجز بينهم حبائل 
ه على معاملتهنساء راعى احملتسب سريته وأمانته فإذا حتقّق منه أقروإن بىن قوم يف طريق سابال منع منه ، .. مبعاملة الن

وإن اتسع له الطّريق ، ويأخذهم دم ما بنوه، ولو كان املبين مسجدا ، ألنّ مرافق الطّريق للسلوك ال لألبنية ، وجيتهد 
ا وضع الناس األمتعة وآالت األبنية يف مسالك الشوارع واألسواق ارتفاعا لينقلوه حاال بعد حال مكّنوا احملتسب ، وإذ
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  .منه إن مل يستضر به املارة، ومنعوا منه إن استضروا به
ر ال وهكذا نصوا يف إخراج األجنحة واألسبطة وجماري املياه، فيقر ما ال يضر ومينع ما ضر ، وجيتهد رأيه فيما ض

رعيه من االجتهاد العريفّ دون الشألن ، يضر.  
  .وغري ذلك كثري مما أفردت له املصنفات

  .فحدثنا عن الشرط الثاين.. حدثتنا عن الشرط األول : قلنا
  ..  موجودا يف احلالأن يكون : قال
  ما يعين الفقهاء بذلك؟: قلنا
  .ه مصر على فعله مستمر عليهوأن.. يعنون بذلك ن يكون الفاعل قد فعل املنكر : قال

  :وقد ذكروا هذا احترازا من أمرين قد يسيئان للحسبة، ولدورها اإلصالحي
  .وهو ال ينوي أن يعود إليها.. أما األول، فاحتراز عن احلسبة على من فرغ من املعصية 

قرينة احلال أنه عازم على وأما الثاين، فاحتراز عن املعصية اليت مل حتصل بعد، ولكنها ميكن أن حتصل، كمن يعلم ب
وإن أنكر عزمه عليه مل جيز وعظه أيضا، ألن فيه .. شرب اخلمر يف ليلة من الليايل، فال حسبة على هذا إالّ بالوعظ 

  .. إساءة ظن باملسلم ، وربما صدق يف قوله ، وربما ال يقدم على ما عزم عليه لعائق 
ما هو زاجر عن اإلصرار : أحدمها : حسنا ذكر فيه أنّ الزواجر نوعانلقد فصل هذا العز بن عبد السالم تفصيال 

  .على ذنب حاضر، أو مفسدة مالبسة ال إمث على فاعلها وهو ما قصد به دفع املفسدة املوجودة ويسقط باندفاعها
ط إالّ وأما النوع الثّاين، فما يقع زاجرا عن مثل ذنب ماض منصرم أو عن مثل مفسدة ماضية منصرمة وال يسق

ما جيب إعالم مستحقّه ليربأ منه أو يستوفيه ، وذلك كالقصاص يف النفوس : أحدمها : باالستيفاء وهو ضربان
ما : الضرب الثّاين .. واألطراف وكحد القذف ، فإنه يلزم من وجب عليه أن يعرف مستحقّه ليستوفيه أو يعفو عنه 

  .ر والسرقةاألوىل باملتسبب إليه ستره كحد الزىن واخلم
وأما الشهود على هذه اجلرائم ، فإن تعلّق ا حقوق العباد لزمهم أن يشهدوا ا وأن يعرفوا ا أرباا : ( مثّ قال

وإن كانت زواجرها حقّا حمضا للّه فإن كانت املصلحة يف إقامة الشهادة ا ، فيشهدوا ا مثل أن يطّلعوا من إنسان 
ىن والسر الزرقة واإلدمان على شرب اخلمور، فاألوىل أن يشهدوا عليه دفعا هلذه املفاسد ، وإن كانت على تكر

املصلحة يف الستر عليه مثل زلّة من هذه الزلّات تقع ندرة من ذوي اهليئات مثّ يقلع عنها ويتوب منها، فاألوىل أن ال 
، )وأقيلوا ذوي اهليئات عثرام: (وحديث ، )يا هزال لو سترته بردائك كان خريا لك: (هلزال يشهدوا لقوله 

  )من ستر على مسلم ستره اللّه يف الدنيا واآلخرة: (وحديث 
  .فحدثنا عن الشرط الثالث.. وعينا هذا : قلنا
  .املنكر ظاهرا للمحتسب بغري جتسسأن يكون : قال
  ما يعين الفقهاء بذلك؟: قلنا
من أحكام الشريعة وقاية احلريات الشخصية اليت أتاحها اهللا لقد أراد الفقهاء من هذا الشرط املستنبط : قال

  .فال ينبغي للمحتسب أن يكتم على أنفاس الناس بسوء ظنه م.. لعباده
فاألمارة املعرفة إن .. فإن الفقهاء نصوا على أن للمحتسب أن حيتسب فيما لو توفرت األمارات املعرفة .. وهلذا 
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مبقتضاها، أما طلبها فال رخصة فيه، ألن الشريعة تتعامل مع الناس على الظّواهر من  حصلت وأورثت املعرفة جاز العمل
إنّ أناسا كانوا يؤخذون بالوحي يف عهد : (قال عمر ـ رضي اهللا عنه ـ مقررا ذلك.. غري حبث عن األمور الباطنة 

الكم ، فمن أظهر لنا خريا أمناه وقربناه ، وإنّ الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم اآلن مبا ظهر لنا من أعمرسول اللّه 
  )وليس إلينا من سريرته شيء ، اللّه حياسب سريرته ، ومن أظهر لنا سوءا مل نأمنه ومل نصدقه وإن قال إنّ سريرته حسنة

أي خذوا ما ظهر ، وال ).. ١٢من اآلية: احلجرات(﴿ وال تجسسوا ﴾ :وقد نص على هذا الشرط قوله تعاىل 
  .عوا عورات املسلمنيتتب

إياكم والظن، فإن الظن أكذب احلديث، وال حتسسوا، وال جتسسوا : ( ويف احلديث الشريف قال رسول اهللا 
املسلم أخو املسلم، ال . وال تنافسوا، وال حتاسدوا، وال تباغضوا، وال تدابروا، وكونوا عباد اهللا إخواناً كما أمركم

قوى ههنا، التقوى ههنا ويشري إىل صدره حبسب امريٍء من الشر ان حيقر أخاه املسلم، يظلمه، وال خيذله وال حيقره، الت
دمه، وعرضه، وماله، إن اهللا ال ينظر إىل أجسادكم، وال إىل صوركم، ولكن ينظر إىل : كل املسلم على املسلم حرام

  ١)قلوبكم وأعمالكم
   ٢)تفسدهم إنك إن اتبعت عورات املسلمني أفسدم، أو كدت أن:( وقال 

إنا قد ينا عن : (هذا فالنٌ تقطر حليته مخراً، فقال: وعن ابن مسعود ـ رضي اهللا عنه ـ أنه أيت برجلٍ فقيل له
  ٣)التجسس، ولكن إن يظهر لنا شيٌء، نأخذ به

  أال ترى أن هذه التشريعات توفر بيئة صاحلة لالحنراف؟: قال رجل منا
  :هذا االحتمال، فلذلك راحت تصنف الناس صنفنيلقد وضعت التشريعات اإلسالمية : قال

فمستور ال يعرف بشيء من املعاصي ، فهذا إذا وقعت منه هفوة أو زلّة، فإنه ال جيوز .. أما الصنف األول 
الَّذين آمنوا لَهم  ﴿ إِنَّ الَّذين يحبونَ أَنْ تشيع الْفَاحشةُ في:كشفها وهتكها وال التحدث ا ، ويف ذلك قال اللّه تعاىل 

، واملراد إشاعة الفاحشة على املؤمن املستتر )١٩:النور(عذَاب أَليم في الدنيا والْآخرة واللَّه يعلَم وأَنتم ال تعلَمونَ ﴾ 
  .فيما وقع منه، أو اتهم به وهو بريء منه

عاصي، معلنا ا، وال يبايل مبا ارتكب منها، وال مبا قيل له ، فهذا فيمثله من كان مشتهرا بامل.. وأما الصنف الثّاين 
هو الفاجر املعلن، ومثل هذا نص الفقهاء على أنه ال بأس بالبحث عن أمره ليقام عليه من أحكام الشريعة ما يزجره عن 

  .غيه
ليس للمحتسب أن : (لقد نص الفقيه السياسي اإلسالمي املاوردي على كيفية التعامل مع هذا الصنف، فقال

  :يبحث عما مل يظهر من احملرمات ، فإن غلب على الظّن استسرار قوم ا ألمارة وآثار ظهرت فذلك ضربان 
أن يكون ذلك يف انتهاك حرمة يفوت استدراكها ، مثل أن خيربه من يثق بصدقه أنّ رجال خال برجل : أحدمها 

مثل هذه احلال أن يتجسس ويقدم على الكشف والبحث حذرا من فوات ما  ليقتله ، أو بامرأة ليزين ا ، فيجوز له يف

                                                
 . رواه البخاري ومسلم)  ١(
 .رواه أبو داود بإسناد صحيحٍ)   ٢(
 . رواه أبو داود)  ٣(



 ١٨٨ 

  .ال يستدرك ، وكذا لو عرف ذلك غري احملتسب من املتطوعة جاز هلم اإلقدام على الكشف واإلنكار
ما قصر عن هذه الرتبة فال جيوز التجسس عليه وال كشف األستار عنه ، فإن مسع أصوات : والضرب الثّاين 

هي املنكرة من دار كان له أن ينكر ذلك من خارج الدار، وليس له أن يدخلها، ألنّ املنكر ظاهر وليس عليه أن املال
  )يكشف عن الباطن
  ما يريد بغلبة الظن؟: قال الرجل

  .وما ال يعمل.. وما يعمل به منها .. فرقت الشريعة بني الظنون : قال
  :ويف هذا الباب قسموا الظن إىل قسمني

ألول، فمذموم ى الشارع عن اتباعه، وأن يبىن عليه ما ال جيوز بناؤه عليه ، مثل أن يظن بإنسان أنه سرق أما ا
أو قطع الطّريق أو قتل نفسا أو أخذ ماال أو ثلب عرضا ، فأراد أن يؤاخذه بذلك من غري حجة شرعية يستند إليها ظنه 

.. وقد وردت النصوص املقدسة بذمه والتحذير منها.. ن فهذا هو اإلمث ، وأراد أن يشهد عليه بذلك بناء على هذا الظّ
، وقال رسول اهللا )١٢من اآلية: احلجرات)(﴿ يا أَيها الَّذين آمنوا اجتنِبوا كَثرياً من الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم :قال تعاىل 

 ) :١)إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب احلديث   
ما الثاين، فمحمود أمجع املسلمون على وجوب اتباعه ألنّ معظم املصاحل مبنية على الظّنون املضبوطة بالضوابط وأ

  .الشرعية وإنّ ترك العمل ذا النوع يؤدي إىل تعطيل مصاحل كثرية غالبة خوفا من وقوع مفاسد قليلة نادرة
نا يسلب ثياب إنسان لوجب عليه اإلنكار عليه بناء على الظّن منها أنه لو رأى إنسا: وقد ضربوا هلذا القسم أمثلة

  .املستفاد من ظاهر يد املسلوب
ومنها أنه لو رأى رجال جير امرأة إىل مرتله يزعم أنها زوجته وهي تنكر ذلك ، فإنه جيب اإلنكار عليه ألنّ األصل 

  .عدم ما ادعاه
حمارب دخل البالد ليفسد فيها، وهو يكذّبه يف ذلك ، لوجب عليه  ومنها أنه لو رأى إنسانا يقتل إنسانا يزعم أنه

  .اإلنكار
ففي هذه احلاالت وأمثاهلا يعمل بالظّنون، فإن أصاب من قام ا فقد أدى ما أوجب اللّه عليه إذا قصد بذلك 

  .وجه اللّه تعاىل ، وإن مل يصب كان معذورا وال إمث عليه يف فعله
أن على احملتسب أن يطوف يف األسواق، وأن يتفحص أحوال أهلها من غري أن خيربه  وبناء على هذا نص الفقهاء

أحد خبيانتهم، وال يكون هذا من قبيل التجسس املنهي عنه، بل هو من صميم عمله الّذي ينبغي أن ال يشغله عنه 
  .شاغل

  .فحدثنا عن الشرط الرابع.. وعينا هذا : قلنا
  .بغري اجتهاد أن يكون املنكر معلوما: قال
  ما يقصد الفقهاء ذا؟: قلنا
  : لقد قسم الفقهاء األحكام الشرعية إىل قسمني: قال

                                                
 . رواه البخاري ومسلم)  ١(



 ١٨٩ 

.. أما أوهلما، فهي األحكام القطعية اليت مل خيالف فيها أحد من العلماء، وهي من املعلوم من الدين بالضرورة 
  كاة واحلجيام والزالة والصىن ، والقتل ، . .وذلك كالواجبات الظّاهرة من الصمات املشهورة كالزأو من احملر

  .. والسرقة، وشرب اخلمر ، وقطع الطّريق ، والغصب ، والربا ، وما أشبه ذلك 
وأما الثاين، فهو ما كان يف دقائق األفعال واألقوال مما ال يقف على العلم به سوى العلماء ، مثل فروع العبادات 

وهذا ال خالف يف تعلّق احلسبة فيه .. م ، ومن هذا القسم ما أمجع عليه العلماء واملعامالت وغري ذلك من األحكا
ومنه ما اختلف فيه العلماء مما يتعلّق باالجتهاد ، فكلّ ما هو حملّ االجتهاد فال .. ألهل العلم، وليس للعوام مدخل فيه 

  .حسبة فيه
يكون املنكر جممعا على حترميه ، أو يكون مدرك  أن:( لقد عبر صاحب الفواكه الدواين عن هذا الشرط بقوله

  )عدم التحرمي فيه ضعيفا
فليس للحنفي أن ينكر على الشافعي أكله الضب والضبع ومتروك : (وقال الغزايل ضاربا األمثلة على ذلك 

وجلوسه يف دار وال للشافعي أن ينكر على احلنفي شربه النبيذ الذي ليس مبسكر وتناوله مرياث ذوي األرحام . التسمية
  )أخذها بشفعة اجلوار إىل غري ذلك من جماري االجتهاد

  :االحتساب
  .١حدثنا عن االحتساب.. فحدثنا عن الركن الرابع.. حدثتنا عن الركن الثالث : قلنا
من رأى منكم منكرا : (على الكيفية اليت يتم ا االحتساب، وبني مراتبها، فقال  لقد نص رسول اهللا : قال

  ٢)ه بيده ، فان مل يستطع فبلسانه ، فان مل يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف االميانفليغري
  .احلسبة باليد، واحلسبة بالقول، واحلسبة بالقلب: ثالث مراتب للحسبة ففي هذا احلديث ذكر رسول اهللا 

  أليس األصل أن يبدأها بالقول؟.. أليس من العجب أن يبدأ نبيكم باحلسبة باليد : قال رجل منا
مث جئت أنت .. أرأيت لو أن ظاملا أمسك شيخا كبريا أو ولدا صغريا وأخذ يضربه : ابتسم احلسني، وقال

أكان ذلك باعتبار الفطرة .. يف الوقت الذي مل يتوقف فيه الظامل عن ظلمه .. ورحت تقدم له حماضرة يف الرمحة 
  السليمة حسنا؟

  .مث بعد ذلك ال بأس أن ينهاه باملواعظ.. لك الظلم األوىل يف هذا أن يكف يده أوال عن ذ.. ال : قلنا
مث ال جيد من اتمع إال .. فال ينبغي أن يترك املعتدي متماديا يف اعتدائه ..  فهذا ما أراده رسول اهللا : قال

  .كلمات قد تؤثر يف الظامل وقد ال تؤثر
ائل واألساليب، وبذلك يكون التغيري فإن اتمع اإلسالمي جمتمع ينشر قيم الفضيلة بكل الوس.. ومع ذلك 

  .بالقول مقدما على التغيري باليد
  .فحدثنا عما ذكر الفقهاء لتطبيق هذه املراتب: قلنا

                                                
القيام فعال باحلسبة كأن يأمر احملتسب بفعل معني بكيفية معينة أو يزيل منكرا بيده كأن يكسره أو ميزقه يراد باالحتساب )  ١(

 .أو يتلفه أو يدفع صاحب املنكر بيده وبالقوة عما هو فيه
 . رواه مسلم)  ٢(



 ١٩٠ 

  .التعريف، واملوعظة، والقول الغليظ: لقد ذكر الفقهاء للحسبة بالقول ثالث مراتب: قال
  أول املراتب؟التعريف فلم اعتربوا : قلنا
ومثل هذا .. ولذلك، فإنه إذا عرف أنه منكر تركه .. على املنكر جاهال ال قاصدا  ألن هناك من يقدم: قال

  .. يكتفى بأن ينتهج معه أسلوب التعليم والتعريف 
ففي احلديث أن أعرابيا بال يف املسجد، فقام أصحاب .. لقد ورد يف السنة املطهرة ما يدل على هذه املرتبة 

أدرك حاله من اجلهل، وأدرك أنه ـ يف ذلك احلني ـ كان يف حالة  اهللا لكن رسول .. ليقعوا فيه رسول اهللا 
  .. فعاجل جهله بالتعليم .. ولذلك عاجله مبا يناسب حاله .. خاصة 

وعاجل احلالة اخلاصة اليت كان عليها بتأخريه حىت يفرغ من بوله، ولو كان يف املسجد، ألن مفسدة قطعه من بوله 
  .. أعظم من مفسدة ما يفعل 
: مبعاجلة حاله، وى الصحابة أن يتعرضوا له، بل منعهم من أن يقطعوا عليه بوله، فقال لذلك بدأ رسول اهللا 

  )ال تزرِموه(
مبعاجلة حاله األصلية، وهي اجلهل، فبدأ يعلِّمه بكل رِفق،  مث ما إن انتهت حاله هذه حىت بدأ رسول اهللا  

اللهم ارمحين وحممدا، وال ترحم معنا :(  املشهورة، اليت أضحكت رسول اهللا  وبكل سهولة، حىت قال األعرايب قولته
 ١)أحداً

 بينا أنا أصلي مع رسول اهللا : وقريب من هذا ما حدث به معاوية بن احلكم السلمي ـ رضي اهللا عنه ـ قال
ما شأنكم تنظرون إيل،  وا ثكل أمياه: يرمحك اهللا، فرماين القوم بأبصارهم فقلت: إذ عطس رجل من القوم فقلت

فبأيب هو وأمي ما  فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونين لكين سكت فلما صلى رسول اهللا 
إن هذه الصالة ال يصلح : (رأيت معلما قبله وال بعده أحسن تعليما منه، فواهللا ما كهرين وال ضربين وال شتمين قال

يا رسول : ـ قلت ـ أو كما قال رسول اهللا ) ا هو التسبيح والتكبري وقراءة القرآنفيها شيء من كالم الناس، إمن
ومنا رجال : فال تأم قال: اهللا إين حديث عهد جباهلية، وقد جاء اهللا باإلسالم، وإن منا رجاال يأتون الكهان قال

كان نيب من األنبياء : طون قالقلت ومنا رجال خي: ذاك شيء جيدونه يف صدورهم فال يصدنكم، قال: يتطريون قال
  ٢)خيط فمن وافق خطه فذاك

مع هذا الرجل املبتدئ يف اإلسالم سببا ألن يقول هذه الشهادة اليت ظلت األجيال  لقد كان سلوك رسول اهللا 
  )ما رأيت معلماً قبله وال بعده أحسن تعليماً منه، فواهللا ما كهرين وال ضربين وال شتمين:( حتفظها 

  .. هذا نص الفقهاء أن على احملتسب أن يبدأ بإرشاد احملتسب عليه وتعليمه قبل أن ينكر عليه  وبناء على
  .فحدثنا عن املرتبة الثانية من مراتب التغيري بالقول: قلنا
ويريد ا الفقهاء يف هذا املوضع استعمال كل أساليب التأثري اليت جتعل املنكر ..  املوعظةاملرتبة الثانية هي : قال

                                                
 .رواه البخاري وغريه) ١(
 .رواه مسلم) ٢(



 ١٩١ 

  .١وذلك خيتلف باختالف املخاطبني.. ليه مقتنعا متاما خبطئه ع
يف الزنا بكل  يستأذنه  ومما ورد يف السنة مما يدل على هذا، ويقربه ما روي أن شابا جاء إىل رسول اهللا 

ال ، ق!)أترضاه ألمك ؟:( بكل هدوء جرأة وصراحة، فهم بعض الصحابة أن يوقعوا به؛ فنهاهم وأدناه، وقال له 
ال، : ، فقال الشاب!)أترضاه ألختك ؟:( ، مث قال)فإن الناس ال يرضونه ألمهام:( ال، قال رسول اهللا : الشاب
مع الشاب إىل أن اقتنع بأن من رمحة اهللا  وهكذا بقي رسول اهللا ..   ٢)فإن الناس ال يرضونه ألخوام:(  فقال 

  .. بعباده أن حرم عليهم الزنا 
، قال )ذكر تأثري املعاصي الدنيوي(أثري اليت ذكرها الفقهاء، واليت قد تنفع أصنافا كثرية من الناس ومن أساليب الت

أن يقرر عندهم أن تعجيل العقوبة يف الدنيا متوقع : ( الغزايل ـ عند ذكره ألنواع املواعظ اليت يستعملها احملتسب ـ
ناياته، فرب عبد يتساهل يف أمر اآلخرة، وخياف من على الذنوب، وأن كل ما يصيب العبد من املصائب فهو بسبب ج

  )عقوبة اهللا يف الدنيا أكثر لفرط جهله، فينبغي أن خيوف به فإن الذنوب كلها يتعجل يف الدنيا شؤمها يف غالب األمر
ن فلذلك م.. ومن هذا الباب ذكر املضار النفسية والصحية واالجتماعية اليت تنجر عن الوقوع يف الذنوب املختلفة

ألا تقتضي درجة معينة من اإلميان قد يقصر عنها من وقع يف .. التأثري ما ليس للكثري من املواعظ املرتبطة باآلخرة 
  .٣اخلطايا أو من يهم باخلطايا

  .فحدثنا عن املرتبة الثانية من مراتب التغيري بالقول: قلنا
يف هذا املوضع استعمال التعابري القولية الشديدة مع ويريد ا الفقهاء ..  القول الغليظاملرتبة الثانية هي : قال

املنكر عليه، وال يلجأ إىل هذا األسلوب إال للضرورة الشديدة، ووفق الضوابط الشرعية، ألن األصل يف تعامل املسلم 
  . مع اآلخرين هو الرفق واللني والكلمة الطيبة

﴿ أُف لَكُم ولما تعبدونَ من دون : سان إبراهيم ويشري إىل هذه املرتبة من القرآن الكرمي قوله تعاىل على ل
صوت دال ) أف(﴿ أُف لَكُم ﴾ و:القول على قومه يف قوله ، فقد غلظ إبراهيم )٦٧:االنبياء(اللَّه أَفَال تعقلُونَ ﴾ 

على عبادة األصنام أضجره ما رأى من ثبام  على التضجر ، فإذا صوت به علم أن صاحبه متضجر، فإبراهيم 
بعد انقطاع عذرهم، وبعد وضوح احلق وزهوق الباطل، فتأفف منهم، ويدخل يف هذا النوع كل احلركات واألصوات 

  .اليت يكون هلا نفس دور القول الغليظ
 ﴿ أَفَال تعقلُونَ ﴾ أي افال تستعملون عقولكم ، فكأنه رماهم بالبالدة والبالهة:قوله  وغلظ عليهم القول يف

  .والغباء ، وهي من األقوال اليت يتأذى ا سامعها
﴿ قُلْ : وقد ذكر القرآن الكرمي استعمال األنبياء هلذا األسلوب يف بعض مراحل دعوام، فقال عن رسول اهللا 

                                                
 .من هذه السلسلة) النيب اهلادي(ة ذكرنا التفاصيل الكثرية املرتبطة ذا يف رسال) ١(
 .رواه أمحد بإسناد جيد) ٣(
ال يسرق السارق حني يسرق وهو مؤمن وال يزين الزاين حني يزين وهـو مـؤمن وال   : ( كما ورد يف احلديث قوله )  ٣(

مر نزع اهللا منـه  من زىن أو شرب اخل: ( ، وقال )البخاريرواه ) (يشرب اخلمر حني يشرا وهو مؤمن والتوبة معروضة بعد
).. من شرب اخلمر ممسياً أصبح مشركاً ومن شرا مصبحاً أمسى مشركاً: (، وقال )اإلميان كما خيلع اإلنسان القميص من رأسه

 . وغريها من النصوص الكثرية



 ١٩٢ 

  )١٦:يونس(بله أَفَال تعقلُونَ ﴾ لَو شاءَ اللَّه ما تلَوته علَيكُم وال أَدراكُم بِه فَقَد لَبِثْت فيكُم عمراً من قَ
يابن : قال له(ساببت رجالً، فعريته بأمه : ومما يشري إليه من احلديث ما روي عن أيب ذر ـ رضي اهللا عنه ـ قال

أعريته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم اهللا حتت .. يا أبا ذر:( ، فقال رسول اهللا )السوداء
، فمن كان أخوه حتت يده، فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، وال تكلفوهم من العمل ما ال يطيقون، وإن أيديكم

يف خطاب أيب ذر مع عظيم صحبته وصدق إميانه لعظم ما صدر  فقد اشتد رسول اهللا ..  ١)كلفتموهم فأعينوهم
  .اهللا منه ، خشية أن تعود أخالق اجلاهلية لذلك اجليل الذي رباه رسول 

  فما هي؟.. لقد ذكرت أن هلذه املرتبة ضواط : قلنا
والثلة الطيبة معه  وذلك ألن النصوص املقدسة وصفت رسول اهللا .. األصل يف القول الغليظ احلرمة : قال

كُنت فَظّاً غَليظَ الْقَلْبِ  ﴿ فَبِما رحمة من اللَّه لنت لَهم ولَو :قال تعاىل خمربا عن رسول اهللا .. بكوم هينني لينني 
، فقد اعترب القرآن )١٥٩من اآلية: آل عمران(لَانفَضوا من حولك فَاعف عنهم واستغفر لَهم وشاوِرهم في الْأَمرِ ﴾  

ء الكالم غليظ القلب ورمحته هي السبب يف اجتماع الصحابة عليه ، مث بني أنه لو كان سي الكرمي لني رسول اهللا 
  .النفضوا عنه وتركوه، ولكن اللّه مجعهم عليه، وأالن جانبه هلم تأليفا لقلوم
﴿ والَّذين يؤذُونَ الْمؤمنِني والْمؤمنات بِغيرِ :ومما يدل على كون األصل يف هذا األسلوب هو احلرمة قوله تعاىل 

لُوا بمتاح وا فَقَدبسا اكْتبِيناً ﴾ مإِثْماً ماناً وتففي هذه اآلية حترمي صريح إلذية املؤمنني، والقول الغليظ ) ٥٨:األحزاب(ه
إن من األذية تعيريه حبسب مذموم، أو حرفة مذمومة، أو شيء يثقل : وقد قيل:( نوع من أنواع اإلذية ، قال القرطيب 
  )عليه إذا مسعه، ألن أذاه يف اجلملة حرام

على ذلك من السنة النبوية األحاديث الكثرية الناهية عن سب املؤمنني ، ألن السب نوع من أنواع ومن األدلة 
بني السب والقتل ، واعتربه  ، فقد قرن الرسول  ٢ )سباب املؤمن فسوق، وقتاله كفر:( القول الغليظ، ومنها قوله 

  .من الفسوق ، ويف ذلك دليل على كونه من الكبائر
   ٣ )مي رجل رجالً بالفسق أو الكفر، إال ارتدت عليه إن مل يكن صاحبه كذلك ال ير:(  وقال 

حرم إذية من استوجب احلد ، فأقام عليه احلد وى عن سبه، فعن أيب هريرة ـ رضي اهللا عنه  بل إن الرسول 
نعله، والضارب فمنا الضارب بيده، والضارب ب: اضربوه، فقال أبو هريرة: برجل قد شرب قال ـ قال أيت النيب 

ويف هذا دليل على  ٤ )ال تقولوا هذا؛ ال تعينوا عليه الشيطان:( ، قال )أخزاك اللَّه:( بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم
  . أن القول الغليظ قد يكون أشد على النفس من العقاب احلسي نفسه

،  فقد  ٥ )هجر ما ى اللَّه عنه املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده، واملهاجر من:( ومثل ذلك قوله 
  . سالمة املسلمني من أذى اللسان من عالمات اإلسالم اعترب 

                                                
 . رواه البخاري)  ١(
 . رواه البخاري ومسلم)  ٢(
 . رواه البخاري)  ٣(
 . رواه البخاري)  ٤(
 . بخاري ومسلمرواه ال)  ٥(



 ١٩٣ 

 ..  فالضرورة أول ضوابطها.. بناء على هذا، فإن هذه الوسيلة ال يلجأ إليها إال للضرورة 
هذه املرتبة كوسيلة  فتعتمد.. وحملها هو من ال تصلحه إال الشدة ..  أن ال تستعمل إال يف حملهاومن ضوابطها 

وال يعدل إليه إال عند العجز عن املنع باللطف، أو :( من وسائل اإلصالح، ال كحظ من حظوظ النفس، قال الغزايل
    ١ )حني تظهر مبادئ  اإلسرار واالستهزاء بالوعظ والنصح

ن مل تستنفذ أو ظن اليت ميكن أن تؤدي الغرض، فإ أن ال تستعمل إال بعد استنفاذ كل األساليبومن ضوابطها 
 وهلذا ، فإن تأفف إبراهيم .. عدم فالحها، فحينذاك ميكن اللجوء إىل هذا األسلوب مع رعاية الشروط األخرى

على قومه وإمساعهم ما أ مسعهم مل حيصل إال بعد أن استنفذ كل أساليب الدعوة واإلرشاد، فوعظهم وحاورهم وأقام 
  .عليهم احلجج امللموسة
ألن كل ضرورة مرتبطة بقدر معني ال تتجاوزه ، فإن جتاوزته .. قدر احلاجة ن ال متارس إال ومن ضوابطها أ

﴿ فَمنِ اضطُر غَير باغٍ وال عاد فَال إِثْم علَيه إِنَّ اللَّه غَفُور رحيم ﴾  :صار القدر املتجاوز حراما، كما قال تعاىل 
  .ع من القرآن الكرمييف ثال ث مواض) ١٧٣من اآلية: البقرة(

: املائدة(﴿ فَمنِ اضطُر في مخمصة غَير متجانِف ِإلثْمٍ فَإِنَّ اللَّه غَفُور رحيم ﴾ :وقال بعد ذكر بعض احملرمات 
ور رحيم، يعين من دعته ضرورة إىل أكل امليتة وسائر احملرمات يف هذه اآلية غري مائل إىل االمث ، فإن اهللا غف) ٣من اآلية

  . فاعترب الزيادة إمثا
أن ال ينطق إال :( ومن مظاهر االقتصار على قدر احلاجة ، ما ذكره الغزايل من اشتراط التزام الصدق ، قال

    ٢ )بالصدق مقتصرا على قدر احلاجة ،فإن تطويل اللسان بالكذب أو فوق احلاجة رمبا يزيد من ترسيخ املنكر
  )يا فاسق، يا أمحق، يا جاهل، أال ختاف اهللا:( يل  على ذلكومن األمثلة اليت ذكرها الغزا

وذلك بذكر األمور املستقبحة بالعبارات الصرحية، قال ابن .. سبا بذيئا ومن ضوابطها أن ال يكون القول الغليظ 
ول ، فاملسيس واللمس والدخ)إن اهللا حيـي كرمي يعفو ويكنو، كىن باللمس عن اجلماع:( عباس ـ رضي اهللا عنه ـ

  . والصحبة كنايات عن الوقاع وليست بفاحشة
وهناك عبارات فاحشة يستقبح ذكرها ويستعمل أكثرها يف الشتم والتعيـري، وهذه العبارات :( قال الغزايل

ورمبا اختلف ذلك بعادة البالد وأوائلها مكروهة وأواخرها حمظورة . متفاوتة يف الفحش وبعضها أفحش من بعض
فيها، وليس خيتص هذا بالوقاع، بل بالكناية بقضاء احلاجة عن البول، والغائط أوىل من لفظ  وبـينهما درجات يتردد

التغوظ واخلراء وغريمها، فإن هذا أيضاً مما خيفى وكل ما خيفى يستحيا منه، فال ينبغي أن يذكر ألفاظه الصرحية فإنه 
    ٣ )فحش

فإن الظلم ظلمات يوم ! إياكم والظلم: ( قال .. م وقد ورد يف احلديث النهي عن هذا وحترميه بل قرنه بالظل
فإنه أهلك من كان قبلكم، أمرهم ! فإن اهللا ال حيب الفحش وال املتفحش، وإياكم والشح! القيامة، وإياكم والفحش

                                                
  .٢/٢٣٠:اإلحياء)  ١(
 .. ٢/٣٣١: اإلحياء)  ٢(
 . ٣/١٢٢: اإلحياء)  ٣(



 ١٩٤ 

   ١ )بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالفجور ففجروا، وأمرهم بقطع الرحم فقطعوا
، ففي هذا  ٢ )ال حيب الفاحش املتفحش وال الصياح يف األسواقإن اللّه تعاىل : (  ويف حديث آخر قال 

  .احلديث ذم لكل ما يرتبط بالفحش طبعا أو تطبعا وما جير إليه من الصراخ يف الشوارع والطرق وجمامع الناس
  .مراتب االحتساب بالفعلفحدثنا عن .. حدثتنا عن مراتب االحتساب بالقول : قلنا
  .التهديد، واإلزالة، واملباشرة، واالستعانة: أربع مراتبلقد ذكر الفقهاء لذلك : قال
  .فحدثنا عن أوهلا: قلنا
وهو أسلوب من األساليب الرادعة عن اخلطأ ، وهو مقدم على تنفيذ العقوبة ، ..  يبدأ التغيري باليد بالتهديد: قال

، )٥٧:االنبياء(نامكُم بعد أَنْ تولُّوا مدبِرِين ﴾ ﴿ وتاللَّه لَأَكيدنَّ أَص :على لسان إبراهيم  وإليه اإلشارة بقوله 
  .بتحطيم أصنام املشركني فهذا وعيد من إبراهيم 

  ) ٢١:النمل(﴿ لَأُعذِّبنه عذَاباً شديداً أَو لَأَذْبحنه أَو لَيأْتيني بِسلْطَان مبِنيٍ ﴾ :عن اهلدهد  ومثله قول سليمان 
﴿ يا نِساَء النبِي من يأْت منكُن بِفَاحشة مبينة يضاعف لَها :ديدات اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي كقوله ومثلها 

تركَن إِلَيهِم  ﴿ ولَوال أَنْ ثَبتناك لَقَد كدت:، وقوله ) ٣٠:األحزاب(الْعذَاب ضعفَينِ وكَانَ ذَلك علَى اللَّه يِسرياً ﴾ 
، أى لوال )٧٥ـ  ٧٤:االسراء(شيئاً قَليالً إِذاً لَأَذَقْناك ضعف الْحياة وضعف الْممات ثُم ال تجِد لَك علَينا نصرياً ﴾ 

أى  تثبيتنا لك لقد كدت تركن إليهم بعض الشيء، ولو فعلت ألذقناك ضعف عذاب احلياة وضعف عذاب املمات،
ـ  ٤٥:احلاقة(﴿ ولَو تقَولَ علَينا بعض الْأَقَاوِيلِ ثُم لَقَطَعنا منه الْوتني ﴾ :ضاعفنا لك العذاب يف الدنيا واآلخرة ، وقال 

  .، أي لو أتى بشيء من عند نفسه ألخذنا منه بيمينه وقطعنا نياط قلبه وأهلكناه) ٤٦
، ففي هذا احلديث ديد من ٣)ليتنهني رجال عن ترك اجلماعة أو ألحرقن بيوم:(  ويشري إليه من السنة قوله 

  . حبرق بيوت املتخلفني عن اجلماعة ، ومع ذلك مل ينفذه  رسول اهللا 
وقد ذر الفقهاء من األدب يف هذه املرتبة أن ال يهدده بوعيد ال جيوز له حتقيقه، كقوله ألنب دارك، أو ألضربن 

  . ني زوجتك وما جيري جمراه، بل ذلك إن قاله عن عزم فهو حرام، وإن قاله من غري عزم فهو كذبولدك أو ألسبـ
يزيد يف الوعيد على ما هو يف عزمه الباطن إذا علم أن ذلك يقمعه (وذكر الفقهاء جواز الكذب يف هذا، بأن 

  ) ويردعه
لك معتادة ، وهي من جنس مبالغة الرجل يف وبينوا أن هذا ليس ذلك من الكذب احملذور ، ألن املبالغة يف مثل ذ

إصالحه بني شخصني وتأليفه بني الضرتني، فقد ورد الشرع جبواز الكذب يف هذا الباب، ألن القصد به إصالح ذلك 
  .الشخص

ومع هذه األدلة اوزة الستعمال التهديد كأسلوب من أساليب تقومي االعوجاج إال أنه يظل مرتبة من املراتب ال 
  .إليه إال بعد استنفاذ ما سبقه من املراتبيلجأ 

                                                
 .. أيب داود الطيالسيو حلاكم يف املستدرك واابن حبان و أمحدرواه )  ١(
اين عن والبن أيب الدنيا والطرب:وسنده ضعيف قال: وابن أيب الدنيا عن جابر، قال الزين العراقي البخاري يف األدبرواه )  ٢(

 .وسنده جيد» إن اللّه ال حيب الفاحش املتفحش « :أسامة بن زيد 
 . رواه ابن ماجة)  ٣(



 ١٩٥ 

  فما الثانية؟.. هذه األوىل : قلنا
  ..  اإلزالة: قال
  ما يريد الفقهاء منها؟: قلنا
  .. فال ينبغي للمحتسب أن يرى منكرا أمامه، مث يتركه .. إزالة املنكر : قال
  .تعين املصادرة: قلنا
وأشياء أخرى كثرية نص عليها الفقهاء .. قد يكون اإلتالف و.. قد تكون املصادرة أحد أنواع اإلزالة : قال

  .حبسب احملال
  .إن ذلك قد يسيء كثريا للناس: قلنا
بل أوجبت الشريعة الضمان على من جتاوز .. لقد وضع الفقهاء من الضوابط ما حيمي هذا من جتاوز حده : قال

  .١حده من احملتسبني، فراح يتعسف يف استعمال ما أعطي من السلطات
  فما الثالثة؟.. هذه الثانية: قلنا
  )مباشرة الضرب من غري إشهار سالح: (هو ما عرب عن الفقهاء بقوهلم : قال

  .إن هذا ال يليق.. ؟ !الضرب : قال رجل منا
  .وال ينبغي للعاقل أن يلجأ إليه.. هو ال يليق .. صدقت : قال

  املراتب؟   فأنت ختالف الفقهاء إذن يف اعتباره مرتبة من: قال الرجل
.. اقتنعت اقتناعا تاما.. هو جمرد مثال ذكره .. لكين ملا قرأت كالما للغزايل .. قد كنت يف نفسي أخالفهم : قال

كما لو قبض فاسق مثالً على امرأة، وكان يضرب مبزمار معه، وبينه وبني : ( لقد قال الغزايل عند ذكره هلذه املرتبة 
فله أن يرمى وينبغي .. خل عنها أو ألرمينك إن مل ختل عنها : فيأخذ قوسه ويقول لهاحملتسب ر حائل أو جدار مانع، 

  )أن ال يقصد املقتل، بل الساق والفخذ، وما أشبهه ويراعي فيه التدريج
                                                

  :على األقوال التالية.. هل على احملتسب الضمان أم ال .. اختلف الفقهاء يف حكم التجاوز يف إتالف املال )  ١(
  .الروايات عنه عدم الضمان مطلقا، وهو قول احلنفية وأمحد يف إحدى: القول األول
ال ضمان يف إتالف مخر وخرتير ، وكذا لو كسر مزمارا أو طنبورا أو صنما، وهو قول احلنابلة، للنهي عن بيع : القول الثاين

  .اخلمر وامليتة واخلرتير واألصنام
ة وهي الرواية األخرى عنـد  وجوب الضمان إذا جتاوز احملتسب القدر احملتاج إليه، وهو قول املالكية والشافعي: القول الثالث

  .احلنابلة
ونرى أن هذا هو األرجح من باب التشديد على احملتسب حىت ال يتعدى ما أنيط به من التكاليف، وقد نـص علـى هـذا    

ـ   : (الترجيح صاحب حتفة الناظر من املالكية، فقال  ال إذا مل يقع التمكّن من إراقة اخلمر إالّ بكسر أنابيبها وحتريـق وعائهـا ، ف
ضمان على من فعل ذلك على الوجه املتقدم يف هذا النوع ، وإن أمكن زوال عينها مع بقاء الوعاء سـليما ومل خيـف الفاعـل    

  )مضايقة يف الزمان وال يف املكان بتغلّب فاعله مع انتفاء هذه املوانع ضمن قيمته ، إن كان ألمثاله قيمة وهو ينتفع يف غري اخلمر
ويف إراقة اخلمور يتوقّى كسر األواين إن وجد إليه سبيال وحيث كانت اإلراقة متيسرة بال كسر ، :( قالونص عليه الغزايل، ف
الوايل له أن يفعل ذلك إذا رأى املصلحة فيه ، وله أن يأمر بكسر الظّروف الّيت فيها اخلمر زجرا :( ، وقال)فكسرها لزمه الضمان

للزجر ، ومل يثبت نسخه ، ولكن كانت احلاجة إىل الزجر والفطام شديدة ، فإذا  تأكيدا ، وقد فعل ذلك يف زمن رسول اللّه 
 )رأى الوايل باجتهاده مثل احلاجة جاز له مثل ذلك ، وإذا كان هذا منوطا بنوع اجتهاد دقيق مل يكن ذلك آلحاد الرعية



 ١٩٦ 

وليس هلذه .. ألين أعرف أن من النفوس نفوسا هلا من الغلظة ما ليس للحجر .. عندما قرأت هذا اقتنعت 
  .. الشدة النفوس من رادع إال 

فقد اقتضتها الضرورة أن تبيح هذه الوسيلة، .. ومبا أن الشريعة جاءت ختاطب الناس مجيعا صلبهم ولينهم 
  .وتضبطها بالضوابط اليت حتميها من إساءة التصرف فيها

  فما الضوابط اليت ذكرها الفقهاء هلذا؟: قلنا
اليت قد تؤدي إصابتها إىل ضرر خطري ، قال القرطيب وهي األماكن اخلطرة احلساسة .. اجتناب املقاتل أوهلا : قال

هو ضرب األدب غري املربح، وهو الذي ال يكسر عظما وال يشني جارحة كاللكزة : ( واصفا هذا النوع من الضرب 
فال جرم إذا أدى إىل اهلالك وجب الضمان، وكذلك القول يف ضرب . وحنوها؛ فإن املقصود منه الصالح ال غري

   ١)لتعليم القرآن واألدب املؤدب غالمه
، قال ٢)إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه:(  لورود األدلة الكثرية اآلمرة باتقاء الوجه ، قال  اتقاء الوجهومنها 

  ٣)احلديث دليل على أنه ال حيل ضرب الوجه يف حد وال غريه:( الصنعاين 
راعى فيهـ  يف العادة ـ مثل هذه بل قد ورد النص على النهي عن ضرب الوجه يف القتال نفسه الذي ال ت

هذا : قال العلماء: (، قال النووي تعليقا على هذا احلديث  ٤)إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه:( األمور ، قال 
ألنه لطيف جيمع احملاسن وأعضاؤه نفيسة لطيفة وأكثر اإلدراك ا فقد يبطلها ضرب ؛ تصريح بالنهي عن ضرب الوجه 

قد يشني الوجه والشني فيه فاحش فإنه بارز ظاهر ال ميكن ستره ومىت ضربه ال يسلم من شني الوجه وقد ينقصها و
  » غالبا 

 .. وقد نص الفقهاء على أنه يدخل يف ذلك ضرب اإلمام أو مأذونه يف احلدود والتعازير 
كافرا ، قال بل نص الفقهاء على أن هذه احلرمة ترتبط جبنس اإلنسان مطلقا بغض النظر عن كونه مسلما أو 

اختصاص ذلك باملسلم، وقد يقال إنه خرج خمرج الغالب فال مفهوم له ويؤيده أنه ورد ) أخاه ( ظاهر قوله « :العراقي 
   ٥)غري مقيد بأحد وذلك يف صحيح البخاري وغريه

ذا مل وإ:( ، قال اجلصاص٦، نص الفقهاء على أن من املقاتل اليت حيرم الضرب عليها الرأساتقاء الرأسومنها 
  ٧)يضرب الوجه فالرأس مثله

  فما الرابعة؟.. هذه الثالثة : قلنا
  ..  االستعانة: قال

                                                
 .٥/١٧٢: القرطيب)   ١(
 .رواه البخاري ومسلم)   ٢(
 .٢/٤٤٧: سبل السالم)   ٣(
 .رواه مسلم)  ٤(
 .٨/١٧: طرح التثريب)   ٥(
»  اضرب الرأس فإن الشيطان فيـه « :ولقول أيب بكر ، » اضرب الرأس « :للجالد  قول علي أما ماورد  من )   ٦(

 .فيه ضعف وانقطاع ، فأخرجه ابن أيب شيبة 
 .٣/٤٨٥: اجلصاص)   ٧(



 ١٩٧ 

  وملاذا؟.. االستعانة على ماذا؟ : قلنا
فقد نص الفقهاء على أن عليه أن يستعني بغريه من احملتسبني، أو .. إذا عجز احملتسب أن يغري املنكر بنفسه : قال
﴿ وتعاونوا علَى الْبِر :قال تعاىل .. فهذا من الرب والتقوى اللتني أمرنا بالتعاون فيهما .. أو حىت بعامة الناس .. بالشرطة 

  ) ٢من اآلية: املائدة(والتقْوى وال تعاونوا علَى الْأثْمِ والْعدوان واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شديد الْعقَابِ ﴾ 
إذا جاز لآلحاد األمر باملعروف وأوائل درجاته جتر إىل ثوان والثواين : ( املرتبة، فقال  لقد نص الغزايل على هذه

. والتضارب يدعو إىل التعاون فال ينبغي أن يبايل بلوازم األمر باملعروف. وقد ينتهي ال حمالة إىل التضارب.. إىل ثوالث
  )ومنتهاه جتنيد اجلنود يف رضا اهللا ودفع معاصيه

  أليس هذا إرهابا؟: قال رجل منا
ولوال أن هذه املقصلة .. لقد وضع الفقهاء من الضوابط الكثرية ما حتمي هذا من أن يصري إرهابا .. ال : قال

وعساكم تسمعون من رفاقي ما تقر به عيونكم وتعلمون به عدالة الشريعة اليت أنزلنا .. تنتظرين لفصلت لكم ما ذكروا 
  .علينا ربنا
  
  
  
  
  
  
  



 ١٩٨ 

  ـ القضاء ٦
  .١فحدثنا عن النظام القضائي يف اإلسالم.. حدثتنا عن نظام احلسبة : ل رجل مناقا

  .ذلك الذي يقوم بالتزويج والتطليق..  ٢تقصد القضاء الشرعي: قال آخر
ليقمع كل .. لقد كان يف كثري من فترات التاريخ ميثل السلطة املستبدة .. ليته كان كذلك فقط .. ال : قال آخر

  .زج م يف زنانزموي.. املعارضني 
فلذلك .. وقد كان القضاة ـ على حسب ما مسعت ـ يتقاضون أجورهم من األغنياء واإلقطاعيني : قال آخر

  .. كانوا سيفا مسلطا على الفقراء واملستضعفني 
وفوق ذلك كله مسعت أن هلؤالء القضاة من النصوص املقدسة ما حيتمون به، ويلجأون إليه، ويفرضون : قال آخر

  .لى الرعية املستضعفة طاعتها بسببهع
: بعد أن ألقى كل واحد من املساجني ما لديه من الشبهات حول القضاء يف اإلسالم وقف احلسني، وقال

يؤسفين أن أقول لكم بأن كل ما تقولونه أوهام سرا املستكربون ليقفوا حجابا بني املستضعفني وبني القيم الرفيعة اليت 
  .أو عرب تارخيه الطويل.. سواء يف نصوصه املقدسة .. ي جاء به اإلسالم متثلت يف القضاء الذ

  وما هذه القيم؟: قلنا
  .ال يكون القضاء عادال إال بتحققها مجيعا.. أربعة أعمدة كربى : قال
  فما هي؟: قلنا
  .والرمحة.. والعدالة .. واحلرية .. األمانة : قال
  فما وجه كوا أركانا؟: قلنا
والعدالة حتمي .. واحلرية حتمي القضاء من املستبدين والظلمة .. حتمي القضاء من اخليانة واخلونة األمانة : قال

  .والرمحة حتمي القضاء من الغلظة والقسوة.. القضاء من اجلور والظلم 
  :األمانة

  .ةكيف محى اإلسالم القضاء من اخليانة، ومن اخلون.. حدثنا عن األمانة .. فحدثنا عن األوىل : قلنا
  هل ترون يف أي من بالد من بالد الدنيا من يتهرب من والية القضاء؟: قال
  .بل نراهم متزامحني على طلبه.. ال : قلنا
  مل؟: قال

                                                
نظام القضاء يف الشريعة اإلسالمية، للدكتور عبد الكـرمي زيـدان،   : بحثمن املراجع اليت ميكن الرجوع إليها يف هذا امل)  ١(

حممـد  . والقضاء يف اإلسالم، للدكتور حممد عبد القادر أبو فارس ، والسلطة القضائية وشخصية القاضي يف النظام اإلسالمي، د 
، وتاريخ القضاء يف اإلسالم حملمود بن حممد تارخيه ونظامه إلبراهيم خبيت حممد عوض -عبد الرمحن البكر ، والقضاء يف اإلسالم 

بن عرنوس ، وأدب القاضي للماوردي، وتبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام، البن فرحون املـدين، واألحكـام   
 . السلطانية للماوردي، والطرق احلكمية يف السياسة الشرعية البن قيم اجلوزية

، حىت ال يدخل فيـه  ) على وجه خاص(، وزاد ابن عابدين )صومات وقطع املنازعاتفصل اخل(عرف الفقهاء القضاء بأنه )٢(
 )اإلخبار عن حكم شرعي على سبيل اإللزام(وعرف بأنه .. حنو الصلح بني اخلصمني 



 ١٩٩ 

  .باإلضافة إىل اجلاه العريض الذي يتاح هلم يف اتمع.. للمكاسب الكثرية اليت حيصل عليها القضاة : قلنا
  م يف أحكامهم؟أال خياف هؤالء من اجلور أو الظل: قال
  .وال يهمهم عدلت تلك القوانني أو جارت.. هم حيكمون بناء على ما لديهم من قوانني : قلنا
  فتلك أول اخليانة؟: قال
  كيف؟: قلنا
ومن .. أول اخليانة ـ حبسب ما علمنا ديننا ـ أن يدخل املرء شيئا من غري أن حيتسب أجره من اهللا فيه : قال

  .ومن غري أن يستعيذ باهللا من شره.. غري أن يستعني باهللا عليه
  فكيف أنبت اإلسالم شجرة هذا يف نفوس أتباعه؟: قلنا
التنفري من تويل القضاء ملن مل يكن له من القوة واألمانة ما  لقد ورد يف النصوص املقدسة الكثرية عن نبينا : قال

  :يكفي لتوليه
  ٢)١قاضيا بني الناس، فقد ذبح بغري سكنيمن ويل القضاء أو جعل : ( ففي احلديث قال رسول اهللا 

واحد يف اجلنة ، واثنان يف النار ، فأما الذي : القضاة ثالثة : (القضاة، فقال ويف حديث آخر قسم رسول اهللا 
يف اجلنة فرجل عرف احلق فقضى به ، ورجل عرف احلق فجار يف احلكم فهو يف النار ، ورجل قضى للناس على 

  ٣)جهل فهو يف النار
   ٤)ليأتني على القاضي العدل يوم القيامة ساعة يتمىن أنه مل يقض بني اثنني يف مترة واحدة قط: ( قال و

  ٥)يدعى القاضي العدل يوم القيامة، فيبقى من شدة احلساب ما يتمىن أنه مل يقض بني اثنني يف عمره: (وقال
ف على جسر جهنم فإن كان حمسنا جنا ، وإن من ويل شيئا من أمر املسلمني أيت به يوم القيامة حىت يوق: (وقال

  ٦)كان مسيئا اخنرق به اجلسر فهوى فيه سبعني خريفا وهي سوداء مظلمة
ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق ذلك إال أتى اهللا به مغلوال يوم القيامة يداه إىل عنقه فكه بره أو أوثقه : (وقال

  ٧)القيامة إمثه أوهلا مالمة وأوسطها ندامة وآخرها خزي يوم
  ٨)من ابتغى القضاء وسأل فيه شفعاء وكل إىل نفسه ومن أكره عليه أنزل اهللا عليه ملكا يسدده: ( وقال
   ١)من سأل القضاء وكل إىل نفسه ومن جرب عليه يرتل ملك فيسدده: (وقال

                                                
غري املراد به ـ كما ذكر اخلطايب ـ هو أن الذبح بالسكني حيصل به راحة الذبيحة بتعجيل إزهاق روحها، فإذا ذحبت ب  )  ١(

فاملراد بذلك الكناية عن أن القاضي عرض نفسه بقبوله القضاء إىل حصـول مشـقة ال تطـاق يف    .. سكني كان فيه تعذيب هلا 
 .العادة، وهي ما يلحقه من عذاب اهللا وغضبه

 . رواه أبو داود والترمذي واللفظ له وقال حسن غريب ، وابن ماجه واحلاكم وصححه)  ٢(
 . رمذي وابن ماجهرواه أبو داود والت)  ٣(
 .رواه أمحد )  ٤(
 . رواه ابن حبان يف صحيحه)  ٥(
 . رواه الطرباين)  ٦(
 . رواه أمحد)  ٧(
 . رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب)  ٨(
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  ٢)فله النار من طلب قضاء املسلمني حىت يناله، مث غلب عدله جوره فله اجلنة، وإن غلب جوره عدله: ( وقال
  ٣)إن  اهللا تعاىل مع القاضي ما مل جير فإذا جار ختلى عنه ولزمه الشيطان: (وقال
  ٤)يؤتى بالقاضي يوم القيامة فيوقف للحساب على شفري جهنم فإن أمر به دفع فهوى فيها سبعني خريفا: (وقال
به اجلسر زلزلة فناج أو غري ناج ال  ال يلي أحد من أمر الناس شيئا إال أوقفه اهللا على جسر جهنم فزلزل: (وقال

  ٥)يبقى منه عظم إال فارق صاحبه فإن هو مل ينج ذهب به يف جب مظلم كالقرب يف جهنم ال يبلغ قعره سبعني خريفا
  ٦)ما من أمري يلي أمور املسلمني مث مل جيهد هلم وال ينصح هلم إال مل يدخل معهم اجلنة: (وقال
 - تبارك وتعاىل  - ا مث أغلق بابه دون املسكني واملظلوم وذي احلاجة أغلق اهللا من ويل من أمر الناس شيئ: (وقال

  ٧)أبواب رمحته دون حاجته وفقره أفقر ما يكون إليها
ليس من قاض وال وال إال يؤتى به يوم القيامة حىت يوقف بني يدي اهللا عز وجل على الصراط، مث تنشر :( وقال

فإن كان عدال جناه اهللا بعدله وإن كان غري ذلك انتفض به اجلسر انتفاضة  صحيفة سريته فتقرأ على رءوس اخلالئق
  )فصار بني كل عضو من أعضائه مسرية كذا وكذا مث ينخرق به اجلسر إىل جهنم

يا أبا ذر إين أراك ضعيفا وإين أحب لك ما أحب لنفسي ال تأمرن على : ( وقال أليب ذر ـ رضي اهللا عنه ـ 
  ٨)يماثنني وال تلني مال يت

يا عبد الرمحن بن مسرة ال تسأل اإلمارة فإنك إن أعطيتها من : ( وقال لعبد الرمحن بن مسرة ـ رضي اهللا عنه ـ 
  ٩)غري مسألة أعنت عليها وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها

يقبل عليها  لقد أثرت هذه النصوص املرهبة يف نفوس املسلمني تأثريا شديدا، فصاروا يتهربون من هذه الوالية اليت
  .خوفا من أن يقعوا يف جور حياسبون عليه يوم القيامة.. الناس يف كل بالد الدنيا 

: أو أوتعفيين يا أمري املؤمنني ؟ قال : اذهب فكن قاضيا، قال : وقد روي من ذلك أن عثمان قال البن عمر
ال تعجل : إال ذهبت فقضيت ، قال عزمت عليك : تعفيين يا أمري املؤمنني ؟ قال : اذهب فاقض بني الناس ، قال 

وما : من عاذ باهللا فقد عاذ مبعاذ ؟ قال نعم ، قال فإين أعوذ باهللا أن أكون قاضيا ، قال : يقول  أمسعت رسول اهللا 
من كان قاضيا فقضى باجلهل كان من أهل النار : يقول  مينعك وقد كان أبوك يقضي ؟ قال ألين مسعت رسول اهللا 

ا فقضى باجلور كان من أهل النار ، ومن كان قاضيا فقضى حبق أو بعدل سأل التفلت كفافا فما ، ومن كان قاضي

                                                                                                                                 
 . رواه ابن ماجه)  ١(
 . رواه أبو داود)  ٢(
 )فإذا جار تربأ اهللا منه( :رواه الترمذي وابنا ماجه وحبان، ورواه احلاكم وصححه إال أنه قال )  ٣(
 . رواه ابن ماجه والبزار واللفظ له)  ٤(
 . رواه ابن أيب الدنيا وغريه)  ٥(
 )كنصحه وجهده لنفسه: ( رواه مسلم، وزاد الطرباين )  ٦(
 . رواه أمحد بسند حسن)  ٧(
 . رواه مسلم وغريه)  ٨(
 . رواه البخاري ومسلم)  ٩(
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    ١)أرجو منه بعد ذلك؟
  .لو خريت بني القضاء وضرب عنقي الخترت ضرب عنقي ومل أختر القضاء : وقال مكحول 

  .إين وجدت أعلم الناس أشدهم هربا منه: وقال أيوب السختياين 
: لتجلس وإال جلدتك ، فقال: نذر حممد بن واسع ليجعله على قضاء البصرة ، فأىب فعاوده وقالودعا مالك بن امل

  .إن تفعل فأنت سلطان ، وإن ذليل الدنيا خري من ذليل اآلخرة 
  .وقيل لسفيان الثوري إن شرحيا قد استقضي ، فقال أي رجل قد أفسدوه 

  .أن يكون يوما يف القضاء ويوما يف البكاء على نفسهينبغي للقاضي : وقال الفضيل بن عياض رضي اهللا عنه 
:  أيها القاضي أبلغك قول النيب : ومما يروى يف هذا أن قاضيا قدم إىل بلد، فجاء رجل له عقل ودين، فقال له

 :فبلغك أن أمور املسلمني ضائعة يف بلدنا فجئت حتيزها؟ قال: قال. نعم: قال) من قدم للقضاء فقد ذبح بغري سكني؟(
  .فاشهد أين ال أطأ لك جملسا وال أؤدي عندك شهادة أبدا: قال. ال: أفأكرهك السلطان على ذلك؟ قال: قال. ال

  فما غريه؟.. عرفنا هذا : قلنا
وأمهها أن يكون له من القدرة ..  ٢لقد تشدد الفقهاء يف الشروط اليت ال يقبل القاضي إال على أساسها: قال

                                                
 .  صحيحه ، وفيه انقطاعرواه أبو يعلى وابن حبان يف)  ١(
  :من الشروط اليت ذكرها الفقهاء للقاضي  )٢(
قد أمر باالستعاذة من إمـارة   فال جيوز تقليد الصيب القضاء، وإذا قلد فال يصح قضاؤه وال ينفذ، ألن الرسول : البلوغ .١

والتعوذ ال يكون إال مـن  ) رواه أمحد) (انتعوذوا باهللا من رأس السبعني ومن إمارة الصبي:( قال ففي احلديث أنه .. الصبيان 
  .شر ، فيكون تقليد الصبيان فسادا يف األرض ومضارة وألنه ال والية للصيب على نفسه فال تكون له والية على غريه

حـد  فال جيوز تقليد انون أو املعتوه أو خمتل النظر لكرب السن أو مرض قياسا على الصيب ، بل أوىل، وإذا قلـد أ : العقل. ٢
وهو جممع على اعتباره وال يلتقي فيه العقل الذي يتعلق بـه  : ( هؤالء فال يصح قضاؤه وال ينفذ ، قال املاوردي يف هذا الشرط 

التكليف من عمله باملدركات الضرورية حىت يكون صحيح التمييز ، جيد الفطنة ، بعيد من السهو والغفلة يتوصـل بذكائـه إىل   
  ) . إيضاح ما أشكل وفصل ما أعطل

وذلك ألن القاضي يطبق أحكام الشريعة اإلسالمية وهي دين ، وتطبيق الدين حيتاج إىل إميان به من قبـل مـن   : اإلسالم. ٣
يطبقه وخوف من اهللا مينعه من احليدة عن التطبيق السليم ألحكامه، وال يتأتى ذلك من غري املسلم الذي ال يؤمن ذا الدين، بـل  

  .عمد خمالفة أحكامه أو العبث امحله كفره باإلسالم على ت
وال خالف بني الفقهاء يف اشتراط اإلسالم يف من يتوىل القضاء على املسلمني أما تولية القضاء لغري املسلم على غري املسلمني، 

ـ  اؤه فقد منعها ومل جيزها مجهور الفقهاء ألن شرط اإلسالم عندهم شرط ضروري ال بد منه يف من يتوىل القضاء سواء كان قض
  .على املسلمني أو على غري املسلمني

وذهب احلنفية إىل جواز تقليد الذمي وهو غري مسلم القضاء على أهل الذمة ـ وهو األرجح ـ وعللوا ذلـك بـأن أهليـة      
  .القضاء كأهلية الشهادة والذمي من أهل الشهادة على الذميني فهو أهل لتويل القضاء عليهم

 واليته وال يضر كما ال يضر ختصيص القاضي املسلم بالقضاء بني أفراد مجاعة معينة مـن  وكونه قاضيا خاصا م ال يقدح يف
ويرى املاوردي أن إسناد القضاء يف غري املسلمني إىل قضاة منهم هو يف الصورة تقليد قضاء ، ويف احلقيقـة تقليـد   .. املسلمني 

اة املسلمني ، ويف هذه احلالة يكون حكمنا بينـهم متروكـا   رياسة ، بدليل أن هلم أن يدعوا قضام هؤالء ويتحاكمون إىل قض
فإن حتـاكموا إىل قضـام   ) ٤٢من اآلية: املائدة( ﴾فَإِنْ جاُءوك فَاحكُم بينهم أَو أَعرِض عنهم ﴿ :الختيارنا كما يف قوله تعاىل 

  .صلفقد التزموا مبا حيكمون به اللتزامهم له ، وليس ألنه الزم هلم من األ
  :وقد اختلف يف اشتراطها على ثالثة أقوال: الذكورة.  ٤



 ٢٠٢ 

  .ما يتيح له أن يتحرى احلق، وحيكم به.. ة واخلرب.. والفطنة .. العلمية 
يف حال وجود من هو أوىل منه، أو يف حال عروض أي شيء  ١وفوق ذلك يبقى القاضي دائما معرضا للعزل

                                                                                                                                 
اعتبارها شرطا، فال جيوز تولية املرأة القضاء وإذا وليت يأمث املوىلّ وتكون واليتها باطلة وقضاؤها غري نافذ ولـو  : القول األول

، وألن املـرأة ال  )قوم ولوا أمرهم امـرأة  لن يفلح : ( فيما تقبل فيه شهادا وهو قول مجهور الفقهاء، واستدلوا لذلك بقوله 
وال عن أحد من خلفائه من بعده أم ولوا امرأة قضاء  وهلذا مل ينقل عن النيب .. تصلح لرئاسة الدولة وال الوالية على البلدان 

القاضي حيتاج إىل خمالطـة   باإلضافة إىل أن.. وال والية بلد ، ولو جاز ذلك لوقع ولو مرة واحدة ومل خيل منه مجيع البلدان غالبا 
الرجال من الفقهاء والشهود واخلصوم ، واملرأة يف األصل ممنوعة من خمالطة الرجال ملا خياف عليها من الفتنة بسبب هذه املخالطة 

  .اليت ال ضرورة هلا
وهو قول احلنفية ، ألنـه  عدم اعتبارها شرطا يف غري احلدود والقصاص، فيجوز أن تكون املرأة قاضية يف غريها، : القول الثاين

  .ال شهادة هلا يف هذه اجلنايات وهلا شهادة يف غريها وأهلية القضاء عندهم تدور مع أهلية الشهادة
ليست شرطا مطلقا، وهو قول ابن جرير الطربي والظاهرية، وذلك ألن القضاء كاإلفتاء ، واإلفتاء ال تشـترط  : القول الثالث

  .أة أن تكون قاضية يف األموال وغريهافيه الذكورة وعلى هذا جيوز للمر
  ونرى أن األرجح هو ما ذهب إليه ه

وهي معتربة يف كل والية عند مجهور الفقهاء ، واملقصود ا أن يكون القاضي قائما بـالفرائض واألركـان ،   :  العدالة. ٥
هلـذا ال  . مستعمال ملروءة مثله يف دينه ودنيـاه  صادق اللهجة ، ظاهر األمانة عفيفا عند احملارم ، متوقيا املآمث بعيدا عن الريب ، 
  .جتوز والية الفاسق للقضاء ألنه متهم يف دينه ، والقضاء أمانة من أعظم األمانات 

  .وهو األهلية الستنباط األحكام من مصادر التشريع:  االجتهاد. ٦
ند مجهور العلماء، فال جتوز تولية األصم وهذا شرط جواز وصحة ع..واملراد ا السمع والبصر والكالم : سالمة احلواس. ٧

ألنه ال يسمع كالم اخلصمني، وال جتوز تولية األعمى ألنه ال يعرف املدعي من املدعى عليه وال املقر من املقر له ، وال الشـاهد  
  .رتهمن املشهود له أو عليه ، وال جتوز تولية األخرس ألنه ال ميكنه النطق باحلكم ، وال يفهم مجيع الناس إشا

أما سالمة باقي األعضاء فإمنا تعترب استحبابا ال لزوما، ألن السالمة من اآلفات أهيب لذوي الوالية ، واهليبة هنا مسـتحبة ال  
مستحقة ومن مث فال مانع من أن يكون القاضي مقعدا أو أقطع أو أعرج ، ومثل هذا يقال يف شأن ضعيف النطق أو السـمع أو  

  .من والية القضاء البصر لعدم فوات املقصود 
وذلك حفاظا على وحدة املسـلمني  .. فال يأخذ  القاضي شرعيته إال بتعيني من وىل األمر أو نائبه : تعيني ويل األمر لهـ   ٨

وصيانة لدمائهم ، فالقضاء منصب من مناصب الدولة ال جيوز لغري ويل األمر تعيينه إال يف حالة الضرورة كما لو مل يوجد حاكم 
  .، فإن ألهل العلم والرأي تعيني قاض حيكم بينهم، على أنه يف حالة وجود حاكم بعد ذلك فال بد من إذنهيف بلد ما

كما أن والية القاضي تعمم وختصص ، فيجوز أن يكون قاضيا يف مجيع بالد املسلمني ويف كل دعوى كما جيوز للحاكم أن 
ويف كل ذلك ال جيوز للقاضي أن يتعدى .. كاحلكم بني أهل الذمة  يوليه القضاء يف مكان معني ال يتعداه أويف نوع من الدعوى

 .وهو ما يسمى باالختصاص القضائي زمانا ومكانا وموضوعا. ما رسم له ، وال أن يتجاوز حدود والياته 
  :ذكر الفقهاء لعزل القاضي أسبابا، منها)   ١(
ه، أو ظهر عجزه وعدم كفاءته ، أو أقر بأنه حكـم جبـور   عزله من قبل اإلمام أو نائبه إذا وجد اإلمام من هو أفضل من. ١

  .. متعمدا أو ثبت عليه ذلك بالبينة 
إذا ارتكب القاضي بعض األفعال املفسقة كشرب اخلمر أو غريه من الكبائر فإنه ينعزل حلظة فسـقه، وال تعتـرب   : فسقه. ٢

ضي بفسق أو زوال عقل أو مرض مينعه من القضاء أو اختل فأما إن تغريت حال القا: ( قال ابن قدامة. أحكامه بعد تلك اللحظة 
  )فيه بعض شروطه فإنه يعزل بذلك ويتعني على اإلمام عزله وجها واحدا

ألن اإلسالم شرط يف صحة والية القاضي ، وشرط يف استمرارها ، وعلى هذا فلو ارتد القاضي عن اإلسالم، فإن : الردة. ٣
  .ة اليت ارتد فيهاواليته للقضاء باطلة من تلك اللحظ

  .أو فقدان أهلية التكليف، فإذا فقد القاضي هذه األهلية مل يعد صاحلا للقضاء وهلذا فإنه ينعزل : اجلنون والسفه. ٤



 ٢٠٣ 

  .. حيول بينه وبني هذه الوظيفة اخلطرية 
خطة أعن س: لقد عزل عمر بن اخلطاب ـ رضي اهللا عنه ـ شرحبيل بن حسنة عن القضاء فقال له شرحبيل

يا أمري املؤمنني إن عزلك عيب : ال ولكن وجدت من هو مثلك يف الصالح وأقوى منك يف العمل، فقال: عزلتين قال
  .فأخرب الناس بعذري ففعل عمر ذلك

  فما غريه؟.. عرفنا هذا : قلنا
  أال تندهشون من كثرة احملامني؟: قال
أن يدافع عن نفسه، وله احلق يف أن يوكل من يدافع  فللمتهم احلق يف.. حنن نعترب ذلك من دالئل احلضارة : قلنا

  .عنه
فهل ترون كل هؤالء احملامني ال يدافعون عن .. له احلق يف أن يدافع عن نفسه باحلق ال بالباطل : قال

  املستضعفني؟
بل إم أميل إىل .. وال يهمهم هل هو مستضعف أم مستكرب .. هم يدافعون عمن يدفع هلم : قال رجل منا

  .فللمستكرب من القوة واملال والنفوذ ما جيعلهم ينجذبون إليه.. تكرب منهم إىل املستضعف املس
هي تعترب هذا من اإلعانة على الظلم، ومن .. حترم كل ذلك  لكن شريعة العدل اليت أنزهلا اهللا على نبيه : قال

  .لباطلفلذلك حتصر احملاماة يف الدفاع عن أهل احلق ال عن أهل ا.. التشجيع عليه 
  :لقد وردت النصوص املقدسة تذكر ذلك وتشدد عليه

  ١)من أعان على خصومة بغري حق كان يف سخط اهللا حىت يرتع: ( ففي احلديث قال رسول اهللا 
   ٢)من أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من اهللا: ( وقال رسول اهللا 

   ٤)٣بئر فهو يرتع منها بذنبهمثل الذي يعني قومه على احلق كمثل بعري تردى يف : (وقال 
أميا رجل حالت شفاعته دون حد من حدود اهللا مل يزل يف غضب اهللا حىت يرتع ، وأميا رجل شد :( وقال

غضبا على مسلم يف خصومة ال علم له ا فقد عاند اهللا حقه وحرص على سخطه وعليه لعنة اهللا تتابع إىل يوم القيامة، 
كلمة وهو منها بريء يشينه ا يف الدنيا كان حقا على اهللا أن يذيبه يوم القيامة يف وأميا رجل أشاع على رجل مسلم ب

                                                                                                                                 
  .فإذا أصيب بالصمم أو العمى أو اخلرس فإنه خيرج من والية القضاء : فقدان السمع أو البصر أو النطق. ٥
ي مبرض أقعده عن احلركة والنهوض وأعجزه عن القيام بعمله ، ومل يرج شـفاؤه فإنـه   فإذا أصيب القاض: املرض املعجز. ٦

  .ينعزل 
فإذا عني اإلمام رجال على القضاء مدة سنة فإن واليته للقضاء تنتـهي بانتـهاء السـنة ،    : انتهاء مدة واليته واختصاصه. ٧

نه مبجرد الفراغ من النظر يف تلك القضايا تكون قد انتـهت  وكذلك إذا كلفه اإلمام بالنظر يف قضية أو جمموعة قضايا حمدودة فإ
  .واليته 
  .إذا استقال القاضي من وظيفته وقبل اإلمام استقالته ، فإنه تنتهي واليته بذلك : استقالته. ٨
 .ألنه مبطل ألهلية التصرف، وبالتايل تنتهي والية القاضي مبجرد موته: املوت. ٩
 . رواه احلاكم وصححه)  ١(
 . رواه أبو داود ) ٢(
 .أي أنه وقع يف اإلمث وهلك كالبعري إذا تردى يف بئر مهلكة، فصار يرتع بذنبه وال يقدر على اخلالص)  ٣(
 . رواه أبو داود وابن حبان يف صحيحه)  ٤(



 ٢٠٤ 

   ١)النار حىت يأيت بنفاد ما قال
من حالت شفاعته دون حد من حدود اهللا فقد ضاد اهللا يف ملكه ، ومن أعان على خصومة ال يعلم أحق :( وقال

يرى أنه شاهد وليس بشاهد فهو كشاهد زور ، ومن حتلم  أو باطل فهو يف سخط اهللا حىت يرتع ، ومن مشى مع قوم
  ٢)كاذبا كلف أن يعقد بني طريف شعرية ، وسباب املسلم فسوق وقتاله كفر

من أعان ظاملا بباطل ليدحض به حقا فقد برئ من ذمة اهللا وذمة رسوله ، ومن مشى مع ظامل ليعينه : ( وقال
   ٣)وهو يعلم أنه ظامل فقد خرج من اإلسالم

  فما غريه؟.. عرفنا هذا : اقلن
  أال ترون أن من أكرب أسباب جور القضاة هو ما ينالونه من منافع بسبب وظيفتهم؟: قال
  .ومنها منافع معنوية.. فمنها منافع مادية .. بلى : قلنا
ما عدا  فقد حرمت شريعة العدل اإلهلية أن ينال القاضي ومن معه ممن تولوا هذه املسؤولية اخلطرية أي منافع: قال

  ..   ٤تلك املنافع اليت ينالوا كأجر مرتب على وظيفتهم

                                                
 . رواه الطرباين)  ١(
 . رواه الطرباين)  ٢(
 . رواه الطرباين واألصبهاين)  ٣(
من من أعمال املسلمني، بل من أجلّ أعماهلم، فقد نص الفقهاء على أن له احلق يف بيـت   مبا أن القاضي صاحب عمل)  ٤(

ال بأس أن يطلق اإلمام للقاضي من الرزق ما يكفيه من بيت املال حىت ال يلزمه مئونة وكلفة ، : بل قال احلنفية .. مال املسملني 
  .وأن يوسع عليه وعلى عياله ، كي ال يطمع يف أموال الناس

.. ملا بعث عتاب بن أسيد إىل مكة وواله أمرها رزقه أربعمائة درهم يف كلّ عـام   واستدلوا لذلك مبا روي أن رسول اهللا 
وقد ورد أن عمر بن اخلطاب كتب إىل أيب عبيدة بن اجلراح ومعاذ بـن  .. ومثل ذلك فرض الصحابة للقضاة رزقاً من بيت املال 

أهل العلم من الصاحلني من قبلكم فاستعملوهم على القضاء، وأوسعوا عليهم يف الرزق ليكون جبل يف الشام أن انظروا رجاالً من 
  .هلم قوةً وعليهم حجةً 

  :هل له أن يأخذ من بيت املال أم ال على األقوال التالية.. وقد اختلف الفقهاء يف حال كون القاضي غنيا 
  .وهو قول للحنفيةال حيلّ له األخذ ألنه ال حاجة له فيه، : القول األول
حيلّ له األخذ واألفضل له أن يأخذ ، وهو قول ثان للحنفية، أما احللّ فألنه عامل للمسلمني فكانـت كفايتـه   :  القول الثاين

فألنه وإن مل يكن حمتاجاً إىل ذلك فرمبا جييء بعده قاض حمتاج وقد صار ذلك سـنةً  ؛ عليهم ال من طريق األجر ، وأما األفضلية 
  .يمتنع ويلّ األمر عن إعطائه ، فكان االمتناع من األخذ شحاً حبق الغري ، وكان األفضل هو األخذ ورمساً ف

  .إن تعني عليه القضاء وعنده كفاية تغنيه عن االرتزاق مل جيز له أخذ شيء، وهو قول املالكية والشافعية: القول الثالث
زق ، أما من تعني عليه وهو حمتاج إىل الرزق فله األخذ بقـدر الكفايـة   جيوز ملن تعني عليه وله كفاية أخذ الر: القول الرابع

وإن مل يتعني عليه القضاء وهو حمتاج إىل الرزق من بيت املال فله أن يأخذ بقدر كفايته وكفاية عياله على ما يليق حبـاهلم ، وإن  
  .كان غنياً فاألوىل له أن ال يأخذ شيئاً، وهو قول الشاشي من الشافعية

للقاضي طلب الرزق من بيت املال لنفسه وأمنائه وخلفائه مع احلاجة وعدمها، ألن عمر رزق شرحياً يف كلّ : القول اخلامس
وألنه لو مل جيز فرض الـرزق لتعطلـت وضـاعت    ؛ شهر مائة درهم وفرض لزيد وغريه ، وأمر بفرض الرزق ملن توىل القضاء 

 . احلقوق



 ٢٠٥ 

  .١وتشددت يف حترميه.. فحرمته .. لقد اعتربت الشريعة ذلك رشوة 
وا فَرِيقاً ﴿ وال تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ وتدلُوا بِها إِلَى الْحكَّامِ لتأْكُلُ:لقد نص على هذه احلرمة قوله تعاىل 

، أي ال تدلوا بأموالكم إىل احلكام ـ أي ال تصانعوهم ا وال )١٨٨:البقرة(من أَموالِ الناسِ بِالْأثْمِ وأَنتم تعلَمونَ ﴾ 
  . ترشوهم ـ ليقتطعوا لكم حقاً لغريكم وأنتم تعلمون أنه ال حيل لكم

  ٣)يف احلكم ٢املرتشيلعن اهللا الراشي و: ( ويف احلديث قال رسول اهللا 
  ٤)من شفع لرجل شفاعة فأهدى له عليها هدية فقد أتى باباً كبرياً من أبواب الربا: (  وقال 
  ٥)الراشي واملرتشي يف النار: (وقال
  ٦)ما من قوم يظهر فيهم الربا إال أخذوا بالسنة ، وما من قوم يظهر فيهم الرشا إال أخذوا بالرعب: (وقال
ة فحكم بينهم مبا أحبوا أو مبا كرهوا جيء به مغلولة يداه فإن عدل ومل يرتش ومل حيف فك من ويل عشر: (وقال

اهللا عنه وإن حكم بغري ما أنزل اهللا وارتشى وحاىب فيه شدت يساره إىل ميينه مث رمي به يف جهنم فلم يبلغ قعرها 
   ٧)مخسمائة عام

   ٨)حلكم والرائش الذي يسعى بينهمالعن الراشي واملرتشي يف ا( ويف حديث آخر أن رسول اهللا 
ومما يروى من تأثري هذه التعاليم يف املسلمني أن نصرانياً جاء اإلمام أبا عمر األوزاعي ـ وكان يسكن ببريوت 

إن شئت رددت القلة : إن وايل بعلبك ظلمين مبظلمة، وأريد أن تكتب إليه وأتاه بقلة عسل، فقال األوزاعي: ـ فقال
فأخذ القلة .. إن شئت أخذت القلة فكتب له إىل الوايل أن ضع عن هذا النصراين من خراجهوكتبت لك إليه، و

  .والكتاب ومضى إىل الوايل، فأعطاه الكتاب فوضع عنه ثالثني درمهاً بشفاعة اإلمام
إن ما ذكرته من التشديدات والترهيبات سوف يصرف خيار الناس عن تويل هذه املسؤولية : قال رجل منا

  فكيف حلت الشريعة هذه املعضلة؟..  اخلطرية
كما أن الشريعة توعدت قضاة السوء ورهبتهم من اجلور والظلم، فإا ـ كذلكـ  وعدت القضاة : قال

                                                
أما من ليسـت لـه   .. على أنه حيرم على القاضي قبول اهلدية من اخلصمني ، أو من أحدمها نص الفقهاء يف هذا احملل )  ١(

خصومة، فإن كان من خواص قرابته أو صحبته أو جرت له عادة مبهاداته قبل القضاء فال بأس ، وإن مل جتر له عادة بذلك مل جيز 
وض املهدي عنها ، وحيسن به سد باب قبول اهلدايا من كـلّ  أن يع -ممن ليست له خصومة  -له القبول، واألوىل إن قبل اهلدية 

فاألوىل  -ممن ليست له خصومة  -ألن اهلدية تورث إدالل املهدي وإغضاء املهدى إليه ، إال اهلدية من ذوي الرحم احملرم ؛ أحد 
 . وألن يف ردها قطيعةً للرحم وهي حرام؛ قبوهلا لصلة الرحم 

إن اللعنة علـى الـرائش   : لرشوة، واملرتشي هو الذي يأخذ الرشوة، وقد روي يف حديث آخرالراشي هو الذي يعطي ا)  ٢(
 . أيضاً، وهو الساعي بينهما

 . رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه)  ٣(
 . رواه أبو داود)  ٤(
 . رواه الطرباين بسند رجاله ثقات)  ٥(
 . رواه أمحد)  ٦(
 . رواه احلاكم)  ٧(
الراشي واملرتشـي   لعن رسول اهللا : (رواه احلاكم، وروى أمحد والبزار والطرباين عن ثوبان ـ رضي اهللا عنه ـ قال   )  ٨(

 )لعن اهللا الراشي واملرتشي يف احلكم: ( ، وروى الطرباين بسند جيد )والرائش
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  .. العادلني باألجور اجلزيلة، واليت جتعلهم يقبلون على القضاء برغبة صادقة 
 فقد جعل النيب عم اليت يباح احلسديها فقد جاء يف احلديث الشريف قوله عل ١القضاء العادل من الن ) : ال

   ٣)رجلٌ آتاه اهللا ماالً، فسلطه على هلكته يف احلق، ورجلٌ آتاه اهللا حكمةً، فهو يقضي ا ويعلمها: ٢حسد إال يف اثنتني
الذين يعدلون يف حكمهم وأهليهم وما : إن املقسطني عند اهللا على منابر من نورٍ: ( ويف حديث آخر قال 

   ٤)ولوا
ذو سلطان مقسطٌ موفق، ورجلٌ رحيم رقيق القلب لكل ذي قرىب ومسلمٍ، : أهل اجلنة ثالثةٌ: ( وقال 

   ٥)وعفيف متعفف ذو عيالٍ
  .. وهي كافية ألن متأل قلوب الصادقني رغبة يف تويل هذا املنصب بعد اكتمل أدواته.. وغريها من النصوص 

مية زرعت يف قلوب املسلمني الشعور بتحمل مسؤوليام عن دينهم وعن باإلضافة إىل هذا، فإن الشريعة اإلسال
فلذلك نص الفقهاء بإمجاع على أنه ال جيوز لشخص أطاق منصبا أن يتركه إال إذا وجد .. العدل الذي جاء لتحقيقه 

عن طاعة التورع أما أن يتركه شاغرا مع قدرته عليه، فتلك معصية ال تقل .. من يكفيه أو وجد من هو أكفأ منه له 
  .٦عنه

﴿ اجعلْنِي علَى خزائنِ الْأَرضِ إِني حفيظٌ عليم  : ﴾ لقد أشار إىل هذا قوله تعاىل على لسان يوسف
ورأى نفسه .. نفسه ملزما بإنقاذ اخللق من ااعة اليت تتربص م  لقد رأى يوسف ) .. ٥٥من اآلية: يوسف(

  .فراح يطلبه لنفسه ذاكرا األوصاف اليت استحق ا طلب ذلك املنصب. .الكفء الوحيد لذلك املنصب 
بل إن من الفقهاء من أجاز ملن هذه نيته أن يتوسل مبا أويت من وسائل لتويل هذا املنصب ليحمي العباد من اجلور 

  .٧والظلم

                                                
قـال يف  ، أن يكره زوال النعمة عـن أخيـه   احلسد هنا مبعىن الغبطة، وهو أن يتمىن املرء أن يكون له مثل أخيه من غري)  ١(

فإن اشتهيت لنفسك مثلها مع بقائها لذويها فهو غبطة ، وقد خيص باسم املنافسة وهي قد تسمى حسـدا كمـا يف   : ( الزواجر 
 )املؤمن يغبط واملنافق حيسد : ( ويف حديث ) ال حسد إال يف اثنتني : ( خرب 
وليس املراد من ذلك احلصر، فقد ورد يف حديث آخـر  .. على إحدى هاتني اخلصلتنيأي أنه ينبغي أن ال يغبط أحد إال   )٢(
رجلٌ آتاه اهللا القرآن، فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجلٌ آتاه اهللا ماالً، فهو ينفقه آناء : ال حسد إال يف اثنتني: ( قوله 

 .رواه البخاري ومسلم) الليل وآناء النهار
 . اري ومسلمرواه البخ)  ٣(
 .رواه مسلم)   ٤(
  .رواه مسلم)  ٥(
 . يف هذه الرسالة) املسؤولية(انظر فصل )  ٦(
  .. عن الرشوة  اتفق الفقهاء على أنه حيرم بذل املال لينصب قاضياً، وأن ذلك يدخل يف عموم ي الرسول )  ٧(

قيدة مبا إذا كان طالب القضاء ال يسـتحق التوليـة   لكن هذه احلرمة ـ كما نص على ذلك احلنفية واملالكية والشافعية ـ م  
  .وكره الشافعية بذل املال إذا كان طلبه مكروهاً.. لفقده شروط التولية أو بعضها، أو مل يكن القضاء متعيناً عليه

ى الباذل لتعين وهلذا فإم قد نصوا ـ وخصوصا احلنفية واملالكية والشافعية ـ على جواز بذل املال إذا كان القضاء واجباً عل  
  .فرضه عليه عند انفراده بشروط القضاء

 .وزاد الشافعية وجهاً آخر لإلباحة ، وهو ما إذا كان مستحباً له الطلب ليزيل جور غريه أو تقصريه
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، مث تورع ١الوظيفة فقد اعتربت الشريعة أن لويل األمر احلق يف أن جيرب من قدر على هذه.. وبعد ذلك كله 
  . عنها، ألنه ال ميكن لويل األمر أن يؤدي وظيفته من دون معونة القادرين اخلرباء

  :احلرية
وكيف محت .. فحدثنا عن احلرية .. وكيف محت الشريعة القضاء من اخليانة .. حدثتنا عن األمانة : قلنا

  الشريعة القضاء من التبعية للطغاة واملستبدين؟
ولذلك مل يبق للقاضي .. علت الشريعة لذلك هو أا نصت على مجيع األحكام املرتبطة بالقضاء أول ما ف: قال

  ..من دور سوى أن ينفذ ما قررته الشريعة 
يا أمري املؤمنني، يأتيك الرجالن، أنت : روي أن جعد بن هبرية قال لعلي بن أيب طالب ـ رضي اهللا عنه ـ 

فلهزه علي : قال! .. خر لو يستطيع أن يذحبك لذحبك فتقضي هلذا على هذاأحب إىل أحدمها من أهله وماله، واآل
  . إن هذا شيء لو كان يل لفعلت، ولكن إمنا ذاك شيء هللا: وقال

ففي مجيع حماكم العامل ال ميكن للقاضي أن يقضي إال مبا سنته الدولة من .. ذلك ليس خاصا باإلسالم : قلنا
  .قوانني

  ومن هي الدولة؟: قال
  .ومن ميثل الشعب.. هي الشعب  :قلنا
  فإن كان من ميثل الشعب مستبدا ظاملا؟: قال
  .ستمثل القوانني استبداده وظلمه: قلنا
.. وتغريات الدول .. فإن اهللا سبحانه برمحته بعباده ولطفه م مل يترك هذا الباب لتقلبات األيام .. وهلذا : قال

  .. وأمزجة احلكام 

                                                
  :يةأم ال على األقوال التال.. اختلف الفقهاء فيما لو تعني القضاء على من هو أهل له، هل جيرب على القبول لو امتنع )  ١(

أن لإلمام إجبار أحد املتأهلني إذا مل يوجد عنه عوض، وهو قول املالكية واحلنابلة واحلنفية يف أحد الـوجهني  : القول األول
  .والشافعية يف األصح، واستدلوا على ذلك بأن الناس مضطرون إىل علمه ونظره ، فأشبه صاحب الطعام إذا منعه املضطر

: قيـل لـه  . نعم إذا مل يوجد منه عـوض  : أجيرب الرجل على والية القضاء؟ قال: ( كا سئلوقد روي يف هذا أن اإلمام مال
  )نعم: بالضرب واحلبس؟ قال

أن من تعني عليه يفترض عليه القبول ، فإن امتنع ال جيرب، وهو الوجه اآلخر عند احلنفية، وهو مقابـل األصـح   : القول الثاين
: أو تعافيين يا أمري املؤمنني؟ قال : ي أن عثمان أراد تولية ابن عمر القضاء ، فقال لعثمانعند الشافعية، وقد استدلوا لذلك مبا رو

من كان قاضياً فقضى بالعدل فبـاحلري أن  : (يقول  إني مسعت رسول اهللا : فما تكره من ذلك وقد كان أبوك يقضي؟ فقال 
  .وقد سبق ذكر احلديث..  ال جتربن أحداً: فأعفاه وقال : ، ويف رواية )ينقلب منه كفافاً

وهو أنه إذا مل يوجد غريه وأىب الوالية أنه ال يأمث ، ولكـن كـالم   .. وقد روي عن اإلمام أمحد ما ميكن أن يكون قوال ثالثا 
ال بد للناس من حـاكم ، أتـذهب   : اإلمام أمحد محل على من مل ميكنه القيام بالواجب لظلم السلطان أو غريه ، فإن أمحد قال 

  ق الناس؟ حقو
إنه أفضل من اجلهاد ألن طباع البشر جمبولة : ( ونرى أن األرجح يف هذا كله ما نص عليه أبو حامد الغزاىل بقوله عن القضاء

على التظامل وقل من ينصف من نفسه، واإلمام مشغول مبا هو أهم منه، فوجب من يقوم به فإن امتنع الصاحلون له منـه أمثـوا   
 )وأجرب اإلمام أحدهم
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كان قضاة املسلمني يقفون بكربياء ) أنا الدولة والدولة أنا: (ويس اخلامس عشر يقولففي الوقت الذي كان فيه ل
  .أمام أي حاكم يريد أن ينحرف بالعدالة إىل ما تتطلبه أهواؤه

فأقبل به إىل القاضي شريح . لقد روي أن علياً ـ رضي اهللا عنه ـ ضاعت منه درع فوجدها عند نصراين
.. ما تقول فيما يقول أمري املؤمنني : فقال شريح للنصراين.. رعي ومل أبع ومل أهب هذه الدرع د: خياصمه، وقال علي

يا أمري املؤمنني، : فالتفت شريح إىل على وقال! ما الدرع إال درعي وما أمري املؤمنني عندي بكاذب: فقال النصراين
  ألك بينة؟

  .أصاب شريح، ما يل بينة: فابتسم علي وقال
أما أنا فأشهد أن هذه أحكام األنبياء، أمري : فأخذها ومشى خطوات مث رجع، فقال فقضى بالدرع للنصراين،

الدرع واهللا درعك يا . املؤمنني يدينين إىل قاضيه فيقتضي فيقضي عليه، أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممداً عبده ورسوله
  .أمري املؤمنني، سقطت منك وأنت منطلق إىل صفني

  .هي لكأما إذ أسلمت ف: قال علي
مرحبا وأهال وسهال : وروي أن األشعث بن قيس دخل على القاضي شريح يف جملس احلكومة، فقال شريح

قم فاجلس : بشيخنا وسيدنا ، وأجلسه معه ، فبينما هو جالس معه إذ دخل رجل يتظلم من األشعث، فقال له شريح
أو آلمرن من يقيمك، فقام امتثاال ألمر  لتقومن: بل أكلمه يف جملسي فقال له: جملس اخلصم وكلم صاحبك، فقال

  .القضاء
وروي أن رجال جاء أبا يوسف يدعي أن له بستانا يف يد اخلليفة، فأحضر اخلليفة إىل جملس القضاء، وطلب من 

دي البستان يل اشتراه يل امله: غصبه املهدي مين وال بينة لدي وليحلف اخلليفة ، فقال أمري املؤمنني: املدعي البينة، فقال
ومل أجد به عقدا، فوجه القاضي أبو يوسف إىل اخلليفة اليمني ثالث مرات، فلم حيلف اخلليفة، فقضى بالبستان 

  .للرجل
انظر األرض اليت ختاصم فيها : وروي أن اخلليفة أبا جعفر املنصور كتب إىل سوار بن عبد اهللا قاضي البصرة يقول

إن البينة قد قامت عندي أا للتاجر ، فلست : ائد، فكتب إليه سوارفالن القائد ، وفالن التاجر، فادفعها إىل الق
واهللا الذي ال إله إال هو ال أخرجتها من يد التاجر إال حبق ، فلما جاءه : أخرجها من يده إال ببينة ، فكتب إليه املنصور

  .مألا واهللا عدال وصار قضايت تردين إىل احلق: الكتاب قال
يبىن قصراً إلحدى نسائه، وكان جبوار املكان دار صغرية ومحام أليتام حتت والية  وروي أن الناصر أراد أن

إنه ال يباع إال بإذن القاضي، نسأله بيعه ـ وكان القاضي حينذاك املنذر بن سعيد : القاضي فطلب شراءه فقالوا
فأرسل اخلليفة خرباء .. ة الثمن حاجة األيتام، أو وهن البناء، أو غبط: ال إال بإحدى ثالث: ـ فقال القاضي ١البلوطى

قدرومها بثمن مل يعجب القاضي فأباه، وأظهر اخلليفة العدول عنهما والزهد فيهما، وخاف القاضي أن يأخذمها جربا 
                                                

، هو منذر بن سعيد بن عبد اهللا ، أبو احلكم البلوطي ، النفري القـرطيب قضـاة   )هـ  ٣٥٥ـ   ٢٧٣( منذر بن سعيد )  ١(
وكان يتفقه بفقه داود األصبهاين ويؤثر مذهبه ،وحيتج ملقالته ، فإذا جلس . كان فقيهاً خطيباً شاعراً فصيحاً . األندلس يف عصره 

األنابة عن حقائق أصـول  (و) اإلنباه على استنباط األحكام من كتاب اهللا(من تصانيفه .. جملس احلكم مبذهب مالك وأصحابه 
 ) ٨/٢٢٩، واألعالم  ٢/٣٠١، وبغية الوعاة  ٢/١٤٢تاريخ العلماء والرواة باألندلس : أنظر) (الناسخ واملنسوخ( ، و) الديانة 
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ما دعاك إىل ذلك؟ قال : فأمر دم الدار واحلمام وباع األنقاض بأكثر مما قدر اخلرباء، وعز ذلك على اخلليفة، وقال له
يأْخذُ ﴿ أَما السفينةُ فَكَانت لمساكني يعملُونَ في الْبحرِ فَأَردت أَنْ أَعيبها وكَانَ وراَءهم ملك :اهللا تعاىل أخذت بقول 

ن لقد بعت األنقاض بأكثر مما قدرت للدار واحلمام، وبقيت لأليتام األرض، فاآل) .. ٧٩:الكهف(كُلَّ سفينة غَصباً ﴾ 
  .أنا أوىل أن أنقاد إىل احلق فجزاك اهللا عنا وعن أمتك خريا: اشترها مبا تراه هلا من الثمن، قال اخلليفة

مما يدلكم على استقالل القضاء يف اإلسالم زيادة على ما ذكرنا ما ذكره الفقهاء من أنه : سكت قليال، مث قال
  .١ام الشهادة وغريهابل هو كسائر الناس يف أحك.. ليس للقاضي أن حيكم بعلمه 

: فقد كان مع نبوته ووحي اهللا إليه يقول.. القضاة ذلك بفعاله قبل أن يعلمهم إياها بقوله  لقد علم رسول اهللا 
، )إمنا أنا بشر وإنكم ختتصمون إيل ، ولعل بعضكم أن يكون أحلن حبجته من بعض فأقضي له على حنو ما أمسع منه(

  . مبا يسمع، ال مبا يعلم أنه اليقضي إال فقد ذكر النيب 
  ٢)شاهداك أو ميينه ليس لك منه إال ذلك: ( ويف قضية احلضرمي والكندي قال 

بعث أبا جهم على الصدقة فالحاه رجل على فريضة، فوقع  أن النيب  - رضي اهللا عنها  - وروت عائشة 
) أرضيتم؟.. ربهم أنكم قد رضيتم إين خاطب الناس، وخم: (، مث قال٣فأعطاهم األرش بينهما شجاج فأتوا النيب 

فهم م املهاجرون ، فرتل .. ال : قالوا ) أرضيتم؟:(املنرب فخطب، وذكر القصة ، وقال  نعم ، فصعد النيب : قالوا 
                                                

أنّ القاضي ال جيوز له القضـاء بعلمـه يف احلـدود    فيها على وقد اتفقوا .. ذكر الفقهاء يف مسائل القضاء هذه املسألة )  ١(
اخلالصة للّه تعاىل كالزىن وشرب اخلمر، ألنّ احلدود حيتاط يف درئها ، وليس من االحتياط االكتفاء بعلم القاضي ، وألنّ احلدود 

لبينة ، فقد فاتت صورا، وهو النطق ، وفـوات  ال تثبت إالّ باإلقرار أو البينة املنطوق ا ، وأنه وإن وجد يف علم القاضي معىن ا
  .الصورة يورث شبهةً ، واحلدود تدرأ بالشبهات

  :على األقوال التاليةالقاضي بعلمه يف حقوق اآلدميني قد اختلفوا يف حكم و
شـريح  وهو قـول  ، يف ذلك علمه قبل الوالية وبعدها، يستوي أنّ القاضي ال حيكم بعلمه يف حقوق اآلدميني: القول األول

، وقد استدلوا على ذلك مبا املالكية وغري األظهر عند الشافعية ، وظاهر مذهب احلنابلة، وهو مذهب والشعيب وإسحاق وأيب عبيد
  .أوردناه من نصوص يف األصل

ظهر عند الشـافعية،  األوهو جيوز للقاضي أن حيكم بعلمه، سواء يف ذلك علمه قبل والية القضاء أم بعدها، أنه  : القول الثاين
 -وجوباً  -لكن الشافعية قيدوا ذلك مبا إذا كان القاضي جمتهداً  ،وهو رواية عن اإلمام أمحد ومذهب اإلمامني أيب يوسف وحممد

أو  علمت أنّ له عليك ما ادعاه ، وقضيت ،: واشترطوا لنفاذ حكمه أن يصرح مبستنده ، فيقول  -ندباً  -ظاهر التقوى والورع 
 : لذلك واستدلّ . فإن ترك أحد اللّفظني ، مل ينفذ حكمه . حكمت عليك بعلمي  يببأنّ الن  إنّ أبا سـفيان  : ملّا قالت له هند

فحكم هلا من غـري بينـة وال   ، )خذي ما يكفيك وولدك باملعروف: (رجل شحيح ال يعطين من النفقة ما يكفيين وولدي ، قال
وبأنه جيوز للقاضي أن يقضي بالبينة ، فيجوز القضاء بعلمه بطريق األوىل ، ألنّ املقصود من البينة لـيس   إقرار ، لعلمه بصدقها ،

وعلمه احلاصل باملعاينة أقوى من علمه احلاصل بالشهادة ، ألنّ العلم احلاصل بالشـهادة  . عينها ، بل حصول العلم حبكم احلادثة
  .صل باحلس واملشاهدة على القطع واليقني ، فهو أقوى ، فكان القضاء به أوىلعلم غالب الرأي وأكرب الظّن ، واحلا

أنه جيوز للقاضي يف حقوق اآلدميني أن يقضي بعلمه الّذي استفاده يف زمن القضاء ويف مكانه ، وال جيوز لـه  : القول الثالث
، مـذهب أيب حنيفـة  ، وهو زمن القضاء يف غري مكانهالقضاء بعلمه الّذي استفاده يف غري زمن القضاء ، ويف غري مكانه ، أو يف 

ذلك بأنّ هناك فرقاً بني العلمني ، فإنّ العلم الّذي استفاده يف زمن القضاء ومكانه علم يف وقت هو مكلّف فيه بالقضاء واستدل ل
 .القضاء ، فأشبه البينة القائمة فيه، فأشبه البينة القائمة فيه ، والعلم الّذي استفاده قبل زمن القضاء هو يف وقت غري مكلّف فيه ب

 . رواه مسلم)  ٢(
 .وتقوميه راجع ألهل العلم.. هو ما يعطى يف اجلراحات)  ٣(



 ٢١٠ 

  ..١نعم: أرضيتم ؟ قالوا : فأعطاهم ، مث صعد فخطب الناس مث قال  النيب 
انظروا كيف عاد فأعطاهم، ومل يعاملهم حبسب .. ة مل يأخذ بعلمه يف هذه القص انظروا كيف أن النيب 

  .إقرارهم األول
ذا أن أن عمر ـ رضي اهللا عنه ـ كان يعس باملدينة من الليل، فسمع  ومما يروى من التزام تالميذ النيب 

معصيته؟ يا عدو اهللا أظننت أن اهللا يسترك وأنت على : صوت رجل يف بيت يتغىن، فتسور عليه فوجد عنده مخرا، فقال
﴿ :وأنت يا أمري املؤمنني فال تعجل، فإن كنت قد عصيت اهللا واحدة فقد عصيت اهللا يف ثالثة، قال اهللا تعاىل : فقال

ِ﴿ ولَيس الْبِر بِأَنْ تأْتوا الْبيوت من ظُهورِها :، وقد جتسست، وقال اهللا تعاىل )١٢من اآلية: احلجرات(وال تجسسوا ﴾ 
﴿ ال تدخلُوا بيوتاً غَير بيوتكُم حتى تستأْنِسوا :، وقد تسورت علي، وقد قال اهللا تعاىل )١٨٩من اآلية: ةالبقر(﴾

: ، وقد دخلت بييت بغري إذن وال سالم، فقال عمر ـ رضي اهللا عنه ـ)٢٧من اآلية: النور(وتسلِّموا علَى أَهلها ﴾ 
نعم واهللا يا أمري املؤمنني لئن عفوت عين ال أعود إىل مثلها أبداً، فعفا عنه : ك؟ قالهل عندك من خري إن عفوت عن

  .وخرج وتركه
  :العدالة

  .٢فحدثنا عن عدالته.. عرفنا استقالل القضاء اإلسالمي عن التبعية ألي سلطة غري سلطة الشريعة : قلنا
  .لقضاياال تتم العدالة يف القضاء إال بسرياا يف مجيع أركان ا: قال
  وما أركان القضايا؟: قلنا
  .واحلكم عليهم بعدها.. إثبات التهمة على من ارتكبها.. اإلثبات واحلكم: مها اثنان: قال
  :ـ اإلثبات ١
  ؟باإلثباتفحدثنا عن العدالة اليت جاءت ا شريعة اإلسالم فيما يتعلق : قلنا
فلهذا، فإن .. املعيار الذي به يتم متييز احلق من الباطل لقد اعتربت الشريعة اإلسالمية الرباهني واألدلة هي : قال

﴿ قُلْ هاتوا :كل ادعاء يبقى يف نظر القضاء الشرعي حمتاجا إىل دليل، وال يؤخذ به إال باحلجة والربهان، قال تعاىل 
نيقادص متإِنْ كُن كُمانهروقال )٢٠( (إن كنتم صادقني ) ١١١من اآلية: البقرة)(ب ،: كاِء فَأُولَئدهوا بِالشأْتي فَإِذْ لَم ﴿

  ) ١٣من اآلية: النور)(عند اللَّه هم الْكَاذبونَ
 لو يعطى الناس بدعواهم الدعى ناس دماء رجال وأمواهلم ولكن اليمني على: ( وقد ورد يف احلديث قوله 

   ٣ )املدعى عليه
إن الدليل فدية احلق، ولوال اإلثبات لضاعت : (لدعاوى، فقالوا وقد عرب الفقهاء عن ضرورة الدليل إلثبات ا

  )الشهادة سبب إحياء احلقوق، وهي مبرتلة الروح للحقوق: (، وقالوا )احلقوق ، وهتكت األنفس
                                                

 .رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة)  ١(
العربيـة  املبادئ القضائية يف الشريعة اإلسالمية، وارتباط النظام القضائي يف اململكـة  (استفدنا يف هذا املطلب من كتاب )  ٢(

الدكتور حسني بن عبد العزيز آل الشيخ، إمام وخطيب املسجد النبوي الشـريف، والقاضـي باحملكمـة    : ، مجع )السعودية ا
 . الشرعية باملدينة النبوية

 .البخاري ومسلمرواه )   ٣(



 ٢١١ 

  .. ولكن الشأن يف ماهية الدليل .. ليس الشأن يف اعتبار الدليل : قال رجل منا
  :ته دلياللقد مارست كثري من الشعوب دجال كثريا مس

لقد كان كل شخص يقضي لنفسه بنفسه، وينتقم .. واليت تعتمد على القوة.. فكان منها القناعة الشخصية 
لنفسه من خصمه بدون دليل وال برهان، وإمنا رد القوة الشخصية، فيستعني الشخص بأقاربه، وقد ب القبيلة 

  : ك بقولهلنجدته سواء كان ظاملا أو مظلوما كما عرب الشاعر عن ذل
  ال يسألون أخاهم حني يندم    يف النائبات على ما قال برهانا

وذلك بأن يعطوا املتهم السم، أو يلقونه يف النهر، أو يصبون .. وكان منها ما يسمونه طريقة االمتحان اإلهلي 
بتت براءته، وإال ثبت عليه عليه الزيت أو املاء املغلي، أو يعرض لبعض الثعابني ، فإن مل تؤثر عليه هذه احملاوالت ث

  .وقد بقي هذا معموال به يف انكلترا حىت القرن الثالث عشر.. اجلرم
  فما املنهج الذي اعتمده اإلسالم يف هذا؟.. وكان منها غري ذلك 

  .. منهج اإلسالم يف هذا يرتبط أول ما يرتبط باإلميان باهللا : قال
  وما عالقة هذا باإلميان باهللا؟: قلنا
  ..  ٢مساع الدعاوى اليت تتوفر شروطها..  ١م تعلمون أن القضايا تبدأ بالسماعأنت: قال
  .. ذلك صحيح : قلنا
فنهى عن الكذب، وشدد فيه، واعتربه عالمة من عالمات النفاق، بل اعتربه مضادا .. اإلسالم بدأ من هذا : قال
  .ثري من الدعاوى الكاذبةوانتشار مثل هذه القيم يف اتمع سيحفظه ال حمالة من ك.. لإلميان 

عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إىل الرب والرب يهدي إىل اجلنة ، وما يزال : ( لقد ورد يف احلديث قوله 
الرجل يصدق ويتحرى الصدق حىت يكتب عند اهللا صديقا ، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إىل الفجور وإن 

   ٣)ذب ويتحرى الكذب حىت يكتب عند اهللا كذاباالفجور يهدي إىل النار ، وما يزال العبد يك
   ٤)عليكم بالصدق فإنه مع الرب ومها يف اجلنة ؛ وإياكم والكذب فإنه مع الفجور ومها يف النار: (  وقال 

إذا صدق العبد بر، وإذا بر آمن، وإذا آمن : (يا رسول اهللا ما عمل اجلنة ؟ قال : ، فقيل لهوسئل رسول اهللا 
                                                

دعى عليه ، وأنه يطالبه بـه  الدعوى هي القول الذي يصدر من املدعي أمام القاضي إلخباره بأن له حقا معينا يف ذمة امل)  ١(
ومل يشترط الفقهاء هلا صيغة معينة حبيث ال جتوز الدعوى وال تقبل إال ـا ،  .. ويريد من القاضي احلكم له به على املدعى عليه 

 . وإمنا القاعدة فيها هي أن كل كالم يفيد الدعوى فإنه يصلح أن يكون صيغة هلا
  :بول الدعاوىمن الشروط اليت ذكرها الفقهاء لق)  ٢(
  .أن يكون كل من املدعي واملدعى عليه عاقال .  ١
  .أن يكون احلق املدعى به معلوما، ويدخل حتت والية القضاء، وجتري عليه األحكام .  ٢
أال يكون املدعى به مستحيال عقال وال عادة ، فاألول كما لو ادعى أن فالنا ابنه وكان أكرب منه سنا ، والثاين كما لـو  .  ٣
  .عى فقري مشهور بالفقر أنه أقرض شخصا أمواال طائلة اد

أن يترتب على ثبوا حكم ملزم للمدعى عليه ، فلو ادعى شخص أنه فقري وأن فالنا من سكان حملته غين ويطلب شـيئا  .  ٤
 . من ماله رد غناه مل تسمع دعواه ألا لو ثبتت مل يترتب عليه إلزام الغين بإعطائه شيئا من ماله

 . رواه أبو داود والترمذي وصححه واللفظ له)  ٣(
 . رواه ابن حبان يف صحيحه)  ٤(



 ٢١٢ 

الكذب، إذا كذب العبد فجر، وإذا فجر كفر، وإذا كفر دخل : (وقال يا رسول اهللا ما عمل النار ؟ قال، )دخل اجلنة
  ١)النار

الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يكذب الكذبة حتمل عنه حىت تبلغ : رأيت الليلة رجلني أتياين فقاال يل : (وقال
  ٢)اآلفاق فيصنع به ذلك إىل يوم القيامة 

   ٣)إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر: ثالث آية املنافق: (وقال
أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حىت يدعها : ( وقال

  ٤ )إذا اؤمتن خان ، وإذا حدث كذب ، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر : 
  ٥)الكذب يف املزاح واملراء وإن كان صادقا ال يؤمن العبد اإلميان كله حىت يترك: (وقال 
   ٦)ال يبلغ العبد صريح اإلميان حىت يدع املزاح والكذب ويدع املراء وإن كان حمقا: (وقال 
  ٧)يطبع املرء على اخلالل كلها إال اخليانة والكذب: (وقال 
قيل له أيكون .. نعم : يال ؟ قال قيل له أيكون املؤمن خب.. نعم : يا رسول اهللا أيكون املؤمن جبانا ؟ قال : وقيل

  . ٨ال: املؤمن كذابا ؟ قال 
ال جيتمع الكفر واإلميان يف قلب امرئ ، وال جيتمع الصدق والكذب مجيعا ، وال جتتمع األمانة واخليانة : (وقال 

  ٩)مجيعا
  ١٠)كربت خيانة أن حتدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت له كاذب: (وقال 
  ١١)يسود الوجه والنميمة عذاب القرب  أال إن الكذب: (وقال 
   ١٢)بر الوالدين يزيد يف العمر ، والكذب ينقص الرزق ، والدعاء يرد القضاء: (وقال 
   ١٣)إذا كذب العبد تباعد امللك عنه ميال من ننت ما جاء به: (وقال 
  ١٤)من قال لصيب تعال هاك أعطيك مث مل يعطه فهي كذبة : (وقال 

                                                
 . رواه أمحد من رواية ابن هليعة)  ١(
 . رواه البخاري)  ٢(
 )وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم: (رواه البخاري ومسلم، زاد مسلم يف رواية )  ٣(
 .رواه البخاري ومسلم وغريمها)  ٤(
 . رباينرواه أمحد والط)  ٥(
 . رواه أبو يعلى)  ٦(
 . رواه أمحد)  ٧(
 .رواه مالك مرسال )  ٨(
 . رواه أمحد)  ٩(
 . رواه أمحد بسند فيه خمتلف فيه وأبو داود)  ١٠(
 . رواه أبو يعلى والطرباين وابن حبان يف صحيحه والبيهقي)  ١١(
 . رواه األصبهاين)  ١٢(
 . رواه الترمذي وقال حسن)  ١٣(
 . وابن أيب الدنيا رواه أمحد)  ١٤(



 ٢١٣ 

  ١)باحلديث ليضحك به القوم فيكذب ويل له ويل لهويل للذي حيدث : (وقال 
شيخ زان وملك كذاب : ثالثة ال يكلمهم اهللا يوم القيامة وال ينظر إليهم وال يزكيهم وهلم عذاب أليم : (وقال 

  ٢)مستكرب –أي فقري  - وعائل 
   ٤)٣لعائل املزهوالشيخ الزاين ، واإلمام ـ أو قال وامللك ـ الكذاب، وا: ثالثة ال يدخلون اجلنة :( وقال

من الكذب ما اطلع  ما كان من خلق أبغض إىل رسول اهللا : وحدثت عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ قالت
  .٥على أحد من ذلك بشيء فيخرج من قلبه حىت يعلم أنه قد أحدث توبة

 أشتهيه يا رسول اهللا إن قالت إحدانا لشيء تشتهيه ال: قلت: وعن أمساء بنت يزيد ـ رضي اهللا عنها ـ قالت
  . ٦إن الكذب يكتب كذبا حىت تكتب الكذيبة كذيبة: أيعد ذلك كذبا؟ قال

ها تعال : قاعد يف بيتنا، فقالت دعتين أمي يوما ورسول اهللا : وعن عبد اهللا بن عامر ـ رضي اهللا عنه ـ قال
أما إنك : ا رسول اهللا أردت أن أعطيه مترا ، فقال هل: ما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيك ، فقال هلا رسول اهللا 

  .٧لو مل تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة
  فما غريه؟.. عرفنا هذا: قلنا
وأنه يقي القضاء .. وأنه خيتصر الكثري من اجلهد املبذول يف التحري ..  ٩سيد األدلة ٨أنتم تعلمون أن اإلقرار: قال

  .من أن يقع يف مهاوي األخطاء

                                                
 . رواه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي والبيهقي)  ١(
 . رواه مسلم وغريه)  ٢(
 .أي املعجب بنفسه املستكرب)  ٣(
 . رواه البزار بسند جيد)  ٤(
 . رواه أمحد والبزار واللفظ له)  ٥(
 . رواه أمحد وابن أيب الدنيا والبيهقي)  ٦(
 . هقيرواه أبو داود والبي)  ٧(
اإلقرار هو االعتراف بثبوت حق للغري على نفس املقر ولو يف املستقبل، وال بد أن يكون اإلقرار بلفظ دال على ثبـوت  )  ٨(

لفالن عندي ألف دينار، ويقوم مقام اللفظ إشارة األخرس املفهومة كما تقوم الكتابـة  : احلق للغري على نفس املقر حنو أن يقول
 . مقام اللفظ

كما يشترط يف املقر به أال يكون مما .. لشروط اليت ذكرها الفقهاء يف املقر أن يكون بالغا عاقال خمتارا غري سكران من ا)  ٩(
ال ميكن عقال وال شرعا ، كأن يقر بأنه ابن فالن وهو أكرب منه سنا أو يقر االبن بالتسوية بينه وبني أخته يف املـرياث ، فـاألول   

  .صول الشرع يف املرياثحمال عقال ، والثاين خمالف أل
أما املقر له فيشترط فيه أن يكون ممن يثبت له احلق ، فإن مل يكن كذلك مل يصح اإلقرار له كما لو أقر لبهيمة أو لدار مببلـغ  

كـالوقف  ) معنويـا (من املال مل يصح إقراره وكان باطال ألن البهيمة والدار ال متلك املال مطلقا إال أن يكون شخصا اعتباريـا  
  .كما يشترط إن كان املقر له أهال لالستحقاق أال يكذب املقر يف إقراره.. الشركة و

وإذا توفرت يف اإلقرار الشروط املطلوبة لزم املقر ما أقر به من مال أو قصاص ، وال ينفعه الرجوع إال إذا أقر حبد فله الرجوع 
  .سروقعن إقراره كما لو أقر بالزنا والسرقة ولكنه يلزمه رد املال امل

ومع أن اإلقرار سيد األدلة، وحجيته ثابتة بالكتاب والسنة، إال أنه ـ مع ذلك ـ يعترب حجة قاصرة على املقر ال يتعـداه إىل    
 .غريه ، فيؤاخذ به املقر وحده دون سواه ألن املقر ال والية له إال على نفسه



 ٢١٤ 

  .د املتهم الذي يقر مبا فعلهولكن ما أصعب أن جن.. نعلم ذلك: قلنا
لقد نشر ذلك بواسطة .. اإلسالم نشر نوعا من الوعي يف اتمع اإلسالمي جيعل حتقيق هذا سهال ميسورا : قال

  .لقد علم النفوس أن تصرب على أمل الدنيا ألا ال ميكن أن تصرب على أمل اآلخرة.. اإلميان باهللا واليوم اآلخر 
إمنا أنا بشر ، وإنكم ختتصمون إيل ، ولعل بعضكم أن يكون :( قول للخصوم إذا أتوهي لقد كان رسول اهللا 

أحلن حبجته من بعض فأقضي بنحو ما أمسع ، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فال يأخذه فإمنا أقطع له قطعة من النار 
  ١)فليأخذها أو ليتركها

: (  حقي لك، فقال رسول اهللا : ما لصاحبهعندما قال مرة هذا الكالم بكى اخلصمان وقال كل واحد منه
  )أما إذا فعلتما ذلك فاقتسماه وتوخيا احلق مث استهما مث حتلال

  .وفيهما الدليل على ما ميكن لإلميان أن يفعله يف هذا اجلانب.. والشك أنكم مسعتم بقصة ماعز والغامدية 
  فما غريه؟.. عرفنا هذا : قلنا
إخبار صادق يف جملس (تلك اليت عرفوها بقوهلم ..  ٢ي أهم وسائل اإلثباتأنتم تعلمون أن الشهادة ه: قال

  )احلكم بلفظ الشهادة إلثبات حق على الغري
                                                

 .رواه البخاري ومسلم)   ١(
  :بول الشهادةمن الشروط اليت ذكرها الفقهاء لق)  ٢(
  .أن يكون الشاهد بالغا عاقال مسلما عدال غري متهم يف شهادته لعداوة أو قرابة وأن يكون عاملا مبا يشهد به. ١
حىت ال يكون الشاهد مدعيا وشاهدا يف الوقت نفسه ، وذلـك   -إال يف شهادة احلسبة -تقدم الدعوى باحلق املشهود به . ٢

  .لشرب والسرقة وقطع الطريق يف حقوق اهللا تعاىل كحد الزنا وا
ويف هذا نظر، فقد أطلق اهللا تعاىل األمر .. طلب املدعي أداء الشهادة من الشاهد، فال تكون الشهادة إال بطلب من املدعي. ٣

﴾  به واللَّه بِمـا تعملُـونَ علـيم   وال تكْتموا الشهادةَ ومن يكْتمها فَإِنه آثم قَلْ﴿ :بالشهادة، ومل حيدده بطلب املدعي، قال تعاىل 
  )٢٨٣من اآلية: البقرة(

  .إذن القاضي للشاهد بأداء شهادته . ٤
  ) .أحتقق ( أو ) أعلم ( يف مستهل شهادته وال يقوم غريها مقامها كقوله ) أشهد(نطق الشاهد بكلمة . ٥
  .أن يقتصر الشاهد يف شهادته على ما ادعاه املدعي . ٦
أشهد مبثل ما شهد بـه هـذا   : ي الشاهد ما حتمله من الشهادة مصرحا به بلفظه ، فال يقبل من الشاهد أن يقولأن يؤد. ٧

  .الشاهد ، بل ال بد من تصرحيه هو مبا حتمله وقت أدائه الشهادة 
ييف الوقـائع ومـا   أن ينقل الشاهد ما مسعه أو رآه من وقائع إىل القاضي ، ال أن يشهد مبا يستنتجه هو مما رآه ؛ ألن تك. ٨

  .يستنتج منها وما يترتب عليها من آثار وأحكام كل ذلك متروك لتقدير القاضي واجتهاده 
إذا ارتاب القاضي يف الشهود فله أن يفرقهم ويسأل كل واحد عن شهادته على حده فإن اختلفوا سقطت شهادم ، وإن . ٩

  .اتفقوا حكم ا القاضي إن عرف عدالتهم 
دد الشهود النصاب احملدد حسب ما يشهدون عليه، ففي الشهادة على الزنا ال يقبل أقل من أربعـة رجـال   أن يبلغ ع. ١٠

عدول مسلمني، ويف بقية احلدود ـ وهي القذف والسرقة واحلرابة وشرب اخلمر والردة وكذلك القصـاص ـ فـإن نصـاب      
عة واإليالء وحنو ذلك يشترط شهادة رجلني ذكـرين أو  ويف النكاح والطالق والرج.. الشهادة املقبول هو شهادة رجلني عدلني 

ويف األموال وحقوقها كالقروض واإلتالف والديات والبيوع وحنوها نصاب الشهادة هـو رجـالن أو   .. شهادة رجل وامرأتني 
ن معهـن  ويف الوالدة والرضاع وعيوب النساء حتت الثياب تقبل شهادة النساء وحدهن دون أن يكـو .. رجل وامرأتان باتفاق 

 .رجل



 ٢١٥ 

  .. أجل : قلنا
  .ولكن الشهود قد ينكلون ويكتمون، وقد يكذبون ويرجفون: قال
  .وهذا أصعب ما يعترض الشهادة: قلنا
فأداء الشهادة .. ا إن سكتت عن املنكر، فهي شريكة فيه فرىب النفوس على أ.. لقد وضع اإلسالم حله : قال
﴿ يا أَيها الَّذين آمنوا كُونوا قَوامني :، وقال )٢من اآلية: الطالق(﴿  وأَقيموا الشهادةَ للَّه ﴾ :قال تعاىل ..  ١واجب

والدينِ والْأَقْربِني إِنْ يكُن غَنِياً أَو فَقرياً فَاللَّه أَولَى بِهِما فَال تتبِعوا الْهوى أَنْ بِالْقسط شهداَء للَّه ولَو علَى أَنفُِسكُم أَوِ الْ
اُء إِذَا ما دعوا ﴿ وال يأْب الشهد:، وقال )١٣٥:النساء) (تعدلُوا وإِنْ تلْووا أَو تعرِضوا فَإِنَّ اللَّه كَانَ بِما تعملُونَ خبِرياً

: البقرة(﴿ وال تكْتموا الشهادةَ ومن يكْتمها فَإِنه آثم قَلْبه واللَّه بِما تعملُونَ عليم ﴾ :، وقال ) ٢٨٢من اآلية: البقرة)(
  )٢٨٣من اآلية

   ٢)بالزور من كتم شهادة إذ دعي إليها كان كمن شهد: (  ويف احلديث قال رسول اهللا 
  عرفنا هذا، فما غريه؟: قلنا
  .. لقد اعتربت الشريعة الكذب يف الشهادة من أكرب الكبائر : قال

أال أنبئكم بأكرب : فقال  كنا جلوسا عند رسول اهللا : ففي احلديث عن أيب بكرة ـ رضي اهللا عنه ـ قال
، فما ) أال وقول الزور وشهادة الزور: (فقال - لس وكان متكئا فج - اإلشراك باهللا ، وعقوق الوالدين : الكبائر ثالثا 

                                                
نص الفقهاء على أن أداء الشهادة فرض كفاية؛ ملا ذكرنا من األدلة، فإذا حتملها مجاعة وقام بأدائها منهم من فيه كفايـة  )  ١(

﴿ :سقط األداء عن الباقني ، ألنّ املقصود ا حفظ احلقوق وذلك حيصل ببعضهم ، وإن امتنع الكلّ أمثوا مجيعاً لقول اللّه تعـاىل  
، وألنّ الشهادة أمانة فلزم األداء )٢٨٣من اآلية: البقرة(﴾  تكْتموا الشهادةَ ومن يكْتمها فَإِنه آثم قَلْبه واللَّه بِما تعملُونَ عليموال 

  .عند الطّلب
حلق على شهادته فإنه يتعـين عليـه   وقد يكون أداء الشهادة فرض عني إذا كان ال يوجد غريه ممن يقع به الكفاية ، وتوقّف ا

  .األداء ؛ ألنه ال حيصل املقصود إالّ به
إالّ أنه إذا كانت الشهادة متعلّقةً حبقوق العباد وأسباا أي يف حمض حق اآلدمي ، وهو ما له إسقاطه كالدين، فال بـد مـن   

متنع بعد الطّلب أمث ، وال جيوز له أن يشهد قبـل طلـب   طلب املشهود له لوجوب األداء ، فإذا طلب وجب عليه األداء ، ولو ا
 يباملشهود له ؛ لقول الن  ) : جل قبل أنى يشهد الرم ، مثّ يفشو الكذب حتم ، مثّ الّذين يلواس قرين ، مثّ الّذين يلوخري الن

  )يستشهد
للمشهود له ، فال يستوىف إالّ برضاه ، وإذا مل يعلم رب ملـن عنـده     وألنّ أداءها حق لها اسـتحباهد حتمهادة بأنّ الشالش

  .الشهادة إعالم رب الشهادة ا
وإذا كانت الشهادة متعلّقةً حبقوق اللّه تعاىل ، وفيما سوى احلدود ، كالطّالق والعتق وغريها من أسباب احلرمـات فيلزمـه   

  .حد من العباداألداء حسبةً للّه تعاىل عند احلاجة إىل األداء من غري طلب من أ
 يبتر مندوب إليه ؛ لقول النرقة وشرب اخلمر فالسنا والسا يف أسباب احلدود من الزوأم) :  من ستر مسلماً ستره اللّـه يف

  .وصرح احلنفية واملالكية بأنّ األوىل الستر إالّ إذا كان اجلاين متهتكاً.. ، وألنه مأمور بدرء احلد) الدنيا واآلخرة
وجب أداء الشهادة على إنسان ولكنه عجز لبعد املسافة ، كأن دعي من مسافة القصر أو كان سيلحقه ضرر يف بدنه أو وإذا 

علِّمكُم اللَّه وال يضار كَاتب وال شهِيد وإِنْ تفْعلُوا فَإِنه فُسوق بِكُم واتقُوا اللَّه وي﴿ :ماله أو أهله فال يلزمه األداء لقول اللّه تعاىل 
يملٍء عيبِكُلِّ ش اللَّه٢٨٢من اآلية: البقرة(﴾  و( يبوقول الن ،  ) :نفسـه لنفـع   )ال ضرر وال ضرار ه ال يلزمه أن يضروألن ،

 .غريه
 . رواه الطرباين من رواية من احتج به البخاري)  ٢(



 ٢١٦ 

  .١زال يكررها حىت قلنا ليته سكت
  ٢)اإلشراك باهللا ، وعقوق الوالدين ، وقتل النفس ، واليمني الغموس: الكبائر : ( وقال
   ٣)لن تزول قدما شاهد الزور حىت يوجب اهللا له النار: ( وقال 
أذناا من هول يوم القيامة ، وما يتكلم به شاهد الزور وال يفارق  إن الطري لتضرب مبناقريها وحترك: (وقال 

  ٤)قدماه األرض حىت يقذف به يف النار
عدلت شهادة الزور اإلشراك باهللا : ( صلى صالة الصبح، فلما انصرف قام قائما، فقال  وروي أن رسول اهللا 

  ٥)٣٠من اآلية: احلج(ان واجتنِبوا قَولَ الزورِ ﴾ ﴿ فَاجتنِبوا الرجس من الْأَوثَ:، مث قرأ )ثالث مرات
إن كان هذا فقط ما يستعمله القاضي من أساليب االستدالل على القضايا، فما أسهل أن : قام رجل منا، وقال 

  .فيزوروا ما شاء هلم أن يزوروا من غري رادع وال زاجر.. يتالعب احملتالون 
أتاحت الشريعة للقاضي أن يستعمل من األساليب العادلة ما يراه مناسبا لقد .. ليس ذلك فقط .. ال : قال

ومن اخلطأ ختصيصها .. وهلذا، فقد نص الفقهاء على أن البينة اسم لكل ما يبني احلق ويظهره .. للتعرف على القضايا 
  .٦بالشاهدين ، أو األربعة ، أو غري ذلك

أردت السفر إىل خيرب، : بن عبد اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ قالفعن جابر .. وقد ورد يف احلديث ما يدل على هذا 
إذا أتيت وكيلي فخذ منه مخسة عشر وسقا ، فإذا طلب : (إين أريد اخلروج إىل خيرب، فقال : ، فقلت لهفأتيت النيب 

  .مقام الشاهد، فهذا اعتماد يف الدفع إىل الطالب على جمرد العالمة ، وإقامة هلا  ٧)منك آية ، فضع يدك على ترقوته
  .. كيف حتملوا الشهادة؟ وأين حتملوها؟ : وقد نص الفقهاء كلهم بأن احلاكم إذا ارتاب بالشهود فرقهم وسأهلم

هل يقتضي صحة : ومثل ذلك ما إذا ارتاب بالدعوى سأل املدعي عن سبب احلق، وأين كان، ونظر يف احلال
  .. ذلك؟ 

واملدعى عليه وجب عليه أن يستكشف احلال ، ويسأل عن القرائن  ومثل ذلك إذا ارتاب مبن القول قوله كاألمني
  .اليت تدل على صورة احلال 

وقد ورد يف التراث الفقهي اإلسالمي الكثري من األخبار اليت تبني ثراء الطرق اليت استعملها قضاة اإلسالم يف 
  :٨التحري عن احلق

                                                
 . رواه البخاري ومسلم)  ١(
 . رواه البخاري)  ٢(
 . رواه ابن ماجه واحلاكم وصححه)  ٣(
 . رواه الطرباين)  ٤(
 . رواه الترمذي وابن ماجه)  ٥(
 . الطرق احلكمية البن القيم: انظر)  ٦(
 . رواه ابن ماجه وغريه)  ٧(
الطـرق  (نذكر هنا بعض ما أثر عن قضاة املسلمني وأويل األمر فيهم من طرق التحري،  وقد اعتمدنا فيها على كتاب )  ٨(
وال نرى شيئا يقرب مثل هـذه  .. وذلك جريا على عادتنا يف هذه السلسلة من التبسيط والتيسري واملتعة .. البن القيم ) كميةاحل

 .احلقائق مثل هذه الروايات



 ٢١٧ 

وجاءته امرأة ختاصم  - شهدت شرحيا : دث عنهقال الشعيب حي..  شريحوممن روي عنه ذلك القاضي الكبري 
يا شعيب ، إن إخوة : يا أبا أمية، ما أظن هذه البائسة إال مظلومة؟ فقال : فقلت .. فأرسلت عينيها وبكت  - رجال 

  .يوسف جاءوا أباهم عشاء يبكون
به فجحده ، فأتى استودع رجال من أمناء الناس ماال ، مث رجع فطل: حدث روح قال..  ١إياس بن معاويةومنهم 

انصرف واكتم أمرك ، وال تعلمه أنك أتيتين، مث عد إيل بعد يومني، فدعا إياس املودع، : إياسا فأخربه، فقال له إياس 
فأعد له موضعا ومحالني، : نعم، قال : قد حضر مال كثري ، وأريد أن أسلمه إليك ، أفحصني مرتلك ؟ قال : فقال 

إين أخرب : انطلق إىل صاحبك فاطلب املال، فإن أعطاك فذاك ، وإن جحدك فقل له : وعاد الرجل إىل إياس ، فقال 
مايل ، وإال أتيت القاضي ، وشكوت إليه ، وأخربته بأمري ، فدفع إليه ماله ، : القاضي، فأتى الرجل صاحبه فقال 

ال تقربين يا : ه وانتهره ، وقالقد أعطاين املال وجاء األمني إىل إياس ملوعده ، فزجر: فرجع الرجل إىل إياس ، فقال 
  .خائن 

تقلد بواسط رجل ثقة ، فأودع رجل بعض شهوده كيسا خمتوما ، وذكر أن فيه : وحدث يزيد بن هارون قال
ألف دينار، فلما طالت غيبة الرجل فتق الشاهد الكيس من أسفله وأخذ الدنانري ، وجعل مكاا دراهم ، وأعاد اخلياطة 

ه ، فطلب وديعته ، فدفع إليه الكيس خبتمه مل يتغري ، فلما فتحه وشاهد احلال رجع إليه ، كما كانت، وجاء صاحب
هو كيسك خبامتك فاستعدى عليه القاضي ، فأمر : إين أودعتك دنانري ، والذي دفعت إيل دراهم ، فقال : فقال 

منذ مخس عشرة سنة ، : فقال  منذ كم أودعك هذا الكيس؟: بإحضار املودع ، فلما صارا بني يديه قال له القاضي
فأخذ القاضي تلك الدراهم وقرأ سكتها ، فإذا فيها ما قد ضرب من سنتني أو ثالث ، فأمره بدفع الدنانري إليه ، 

  .وأسقطه ونادى عليه
أين دفعت إليه؟ : وروي أن رجال استودع لغريه ماال ، فجحده ، فرفعه إىل إياس ، فسأله فأنكر؟ فقال للمدعي 

اذهب إليها فلعلك دفنت املال عندها : شجرة ، قال : وما كان هناك ، قال : يف مكان يف الربية ، فقال : فقال 
اجلس حىت يرجع صاحبك ، وإياس يقضي وينظر إليه : ونسيت ، فتذكر إذا رأيت الشجرة ؛ فمضى ، وقال للخصم 

يا عدو اهللا ، إنك : ال ، قال : ؟ قال يا هذا ، أترى صاحبك قد بلغ مكان الشجرة: ساعة بعد ساعة، مث قال له 
  .اذهب معه فخذ حقك: ال أقالك اهللا، وأمر أن حيتفظ به حىت جاء الرجل ، فقال له إياس : أقلين ، قال : خائن، قال 

إحدامها محراء ؛ : جاء رجالن إىل إياس بن معاوية ؛ خيتصمان يف قطيفتني : وقال إبراهيم بن مرزوق البصري 
دخلت احلوض ألغتسل ، ووضعت قطيفيت ، مث جاء هذا ، فوضع قطيفته حتت : ؛ فقال أحدمها  واألخرى خضراء

: قطيفيت ، مث دخل فاغتسل ، فخرج قبلي ، وأخذ قطيفيت فمضى ا ؛ مث خرجت فتبعته ، فزعم أا قطيفته ؛ فقال 
                                                

 املثـل  يضـرب . .والذكاء الفطنة يف الدهر أعاجيب وأحد البصرة، قاضي: واثلة أبو املزين، قرة بن معاوية بن هو إياس)  ١(
 ودخـل . .بـه  أعجب أن أحق فأنا: قال نعم،: قالوا ؟ أقول ما أيعجبكم: فقال!  معجب أنك غري عيب فيك ما: له قيل هبذكائ
 ألفـوا  خيـار  قوم معنا: قال ؟ كيف: قالوا شراركم، من خياركم عرفت بلدكم قدمت يوم: أيام بعد الهلها فقال واسط مدينة
 مضر مفاخر من إياس: اجلاحظ قال.. .شراركم وكذلك خيارنا ألفه من ياركمخ أن فعلمت قوما، ألفوا شرار وقوم قوما، منكم
 زكـن ( مسـاه  كتـاب  وللمدائين. .اخللفاء عند وجيها ملهما الفراسة، عجيب نقابا، احلدس، صادق كان القضاة، مقدمي ومن
 .بواسط تويف. ).إياس



 ٢١٨ 

س هذا ، فخرج من رأس أحدمها ائتوين مبشط ؛ فأيت مبشط ، فسرح رأس هذا ، ورأ: ال ، قال : ألك بينة ؟ قال 
صوف أمحر ، ومن رأس اآلخر صوف أخضر ؛ فقضى باحلمراء للذي خرج من رأسه الصوف األمحر ، وباخلضراء 

  .للذي خرج من رأسه الصوف األخضر
على رجل  - مع رجال عدهلم  - وحدث عبد اهللا بن مصعب أن معاوية بن قرة شهد عند ابنه إياس بن معاوية 

فسأل .. يا أبا وائلة ، تثبت يف أمري ، فواهللا ما أشهدم إال على ألفني : رهم ، فقال املشهود عليه بأربعة آالف د
نعم ، كان الكتاب يف أوهلا والطية يف وسطها ، : أكان يف الصحيفة اليت شهدوا عليها فضل؟ قالوا: إياس أباه والشهود 

: أحيانا ، فيذكركم شهادتكم بأربعة آالف درهم ؟ قالوا  أفكان املشهود له يلقاكم: قال .. وباقي الصحيفة أبيض 
.. اذكروا شهادتكم على فالن بأربعة آالف درهم ، فصرفهم ، ودعا املشهود له : نعم ، كان ال يزال يلقانا ، فيقول 

ها يا عدو اهللا ، تغفلت قوما صاحلني مغفلني ، فأشهدم على صحيفة جعلت طيتها يف وسطها ، وتركت في: فقال 
بياضا يف أسفلها ، فلما ختموا الطية قطعت الكتاب الذي فيه حقك ألفا درهم ، وكتبت يف البياض أربعة آالف 
فصارت الطية يف آخر الكتاب ، مث كنت تلقاهم فتلقنهم ، وتذكرهم أا أربعة آالف ، فأقر بذلك ، وسأله الستر عليه 

  .، فحكم له بألفني وستر عليه
علمين : إن القضاء ال يعلم ، إمنا القضاء فهم ، ولكن قل : علمين القضاء فقال : عاوية وقال رجل إلياس بن م

  .من العلم
كنت يف جملس القاضي أيب حازم فتقدم رجل شيخ : حدث مكرم بن أمحد قال..  القاضي أبو حازمومنهم 

ما تريد : فقال القاضي للشيخ.. م نع: ما تقول ؟ قال : ومعه غالم حدث ، فادعى الشيخ عليه ألف دينار دينا ، فقال 
إن رأى القاضي أن حيبسه فهو أرجى حلصول مايل، فتفرس أبو حازم فيهما : ال ، فقال الشيخ : حبسه ؟ قال : ؟ قال

وحيك ، إين أعرف : مل أخرت حبسه؟ فقال : تالزما حىت أنظر يف أمركما يف جملس آخر ، فقلت له : ساعة، مث قال 
وجوه اخلصوم وجه احملق من املبطل ، وقد صارت يل بذلك دراية ال تكاد ختطئ ، وقد وقع إيل يف أكثر األحوال يف 

أن مساحة هذا باإلقرار عني كذبه، ولعله ينكشف يل من أمرمها ما أكون معه على بصرية ، أما رأيت قلة تقصيهما يف 
األحداث بفرط التورع حىت يقر مثل  الناكرة ، وقلة اختالفهما ، وسكون طباعهما مع عظم املال؟ وما جرت عادة

فنحن كذلك نتحدث إذ أتى اآلذن يستأذن على القاضي : هذا طوعا عجال ، منشرح الصدر على هذا املال ، قال 
أصلح اهللا القاضي ، إين بليت بولد يل حدث يتلف كل مال يظفر به من : لبعض التجار ، فأذن له ، فلما دخل قال 

فإذا منعته احتال حبيل تضطرين إىل التزام الغرم عنه ، وقد نصب اليوم صاحب القيان يطالب مايل يف القيان عند فالن 
بألف دينار حاال ، وبلغين أنه تقدم إىل القاضي ليقر له فيحبسه، وأقع مع أمه فيما ينكد عيشنا إىل أن أقضي عنه، فلما 

هذا من فضل : كيف رأيت ؟ فقلت : ل يل مسعت بذلك بادرت إىل القاضي ألشرح له أمره ، فتبسم القاضي ، وقا
علي بالغالم والشيخ ، فأرهب أبو حازم الشيخ ، ووعظ الغالم، فأقرا ، فأخذ الرجل ابنه : اهللا على القاضي ، فقال 

  .وانصرفا 
  ..وغريها من الروايات الكثرية : سكت قليال، مث قال

  .مهاوال ميكن تعمي.. ولكن ما تذكره مواهب شخصية : قال رجل منا
واليت .. ولكن علماء املسلمني مع ذلك ذكروا الفصول املطولة عنها .. للمواهب دور كبري فيها .. نعم : قال



 ٢١٩ 

  .ويتثبتوا منه.. أن يتعرفوا على احلق  ١أتاحت للقضاة وأعوام
نوا إِنْ جاَءكُم ﴿ يا أَيها الَّذين آم:وكان عمدم ذلك ما ورد يف النصوص من األمر بالتثبت كما قال تعاىل 

 ﴾ نيمادن ملْتا فَعلَى موا عبِحصفَت الَةهماً بِجوا قَويبصوا أَنْ تنيبفَت أببِن ق٦:احلجرات(فَاس (  
بينما امرأتان : قال عن سليمان  وكان عمدم يف استعمال املختلفة يف التحري ما حدث به رسول اهللا 

فدعامها سليمان . ما، جاء الذئب فأخذ أحد االبنني، فتحاكمتا إىل داود، فقضى به للكربى، فخرجتامعهما ابنان هل

                                                
  :ء مهامه، ومنهمذكر الفقهاء أن على القاضي أن يتخذ أعوانا يستعني م يف أدا)  ١(

فيتخذ منهم مجاعة يستشريهم فيما يعرض عليه من قضايا، وما ينبغي هلا من أحكام شـرعية مناسـبة،   : أهل العلم والفضل
والغرض من املشاورة تنبيه القاضي إىل ما عسى أن يكون قد فاته أو نسيه مما لـه تعلـق   .. وهذه املشاورة من القاضي مطلوبة 

حلكم مع بيان رأيهم يف احلكم املناسب ، وقد اشترطوا فيهم أن يكونوا من أهل االجتهاد والعدالـة حـىت   بالدعوى أو تأثري يف ا
  .ميكنهم الداللة على احلكم الشرعي للقضية

وهو الذي يكتب بني يدي القاضي حسبما ميلي عليه القاضي، وقد اشترط الفقهاء يف الكاتب أن يكون عدال وعلى : الكاتب
  .ه والدرايةقدر كاف من الفق

وهو الذي يقدم اخلصوم إىل القاضي ليقضي يف خصومتهم حبسب أسبقيتهم يف احلضور أو على حسب ترتيب رؤية : احلاجب
  .دعاواهم 

ومن وظيفته إعالم الناس بوقت جلوس القاضي للحكم ، وإعالمهم بوقت راحته ، وإخبار القاضـي مبـن يريـد    : البواب
  .إذا أذن له القاضي بالدخول أدخله وإال مل يدخله الدخول عليه والغرض من ذلك حىت 

فيتخذ القاضي مترمجا عدال أو مترمجني اثنني أو أكثر، فإن مل يكن عند القاضي مترجم خاص ترجم له عند احلاجـة  : املترجم
ن بترمجة أقوال املـدعني  ويقوم هؤالء املترمجو.. وجتوز ترمجة املرأة العدل عند احلاجة .. ثقة مأمون، ومترمجان أفضل من الواحد 

  .أو املدعى عليهم أو الشهود إذا كان القاضي ال يعرف لغتهم
وهو الذي يقوم على رأس القاضي ويقيم اخلصوم إذا انتهت اخلصومة ليخرجوا من جملس القضاء وهو الذي ميثـل  : اجللواز

  .الشرطة اليت حتفظ األمن يف احملكمة وحتمي القاضي 
القاضي وجوبا ليشهدوا على القرارات اليت تصدر من اخلصوم وحيفظها ويدلوا ا عند احلاجـة ،  وهؤالء حيضرهم : الشهود

  .وينبغي أن تتوفر فيهم العدالة الالزمة لتحمل الشهادة وأدائها 
ووظيفتهم إحضار اخلصوم إىل جملس القضاء إذا استعدى عليهم أصحاب احلقوق، وينبغي أن يكونـوا مـن ذوي   : األجرياء

  .واألمانة والبعد عن الطمع، وهؤالء أيضا ميثلون جزء من شرطة احملاكم الدين 
  .وهؤالء رجال عدول خيتارهم القاضي دون أن يكونوا معلومني للناس لتزكية الشهود بعد السؤال عنهم : املزكون
تخاصـمني أو غريهـم إذا   هؤالء نفر من الرجال األكفاء يكونون يف جملس القضاء ليزجروا من ينبغي زجره من امل: املؤدبون

وهؤالء أيضا يتبعـون لشـرطة   .. أساءوا األدب يف جملس القضاء ، وهلم احلق يف إخراجهم من الس إذا مل يكفوا عن إساءم 
  .احملاكم 

خربة  وهؤالء خيتارهم القاضي من أهل العدالة واألمانة واخلربة يف األمور اليت تدخل يف أعمال القضاء وحتتاج إىل: أهل اخلربة
  .معينة مثل تقومي األشياء وإجراء قسمة العقار واملنقول وحنو ذلك 

ومن واجباته أن يرفع إىل القاضي كل يوم أحوال احملبوسني، وما جيري يف السجن حىت يزيل الظلم ، ويطلق سراح : السجان
  .من ال يستحق البقاء يف السجن، وكذا من انقضت مدة سجنه

األعوان من خيتارهم القاضي بنفسه كأهل العلم والفضل الذين يستشريهم ، وكاملزكني والشهود ،  وننبه هنا إىل أن من هؤالء
ويتقاضى أعوان القضاء أرزاقا من بيت املال مقابل عملهم كل .. ومنهم من يعينه احلاكم أو األمري كالكاتب واحلاجب والبواب 

 .حسب اختصاصه ونوعية عمله



 ٢٢٠ 

  .١يرمحك اهللا هو ابنها، ال تشقه، فقضى به للصغرى: هاتوا السكني أشقه بينهما، فقالت الصغرى: فقال
ي الْحرث إِذْ نفَشت فيه غَنم الْقَومِ وكُنا لحكْمهِم ﴿ وداوود وسلَيمانَ إِذْ يحكُمان ف:وأشار إىل هذا قوله تعاىل 

 ينداه٧٨(ش (رالطَّيو نحبسالَ يالْجِب وداود عا منرخسا ولْمعا وكْما حنيا َآتكُلانَ وملَيا ساهنمفَفَه نيلا فَاعكُنو 
  ) األنبياء(﴾ )٧٩(

احلرث الذي نفشت فيه الغنم إمنا كان كرما نفشت فيه الغنم، فلم تدع فيه : (روى املفسرون يف تفسريها وقد
ال بل تؤخذ الغنم فيعطاها أهلُ الكرم، : ورقة وال عنقودا من عنب إال أكلته، فأتوا داود، فأعطاهم رقاا، فقال سليمان

فيصلحوه ويعمروه حىت يعود كالذي كان ليلة نفَشت فيه الغنم، مث فيكون هلم لبنها ونفعها، ويعطى أهل الغنم الكرم 
  )يعطَى أهل الغنم غنمهم، وأهل الكرم كرمهم

ومما يدل على اهتمام القضاة ذا واستفادم منه ما حدث به محيد؛ أن إياس بن معاوية ملا استقضى أتاه احلسن 
رجل اجتهد فأخطأ، فهو يف النار، ورجل مال به اهلوى : قضاةيا أبا سعيد، بلغين أن ال: ما يبكيك؟ قال: فبكى، قال

إن فيما قص اهللا من نبأ داود وسليمان، : فقال احلسن البصري. فهو يف النار، ورجل اجتهد فأصاب فهو يف اجلنة
نَ إِذْ يحكُمان في ﴿ وداود وسلَيما:عليهما السالم، واألنبياء حكما يرد قول هؤالء الناس عن قوهلم، قال اهللا تعاىل 

إن : مث قال احلسن. الْحرث إِذْ نفَشت فيه غَنم الْقَومِ وكُنا لحكْمهِم شاهدين ﴾ فأثىن اهللا على سليمان ومل يذم داود
﴿ يا داود إِنا :مث تال  ال يشترون به مثنا قليال وال يتبعون فيه اهلوى، وال خيشون فيه أحدا،: اهللا اختذ على احلكماء ثالثًا

﴿ فَال :، وقال )٢٦:ص(ه ﴾ جعلْناك خليفَةً في األرضِ فَاحكُم بين الناسِ بِالْحق وال تتبِعِ الْهوى فَيضلَّك عن سبِيلِ اللَّ
 ﴾ نوشاخو اسا النوشخ٤٤:املائدة(ت( وقال ،:وا بِآيرتشال تيال ﴾ ﴿ وا قَلني ثَمات)٤٤:املائدة(  

  :ـ احلكم ٢
  .عدالة احلكمعرفنا عدالة اإلثبات، فحدثنا عن : قلنا
وهي تدل على .. سأذكر لكم بعضها .. تتجلى العدالة يف احلكم من خالل مظاهر كثرية ذكرها الفقهاء : قال

  :غريها
ضي أن يأذن لغري املتخاصمني ، أن حيضروا جملس فقد ذكر الفقهاء أن على القا..  عالنية جملس القضاءأوهلا 

القضاء، ويسمعوا ويشاهدوا كل ما يدور فيه ، من دعوى ، ودفاع ، ومساع شهود وحنو ذلك مما يلزم لنظر الدعوى 
  .٢والفصل فيها

م وأقضية خلفائه الراشدين من بعده كلها كانت تت ومما يدل على هذا من املصادر األصلية أن أقضية الرسول 

                                                
 . مهارواه البخاري ومسلم وغري)  ١(
واليت ال يرغب اخلصمان أو أحدمها يف إفشائها وإطالع .. استثىن الفقهاء من هذا القضايا اليت تتطلب السرية الشخصية )  ٢(

فمثل هذه القضايا يرخض يف إجرائها سرية ال حيضرها سـوى  .. الناس عليه كقضايا النكاح والطالق وحقوق الزوجية وحنوها 
ثقة فال بـأس   -الشرطي  -وإن كان اجللواز : (ضي مما يستوجب النظر حضورهم يقول السمناينالقاضي واخلصمني وأعوان القا

أن يقف يسمع وبعده أوىل ، ألن اخلصومة تكون يف أمور رمبا شنيعة بني الرجال والنساء ، أو مضحكة ال يؤمن أن يؤدي ذلـك  
 )  ٣٤/ ١روضة القضاة للسمناين : انظر ) (إىل ما يكره



 ٢٢١ 

  .وهو مكان عام يؤمه ويقصده كل مسلم..  ١يف املسجد
وقال اإلمام .. ومثل ذلك ما روي عن علي بن أيب طالب ـ رضي اهللا عنه ـ من أنه كان يقضي يف السوق 

أحب أن :( وقال اإلمام الشافعي) .. وقضي حيىي بن يعمر يف الطريق ، وقضى الشعيب على باب داره : ( البخاري
  )موضع بارز للناس ال يكون دونه حجاب وأن يكون متوسطا للمصر يقضي القاضي يف

وقد روي عن عثمان بن .. بل إن الفقهاء نصوا على استحباب دعوة العلماء وأهل الفضل حلضور جملس القضاء 
اذهب فادع عليا ، وقال : عفان ـ رضي اهللا عنه ـ أنه كان إذا جلس يف املسجد ، وجاءه اخلصمان قال ألحدمها

ما : تكلما مث يقبل على القوم، فيقول: ، مث يقول هلما اذهب فادع طلحة والزبري ، ونفرا من أصحاب النيب : خر لآل
  .تقولون ؟ فإن قالوا ما يوافق رأيه أمضاه ، وإال نظرا فيه فيقومان وقد سلما

ينتظر النصر ، وأن الظامل يا معشر القوم اعلموا أن املظلوم : (وكان شريح إذا جلس للقضاء ينادي مناد من جانبه
  .وهذا دليل على أن احملاكمة كانت تتم عالنية أمام مجيع الناس) .. ينتظر العقوبة ، فتقدموا رمحكم اهللا

  فما غريه؟.. وحنن نعرف أمهيته .. عرفنا هذا : قلنا
للخصوم إال إذا وعدم اإلمهال الطويل .. والنطق باحلكم إذا توفرت شروطه  املسارعة بالفصل يف الرتاع: قال

حيث كان يقضي بني اخلصوم يف جملس .. يف القضاء  وقد كان هذا سنة رسول اهللا .. اقتضت املصلحة ذلك
، وكما قضى بني ٢املخاصمة، ومل يكن يرجئهم إىل وقت آخر كما قضى بني الزبري واألنصاري يف ماء شراج احلرة

  .٣النصف يف دينكعب بن مالك وعبد اهللا بن أيب حدرد بالصلح بينهما ب
أما بعد فإين كتبت إليك :( وهكذا كان القضاء يف عهد خلفائه الراشدين فقد جاء يف رسالة عمر إىل بعض والته

يف القضاء بكتاب مل آلك فيه ونفسي خريا، فالزم خصاال يسلم دينك ، وتأخذ بأفضل حظك عليك، إذا حضر 
ضعيف حىت جيترئ وينبسط لسانه، وتعاهد الغريب فإنه إن طال اخلصمان فالبينة العدول، واألميان القاطعة، أدن ال

حبسه ترك حقه، وانطلق إىل أهله، وإمنا أبطل حقه من مل يرفع به رأسا، واحرص على الصلح بني الناس ما مل يستنب 
  ٤)لك القضاء

القول يف مقصد  بقي علينا إكمال:( وقد ذكر الفقهاء سر املسارعة يف هذا، فقال الشيخ حممد الطاهر بن عاشور
التعجيل بإيصال احلقوق إىل أصحاا وهو مقصد من السمو مبكانه ، فإن اإلبطاء بإيصال احلق إىل صاحبه عند تعينه 

                                                
  :لفقهاء يف جواز جلوس القاضي يف املسجد للحكم على األقوال التاليةاختلف ا)  ١(

جواز جلوس القاضي يف املسجد للحكم ، واجلامع أوىل ، ألنه أشهر ، وخيتار مسجداً يف وسط البلد ، لـئالّ   :القول األول
كان يفصل  ستدلوا لذلك بأن رسول اللّه وهو قول احلنفية واحلنابلة واملالكية يف الصحيح من املذهب ، وا.. يبعد على قاصديه

  .، ولئالّ يشتبه على الغرباء مكانه)إنما بنيت املساجد لذكر اللّه وللحكم: (قال بني اخلصوم يف املسجد، وروي أنه 
كراهة جلوس القاضي يف املسجد للحكم، وهو قول الشافعية يف األصح، فيستحب عندهم للقاضي أن جيلـس  : القول الثاين

يف دار ال يف مسجد، صوناً له عن ارتفاع األصوات ، واللّغط الواقعني مبجلس القضاء عادة ، وألنّ القضاء قد حيضره مشرك وهو 
صجنس بالن. 

 . رواه البخاري ومسلم)  ٢(
 .رواه البخاري ومسلم)  ٣(
 . ٦٦/  ١٦، وذكره السرخسي يف املبسوط  ٧٥ - ٧٤/  ١ذكره وكيع يف أخبار القضاة )  ٤(



 ٢٢٢ 

حرمان صاحب احلق من االنتفاع حبقه ، وذلك إضرار : بأكثر مما يستدعيه تتبع طريق ظهوره يثري مفاسد كثرية، منها
االنتفاع بشيء ليس له وهو ظامل للمحق، ومنها استمرار املنازعة بني احملق واحملقوق  به ، ومنها إقرار غري املستحق على

ويف ذلك فساد حصول االضطراب يف األمة ، فإن كان يف احلق شبهة للخصمني ومل يتضح احملق، من احملقوق ففي 
كل شبهته، ويف كال احلالني حتصل اإلبطاء مفسدة بقاء التردد يف تعيني صاحب احلق وقد ميتد التنازع بينهما يف ترويج 

مفسدة تعريض األخوة اإلسالمية للوهن واالخنرام ، ومنها تطرق التهمة إىل احلاكم يف تريثه بأنه يرد إمالل احملق حىت 
يسأم متابعة حقه، فيتركه فينتفع احملقوق ببقائه على ظلمة فتزول حرمة القضاء من نفوس الناس، وزوال حرمته من 

  ١)عظيمة النفوس مفسدة
  .لقد ذكرت أن املصلحة قد تقتضي تأخري النطق باحلكم: قال رجل منا

  :واعتربوا لذلك مصاحل.. لقد ذكر فقهاؤنا هذا : قال
وقد أمر اهللا تعاىل بالصلح ورغب فيه يف مواطن كثرية، قال .. منها أن يعطيهما القاضي بالتأخري فرصة للصلح 

  ) ١٢٨من اآلية: ءالنسا(﴿ والصلْح خير ﴾ :تعال 
:( يف األمور عامة ويف املنازعات خاصة، ولذا ملا تنازع عنده رجالن يف مواريث هلما قال هلما وأرشد إليه 

   ٢)اذهبا فاقتسما، مث توخيا إىل احلق مث استهما مث ليحلل كل منكما صاحبه
ن عمر ـ رضي اهللا عنه ـ يف وقد روي ع.. ويتأكد الصلح إذا كانت املنازعات بني قرابة أو بني أهل فضل 

ردوا اخلصوم إذا : (، وقال )ردوا اخلصوم لعلهم أن يصلحوا، فإن فصل القضاء حيدث بني القوم الضغائن:(ذلك قوله
  )كانت بينهم قرابة فإن فصل القضاء يورث بينهم الشنآن

أو كانت الدعوى يف أمور  ومن املصاحل املعتربة يف التأخري زيادة التحري، خاصة يف القضايا اليت فيها، لبس
درست وتقادمت وتشات، فإن القاضي حياول يف الصلح، فإن أبياه، فال يعجل يف احلكم، بل يؤخرمها إىل البيان، فإن 

وإذا اتصلت به احلادثة واستنارت احلجة ألحد اخلصمني (عجل احلكم قبل البيان مل يصح احلكم، قال ابن قدامة 
  ٣)ا بالصلح، فإن أبيا أخرمها إىل البيان، فإن عجلها قبل البيان مل يصح حكمهحكم، وإن كان فيها لبس أمرمه

وقد اشترط العلماء يف أمر القاضي بالصلح أال يتبني له وجه احلكم، فعلى هذا فمىت تبني له الظامل من املظلوم مل 
كلة، أما إذا استنارت احلجة ألحد إمنا يسعه الصلح يف األمور املش: ( يسعه من اهللا إال فصل القضاء، قال أبو عبيد 

اخلصمني وتبني له موضع الظامل، فليس له أن حيملهما على الصلح، وحنوه قول عطاء واستحسنه ابن املنذر، وروي عن 
  ٤)شريح أنه ما أصلح بني متحاكمني إال مرة واحدة

عدل يف الصلح، بل يصلح صلحا والصلح اجلائر هو الظلم بعينه، وكثري من الناس ال يعتمد ال: ( وقال ابن القيم
وكثري من الظلمة املصلحني يصلح بني القادر .. ظاملا جائرا، فيصاحل بني الغرميني على دون الطفيف من حق أحدمها 

الظامل واخلصم الضعيف املظلوم مبا يرضي به القادر صاحب اجلاه، ويكون له فيه احلظ ، ويكون اإلغماض واحليف فيه 
                                                

 .  ٥٠٨مقاصد الشريعة البن عاشور : انظر )  ١(
 .رواه أمحد وابن أيب شيبة)   ٢(
 .  ٢٩/  ١٤املغين البن قدامة )  ٣(
 .٢٩/  ١٤املغين البن قدامة )   ٤(



 ٢٢٣ 

ه قد أصلح ، وال ميكن املظلوم من أخذ حقه وهذا ظلم، بل ميكن املظلوم من استيفاء حقه، مث على الضعيف، ويظن أن
   ١)يطلب إليه برضاه أن يترك بعض حقه بغري حماباة لصاحب اجلاه وال يشتبه باإلكراه لآلخر باحملاباة وحنومها

نته، فمما جاء يف رسالة عمر ـ رضي اهللا ومن املصاحل املعتربة يف التأخري إمهال مدعي البينة الغائبة حىت حيضر بي
واجعل ملن ادعى حقا غائبا أمدا ينتهي إليه ، فإنه أثبت للحجة وأبلغ يف العذر، فإن أحضر بينة إىل :( عنه ـ يف القضاء

  )ذلك األجل أخذ حبقه وإال وجهت عليه القضاء
قد تكون حجته أو بينته غائبة ، فلو عجل هذا من متام العدل، فإن املدعي : (وقد علق على هذا ابن القيم بقوله 

عليه باحلكم بطل حقه ، فإذا سأل أمدا حتضر فيه حجته أجيب إليه وال يتقيد ذلك بثالثة أيام ، بل حبسب احلاجة فإن 
ظهر عناده ومدافعته للحكم مل يضرب له أمدا ، بل يفصل احلكومة ، فإن ضرب هذا األمد إمنا كان لتمام العدل ، فإذا 

   ٢)فيه إبطال للعدل مل جيب إليه اخلصمكان 
  فما غريه؟.. وعرفنا أمهيته .. عرفنا هذا : قلنا
فالناس ـ يف نظر اإلسالم .. فال متيز فئة من الناس بأحكام خاصة ا .. يف األحكام  التسوية بني اخلصوم: قال

  . ياز ألحد على أحدـ مهما علت مقامام، أو مست منازهلم، فهم أمام شرع اهللا متساوون، ال امت
قال .. واليت يتخذها القضاة قانوم الذي حيكمون من خالله .. وهذا ما تنص عليه النصوص املقدسة الكثرية 

دلِ إِنَّ اللَّه نِعما يعظُكُم بِالْع﴿ إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَمانات إِلَى أَهلها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا :تعاىل 
﴿ إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْأحسان وإِيتاِء ذي الْقُربى وينهى عنِ :، وقال)٥٨:النساء) (بِه إِنَّ اللَّه كَانَ سميعاً بصرياً

لَّكُملَع ظُكُمعيِ يغالْبكَرِ ونالْماِء وشونَ الْفَحذَكَّراءَ :، وقال )٩٠:النحل) (تدهش لَّهل نياموا قَووا كُوننآم ينا الَّذها أَيي ﴿
قُوا اللَّهاتى وقْولتل بأَقْر ولُوا هدلُوا اعدعلَى أَلَّا تمٍ عآنُ قَونش كُمنرِمجال يو طسبِالْقبِم بِريخ لُونَ ﴾   إِنَّ اللَّهمعا ت

  ) ٨:املائدة(
ويف احلديث أن أن امرأة من بين خمزوم سرقت حليا وقطيفة، فبعث قومها أسامة بن زيد بن حارثة ليشفع فيها، 

يا أسامة أتشفع يف حد من حدود اهللا؟ وأمي اهللا لو أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت : ( قائال فرده الرسول 
  ) يدها

إمنا هلك : ( ألسامة بن زيد إىل أن العدول عن العدل سبب هالك األمم املتقدمة، فقال يف جوابه وقد أشار 
  ٣)الذين من قبلكم أم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد

يف أحكامهم بني فكانوا ال يفرقون .. من أويل األمر من املسلمني  وقد توارث هذه السنة ورثة رسول اهللا 
وقد كتب عمر بن اخلطاب ـ رضي اهللا عنه ـ يف رسالته أليب موسى األشعري قاضيه على .. شريف ووضيع 

آس بني الناس يف وجهك وجملسك وقضائك، حىت ال يطمع شريف يف حيفك، وال ييأس ضعيف من : ( الكوفة يقول 
  )عدلك

                                                
 .١/١٠٩:أعالم املوقعني )   ١(
 .  ١/١١٠: أعالم املوقعني )  ٢(
 . رواه البخاري ومسلم)  ٣(



 ٢٢٤ 

يف قدامة بن مظعون اجلمحي، وكان صهر عمر بن فقد نفذ حد الشرب .. وقد طبق ذلك يف سلوكه وقضاياه 
  .، وكان حينها أمريا على البحرين١اخلطاب على أخته

وعندما أعرايب على رداء جبلة بن األيهم، وهو يطوف حول الكعبة، فكرب ذلك عليه وهو أمري يف قومه، فلطم 
  .ى املألاألعرايب املسلم، فشكا األعرايب إىل عمر بن اخلطاب، فقضى بلطم األمري عل

  .. وهكذا كان أولياء األمر يف كثري من فترات التاريخ اإلسالمي 
ففي عهد الدولة العباسية، ادعى مجاعة ضد اخلليفة املنصور، أمام القاضي حممد بن عمران الطلحي، فأرسل 

د مساع أقوال القاضي إىل اخلليفة يستدعيه، فاستجاب اخلليفة وحضر جملس القضاء، وأجلسه القاضي مع اخلصوم، وبع
طريف القضية حكم القاضي ضد اخلليفة، وبعد انصراف الناس وعودة اخلليفة إىل دار اخلالفة استدعى القاضي الطلحي، 

جزاك اهللا عن دينك ونبيك وعن حسبك وعن : فذهب وهو خيشى غضب السلطان، وملا مثل بني يديه قال له املنصور
  .٢خليفتك أحسن اجلزاء

ثري من الفروع اليت جتعل من املساواة أمرا عمليا، ال جمرد مثل أخالقية ختضع ألمزجة وقد ذكر الفقهاء الك
  .. القضاة

فذكروا أن على القاضي أن يساوي بني اخلصوم يف جملس القضاء يف كل شيء، باجللوس والسالم والنظر 
يف احلكومة فمىت خص أحد  إذا عدل احلاكم يف هذا بني اخلصمني فهو عنوان عدله:( واملخاطبة ، قال ابن القيم

.. اخلصمني بالدخول عليه أو القيام له أو بصدر الس واإلقبال عليه والبشاشة له والنظر إليه كان عنوان حيفه وظلمه
طمعه يف أن تكون احلكومة له فيقوى قلبه : ويف ختصيص أحد اخلصمني مبجلس أو إقبال أو إكرام مفسدتان إحدامها 

   ٣)اآلخر ييأس من عدله ويضعف قلبه وتنكسر حمجته وجنانه ، والثانية أن
وال ينفذ : قال الفقهاء. وذكروا أن على القاضي أن ميتنع من النظر يف دعوى أقاربه ، لتأمني حياده جتاه اخلصوم

  .حكمه لنفسه وال ملن ال تقبل شهادته له كوالده وولده وزوجته وال على عدوه
حد اخلصمني دون اآلخر، أو تلقينه حجته، أو تعليمه كيف يدعي إال أن وذكروا أنه حيرم على القاضي مسارة أ

  .يترك ما يلزمه ذكره يف الدعوى ليتضح للقاضي حترير الدعوى
وذكروا أنه حيرم على القاضي أن يضيف أحد اخلصمني أو يستضيفه لئال يكون إعانة على خصمه وكسر قلبه ، 

اهلدية ممن مل يكن يهديه قبل واليته أو ممن كانت له حكومة مطلقا؛ ومثل ذلك حرمت الشريعة على القاضي أن يقبل 
كل ذلك لقاعدة سد . ألن قبوهلا ممن مل جتر عادته مبهاداته ذريعة إىل قضاء حاجته فيقوم عنده شهوة لقضاء حاجته

  .الذرائع املعتربة يف الشريعة
وكيال ال يعرف به خشية احملاباة وحفاظا وذكروا أنه يكره للقاضي أن يبيع أو يشتري بنفسه، ولكن جيعل له 

  .على احلياد املطلوب

                                                
 .منني حفصة ـ رضي اهللا عنها ـ بنت عمر وقيل هو خال أم املؤ)  ١(
 .  ٣٢٧/  ٣٢تاريخ مدينة دمشق البن عساكر )  ٢(
 .  ١/٨٩أعالم املوقعني )  ٣(



 ٢٢٥ 

وغريها من الفروع الكثرية اليت حتاول أن جتعل من املساواة أمام القضاء أمرا عمليا حقيقيا ال جمرد مثل 
  .١وخياالت
  فما غريه؟.. وعرفنا أمهيته .. عرفنا هذا : قلنا
فال حياكمون الناس إال .. يف أحكامهم مع الظواهر ال البواطن أن يتعاملوا  لقد حثت الشريعة القضاة على: قال

  .. مبا بدر منهم 
لقد نص الفقهاء على أن القضاء يقع وفق اإلثبات املظهر للواقعة واحلق أمام القاضي، فإذا كان اإلثبات صحيحا 

هرا وباطنا، فيحكم للمدعى بالشيء يف الظاهر والباطن ومطابقا للواقع وصادقا يف نفس األمر، فإنه يؤثر يف املدعى به ظا
ظاهرا، وحيل له أخذه واستعماله واستغالله ومتلكه واالستفادة منه باطنا فيما بينه وبني اهللا، أي ينفذ احلكم يف الدنيا 

  .واآلخرة
 أما إذا كان اإلثبات غري مطابق للواقع، وكان ظاهره خيالف باطنه، فإن حكم احلاكم املبين على اإلثبات ال حيل
حالال، وال حيرم حراما، وال يغري الشيء عما هو عليه يف الواقع ونفس األمر، وإمنا ينفذ يف الظاهر فقط عند من ال يعلم 

  .احلقيقة والباطن، وتترك البواطن هللا، وترتبط باحلساب والعقاب األخروي
أبلغ من بعض فأقضي له  إمنا أنا بشر وإنه يأتيين اخلصم فلعل بعضكم أن يكون:( وقد كنت ذكرت لكم قوله 

إمنا أنا بشر وإنكم (، ويف لفظ )بذلك فمن قضيت له حبق مسلم فإمنا هي قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها
ختتصمون إيل ولعل بعضكم أن يكون أحلن حبجته من بعض فأقضي حنو ما أمسع فمن قضيت له حبق أخيه شيئا فال 

من حلف على ميني يقتطع ا مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي :( وقال . . ٢)يأخذه فإمنا أقطع له قطعة من النار
  ٣)اهللا وهو عليه غضبان

  فما غريه؟.. وعرفنا أمهيته .. عرفنا هذا : قلنا
لينظر فيه هل هو موافق .. ما ذكره الفقهاء من أن على القاضي أن يبني دليله الذي اعتمد عليه يف أحكامه : قال

﴿ وأَن احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه وال :قال تعاىل .. فال يصح احلكم يف اإلسالم إال بشرع اهللا .. هلا  للشريعة أم خمالف
 لَما فَاعلَّووفَإِنْ ت كإِلَي لَ اللَّهزا أَنضِ معب نع وكنفْتأَنْ ي مهذَراحو ماَءهوأَه بِعترِيتا يمأَن وبِهِمضِ ذُنعبِب مهيبصأَنْ ي اللَّه د

﴿ فَال وربك ال يؤمنونَ حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثُم ال :، وقال )٤٩:املائدة) (وإِنَّ كَثرياً من الناسِ لَفَاسقُونَ
سيو تيا قَضمجاً مرح فُِسهِمي أَنوا فجِديماً ﴾ يلسوا ت٦٥:النساء(لِّم (  

فبسنة رسول : فإن مل جتد قال : بكتاب اهللا قال : قال ) كيف تقضي؟:(ملعاذ ملا بعثه قاضيا إىل اليمن وقال 
   ٤)اجتهد رأي وال آلو: (فإن مل جتد قال : اهللا قال 

القواعد العامة ، واألصول اجلامعة، فإن مل جيد القاضي نصا صرحيا يف القضية اليت يريد أن حيكم فيها اجتهد وفق 
يف الشريعة اإلسالمية ووفق قاعدة جلب املصاحل ودرء املفاسد، وقاعدة حتقيق العدل ووفق األحكام الفقهية االجتهادية 

                                                
 . سنرى تفاصيل أكثر عن هذا يف الفصل الذي خصصناه للمساواة يف هذه الرسالة)  ١(
 . رواه البخاري ومسلم)  ٢(
 .رواه البخاري ومسلم)   ٣(
 . د والترمذيرواه أبو داو)  ٤(



 ٢٢٦ 

  .يف الفقه اإلسالمي املبنية على الدليل
ستندين يف ذلك إىل فعله ونص الفقهاء على أن على القاضي أن يبني علة احلكم الذي حكم به، واحلكمة منه، م

  .. فقد كان ا، فقد قضى حبضانة ابنة محزة خلالتها وقال مبينا علة ذلك اخلالة مبرتلة :( يعلل لألحكام اليت حيكم
   ١)األم

  فما غريه؟.. عرفنا هذا : قلنا
سالمية من فمقاصد الشريعة اإل..  التنفيذ اجلربي لألحكام القضائيةما أمرت به الشريعة من ضرورة : قال

القضاءـ  وهي إظهار احلق، وقمع الباطل، ورد احلقوق ألصحاا، وردع الظامل، ونصرة املظلوم، ورفع مظلمته ـ ال 
  .تتحقق إال بذلك

قال عمر ـ رضي اهللا عنه ـ يف كتابه .. وألجل هذا كفل نظام القضاء يف اإلسالم تنفيذ احلكم بعد صدوره 
  )أديل إليك فإنه ال ينفع تكلم حبق ال نفاذ له فافهم إذا:( أليب موسى األشعري

والية احلق نفوذه فإذا مل ينفذ كان ذلك عزال له عن واليته ، فهو مبرتلة : (وقد علق ابن القيم على ذلك بقوله 
الوايل العادل الذي يف توليته مصاحل العباد يف معاشهم ومعادهم فإذا عزل عن واليته مل ينفع، ومراد عمر بذلك 

ريض على تنفيذ احلق إذا فهمه احلاكم وال ينفع تكلمه به إن مل يكون له قوة تنفيذه ، فهو حتريض منه على العلم التح
﴿ واذْكُر عبادنا إِبراهيم :باحلق والقوة على تنفيذه ومدح اهللا سبحانه أويل القوة يف تنفيذ أمره والبصائر يف دينه فقال 

: القوة على تنفيذ أمر اهللا، واملراد باألبصار: ، فاملراد األيدي هنا)٤٥:ص(لي الْأَيدي والْأَبصارِ ﴾ وإِسحاق ويعقُوب أُو
  ٢)البصائر يف دينه

جرى يف جواز العمل يف السلطنة بالسياسة : ( بل نص الفقهاء على ضرورة التشديد يف التنفيذ، قال ابن عقيل 
  )من القول به إمامأنه هو احلزم ، وال خيلو : الشرعية 
  فهل هناك غريه؟.. عرفنا هذا، وعرفنا أمهيته : قلنا
لقد ت الشريعة القاضي أن يقضي، وهو يف حالة نفسية مشوشة لئال يؤثر ذلك على أحكامه، ففي : قال

، وسر ذلك هو أن الغضب يشوش عليه قلبه وذهنه، ٣)ال يقضي القاضي بني اثنني وهو غضبان: ( احلديث قال 
  .نعه من كمال الفهم ، وحيول بينه وبني استيفاء النظر ، ويعمي عليه طريق العلم والقصدومي

ومثل هذا كل ما ميكن أن يعرض له من هم مزعج وخوف مقلق وجوع وظمأ الشديد وشغل للقلب مانع من 
  .الفهم

  :الرمحة
  .كام اليت ختدم الرمحةفما وضعت من األح.. عرفنا ما وضعته الشريعة من أحكام ختدم العدالة : قلنا
  ..فال حظ لقاسي القلب يف هذا الدين .. الرمحة يف ديننا أصل أصوله : قال

                                                
 .رواه البخاري وغريه)   ١(
 .  ١/٨٩: أعالم املوقعني )  ٢(
)٣   ( 



 ٢٢٧ 

  فما جتليات الرمحة يف هذا؟: قلنا
  .سأقتصر لكم على بعض جمامعها.. كثرية جدا : قال

ر القضاء وهو من مفاخ..  ١ديوان املظاملمنها أن الشريعة وضعت جهازا مقابال للقضاء وساميا عليه مسته 
اإلسالمي، فقد وضع هذا اجلهاز لكل ما يعجز عنه القضاة من قضايا، كأن تكون القضية متصلة بكبار القوم أصحاب 
السلطة والنفوذ، فال يستطيع القاضي فرض نفوذه واحلكم ضدهم، فيكلف وايل املظامل بأخذ احلق منهم لصاحبه، 

  .ة من اهليبة والتقوى، وسعة العلمولذلك فوايل املظامل البد أن يكون على درجة عظيم
وقد تطور ديوان املظامل بعد إنشائه، فأحيانا كان اخللفاء أنفسهم يقومون مبهمة وايل املظامل، ومما يروى يف ذلك 

السالم عليك يا : أن اخلليفة العباسي املأمون جلس للمظامل يوما، فكان آخر من تقدم إليه امرأة، فدخلت عليه وقالت
فأخربته أن ابنه قد اغتصب منها أرضها، فحدد . وعليك السالم يا أمة اهللا، تكلمي يف حاجتك: فقال هلا. ؤمننيأمري امل

  .هلا موعدا تأيت فيه، وحيضر خصمها أمامها
فلما كان اليوم احملدد، أحضر اخلَصم، فأجلسها وجلس اخلصوم، وظلت املرأة تتحدث بصوت عالٍ، فقال هلا 

دعها فإن احلق أنطقها، والباطل : فقال له املأمون. ، إنه ابن أمري املؤمنني)أي مهالً(على رِسلك ): أمونوزير امل(الفضل 
  . مث قضى هلا برد ضيعتها، وحبس ابنه. أخرسه

وهكذا كان جلهاز املظامل أثر كبري يف رفع الظلم وانتشار العدل، وتطبيق الشريعة على اجلميع، مهما كانت 
  .مرتلتهم

  .سواء عند نفس القاضي الذي حكم عليه، أو عند غريه أن للمحكوم عليه حق االستئنافومنها 
وقد نص الفقهاء يف هذا على أن القاضي إذا أصدر حكما يف قضية، مث ظهر له أن هذا احلكم خطأ يتعني نقضه، 

من القضاة أن ينقضوا أحكام وكما أن للقاضي الذي أصدر احلكم أن ينقض حكم نفسه فإن لغريه .. قام هو بنقضه 
  .غريهم إذا رفعت إليهم هذه األحكام أو نظروها من تلقاء أنفسهم، كما لو نظر القاضي اجلديد أحكام سلفه

إال أن الفقهاء مع هذا ـ وسدا للذريعة ـ أحاطوا هذا جبملة من الضوابط والقواعد اليت تنظمه حىت ال يكون  
  .ربر يقضى بذلكمسرحا للفوضى فتنتقض األحكام دون م

، سواء كان مصدر االجتهاد الثاين هو نفس القاضي األول أو كان أن االجتهاد ال ينقض مبثلهومن هذه القواعد 
غريه ، وذلك دف استقرار األحكام ووثوق الناس ا وإاء اخلصومات وقطع الطريق على حكام السوء الذين قد 

  .حكام غريهم ألغراض غري مشروعة يتذرعون باالجتهاد لنقض أحكامهم أو لنقض أ
فإذا قضى القاضي يف مسألة اجتهادية حبكم معني فإنه ال  أن السوابق القضائية ال تقيد القاضي وال تلزمه،ومنها 

                                                
تظلم فالن إىل احلاكم مـن فـالن   : ظلمه يظلمه ظلماً وظلماً ومظلمةً ، ويقال : مجع مظلمة ، يقال :  اللّغةاملظامل يف )  ١(

  .فظلمه تظليماً أي أنصفه من ظامله وأعانه عليه 
قود املتظاملني إىل التناصف بالرهبة وزجر املتنازعني عن التجاحد باهليبة، وقد نص الفقهاء :  االصطالح يف ويراد بوالية املظامل

على أن لوايل املظامل من النظر ما للقضاة، وهو أوسع منهم جماالً ، وأعلى رتبةً ، إذ النظر يف املظامل موضوع ملا عجز عنه القضاة 
لطة ، ونصفة القضاء، وهي والية ممتزجة من سطوة الس.  

  



 ٢٢٨ 

يتقيد به يف القضايا املماثلة للقضية األوىل، فله أن حيكم فيها حبكم جديد إذا تغري اجتهاده يف هذه القضايا، وبالتايل ال 
  .له أن ينقض حكمه القدمي حبجة حكمه اجلديد جيوز 

، فإذا حكم القاضي حبكم خيالف نص القرآن أو السنة أو أن احلكم املخالف للنص أو اإلمجاع ينقضومنها 
  .اإلمجاع فإن هذا احلكم يستحق النقض

لتهمة تقدح يف كما يقول القراىف ـ أن ا - ، ألن القاعدةأن التهمة تؤثر يف حكم القاضي وتعرضه للنقضومنها 
خمتلفة املراتب فأعلى رتب التهمة معترب إمجاعا مثل حكم  - أي التهمة - التصرفات إمجاعا من حيث اجلملة وهي

القاضي لنفسه فإن هذا احلكم ينقض بال خالف بني الفقهاء، وأدىن رتب التهم مردود إمجاعا إذ ال تأثري له يف سالمة 
من التهم خمتلف فيه هل يلحق باألول فينقض احلكم به ، أم يلحق بالثاين فال  والوسط. حكم جلريانه وأهل بلدنه مثال 
  .أي متهم  ١)ال تتقبل شهادة خصم وال ظنني: (وأصل ذلك مجيعا قوله .. يؤثر يف احلكم وال ينقض به 

  .فال يعاقب فوق العقوبة اليت حددها له الشارع..  احلفاظ على حقوق املتهم احملكوم عليهومنها 
العكة من  ا يدل على هذا ما ورد يف احلديث من أن رجالً كان يلقب محاراً وكان يهدى لرسول اهللا ومم

أعط هذا مثن متاعه، فما يزيد : ، فقال السمن والعكة من العسل، فإذا جاء صاحبه يتقاضاه جاء به إىل رسول اهللا 
اللهم العنه ما أكثر ما : (د شرب اخلمر، فقال رجلوق أن يبتسم ويأمر به فيعطى، فجيء به إىل رسول اهللا  النيب 

   ٢)دعوه فإنه حيب اهللا ورسوله: (  ، فقال رسول اهللا ) يؤتى به إىل رسول اهللا 
فإنه بعد موا صلى عليها، فقال .. احلد  ومثل ذلك ما رود يف حديث املرأة التائبة واليت أقام عليها رسول اهللا 

لقد تابت توبة لو قسمت بني سبعني من أهل املدينة : (ول اهللا وقد زنت؟ قال تصلي عليها يا رس: له عمر 
   ٣)لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها هللا عز و جل؟

  

                                                
)١   ( 
 . رواه البخاري)  ٢(
 . رواه مسلم)  ٣(



 ٢٢٩ 

  ـ الدفاع ٧
  .. فحدثنا عن نظام الدفاع الذي جاء به اإلسالم .. حدثتنا عن النظام القضائي : قال رجل منا

  )دفاعنظام (امسه  ئام شييف اإلسالمل أمسع أن : قال آخر
  .واحلرب التقليدية.. يعتمد األسلحة التقليدية وهو نظام .. نظاممثل هذا الهناك .. بلى : قال آخر
  .واخلداع واملكر.. إنه نظام يعتمد على الكر والفر .. أعرفه .. أجل  :قال آخر
ولكن بفارق بسيط وهو أن . .هليتهموهو نظام يعتمد على اللصوصية اليت كان ميارسها العرب يف جا :قال آخر

  .العرب كانوا يغزوا بعضهم بعضا، فحوهلم اإلسالم إىل غزو الدول القريبة منهم
لقد جعل اهللا لنا من املدارك ما منيز به .. فال ينبغي أن نردد كل ما يقال .. رويدكم : قاطعهم احلسني، وقال

  .. والباطل من احلق .. اخلبيث من الطيب 
وكل تلك األهداف .. هل ميكن لدين حيمل كل تلك املعاين اجلميلة .. ا فيما سبق أن ذكرته لكم تأملوا جيد

  .. النبيلة أن يصري لصا جمرما سفاحا 
  .عن نظام الدفاع الذي جاء به اإلسالمفحدثنا ما تقول احلقائق .. صدقت : قال رجل منا

ساسيني كبريين كالمها جاء به القرآن وكالمها مارسه نظام الدفاع الذي جاء به اإلسالم يقوم على ركنني أ: قال
  .يف حياته ودعا إليه رسول اهللا 

  ..وأما الثاين، فهو القوة .. أما أوهلما، فهو األمانة 
بعدما استطاع أن يستخلص حقها  -  وهي تثين على موسى  الرجل الصاحلوقد مجعهما اهللا يف قول ابنة 
  )القصص( ﴾)٢٦(يا أَبت استأْجِره إِنَّ خير منِ استأْجرت الْقَوِي الْأَمني  ﴿:- وحق أختها من قومها املستكربين 

ابنيت الرجل  إا جتمع الشروط اليت حتمي األمة كما محى موسى .. انظروا إىل هذه العبارة ما أمجعها 
  ..القوة وحدها ال تكفي كما أن أمانتها اردة من .. فقوة الدولة وحدها ال تكفي .. الصاحل

  )الثقة وعجز ،أشكو إىل اهللا جلَد الفاجر:( لقد أشار عمر إىل أمهية هذين الركنني، فقال 
 أما أنا فأمتىن أن(: الصحابة يف جملس هلم فوجدهم يتمنون ضروباً من اخلري ، فقال  لفيف منوعندما دخل على 

، وقد كان سعيد مثاال )املسلمني محي ، فأستعني م على أموريكون يل ملء هذا البيت من أمثال سعيد بن عامر اجل
  .للقوة واألمانة
يا أبا ذر إنك ضعيف وإا أمانة وإا :( نبه أبا ذر إىل شرط القوة ألداء األمانة، فقال  فإن رسول اهللا .. وهلذا 

   ١)يوم القيامة خزي وندامة إال من أخذها حبقها وأدى الذي عليه فيها
  :القوة

  ما تريد بالقوة؟: لناق
ـ .. القوة تعىن امتالك مجيع األسباب اليت جتعل الغري ال يطمع فيك : قال وهي ليست ـ يف منظور اإلسالم 

                                                
 .رواه مسلم )  ١(
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وذلك مما يطمع .. ولكنك ضعيف يف نفسك .. فقد تكون قويا يف جسدك .. مقتصرة على القوة اجلسدية وحدها 
  .أعداءك فيك

 ﴿:اد هلا من غري حتديد لنوع ذلك االستعداد، وال لنوع تلك القوة، قال تعاىل وهلذا ورد األمر بالقوة واالستعد
  )األنفال( ﴾)٦٠( ..وأَعدوا لَهم ما استطَعتم من قُوة ومن رِباط الْخيلِ 

ويف كل املؤمن القوي خري من املؤمن الضعيف :( عن فضل قوة املؤمن من غري حتديد لنوعها، فقال  وأخرب 
: خري احرص على ما ينفعك واستعن باهللا وال تعجز وإن أصابك شيء فال تقل لو أين فعلت كان كذا وكذا ولكن قل

   ١)فإنَّ لو تفتح عمل الشيطان. قدر اهللا وما شاء فعل
وهي تتحقق .. فالقوة يف املفهوم اإلسالم هي القدرة على مواجهة مجيع الصعاب مهما كان نوعها أو مصدرها 

  .. بل ال ميكن أن ينجح يف احلرب من مل ينجح يف السلم ..  السلم كما تتحقق يف احلرب يف
  .قبل أن حتميها جيوشها وأسلحتها.. وهلذا فإن قوة الدولة هي احلصن الذي حيميها 

  :األمانة
  وما وجه عالقتها بنظام الدفاع؟.. فحدثنا عن األمانة : قلنا
فال ينبغي أن يتكرب ا على عباد اهللا، فيظلمهم .. فمن أعطاه اهللا قوة .. خليانة األمانة هي عدم الظلم وعدم ا: قال

  .أو يسلبهم حقوقهم أو يستويل على ما آتاهم اهللا من فضله
إذا وسد األمر إىل غري أهله فانتظر :( أن هالك األمة مرتبط بضياع األمانة وضياع أهلها، فقال  وهلذا أخرب 

   ٢)الساعة
إذا اختذ الفيء دوال واألمانة :( فقال أن هناك خصاالً إذا فعلتها هذه األمة حل ا البالء،  هللا رسول ا وأخرب

مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغري الدين وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدىن صديقه وأقصى أباه وظهرت األصوات يف 
لرجل خمافة شره وظهرت القينات واملعازف وشربت املساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذهلم وأكرم ا

اخلمور ولعن آخر هذه األمة أوهلا فلريتقبوا عند ذلك رحيا محراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتابع كنظام آلل 
  .كاملسبحة حينما ينقطع خيطها فتخرج خرزة بعد األخرى حىت تنتهي: أي  ٣)قطع سلكه فتتابع

***  
من حديثه إىل هذا املوضع حىت جاء السجان، ومعه جمموعة من اجلنود، مث أخذوا بيد علي احلسني بن ما وصل 

  ..خبيب، وساروا به إىل مقصلة اإلعدام 
ال أريد منكم، .. أستودعكم اهللا أيها اإلخوان األفاضل : بعد أن وضع احلبل على عنقه التفت إلينا بابتسامة، وقال

وأن تتحملوا مسؤوليتكم .. مة إال أن جتعلوا نفوسكم جنودا يف جيش العدالة اإلهلية وأنا أتقدم لنيل هذه اجلائزة العظي
  )األحزاب(﴾ )١٦(﴿ لَن ينفَعكُم الْفرار إِنْ فَررتم من الْموت أَوِ الْقَتلِ وإِذًا لَا تمتعونَ إِلَّا قَليلًا :فـ .. يف هذا الصدد 

                                                
 .رواه مسلم والنسائي وابن ماجه )  ١(
 .رواه البخاري )  ٢(
 .رواه الترمذي )  ٣(
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  .تني، مث أسلم نفسه مبتسما هللاقال ذلك، مث متتم بالشهاد
وقد صحت معهم بالتكبري .. مبجرد أن فاضت روحه إىل باريها كرب مجيع املساجني مبذاهبهم وطوائفهم وأديام 

  . وقد ترتلت علي حينها أشعة جديدة اهتديت ا بعد ذلك إىل مشس حممد .. دون شعور 
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  ثالثا ـ الرفق
وقد ..  ١ )زيد بن علي(سيساق إىل املوت .. يف هذا املساء : وته املزعج قائاليف اليوم الثالث، صاح السجان بص

ومن خيترقها .. رأت إدارة السجن أن تسمح جلميع املساجني بتوديعه واجللوس إليه بشرط أال خيترقوا قوانني السجن 
  )فسيتحمل مسؤولية خرقه

والبسمة على .. حيث سبقهم زيد بن علي  مبجرد أن فتحت أبواب الزنازن أسرع املساجني إىل ساحة السجن
  .والسرور باد على وجهه.. شفتيه 

، ٢اللَهـمّ إين أسألك سلُواً عن الدنيا:( كان يرفع يديه إىل السماء، وهو يردد ما ردده زيد بن على من قبله
 ،فَدنها يعموج ،ها عتيدّوشر ،ديهها زـرـيها وبغضاً هلا وألهلها، فإنَّ خوخري ،لَقخها يوجديد ، قنرها يفْووص

                                                
هـ، ١٢٢ - ٧٩(إلمام الشهيد زيد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب ـ رضي اهللا عنه وعن آبائه  أشري به إىل ا )١(
  .من أئمة املدرسة الزيدية) م٧٤٠ - ٦٩٨

.. وكانت ثورته مرحلة من املراحل اليت عجلت بسقوط الدولة األموية.. النظام األموي  هقام بثورة ضد االستبداد الذي قام ب
  .وسنشري إىل بعض مآثره فيها يف ثنايا الفصل

العبون ا، وقد روي يف ذلك أن أتباع اإلمام زيد أرادوا أن يخفـوا  ومل يكتف املستبدون بقتله، بل راحوا ميثلون جبثته، ويت
جسده الشريف حىت ال يصل إليه األمويون، فعملوا حتت جنح الظالم وحجزوا املاء يف الساقية يف بستان وحفروا القرب، مث واروا 

  .اجلثمان العظيم وأجروا عليه املاء، وتفرقوا قبل طلوع الفجر
علن يف الشوارع واألسواق عن جائزة مغرية ملن يدل على املكان الذي دفن فيه، فدهلم بعض ضعفاء النفوس ويف اليوم التايل أُ

فَحمل اجلثمان على مجل وألقي به أمام قصر اإلمارة، وهنالك فُصـل  . على موضع قربه، فنبشوه واستخرجوا منه اجلثمان العظيم
   .الرأس الشريف عن اجلسد
يوسف بن عمر الثقفي إىل الشام، وبعد أن وضع بني يدي هشام أمر أن يطاف بـه يف البلـدان، لنشـر    فأما الرأس فبعث به 

الرعب والذعر يف نفوس اجلماهري، وقتل احلماس يف النفوس األبية، ومر الرأس ببلدان كثرية حىت وصل إىل املدينة املنورة، وأمـام  
ملسجد وإعالن الرباءة من علي بن أيب طالب وزيد بن علي ـ رضـي اهللا   ، طُلب من أهل املدينة احلضور إىل اقرب رسول اللّه 

  .عنهم ـ مث أخذ إىل مصر ونصب يف اجلامع األعظم أياماً، ومنه أخذ سراً ودفن هنالك
وأما اجلسد فصلب يف كُناسة الكوفة عارياً، فجاءت العنكبوت تنسج اخليوط على عورته لتسترها، وكانوا كلما أزاحوا تلك 

  .وط جاءت لتنسج غريهااخلي
ومل يكتفوا بذلك، بل عمل الطغاة على التخلص من اجلسد الشريف، فعملوا على إنزاله وإحراقه ، وذر رماده يف الفـرات ،  

  )واهللا يا أهل الكوفة ألدعنكم تأكلونه يف طعامكم وتشربونه يف مائكم: (وقد قال يوسف بن عمر الثقفي يف ذلك قولته املشهورة
  :لشاعر مؤرخا لذلكوقد قال ا

  مل يكفهم قتله حىت تعاقبه   نبش وصلب وإحراق وتغريق
جمموع اإلمام زيد ويشـتمل  : وقد كان باإلضافة إىل دوره اجلهادي ضد االستبداد فقيها عاملا، ومما خلفه من كتب ورسائل

والعمرة، وجمموع رسائل وكتب اإلمام ، وتفسري غريب القرآن، ومناسك احلج )مسند اإلمام زيد(على اموع الفقهي واحلديثي 
رسـالة تثبيـت   (، و)رسالة تثبيت الوصـية (، و)رسالة مدح القلة وذم الكثرة(، و)رسالة الصفوة(، و)رسالة اإلميان(زيد، منها 

.. يده يف ثورتـه ، وهي الرسالة اليت وجهها إىل العلماء يدعوهم فيها إىل القيام مبسئوليام وتأي)رسالة إىل علماء األمة(، و)اإلمامة
 .وغريها

مـن عمـلَ   ﴿ :الدنيا املرادة هنا هي دنيا أهل الغفلة ال دنيا العارفني املؤمنني، واليت وعدها اهللا املؤمنني، كما قال تعاىل  )٢(
 )٩٧:النحل) (جرهم بِأَحسنِ ما كَانوا يعملُونَصالحاً من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمن فَلَنحيِينه حياةً طَيبةً ولَنجزِينهم أَ
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جتعلنا ينكَد، وما فات منها حسرةٌ، وما أُصيب منها فتنةٌ، إال من نالته منك عصمةٌ، أسألك اللَهـمّ العصمةَ منها، وال
عومن اطمأن إليها فَج ،هتأمنها خان نا مِا، واطمأن إليها، فإ ممن رضي نظْعيف الذي كان فيه منها، ومل ي مقفلم ي ،هت

  )به عنها
.. يسرين أن أقف اليوم بينكم يف أشرف موقف أقفه يف حيايت : مث قال ـ بعد أن رأى اجلمع قد التف حوله ـ 

عز عليه أن .. كان رجال ممتلئا بالغرية .. موقف وقفه من قبلي إمام من أئمة الدين، ورجل من آل بيت سيد املرسلني 
فقام وناضل يف سبيل اهللا بكل ما أتيح له من وسائل إىل .. يرى اجلور يضرب أطنابه، واالستبداد يذيق الرعية األمرين 

  .  ١له بالشهادة لتتحقق بذلك نبوءة رسول اهللا .. أن قضى شهيدا على صلبان املستبدين 
لـه ما أبايل إذا أقمت كتاب اللّه وسنة نبيه أن تأجج وال: (لقد كان خياطب أصحابه يف تلك األيام العصيبة قائال

يل نار، مث قُذفت فيها مث صرت بعد ذلك إىل رمحة اللّه، واللـه الينصرين أحد إال كان يف الرفيق األعلى مع حممد 
ي مع يا معاشر الفقهاء ويا أهل احلجا أنا حجة اللّه عليكم هذه يد.. وعلي وفاطمة واحلسن واحلسني عليهم السالم

أيديكم على أن نقيم حدود اللّه ونعمل بكتاب اللّه، ونقسم بينكم فيئكم بالسوية، فاسألوين عن معامل دينكم، فإن مل 
أنبئكم عن كل ما سألتم عنه فولوا من شئتم ممن علمتم أنه أعلم مين، واللـه ما كذبت كذبة منذ عرفت مييين من 

اللـهم لك خرجت، وإياك أردت، ورضوانك : (مث قال).. لّه يؤاخذين بهمشايل وال انتهكت حمرماً منذ أن عرفت أن ال
طلبت، ولعدوك نصبت، فانتصر لنفسك ولدينك ولكتابك ولنبيك وألهل بيتك وألوليائك من املؤمنني، اللـهم هذا 

  )اجلهد مين وأنت املستعان
ن تكونوا له تبعاً فيما أحببتم وكرهتم، أوصيكم أن تتخذوا كتاب اللّه قائداً وإماماً، وأ: ( وكان خياطبهم قائال 

وأن تتهموا أنفسكم ورأيكم يف ما ال يوافق القرآن، فإن القرآن شفاء ملن استشفى به، ونور ملن اهتدى به، وجناة ملن 

                                                
نظر يوماً  باستشهاده، ومنها أن النيب  ورد يف النصوص اليت يتداوهلا الزيدية بأسانيدهم الصحيحة إخبار رسول اهللا  )١(

، وأشار إىل زيد بن حارثـة، مث  )هذا املقتول يف اللّه املصلوب من أميت املظلوم من أهل بييت مسي: (إىل زيد بن حارثة فبكى، وقال
  )زيد(أدن مين يا زيد زادك امسك عندي حباً فإنك مسي احلبيب من ولدي : (قال

زيـد، يتخطـى هـو    : خيرج من صلبك رجل يقال له: (أنه قال للحسني وروي عن أيب جعفر حممد بن علي، عن النيب 
  ) جلنة أمجعني بغري حسابوأصحابه يوم القيامة رقاب الناس غراً حمجلني، يدخلون ا

يا أبا محزة أال أخربك عن رؤيا رأيتـها؟  : ويروى أن أبا محزة الثمايل دخل ذات يوم على زين العابدين فقال له زين العابدين
علـي  يا : (أدخلين جنةً وزوجين حبورية مل أر أحسن منها، مث قال يل رأيت كَأَنَّ رسول اللّه : قال. بلى يا ابن رسول اللّه: قال

املولود زيداً، فيهنيك زيد مبن احلسني، س(  
ملا مسع بوالدة ابنٍ له من اجلارية السندية قام فصلى ركعتني شكراً هللا، مث أخـذ املصـحف   ) زين العابدين(ويروى أن والده 

ن علَى القَاعدين أَجـراً عظيمـاً﴾   ﴿ وفَضّلَ اللّه املُجاهدي: مستفتحاً الختيار اسم مولوده، فخرج يف أول السطر قول اللّه تعاىل
﴿ والَتحسبنّ الَّذين قُتلُوا فـي  : ، فأطبق املصحف، مث قام وصلى ركعات، مث فتح املصحف، فخرج يف أول السطر)٩٥:النساء(

: مث قام وركع، مث أخذ املصحف وفتحه فخرج يف أول سطر، )١٦٩: آل عمران(سبِيلِ اللّه أَمواتاً بلْ أَحياٌء عند ربِّهِم يرزقُونَ﴾ 
اللّه فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعداً علَيه حقّاً في التّـوراة  ﴿ إِنَّ اللّه اشترى من املُؤمنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم اجلَنّةَ يقَاتلُونَ في سبِيلِ 

، وبعد ذلك أطبق )١١١:التوبة(ز العظيم ﴾ ِإلنجِيلِ ومن أَوفَى بِعهده من اللّه فَاستبشروا بِبيعكُم الَّذي بايعتم بِه وذَلك هو الفَووا
أما واللـه ما ) ..زيد(لود، إنه إنا هللا وإنا إليه راجعون، عزِّيت يف هذا املو: (املصحف وضرب بإحدى يديه على األخرى، وقال

 )أجد من ولد احلسني يف يوم القيامة أعظم منه وسيلة، وال أصحاباً آثر عند اللّه من أصحابه
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تبعه، من عمل به رشد، ومن حكم به عدل، ومن خاصم به فَلَج، ومن خالفه كفر، فيه نبأ من قبلكم، وخرب معادكم، 
  )منتهى أمركموإليه 

أيها الناس، أفضل العبادة الورع، وأكرم الزاد التقوى، فتورعوا يف دنياكم، وتزودوا : ( وكان خياطبهم قائال 
  )آلخرتكم

الذي بإذنه دعوتكم، وبأمره نصحت لكم، ما ألتمس أَثَرةً  فو: (وقد كتب يف رسالته اليت وجهها إىل علماء األمة
مناراً على مؤمن، وال ظلماً ل دقاتع اهلَلَكَة، وهديتكم من الضاللة، ولو كنت أورد، ولوددت أين قد محيتكم ماهع

فأقذف بنفسي فيها، ال يقربين ذلك من سخط اللّه، زهداً يف هذه احلياة الدنيا، ورغبة مين يف جناتكم، وخالصكم، فإن 
  )يباًأجبتمونا إىل دعوتنا كنتم السعداء واملَوفُورين حظاً ونص

إمنا تصلح األمور على أيدي العلماء، وتفسد م إذا باعوا أمر اللّه تعاىل ويه مبعاونة الظاملني : (وكتب فيها 
  )اجلائرين

أمكنتم الظلمة من الظلم، وزينتم : (وكتب فيها مخاطباً علماء السوء أولئك الذين وضعوا أيديهم يف أيدي الظلمة
فيا علماء السوء، حمومت كتاب اللّه حمواً، وضربتم وجه .. املعاونة واملقاربة، فهذا حالكمهلم اجلور، وشددمت هلم ملكهم ب

الدين ضرباً، فَندّ واللـه نديد البعري الشّارِد، هربا منكم، فبسوء صنيعكم سفكت دماء القائمني بدعوة احلق من ذرية 
األسنّة، وصفّدوا يف احلديد، وخلص إليهم الذل، واستشعروا النيب صلى اللّه عليه وآله وسلم، ورفعت رؤوسهم فوق 

  )الكرب، وتسربلوا األحزان، يتنفسون الصعداء ويتشاكون اجلهد
قد ميزكم اللّه تعاىل حق متييز، وومسكم سمة الختفى على : (وكتب حيثهم على األمر باملعروف والنهي عن املنكر

ؤمنونَ والْمؤمنات بعضهم أَولياُء بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عنِ الْمنكَرِ ﴿  والْم: ذي لب، وذلك حني قال لكم
إِنَّ اللَّه اللَّه مهمحريس كأُولَئ ولَهسرو ونَ اللَّهيعطيكَاةَ وونَ الزتؤيالةَ وونَ الصيمقيو  يمكح زِيزفبدأ )٧١:التوبة(﴾ ع ،

بفضيلة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، مث بفضيلة اآلمرين باملعروف والناهني عن املنكر عنده، ومبرتلة القائمني بذلك 
واعلموا أن فريضة اللّه تعاىل يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر إذا أقيمت له استقامت الفرائض بأسرها، .. من عباده

  )دهاهينها وشدي
إن أفضل الشهداء رجل قام إىل إمام جائر فأمره : (أنه قال وكان مما رواه فوق ذلك عن آبائه عن رسول اهللا 

  )بتقوى اللّه واه عن معصية اللّه، وجاهده مقبال غري مدبر، فقتل وهو كذلك
  يه أنت؟فما الذي تدعو إل.. عرفنا ما دعا إليه مسيك، وما استرخص نفسه يف سبيله : قال اجلمع

فال ميكن للعدل أن يزين األرض واملستبدون يقمعون الرعية، ويتشددون عليها، وال .. أنا داعية الرفق : قال
  .يرعون هلا أي حرمة

  فما الذي جعلك تدعو إىل الرفق دون غريه من أركان العدالة؟: قلنا
ولكين مع ذلك سأحدثكم عما .. إن سؤالكم هذا قد حييلكم على حيايت اليت ال أحب أن أحتدث عنها : قال

  .فلعل يف حيايت ما يقنعكم ذه الوجهة اليت توجهت إليها، واليت أقدم اليوم روحي يف سبيلها.. يقتضيه املقام منها 
وقد كنت أرى اإلرهاق الكبري الذي يصيب أفراد تلك .. يف البدء كنت أنتمي لطائفة من طوائف اليهود 

  .واليت مل أكن أرى فيها إال نوعا من اجلهد الضائع الذي ال مربر له.. بدية الكثرية الطائفة، وهي متارس طقوسها التع
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على عدة مصادر أساسية تنص الشريعة اليهودية ف..  ١سأضرب لكم مثاال على ذلك بالشعائر املرتبطة بالطهارة 
ـ (نها ما ورد يف وم).. وما يليها ١٩/١١: عددال(كما يف سفر للنجاسة الشعائرية أمهها أجساد املوتى  سفر الالويني 

  . .)١٣، ١٢اإلصحاحان 
وتنص  ..األشخاص الذين يتصلون باألشياء النجسة قد ينقلون جناستهم إىل اآلخرينوهذه املصادر تنص على أن 

ى ينبغي علأنه و. .األشياء املقدسة اليت تنجس، مثل القرابني اليت تقدم من ذبائح وحبوب، جيب أن تحرقعلى أن 
  .األشخاص غري الطاهرين أال يلمسوا األشياء املقدسة، وأال يدخلوا اهليكل أو ملحقاته

فهذا ) .. مالمسة جثث املوتى(ويبلغ التشدد قمته فيما يتصل بالتطهر املرتبط بأعلى درجات النجاسة اليت هي 
ذه البقرة باملواصفات اليت ذكرها اليهود ومثل ه.. النوع من الطهارة يتتطلب رش املاء املخلوط برماد بقرة صغرية محراء

  تكاد تكون مستحيلة الوجود؟
  .والسر الذي حيمله التطهر ا.. حدثنا عن قصة هذه البقرة: قلنا
من مصادر النجاسة بالنسبة للكهنة، فأي كاهن هي أهم مصدر أن جثة امليت املسلم به عند اليهود من : قال

كأن يسري على مقربة أو حىت يوجد يف مستشفى أو (لو بشكل غري مباشر يالمس جثة يهودي أو يتصل ا، حىت و
  . فإا تنجسه، على عكس جثث األغيار فهي ال تسبب أية جناسة ألا ال قداسة هلا) مرتل يضم جثة

اإلصحاح (وإن دنس اليهودي، فهو يظل كذلك دائماً، إال إذا مت تطهريه بالطريقة اليت وردت يف سفر العدد 
  . واليت مت شرحها يف التلمود، وهي طريقة استخدام رماد البقرة احلمراء الصغرية ،)١٩

ومنذ ذلك احلني، . وكان هذا األمر حيدث يف املاضي حىت القرن السادس، حني فُقد رماد آخر بقرة محراء طاهرة
وألن أرض . امهم للتطهرواألغيار على كل حال مجيعاً مدنسون، وال يوجد سبيل أم ،واليهود مجيعاً غري طاهرين

ال تزال طاهرة، فإن دخول أي يهودي إليها يعد خطيئة وأمراً حمظوراً عليه ) املوجودة يف منطقة املسجد األقصى(اهليكل 
  .وبالتايل الصالة فيه

  فلم ال يضحي اليهود، إذن، ببقرة محراء ويستخدمون رمادها يف عملية التطهري؟ : قلنا
وقفا موقفا حمرجا ودائريا، إذ أنه ال ميكن أن يضحي بالبقرة إال الكهنة الطاهرون، ولكنهم هنا جند م: ابتسم، وقال

  . بدون رمادها يظلون جنسني، وال يوجد خمرج من هذه الورطة الدائرية
وللخروج من هذا الدور اقترحت إحدى االت العلمية الدينية يف إسرائيل أن تعزل امرأة يهودية حامل من 

سر الكهنوتية داخل مرتل يبىن على أعمدة حىت يعزل املرتل نفسه عن أي جثث يهودية قد تكون موجودة إحدى األ
حتته، ويقوم رجال آليون بتوليدها، مث يقومون بعد ذلك على تنشئة الطفل بعيداً عن كل البشر، حىت يصل سنه الثالثة 

  . رة احلمراء، وتحل املشكلةساعتها، ميكنه أن يصبح كاهناً طاهراً فيضحي بالبق. عشرة
وقد اقترح آخرون القيام ببعض احلفائر حول بقايا اهليكل، فقد يعثَر على زجاجة تضم بقايا رماد البقرة احلمراء، 

أنه تقرر أن يبدأ الكهنة يف تطهري أجسادهم،  ١٩٨٩أكتوبر  ١٦ولكن جملة تامي نشرت يف عدد . وتحل بذلك املعضلة
امية األساسية يف إسرائيل قضوا أسبوعني يف أوربا يبحثون عن جنني بقرة محراء ليزرع يف إحدى أبقار وأن ممثلي احلاخ

                                                
 .للمسريي) املوسوعة اليهودية(انظر  )١(
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  .مزرعة يف إسرائيل
  .. باإلضافة إىل هذا التشدد املستحيل تطبيقه هناك تشددات أخرى كثرية 

وهو .. ن ثالثة حاخاماتمنها مثال أن على النساء املتهودات أن يأخذن محاماً طقوسياً وهن عاريات حتت عيو
  .أمر يرفضه كل ذي طبع سليم

  .. ومنها مثال الشرائع الكثرية املرتبطة باحليض والنفاس وحنومها 
  .واليت تسببت يف انتشار البغاء بكثرة بني اجلماعات اليهودية.. ومنها التشددات املرتبطة باحلياة االجتماعية 
وهي شهادة شرعية ) جيط(تتزوج مرة أخرى إال بعد حصوهلا على  ففي الشريعة اليهودية ال يسمح للمرأة بأن

ولكن احلصول على مثل هذه الشهادة كان أمراً يف غاية الصعوبة، األمر الذي أدى إىل .. تصدرها احملاكم احلاخامية
بعد احلرب (ا ألفاً يف بولند ٢٥وقد بلغ عددهن .. وجود عدد كبري من املطلقات واألرامل ممن ال حيق هلن الزواج

  )العاملية األوىل
وقد كان أول ما فاجأين فيها تلك التصورات عن حتمل اإلنسان للخطيئة اليت مل .. بعدها انتقلت إىل املسيحية 

كانت عظيمة جداً لدرجة أا ال ميكن أن تغفر بالوسائل ، وفاجأين فوق ذلك تصورهم أن تلك اخلطيئة..  يفعلها 
وكانت عظيمة جداً لدرجة أن اهللا مل يكن .. جدا لدرجة أن اهللا تعاىل مل جيد طريقة ليغفرها وكانت عظيمة .. العادية

  )لقد غفرت لكم مجيعاً((مبقدوره أن يقول بكل بساطة 
ووجدم يعتقدون أن هذه اخلطيئة كانت عظيمة جداً لدرجة أا مل ينفع معها التضحية بشخص عادي فان مل 

على أنه القربان الوحيد القادر ) املولود له(ن من الضروري أن يقدم اهللا تعاىل ابنه الوحيد يقترف أي سيئة، بل أنه كا
  .!!على تكفري خطيئة البشرية

لقد كانت الطريقة الوحيدة املمكنة يف املفهوم املسيحي حىت يغفر اهللا للبشرية هذا الذنب املروع هي أن يسلّم ابنه 
  .ويعروه ويطعنوه ويذلّوه ويعلّقوه على الصليب وأخرياً قتله لكي يضربوه ويبصقوا عليه وجيلدوه

، ورأيتهم يعتقدون أن هذا هو األسلوب الوحيد الذي وجده اهللا أخريا لكي يغفر ويسامح البشر الذين حيبهم 
  .ولذلك ضحى بابنه الوحيد من أجل أن يغفر اخلطيئة العظيمة للببشر

َألنه هكَذَا أَحب اللَّه الْعالَم حتى بذَلَ ابنه :( قوله) ١٦:  ٣وحنا ي(وبعد أن قرأت يف .. بعد أن رأيت هذا 
  )الْوحيد لكَي الَ يهلك كُلُّ من يؤمن بِه بلْ تكُونُ لَه الْحياةُ اَألبديةُ

  )املَسيح مات من أجلِ خطايانا:( قوله) ٣: ١٥كورنثوس  ١(وقرأت يف 
  )مات املَسيح من أجلِ اخلاطئني) :(  ٦: ٥رومية ( رأت يف وق

.. وطفت على مذاهب كثرية .. وسرت إىل بالد كثرية .. بعد أن قرأت هذا وغريه انصرفت عن املسيحية 
  .. رأيت فيها مجيعا ما مألين بالغثاء 
ما يرِيد اللَّه  ﴿:تقرير أحكام الطهارة وقد كان أول ما طرق مسعي منه قوله تعاىل بعد.. بعدها سرت إىل اإلسالم 

  )املائدة( ﴾)٦(ليجعلَ علَيكُم من حرجٍ ولَكن يرِيد ليطَهركُم وليتم نِعمته علَيكُم لَعلَّكُم تشكُرونَ 
  .ريعة اإلسالموعلى ش..بعد أن مسعت هذه اآلية الكرمية امتأل قليب شوقا للتعرف على اإلسالم 

  .سأدخل مباشرة يف املوضوع من غري مقدمات.. لن أطيل احلديث عليكم 
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  .لقد وجدت أن السمة البارزة اليت جتمع كل تشريعات اإلسالم وتنظيماته تنطلق من اليسر ورفع احلرج
يرِيد اُهللا أَن يخفِّف  ﴿:، ويقول )١٨٥: بقرةال( ﴾ يرِيد اُهللا بِكُم الْيسر والَ يرِيد بِكُم الْعسر ﴿:فاهللا تعاىل يقول 

فَإِنَّ مع الْعسرِ  ﴿:، ويقول )٨:األعلى( ﴾ونيسرك للْيسرى  ﴿:، ويقول )٢٨: النساء( ﴾ عنكُم وخلق اِإلنسانُ ضعيفًا
 ﴿:، ويقول )٧: الطالق( ﴾ علُ اُهللا بعد عسرٍ يسراسيج ﴿:، ويقول )الشرح( ﴾ )٦(إِنَّ مع الْعسرِ يسرا ) ٥(يسرا 

، )٦:املائدة( ﴾ كُم تشكُرونَما يرِيد اُهللا ليجعلَ علَيكُم من حرجٍ ولَكن يرِيد ليطَهركُم وليتم نِعمته علَيكُم لَعلَّ
 ﴾ لَى الْمرضى والَ علَى الَّذين الَ يجِدونَ ما ينفقُونَ حرج إِذَا نصحوا ِهللا ورسولهلَيس علَى الضعفَاِء والَ ع ﴿:ويقول

لَيس علَى  ﴿:، ويقول )٣٨: األحزاب( ﴾ما كَانَ علَى النبِي من حرجٍ فيما فَرض اُهللا  ﴿:، ويقول )٩١: التوبة(
ائكُم ى الْأَعرجِ حرج ولَا علَى الْمرِيضِ حرج ولَا علَى أَنفُِسكُم أَنْ تأْكُلُوا من بيوتكُم أَو بيوت آبالْأَعمى حرج ولَا علَ

 وتيب أَو كُماممأَع وتيب أَو كُماتوأَخ وتيب أَو انِكُموإِخ وتيب أَو كُماتهأُم وتيب أَو أَو كُمالوأَخ وتيب أَو كُماتمع
ا أَويعمأْكُلُوا جأَنْ ت احنج كُملَيع سلَي كُميقدص أَو هحفَاتم ملَكْتا مم أَو كُمالَاتخ وتيوا  بلِّما فَسوتيب ملْتخا فَإِذَا داتتأَش

 نةً ميحت فُِسكُملَى أَنلُونَ عقعت لَّكُملَع اتالْآي لَكُم اللَّه نيبي كةً كَذَلبكَةً طَياربم اللَّه دنالنور( ﴾)٦١(ع(  
ما يدل على أن اليسر والرفق ورفع احلرج خاصية من خواص اإلسالم، وميزة  هذه اآليات الشك أنكم ترون يف

  .. من مزاياه 
جاء بدين اليسر الذي يرفع األغالل اليت طوقت أهل األديان السابقة، قال بأنه  وهلذا وصف رسول اهللا 

جِيلِ يأْمرهم بِالْمعروف وينهاهم الَّذين يتبِعونَ الرسولَ النبِي الْأُمي الَّذي يجِدونه مكْتوبا عندهم في التوراة والْإِن ﴿:تعاىل
ي كَانت علَيهِم فَالَّذين آمنوا بِه منكَرِ ويحلُّ لَهم الطَّيبات ويحرم علَيهِم الْخبائثَ ويضع عنهم إِصرهم والْأَغْلَالَ الَّتعنِ الْ

ه كأُولَئ هعزِلَ مي أُنالَّذ وروا النعباتو وهرصنو وهرزعونَ وحفْلالْم األعراف( ﴾)١٥٧(م(  
وكان .. الرفق واألناة واحللم  األعظم كان هو  وقد وردت النصوص الكثرية الدالة على أن خلق رسول اهللا 

  ..أبغض ما يبغضه االنف والعجلة والتشدد 
   ١)إن اهللا رفيق حيب الرفق يف األمر كله:(  قال رسول اهللا ففي احلديث 

   ٢)رفق ال يكون يف شيء إال زانه ، وال يرتع من شيء إال شانهإن ال:(  وقال 
   ٣)من حيرم  الرفق حيرم اخلري كله:( وقال 
  ٤)ومن حرم حظه من الرفق حرم حظه من اخلريمن الرفق فقد أعطى  حظه من اخلري، من أعطى حظه :( وقال 
    ٥)يسروا  وال تعسروا ، وبشروا وال تنفروا:( وقال 
    ٦)عثتم ميسرين ، ومل تبعثوا معسرينإمنا ب:( وقال 

                                                
 .رواه البخاري ومسلم )١(
 .مسلمرواه  )٢(
 .مسلم وغريهرواه  )٣(
 .الترمذي وصححهرواه  )٤(
 .ومسلم وغريمهاالبخاري رواه  )٥(
 .البخاريرواه  )٦(



 ٢٣٨ 

بني أمرين قط إال اختار أيسرمها ما مل  ما خري رسول اهللا  (:ـ رضي اهللا عنها ـ خترب عن حالهعائشة وقالت 
    ١)يكن إمثا
   ٢)احللم واألناة: إن فيك خصلتني حيبهما اهللا ورسوله (:لألشج  قال رسول اهللا و

  فما أدلته؟.. عرفنا هذا : قلنا
فلذلك رحت أستقرئ مجيع شريعة اإلسالم حبثا عن مدى .. أنا مثلكم ال تقنعين الشعارات وال الدعاوى : قال

  .صدق تلك الدعاوى
  فماذا وجدت؟: قلنا
لقد رأيتها مجيعا تنطلق من اليسر والرفق لتمأل حياة املسلمني .. لقد وجدا كلها تنسجم مع تلك الدعاوى : قال

  .لسليمة من رفع الضيق واحلرجمبا تقتضيه الفطرة ا
  .فهال حدثتنا عما وجدت: قلنا
ولكن مبا أا ال تسمح يل بغري .. لوال أن تلك املشنقة تنتظرين لكنت فصلت لكم احلديث يف هذا تفصيال : قال

  .وفيه داللة على غريه.. فسأختصر لكم ما وجدت .. هذا الوقت املختصر 
  .تكاليف، وتنظيمات: كن تقسيمها إىل قسمني كبريينلقد رأيت أن مجيع تشريعات اإلسالم مي

  ما الفرق بينهما؟: قلنا
فتجب على كل مكلف، أو جتب على .. التكاليف هو تلك األوامر اإلهلية اليت ورد النص عليها ابتداء : قال

  .بعض املكلفني، أو تدخل ضمن دائرة املستحبات اليت يستحب أن تفعل
  والتنظيمات؟: قلنا
  .. وهي تشمل تنظيم حياة الناس بذكر ما يباح هلم وما حيظر عليهم .. ا عدا التكاليف هي م: قال

                                                
 .البخاريرواه  )١(
 .مسلمرواه )٢(



 ٢٣٩ 

  ـ التكالیف ١
  .جتليات الرفق يف التكاليف الشرعيةفحدثنا عن  :قلنا
وأن املراد من .. سأكتفي بذكر أربع جتليات تكفي إلقناعكم بأن شريعة اإلسالم شريعة رمحة ورفق ويسر : قال

ية ليس التضييق على الناس، وال إيقاعهم يف احلرج، وإمنا املراد منها ذيبهم وتربيتهم والسمو م التكاليف الشرع
  .ومبجتمعام
  :الطاقة
  .فحدثنا عن التجلي األول من جتليات الرفق يف التكاليف الشرعية: قلنا
رة واالستطاعة، فهي تسقط مع أول جتل من جتليات الرفق يف التكاليف الشرعية هو أا مجيعا متعلقة بالقد: قال

نِسينا أَو لَا يكَلِّف اللَّه نفْسا إِلَّا وسعها لَها ما كَسبت وعلَيها ما اكْتسبت ربنا لَا تؤاخذْنا إِنْ  ﴿:قال تعاىل .. العجز 
لْتما حا كَمرا إِصنلَيلْ عمحلَا تا ونبا رطَأْنا أَخلَن راغْفا ونع فاعو ا بِها لَا طَاقَةَ لَنا ملْنمحلَا تا ونبا رنلقَب نم ينلَى الَّذع ه

 رِينمِ الْكَافلَى الْقَوا عنرصا فَانلَانوم تا أَننمحارالبقرة( ﴾)٢٨٦(و(  
فهو ال يكلفهم إال مبا .. ي يدلنا على رمحة اهللا بعباده يف هذا الباب تأملوا جيدا هذه اآلية الكرمية إا املفتاح الذ

  .مث إنه فوق ذلك كله يغفر هلم خطاياهم، ويتجاوز عن سيئام.. وال حياسبهم إال مبا يعملون .. يطيقون 
قوله  ول اهللا ففي احلديث أنه لَما نزلَ علَى رس.. وقد روي يف سبب نزوهلا ما يدل على عناية اهللا بعباده 

) ٢٨٣: البقرة( ﴾ِهللا ما في السماوات وما في اَألرضِ وإِنْ تبدوا ما في أَنفُِسكُم أَو تخفُوه يحاسبكُم بِه اُهللا  ﴿:تعاىل
أي رسولَ اهللا ، كُلِّفْنا : كَبِ ، فَقَالُواثُم بركُوا علَى الر ، فَأتوا رسول اهللا  اشتد ذلك علَى أصحابِ رسول اهللا 

يقطا نالِ ماَألعم نول اهللا : مسطيقُها، فقَالَ رال نةُ واآلي ههذ كلَيع زِلَتأُن قَدقَةَ ، ودوالص ياموالص ادهالةَ واجلالص
 ):ِنيابلُ الكتا قَالَ أَهقُولُوا كَمونَ أنْ ترِيدأت كُملقَب نم : كإِلَيا ونبر كانا غُفْرنأَطَعا وعنملْ قُولُوا سا؟ بنيصعا ونعمس

ريا )املَصالَى يف إثرِهعلَ اُهللا تزأن مهتا ألْسنبِه ذَلَّتو ، ا القومأَهرا اقْتفَلَم ،:﴿ هزِلَ إِلَيا أُنولُ بِمسالر نآم  هبر نم
سمعنا وأَطَعنا غُفْرانك ربنا وإِلَيك والْمؤمنونَ كُلٌّ آمن بِاِهللا ومالئكَته وكُتبِه ورسله ال نفَرق بين أَحد من رسله وقَالُوا 

  ريصلَ ا)٢٨٥: البقرة( ﴾الْمأنز َكلُوا ذلا فَععز وجل  - هللا ، فَلَم– :﴿  تبا كَسا ما لَههعسفْساً إِالَّ واُهللا ن كَلِّفال ي
ربنا وال تحملْ علَينا إِصراً  ﴿نعم : قَالَ )  ٢٨٦: البقرة( ﴾اكْتسبت ربنا ال تؤاخذْنا إِنْ نسِينا أَو أَخطَأْنا وعلَيها ما 
هلْتما حا  كَمنلقَب نم ينلَى الَّذقَالَ  ﴾ع : معا بِه :نا ال طَاقَةَ لَنا ملْنمحال تا ونبقَالَ  ﴾﴿ ر : معن﴿  راغْفا ونع فاعو

 رِينمِ الْكَافلَى الْقَوا عنرصا فَانالنوم تا أَننمحارا وقَالَ  ﴾لَن :مع١ن  .  
يقول .. ويف حمال خمتلفة .. بل ورد يف آيات كثرية من القرآن الكرمي .. قرير هذا يف تلك اآلية فقط مل يرد ت

ها خالدونَ ﴾ ﴿ والَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات الَ نكَلِّف نفْسا إِالَّ وسعها أُولَئك أَصحاب الْجنة هم في:تعاىل 
نَ بِالْقسط ﴿ ولَا تقْربوا مالَ الْيتيمِ إِلَّا بِالَّتي هي أَحسن حتى يبلُغَ أَشده وأَوفُوا الْكَيلَ والْميزا:، ويقول )٤٢: األعراف(

ه أَوفُوا ذَلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تذَكَّرونَ لَا نكَلِّف نفْسا إِلَّا وسعها وإِذَا قُلْتم فَاعدلُوا ولَو كَانَ ذَا قُربى وبِعهد اللَّ
أُولَئك يسارِعونَ ) ٦٠(﴿ والَّذين يؤتونَ ما آتوا وقُلُوبهم وجِلَةٌ أَنهم إِلَى ربهِم راجِعونَ :، ويقول )األنعام( ﴾)١٥٢(

                                                
 ..رواه مسلم )١(



 ٢٤٠ 

 ﴾)٦٢(ولَا نكَلِّف نفْسا إِلَّا وسعها ولَدينا كتاب ينطق بِالْحق وهم لَا يظْلَمونَ ) ٦١(في الْخيرات وهم لَها سابِقُونَ 
فْسا إِالَّ ما آتاها ﴿ لينفق ذُو سعة من سعته ومن قُدر علَيه رِزقُه فَلْينفق مما آتاه اُهللا الَ يكَلِّف اُهللا ن:، ويقول )املؤمنون(

  )٧:الطالق(﴾ 
إنه ال يريد منك إال ما .. إن ربك ال يريد منك شيئا فوق طاقتك : هذه اآليات مجيعا ختاطب اإلنسان، وتقول له

  . تستطيعه، وتقدر عليه، وهو يف نفس الوقت يف مصلحتك
ته ـ ألمته أهم خاصية من خواص كان يربز ـ بأقواله وسلوكه ودعوفقد ،  النيب  تعاليمومبثل هذا وردت 

  :هذا الدين، وهي فطرته وحنيفيته ومساحته
   ١)احلنيفية السمحة: (أي األديان أحب إىل اهللا؟ قال.. يا رسول اهللا: قيل له

   ٢)يسرا وال تعسرا وبشرا وال تنفر: (وعندما أرسل معاذ بن جبل وأيب موسى األشعري قال هلما
   ٣)ا لدين أحد إال غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا إن الدين يسر ولن يشاد:( وقال
   ٤)إن اهللا مل يبعثين معنتا وال متعنتا، ولكن بعثين معلما ميسرا: (وقال
   ٥)إن خري دينكم أيسره، إن خري دينكم أيسره:( وقال

  :سلوكه املطبق هلذا التعاليم فأكثر من أن حيصىأما عن 
صالته ناس، مث صلى من القابلة فكثر الناس، مث اجتمعوا من الليلة صلى التراويح ليلة فصلى ب ومن ذلك أنه 

قد رأيت الذي صنعتم فلم مينعين من اخلروج إليكم إال أين خشيت : (الثالثة أو الرابعة فلم خيرج إليهم، فلما أصبح قال
   ٦)أن تفرض عليكم، فتعجزوا عنها

  ٧ )كلوال أن أشق على أميت ألمرم بالسوا:( ومن ذلك أنه قال
رفقا حبال املؤمنني ومراعاة لضعفهم  –وهي قرة عينه –كان خيفف الصالة ويتجوز فيها  ومن ذلك أنه 

إين ألقوم إىل الصالة وأنا أريد أو :(  وانشغال باهلم ودفعا لكل ما يدخل املشقة عليهم، ففي احلديث قال رسول اهللا 
   ٨)لى أمهأطول فيها فأمسع بكاء الصيب فأجتوز كراهية أن أشق ع

ينهى أصحابه أن خيالفوا هذه التعاليم، فينقلوا الدين من بساطته وفطريته ومساحته ويسره إىل ما وقعت  وكان 
  .فيه األديان األخرى من التشدد والغلو

، مث أتى ، مث يأيت فيؤم قومه، فصلي ليلة مع النيب ومما يروى يف ذلك أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النيب 
ال : أنافقت يا فالن؟ قال: أمهم فافتتح بسورة البقرة، فاحنرف رجل فسلم، مث صلى وحده وانصرف، فقالوا لهقومه ف

                                                
 .البخاري يف صحيحه تعليقارواه  )١(
 .البخاريرواه )٢(
 .البخاريرواه  )٣(
 .رواه مسلم )٤(
 .أمحدرواه  )٥(
 .رواه مسلم )٦(
 .رواه مسلم )٧(
 .رواه أبو داود )٨(



 ٢٤١ 

وهي اإلبل اليت  –إنا أصحاب نواضح : يا رسول اهللا: فقال واهللا، وآلتني رسول اهللا فألخربنه، فأيت رسول اهللا 
على  مث أتى فافتتح بسورة البقرة، فأقبل رسول اهللا نعمل بالنهار، وإن معاذا صلى معك العشاء،  –يستقي عليها 

   ١)سبح اسم ربك األعلى، والليل إذا يغشى والضحى: (ويف رواية) يا معاذ أفتان أنت؟ اقرأ بكذا: (معاذ فقال
إين ألتأخر عن صالة الصبح من أجل فالن مما يطيل بنا، يقول راوي : فقال وجاء رجل إىل رسول اهللا 

أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم : (غضب يف موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال يت النيب فما رأ: احلديث
   ٢)أم الناس فليوجز فإن من ورائه الكبري والضعيف وذا احلاجة

إنا لسنا كهيئتك يا رسول : إذا أمرهم من األعمال مبا يطيقون قالوا كان رسول اهللا : وحدثت عائشة قالت
إن أتقاكم : (د غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حىت يعرف الغضب يف وجهه مث يقولاهللا، إن اهللا ق

   ٣)وأعلمكم باهللا أنا
حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت : ما هذا احلبل؟ فقالوا: مرة املسجد فإذا حبل ممدود بني ساريتني فقال ودخل 

   ٤)حلوه ليصل أحكم نشاطه فإذا فتر فلريقد:(  به، فقال 
إن اهللا ال يصنع بشقاء أختك شيئا :(  وعن عقبة بن عامر أن أخته نذرت أن متشي إىل البيت فقال النيب 

   ٥)إن اهللا لغين عن مشيها مروها فلتركب: (ويف رواية) فلتركب
، )يل؟يا عبد اهللا أمل أخرب أنك تصوم تصوم النهار وتقوم الل:(  قال يل رسول اهللا : وعن عبد اهللا بن عمرو قال

فال تفعل، صم وأفطر ومث ومن فإن جلسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا وإن : (بلي يا رسول اهللا، قال: فقلت
لزوجك عليك حقًا، وإن لزورك عليك حقا، وإن حبسبك أن تصوم كل شهر ثالثة أيام فإن لك بكل حسنة عشر 

فصم صيام نيب اهللا : (رسول اهللا إين أجد قوة، قاليا : ، فشددت فشدد علي، قلت)أمثاهلا فإن ذلك صيام الدهر كله
، فكان )نصف الدهر: (؟ قال- عليه السالم - وما كان صيام نيب اهللا داود : ، قلت)وال تزد عليه - عليه السالم  - داود 

   ٦)يا ليتين قبلت رخصة النيب : عبد اهللا يقول بعد ما كرب
وأيكم : (فإنك تواصل يا رسول اهللا؟ قال: املسلمني عن الوصال يف الصيام قال له رجل من وحينما ي 

لو تأخر : ، فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل م يوما مث رأوا اهلالل فقال)مثلي، إين أبيت يطعمين ريب ويسقني
 إين أبيت يطعمين ريب: (إنك تواصل؟ قال: لزدتكم، كالتنكيل هلم حني أبوا أن ينتهوا، ويف الرواية األخرى قيل

   ٧)ويسقني، فاكلفوا من العمل ما تطيقون
  :السعة

                                                
 .رواه مسلم )١(
 .مرواه مسل )٢(
 .رواه البخاري )٣(
 .رواه البخاري )٤(
 .حسن صحيح غريب: وقال  ،الترمذىرواه  )٥(
 .رواه البخاري )٦(
 .رواه البخاري )٧(



 ٢٤٢ 

  .فحدثنا عن الثاين.. عرفنا التجلي األول : قلنا
لقد علم اهللا من عباده الصاحلني حبهم للخري وإسراعهم إليه، ولو على حساب طاقتهم، فلذلك فتح هلم من : قال

  .فمن مل يطق عمال عمل غريه.. أبواب اخلري ما ال يعد وال حيصى 
وما تفْعلُوا من  ﴿:، وقال )٢١٥:البقرة ( ﴾وما تفْعلُوا من خيرٍ فَإِنَّ اَهللا بِه عليم  ﴿:قال اهللا تعاىل يقرر هذا  لقد

ن عملَ م ﴿:، وقال ) ٧: الزلزلة ( ﴾فَمن يعملْ مثْقَالَ ذَرة خيراً يره  ﴿:، وقال )١٩٧:البقرة ( ﴾خيرٍ يعلَمه اهللا 
 فِْسهنحاً فَلال١٥: اجلاثية ( ﴾ص(  

 ، )اإلميان باهللا واجلهاد يف سبيله: (يا رسول اهللا، أي األعمال أفضل؟ قال : قلت : عن أيب ذر قالويف احلديث 
تصنع  تعني صانعا أو (: فإن مل أفعل؟ قال : قلت  ،)أنفسها عند أهلها وأكثرها مثنا (: أي الرقاب أفضل ؟ قال : قلت 

تكف شرك عن الناس ؛ فإا صدقة  (: يا رسول اهللا ، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال : قلت .  )ألخرق 
    ١)منك على نفسك
فكل تسبيحة صدقة ، وكل حتميدة صدقة ، وكل ليلة : يصبح على كل سالمى من أحدكم صدقة :( وعنه قال

، وي عن املنكر صدقة ، وجيزىء من ذلك ركعتان يركعهما من صدقة ، وكل تكبرية صدقة ، وأمر باملعروف صدقة 
   ٢)الضحى

    ٣)ال حتقرن من املعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق: (  قال يل النيب : وعنه قال
عرضت علي أعمال أميت حسنها وسيئها فوجدت يف حماسن أعماهلا األذى مياط عن الطريق ، :(  وقال 

    ٤)عماهلا النخاعة تكون يف املسجد ال تدفنووجدت يف مساوىء أ
يا رسول اهللا ، ذهب أهل الدثور باألجور ، يصلون كما نصلي ، ويصومون كما : وجاءه بعض الفقراء، فقالوا

إن بكل تسبيحة صدقة ، وكل : أوليس قد جعل اهللا لكم ما تصدقون به :( نصوم ، ويتصدقون بفضول أمواهلم، قال
ميدة صدقة ، وكل ليلة صدقة ، وأمر باملعروف صدقة ، وي عن املنكر صدقة ، ويف بضع تكبرية صدقة ، وكل حت

أرأيتم لو وضعها يف حرام : (يا رسول اهللا ، أيأيت أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال : قالوا ) أحدكم صدقة 
    ٥)أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها يف احلالل كان له أجر

تعدل بني االثنني صدقة ، وتعني الرجل : مى من الناس عليه صدقة ، كل يوم تطلع فيه الشمس كل سال: ( وقال
يف دابته ، فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة ، والكلمة الطيبة صدقة ، وبكل خطوة متشيها إىل الصالة صدقة، 

    ٦)ومتيط األذى عن الطريق صدقة
آدم على ستني وثالمثئة مفصل ، فمن كرب اهللا ، ومحد اهللا ، وهلل اهللا ،  إنه خلق كل إنسان من بين: (وقال

                                                
 .رواه البخاري ومسلم )١(
 .رواه مسلم)٢(
 .رواه مسلم)٣(
 .رواه مسلم)٤(
 .رواه مسلم)٥(
 .رواه البخاري ومسلم )٦(



 ٢٤٣ 

وسبح اهللا ، واستغفر اهللا ، وعزل حجرا عن طريق الناس ، أو شوكة ، أو عظما عن طريق الناس ، أو أمر مبعروف ، 
   ١)أو ى عن منكر ، عدد الستني والثالمثئة فإنه ميسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار

   ٢)من غدا إىل املسجد أو راح ، أعد اهللا له يف اجلنة نزال كلما غدا أو راح:( لوقا
  ٣ )يا نساء املسلمات ، ال حتقرن جارة جلارا ولو فرسن شاة: ( وقال
ال إله إال اهللا ، وأدناها إماطة األذى عن : فأفضلها قول : اإلميان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة :(وقال

  ٤ )ء شعبة من اإلميانالطريق ، واحليا
بينما رجل ميشي بطريق اشتد عليه العطش ، فوجد بئرا فرتل فيها فشرب ، مث خرج فإذا كلب يلهث : ( وقال
لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مين فرتل البئر فمأل : من العطش ، فقال الرجل ) ٢(يأكل الثرى

يا رسول اهللا ، إن لنا يف البهائم : قالوا ) ى الكلب ، فشكر اهللا له ، فغفر له خفه ماء مث أمسكه بفيه حىت رقي ، فسق
  ٥)يف كل كبد رطبة أجر: ( أجرا ؟ فقال 
: ، ويف رواية ٦)لقد رأيت رجال يتقلب يف اجلنة يف شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي املسلمني:( وقال

  ) ألحنني هذا عن املسلمني ال يؤذيهم ، فأدخل اجلنةواهللا: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق ، فقال ( 
من توضأ فأحسن الوضوء ، مث أتى اجلمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبني اجلمعة وزيادة ثالثة أيام ، :( وقال

   ٧)ومن مس احلصا فقد لغا
يها بعينيه مع املاء ، أو إذا توضأ العبد املسلم ، أو املؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إل:( وقال

مع آخر قطر املاء ، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع املاء ، أو مع آخر قطر املاء ، فإذا 
   ٨)غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجاله مع املاء أو مع آخر قطر املاء حىت خيرج نقيا من الذنوب

   ٩ )إىل اجلمعة ، ورمضان إىل رمضان مكفرات ملا بينهن إذا اجتنبت الكبائرالصلوات اخلمس ، واجلمعة :( وقال
إسباغ : ( بلى ، يا رسول اهللا ، قال : قالوا ) أال أدلكم على ما ميحو اهللا به اخلطايا ويرفع به الدرجات؟: (وقال

    ١٠)لرباطالوضوء على املكاره، وكثرة اخلطا إىل املساجد ، وانتظار الصالة بعد الصالة فذلكم ا
   ١١)إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا: ( وقال

                                                
 .رواه مسلم )١(
 .رواه البخاري ومسلم )٢(
 .رواه البخاري ومسلم )٣(
 .رواه البخاري ومسلم )٤(
 .رواه البخاري ومسلم )٥(
 .رواه مسلم )٦(
 .رواه مسلم )٧(
 .رواه مسلم)٨(
 .رواه مسلم)٩(
 .رواه مسلم )١٠(
 .رواه البخاري )١١(



 ٢٤٤ 

    ١)كل معروف صدقة:( وقال
ما من مسلم يغرس غرسا إال كان ما أكل منه له صدقة ، وما سرق منه له صدقة ، وال يرزؤه أحد إال :( وقال

منه إنسان وال دابة وال طري إال كان له صدقة إىل يوم فال يغرس املسلم غرسا فيأكل : ( ، ويف رواية ٢)كان له صدقة
ال يغرس مسلم غرسا ، وال يزرع زرعا ، فيأكل منه إنسان وال دابة وال شيء ، إال كانت له :( ، ويف رواية)القيامة
  )صدقة

دها ، ، ما من عامل يعمل خبصلة منها ؛ رجاء ثواا وتصديق موعو٣أعالها منيحة العرت: أربعون خصلة :( وقال
   ٤)إال أدخله اهللا ا اجلنة

   ٥)اتقوا النار ولو بشق مترة:( وقال
ما منكم من أحد إال سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترمجان ، فينظر أمين منه فال يرى إال ما قدم ، وينظر :( وقال

لنار ولو بشق مترة ، فمن مل جيد أشأم منه فال يرى إال ما قدم ، وينظر بني يديه فال يرى إال النار تلقاء وجهه ، فاتقوا ا
  ٦ )فبكلمة طيبة
   ٧)إن اهللا لريضى عن العبد أن يأكل األكلة ، فيحمده عليها ، أو يشرب الشربة ، فيحمده عليها:( وقال
: قال ) يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق : ( أرأيت إن مل جيد ؟ قال : قال ) على كل مسلم صدقة :( وقال

، )يأمر باملعروف أو اخلري: ( أرأيت إن مل يستطع ، قال : قال ) يعني ذا احلاجة امللهوف: ( قال أرأيت إن مل يستطع ؟ 
   ٨ )ميسك عن الشر ، فإا صدقة: ( أرأيت إن مل يفعل ؟ قال : قال 

  :السماحة
  .فحدثنا عن التجلي الثالث.. حدثتنا عن التجلي الثاين للرفق يف التكاليف الشرعية : قلنا
فاألحكام الشرعية من حيث عددها ونوعها تتيح لإلنسان أن يعيش حياة .. لي الثالث هو السماحة التج: قال

  .مستقرة طبيعية متوازنة ال يطغى فيها جانت على جانب
جند أن اهللا تعاىل ـ ختفيفاً عنا ـ شرع لنا مخس صلوات يف اليوم والليلة، وأباح لنا الصالة يف أي  العباداتففي 

فيه الصالة، وفرض علينا صيام شهر واحد من أشهر السنة، وفرض احلج ملن استطاع إليه سبيالً مرة مكان أدركتنا 
  .واحدة يف العمر

ال ينجسه (عن طهارة املاء، وأنه  ـ مثال ـ أخرب  الطهارةففي .. ومثل ذلك عن نوعها .. هذا عن كمها 

                                                
 .رواه البخاري )١(
 .رواه مسلم )٢(
 .أن يعطيه إياها ليأكل لبنها مث يردها إليه: املنيحة)٣(
 .رواه البخاري )٤(
 .رواه البخاري ومسلم)٥(
 .رواه البخاري ومسلم)٦(
 .رواه مسلم)٧(
 .رواه البخاري ومسلم)٨(



 ٢٤٥ 

   ١)شيء إال ما غلب على رحيه وطعمه ولونه
   ٢)هو الطهور ماؤه احلل ميتته: (وقال عن ماء البحر

دعوه وهريقوا على بوله سجال من ماء أو ذَنوبا :( وقال يف قصة األعرايب الذي بال يف املسجد فقام الناس ليقعوا
   ٣)من ماء ، فإمنا بعثتم ميسرين ومل تبعثوا معسرين
فلينظر فإن رأى يف نعليه قذرا أو أذى إذا جاء أحدكم إىل املسجد : (وقال عن القذارة إذا تعلقت بالنعلني

   ٤)فليمسحه وليصل فيهما
فقد فرضها اهللا مخس مرات يف اليوم والليلة ، فال تأخذ وقتا ..  الصالةأما ..  ٥هذا بعض ما يرتبط بالطهارة

من العهد مع ربه على طويلًا، وال تشغل اإلنسان عن أداء أعماله اليومية ، وإمنا هي لقاءات مع اهللا تعاىل جيدد فيها املؤ
، مث صارت مخس صلوات  الطاعة واالستقامة والصالح ، وقد فرضت يف البداية مخسني صالة عند املعراج بالنيب 

  .بأجر مخسني صالة فضال ورمحة
فشرع اجلمع والقصر يف الصالة أثناء السفر أو املطر أو املرض ، .. ومع هذا العدد احملدود، فقد يسر اهللا أداءها 

لك للظروف اليت مير ا اإلنسان يف هذه احلاالت من قلة يف املاء أو الربد أو خوف من الطريق أو زيادة يف املرض ، وذ
لذلك جعل اإلسالم فيه الصالة بشكل آخر يتناسب مع هذه الظروف فأجاز له اجلمع والقصر ، حيث قصرت 

  .الصلوات الرباعية إىل ركعتني فقط 
تها يف حالة اخلوف يف احلرب أو هجوم سبع أو سيل أو حنوه ، ويسهل أمرها وتقصر، ويتغري وضع الصالة وكيفي

وإِذَا ضربتم في الْأَرضِ فَلَيس علَيكُم جناح أَنْ  ﴿:وتسمى هذه الصالة بصالة اخلوف، وقد نص عليها يف قوله تعاىل 
  )النساء( ﴾)١٠١(م الَّذين كَفَروا إِنَّ الْكَافرِين كَانوا لَكُم عدوا مبِينا تقْصروا من الصلَاة إِنْ خفْتم أَنْ يفْتنكُ

الذي يتوىل  مث ذكر اهللا تعاىل أمهيتها بتفصيل مع أن عادة القرآن الكرمي يف مثل هذا هو تركه هلدي رسول اهللا 
   . يسري من عنايةويف هذا دليل على ما يوليه القرآن الكرمي للت.. تعليمه ألمته 

ما خصت به هذه األمة من جواز الصالة يف أي مكان من األرض ،  باإلضافة إىل كل هذا بني رسول اهللا 
: أعطيت مخسا مل يعطهن أحد قبلي:(  حيث مل تكن جائزة عند األمم السابقة إال يف املعابد والصوامع ، قال 

طهورا ، فأميا رجل من أميت أدركته الصالة فليصل ، نصرت بالرعب مسرية شهر ، وجعلت يل األرض مسجدا و
   ٦)وأحلت يل املغامن ومل حتل ألحد قبلي ، وأعطيت الشفاعة ، وكان النيب يبعث إىل قومه خاصة وبعثت إىل الناس عامة

باإلضافة إىل هذا رفعت الشريعة وجوب الصالة عن احلائض والنفساء، وال تقضيان بعد الطهر ، وهذا عناية من 

                                                
 .حديث حسن:رواه ابن ماجه والترمذي، وقال  )١(
 .رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح )٢(
 .رواه البخاري ومسلم )٣(
 .رواه أبو داود )٤(
كليـة  ) فاحل بن حممد الصغري. أ د (إعداد ) اليسر والسماحة يف اإلسالم(ثلة الواردة هنا من كتاب استفدنا عند ذكر األم )٥(

 .جامعة اإلمام -أصول الدين 
 .رواه البخاري ومسلم )٦(



 ٢٤٦ 

هللا تعاىل باملرأة ملا تعانيه يف فترة احليض والنفاس من آالم يصعب معها الصالة ، وقد تطول هذه املدة فيشق القضاء ، ا
  .فجاءت الرمحة الربانية على املرأة ذا التيسري ، ومل يطلب منها قضاء تلك الصلوات الفائتة عنها بعد ذلك

  .حيصل يف الصالة ، ومل يطلب الشارع إعادا باإلضافة إىل شرع سجود السهو جلرب اخللل الذي 
  ..باإلضافة إىل فروع آخر كثرية ال أطيق إحصاءها اآلن 

فهي مل تفرض ـ برمحة اهللا ولطفه بعباده ـ على مجيع .. اليت هي أخت الصالة  الزكاةوهكذا األمر يف 
ة األنعام ، واألمثان ، والزروع ، يم: املمتلكات والعقارات واألموال، وإمنا اقتصرت على بعض األصناف مثل

  .وعروض التجارة
مث إن الشريعة اشترطت يف األصناف اليت جتب فيها الزكاة أن تبلغ النصاب ، وهي يف الفضة مائيت درهم ، ويف 
الذهب عشرين مثقاال ، وسائمة اإلبل عن مخس ، والبقر عن ثالثني ، والغنم عن أربعني ، واحلبوب والزروع والثمار 

  . مخسة أوسقعن 
ومن يسر اإلسالم يف أداء هذه الفريضة أنه مل جيعل دفع الزكاة إال مرة واحدة يف السنة ، وذلك بعد أن حيول 

  .عليه احلول
ومن ذلك أن مقدار املال الواجب دفعه للزكاة قليل جدا بالنسبة للمال الذي يوجب فيه الزكاة ، حبيث ال يؤثر 

  .احبهفيه كثريا ، وال يتأثر بذلك ص
هذا فضال عن كيفية تعامل اإلسالم مع زكاة الزروع ، حيث أوجب العشر يف اليت تسقى مباء املطر ، ونصف 

فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وما سقي بالنضح :(  العشر باليت تسقى بالنضح واآلبار ، لقوله 
   ١)نصف العشر

فهو مل يفرض إال يف شهر واحد من السنة وهو شهر .. ى أمت وجوهه جند هذا التيسري واالعتدال عل الصيامويف 
رمضان، وقد ذكر القرآن الكرمي بعض األحكام املرتبطة به، وكلها تدل على عناية اهللا بعباده يف رفع احلرج عنهم، 

ام كَما كُتب علَى الَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم يا أَيها الَّذين آمنوا كُتب علَيكُم الصي ﴿:وتيسري التكاليف عليهم، قال تعاىل 
يقُونه فديةٌ طَعام أَياما معدودات فَمن كَانَ منكُم مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أَيامٍ أُخر وعلَى الَّذين يط) ١٨٣(تتقُونَ 

عطَوت ننيٍ فَمكسونَ  ملَمعت متإِنْ كُن لَكُم ريوا خومصأَنْ تو لَه ريخ وا فَهري١٨٤(خ ( يهزِلَ في أُنانَ الَّذضمر رهش
نَ مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ الْقُرآنُ هدى للناسِ وبينات من الْهدى والْفُرقَان فَمن شهِد منكُم الشهر فَلْيصمه ومن كَا

ا اللَّه علَى ما هداكُم ولَعلَّكُم تشكُرونَ من أَيامٍ أُخر يرِيد اللَّه بِكُم الْيسر ولَا يرِيد بِكُم الْعسر ولتكْملُوا الْعدةَ ولتكَبرو
  )البقرة( ﴾)١٨٥(

وانظروا إىل اهتمام القرآن الكرمي بعدها ببيان ..  كثرية اليت حف اهللا ا هذا التكليفانظروا التيسريات ال
  .تفاصيلها، مع أنه عادته االقتصار يف ذكر األحكام على العلل دون تفاصيل الفروع
وال جيوز الزيادة يف هذا الوقت ، .. لقد خص برمحته وقت الصيام بوقت يبتدئ من الفجر إىل غروب الشمس 

ن أجل ذلك ي عن صوم الوصال، وهو وصل صيام يومني أو ثالثة متتاليات ، ملا يف ذلك من مشقة وعنت على وم
                                                

 .رواه البخاري )١(
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  .يعين يف الصوم   ١)ال وصال :(  النفس ، وخطورة على اإلنسان ، يقول 
اهللا وورد يف السنة النص على أن من أفطر خطأً أو ناسيا فإنه يكمل صومه ، وال حرج عليه ، فإمنا أطعمه 

   ٢)من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإمنا أطعمه اهللا وسقاه:(  وسقاه، يقول 
.. فهو ـ مع كونه ركنا من أركان اإلسالم ـ إال أنه ال جيب إال على املستطيع .. ومثل ذلك جنده يف احلج 

  ) ١٨٥: البقرة( ﴾منِ استطَاع إِلَيه سبِيلًا وللَّه علَى الناسِ حج الْبيت  ﴿:قال تعاىل .. ومرة واحدة يف العمر 
أيها الناس قد فرض اهللا عليكم احلج فحجوا ، : ( فقال خطب رسول اهللا  ويف احلديث أن رسول اهللا 

لو قلت نعم : أكلَّ عام يا رسول اهللا؟ فسكت حىت قاهلا ثالثا ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فقال رجل
ذروين ما تركتكم فإمنا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهلم واختالفهم على أنبيائهم ، : ا استطعتم ، مث قاللوجبت ومل

   ٣)فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا يتكم عن شيء فدعوه
  .إلفرادالتمتع ، والقران ، وا: فهو خمري بني املناسك الثالثة.. مث إن احلاج يف حجه خمري بني أمور كثرية 

زرت قبل أن : قال رجل للنيب .. وخمري يف الترتيب بني األعمال الثالثة يوم العيد ، الرمي واحللق والطواف 
ال : ذحبت قبل أن أرمي ، قال: قال آخر. ال حرج : حلقت قبل أن أذبح قال: قال آخر. ال حرج : أرمي ، قال

  .٤حرج
  .٦ذ عن شيء إال قال افعلوا وال حرجسئل يومئ فما رأيته : ٥يقول بعض رواه احلديث 

وفوق هذا، فقد أتاح اهللا تعاىل برمحته لكل خلل يف واجبات احلج من غري قصد أن جيرب بفدية ، وحجه صحيح 
  .إذا كان القصور من هذا الوجه فقط 

عرب عن ذلك وقد .. فقد بنتها الشريعة احلكيمة على السماحة واليسر ..  املعامالتأما يف .. هذا يف العبادات 
    ٧)رحم اهللا رجال مسحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى :( ، فقال رسول اهللا 
   ٨)من أقال مسلما أقاله اهللا عثرته يوم القيامة:( وقال 

ومن أمثلة ذلك أن الشريعة أجازت للمتبايعني اخليار يف عدد من املواضع رفعا للحرج الذي قد يقع فيه أحدمها ، 
إذا تبايع الرجالن فكل واحد منهما باخليار ما مل يتفرقا وكانا :( بقوله ضع خيار الس الذي عرب عنه ومن تلك املوا

مجيعا أو خيري أحدمها اآلخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع ، وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ومل يترك واحد منهما البيع فقد 
  )وجب البيع

دها فيه، ملا فيه من الظلم واالستغالل، وإشاعة األحقاد والضغائن بني أبناء ومن ذلك حترمي الشريعة للربا وتشدي
                                                

 .رواه أمحد )١(
 .رواه البخاري ومسلم)٢(
 .رواه مسلم )٣(
 .رواه البخاري )٤(
 .كما يف رواية مسلم )٥(
 .رواه البخاري ومسلم )٦(
 .رواه البخاري )٧(
 .رواه ابن ماجة وأبو داود )٨(



 ٢٤٨ 

الَّذين يأْكُلُونَ الربا لَا يقُومونَ إِلَّا كَما  ﴿:اتمع الواحد، وقد شجعت الشريعة بدله على القرض احلسن، قال تعاىل 
 سالْم نطَانُ ميالش طُهبختي يالَّذ قُومي اَءهج نا فَمبالر مرحو عيالْب لَّ اللَّهأَحا وبثْلُ الرم عيا الْبمقَالُوا إِن مهبِأَن كذَل

مارِ هالن ابحأَص كفَأُولَئ ادع نمو إِلَى اللَّه هرأَمو لَفا سم ى فَلَههتفَان هبر نظَةٌ معوميهونَ  فدال٢٧٥(ا خ ( اللَّه قحمي
  )البقرة( ﴾)٢٧٦(الربا ويربِي الصدقَات واللَّه لَا يحب كُلَّ كَفَّارٍ أَثيمٍ 

:( قال .. ومن ذلك حترمي الشريعة الحتكار الطعام والسلع واحتجازها يف الوقت الذي تشتد فيه حاجة الناس 
تبارك وتعاىل  - من دخل يف شيء من أسعار املسلمني ليغليه عليهم فإن حقا على اهللا (: ، وقال ١)ال حيتكر إال خاطئ

   ٢)أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة - 
 ﴿:ومن ذلك تشجيع الشريعة على التيسري على املدين املعسر، رمحة حباله وتقديرا لظروفه القاسية ، قال تعاىل 

من سره :(  ، وقال )البقرة( ﴾)٢٨٠(إِلَى ميسرة وأَنْ تصدقُوا خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ  وإِنْ كَانَ ذُو عسرة فَنظرةٌ
عن رجل من األمم السابقة كان  ، وحدث  ٣)أن ينجيه اهللا من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه

س فإذا رأى معسرا قال لفتيانه جتاوزوا عنه لعل اهللا أن يتجاوز عنا كان تاجر يداين النا: (يتجاوز عن املعسرين، فقال
   ٤)فتجاوز اهللا عنه
  :الرخصة

  .فحدثنا عن التجلي الرابع.. حدثتنا عن التجلي الثالث للرفق يف التكاليف الشرعية : قلنا
  .. الكثرية املرتبطة بالتكاليف املختلفة ٥التجلي الرابع هو تلك الرخص : قال
  تعين بالرخصة؟ ما: قلنا
فلذلك وضعت هلم من .. لقد راعت الشريعة احلكيمة أصحاب األعذار عند تطبيقهم لألحكام الشرعية : قال

: عن فضل استعمال الرخص الشرعية ملن صار حمال هلا، فقال وقد أخرب .. األحكام ما يناسب أحواهلم وأعذراهم
   ٧)كما حيب أن تؤتى عزائمه: (، ويف رواية ٦)هإن اهللا حيب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيت(

  .فهال ضربت لنا أمثلة عنها: قلنا
من كَفَر بِاللَّه من  ﴿:من أعظم أمثلة ذلك ما ورد من الترخيص يف التلفظ بالكفر ملن أكره عليه، قال تعاىل : قال

بِاِإلمي نئطْمم هقَلْبو أُكْرِه نإِالَّ م انِهإمي دعب يمظع ذَابع ملَهو اللَّه نم بغَض هِملَيراً فَعدبِالْكُفْرِ ص حرن شن ملَاكو ان
  )١٠٦:النحل( ﴾

                                                
 .رواه مسلم )١(
 .رواه أمحد )٢(
 .رواه مسلم )٣(
 .رواه البخاري ومسلم )٤(
عبارة عما وسع للمكلف يف فعله لعذر، وعجز عنـه  : االصطالح الشرعيويف . معناها اليسر والسهولة اللغةالرخصة يف )٥(

 .بب احملرم، أو ما أُرخص فيه مع كَونِه حراما، كتناول امليتة عند االضطرار، وسقوط أداء صيام رمضان عن املسافرمع قيام الس

 .رواه أمحد )٦(
 .رواه الطرباين يف األوسط وابن حبان)٧(



 ٢٤٩ 

وقد ورد يف احلديث أن املشركني أخذوا عمار بن ياسر، فلم يتركوه حىت سب النيب وذكر آهلتهم خبري مث تركوه 
كيف :  شر ما تركت حىت نلت منك وذكرت آهلتهم خبري، قال : ال ما وراءك شيء؟ ق: قال فلما أتى النيب 
  . ١، فرتلت اآلية اليت قرأا عليكم)إن عادوا فعد: ( مطمئن باإلميان، فقال : جتد قلبك؟ قال

أخذك الكفار فغطوك يف : (لقي عمارا وهو يبكي فجعل ميسح عن عينيه ويقول  ويف حديث آخر أن النيب 
    ٢)كذا، فإن عادوا فقل ذلك هلماملاء فقلت كذا و

يصلي املريض قائما إن استطاع ؛ فإن مل ( :قال .. من ذلك ما ورد من الرخص للمصلي يف هيئة الصالة 
يستطع صلى قاعدا ، فإن مل يستطع أن يسجد أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه ؛ فإن مل يستطع أن يصلي 

، فإن مل يستطع أن يصلي على جنبه األمين صلى مستلقيا رجليه مما يلي قاعدا صلى على جنبه األمين مستقبل القبلة 
   ٣)القبلة

ومن ذلك ما ورد من الترخيص يف اإلفطار يف السفر أيام رمضان، وقصر الصالة املفروضة يف السفر، فتصلي 
ا فُقد املاء للوضوء أو إذا الصالة الرباعية بركعتني فقط حال السفر، واملسح على اخلفني يف الوضوء، والتيمم بالتراب إذ

وإِن كُنتم مرضى أَو علَى سفَرٍ أَو جاء أَحد منكُم من الْغآئط أَو الَمستم  ﴿:كما يف قوله تعاىل .. كان املسلم مريضاً
كُموهجواْ بِوحسباً فَاميداً طَيعواْ صممياء فَتواْ مجِدت اء فَلَمساً غَفُوراً  النفُوكَانَ ع إِنَّ اللّه يكُمدأَي٤٣: النساء ( ﴾و(  

إِلَى مكَّةَ ونحن صيام، فَنزلْنا منزلًا، فَقَالَ  سافَرنا مع رسولِ اللَّه : ويف احلديث عن أيب سعيد الْخدرِي قَالَ
 ولُ اللَّهسر ) :متوند قَد كُمإِن ى لَكُمأَقْو طْرالْفو كُمودع نةً )مصخر تفَكَان ، .. ثُم ،أَفْطَر نا منمو امص نا منفَم

  .. ٤فَأَفْطروا )  .. إِنكُم مصبحو عدوكُم والْفطْر أَقْوى لَكُم: (نزلْنا منزِلًا آخر فَقَالَ
في سفَرٍ فَصام بعض وأَفْطَر بعض، فَتحزم الْمفْطرونَ وعملُوا، وضعف  كَانَ رسولُ اللَّه : لَو عن أَنسٍ قَا

   ٥)ذَهب الْمفْطرونَ الْيوم بِالْأَجرِ: (في ذَلك  الصوام عن بعضِ الْعملِ، فَقَالَ رسول اهللا 
يا رسولَ اللَّه أَجِد بِي قُوةً علَى الصيامِ في السفَرِ، فَهلْ علَي جناح؟ فَقَالَ : عمرٍو الْأَسلَمي أَنه قَالَ وعن حمزةَ بنِ

 ولُ اللَّهسر ) :فَلَا ج ومصأَنْ ي بأَح نمو ، نسا فَحذَ بِهأَخ نفَم اللَّه نةٌ مصخر يههلَيع اح٦)ن   
يا عبد اللَّه أَلَم أُخبر أَنك تصوم النهار وتقُوم  ): قَالَ لي رسولُ اللَّه : وعن عبد اللَّه بن عمرِو بنِ الْعاصِ

طر ، وقُم ونم ، فَإِنَّ لجسدك علَيك حقا، وإِنَّ لعينِك صم وأَفْ! فَلَا تفْعلْ : (قَالَ. بلَى يا رسولَ اللَّه : ، فَقُلْت )اللَّيلَ؟
لَّ شهرٍ ثَلَاثَةَ أَيامٍ؛ فَإِنَّ لَك علَيك حقا ، وإِنَّ لزوجِك علَيك حقا ، وإِنَّ لزورِك علَيك حقا، وإِنَّ بِحسبِك أَنْ تصوم كُ

يا رسولَ اللَّه، إِني : قُلْت . فَشددت فَشدد علَي : ، قال عبداهللا )حسنة عشر أَمثَالها فَإِنَّ ذَلك صيام الدهرِ كُلِّهبِكُلِّ 
وما كَانَ صيام نبِي اللَّه داود علَيه السلَام، : ، قُلْت)يهفَصم صيام نبِي اللَّه داود علَيه السلَام، ولَا تزِد علَ: (قَالَ.. أَجِد قُوةً

                                                
 .هقي يف الدالئلرواه عبد الرزاق وابن سعد وابن جرير وابن أيب حامت وابن مردويه واحلاكم وصححه والبي )١(
 .رواه ابن سعد )٢(
 .رواه الدارقطين)٣(
 .رواه مسلم )٤(
 .رواه مسلم )٥(
 .رواه مسلم )٦(



 ٢٥٠ 

  . ١يا لَيتنِي قَبِلْت رخصةَ النبِي : فَكَانَ عبد اللَّه يقُولُ بعد ما كَبِر) .. نِصف الدهرِ: (قَالَ
هلْ : رجلًا منا حجر فَشجه في رأْسه، ثُم احتلَم فَسأَلَ أَصحابه فَقَالَ خرجنا في سفَرٍ فَأَصاب: وعن جابِرٍ قَالَ

 ما نجِد لَك رخصةً وأَنت تقْدر علَى الْماِء، فَاغْتسلَ فَمات، فَلَما قَدمنا علَى: تجِدونَ لي رخصةً في التيممِ؟ فَقَالُوا 
 بِيالن َفَقَال ،كبِذَل بِرأُخ) :اللَّه ملَهقَت لُوهأَنْ !! قَت يهكْفا كَانَ يمالُ، إِنؤالس يفَاُء الْعا شموا فَإِنلَمعي أَلُوا إِذْ لَمأَلَا س

 رصعيو مميتي -  بصعي أَو - سمي قَةً ثُمرخ هحرلَى جعهدسج رائِسلَ سغيا وهلَيع ٢)ح   
ومن ذلك تصحيح بعض العقود االستثنائية اليت مل تتوافر فيها الشروط العامة النعقاد العقد وصحته، ولكن جرت 

  .ا معامالت الناس وصارت من حاجام
ما حرم علَيكُم الْميتةَ والدم ولَحم إِن ﴿:ومن ذلك ما رخص اهللا للمضظر بتناوله مما كان أصله احلرمة، قال تعاىل 

إِنَّ اللَّه هلَيع فَلَا إِثْم ادلَا عاغٍ وب رغَي طُرنِ اضفَم رِ اللَّهيغل لَّ بِها أُهمزِيرِ ونالْخ  يمحر وقال )البقرة( ﴾)١٧٣(غَفُور ،:﴿ 
ةُ وتيالْم كُملَيع تمرحالنةُ ويدرتالْمقُوذَةُ ووالْمنِقَةُ وخنالْمو بِه رِ اللَّهيغلَّ لا أُهمزِيرِ ونالْخ ملَحو مالد عبا أَكَلَ السمةُ ويحط

 كُملَامِ ذَلوا بِالْأَزقِْسمتسأَنْ تبِ وصلَى النع ا ذُبِحمو متا ذَكَّيإِلَّا م مهوشخفَلَا ت ينِكُمد نوا مكَفَر ينالَّذ سئي موالْي قسف
ا فَميند لَامالْإِس لَكُم يتضري وتمنِع كُملَيع تممأَتو كُميند لَكُم لْتأَكْم موالْي نوشاخو رغَي ةصمخي مف طُرنِ اض

  )املائدة( ﴾)٣(فَإِنَّ اللَّه غَفُور رحيم  متجانِف لإِثْمٍ

                                                
 .رواه البخاري )١(
 .رواه أبو داود وغريه )٢(



 ٢٥١ 

  ـ التنظیمات ٢
  .فحدثنا عن جتلياته فيما مسيته بالتنظيمات.. حدثتنا عن جتليات الرفق يف التكليفات : قلنا
سأكتفي ـ هنا ـ مبثل ما اكتفيت سابقا بذكر أربع جتليات تكفي إلقناعكم بأن شريعة اإلسالم شريعة : قال

وأن املراد من التنظيمات الشرعية ليس التضييق على الناس، وال إيقاعهم يف احلرج، وإمنا املراد منها .. سر رمحة ورفق وي
  .ذيبهم وتربيتهم والسمو م ومبجتمعام

  :املرونة
  .فحدثنا عن أول هذه التجليات: قلنا
األصول والضوابط، وتكتفي ا،  فهي تعطينا ـ فيما يرتبط حبياتنا ـ.. أول التجليات هو مرونة الشريعة : قال

  .١لتترك لنا بعد ذلك حرية اختيار الطريقة املناسبة لتنفيذ األوامر اإلهلية
والَّذين استجابوا لربهِم وأَقَاموا الصلَاةَ وأَمرهم شورى  ﴿:ومن ذلك مثال أن اهللا تعاىل أمرنا بالشورى، فقال 

زا رممو مهنيقُونَ بفني ماهالشورى( ﴾)٣٨(قْن(  
وذلك رمحة بالناس، ألن يف حتديد شكل معني .. ولكن النص مل حيدد لنا األسلوب الذي منارس به الشورى 

لذلك يلتزم به الناس يف كل زمان ويف كل مكان ما قد يتضرر به اتمع إذا تغريت الظروف بتغري البيئات أو األعصار 
ذا فإن املؤمنني يستطيعون يف كل عصر أن ينفذوا ما أمر اهللا به من الشورى بالصورة اليت تناسب وهل.. أو األحوال 

  .حاهلم وأوضاعهم، وتالئم موقعهم من التطور، دون أي قيد يلزمهم بشكل جامد
اة فرق الفقهاء يف النظرة التشريعية بني ما هو من قواعد أحكام املعامالت وما هو من شؤون احلي ٢وألجل هذا

 ﴿:فأفسح للنظر واالجتهاد يف الثانية ما ليس يف األوىل حىت ال يكون على الناس يف ذلك حرج وال مشقة ، االجتماعية
 رسالْع بِكُم رِيدال يو رسالْي اُهللا بِكُم رِيدوقد نصوا يف هذا على أنه حتدث للناس أقضية بقدر ما )١٨٥:البقرة( ﴾ي ،

  .أحدثوا من الفجور
مث تعرض ، ذا تاريخ التشريع اإلسالمي حيدثنا أن ابن عمر كان يفىت يف املوسم يف القضية من القضايا برأي وه

ذاك على ما علمنا وهذا على ما : فيقول ، فيقال له يف ذلك .. عليه يف املوسم التايل من العام القابل فيفىت برأي آخر 
  .نعلم

، فلما متصر وضع مذهبه اجلديد نزوال على حكم البيئة ، القدمي كما حيدثنا أن الشافعي وضع بالعراق مذهبه 
  .ومتشيا مع مظاهر احلياة اجلديدة من غري أن خيل ذلك بسالمة التطبيق على مقتضى القواعد األساسية الكلية األوىل

ا أن وجاءه رجل يشكو سرقة خدمه فأحضرهم فأقروا وذكرو، عمر بعدم القطع يف السرقةويف عام ااعة أمر 
) إذا سرق خدمك مرة ثانية قطعت يدك أنت:( فتركهم عمر قائال ،السبب ذلك أنه ال يقوم بكفايتهم من طعام وملبس

  .واعتربها شبهة تدرأ احلد ، والحظ الظروف واملالبسات
فهذا .. لقد شهد املنصفون من باحثي الغرب ذه اخلاصية العظيمة من خواص هذا الدين : سكت قليال، مث قال

                                                
 .، فلذلك خنتصر الكالم عن هذا هنا)الشريعة(سبق احلديث عن هذا يف فصل  )١(
 .رسائل اإلمام حسن البنا: انظر )٢(



 ٢٥٢ 

وإن بساطة هذه التعاليم ووضوحها هلي على وجه التحقيق؛ من أظهر القوى الفعالة يف الدين : ( توماس آرنولد يقول
  ) ويف نشاط الدعوة إىل اإلسالم

إن اإلسالم يتمشى مع مقتضيات احلاجات : ( أحد علماء القانون) إيزيكو انسابا توحني(ويقول الدكتور 
ون أن يتضاءل خالل القرون ، ويبقى حمتفظاً بكل ما لديه من قوة احلياة واملرونة، فهو الظاهرة فهو يستطيع أن يتطور د

  ) الذي أعطى العامل أرسخ الشرائع ثباتاً، وشريعته تفوق كثريا الشرائع األوربية
ة ملا كان الشرع اإلسالمي يستهدف منفعة اموع، فهو جبوهره شريعة تطوري) : ( دافيد دي سانتيالنا(ويقول 

إا .. وتستند إىل اللغة.. مث إا علم ما دامت تعتمد على املنطق اجلديل. غري جامدة خالفًا لشريعاتنا من بعض الوجوه
فيقول أتباع . ليست جامدة، وال تستند إىل جمرد العرف والعادة، ومدارسها الفقهية العظيمة تتفق كلها على هذا الرأي

ففيها . إا ال تشبه قواعد النحو واملنطق. ليست بالشيء اجلامد الذي ال يقبل التغيري املذهب احلنفي أن القاعدة القانونية
   ١)يتمثل كل ما حيدث يف اتمع بصورة عامة

  :العفو
  .فحدثنا عن الثاين.. عرفنا التجلي األول : قلنا
، )العفو(، أو )راغ التشريعيمنطقة الف: (التجلي الثاين هو تلك املساحة الكبرية اليت يسميها علماء الشريعة: قال

ما أحل اهللا يف كتابه فهو حالل، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو : ( ، فقالواليت عرب عنها رسول اهللا 
   ٢)٦٤اآلية : مرمي ( ﴾وما كَانَ ربك نِسيا  ﴿:، وتال )فاقبلوا من اهللا عافيته، فإن اهللا مل يكن لينسى شيئاً! 

إن اهللا حد حدوداً فال تعتدوها، وفرض فرائض فال تضيعوها، وحرم أشياء فال تنتهكوها، وسكت  :( وقال 
   ٣)عن أشياء رمحة بكم ؛ من غري نسيان فال تبحثوا عنها

مثل حتديد نصاب الزكاة، ومقدار الواجب منها، وحتديد .. فاحلدود اليت قدرها الشرع، واليت ال جيوز اعتداؤها 
ومثل ذلك الفرائض اليت أوجبها اهللا كالعبادات األربع اليت هي أركان اإلسالم، ومبانيه .. تركة امليتأنصبة الورثة يف 

العظام، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، وبر الوالدين، وصلة األرحام، واإلحسان إىل اجلار، وأداء األمانات، 
يئًا من هذه الفرائض، أو يتساهل فيها، ففرضيتها ثابتة فال جيوز ألحد أن يسقط أو يلغي ش.. واحلكم بالعدل وغريها 

وكذلك احملرمات .. يف الشريعة ، ال تقبل نسخاً وال جتميداً وال تطويراً والتعديالً، وال جيوز أن تضيع يف جمتمع مسلم 
اخلمر، والسرقة،  الشرك، والقتل، وأكل مال اليتيم، وقذف احملصنات املؤمنات الغافالت، والزنا وشرب: اليقينية، مثل 

فهذه كلها ثابتة ال تلني للعصور، وال يتهاون فيها يوماً، فيفيت حبلها جمتهد، .. وأكل املال العام، وشهادة الزور، وحنوها
  .٤أو يرخص فيها حاكم

مسكوت : (أما ما عدا هذه احلدود والفرائض واحملرمات املنصوص عليها، فهي ـ كما مساها اهلدي النبوي ـ 
  ..رمحة بالبشر )  عنها

                                                
 .٤٣٤ – ٤٣٣تراث اإلسالم ، ص ) : إشراف(سري توماس أرنولد : انظر )١(
 .رواه البزار واحلاكم وصححه )٢(
 .رواه الدارقطين )٣(
 .٢٢٤اخلصائص العامة لإلسالم، ص: يوسف القرضاوي : انظر )٤(



 ٢٥٣ 

وذلك بأن  –سبحانه وتعاىل  –وقد كلف الشرع علماء املسلمني أن يستغلوا هذه النعمة العظمى من املشرع 
ميلئوا هذا الفراغ التشريعي بكل جديد ونافع يتفق مع مقاصد الشريعة، وذلك من خالل طرائق ومسالك عديدة أقرها 

ن، واالستصالح أو اعتبار املصلحة املرسلة ؛ وهي اليت مل جييء نص الشرع؛ مثل القياس بقيوده وشروطه، واالستحسا
  .وغريها.. خاص من الشارع باعتبارها وال بإلغائها، واعتبار العرف بقيوده وشروطه 

  :التجاوز
  .فحدثنا عن الثالث.. عرفنا التجلي الثاين : قلنا
  .التجلي الثالث هو ما ميكن تسميته بالتجاوز: قال
  به؟ما تقصد : قلنا
من رمحة هذه الشريعة ورفقها ويسرها أن اهللا تعاىل جتاوز فيها عن كثري من الذين كانت متسهم عقوبات : قال

  .التكاليف وتشدداا
  كيف ذلك؟: قلنا
  .فرأيت أن أرحم شريعة م هي شريعة اإلسالم.. حبثت يف تعامل القوانني املختلفة مع ارمني لقد : قال
  .ن ال نعلم إال خالفهوحن.. كيف ذلك : قلنا
 ا يعلم وال ..حترميها قبل تعين الكانت  احملرمة األفعالأن  ١لقد رأيت من خالل دراسيت لتاريخ القوانني: قال

 فكان وتقديرها، اختيارها للقضاة يترك الغالب، يف معينة غري توقع اليت العقوبات وكانت ..عليها مؤاخذم قبل الناس
 يكن مل ولو العقاب، يستحق فعله أن السلطان صاحب رأى إذا عليه فيعاقب قبل، من حمرم غري الفعل يأيت الشخص
  .قبل من حترميه أُعلن الفعل يكن مل ولو الفعل، هذا على قبل من أحد عوقب

 فله للقاضي، متروك كمها وتقدير نوعها اختيار ألن ظاهراً؛ اختالفاً ختتلف الواحد الفعل على العقوبات وكانت
  .شرط وال قيد دون يشاء وكما شاء مبا عاقبي أن

 الوضعية، القوانني على تسيطر كانت اليت )املادية املسئولية( نظرية إىلمجيعا  أساسها يف ترجع بادئإن هذه امل
 حساباً حتسب وال به، واملتصلني أهله من وغريه اجلاين وبني واجلناية، اجلاين بني البحتة املادية الصلة إىل تنظر واليت

 بالفعل كله ذلك اتصال ومدى للفعل، إرادته وتوجيه واالختيار، والتمييز التفكري على وقدرته الذهنية، اجلاين مللكات
  . عليه وأثره احملرم

 وأخذت األوضاع، هذه فزعزعت الفرنسية الثورة جاءت حىت الوضعية القوانني يف سائدة املبادئ هذه ظلت وقد
 للمسئولية، أساساً واالختيار اإلدراك جعل وعلى العدالة أساس على تقوم جديدة، مبادئ احلني ذلك من حملها حتل

 تتعداه وال أجرم من إال تصيب ال شخصية العقوبة وأصبحت اجلنائية، املسئولية حمل هو وحده احلي اإلنسان فأصبح
 وارتفعت املميزين، للألطفا بسيطة عقوبات ووضعت مييزوا، مل الذين األطفال عن املسئولية ورفعت غريه، إىل

 ال وأن بقانون، إال عقوبة وال جرمية ال أن القوانني يف األساسية املبادئ من وأصبح اإلدراك، وفاقد املكره عن املسئولية

                                                
 )احلزم(ل التايل التشريع اجلنائي يف اإلسالم لعبد القادر عودة، وسنرى املزيد من التفاصيل عن هذا يف الفص: انظر )١(



 ٢٥٤ 

  .١وتقديرها العقوبة اختيار يف القضاة حرية وقيدت القوانني، لصدور الالحقة األفعال على إال عقوبة
  .ي اليت حققت العدل، وحمت اجلورفالثورة الفرنسية إذن ه: قلنا
 وهو يقول أن يستطيع اإلسالمية الشريعة عن قليالً شيئاً يعرف منف.. لقد سبقها إىل ذلك اإلسالم .. ال : قال

 قد العشرين، والقرن عشر التاسع القرن يف إال الوضعية القوانني تعرفها مل اليت احلديثة املبادئ هذه كل إن اخلطأ من آمن
  .الشريعة عليها تقوم اليت األساسية املبادئ من وإا وجودها، يوم من شريعةال عرفتها

 حمالً يعد ومل التكاليف عنه سقطت مات فإذا املكلَّف، احلي اإلنسان إال للمسئولية حمالً تعرف ال فالشريعة
  .للمسئولية

 الْحلُم منكُم اَألطْفَالُ بلَغَ وإِذَا ﴿: عاىلت لقوله الرجال، من يعفى ال مما احللم بلغوا إذا إال األطفال تعفي والشريعة
 حىت الصيب عن: ثالثة عن القلم رفع:(   الرسول ولقول ،)٥٩: النور( ﴾ قَبلهِم من الَّذين استأْذَنَ كَما فَلْيستأْذنوا

                                                
 قائمـة  اجلنائية املسئولية كانت الفرنسية الثورة قبل، فاجلنائية املسئوليةفيما يتعلق ب نظرية من أكثر الوضعية القواننيعرفت )١(
 هـذه  أدت وقـد  وحالته، صفته عن النظر وبغض مرتكبه، كان أياً فعل أي على العقاب ومقتضاها املادية، النظرية أساس على

  .واانني واألطفال واألموات األحياء عقاب إىل وأدت واجلماد، واحليوان اإلنسان عقاب إىل النظرية
 ،التقليـدي  باملـذهب  املـذهب  هذا ويسمى االختيار، فلسفة من أساس على اجلنائية املسئولية قامت الفرنسية الثورة وبعد
 الصـفتان،  هاتان فيه تتوفر الذي هو وحده اإلنسان وأن تيار،واالخ باإلدراك يتمتع من إال جنائياً يسأل أن يصح ال أنه وخالصته

 الشارع أوامر إليه توجه الذي هو الشخص هذا ومثل بينهما، وخيتار والشر اخلري بني مييز أن يستطيع معينة سن بعد اإلنسان وأن
 فأسـاس . الشارع أمر خمالفتة على جزاء يعاقب أن العدل من كان واالختيار اإلدراك على قدرته مع الشارع خالف فإذا ونواهيه،
  .خمالفته على عادالً وجزاء الشارع، أمر لتنفيذ ضماناً مفروضة والعقوبة واالختيار، اإلدراك هو املسئولية
 اجلرميـة  يأيت ال ارم أن وخالصته اجلرب، فلسفة على قائم وهو ،الوضعي املذهب ظهر زمناً التقليدي املذهب ساد أن وبعد
 ال اجلـاين  كـان  وإذا اجلثماين، والتركيب والتعليم والبيئة الوراثة إىل ترجع ا له قبل ال بعوامل إليها مدفوعاً يأتيها اوإمن خمتاراً،
 وسـائل  مـن  وسيلة العقوبة اعتربت إذا عقابه ميكن ولكن التقليدي، للمذهب طبقاً عقابه امتنع فقد اجلرمية ارتكاب يف له خيار

 مـدرك،  غـري  أو مدركاً خمتار، غري أو خمتاراً كان سواء اإلنسان يعاقب املذهب هذا أساس وعلى ها،ومحايت اجلماعة عن الدفاع
 ومنـها  املذهب ذا القوانني بعض أخذت وقد وعقليته، سنه باختالف جان كل تصيب اليت العقوبة ختتلف وإمنا جمنوناً، أو عاقالً

  .به تأخذ مل دولال أكثر ولكن ،١٩٢٦ سنة يف الصادر السوفييت القانون
 أصـحابه  ويـرى  ،النسيب االختيار مذهب ويسمى السابقني، املذهبني بني التوفيق منه قصد آخر مذهب ذلك بعد ظهر مث
 يضيف اجلديد املذهب ولكن اجلرمية، يف دخالً إلرادته فإن حمدوداً اختياره كان مهما اإلنسان ألن التقليدي، املذهب على اإلبقاء
 أو إدراكهم النعدام عقام ميتنع الذين األشخاص إجرام من اجلماعة حيمي أن للمشرع أن وهي أخرى، فكره القدمي املذهب إىل

 القانون: انظر(اليوم الوضعية القوانني يسود الذي هو املذهب وهذا ..حلالتهم مناسبة خاصة إجراءات معهم يتخذ بأن اختيارهم،
  )٣٣٥ ،٣٣٠ص بدوي لعلي اجلنائي

 اليت النتائج نفس إىل يؤديوهذا املذهب : (قادر عودة عن عالقة هذا املذهب األخري بالشريعة اإلسالمية، فقالوقد عرب عبد ال
 العقوبـة  جتعـل  فهي صياغة، وأفضل منطقاً أدق الشريعة نظرية أن يف إال عنه يفترق وال اإلسالمية، الشريعة مذهب إليها يؤدي

 اإلدراك فاقد وبني املدرك املختار الشخص بني اجلماعة محاية وسائل تطبيق يف فرقوت اجلماعة، حلماية ووسيلة اجتماعية ضرورة
 املـذهب  عـن  مـأخوذ  األسـاس  وهذا العدالة، وحتقيق الشارع أمر خمالفة فيه العقوبة فأساس القانوين املذهب أما االختيار، أو

 اإلدراك فاقـد  إن يقـال  أن ميكن ال إذ ضده، إجراء يأ إختاذ أو املسئول، غري معاقبة مع منطقياً يتعارض أساس وهو التقليدي،
 وجـوه  مـن  وجـه  بأي يؤاخذ أن شئ يف العدالة من فليس الشارع أمر خالف قد يكن مل وإذا الشارع، أمر خالف واالختيار
 )التشريع اجلنائي يف اإلسالم: انظر) (املؤاخذة



 ٢٥٥ 

   ١)يفيق حىت انون وعن يصحو، حىت النائم وعن حيتلم،
: النحل( ﴾بِاِإلميان مطْمئن وقَلْبه أُكْرِه من إِالَّ ﴿: تعاىل لقوله اإلدراك، فاقد وال هاملكر تؤاخذ ال الشريعةو
 عن رفع:(  الرسول ولقول ،)١٧٣: البقرة( ﴾ علَيه إِثْم فَال عاد والَ باغٍ غَير اضطُر فَمنِ ﴿:تعاىل وقوله ،)١٠٦
  )عليه ااستكرهو وما والنسيان اخلطأ أميت

 ﴾ سعى ما إِال لِإلنسان لَّيس وأَن  أُخرى وِزر وازِرةٌ تزِر أَال ﴿:اإلسالمية الشريعة يف األساسية القواعد ومن
  .به صلته كانت مهما غريه جبناية يؤخذ وال جنايته، عن إال اإلنسان يسأل فال ،)٣٩ ،٣٨: النجم(

 حرم فإذا إتيانه، على عقاب ال مرخص فهو حيرم مل ما كل أن سالميةاإل الشريعة يف األساسية القواعد ومن
  )٩٥: املائدة( ﴾ سلَف عما اللّه عفَا ﴿:تعاىل قوله يف فيدخل ذلك قبل ما أما بالتحرمي، العلم وقت من فالعقوبة

 والقصاص، احلدود رائمج يف تقديرها أو العقوبة اختيار يف احلرية من شئ أي اإلسالمية الشريعة يف للقضاة وليس
 كانت إن العقوبة كمية يقدروا أن وهلم معينة، عقوبات بني من العقوبة خيتاروا أن هلم مقيدة، حرية فلهم التعازير يف أما

 أن وال األمر، أولو يقررها مل بعقوبة يعاقبوا أن هلم ليس ولكن وارم، اجلرمية ظروف مع يتناسب مبا حدين ذات
  .األمر أولو يضعها أو وضعها اليت احلدود عن ا يرتلوا أو بالعقوبة يرتفعوا

 نظريةفهال حدثتنا عن األسس اليت تقوم عليها .. وقد أعجبين حديثك هذا .. أنا قاض : قال رجل من اجلماعة
  .اإلسالم يف اجلنائية املسئولية

 أو إتياا يف ألن عنها، ينهى أو ا ريؤمإمنا  األفعال أنيف الفطر مجيعا  عليه املتفق من: التفت إليه زيد، وقال
 من ذلك بغري أو مبشاعرهم أو بأعراضهم أو بأمواهلم أو أفرادها حبياة أو عقائدها أو اجلماعة بنظام ضرراً تركها

  .ونظامها اجلماعة مصاحل أو األفراد مصاحل متس اليت االعتبارات
، ألن النهي عن الفعل أو األمر بإتيانه ال يكفي ياملخالف لتلك األوامر والنواهشرع عقاب وانطالقا من هذا 

وحده حلمل الناس على إتيان الفعل أو االنتهاء عنه، ولوال العقاب لكانت األوامر والنواهي أموراً ضائعة وضرباً من 
الفساد العبث، فالعقاب هو الذي جيعل لألمن والنهي مفهوماً ونتيجة مرجوة، وهو الذي يزجر الناس عن اجلرائم، ومينع 

  .يف األرض، وحيمل الناس على االبتعاد عما يضرهم، أو فعل ما فيه خريهم وصالحهم
والعقوبات وإن شرعت للمصلحة العامة فإا ليست يف ذاا مصاحل بل هي مفاسد، ولكن الشريعة أوجبتها ألا 

ئم مصاحل، ولكن الشريعة ت عنها؛ ورمبا كانت اجلرا ..تؤدي إىل مصلحة اجلماعة احلقيقية، وإىل صيانة هذه املصلحة
ال لكوا مصاحل، بل ألدائها إىل املفاسد، فالزنا وشرب اخلمر والنصب واختالس مال الغري وهجر األسرة واالنتفاع 

كل ذلك قد يكون فيه مصلحة لألفراد، ولكنها مصاحل ليس هلا اعتبار يف نظر الشارع، وقد ى  - عن إخراج الزكاة 
ا تؤدي إىل فساد اجلماعةعنها؛ ال لكوا مصاحل، بل أل.  

واألفعال اليت هي مصلحة حمضة أو قليلة جداً، وأكثر األفعال ختتلط فيها املصاحل واملفاسد، واإلنسان بطبعه يؤثر 
ما رجحت مصلحته على مفسدته، وينفر مما ترجح مفسدته على مصلحته، ولكنه يف اختياره ينظر لنفسه ال للجماعة، 

وقد شرعت . .فيه مصلحته ولو أضر باجلماعة، وينفر مما يراه مفسدة عليه ولو كان فيه مصلحة اجلماعة فيؤثر ما
                                                

 .كمأمحد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان واحلارواه  )١(



 ٢٥٦ 

العقوبات مبا فيها من التهديد والوعيد والزجر عالجاً لطبيعة اإلنسان، فإن اإلنسان إذا نظر إىل مصلحته اخلاصة وما 
  .على املصلحة يترتب عليها من العقوبات نفر منها بطبعه، لرجحان املفسدة

وكذلك إذا ما فكر يف الواجب وما جيلبه عليه من املشاق، فقد يدعوه ذلك لتركه، لكنه إذا ذكر ما يترتب على 
فالعقوبات مقررة حلمل الناس على ما . .الترك من عقوبة محله ذلك على إتيان الفعل، والصرب على املكروه واملشقة

  .ولصرفهم عما يشتهون ما دام أنه يؤدي إىل إفساد اجلماعةيكرهون ما دام أنه حيقق مصلحة اجلماعة، 
ناساً يفعلون الفعل ألنه مأمور به، وينتهون عنه ألنه منهي عنه، ال حذراً من العقوبة، وال ولكن هناك : قال الرجل
  .خوفاً من النكال
ولكنهم مع .. ربيتهم وهؤالء هم الذين تقوم مجيع مؤسسات اتمع اإلسالمي بتكوينهم وت.. صدقت : قال زيد

  .تشرع للكثرة الغالبة، ال ملثل هذه القلة النادرةإمنا  جداً، واألحكام نيقليلذلك قد يكون 
.. وهو ما ال ميكن أن خيالفك فيه أحد من الناس .. وعرفنا وجه ضرورة العقوبة .. عرفنا هذا : قال الرجل

  .ي علق عليها، وهو حفظها ملصلحة اجلماعةولكين أسألك عن األسس اليت توفر للعقوبة هذا الدور الذ
فإنه وضع ..  بقدرها تقدروالضرورات عنده .. مبا أن اإلسالم يعتقد أن العقوبة ضرورة من الضرورات : قال

  .للعقوبات أسسا مهمة حتفظ للعقوبة سلطة الردع، ويف نفس الوقت حتميها من التعسف والظلم
 أن القاضي يستطيع حبيث تكون وأن اجلرمية، معاودة عن وكفه اجلاين بلتأدي تكفيبكوا  العقوبةمنها أنه حد 

 يقتضي وهذا ..أذاه وكف لتأديبه كافية يراها اليت العقوبة كمية يقدر وأن ،اجلاين لشخصية املالئمة العقوبة نوع خيتار
 املالئمة العقوبة خيتار أن القاضي ليستطيع حدين؛ ذات العقوبات وجعل الواحدة، للجرمية وتعددها العقوبات تنوع
  .١واألعلى األدىن العقوبة حدي بني من كميتها ويقدر

 عليه يعود ما أن وجد وعقوبتها اجلرمية يف فكر إذا حبيث اجلرمية ارتكاب عن الغري لزجر كافية تكونومنها أن 
 العليا وحدودها لعقوباتا أنواع تكون أن يقتضي وهذا. اجلرمية نفع من عليه يعود ما على يزيد قد العقوبة ضرر من

  .اجلرمية من تنفر حبيث
 يكون أن يصح فال اجلرمية، قدر على العقوبة تكون حبيث والعقوبة، اجلرمية بني اتناسب هناك يكون أنومنها 

. اخلطأ القتل عقوبة مع متساوية العمد القتل عقوبة تكون أن يصح وال العادية، السرقة كعقاب الطريق قطع عقاب
 إتالف على تعاقب وال اللسان، بقطع القذف على تعاقب مل ولكنها اليد، بقطع السرقة على مثالً الشريعة عاقبت ولقد
  .بالقصاص األول إتالف على تعاقب مل ولكنها بالقصاص العمد القتل على وعاقبت باخلصاء، الزنا

 أو ملركزه أحد منها يعفى فال ها،ارتكب من على للجرمية املقررة العقوبة تطبق حبيث عامة العقوبة تكون أن ومنها
  .االعتبارات من ذلك غري أو شخصه

 وهو اجلرمية ارتكب من على إال تقع أن يصح وال العادية، العقوبة هي السابقة العناصر فيها تتوفر اليت والعقوبة
 جيلد وال غريه، قتل إذا منه يقتص ال فانون عامة، كقاعدة عقاب فال خمتاراً أو مدركاً اجلاين يكن مل فإذا خمتار، مدرك

  .مييز مل الذي الصغري وكذلك حمصن، غري وهو زنا إذا
                                                

 .، وسنرى تفاصيل ذلك يف الفصل التايلوالقصاص احلدود جرائم إال اجلرائم كل يف القاعدة هذه على الشريعة تسري)١(



 ٢٥٧ 

 كافية تراها اليت بالوسائل نفسها محاية من اجلماعة مينع ال االختيار أو اإلدراك لعدم العادية العقوبة امتناع ولكن
 إلحدى به يرسل أو ملجأ، يف يوضع أن كنمي فإنه قتل إذا منه االقتصاص يكن مل إذا املميز غري فالصغري ..مالئمة أو

 امتنع إذا وهكذا مستشفى، يف بوضعه شره من اجلماعة محاية املمكن من فإن عقابه يكن مل إذا وانون اإلصالحيات،
 الوسائل من تتخذ أن للجماعة فإن منه، اجلماعة ومحاية شره اتقاء الضروري من وكان العادية، بالعقوبات اجلاين عقاب

 أمد إىل مدرسة أو مستشفى أو ملجأ يف تضعه كأن عقابه، ميكنو مسئول غري أنه ولو اجلاين شر من نفسها به ميجت ما
  . حاله صلح أو شره أمن إذا إال منه خيرج ال حبيث حمدود غري أو حمدود

 هي أو ةعادي غري ولكنها عقوبات فهي تعازير، الشريعة تعتربها ثارهاآو أنواعها اختالف على الوسائل وهذه
 كما اجلاين وإصالح التأديب أيضاً منها يقصد قد أنه على اجلماعة، محاية هي أساساً منها واملقصود. .خاصة عقوبات

  .الصغار حالة يف
  :االنفتاح

  .فحدثنا عن الرابع.. عرفنا التجلي الثالث : قلنا
  .التجلي الرابع هو ما ميكن تسميته باالنفتاح: قال
  ما تقصد به؟: قلنا
من رمحة هذه الشريعة ورفقها ويسرها أن اهللا تعاىل مل يضيق فيها على النفس اإلنسانية وعلى اتمع : قال

فمن .. فلذلك أباح كل ما ال يؤذي النفس واتمع من صنوف العادات واللهو .. اإلنساين ما تتطلبه أهواؤه املشروعة 
  . من العادات إال إذا كان فيها أذى، فإن الشرع يبادر إىل حترميه الضيق الكبري أن متنع النفس أو مينع اتمع  ما تعوده

  فهال ضربت لنا أمثلة تقرر هذا، وتؤكده؟: قلنا
ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقالَ ذَرة ن (: قال أن رسول اهللا ما روي يف احلديث من أمثلة ذلك : قال

إن اهللا مجيل حيب اجلمال ، الكبر بطر  :(  قال، ف، و نعله حسنةرجل حيب أن يكون ثوبه حسناً ال: لهل ي، فق) كبر 
    ١)احلق وغمط الناس

يف هذا احلديث بني أن الشريعة ال حترم ما تشتهيه النفس من أنواع اجلمال، ولكنها حترم ما قد ينتج عن  فالنيب 
  .ذلك من الكرب والغرور والظلم

ولكنها حترمه ملا ينتج عنه من النتائج اليت .. ه النفس ألا تشتهيه وهكذا هي يف كل القضايا ال حترم ما تشتهي
  .تضر بالفرد أو باتمع

وإمنا حرم ما قد يستعمل منه .. فالشعر ـ مثال ـ من الفنون اليت اتفقت الطبائع البشرية عليها مل حيرمه اإلسالم 
أَلَم تر أَنهم في كُلِّ واد يهِيمونَ ) ٢٢٤(بِعهم الْغاوونَ والشعراُء يت ﴿:لنهش األعراض ونشر الرذائل، قال تعاىل 

إِلَّا الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات وذَكَروا اللَّه كَثريا وانتصروا من بعد ما ) ٢٢٦(وأَنهم يقُولُونَ ما لَا يفْعلُونَ ) ٢٢٥(
عيسوا ومونَ ظُلبقَلنقَلَبٍ ينم وا أَيظَلَم ينالَّذ الشعراء( ﴾)٢٢٧(لَم(  

فاإلسالم ـ يف نصوصه القطعيةـ  ال حيرم منه إال ما آذى النفس واتمع .. ومثل ذلك أنواع الغناء واملوسيقى 
                                                

 .رواه مسلم )١(



 ٢٥٨ 

  .بنشر الرذائل واالحنراف دون ما عداه
 :فقال ة ذات قرابة هلا من األنصار فجاء رسول اهللا أنكحت عائش: ابن عباس قال عنيف احلديث وقد روي 
إن األنصار قوم فيهم غزل فلو :(  فقال رسول اهللا . ال :أرسلتم معها من يغىن قالت :قال. نعم :أهديتم الفتاة قالوا

   ١)بعثتم معها من يقول أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم
ما مل حتو تلك األعراف على املقاصد اليت  اف األقوام املختلفةعرأل ته هذا احلديث يدل على رعايإن .. انظروا 

  .جاءت الشريعة لتحقيقها
***  

من حديثه إىل هذا املوضع حىت جاء السجان، ومعه جمموعة من اجلنود، مث أخذوا بيد  زيد بن عليما وصل 
  ..خبيب، وساروا به إىل مقصلة اإلعدام 
ال أريد .. أستودعكم اهللا أيها اإلخوان األفاضل : ينا بأن نتوقف، وقالفأشار إل.. أراد بعضنا أن يتدخل ليمنعهم 

وأن تتحملوا .. منكم، وأنا أتقدم لنيل هذه اجلائزة العظيمة إال أن جتعلوا نفوسكم جنودا يف جيش العدالة اإلهلية 
﴾ )١٦(الْموت أَوِ الْقَتلِ وإِذًا لَا تمتعونَ إِلَّا قَليلًا ﴿ لَن ينفَعكُم الْفرار إِنْ فَررتم من :فـ .. مسؤوليتكم يف هذا الصدد 

  )األحزاب(
  .ومتتم بالشهادتني، مث أسلم نفسه مبتسما هللا.. قال ذلك، مث سار خبطا وقورة إىل املقصلة 

م بالتكبري وقد صحت معه.. مبجرد أن فاضت روحه إىل باريها كرب مجيع املساجني مبذاهبهم وطوائفهم وأديام 
  . وقد ترتلت علي حينها أشعة جديدة اهتديت ا بعد ذلك إىل مشس حممد .. دون شعور 

  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .البخاريرواه  )١(



 ٢٥٩ 

  رابعا ـ احلزم
..   ١ )عبد القادر عودة(سيساق إىل املوت .. يف هذا املساء : يف اليوم الرابع، صاح السجان بصوته املزعج قائال

ومن .. ني بتوديعه واجللوس إليه بشرط أال خيترقوا قوانني السجن وقد رأت إدارة السجن أن تسمح جلميع املساج
  .خيترقها فسيتحمل مسؤولية خرقه

ما هي إال حلظات حىت اجتمع مجيع املساجني حول رجل كان ممتلئا قوة وعزمية ومحاسة، وكأنه مل يكن ينتظر 
  .يف ذلك اليوم تلك املشنقة اليت شنق فيها إخوانه

لقد حدثكم أخي زيد عن الرفق الذي جاءت : وله حىت قال بنربة ممتلئة بالقوة واحلنانما إن اجتمعت اجلموع ح
فال ميكن أن تستقيم موازين العدالة من غري أن جيتمع هذان .. وأنا سأحدثكم عن احلزم الذي جاءت به .. به الشريعة 

  ..احلزم والرفق : الركنان
ستكتشفون من خالل ما سأذكره لكم أن احلزم الذي جاءت  إال أنكم.. ومع أن احلزم قد يوحي بالقوة والشدة 

  .به شريعة اإلسالم هو احلزم الوحيد الذي يقتصر على وضع الشدة يف موضعها دون أن يتجاوز به موضعها
  .. احلزم يف اإلسالم كالعملية اجلراحية احملدودة اليت ال يقصد منها إال استئصال الشر 

  .. تنتظرين  فهذه املقصلة.. لن أطيل عليكم 
احلدود، : كربى أنواعأربعة يتوزع على وهلذا، فإين أبادر، فأقول بأن ما جاء به اإلسالم يف جمال احلزم 

  ..واجلنايات، والتعزيرات، والتأديبات
واليت يسرين أن أعرفكم ا، وأن أجيبكم على الشبهات اليت .. ولكل واحد من هذه األنواع أحكامه اخلاصة به

   .تثار حوهلا

                                                
وهو حمام من علمـاء القـانون والشـريعة    ): م ١٩٥٤ -هـ ١٣٧٤ت(أشري به إىل األستاذ الشهيد عبد القادر عودة   )١(

، كتب عودة نقـدا لتلـك   )حمكمة الشعب(، وملا أمر مجال عبد الناصر بتنظيم )اإلخوان املسلمني(من زعماء مجاعة مبصر، كان 
واـم  ! احملكمة، ومن مجلة ما ذكره أن رئيسها مجال سامل طلب من بعض املتهمني أن يقرؤوا له آيات من القـرآن بـاملقلوب  

  .، وقد أعدم شنقا على أثر ذلك مع بضعة متهمني آخرين)١٩٥٤(لناصر باملشاركة يف حادث إطالق الرصاص على مجال عبد ا
التشريع اجلنائي يف اإلسالم مقارنـا  (و) اإلسالم وأوضاعنا السياسية(و) اإلسالم وأوضاعنا القانونية(له تصانيف كثرية، منها 

  )مائهاإلسالم بني جهل أبنائه وعجز عل(، و)املال واحلكم يف اإلسالم(، و)بالقانون الوضعي
فأكثر ما نـذكره مـن   .. يف هذا الفصل) التشريع اجلنائي يف اإلسالم مقارنا بالقانون الوضعي(وقد استفدنا كثريا من كتابه 

  .احلكم التشريعية مأخوذ من كالمه إما نقال حرفيا، وإما بتصرف يقتضيه املقام
 .بشهادة الكثري وقد آثرنا هذا الكتاب على غريه باعتباره من أهم ما كتب يف هذا الباب



 ٢٦٠ 

  ـ احلدود ١
  .١حدثنا عن احلدود.. فحدثنا عن النوع األول : قلنا
.. السرقة و.. والشرب.. والقذف .. الزنا : ، هيسبع جرائمهي العقوبات املقررة على احلدود يف الشريعة : قال

  .البغيو.. الردة و.. احلرابة و
  :الزنا
فراحت تنفذ فيهم .. نظرت إليهم الشريعة باعتبارهم جمرمني  مل..  ٢بالواقعني يف الزنا.. فلنبدأ بأول املعاقبني : قلنا

  أقسى العقوبات؟
  لعلكم قد مسعتم من إخواين الذين سبقوين بأن اإلسالم دين الفطرة؟: قال
  وما عالقة ذلك بالعقوبة اليت قررها اإلسالم للزناة؟.. أجل : قلنا
إال أن تعاقبه بأشد العقوبات بسبب وقوعه يف هذا  أال ترون أن الفطرة اليت فطر عليها جسد اإلنسان تأىب: قال
  االحنراف؟

إم يف كل حني يصيبهم من األدواء ما ال .. بل مل تعاقب الفطرة أحدا كما عاقبت الزناة .. أجل : قال رجل منا
  .. يصيب غريهم من الناس 

                                                
فيخـرج  .. ـ مجع حد، وهو احلاجز بني شيئني، وهي ـ اصطالحا ـ عقوبة مقررة ألجل حـق اهللا      لغةاحلدود ـ    )١(

  .وخيرج القصاص ألنه حق اآلدمي.. التعزير لعدم تقديره إذ أن تقديره مفوض لرأي احلاكم
  .العود إىل تلك املعصية اليت حد ألجلهاومسيت عقوبات املعاصي حدودا، ألا يف الغالب متنع العاصي من 

 )١٨٧من اآلية: البقرة)(دود اللَّه فَال تقْربوهاتلْك ح﴿ :ويطلق احلد على نفس املعصية ، كما يف قوله تعاىل
  :عرف الفقهاء الزىن باعتبارين)  ٢(

  )ل يف غري امللك وشبهتهوطء الرجل املرأة يف القب(وهو يشمل ما يوجب احلد وما ال يوجبه، وهو : عام
وطء مكلّف طائع مشتهاةً حاالً أو ماضياً يف قبل خال من (وقد عرفه احلنفية ذا االعتبار بأنه : ، وهو ما يوجب احلدوخاص

  ) ملكه وشبهته يف دار اإلسالم ، أو متكينه من ذلك ، أو متكينها
  )له فيه بال شبهة تعمداً وطء مكلّف مسلم فرج آدمي ال ملك(بأنه : وعرفه املالكية 

  )إيالج حشفة أو قدرها يف فرج حمرم لعينه مشتهى طبعاً بال شبهة(بأنه : وعرفه الشافعية 
إين عاجلت امرأة مـن  : فقال جاء رجل إىل النيب : ويدل هلذا ما ورد يف احلديث عن ابن مسعود ـ رضي اهللا عنه ـ قال  

سترك اهللا لو سترت على نفسك، فلم يرد : فقال عمر.. ا، فأنا هذا، فأقم علي ما شئتأقصى املدينة فأصبت منها، دون أن أمسه
وأَقمِ الصالةَ طَرفَيِ النهارِ وزلَفاً من اللَّيلِ إِنَّ الْحسنات ﴿ :رجال، فدعاه، فتال عليه  شيئا، فانطلق الرجل، فأتبعه النيب  النيب 

: فقـال ..يا رسول اهللا أله خاصة، أم للناس عامة؟: ، فقال له رجل من القوم)١١٤:هود) (لك ذكْرى للذَّاكرِينيذْهبن السيئَات ذَ
ما وقع فيه هذا الرجل من الزنا الذي  ففي هذا احلديث مل يعترب رسول اهللا ).. رواه مسلم وأبو داود والترمذي) ( للناس عامة(

لكل ابن آدم حظه من الزنا ، فزنا العينني النظر ، وزنا اللسان املنطـق ،  : ( قال : آخر قال يف حديث  يوجب احلد مع أنه 
رواه ) (واألذنان زنامها االستماع ، واليدان تزنيان ، فزنامها البطش ، والرجالن تزنيان ، فزنامها املشي ، والفم يزين فزناه القبـل 

 )أبو داود



 ٢٦١ 

مليون شخص توفوا  ١٩وأن .. مليون مصاب باأليدز يف العامل  ٣٤أن هناك  ١لقد قرأت يف بعض اجلرائد
ومليوين شخص .. مليون مصاب جنوب الصحراء األفريقية  ٢٤.٥وأن .. عاما  ٢٠بسبب املرض منذ اكتشافه قبل 

  .. مليون بسبب املرض  ٢.٨ماتوا العام املاضي من 
  .السيدابليون دوالر قيمة األدوية اليت حتتاجها القارة األفريقية وحدها سنويا ألجل أدوية  ٣وقرأت أن هناك 

  .من املواطنني ممن هم يف سن اخلامسة عشر يهددهم املوت بسبب هذا املرض%  ٥٠وقرأت أن 
مليون يعتقدون أم على خطر كبري من اإلصابة ذا  ٧وأن .. مليون أمريكي مصاب باأليدز  ٢,٢أن  ٢وقرأت

يف نقل جرثومة  - لون إم راغبون بل سيقو- من املصابني ال ميانعون  ٣إىل  ١واألفضع من ذلك كله أن .. املرض 
  .اإليدز إىل أصدقائهم 

ظهر عام .. اخلطري ) السفليس( لقد ظهر قبله مرض الزهري ..  ٣ليت األمر اقتصر على السيدا: قال آخر
، )الداء الفرنسي(م أثناء احلرب اإليطالية الفرنسية عندما انتشر يف اجلنود خاصة الزنا، ومساه اإليطاليون حينها ١٩٤٤

ومثل ذلك فعل اإلجنليز واألملان والنمساويون ألنه انتشر بينهم بواسطة اجلنود الفرنسيني، أما الفرنسيون فقد أمسوه الداء 
  .اإليطايل

ويف العصور احلديثة ظهر مرض اهلربس كوباء، وهو مرض جنسي واسع االنتشار، ويبلغ معدل اإلصابة به 
  .حالةالسنوية يف الواليات املتحدة نصف مليون 

م وألول مرة ظهر داء مرض فقدان املناعة املكتسب يف الواليات املتحدة، واملعروف باسم  ١٩٧٩ويف عام 
  .اإليدز، وانتشر بسرعة رهيبة يف الشاذين جنسيا

ولقد مت التغلب .. لقد اعتربت املراجع الطبية األمراض اجلنسية أكثر األمراض املعدية انتشارا يف العامل: قال آخر
  .كثري من األمراض املعدية، ورغم ذلك ظهرت األمراض اجلنسية بصورة وبائية مفزعة وخطريةعلى 

إن األمراض اجلنسية هي أكثر األمراض املعدية انتشارا يف العامل، ويزداد يف كل عام :( يقول مرجع مرك الطيب
ية عدد الذين يصابون بالسيالن بأكثر عدد املصابني ا، وذلك منذ عقدين من الزمن تقريبا، وتقدر منظمة الصحة العامل

ويقدر مركز .. مليون شخص سنويا ٥٠كما تقدر عدد املصابني بالزهري بـ .. مليون شخص سنويا ٢٥٠من 
 ٣أتالنتا ملكافحة األمراض املعدية يف والية جورجيا بالواليات املتحدة عدد املصابني بالسيالن يف الواليات املتحدة بـ 

  ) ألف شخص سنويا ٤٠٠وعدد املصابني بالزهر بـ ماليني شخص سنويا 
وقد انتشرت أمراض خمتلفة ومتنوعة بسبب انتشار الفاحشة وشيوعها وانتشار الشذوذ اجلنسي وخاصة يف 

  .الغرب
                                                

مليـون   ٢٢ما خيالف بعض هذه األرقام ففيها أن  ١٦/٤/١٤٢٢يف جملة اتمع وورد .. ٥/١٤٢٢/ ١٢البالد بتاريخ  )  ١(
وأن .. ماليني شخص انتقل هلم املرض خالل السنة املاضية  ٥وأن .. شخص عرب العامل قتلهم األيدز خالل العشرين سنة املاضية 

 .. مليون مصاب باإليدز يف أفريقيا ٢٥
 .١٢/٣/١٤٢١االقتصادية )   ٢(
عبـد اللطيـف ياسـني   القـاهرة،     . د: األمراض اجلنسية،  الدكتور حممد علي البار، واألمراض املنتقلة باجلنس: رانظ)  ٣(

  .د حممد نزار الدقر: مأمون جالد، روائع الطب االسالمي . د: واألمراض اجللدية
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تقريرا من فلوريدا بالواليات املتحدة قام به فريق من  Medicine Digestلقد نقلت جملة :  قال آخر
باملائة يف احلاالت املشتبهة لسرطان عنق الرحم  ٨٠٠أن هناك زيادة بنسبة :( والدة جاء فيهأخصائي أمراض النساء وال

سنة وذلك يف خالل أربع سنوات، ويرجع الباحثون هذه الزيادة الرهيبة  ٢٢سنة إىل  ١٥للفتيات البالغ أعمارهن من 
   )إىل الزيادة املضطرة يف املمارسات اجلنسية دون متييز

فقد أخرب البشرية عن كل ذلك، نصحها غاية النصح، ولكنها ..  صدق رسول اهللا : در، وقالابتسم عبد القا
  .. أبت إال أن تسمع لدعاة الشياطني الذين راحوا ينحرفون بفطرا 

مل تظهر الفاحشة يف قوم قط حىت يعلنوا ا إال فشا : (خماطبا العامل منذ أكثر من أربعة عشر قرنا  لقد قال 
   ١ )اعون واألوجاع اليت مل تكن مضت يف أسالفهم الذين مضوافيهم الط

  هل رأيتم أحدا من الناس راح يلوم الفطرة اليت عاقبت الزناة ذه العقوبات وغريها؟: مث وقف، وقال
أما ما حيصل هلم مما هو خارج .. البشر عادة ال يلومون إال على شيء يكتسبونه .. جمنون من يفعل ذلك : قلنا
  .بسبب بسيط، وهو أنه ال جيد من يكيل له هذا اللوم.. فال نرى أحدا يعاتب فيه أو يلوم  إرادم

  .فلماذا إذن يطرحون الشبهات على العقوبة اليت وضعها اإلسالم لريدع ا نوازع النفس الشريرة: قال
إليها على أا تشريعات ولو نظروا .. ألن البشر ينظرون إىل تشريعات اإلسالم باعتبارها تشريعات بشرية : قلنا

  .قدرية ما وجهوا هلا أدىن عتاب
أرأيتم لو أن أجيال البشرية الطويلة اليت تلظت بنريات تلك العقوبات القدرية مسعت بتلك الروادع : قال

  هل سيصيب البشرية ما أصاا؟.. التشريعية، وهابت منها، ومل تنظر إليها باحتقار، وراحت تنفذها يف حياا 
  .لقد قرأت بأن املنطقة اإلسالمية هي أكثر املناطق معافاة يف العامل من هذا النوع من األمراض: ل مناقال رج

عرض عليه أن جيلد ظهره .. وعاىن بسببه األمرين .. أرأيتم لو أن رجال أصيب مبرض من هذه األمراض : قال
  هل سترونه سيقبل؟.. بدل أن يصاب مبا أصيب به 

  بل سيشتري تلك اجللدات بكل ما أويت من مال؟. .وكيف ال يقبل : قلنا
  فأنتم إذن تقرون العقوبة اليت وضعها الشرع رادعا عن الزنا؟: قال
  فكيف نقر شيئا مل نسمع به؟.. مل نسمع ا : قلنا
لق نظر إليها على أا عدوان على اخل.. لقد نظر اإلسالم إىل الزنا باعتباره جرمية من أفحش اجلرائم وأبشعها: قال

وأا مروج للكثري من الشرور واملفاسد اليت تقضي على .. وأا مقوض لنظام األسر والبيوت .. والشرف والكرامة 
  .. وأا بالتايل سبيل من السبل اليت تنحرف بكيان االمة .. مقومات األفراد واجلماعات

  .. وهلذا كله، فإنه وضع هلا من العقوبات ما ميأل النفس رهبة منها 
فراح يبني هلم تعارض الوقوع يف هذه الفاحشة مع .. أ ذلك بالطبع مبخاطبة إميان املؤمنني باهللا واليوم اآلخر بد

  :إميام باهللا ومع سعادم اليت يطلبوا يف اليوم اآلخر

                                                
 .رواه البخاري ومسلم)   ١(
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  ١)مؤمن ال يزين الزاين حني يزين وهو:( يبني ذلك قال 
    ٢)طفة وضعها رجل يف رحم ال حتل لهما من ذنب بعد الشرك أعظم عند اهللا من ن:( وقال
   ٣)إذا زىن الرجل أخرج منه اإلميان وكان عليه كالظلة فإذا أقلع رجع إليه اإلميان: ( وقال 
  ٤)من زىن أو شرب اخلمر نزع اهللا منه اإلميان كما خيلع اإلنسان القميص من رأسه: (وقال 

إن ذلك لعظيم، : ، قلت)جتعل هللا ندا وهو خلقكأن :( أي الذنب أعظم عند اهللا؟ قال: وسئل رسول اهللا 
، وتال هذه ) أن تزاين حليلة جارك: أن تقتل ولدك خمافة أن يطعم معك ، قلت مث أي ؟ قال : مث أي ؟ قال : قيل
ه إِلَّا بِالْحق ولَا يزنونَ ومن يفْعلْ ذَلك يلْق ﴿ والَّذين لَا يدعونَ مع اللَّه إِلَها َآخر ولَا يقْتلُونَ النفْس الَّتي حرم اللَّ:اآلية
   ٥ )الفرقان(﴾ )٦٩(يضاعف لَه الْعذَاب يوم الْقيامة ويخلُد فيه مهانا ) ٦٨(أَثَاما 

شيخ زان ، وملك : ثالثة ال يكلمهم اهللا يوم القيامة وال يزكيهم وال ينظر إليهم وهلم عذاب أليم : (وقال 
   ٦)مستكرب –أي فقري  - كذاب، وعائل 

  ٧)ال ينظر اهللا يوم القيامة إىل الشيخ الزاين وال إىل العجوز الزانية: (وقال 
  ٨)البياع احلالف ، والفقري املختال ، والشيخ الزاين ، واإلمام اجلائر: أربعة يبغضهم اهللا : (وقال 
ينادي مناد هل من داع فيستجاب له؟ هل من سائل فيعطى ؟ هل من تفتح أبواب السماء نصف الليل ف: (وقال 

  ٩)مكروب فيفرج عنه ؟ فال يبقى مسلم يدعو دعوة إال استجاب اهللا عز وجل له إال زانية تسعى بفرجها أو عشارا
   ١٠)إن الزناة تشتعل وجوههم نارا: (وقال 
   ١١)الزنا يورث الفقر: (وقال 
  ١٢)قر واملسكنةإذا ظهر الزنا ظهر الف: ( وقال 
  ١٣)ما ظهر يف قوم الزنا والربا إال أحلوا بأنفسهم عذاب اهللا: (وقال 
  ١٤)ال تزال أميت خبري ما مل يفش فيهم الزنا فإذا فشا فيهم الزنا فأوشك أن يعمهم اهللا بعذاب: (وقال 

                                                
 .البخاري ومسلمرواه )  ١(
 .ابن أيب الدنيارواه )  ٢(
 . رواه أبو داود واللفظ له والترمذي والبيهقي)  ٣(
 . رواه احلاكم)  ٤(
 . رواه الترمذي والنسائي)  ٥(
 . رواه مسلم وأمحد والنسائي)  ٦(
 . رواه الطرباين)  ٧(
 . رواه النسائي وابن حبان يف صحيحه)  ٨(
 . رواه أمحد والطرباين واللفظ له)  ٩(
 . رواه الطرباين)  ١٠(
 . لبيهقيرواه ا)  ١١(
 . رواه البزار)  ١٢(
 . رواه أبو يعلى بسند حسن)  ١٣(
 . رواه أمحد بسند حسن)  ١٤(
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ـ فانطلقنا إىل : رأيت الليلة رجلني أتياين فأخرجاين إىل أرض مقدسة ـ فذكر احلديث إىل أن قال: (وقال 
نقب مثل التنور أعاله ضيق وأسفله واسع يتوقد حتته نار، فإذا ارتفعت ارتفعوا حىت كادوا أن خيرجوا وإذا مخدت 

وأما الرجال والنساء العراة الذين هم يف مثل بناء : ( ، ويف آخر احلديث .. )رجعوا فيها ، وفيها رجال ونساء عراة 
  ١ )التنور فإم الزناة والزواين

فاطلعنا فيه فإذا : فانطلقنا إىل مثل التنور ، قال فأحسب أنه كان يقول فإذا فيه لغط وأصوات ، قال: ( ويف رواية 
  )أي صاحوا - فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم هلب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا 

إين ال أطيقه : اصعد ، فقلت: يب جبال وعرا ، فقاال بينما أنا نائم أتاين رجالن، فأخذا بضبعي فأتيا: ( وقال 
ما هذه األصوات ؟ : إنا سنسهله لك، فصعدت حىت إذا كنت يف سواء اجلبل، فإذا أنا بأصوات شديدة ، فقلت: فقاال

قلت : ل قالوا هذا عواء أهل النار ، مث انطلق يب فإذا أنا بقوم معلقني بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما ، قا
هؤالء الذين يفطرون قبل حتلة صومهم ، مث انطلق يب، فإذا أنا بقوم أشد شيء انتفاخا وأننت رحيا : من هؤالء ؟ قيل

هؤالء قتلى الكفار ، مث انطلق يب فإذا أنا بقوم أشد شيء انتفاخا وأنتنه رحيا : من هؤالء ؟ فقال: وأسوأ منظرا ، فقلت
هؤالء الزانون والزواين ، مث انطلق يب فإذا أنا بنساء تنهش ثديهن : الء ؟ قالمن هؤ: كأن رحيهم املراحيض ، قلت

: احليات ، قلت ما بال هؤالء ؟ قيل هؤالء مينعن أوالدهن ألبان ، مث انطلق يب فإذا أنا بغلمان يلعبون بني رين ، قلت
من هؤالء ؟ قال : يشربون من مخر هلم ، قلتهؤالء ذراري املؤمنني مث شرف يب شرفا فإذا أنا بثالثة : من هؤالء ؟ قيل

هؤالء جعفر وزيد وابن رواحة مث شرف يب شرفا آخر فإذا أنا بنفر ثالثة ، قلت من هؤالء ؟ قال هذا إبراهيم وموسى 
  ٢)وعيسى وهم ينتظرونك

   ٣)ننت رحيها إن السموات السبع واألرضني السبع ليلعن الشيخ الزاين وإن فروج الزناة ليؤذي أهل النار: (وقال 
إن الناس يرسل عليهم يوم القيامة ريح منتنة، فيتأذى منها كل بر وفاجر حىت إذا بلغت منهم كل مبلغ : ( وقال 

ال ندري واهللا أال إا قد : هل تدرون هذه الريح اليت قد آذتكم ؟ فيقولون: ناداهم مناد يسمعهم الصوت ويقول هلم 
  ٤)ا ريح فروج الزناة الذين لقوا اهللا بزناهم ومل يتوبوا منه مث ينصرف مأال إ: بلغت منا كل مبلغ ، فيقال

   ٥)املقيم على الزنا كعابد وثن: (وقال 
: من هؤالء يا جربيل ؟ قال: ملا عرج يب مررت برجال تقرض جلودهم مبقاريض من نار ، فقلت: (  وقال 

: من هؤالء يا جربيل ؟ قال: ت فيه أصواتا شديدة ، فقلتمث مررت جبب مننت الريح فسمع: الذين يتزينون للزينة ، قال
   ٦)نساء كن يتزين للزينة ويفعلن ما ال حيل هلن

  :أسباب الطهارةبل ورد فيها ما يوفر للمجتمع اإلسالمي كل .. من الزنا مل تكتف الشرعية ذا الترهيب 
                                                

 . جزء من حديث رواه البخاري)  ١(
 . رواه ابنا خزمية وحبان يف صحيحيهما)  ٢(
 . رواه البزار)  ٣(
 . رواه ابن أيب الدنيا واخلرائطي وغريمها)  ٤(
 . رواه اخلرائطي وغريه)  ٥(
 . ه البيهقيروا)  ٦(
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للْمؤمنِني يغضوا من أَبصارِهم ويحفَظُوا  ﴿ قُلْ:النظر إىل األجنبيات، قال تعاىل فقد ورد التأكيد على حترمي 
النظرة سهم من سهام : (  ، وقال رسول اهللا )٣٠:النور(فُروجهم ذَلك أَزكَى لَهم إِنَّ اللَّه خبِري بِما يصنعونَ ﴾ 

  ١)إبليس مسمومة فمن تركها من خوف اهللا أثابه إمياناً جيد حالوته ىف قلبه
النساء أال يظهرن الزينة إال لألزواج أو األقارب من الصلب الذين ال يخشى منهم فتنة، قال اهللا اهللا تعاىل وأمر 

نْ يعرفْن فَال يؤذَين لك أَدنى أَ﴿ يا أَيها النبِي قُلْ لأَزواجِك وبناتك ونِساِء الْمؤمنِني يدنِني علَيهِن من جالبِيبِهِن ذَ:تعاىل 
﴿ وقُلْ للْمؤمنات يغضضن من أَبصارِهن ويحفَظْن فُروجهن وال :، وقال )٥٩:األحزاب(وكَانَ اللَّه غَفُوراً رحيماً ﴾ 

ى جيوبِهِن وال يبدين زِينتهن إِلَّا لبعولَتهِن أَو آبائهِن أَو آباِء بعولَتهِن يبدين زِينتهن إِلَّا ما ظَهر منها ولْيضرِبن بِخمرِهن علَ
أَو هِناتونِي أَخب أَو انِهِنونِي إِخب أَو انِهِنوإِخ أَو هِنولَتعاِء بنأَب أَو هِنائنأَب أَو أَو هِنائنِس  نيابِعأَوِ الت نهانمأَي لَكَتا مم

نرِبضال ياِء وسالن اترولَى عوا عرظْهي لَم ينالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذجالر نم ةبري الْأرِ أُولغَي  نم نيفخا يم لَمعيل هِنلجبِأَر
 وا إِلَى اللَّهوبتو هِنتونَزِينحفْلت لَّكُمونَ لَعنمؤا الْمهيعاً أَيم٣١:النور) (ج (  

  ٢)ما اجتمع رجل وامرأة إال وكان الشيطان ثالثهما: ( قالف.. عن اخللوة  الرسول وى 
ألن تضرب مبخيط ىف رأسك فتدمى به خري لك من أن متس : ( قالف.. وحرم أن ميس الرجل امرأة ال حتل له 

  ) ل لكامرأة ال حت
إىل حظر إثارة الغريزة بأي وسيلة من الوسائل، حىت ال تنحرف عن املنهج باإلضافة إىل كل هذا دعت الشريعة 

فنهى عن االختالط، والرقص، والصور املثرية، والغناء الفاحش، النظر املريب، وكل ما من شأنه أن يثري : املرسوم
  .الضعف يف البيت، واالحنالل يف األسرةالغريزة أو يدعو إىل الفحش حىت ال تتسرب عوامل 

يا معشر الشباب من : ( قالف.. الشباب على إخراج هذه الشهوة ىف منفذها الشرعى بالزواج  وحض 
، أى قاطع ٣)استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج ومن مل يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

  .للشهوة
  .بامرأة واحدة أو اثنني أو ثالثة أو أربع مادام ميلك النفقة ويستطيع العدل  ورخص للرجل أن يتزوج

إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه : (  قال رسول اهللا .. وأمر أولياء األمور أن ال يغالوا ىف مهور بنام 
   ٤)فزوجوه إال تفعلوا تكن فتنة ىف األرض وفساد كبري

فانونية تستحق أقصى العقوبة، ألنه وخيم العاقبة، ومفض إىل الكثري من الشرور  اعترب الزنا جرمية.. بعد ذلك كله 
  :٥واجلرائم

                                                
 . رواه احلاكم)  ١(
  .رواه ابن حبان)  ٢(
 . رواه البخارى)  ٣(
 . رواه ابن ماجه)  ٤(
فقد بدأت عقوبـة الزنـا أول   ..  بل قدم له مبقدمات كثرية .. وكان من رمحة اهللا أن هذا التشريع مل يأت هكذا فجأة ) ٥(

لَّذَان يأْتيانِها منكُم فَآذُوهما فَإِنْ تابا وأَصلَحا فَأَعرِضوا عنهما إِنَّ اللَّه كَـانَ  وا﴿ :االمر االيذاء بالتوبيخ والتعنيف، كما قال تعاىل 
واللَّاتي يأْتني الْفَاحشـةَ مـن   ﴿ :مث تدرج احلكم من ذلك إىل احلبس يف البيوت، كما قال تعاىل .. ) ١٦:النساء) (تواباً رحيماً

) موت أَو يجعلَ اللَّـه لَهـن سـبِيالً   م فَاستشهِدوا علَيهِن أَربعةً منكُم فَإِنْ شهِدوا فَأَمِسكُوهن في الْبيوت حتى يتوفَّاهن الْنِسائكُ
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فالعالقات اخلليعة واالتصال اجلنسي غري املشروع، يهدد اتمع بالفناء واالنقراض، فهو سبب مباشر يف انتشار 
وهو أحد أسباب جرمية .. بناء، وأبناء األبناء االمراض اخلطرية اليت تفتك باالبدان، وتنتقل بالوراثة من اآلباء إىل األ

القتل، إذ أن الغرية طبيعية يف االنسان، وقلما يرضى الرجل الكرمي، أو املرأة العفيفة باالحنراف اجلنسي، بل إن الرجل ال 
  .جيد وسيلة يغسل ا العار الذي يلحقه ويلحق أهله إال الدم

ز كيان االسرة، ويقطع العالقة الزوجية، ويعرض األوالد لسوء والزنا ـ بعد ذلك ـ يفسد نظام البيت، ويه
  .التشرد، واالحنراف واجلرمية: التربية مما يتسبب عنه

  .وبالزنا تضيع النسب، وتصري األموال لغري أرباا املستحقني هلا عند التوارث
  .وبالزنا الذي قد ينتج عنه احلمل، يقوم الرجل بتربية غري ابنه

وهو بالتايل عملية حيوانية حبتة، ينأى عنها االنسان .. فإن الزنا عالقة مؤقتة، التبعة وراءها وفوق ذلك كله، 
  .الشريف

  .. ألجل هذا كله جاءت العقوبات اليت تردع النفوس اليت ال تردع إال باألمل 
بل .. وان ومل تأت هذه العقوبة هكذا مفتوحة يليب فيها أصحاب النفوس العدوانية ما تطلبه نفوسهم من عد

  :جاءت حماطة بكثري من القيود لتجعل منها رادعا وعالجا، ال عقوبة وانتقاما
يشهدون بأم رأوا من الرجل واملرأة ما .. فقد اشترطت الشريعة لثبوت هذه اجلرمية شهادة أربعة شهود عدول 

  .يكون بني الرجل وزوجته من اتصال مباشر، األمر الذى ال يكاد يراه أحد من البشر
وكأن الشريعة ال ترصد هذه العقوبة على هذه الفعلة بوصفها، ولكنها ترصدها على شيوعها على املأل من الناس، 

  .حبيث ال يبغى بني الناس من ال يعرف معروفاً وال ينكر منكراً
                                                                                                                                 

:(  رجم الثيب حىت ميوت، كما قال مث استقر األمر، وجعل اهللا السبيل، فجعل عقوبة الزاين البكر مائة جلدة و.. )١٥:النساء(
رواه مسـلم، وأبـو   ) (البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم: خذوا عين، قد جعل اهللا هلن سبيال

  )داود، والترمذي
آيـيت النسـاء    ، فـرأى أن الظـاهر أن  )سيد سابق(وقد خالف يف كون اآليتني مرتبتان من مراتب حترمي الزنا بعض الفقهاء 

فاآليـة االوىل يف  .. املتقدمتني تتحدثان عن حكم السحاق واللواط، وحكمهما خيتلف عن حكم الزنا املقرر يف سـورة النـور  
  .والثانية يف اللواط.. السحاق 

يهن أربعـة  الذي تفعله املرأة مع املرأة ـ فاستشهدوا عل : النساء الاليت يأتني الفاحشة ـ وهي السحاق :( ففسر األوىل بقوله
من رجالكم، فإن شهدوا فاحبسوهن يف البيوت بأن توضع املرأة وحدها بعيدة عمن كانت تساحقها، حىت متوت أو جيعل اهللا هلن 

  )سبيال إىل اخلروج بالتوبة أو الزواج املغين عن املساحقة
ثبوت ذلك بالشهادة أيضا، فإن تابا قبل  فآذومها بعد -وهي اللواط  -والرجالن اللذان يأتيان الفاحشة :( وفسر الثانية بقوله 

) إيذائهما بإقامة احلد عليهما، فإن ندما وأصلحا كل أعماهلما وطهرا نفسيهما فأعرضوا عنهما بالكف عن إقامة احلـد عليهمـا  
  )فقه السنة لسيد سابق: انظر(

وخة، أو حكما مل يقصد بـه سـوى   وهو يقي اآلية من التعطيل الذي يسببه اعتبارها منس.. وهو فهم جليل من عامل جليل 
  .التدرج

وذلك بأن يتعامل ويل األمر يف تطبيق هذا احلـد بتـدرج   .. ولو باعتبار الزنا .. ومع ذلك، فإنا نرى أنه ميكن إعمال اآلية 
هـذا   ويف األحكام الشرعية ما يتيح لويل األمـر مثـل  .. كمقدمة لتطبيق احلد بصورته الكاملة.. كالتدرج الذي ذكرته اآليات 

 .التصرف
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ادرءوا احلدود : (  كما قال رسول اهللا .. مث إن الشريعة بعد ذلك دعت إىل درء احلدود بالشبهات 
  ١)شبهاتبال

مث إن الشريعة فرضت عقوبة اجللد مثانني جلدة على من قذف حمصنة، مث مل يأت بأربعة يشهدون بأم رأوا منها 
﴿ والَّذين يرمونَ الْمحصنات ثُم لَم يأْتوا بِأَربعة شهداءَ :ومن املقذوف ا ما يكون بني الزوج وزوجته، قال اهللا تعاىل 

لقُونَ ﴾ فَاجالْفَاس مه كأُولَئداً وةً أَبادهش ملُوا لَهقْبال تةً ولْدج انِنيثَم موه٤:النور(د(  
مث بعد ذلك كله رغبت الشريعة ىف التستر على عورات املسلمني، وإمساك األلسنة عن اجلهر بالفواحش وإن 

وقد قرر اهللا ..  ٢ )لو سترته بثوبك كان خرياً لك: (لرجل جاء يشهد لقد قال رسول اهللا .. كانت قد وقعت 
ة واللَّه يعلَم ﴿ إِنَّ الَّذين يحبونَ أَنْ تشيع الْفَاحشةُ في الَّذين آمنوا لَهم عذَاب أَليم في الدنيا والْآخر:تعاىل ذلك، فقال

  ) ١٩:النور(وأَنتم ال تعلَمونَ ﴾ 
باعتباره .. شرع اإلسالم اللجوء إىل األمل كوسيلة من وسائل العالج .. وبكل هذه الضوابط .. هذا كله  بعد

  . فآخر العالج الكي.. آخر العالج 
  .فحدثنا عن هذا األمل الذي عاقب به اإلسالم الزناة: قلنا
  .الرجم.. التغريب.. اجللد : لقد وضعت الشريعة احلكيمة للزناة ثالث عقوبات هي: قال

وقد خصت الشريعة العقوبتني األوليني بالزاين غري احملصن، أما الرجم فهو عقوبة الزاين احملصن، فإذا كان الزانيان 
غري حمصنني جلدا وغربا، وإن كانا حمصنني رمجا، وإن كان أحدمها حمصناً والثاين غري حمصن رجم األول، وجلد الثاين 

  .وغرب
  .اجللدعقوبة .. ىل فحدثنا عن العقوبة األو: قلنا
﴿ الزانِيةُ والزانِي فَاجلدوا كُلَّ واحد منهما مئَةَ جلْدة وال تأْخذْكُم :لقد نص على هذه العقوبة قوله تعاىل : قال

دهشلْيرِ ومِ اآلخوالْيو ونَ بِاللَّهنمؤت مإِن كُنت ينِ اللَّهي دأْفَةٌ فا ربِهِم  ﴾ نِنيمؤالْم نفَةٌ ما طَائمهذَابواآلية ) .. ٢: النور(ع
  .تنص على أن عقوبة الزاين مائة جلدة

أال ترى أن هذه العقوبة شديدة، وال تتناسب مع الرمحة اليت تزعم أا صفة اإلسالم األساسية، : قال رجل منا
  وأن ما فيه مما قد يبدو شديدا هو يف حقيقته رمحة؟

لقد عرف الشارع نوع النفس اليت توقع صاحبها يف مثل هذه .. بل هذه العقوبة الرادعة هي الرمحة بعينها : قال
  .. إا نفس شهوانية ال هم هلا إال تتبع شهواا وأهوائها ولو على حساب طهارة اتمع .. اجلرائم 

  :ف عن اجلرميةوهلذا حارب اإلسالم الدوافع اليت تدعو للجرمية، بالدوافع اليت تصر
فالدافع الذي يدعو الزاين للزنا هو اشتهاء اللذة واالستمتاع بالنشوة اليت تصحبها، والدافع الوحيد الذي يصرف 
اإلنسان عن اللذة هو األمل، وال ميكن أن يستمتع اإلنسان بنشوة اللذة إذا تذوق مس العذاب، وأي شيء حيقق األمل 

                                                
 . رواه الترمذى)  ١(
، أن هزاال أمر ماعزا أن يأيت النيب : وسبب قوله هذا ما حدث به حممد بن املنكدر .. النسائي وغريمهاورواه أبو داود )  ٢(

 ، فأخربه مبا صـنعت لعلـه  ائت النيب : (وكان ماعز بن مالك يتيما يف حجر هزال، فأصاب جارية من احلي، فقال له هزال 
 )يستغفر لك
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  !ة جلدة؟ويذيق مس العذاب أكثر من اجللد مائ
فالشريعة حينما وضعت عقوبة اجللد للزنا مل تضعها اعتباطاً، وإمنا وضعتها على أساس من طبيعة اإلنسان وفهم 
لنفسيته وعقليته، والشريعة حينما قررت عقوبة اجللد للزنا دفعت العوامل النفسية اليت تدعو للزنا بعوامل نفسية مضادة 

لداعية على العوامل الصارفة وارتكب الزاين جرميته مرة كان فيما يصيبه من أمل تصرف عن الزنا، فإذا تغلبت العوامل ا
  .العقوبة وعذاا ما ينسيه اللذة وحيمله على عدم التفكري فيها

  هل ترى أن مثل هذه العقوبة ميكن أن تطبق يف عصرنا؟: قلنا
لن حيول بني اإلنسان .. أن تطبق  فيمكن.. وما دامت النوازع البشرية املنحطة فينا .. ما دمنا بشرا : قال

  .وتطبيقها إال تلك األهواء والشهوات اليت تريد ألهوائه أن تتحرر من أي رادع
فقد رأيت من خالل صحبيت لرجال القانون أن أغلب شراح القوانني اليوم يفكرون يف العودة إىل .. ومع ذلك 

  . يذتقرير عقوبة اجللد، ويسعون يف وضع هذه الفكرة موضع التنف
وقد اقترح فعالً يف فرنسا ـ يف فترة ما ـ تقرير عقوبة اجللد على أعمال التعدي الشديد اليت تقع على 
األشخاص، وذكر تأييداً هلذا اقتراح أن العادات قد تطورت تطوراً خميفاً، وأن طبقات العامة أصبحت تلجأ إىل القوة 

ذي قبل، فأصبح أكثر شدة وأعظم حدة، وأن ال وسيلة لتوطيد والعنف حلسم املنازعات، وأن اإلجرام تغري مظهره عن 
  .األمن إال بإعادة العقوبات البدنية وأفضلها عقوبة اجللد

وقد رأى هؤالء أن يقصر هذا النوع من العقوبات على ارمني الذين ال يتأثرون بغريها من أنواع العقوبات، 
يص عقوبة اجللد جلرائم السكر، وجرائم هتك العرض، وجرائم ومنهم من يرى ختص.. سواء كانوا أحداثاً أم بالغني

وكل اجلرائم اليت تدل على القسوة وعدم .. النهب والسرقة، وكسر األسوار، وإتالف املزروعات، وقتل املواشي 
  .املباالة

سجونني واحتجوا لذلك بأنه ما دام قد ثبت بشكل قاطع أن عقوبة اجللد تفوق غريها من العقوبات يف تأديب امل
وحفظ النظام بينهم وهم طائفة فاسدة، فيجب أن يكون اجللد عقوبة أساسية يف القانون ووسيلة من وسائل التأديب 

  .واإلصالح لغري املسجونني
.. النفور من األمل البدين: أوهلما: ونظروا يف معارضتهم العتبارين.. نعم، لقد عارض بعض شراح القوانني هذا 

  . ترام الواجب حنو شخص اإلنسانإنقاص االح: وثانيهما
لكن غريهم ـ من الذين رأوا ضرورة مثل هذه العقوبات ـ يردون على هؤالء بأن عقوبة اجللد متتاز بأا 
موجهة إىل حساسية اجلاين املادية، وأن اخلوف من أمل اجللد هو أول ما خيافه ارمون، فيجب االستفادة من ذلك يف 

  .حترام اإلنساين ففكرة ال حمل هلا يف العقاب، وال يصح أن حيتج ا ملن ال يوفر االحترام لنفسهأما إنقاص اال.. إرهام 
وقد رأيت من خالل اطالعي على قوانني العقوبات يف بعض دول العامل يف .. صدقت يف هذا : قال رجل منا

ال أا ال تزال عقوبة معترفاً ا يف قوانني أن عقوبة اجللد وإن كانت ألغيت من أكثر قوانينها اجلنائية إ.. فترات قريبة 
بعض الدول، ففي إجنلترا يعترب اجللد إحدى العقوبات األساسية يف القانون اجلنائي، ويف الواليات املتحدة يعاقب 

ري وهكذا األمر يف كث.. ويف قانوين اجليش والبوليس يف مصر وإجنلترا ال يزال اجللد عقوبة أساسية ، املسجونون باجللد
  .من الدول
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ويف أثناء احلرب العاملية الثانية رجعت معظم بالد العامل إىل عقوبة اجللد وطبقتها على املدنيني يف جرائم التموين 
  .بل رأيت من قوانني العامل ما يقرر عقوبة اجللد يف القوانني العسكرية.. والتسعري وغريها

لعامل إىل تطبيق عقوبة اجللد على املدنيني أثناء احلرب لشهادة أال ترون أن يف اضطرار أكثر بالد ا: قال عبد القادر
قيمة هلذه العقوبة، واعترافاً من القائمني على القوانني الوضعية بأن عقوبة احلبس تعجز عن محل الناس على طاعة 

  .القانون
وبة ضرورية حلفظ النظام مث أال ترون أن العامل حني يقرر عقوبة اجللد يف القوانني العسكرية يعترف بأن هذه العق

  بني اجلند ومحلهم على طاعة القانون؟
مث أال ترون أن املدنيني يف أحناء العامل اليوم أشد حاجة من اجلند إىل هذه العقوبة بعد أن أصبحوا ال حيرصون على 

  النظام، وال يعترفون بالطاعة للقوانني؟
وكأن املدنيني ليسوا ، د للنظام، مث ال يرونه للمدنينيمث أال ترون من العجب أن ترى القوانني ضرورة طاعة اجلن

  من األمة، أو ليسوا هم الذين ميدون اجليش باجلنود؟
  .١التغريب تلك اليت مسيتها عقوبة.. فحدثنا عن العقوبة الثانية : قلنا
 ، البكر خذوا عين خذوا عين ، قد جعل اهللا هلن سبيال: (  لقد ورد النص على هذه العقوبة يف قوله : قال

  ٣)، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ٢بالبكر جلد مائة وتغريب عام
فمنهم من ذهب إىل أنه حد من .. لكن الفقهاء بناء على أن اآلية اقتصرت على اجللد دون التغريب اختلفوا 

ذلك، فإن رآها يف  ، ولذلك فإن لإلمام أن ينظر املصلحة يف٤ومنهم من ذهب إىل أنه تعزير من التعزيرات.. احلدود 
  .. التغريب فعله، وإن مل يرها تركه 

                                                
وهو نفس املعـىن  .. ابتعد عن وطنه فهو غريب: غرب الشخص: النفي عن البلد واإلبعاد عنها يقال: التغريب يف اللّغة )  ١(

 .االصطالحي
اختلف الفقهاء يف قبول هذا احلديث، فأبو حنيفة وأصحابه يرون أن احلديث منسوخ أو غري مشـهور، وإذا اعترفـوا   )   ٢(

ا يعترفون به على أنه تعزير ال حد جيوز احلكم به إذا رآه اإلمام، ومالك يرى التغريب حداً واجباً على الرجـل دون  بالتغريب فإمن
 .املرأة، والشافعي وأمحد، يريان يف التغريب حداً جيب على كل زان غري حمصن

 . رواه مسلم)  ٣(
  :اختلف الفقهاء يف مشروعية التغريب يف الزىن على قولني)  ٤(

التغريب ملدة سنة ملسافة قصر فـأكثر، وهـو قـول     -إن كان بكراً  -أنه عقوبة شرعية، وأنّ من حد الزاين : القول األول
ريـب  املالكية والشافعية واحلنابلة، واستدلوا لذلك مبا ذكرنا من النصوص، باإلضافة إىل أنّ اخللفاء الراشدين مجعوا بني اجللد والتغ

  .خمالف، فكان كاإلمجاع ، ومل يعرف هلم
أنه عقوبة تعزيرية، وأنه ليس من احلد، ولكن جيوز لإلمام أن جيمع بني اجللـد والتغريـب ، إن رأى يف ذلـك    : القول الثاين

ه حمموال على التعزير، ألنه لو أخذ بظاهر) البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام : (  مصلحة، وهو قول احلنفية، واعتربوا قوله 
  .لكان ناسخا لآلية ، ألنّ فيه زيادة على نص اآلية

غرب عمر بن اخلطّاب ـ رضي اهللا عنه ـ ربيعة بن أمية بـن خلـف يف     : واستدلوا لذلك أيضا مبا روى عبد الرزاق قال 
  .ال أغرب بعده مسلماً: الشراب إىل خيرب ، فلحق رقل فتنصر ، فقال عمر 

فلإلمام أن ينظر املصلحة يف هذا، فإن رآها يف التغريب عـزره بـه، وإال   .. من الرؤية املقاصدية  ونرى أن القول الثاين أقوى
 .تركه
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  أي مصلحة ميكنها أن جيدها اإلنسان، وهو يغرب عن أهله ووطنه؟: قال رجل منا
فالغربة تصقل من الشخصية ما .. يف أحيان كثرية ال يراجع اإلنسان نفسه وسلوكه إال بعد أن يغترب : قال

﴿ إِنَّ الَّذين توفَّاهم الْمالئكَةُ ظَالمي أَنفُِسهِم قَالُوا فيم :إىل هذا يف قوله تعاىل  لقد أشار القرآن الكرمي.. احنرف منها 
م وساَءت ولَئك مأْواهم جهنكُنتم قَالُوا كُنا مستضعفني في الْأَرضِ قَالُوا أَلَم تكُن أَرض اللَّه واسعةً فَتهاجِروا فيها فَأُ

  ) ٩٧:النساء(مصرياً ﴾ 
فقد نصحه العامل الصاحل بأن يغترب عن بلده، .. إىل هذا يف حديث الذي قتل مائة نفس  وأشار رسول اهللا 

  .وال ميكن أن يصفو يف وسط يدعوه إىل اجلرمية.. ألا بلد تشجعه على اجلرمية 
  .أحدمها نفسي والثاين اجتماعي: غريببناء على هذا، فقد ذكر الفقهاء غرضني شريفني للت

أما بقاؤه ، وذلك يقتضي إبعاد ارم عن مسرح اجلرمية، ، فهو التمهيد لنسيان اجلرمية بأسرع ما ميكنالنفسيأما 
  .بني ظهراين اجلماعة، فإنه حييي ذكرى اجلرمية، وحيول دون نسياا بسهولة

ما جينبه مضايقات كثرية البد أن يلقاها إذا مل يبعد، وقد  ١رمية، فإن يف إبعاد ارم عن مسرح اجلاالجتماعيوأما 
تصل هذه املضايقان إىل حد قطع الرزق، وقد ال تزيد على حد املهانة والتحقري، فاإلبعاد يهيئ للجاين أن حييا من جديد 

  .حياة كرمية
  .الرجمعقوبة .. فحدثنا عن العقوبة الثالثة : قلنا
ففي احلديث قال .. وإمنا ورد النص عليها يف السنة .. العقوبة يف القرآن الكرمي  مل يرد النص على هذه: قال

كفر بعد إميان، وزناً بعد إحصان، وقتل نفس بغري : ال حيل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالثة: (  رسول اهللا 
ة فعلية وسنة قولية يف ، فالرجم سن٣أنه أمر برجم ماعز والغامدية وصاحبة العسيف وقد أثر عن الرسول ، ٢)نفس

  .وقد أمجعت األمة عليها.. وقت واحد
  .. بل أمجعت أمة أخرى كانت قريبة من هذه األمة .. مل جتمع هذه األمة فقط : التفت إيل، وقال

إذا وجد رجل مضطجعا :( هذه املادة القانونية) ٢٢:٢٢سفر التثنية (لقد ورد يف الكتاب املقدس هلذه األمة، ويف 
  ) الرجل املضطجع مع املرأة واملرأة، يرمجا، فترتع الشر من إسرائيل: زوجة بعل يقتل االثنانمع امرأة 

سفر التثنية (لقد جاء يف .. ولكن الكتاب املقدس ال يقول بنسخه .. هناك من يقول بنسخ هذا .. نعم 
                                                

  :اختلف الفقهاء يف كيفية تنفيذ عقوبة التغريب على قولني)  ١(
بلد الّذي نفي إليـه  أنّ التغريب هو النفي من البلد الّذي حدث فيه الزىن إىل بلد آخر ، دون حبس املغرب يف ال :القول األول

وهـو   ، إال أنه يراقب لئلّا يرجع إىل بلدته، ، وهذا فيمن زىن يف وطنه ، وأما الغريب الّذي زىن بغري بلده ، فيغرب إىل غري بلده،
  .قول الشافعية واحلنابلة

لد الّذي غرب إليه، هـذا إن كـان   يغرب الزاين عن البلد الّذي حدث فيه الزىن إىل بلد آخر ، مع سجنه يف الب: القول الثاين
فيـه  متوطّنا يف البلد الّيت زىن فيها، وأما الغريب الّذي زىن فور نزوله ببلد ، فإنه جيلد ويسجن ا، ألنّ سجنه يف املكان الّذي زىن 

  .وهو قول املالكية .تغريب له
 .فهو الذي ميكن أن يرى ما يصلح لكل شخص من الناس.. ونرى أن ذلك لإلمام 

 .رواه البخاري ومسلم)  ٢(
 .رواه البخاري ومسلم)  ٣(
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  )ملعون من ال يقيم كلمات هذا الناموس ليعمل ا ويقول مجيع الشعب آمني):( ٢٧:٢٦
ولكن زوال السماء واالرض أيسر :( ففيه .. يصرح بأن هذا احلكم ليس منسوخا ) ١٦:١٧إجنيل لوقا ( حىت 

  )من أن تسقط نقطة واحدة من الناموس
  :وما يبني يف نفس الوقت سر نسخه وهجره.. لقد ورد يف أسانيدنا الصحة املعتمدة ما يبني ثبات احلكم 

ما جتدون يف : (برجل وامرأة منهم قد زنيا، فقال أتوا النيب  لقد روي يف احلديث الصحيح أن اليهود
كذبتم إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم : ( تسخم وجوههما وخيزيان، فقال : ، فقال)كتابكم؟
يده فإذا هي ارفع يدك، فرفع : ، فجاءوا بقارئ هلم فقرأ حىت إذا انتهى إىل موضع منها وضع يده عليه، فقيل له)صادقني
  . ١فرمجا يا حممد، إن فيها الرجم، ولكنا كنا نتكامته بيننا، فأمر ما رسول اهللا : فقالوا.. تلوح

.. نعم: أهكذا جتدون حد الزنا يف كتابكم؟ قالوا: مر على يهودي حممم جملود فدعاهم، فقال وروي أن النيب 
: لتوراة على موسى، أهكذا جتدون حد الزىن يف كتابكم؟ قالأنشدك باهللا الذي أنزل ا: فدعا رجال من علمائهم فقال

ولكن كثر يف أشرافنا، وكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا .. ولوال أنك أنشدتين ذا مل أخربك حبد الرجم. ال
لد مكان تعالوا فلنجتمع على شئ نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم واجل: الضعيف أقمنا عليه، فقلنا

﴿ يا أَيها الرسولُ :، فأمر به فرجم، فأنزل اهللا عزوجل )اللهم إين أول من أحيا أمرك إذا أماتوه:( فقال النيب .. الرجم
مهقُلُوب نمؤت لَمو هِماها بِأَفْونقَالُوا آم ينالَّذ ني الْكُفْرِ مونَ فارِعسي ينالَّذ كنزحونَ  ال ياعموا ساده ينالَّذ نمو
من : املائدة)(تم هذَا فَخذُوهللْكَذبِ سماعونَ لقَومٍ آخرِين لَم يأْتوك يحرفُونَ الْكَلم من بعد مواضعه يقُولُونَ إِنْ أُوتي

، فأنزل اهللا تبارك )وه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذرواائتوا حممدا، فإن أمركم بالتحميم واجللد فخذ: (يقولون) ٤١اآلية
﴿  ومن لَم يحكُم :، وقوله تعاىل)٤٤من اآلية: املائدة)(﴿ ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الْكَافرونَ:وتعاىل 

﴿  ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم :، ، وقوله تعاىل)٤٥من اآلية :املائدة)(بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الظَّالمونَ
   ٢)هي يف الكفار كلها: (، قال)٤٧من اآلية: املائدة)(الْفَاسقُونَ

  أال ترى أن هذه العقوبة شديدة، وال تتناسب مع الرمحة اليت تزعم أا صفة اإلسالم األساسية؟: قال رجل منا
ولكنها شددت .. لقد راعت هذه العقوبة نفس األساس الذي وضعت عليه عقوبة اجللد للزاين غري احملصن : قال

  ..  ٣يف عقوبة احملصن ألجل كونه حمصنا
                                                

 .رواه البخاري ومسلم)  ١(
 . رواه أمحد ومسلم وأبو داود)  ٢(
  :ذكر الفقهاء من شروط اإلحصان)  ٣(
  .فلو كان جمنونا أو صغريا فإنه ال حيد، ولكن يعزر.. أي أن يكون الواطئ عاقال بالغا : التكليف - ١
فَإِذَا أُحصن فَإِنْ أَتين بِفَاحشـة فَعلَـيهِن    ﴿:ن عبدا أو أمة فالرجم عليهما، لقول اهللا تعاىل يف حد اإلماء فلو كا: احلرية - ٢

  .، والرجم ال يتجزأ)٢٥من اآلية: النساء)(نِصف ما علَى الْمحصنات من الْعذَابِ 
فإن كـان  .. ق له أن تزوج زواجا صحيحا، ووطأ فيه ولو مل يرتلأي أن يكون الواطئ قد سب: الوطء يف نكاح صحيح - ٣

وال يلزم بقاء الزواج لبقاء صفة االحصان، فلو تزوج مرة زواجا صـحيحا،  .. الوطء يف نكاح فاسد فإنه ال حيصل به االحصان 
إذا تزوجت، مث طلقت فرنـت   ومثل ذلك املرأة.. ودخل بزوجته، مث انتهت العالقة الزوجية، مث زىن وهو غري متزوج فإنه يرجم

 .بعد طالقها، فإا تعترب حمصنة
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فاإلحصان ـ يف أصله ـ صارف عن التفكري يف الزنا، فإن فكر فيه بعد ذلك فإمنا يدل تفكريه فيه على قوة 
فوجب أن توضع له عقوبة فيها من قوة األمل ، اندفاعه لالستمتاع مبا يصحبها من نشوة اشتهائه للذة احملرمة وشدة

وشدة العذاب ما فيها حبيث إذا فكر يف هذه اللذة احملرمة وذكر معها العقوبة املقررة تغلب التفكري يف األمل الذي يصيبه 
  .من العقوبة على التفكري يف اللذة اليت يصيبها من اجلرمية

إىل أن الزاين احملصن مثل سيئ لغريه من الرجال والنساء احملصنني، وليس للمثل السيئ يف الشريعة حق  باإلضافة
  .البقاء

باإلضافة إىل ذلك، فإن الشريعة تقوم على الفضيلة املطلقة، وحترص على األخالق واألعراض واألنساب من 
يستجيب هلا إال من طريق احلالل وهو الزواج،  التلوث واالختالط، وهي توجب على اإلنسان أن جياهد شهوته، وال

فإذا مل يتزوج وغلبته على عقله ، وأوجبت عليه إذا بلغ الباءة أن يتزوج حىت ال يعرض نفسه للفتنة أو حيملها ما ال تطيق
  .إىل اجلرميةوعزميته الشهوات فعقابه أن جيلد مائة جلدة، وشفيعه يف هذه العقوبة اخلفيفة تأخريه يف الزواج الذي أدى به 

أما إذا تزوج، فأحصن فقد حرصت الشريعة أن ال جتعل له بعد اإلحصان سبيالً إىل اجلرمية، فلم جتعل الزواج 
أبدياً حىت ال يقع يف اخلطيئة أحد الزوجني إذا فسد ما بينهما، وأباحت للزوجة أن جتعل العصمة يف يدها وقت الزواج، 

واملرض والضرر واإلعسار، وأباحت للزوج الطالق يف كل وقت وأحلت له  كما أباحت هلا أن تطلب الطالق للغيبة
وذا فتحت الشريعة للمحصن كل أبواب احلالل، وأغلقت دونه .. أن يتزوج أكثر من واحدة على أن يعدل بينهن 

قطع املعاذير اليت فكان عدالً بعد أن انقطعت األسباب اليت تدعو للجرمية من ناحية العقل والطبع أن تن، كل باب للحرام
  .تدعو إىل ختفيف العقاب، وأن يؤخذ احملصن بالعقوبة اليت ال يصلح غريها ملن استعصى على اإلصالح

  أال ترون أن هذه العقوبة فطرية يف النفوس درى الناس ا أو مل يدروا؟: سكت قليال، مث قال
  كيف؟: قلنا
ى القوانني اليت تستهني باألعراض، فتكتفي ـ يف أحسن أال ترون اجلماهري الكثرية من الناس يتمردون عل: قال

  .أحواهلا ـ مبعاقبة الزناة باحلبس إذا كان أحد الزانيني حمصناً، فإذا مل يكن أحدمها حمصناً، فال عقاب ما مل يكن إكراها
قتل، وهم فلذلك جتدهم يقتصون من الزاين حمصناً وغري حمصن بال.. الناس متمردون بفطرم على هذه القوانني 

ينفذون القتل بوسائل ال يبلغ الرجم بعض ما يصاحبها من العذاب، فهم يغرقون الزاين وحيرقونه ويقطعون أوصاله 
ولو .. وأقلهم جرأة على القتل يكتفي بالسم يدسه ملن أوجب عليه زناه ، ويهشمون عظامه وميثلون به أبشع متثيل

ت نصف جرائم القتل مجيعاً، فإذا كان هذا هو الواقع فما الذي خنشاه من أحصينا جرائم القتل اليت تقع بسبب الزنا لبلغ
  عقوبة الرجم؟

إن األخذ ا لن يكون إال اعترافاً بالواقع، واالعتراف بالواقع شجاعة وفضيلة، وال أظننا بالرغم مما وصلنا إليه من 
  .تدهور نكره اإلقرار باحلق أو خنشى االعتراف بالواقع احملسوس

  .إن النفس ترتعش هلوله.. ولكن القتل ذا األسلوب .. ولكن املستبشع ليس القتل وحده : منا قال رجل
  .. ألنه ال ميكن هلا أن ترتدع إذا مل ترتعش .. أراد للنفس أن ترتعش .. هذا ما أراده الشارع : قال

ح القتل عقوبة لبعض اجلرائم، وقوانني العامل كلها تبي.. ومع ذلك، فإن الرجم ـ يف حقيقته ـ هو القتل ال غري 
وال فرق بني من يقتل شنقاً، أو ضرباً بالفأس أو صعقاً بالكهرباء أو رمجاً باحلجارة أو رمياً بالرصاص، فكل هؤالء يقتل 
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ولكن وسائل القتل هي اليت فيها االختالف، وال فرق يف النتيجة بني الرمي باحلجارة والرمي بالرصاص، ومن كان 
يف كل األحوال فهو يف ظنه على خطأ مبني؛ ألن الرصاص قد ال يصيب مقتالً من القتيل فيتأخر موته؛ يظن أن املوت 

وألن احلجارة قد تصيب املقتل وتسرع باملوت أكثر مما يسرع به الرصاص، فرماة الرصاص عددهم حمدود وطلقام 
حىت ميوت، ومن استطاع أن يتصور مائة أو  معدودة، أما رماة احلجارة فعددهم غري حمدود، وعليهم أن يرموا الزاين

  .مئات يقذفون شخصاً يف مقاتله باألحجار استطاع أن يتصور أنه ميوت بأسهل وأسرع مما ميوت قتيل الرصاص
وأنه ال يزهقها بالسرعة الالزمة يف ، وقد دلت التجارب على أن حبل املشنقة ال يزهق الروح يف بعض األحوال

دلت التجارب على أن ضرب الفأس الواحدة قد ال يكفي لقطع الرقبة ليس هو أسهل الطرق  كما.. كثري من األحوال 
  .للموت، كذلك فإن التسميم بالغاز أو الصعق بالكهرباء يبطئ باملوت أحياناً أكثر مما يبطئ به الشنق أو الرصاص

فاملوت إذا جترد من ، طبيعة العقابباإلضافة إىل هذا كله، فإن التفكري يف هذه املسألة بالذات تفكري ال يتفق مع 
األمل والعذاب كان من أتفه العقوبات، وأكثر الناس اليوم إذا اجته تفكريهم للموت فكروا فيما يصحبه من أمل وعذاب، 
فهم ال خيافون املوت يف ذاته، وإمنا خيافون العذاب الذي يصحب املوت، وإذا كان العذاب ال قيمة له مع احملكوم عليه 

فإن قيمته جيب أن تظل حمفوظة للزجر والتخويف، وليس من مصلحة اتمع يف شئ أن يفهم أفراده أن العقوبة  باملوت
﴿ وال تأْخذْكُم بِهِما :هينة لينة ال يؤمل وال تدعو للخوف، وقد بلغت آية الزنا الغاية يف إبراز هذا املعىن حيث جاء فيها

 ﴾ ينِ اللَّهي دأْفَةٌ ف٢من اآلية :النور(ر( وحيث جاء فيها ،: ﴾ نِنيمؤالْم نفَةٌ ما طَائمهذَابع دهشلْيو ﴿)من : النور
، ذلك أن الرأفة بارمني تشجيع على اإلجرام، والعذاب الذي يصحب العقوبة هو الذي يؤدب من أجرم )٢اآلية

  .ويزجر من مل جيرم
والشك أنكم رأيتم أا عقوبات مل .. وضعتها الشريعة لردع الزناة هذه هي العقوبات اليت : سكت قليال، مث قال

ومبنية على تقدير دقيق لغرائزه .. وإمنا هي عقوبة مبنية على معرفة دقيقة بتكوين اإلنسان وعقليته .. توضع ارجتاال 
علمية  وأا فوق ذلك كله وضعت لتحفظ مصلحة الفرد ومصلحة اجلماعة، فهي عقوبات.. وميوله وعواطفه 

تشريعية؛ ألا شرعت حملاربة اجلرمية، وهذه ميزة متتاز ا العقوبات اليت وضعتها الشريعة جلرائم احلدود وجرائم 
  .وال تكاد هذه امليزة توجد يف عقوبة من العقوبات اليت تطبقها القوانني الوضعية، القصاص والدية

  فهل أثبت الواقع فاعلية هذه العقوبات؟.. قع إن القوانني ال تثبت فاعليتها إال بالوا: قال رجل منا
كان اإلسالم فيها هو السائد يف مجيع .. بل لقرون طويلة .. ال لقرن واحد .. لقد أثبتها .. أجل : قال عبد القادر
  .. اتمعات اإلسالمية 

رنة بني عدد جرائم وميكن ألي شخص أن جيري مقا.. وال تزال إىل اآلن آثار طيبة كثرية لتلك الروادع الشرعية 
وسريى يف ذلك ما يكفيه ليتبني قيمة .. الزنا يف اتمعات اإلسالمية خاصة احملافظة منها مع اتمعات الغربية 

  .التشريعات اليت وضعها اإلسالم
فإنه بالرغم من أن بالد اإلسالم كلها تقريباً أخذت بقوانني الغرب ونظمه حىت فيما يتصل باألعراض .. انظروا 

إال أنه مع ذلك ال زال املسلمون ينفرون من جرمية الزنا ويستفظعوا، وحيتقرون مرتكبيها، ويستقلون .. واألخالق 
  .كل عقوبة مهما عظمت عليهم، بينما الغرب ال حيفل ذه اجلرمية، وال يهتم باألخالق واألعراض على العموم

  ذه العقوبة؟فما مدى عدالة ه.. حنن نبحث عن العدالة : قال رجل منا
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  .. ليس هناك عقوبة يف الدنيا ترتبط ذا أعدل من هذه العقوبة : قال
وكيف تظلمه .. إا عادلة مع ارم ألا ال تظلمه، وال ضمه حقه، وال حتمله ما ال يطيق يف سبيل اجلماعة 

  وقد بنيت على أساس قدرته واشتقت من طبيعته ونفسيته؟ 
عدالتها بالنسبة لألفراد هي العدالة موعهم، وألا حتفظ للمجتمع حقه وال  وهي عادلة مع اجلماعة؛ ألن

تضحي به يف سبيل األفراد، والعقوبة اليت حتايب األفراد على حساب اجلماعة إمنا تضيع مصلحة الفرد واجلماعة معاً؛ 
ع، وإذا دب االحنالل يف جمتمع فال خري فيه ألا تؤدي إىل ازدياد اجلرائم واختالل األمن، مث توهني النظام واحنالل اتم

  .وال بقاء له
  :القذف

  .١القاذفنيفحدثنا عن العقوبات اليت شرعت لردع : قلنا
  ..لقد اعتربت الشريعة القذف من الكبائر العظيمة، ولذلك عاجلته من نواح خمتلفة : قال

ها، فلذلك وضعت الربامج الطويلة اليت وغري.. لقد عرفت أنه ناتج عن أمراض النفوس من الغل واحلسد واحلقد 
  .ختلص النفوس من هذه األمراض

فلذلك راحت متأل وقت املسلم بكل ما ينفعه يف دينه ودنياه، معتربة ما .. وعرفت أنه ناتج عن الغفلة والفراغ 
  .عداه من اللغو الذي يترته عنه املؤمنون

  .س العلم والذكرفأبدلتها مبجال.. وعرفت أنه ناتج عن االس الالهية 
كل : (  قال رسول اهللا .. وبعد ذلك كله نشرت وعيا يف اتمع بأن حرمة عرض املسلم تعدل حرمة دمه 

إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام : (وجاء يف خطبة الوداع .. ٢)دمه وماله وعرضه: املسلم على املسلم حرام
  ٣)هذاعليكم كحرمة يومكم هذا، يف شهركم هذا، يف بلدكم 

الكبائر : (  ففي احلديث الشريف قال رسول اهللا .. بعد ذلك اعتربت الكالم يف األعراض كبرية من الكبائر 
أوهلن اإلشراك باهللا وقتل النفس بغري حقها ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، وفرار يوم الزحف ، ورمي احملصنات ، 

   ٤)واالنتقال إىل األعراب بعد هجرته
إىل أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والديات، وبعث به عمرو بن حزم ـ رضي اهللا عنه ـ  ل اهللا وكتب رسو
وإن أكرب الكبائر عند اهللا يوم القيامة اإلشراك باهللا ، وقتل النفس املؤمنة بغري احلق ، والفرار يف : (وكان يف الكتاب

   ٥)م السحر ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيمسبيل اهللا يوم الزحف ، وعقوق الوالدين ، ورمي احملصنة وتعل
ففي احلديث قال .. وأخربت بالعقاب الشديد الذي ينال من يقع يف أعراض املسلمني يف الدنيا أو يف اآلخرة 

                                                
أَن اقْذفيه فـي التـابوت: ﴿   أصل القذف ـ يف اللغة ـ الرمي باحلجارة وغريها، ومنه قول اهللا تعاىل ألم موسى   )  ١(

مي الْيف يهفالرمي بالفاحشةالح خصصه بطلكن االص) ٣٩من اآلية: طـه(﴾  فَاقْذ. 
 .رواه مسلم وغريه )٢(
 .رواه البخاري ومسلم) ٣(
 . رواه البزار بسند فيه من وثقه ابن حبان وغريه ، وإن ضعفه شعبة وغريه)  ٤(
 . رواه ابن مردويه يف تفسريه بسند فيه ضعيف)  ٥(
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  ١)من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه احلد يوم القيامة إال أن يكون كما قال:( رسول اهللا 
  ٢)قالت لوليدا يا زانية ومل تطلع منها على زنا جلدا وليدا يوم القيامةأميا عبد أو امرأة قال أو : (وقال
   ٣)سباب املسلم فسق وقتاله كفر: ( وقال 
   ٤)املتسابان ما قاال فعلى البادئ منهما حىت يتعدى املظلوم: ( وقال
   ٥)سباب املسلم كاملشرف على اهللكة: (وقال
: يا رسول اهللا وكيف يلعن الرجل والديه ؟ قال: ، قيل) رجل والديهإن من أكرب الكبائر أن يلعن ال: ( وقال

   ٦)يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه(
من حلف على ميني مبلة غري اإلسالم كاذبا متعمدا فهو كما قال ، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم : ( وقال

   ٧)من كقتلهالقيامة ، وليس على رجل نذر فيما ال ميلك ، ولعن املؤ
املتسابان شيطانان : (يا رسول اهللا الرجل يشتمين وهو دوين أعلي منه بأس أن أنتصر منه؟ قال: وقال له رجل
   ٨)يتهاتران ويتكاذبان

رأيت رجال يصدر الناس عن رأيه ال يقول شيئا إال صدروا عنه، : وعن جابر بن سليم ـ رضي اهللا عنه ـ قال 
عليك السالم يا رسول اهللا ، قال ال تقل عليك السالم ، عليك السالم : قلت  ول اهللا من هذا ؟ قالوا يل رس: قلت 

أنا رسول اهللا الذي إذا أصابك ضر : قلت أنت رسول اهللا ؟ قال : حتية املوتى أو امليت ، قل السالم عليك ، قال 
كنت بأرض قفراء وفالة فضلت فدعوته أنبتها لك ، وإذا  - أي قحط  - فدعوته كشفه عنك ، وإذا أصابك عام سنة 

ال تسنب أحدا ، فما سببت بعده حرا وال عبدا وال بعريا : قلت اعهد إيل ، قال : راحلتك فدعوته ردها عليك ، قال 
وال حتقرن شيئا من املعروف ، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من املعروف ، : وال شاة ، قال 

أي الكرب واحتقار الغري  - فإن أبيت فإىل الكعبني ، وإياك وإسبال اإلزار فإا من املخيلة وارفع إزارك إىل نصف الساق 
  ١٠)، وإن امرؤ شتمك أو عريك مبا يعلم فيك فال تعريه مبا تعلم فيه فإمنا وبال ذلك عليه ٩وإن اهللا ال حيب املخيلة - 

مه فيه ودعه يكون وباله عليه وأجره لك ، وإن امرؤ عريك بشيء يعلمه فيك فال تعريه بشيء تعل: ( ويف رواية 
   ١١)فما سببت بعده دابة وال إنسانا: ( قال ) فال تسنب شيئا

                                                
 . رواه البخاري ومسلم)  ١(
 . رواه احلاكم وقال صحيح اإلسناد واعترض بأن فيه متروكا)  ٢(
 . البخاري ومسلم رواه)  ٣(
 . رواه مسلم وأبو داود والترمذي)  ٤(
 . رواه البزار بسند جيد)  ٥(
 . رواه البخاري وغريه)  ٦(
 . رواه البخاري ومسلم)  ٧(
 . رواه ابن حبان يف صحيحه)  ٨(
ا املسألة بتفصيل وقد ذكرن.. وذلك ـ طبعا ـ خاص مبن يدخله اخليالء من إسبال اإلزار، وهو مذهب مجاهري العلماء   )  ٩(

 ) النيب اإلنسان(يف رسالة 
 . رواه أبو داود واللفظ له والترمذي وقال حسن صحيح وابن حبان يف صحيحه)  ١٠(
 . هذه الرواية البن حبان)  ١١(
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كنا إذا رأينا الرجل يلعن أخاه رأينا أن قد أتى بابا من : (وعن سلمة بن األكوع ـ رضي اهللا عنه ـ قال 
   ١)الكبائر

أما أوالمها، فعقوبة حسية : صبح لعبة بيد العابثنيبعد هذا كله وغريه شرعت عقوبتني حلماية األعراض من أن ت
  .وأما الثانية، فعقوبة معنوية تتمثل يف رفع أهليته للشهادة.. تتمثل يف اجللد 

هم ﴿ والَّذين يرمونَ الْمحصنات ثُم لَم يأْتوا بِأَربعة شهداء فَاجلدو:وقد نص على هاتني العقوبتني يف قوله تعاىل 
  )٤: النور(ثَمانِني جلْدةً وال تقْبلُوا لَهم شهادةً أَبدا وأُولَئك هم الْفَاسقُونَ ﴾ 
بل أحاطته جبملة من الضوابط حتميه من تصرفات .. والشريعة العادلة احلكيمة مل تضع هذا احلكم هكذا جزافا 

  :األهواء، وتقلبات األمزجة
  .هلية اليت جتعله حماسبا على أفعاله مؤاخذا ااأل ٢فشرطت يف القاذف
  .٤أن يكون له من احلرمة اليت اكتسبها بسلوكه ما يقي ألسنة الناس عنه ٣وشرطت يف املقذوف

  .إما بإقرار القاذف نفسه، أو بشهادة رجلني عدلني: مث مل تقر احلد إال بعد ثبوته
  . ٥ووضعت األحكام اخلاصة بتتكرار القذف لشخص واحد

                                                
 . رواه الطرباين بإسناد جيد)  ١(
ه الثالثة هي أصـل التكليـف، وال   ألن هذ.. العقل والبلوغ واالختيار : اشترط الفقهاء يف القاذف ثالثة شروط، وهي)  ٢(

عن : رفع القلم عن ثالث:( فإذا قذف انون أو الصيب أو املكره فال حد على واحد منهم، لقول رسول اهللا .. تكليف بدوا 
ا رفع عن أميت اخلطأ والنسيان، ومـا اسـتكرهو  :( ، وقوله )النائم حىت يستيقظ، وعن الصيب حىت حيتلم، وعن انون حىت يفيق

 . ، لكنه إذا كان الصيب مراهقا حبيث يؤذي قذفه فإنه يعزر تعزيرا مناسبا)عليه
  : اشترط الفقهاء يف املقذوف هي)  ٣(

  .. ، ألن احلد إمنا شرع للزجر عن اإلذية بالضرر الواقع على املقذوف، وال مضرة على من فقد العقل فال حيد قاذفهالعقل
: لوا بتعزير القاذف، وخالف يف ذلك مالك، وهو ما نراه راجحا، قـال ابـن العـريب   ، وهو قول مجهور الفقهاء، وقاالبلوغ

لكن مالك غلب عرض املقذوف وغريه راعى محاية ظهر القاذف، ومحاية عرض املقـذوف أوىل، ألن  .. واملسألة حمتملة الشك(
  ) القاذف كشف ستره بطرف لسانه، فلزم احلد

  .لمني مل يقر احلد على قاذفه عند مجهور العلماء، ويعزر بدل ذلكفلو كان املقذوف من غري املس: االسالم
من قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه احلد يوم القيامة، إال أن يكـون  :(  وهو قول مجهور العلماء ملا فهموه من قوله : احلرية
احلد، وأنه ال فرق بني احلر والعبد  ، وخالف يف ذلك ابن حزم، فرأى أن قاذف العبد يقام عليه)رواه البخاري ومسلم )(كما قال

وأما قوهلم ال حرمة :( وهو الراجح الذي نراه، والذي تدل عليه النصوص اليت تسوي بني املؤمنني، قال ابن حزم.. يف هذه الناحية
  )ورب عبد جلف خري من خليفة قرشي عند اهللا تعاىل.. واملؤمن له حرمة عظيمة . للعبد وال لألمة فكالم سخيف

وهي العفة عن الفاحشة اليت رمي ا سواء أكان عفيفا عن غريها أم ال، حىت أن مـن زنـا يف أول بلوغـه مث تـاب     : ةالعف
وإن كان هذا القذف يستوجب التعزير ألنه أشاع ما جيـب سـتره   ..وحسنت حالته وامتد عمره فقذفه قاذف، فإنه ال حد عليه

 . وإخفاؤه
ولكن الذي نص عليه الفقهاء، وذكرناه يف شـروط  .. حيمي القاذف من العقوبة  نرى أن هذا هو الشرط الوحيد الذي)  ٤(

بل قد يكون التعزير أعظم مـن احلـد كمـا    .. وكالمها عقوبة .. املقذوف، مرتبط باحلد الشرعي، ومن عداهم يرتبط بالتعزير 
 . سنرى
حد واحد إذا مل يكن قد حد لواحد منـها،   نص الفقهاء على أنه إذا قذف القاذف شخصا واحدا أكثر من مرة، فعليه)   ٥(

 .فإن كان قد حد لواحد منها مث عاد إىل القذف، حد مرة ثانية، فإن عاد مرة ثالثة وهكذا حيد لكل قذف
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  .١وضعت األحكام اخلاصة بقذف اجلماعةو
  . ٢وبني ما كان منه حقا لإلنسان ميكنه أن يتنازل عنه.. وميزت ما كان من القذف حقا هللا ال جيوز التنازل عنه 

وذلك بإحضاره ألربعة شهود ينفون عنه صفة القذف .. مث أعطت للقاذف الفرصة يف أن يسقط احلد عنه 
  .الزنا بشهادماملوجبة للحد، ويثبتون صدور 

وأعطت يف األخري القاذف الفرصة يف أن ميسح آثار قذفه بالتوبة النصوح، وعدم العود إىل اخلوض يف أعراض 
  .٣الناس

ومل عوقب .. مل عوقب القاذف باجللد؟ .. فحدثنا عن سر العقوبتني اللتني عاقبت ما الشريعة القاذفني : قلنا
  تف بتأديبه بالسجن؟ ومل مل يك.. مبنعه من حق الشهادة؟ 

                                                
  :اختلف الفقهاء فيمن قذف مجاعة ورماهم بالزنا على ثالثة أقوال)  ١(

أن هالل : والثوري، واستدلوا لذلك حبديث أنس وغريه حيد حدا واحدا، وهو قول أيب حنيفة، ومالك، وأمحد: القول األول
  .، فالعن بينهما ومل حيد شريكا بن أمية قذف امرأته بشريك بن مسحاء، فرفع ذلك إىل النيب 

عليه لكل واحد حدا، وهو قول الشافعي والليث، واستدل لذلك بأنه حق لآلدميني، وأنه لو عفا بعضـهم ومل  : القول الثاين
  .يسقط احلديعف الكل مل 

يـا زاين، ففـي   : لكل واحـد : يا زناة، أو يقول: التفريق بني أن جيمعهم يف كلمة واحدة، مثل أن يقول هلم: القول الثالث
واستدل القائل ذا بأنه إذا اجتمع تعـدد املقـذوف وتعـدد    .. الصورة االوىل حيد حدا واحدا، ويف الثانية حد لكل واحد منهم

  .د احلدالقذف، كان أوجب أن يتعد
أما حديث أنس الذي استدل بـه أصـحاب القـول    .. لالعتبار الذي ذكروه .. ونرى أن األرجح يف هذا هو القول الثالث 

 .األول، فال داللة فيه على ما ذكروا ألن للعان أحكامه اخلاصة
من حقوق اآلدميني ميكـن   اختلف الفقهاء يف اعتبار احلد حقا من حقوق اهللا، فال يسقط حبال من األحوال، أو هو حق)  ٢(

  :أن يتنازلوا عنه على قولني
أنه حق من حقوق اهللا، ولذلك، فإنه إذا بلغ احلاكم، وجب عليه إقامته، وإن مل يطلب ذلـك املقـذوف، وال   : القول األول

  . يسقط بعفوه، ونفعت القاذف التوبة فيما بينه وبني اهللا تعاىل، وهو قول أيب حنيفة
ق من حقوق اآلدميني، ولذلك، فإن االمام ال يقيمه إال مبطالبة املقذوف، ويسقط بعفوه، ويـورث عنـه   أنه ح: القول الثاين

  .ويسقط بعفو وارثه، وال تنفع القاذف التوبة حىت حيلله املقذوف، وهو قول الشافعي
أن يردع ذلك غريه، فله أن ونرى أن األرجح يف هذا وغريه أن يوكل أمر إقامة احلد إىل اإلمام، فإن رأى املصلحة يف حده، ب

  .حيده، وإن رأى أن التوبة كافية، وأن اتمع ال حيتاج إىل مزيد ردع، فله أن يترك إقامته
وترك األمر للحاكم خري من تركه للمقذوف، ألن املقذوف قد يضغط عليه من طرف أي جهة من اجلهات، فيتنـازل عـن   

 .هذه األحكامويضيع بذلك الغرض الذي أراده الشارع من .. حقه 
  : اختلف الفقهاء فيما لو تاب القاذف وحسنت توبته، هل يعدل يف شهادته أم ال على قولني)  ٣(

يعدل، وتقبل شهادته إذا تاب توبة نصرحا، وهو قول مالك، والشافعي، وأمحد، والليث، وعطاء، وسفيان بن : القول األول
إن : وا لذلك بقول عمر ـ رضي اهللا عنه ـ لبعض من حـدهم يف قـذف   واستدل.. عيينة، والشعيب، والقاسم، وسامل، والزهري

  . تبت قبلت شهادتك
ال يعدل، وال تقبل شهادته ولو تاب توبة نصرحا، وهو قول األوزاعي، والثوري، واحلسن، وسعيد بن املسيب، : القول الثاين

  .وشريح، وابراهيم النخعي، وسعيد بن جبري، وهو مذهب األحناف
والَّذين يرمونَ الْمحصنات ثُم لَم يأْتوا بِأَربعة شهداَء ﴿ :يرجع إىل اختالفهم يف االستثناء الوارد يف قوله تعاىل  وسر اختالفهم

لَّذين تابوا من بعد ذَلك وأَصلَحوا فَـإِنَّ اللَّـه   إِلَّا ا) ٤(فَاجلدوهم ثَمانِني جلْدةً ولَا تقْبلُوا لَهم شهادةً أَبدا وأُولَئك هم الْفَاسقُونَ 
 يمحر هل يراد منه األمرين مجيعا، أم أنه راجع إىل احلكم بالفسق فقط) النور( ﴾)٥(غَفُور ،. 
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احلسد : لقد الحظت الشريعة العادلة احلكيمة أن من أهم البواعث اليت تدعو القاذف لالفتراء واالختالق: قال
  .والحظت أا مجيعاً تؤول إىل غرض واحد يرمي إليه كل قاذف، وهو إيالم املقذوف وحتقريه.. واملنافسة واالنتقام 

  .. اربة دوافع اجلرمية لديه وهلذا عاجلت الشريعة القاذف مبح
فكان جزاؤه اجللد ليؤمله إيالماً ..  ومبا أن القاذف يرمي إىل إيالم املقذوف إيالماً نفسياً، ليتمتع هو بذلك األمل 

ألن اإليالم البدين هو الذي يقابل اإليالم النفسي؛ ألنه أشد منه وقعاً على النفس واحلس معاً، إذ أن اإليالم .. بدنياً 
  .فسي هو بعض ما ينطوي عليه اإليالم البدينالن

وهذا التحقري فردي؛ ألن مصدره فرد واحد هو ، ومبا أن القاذف يرمي من وراء قذفه إىل حتقري املقذوف
فكان جزاؤه أن حيقر من اجلماعة كلها، وأن يكون هذا التحقري العام بعض العقوبة اليت تصيبه، فتسقط عدالته ، القاذف

  .ادة أبداً، ويوصم وصمة أبدية بأنه من الفاسقنيوال تقبل له شه
وهكذا حاربت الشريعة اإلسالمية الدوافع النفسية الداعية إىل اجلرمية بالعوامل النفسية املضادة اليت تستطيع وحدها 
 التغلب على الدوافع الداعية للجرمية وصرف اإلنسان عن اجلرمية، فإذا فكر شخص أن يقذف آخر ليؤمل نفسه وحيقر

  .شخصه ذكر العقوبة اليت تؤمل النفس والبدن، وذكر التحقري الذي تفرضه عليه اجلماعة، فصرفه ذلك عن اجلرمية
كان فيما يصيب بدنه ، وإن تغلبت العوامل الداعية إىل اجلرمية مرة على العوامل الصارفة عنها فارتكب اجلرمية

عة ما يصرفه ائياً عن العودة الرتكاب اجلرمية، بل ما ونفسه من أمل العقوبة، وفيما يلحق شخصه من حتقري اجلما
  .يصرفه ائياً عن التفكري فيها
وهو ما مارسته القوانني احلديثة، فهي تعاقب على .. أما ما ذكرمت من السجن وغريه : سكت قليال، مث قال

جرائم القذف والسب زيادة فهي عقوبات غري رادعة، ولذلك ازدادت .. القذف باحلبس أو بالغرامة أو ما معاً 
عظيمة، وأصبح الناس وعلى األخص رجال األحزاب يتبادلون القذف والسب كما لو كانوا يتقارضون املدح والثناء، 

وسيظلون ، كل حياول حتقري اآلخر وتشويهه باحلق أو بالباطل، وكل يريد أن يهدم أخاه ليخلوا له اجلو ينطلق فيه
عوا أرحامهم ويهدموا أنفسهم بأيديهم، ولكنهم سيتركون أسوأ مثل حيتذى ملن كذلك حىت ميزقوا أعراضهم ويقط

  .بعدهم
ولو أن أحكام الشريعة اإلسالمية طبقت على هؤالء بدالً من القانون ملا جرؤ أحدهم على أن يكذب على أخيه 

ال رئاسة وال أمر وال ي، ذلك أن فال قيادة و، كذبة واحدة؛ ألا تؤدي به إىل اجللد، وتنتهي بإبعاده عن احلياة العامة
ومن سقطت عدالته سقطت عنه قيادته ورئاسته، ، من كذب سقطت شهادته، ومن سقطت شهادته سقطت عدالته

  .وألن األمر والنهي من حق املتيقن، وال يكون أبداً للفاسقني
  فالبشر تطوروا كثريا؟.. أال ترى أن فكرة اجللد نفسها فكرة قدمية : قال رجل منا

إن طبيعة اإلنسان واحدة يف مجيع .. ولكن طبيعة الناس مل تتطور .. نعم احلياة تطورت : ابتسم عبد القادر، وقال
هي طبيعتهم إذا تقدموا وطبيعتهم إذا .. ال تتغري وال تتبدل، ولو تغريت مظاهره احلياة وتبدلت وسائلها .. العصور 
وهم يف مجيع عصورهم خيشون .. رصون على الوصول إليه هم يف مجيع عصورهم يرجون الثواب وحي.. تأخروا 

  .العقاب وال يرضونه ألنفسهم
وقد فعلت الشريعة احلكيمة ذلك، .. وهلذا، فإن احلكيم هو الذي يستغل طبيعة البشر يف سياستهم وتوجههم 
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، قوة وضعف ومن، فاستغلت طبيعة البشر، فأقامت أحكامها على أساس ما يف خالئقهم األصلية من رجاء وخوف
وذلك . فجاءت أحكاماً صاحلة لكل مكان وزمان؛ ألن طبائع البشر واحدة يف كل مكان؛ وألا ال تتغري بتغري األزمان

  .وهو السر يف صالحيتها للمستقبل القريب والبعيد، هو السر يف صالحية الشريعة للقدمي واحلديث
  :السكر

  .ارىالسكفحدثنا عن العقوبات اليت شرعت لردع : قلنا
  ..لقد اعتربت الشريعة السكر من الكبائر العظيمة، ولذلك عاجلته من نواح خمتلفة : قال

هي يف حقيقتها حتتوي على مضار .. لقد بينت ـ أوال ـ أن اخلمر، وإن كان فيها بعض املنافع الظاهرة 
الْميِسرِ قُلْ فيهِما إِثْم كَبِري ومنافع للناسِ ﴿ يسأَلونك عنِ الْخمرِ و:قال تعاىل .. مضار ال تقارن مبنافعها .. كثرية

أي أن يف تعاطيهما ذنبا كبريا، ملا فيهما من األضرار واملفاسد ) .. ٢١٩من اآلية: البقرة) (وإِثْمهما أَكْبر من نفْعهِما 
، وكسب املال  ١ة ال تتجاوز الربح باالجتار فيهاوهي منافع مادي.. املادية والدينية، وأن فيهما كذلك بعض منافع للناس 

  ومع ذلك فإن االمث أرجح من املنافع فيهما، .. دون عناء يف امليسر
ألنه ال تستقيم الصالة إال يف حالة حضور .. بعد ذلك ى اهللا عزوجل املؤمنني أن يصلوا هللا وهم يف حالة سكر 

من : النساء)(ين آمنوا ال تقْربوا الصالةَ وأَنتم سكَارى حتى تعلَموا ما تقُولُونَ ﴿ يا أَيها الَّذ:قال تعاىل.. عقلي كامل 
  .. فإن ذلك سيضعه يف حرج كبري .. ومبا أن الصالة تستغرق مجيع أوقات يوم املسلم ) .. ٤٣اآلية

التحرمي الذي عرب عنه ..  املطلق وبعد أن حضرت النفوس لتجنب هذه اآلفة اخلطرية جاء التحرمي.. بعد ذلك 
﴿ يا أَيها الَّذين َآمنوا إِنما الْخمر والْميِسر والْأَنصاب والْأَزلَام رِجس :قال تعاىل.. باالجتناب، وهو أبلغ صيغ التحرمي 

ما يرِيد الشيطَانُ أَنْ يوقع بينكُم الْعداوةَ والْبغضاَء في الْخمرِ إِن) ٩٠(من عملِ الشيطَان فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْلحونَ 
  )املائدة) (٩١(والْميِسرِ ويصدكُم عن ذكْرِ اللَّه وعنِ الصلَاة فَهلْ أَنتم منتهونَ 

امليسر واألنصاب واألزالم ـ بكوا رجسا  انظروا كيف وصف اهللا تعاىل اخلمر، ومن معها من اآلثام ـ من
وبدورها يف إيقاع العداوة .. وبكوا من عمل الشيطان وتزيينه ووسوسته.. خبيثة مستقذرة عند أويل االلباب

  .والبغضاء
  .. كل هذه األسباب هي الداعية إىل التحرمي 

ولكنه حرمه لكل ما .. جيدون فيه لذة ونشوة فاهللا يتلطف بعباده، وخيربهم أنه مل حيرم عليهم اخلمر لكوا شرابا 
  .فيه  من تلك اآلثام واملضار اليت مل تزدها األيام إال تأكيدا

قال تعاىل .. مخر طاهرة ليس فيها شيء من اإلمث .. ويدل لذلك أن اهللا تعاىل وعد املؤمنني خبمر يف اآلخرة 
يتعاطون فيها كأسا من اخلمر : ، أي)الطور) (٢٣(لَغو فيها ولَا تأْثيم ﴿ يتنازعونَ فيها كَأْسا لَا :يصف نعيم أهل اجلنة

  .ال يتكلمون عنها بكالم الغ وال هذَيان وال إمث  وال فُحش، كما يتكلم السكريون من أهل الدنيا
                                                

)١  (ا تقوي الضعيف، وا أضم الطعـام، وتعـني   من املنافع املتومهة اليت ذكرها املفسرون، واليت أثبت العلم احلديث بطال
  .على الباه، وتسلي احملزون، وتشجع اجلبان، وتصفي اللون، وتنعش احلرارة الغريزية، وتزيد يف اهلمة واالستعالء

ولذلك فإن املنفعة الوحيدة اليت حتمل عليها اآلية هي االجتار املادي، فقد كانوا يتغالون فيها إذا جلبوها من النواحي ، وكـان  
 .املماكسة يف شرائها عدوه فضيلة له ومكرمة فكانت أرباحهم تكثر بسبب ذلكاملشتري إذا ترك 
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، )٤٧ – ٤٦: الصافات (نها يرتفُونَ ﴿ بيضاَء لَذَّة للشارِبِني ال فيها غَولٌ وال هم ع:وقال يف آية أخرى يصفها 
  )١٩: الواقعة) (﴿ ال يصدعونَ عنها وال يرتفُونَ:وقال

انظروا كيف نزه اهللا مخر اآلخرة عن قاذورات مخر الدنيا وأذاها، فنفى عنها صداع الرأس، ووجع البطن، وإزالة  
فارغ عن الفائدة املتضمن هذَيانا وفُحشا، وأخرب حبسن العقل بالكلية، وأخرب أا ال حتملهم على الكالم السيئ ال

  .. منظرها، وطيب طعمها وخمربها 
وكان ذلك كله عالجا ملا متليه الشياطني على نفس اإلنسان من حب اخلمر وعشقها والتفاين فيها واإلدمان 

  .عليها
لعن رسول اهللا اهللا اخلمر وشارا ( ، فقد حرمت كل الوسائل املؤدية إليهاومل تكتف الشريعة بتحرمي اخلمر، بل 

  ١)وساقيها ومبتاعها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها واحملمولة إليه وآكل مثنها
عاصرها ومعتصرها وشارا وحاملها واحملمولة له : يف اخلمر عشرة  لعن رسول اهللا : ( ويف حديث آخر 

  . ٢لهوساقيها وبائعها وآكل مثنها واملشتري هلا واملشترى 
  ٣)إن اهللا حرم اخلمر ومثنها وحرم امليتة ومثنها وحرم اخلرتير ومثنه: (ويف حديث آخر
لعن اهللا اليهود ثالثا إن اهللا حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أمثاا ، إن اهللا إذا حرم على : ( ويف حديث آخر

  .٤)قوم أكل شيء حرم عليهم مثنه
    ٦)٥قص اخلنازيرمن باع اخلمر فليش: (ويف حديث آخر
يا حممد إن اهللا لعن اخلمر وعاصرها ومعتصرها وشارا وحاملها : فقال أتاين جربيل : ( ويف حديث آخر

   ٧)واحملمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومسقاها
  ..  ١، من عنب كانت أو من غريه٨حترميه اخلمر قليلها وكثريها ومن ذلك

                                                
 .رواه  أبو داود وابن ماجه)  ١(
 .واللفظ له ، وقال حسن غريب: رواه  وابن ماجه والترمذي )  ٢(
 . رواه أبو داود وغريه)  ٣(
 .رواه  أبو داود)  ٤(
ظ فيه ، يقول من استحل بيع اخلمر فليستحل أكل اخلنـازير فإمـا يف   معىن هذا توكيد التحرمي والتغلي: قال اخلطايب )  ٥(

 . احلرمة واإلمث سواء ، فإذا كنت ال تستحل أكل حلم اخلرتير فال تستحل مثن اخلمر
 .رواه  أبو داود)  ٦(
 .رواه  أمحد وابن حبان يف صحيحه واحلاكم وصححه)  ٧(
  :على قولني اختلف الفقهاء يف حترمي القليل من األنبذة)  ٨(

  .حترمي قليلها، وكثريها، وهو قول مجهور الفقهاء من الصحابة والتابعني، لألدلة اليت سقناها وغريها: القول األول
ما كان من األنبذة من غري العنب، فإنه حيرم الكثري املسكر منه، أما القليل الذي ال يسكر، فإنه حـالل، وهـو   : القول الثاين

راهيم النخعي، وسفيان الثوري، وابن أيب ليلى، وشريك، وابن شربمة، وسائر فقهاء الكوفيني، وأكثـر  مذهب فقهاء العراق، وإب
  .علماء البصريني، وأيب حنيفة
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   ٢)مخر، وكل مخر حرامكل مسكر :(  قال رسول اهللا 
، فقال )املزر(عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له  وروي أن رجال من اليمن سأل رسول اهللا 

إن على اهللا عهدا ملن يشرب املسكر أن ...كل مسكر حرام:( نعم، فقال : ، قال)أمسكر هو؟:(  رسول اهللا 
   ٣)عرق أهل النار: (طينة اخليال؟ قالوما : يا رسول اهللا: يسقيه من طينة اخليال قالوا

   ٤)إن من العنب مخرا، وإن من التمر مخرا، وإن من العسل مخرا، وإن من الرب مخرا، وإن من الشعري مخرا:( وقال
ـ وهو من العسل ) البتع(أفتنا يف شرابني كنا نصنعهما باليمن : يا رسول اهللا: ، فقيل لهوسئل رسول اهللا 

قد أويت جوامع  وكان رسول اهللا : ـ وهو من الذرة والشعري ينبذ حىت يشتد ـ قال الراوي ـ واملزر ٥حني يشتد
  ٦)كل مسكر حرام: (الكلم خبواتيمه، فقال

تبني  ، فقد وردت األحاديث الكثرية عن رسول اهللا ومبا أن النفوس ال تردع بشيء كما تردع بالترهيبات
  :ه لشراأنواع العقوبات اليت يناهلا من نازعنه نفس

فاإلميان يقتضي أن تكون اللطائف مجيعا يف منتهى قوا، .. بيان تعارض شرب اخلمر مع اإلميان  فمن ذلك
  :وعنفواا، فال يعبد اهللا بعقل نائم، وال جبسد متهالك

   ٧)من زىن أو شرب اخلمر نزع اهللا منه اإلميان كما خيلع اإلنسان القميص من رأسه: ( قال 
ن يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يشرب اخلمر ، من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال جيلس على من كا: (وقال

                                                                                                                                 
ذَلـك لَآيـةً   ومن ثَمرات النخيلِ والْأَعنابِ تتخذُونَ منه سكَراً ورِزقاً حسناً إِنَّ في ﴿ :وقد متسكوا ملذهبهم بظاهر قوله تعاىل

هناك شبهة يف هـذا ذكرنـا   (السكر هو املسكر ولو كان حمرم العني، ملا مساه اهللا رزقا حسنا : ، قالوا)٦٧:النحل) (لقَومٍ يعقلُونَ
  ).معجزات علمية(اإلجابة عنها يف رسالة 

  )من غريها حرمت اخلمر لعينها، والسكر:(  واستدلوا لذلك كذلك حبديث رووه قال فيه رسول اهللا 
) إين كنت يتكم عن الشراب يف االوعية، فاشربوا فيما بدا لكم وال تسـكروا :(  وحبديث آخر رووه قال فيه رسول اهللا 

  .رواها الطحاوي
  ) شهدت حترمي النبيذ كما شهدمت، مث شهدت حتليله، فحفظت ونسيتم: (وروي عن ابن مسعود أنه قال

لى أن علة التحرمي يف اخلمر إمنا هي الصد عن ذكر اهللا ووقوع العداوة والبغضاء، وهذه واستدلوا لذلك أيضا أن القرآن نص ع
العلة توجد يف القدر املسكر، الفيما دون ذلك، فوجب أن يكون ذلك القدر هو احلرام، إال ما انعقد عليه االمجاع من حترمي قليل 

 .اخلمر وكثريها
مر بعض احلبوب أو الفواكه، ليتحول النشا أو السكر الذي حتتويه إىل غـول  تشمل اخلمر كل السوائل املعدة بطريق خت)  ١(

  .بواسطة بعض كائنات حية هلا قدرة على إفراز مواد خاصة يعد وجودها ضروريا يف عملية التخمر
مسـكرا   فكل ما من شأنه أن يسكر يعترب مخرا، وال عربة باملادة اليت أخذت منه، فما كان.. وهذا هو تعريف الطب للخمر 

من أي نوع من األنواع فهو مخر شرعا، ويأخذ حكمه، ويستوي يف ذلك ما كان من العنب أو التمر أو العسـل أو احلنطـة أو   
 . الشعري أو ما كان من غري هذه األشياء

 . رواه أمحد وأبو داود)  ٢(
 . رواه مسلم)  ٣(
 . رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة)  ٤(
 . يغلي ويتخمر :يشتد)  ٥(
 . رواه البخاري ومسلم)  ٦(
 .رواه  احلاكم)  ٧(
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   ١)مائدة يشرب عليها اخلمر
ثالثة ال تقرم املالئكة اجلنب : (  قال .. إخباره عن بعد شارب اخلمر عن اهللا ومالئكة اهللا  ومن ذلك

    ٢)والسكران واملتضمخ باخللوق
  :عن عدم قبول اهللا ألعمال شارب اخلمرإخباره  ومن ذلك

من شرب اخلمر فجعلها يف بطنه مل تقبل منه صالة سبعا ، وإن مات فيها مات كافرا ، فإن أذهبت : ( قال 
   ٣)عقله عن شيء من الفرائض

ضع يده ثالثة ال يقبل اهللا هلم صالة وال تصعد هلم إىل السماء حسنة العبد اآلبق حىت يرجع إىل مواليه في: (وقال
  ٤)يف أيديهم ، واملرأة الساخط عليها زوجها حىت يرضى ، والسكران حىت يصحو

من شرب اخلمر فسكر مل تقبل له صالة أربعني صباحا ، فإن مات دخل النار فإن تاب تاب اهللا عليه ، : (وقال
عليه ، فإن عاد فشرب  فإن عاد فشرب فسكر مل تقبل له صالة أربعني صباحا فإن مات دخل النار فإن تاب تاب اهللا

فسكر مل تقبل له صالة أربعني صباحا فإن مات دخل النار فإن تاب تاب اهللا عليه ، فإن عاد الرابعة كان حقا على اهللا 
    ٥)عصارة أهل النار: يا رسول اهللا وما طينة اخلبال ؟ قال : أن يسقيه من طينة اخلبال ، قال 

   ٦)بل له صالة أربعني صباحاال يشرب اخلمر رجل من أميت فتق: ( وقال
كل خممر مخر وكل مسكر حرام ، ومن شرب مسكرا جنست صالته أربعني صباحا فإن تاب تاب اهللا : (وقال

وما طينة اخلبال يا رسول اهللا ؟ قال صديد : عليه ، فإن عاد الرابعة كان حقا على اهللا أن يسقيه من طينة اخلبال ، قيل 
    ٧) يعرف حالله من حرامه كان حقا على اهللا أن يسقيه من طينة اخلبالأهل النار ، ومن سقى صغريا ال

من شرب اخلمر مل يرض اهللا عنه أربعني ليلة فإن مات مات كافرا وإن تاب تاب اهللا عليه ، فإن عاد كان : (وقال
    ٨)ل الناريا رسول اهللا وما طينة اخلبال ؟ قال صديد أه: حقا على اهللا أن يسقيه من طينة اخلبال ، قيل 

من شرب اخلمر سخط اهللا عليه أربعني صباحا وما يدريه لعل منيته تكون يف تلك الليايل ، فإن عاد : (وقال
سخط اهللا عليه أربعني صباحا وما يدريه لعل منيته تكون يف تلك الليايل ، فإن عاد سخط اهللا عليه أربعني صباحا فهذه 

    ٩)عرق أهل النار وصديدهم: وما ردغة اخلبال ؛ قال : اخلبال ، قيل شرون ومائة ليلة ، فإن عاد فهو يف ردغة 
من شرب اخلمر مل تقبل له صالة أربعني صباحا فإن تاب تاب اهللا عليه ، فإن عاد مل تقبل له صالة : (وقال

عليه ، فإن عاد  أربعني صباحا ، فإن تاب تاب اهللا عليه ؛ فإن عاد مل تقبل له صالة أربعني صباحا ، فإن تاب تاب اهللا
                                                

 .رواه  الطرباين)  ١(
 . رواه البزار بسند صحيح)  ٢(
 )عن القرآن مل تقبل له صالة أربعني يوما وإن مات فيها مات كافرا: (رواه  النسائي، ويف رواية )  ٣(
 .البيهقيرواه  الطرباين وابنا خزمية وحبان يف صحيحيهما و)  ٤(
 .رواه  ابن حبان يف صحيحه)  ٥(
 .رواه  احلاكم وقال صحيح على شرطهما)  ٦(
 .رواه أبو داود)  ٧(
 .رواه  أمحد بسند حسن، والبزار والطرباين بسند حسن أيضا)  ٨(
 .رواه  األصبهاين)  ٩(
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   ١)مل تقبل له صالة أربعني صباحا ، فإن تاب مل يتب اهللا عليه وسقاه من ر اخلبال
  :أن اخلمر مفتاح لآلثام إخباره  ومن ذلك

    ٢)اجتنبوا اخلمر، فإا مفتاح كل شر: ( قال 
    ٣)اخلمر مجاع اإلمث ، والنساء حبائل الشيطان ، وحب الدنيا رأس كل خطيئة: ( وقال

أن ال تشرك باهللا شيئا وإن قطعت وإن حرقت ،  أوصاين خليلي : (وعن أيب الدرداء ـ رضي اهللا عنه ـ قال 
    ٤)وال تترك صالة مكتوبة متعمدا فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة ، وال تشرب اخلمر فإا مفتاح كل شر

ني أن يشرب اخلمر أو يقتل نفسا أو يزين أو يأكل أن ملكا من ملوك بين إسرائيل أخذ رجال فخريه ب: ( وحكى
  ٥ )حلم خرتير أو يقتلوه ، فاختار اخلمر، وإنه ملا شرب اخلمر مل ميتنع من شيء أرادوه منه

اجتنبوا أم اخلبائث ، فإنه كان رجل ممن كان قبلكم يتعبد ويعتزل الناس، فعلقته امرأة فأرسلت إليه : (وقال
فدخل فطفقت كلما دخل بابا أغلقته دونه حىت إذا أفضى إىل امرأة وضيئة جالسة، وعندها إنا ندعوك لشهادة، : خادما

إنا مل ندعك لشهادة، ولكن دعوتك لتقتل هذا الغالم، أوتقع علي، أو تشرب كأسا من : غالم وباطية فيها مخر فقالت
كأسا من اخلمر، فسقته كأسا  اسقيين: اخلمر، فإن أبيت صحت بك وفضحتك ، فلما رأى أنه ال بد له من ذلك قال

زيديين، فلم يزل حىت وقع عليها وقتل النفس ؛ فاجتنبوا اخلمر فإنه واهللا ال جيتمع إميان وإدمان اخلمر : من اخلمر، فقال
    ٦)يف صدر رجل أبدا ليوشكن أحدمها خيرج صاحبه

: قال رسول اهللا .. ستحلني هلا تبيني العقوبات الدنيوية اليت ميكن أن حتل باملدمنني على اخلمر امل ومن ذلك
يبيت قوم من هذه األمة على طعم وشرب ولعب وهلو، فيصبحوا قد مسخوا قردة وخنازير، وليصيبنهم خسف (

خسف الليلة ببين فالن وخسف الليلة بدار فالن خواص ، ولترسلن عليهم حجارة : وقذف حىت يصبح الناس فيقولون
لى قبائل فيها وعلى دور ، ولترسلن عليهم الريح العقيم اليت أهلكت عادا على من السماء كما أرسلت على قوم لوط ع

   ٧)قبائل فيها وعلى دور بشرم اخلمر ولبسهم احلرير واختاذهم القينات وأكلهم الربا وقطيعتهم الرحم
ن املغنم دوال إذا كا: إذا فعلت أميت مخس عشرة خصلة حل ا البالء ، قيل وما هن يا رسول اهللا ؟ قال : (وقال

، واألمانة مغنما ، والزكاة مغرما ، وأطاع الرجل زوجته ، وعق أمه ، وبر صديقه ، وجفا أباه ، وارتفعت األصوات 
يف املساجد ، وكان زعيم القوم أرذهلم ، وأكرم الرجل خمافة شره ، وشربت اخلمور ، ولبس احلرير ، واختذت القينات 

    ٨)أوهلا ، فلريتقبوا عند ذلك رحيا محراء أو خسفا أو مسخا ، واملعازف ، ولعن آخر هذه األمة
                                                

وما ر اخلبال ؟ قال : أبا عبد الرمحنقيل البن عمر راويه يا : رواه  الترمذي وحسنه واحلاكم وصححه، وتتمة احلديث)  ١(
 .ر من صديد أهل النار 

 .رواه  احلاكم وصححه)  ٢(
 .رواه  رزين)  ٣(
 .رواه  ابن ماجه والبيهقي)  ٤(
 .رواه  الطرباين بسند صحيح واحلاكم وقال صحيح على شرط مسلم)  ٥(
 .موقوفا وذكر أنه احملفوظرواه  ابن حبان يف صحيحه واللفظ له والبيهقي مرفوعا مثله و)  ٦(
 .رواه  أمحد خمتصرا وابن أيب الدنيا والبيهقي)  ٧(
 .  رواه الترمذي، وقال غريب)  ٨(



 ٢٨٤ 

والذي نفسي بيده ليبينت أناس من أميت على أشر وبطر ولعب وهلو فيصبحون قردة وخنازير باستحالهلم :( وقال
    ١)احملارم واختاذهم القينات وشرم اخلمر وأكلهم الربا ولبسهم احلرير

سموا بغري امسها يضرب على رءوسهم باملعازف والقينات خيسف اهللا م يشرب ناس من أميت اخلمر ي: (وقال
    ٢)األرض وجيعل منهم القردة واخلنازير

إذا : (يا رسول اهللا مىت ذلك ؟ قال: يف هذه األمة خسف ومسخ وقذف ، قال رجل من املسلمني : (وقال
   ٣)ظهرت القينات أو القيان واملعازف وشربت اخلمور

إذا ظهر التالعن وشربوا اخلمور ولبسوا احلرير واختذوا القيان واكتفى : أميت مخسا فعليهم الدمار  إذا استحلت: (
   ٤)الرجال بالرجال والنساء بالنساء

  :أن من شرب اخلمر يف الدنيا لن يشرا يف اآلخرة إخباره  ومن ذلك
وهو يدمنها مل يشرا يف كل مسكر مخر وكل مسكر حرام ، ومن شرب اخلمر يف الدنيا فمات : (قال 

   ٥)اآلخرة
    ٦)من شرب اخلمر يف الدنيا ومل يتب مل يشرا يف اآلخرة وإن دخل اجلنة: (وقال
   ٧)من شرب اخلمر يف الدنيا مث مل يتب منها حرمها يف اآلخرة: (وقال

  : إخباره عن أنواع العقوبات اليت يناهلا من شرب اخلمر ومن ذلك
  ٨)تى عطشان يوم القيامة ، أال فكل مسكر مخر وكل مخر حرام ، وإياكم والغبرياءمن شرب اخلمر أ:( قال 
مدمن اخلمر ، وقاطع الرحم ، ومصدق بالسحر ، ومن مات مدمن اخلمر سقاه : ثالثة ال يدخلون اجلنة : (وقال

ي أهل النار ريح ر جيري من فروج املومسات يؤذ: وما ر الغوطة ؟ قال: اهللا جل وعال من ر الغوطة، قيل 
  . ٩فروجهم

    ١٠)ال يدخل اجلنة مدمن مخر ، وال مؤمن بسحر ، وال قاطع رحم: ( وقال
مدمن اخلمر ، وآكل الربا ، وآكل مال اليتيم : أربع حق على اهللا أال يدخلهم اجلنة وال يذيقهم نعيمها : (وقال

   ١١)بغري حق ، والعاق لوالديه

                                                
 .رواه  عبد اهللا بن اإلمام أمحد يف زياداته)  ١(
 .رواه  ابن ماجه وابن حبان يف صحيحه)  ٢(
 .وى األعمش عن عبد الرمحن بن لنسكيه مرسالغريب وقد ر: رواه  الترمذي من رواية عبد القدوس وقد وثق وقال)  ٣(
 .رواه  البيهقي)  ٤(
 .رواه  البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي)  ٥(
 .رواه  البيهقي)  ٦(
 .رواه  مسلم)  ٧(
 . رواه أمحد وأبو يعلى)  ٨(
 .رواه  أمحد وأبو يعلى وابن حبان يف صحيحه واحلاكم وصححه)  ٩(
 .انرواه  ابن حب)  ١٠(
 .واعترض بأن فيه متروكا: رواه  احلاكم وصححه )  ١١(



 ٢٨٥ 

    ١)، وال العاق ، وال املنان عطاءه ال يلج حائط القدس مدمن مخر: (وقال
    ٢)مدمن اخلمر إن مات لقي اهللا كعابد وثن: (وقال
    ٣)من لقي اهللا مدمن مخر لقيه كعابد وثن: ( وقال
    ٤)ال يدخل اجلنة مدمن مخر وال عاق وال منان: ( وقال
، والديوث الذي يقر يف أهله مدمن اخلمر ، والعاق : ثالثة قد حرم اهللا تبارك وتعاىل عليهم اجلنة : (وقال

    ٥)اخلبث
  ٦)يراح ريح اجلنة من مسرية مخسمائة عام وال جيد رحيها منان بعمله وال عاق وال مدمن مخر: ( وقال
يا رسول اهللا أما : ثالثة ال يدخلون اجلنة أبدا ، الديوث ، والرجلة من النساء ، ومدمن اخلمر ، قالوا: (وقال

: فما الرجلة من النساء ؟ قال : قالوا.. الذي ال يبايل من دخل على أهله : ا الديوث ؟ قال مدمن اخلمر فقد عرفناه فم
  .٧اليت تشبه بالرجال

ما من أحد يشرا فتقبل له صالة أربعني ليلة ، وال ميوت ويف مثانته منه شيء إال حرمت ا عليه اجلنة : (وقال
   ٨)فإن مات يف أربعني ليلة مات ميتة جاهلية

   ٩)من شرب اخلمر سقاه اهللا من محيم جهنم: (وقال
يا رسول اهللا : ، قالوا)كل مسكر حرام، وإن على اهللا عهدا ملن يشرب املسكر أن يسقيه من طينة اخلبال: ( وقال

   ١٠)عرق أهل النار أو عصارة أهل النار: وما طينة اخلبال ؟ قال
وأقسم ريب بعزته ال يشرب ..  ١١ق املزامري والكباراتإن اهللا بعثين رمحة وهدى للعاملني وأمرين أن أحم: (وقال

عبد من عبيدي جرعة من مخر إال سقيته مكاا من محيم جهنم معذبا أو مغفورا له ، وال يدعها عبد من عبيدي من 
    ١٢)خمافيت إال سقيته إياها من حظرية القدس

، ومن ترك احلرير وهو يقدر عليه إال من ترك اخلمر وهو يقدر عليه إال سقيته منه من حظرية القدس : (وقال
    ١٣)كسوته إياه يف حظرية القدس

                                                
 )ال يلج جنات الفردوس: (رواه  أمحد، ورواه البزار إال أنه قال )  ١(
 . رواه أمحد بسند رجاله رجال الصحيح)  ٢(
 .  رواه ابن حبان يف صحيحه)  ٣(
 .  روا الطرباين بسند رواته ثقاة)  ٤(
 . سائي والبزار واحلاكم وصححهرواه أمحد واللفظ له والن)  ٥(
 . رواه الطرباين)  ٦(
 . ال أعلم يف رواته جمروحا وله شواهد كثرية: رواه الطرباين بسند، قال فيه املنذري )  ٧(
 .رواه  الطرباين بسند صحيح واحلاكم وقال صحيح على شرط مسلم)  ٨(
 .رواه  البزار)  ٩(
 .رواه  البزار)  ١٠(
 .   العيدان مجع بربط بفتح املوحدتني وهو العود واملعازف واألوثان اليت كانت تعبد يف اجلاهلية يعين الربابط، أي)  ١١(
 .رواه  أمحد)  ١٢(
 .رواه  البزار بسند حسن)  ١٣(



 ٢٨٦ 

من سره أن يسقيه اهللا اخلمر يف اآلخرة فليتركها يف الدنيا ، ومن سره أن يكسوه اهللا احلرير يف اآلخرة : ( وقال
   ١)فليتركه يف الدنيا

دال ، ومن شرب كأسا مل يقبل اهللا من شرب حسوة من مخر مل يقبل اهللا منه ثالثة أيام صرفا وال ع: ( وقال
صالته أربعني صباحا ، واملدمن اخلمر حق على اهللا أن يسقيه من ر اخلبال ، قيل يا رسول اهللا وما ر اخلبال ؟ قال 

   ٢)صديد أهل النار
من مات من أميت وهو يشرب اخلمر حرم اهللا عليه شرا يف اجلنة ، ومن مات من أميت وهو يتحلى : ( وقال

    ٣)لذهب حرم اهللا عليه لباسه يف اجلنةا
من فارق الدنيا وهو سكران دخل القرب سكران وبعث سكران وأمر به إىل النار سكران إىل جبل يقال له : (وقال

   ٤)سكران فيه عني جيري منها القيح والدم وهو طعامهم وشرام ما دامت السموات واألرض
أمنا كانت له الدنيا وما عليها فسلبها ، ومن ترك الصالة أربع مرات من ترك الصالة سكرا مرة واحدة فك: (وقال

    ٥)عصارة أهل جهنم: وما طينة اخلبال ؟ قال : سكرا كان حقا على اهللا أن يسقيه من طينة اخلبال ، قيل 
   ٦)من ترك الصالة سكران مرة واحدة فكأمنا كانت له الدنيا وما عليها فسلبها: (وقال

وبعد هذه التربوية النبوية العميقة ألجيال األمة جاءت الشريعة بالعقوبة اليت .. يهات وغريها بعد كل هذه التوج
وهي عقوبة مضبوطة بالضوابط الشرعية كسائر العقوبات حىت ال يستغلها .. تردع النفوس اليت ال يردعها إال األمل

باعتبارها من الدين الذي جاء اإلسالم  ١سالموهي عقوبة ال متس غري املسلمني املواطنني يف بالد اإل..  ٧املتعسفون
                                                

 . رواه الطرباين بسند رواته ثقات إال شيخه ، وقد وثق وله شواهد)  ١(
 .رواه  الطرباين)  ٢(
 .رواه  أمحد بسند رواته ثقات)  ٣(
 .رواه  األصبهاين)  ٤(
 .رواه  احلاكم وصححه)  ٥(
 .رواه  أمحد بسند رواته ثقات)  ٦(
  :من الشروط اليت ذكرها الفقهاء إلقامة احلد على شارب اخلمر)  ٧(

  .النه مناط التكليف، فال حيد انون بشرب اخلمر، ويلحق به املعتوه: العقل
  .احلد، النه غري مكلففإذا شرب الصيب، فإنه اليقام عليه : البلوغ

.. فإن شرا مكرها فالحد عليه، سواء أكان هذا االكراه بالتهديد بالقتل، أو بالضرب املربح، أو بإتالف املال كله: االختيار
ومثل .. ويدخل يف اإلكراه االضطرار، فمن مل جيد ماء، وعطش عطشا شديدا خيشى عليه منه التلف، ووجد مخرا، فله أن يشرا

أصابه اجلوع الشديد الذي خيشى عليه منه اهلالك، ألن اخلمر حينئذ ضرورة يتوقف عليها احلياة، والضـرورات تبـيح    ذلك من
باغٍ وال عاد فَال إِثْـم   يرإِنما حرم علَيكُم الْميتةَ والدم ولَحم الْخنزِيرِ وما أُهلَّ بِه لغيرِ اللَّه فَمنِ اضطُر غَ﴿ :احملظورات، قال تعاىل

يمحر غَفُور إِنَّ اللَّه هلَيوقد روي أن عبد اهللا بن حذافة أسره الروم، فحبسه طاغيتهم يف بيت فيه ماء ممـزوج  )١٧٣:البقرة) ( ع ،
واهللا لقد : موته، فقالخبمر، وحلم خرتير مشوي، ليأكل اخلرتير، ويشرب اخلمر، وتركه ثالثة أيام، فلم يفعل، مث أخرجوه خشية 

  .كان اهللا أحله يل، فإين مضطر، ولكن مل أكن ألمشتكم بدين االسالم
لكن .. وذلك بأن يعلم بأن ما يتناوله مسكر، فلو تناول مخرا مع جهله بأا مخر، فإنه يعذر جبهله، وال يقام عليه احلد: العلم

وإذا تناول من الشراب مـا هـو   .. تفاع اجلهالة عنه، فيستوجب احلدلو نبهه أحد، فتمادى يف شربه، فإنه ال يكون معذورا، الر
ومثل ذلك من تنـاول  .. خمتلف يف كونه مخرا بني الفقهاء، فإنه اليقام عليه احلد، ألن االختالف شبهة، واحلدود تدرأ بالشبهات



 ٢٨٧ 

  .بتحريره من كل إكراه
  فما هذه العقوبة؟: قلنا
وميكنه  .. فيمكنه أن جيلده أربعني .. تاركة ذلك لإلمام العادل .. مل حتد الشريعة لذلك حدا دقيقا مضبوطا : قال

  .٢لردعوميكنه أن يضيف لذلك ما يرى فيه حتقيق مصلحة ا.. أن جيلده مثانني 
بل قد ورد يف النصوص من التشديدا على من يعود لشرب اخلمر ما يفتح اال واسعا أمام ويل األمر ليقضي 

                                                                                                                                 
ان جاهال بالتحرمي، لكونه بدار احلـرب أو  الينء من ماء العنب إذا غال واشتد وقذف بالزبد، الذي أمجع الفقهاء على حترميه إذا ك

قريب عهد باالسالم، خبالف من كان مقيما بدار االسالم، وليس قريب عهد بالدخول يف االسالم، فإنه يقام عليه احلد، ألن هذا 
 . مما علم من الدين بالضرورة

  :اختلف الفقهاء يف هذا على قولني)  ١(
ة شارب اخلمر، فالكتابيون من اليهود والنصارى الذين يتجنسون جبنسـية الدولـة   ال يشترط االسالم يف عقوب: القول األول

املسلمة ويعيشون معهم مواطنون، ومثلهم الكتابيون الذين يقيمون مع املسلمني بعقد أمان إقامة موقوتة مثل األجانب، هؤالء يقام 
وألن اخلمر حمرمة يف دينـهم،  .. م ما لنا وعليهم ما عليناعليهم احلد إذا شربوا اخلمر يف دار االسالم، وهو قول اجلمهور، ألن هل

باإلضافة إىل أن اإلسالم يريد صيانة اتمـع  .. كما سبقت سنرى ذلك، وآلثارها السيئة وضررها البالغ يف احلياة العامة واخلاصة
نب، المن ناحية املسلمني، وال مـن  الذي تظله راية االسالم، وحيتفظ به نظيفا قويا متماسكا، ال يتطرق إليه الضعف من أي جا

  .ناحية غري املسلمني
أن اخلمر، وإن كانت غري مال عند املسلمني لتحرمي االسالم هلا، إال أا مال له قيمة عند أهل الكتاب، وأن من : القول الثاين

ن يشرا منهم، وهـو قـول   أهرقها من املسلمني يضمن قيمتها لصاحبها، وإن شرا مباح عندهم، وعلى هذا فال عقوبة على م
  .احلنفية، واستدلوا لذلك بأنا أمرنا بتركهم وما يدينون

وعلى فرض حترميها يف كتبهم، فإننا نتركهم، الم ال يدينون ذا التحرمي، ومعاملتنا هلم تكون مبقتضـى مـا يعتقـدون، ال    
  .مبقتضي احلق من حيث هو

باإلضـافة إىل أـم   .. املوا يف هذا كما يعامل املسلمون، فلهم ذلـك ونرى رجحان هذا القول إال إذا رضي هؤالء بأن يع
 . يتحملون ـ يف حال شرم اخلمر ـ كل مسؤوليام املرتبطة باالنتهاكات املتعلقة ا

  :اختلف الفقهاء يف مقدار حد شارب اخلمر على األقوال التالية)  ٢(
أيب حنيفة، ومن تبعهم، إلمجاع الصـحابة، فإنـه روي أن عمـر    مثانون جلدة، وهو قول مالك، والثوري، و: القول األول

، فضرب عمر مثانني، وكتب بـه  )مثانني –كأخف احلدود  -اجعله : (استشار الناس يف حد اخلمر؟ فقال عبد الرمحن ابن عوف
  .إىل خالد وأيب عبيدة بالشام

روى ذلك ) (افترى، فحدوده حد املفترى: هذىهذى، وإذا : إذا سكر: (وروي أن عليا ـ رضي اهللا عنه ـ قال يف املشورة  
  )اجلوزجاين، والدارقطين وغريهم

أربعـني،   جلد رسول اهللا : (أربعون جلدة، وهو قول الشافعي، ألن عليا جلد الوليد بن عقبة أربعني، مث قال: القول الثاين
  )رواه مسلم) (وكل سنة وهذا أحب إيل. وأبو بكر أربعني، وعمر مثانني

برجل قد شرب اخلمر، فضربه بالنعال حنوا من أربعني، مث أيت به أبو بكر، فصنع مثل ذلك،  أيت رسول اهللا : الوعن أنس ق
حجة ال جيوز  وفعل الرسول .. ، فضربه عمر )أقل باحلدود مثانون:( مث أيت به عمر فاستشار الناس يف احلدود، فقال ابن عوف

وأيب بكر وعلي، فتحمل الزيادة من عمر على أا تعزير جيـوز   خالف فعل النيب  تركه بفعل غريه، وال ينعقد االمجاع على ما
  .فعله إذا رآه االمام

 . ويرجح هذا أن عمر كان جيلد الرجل القوي املنهمك يف الشراب مثانني، وجيلد الرجل الضعيف الذي وقعت منه الزلة أربعني



 ٢٨٨ 

  :١على هذه اآلفة
   ٢)من شرب اخلمر فاجلدوه فإن عاد يف الرابعة فاقتلوه: ( فمن ذلك قوله 

  ٣)وا فاجلدوهم ، مث إن شربوا فاقتلوهمإذا شربوا اخلمر فاجلدوهم ، مث إن شربوا فاجلدوهم ، مث إن شرب: (وقوله
   ٤)إذا سكر فاجلدوه مث إن سكر فاجلدوه ، مث إن سكر فاجلدوه ، مث إن عاد يف الرابعة فاقتلوه: (وقوله

  ؟!هنا أيضا.. القتل : لست أدري كيف صحت
ولكنها .. موت هي شريعة حياة ال شريعة .. شريعة اهللا ال حتكم بالقتل ألجل القتل : نظر إيل مبتسما، وقال

﴿ :لقد قال اهللا تعاىل يبني ذلك.. تردع بالقتل، فمن النفوس من ال يقهر نوازعها الشريرة إال القتل أو التهديد بالقتل 
كُم ﴿ لَعلَّ:انظروا كيف ختم اآلية بـ ) .. ١٧٩:البقرة) (ولَكُم في الْقصاصِ حياةٌ يا أُولي الْأَلْبابِ لَعلَّكُم تتقُونَ

  .ليبني أن اهلدف من التشريعات هو الردع أكثر منه التنفيذ) تتقُونَ
: وقَالَ الرب لهارونَ:( ففيه.. لقد استوى الكتاب املقدس مع القرآن الكرمي يف حترمي اخلمر : سكت قليال، مث قال

ولخد دنع كعم وكنبو تأَن برشراً الَ تكسمراً ومواخوتمالَ ت كَياعِ لمتاالج ةميإِلَى خ ي . كُماً فرِيهضاً دفَر
ائرنِي إِسيمِ بلعتلرِ والطَّاهجِسِ والن نيبلَّلِ وحالْمسِ وقَدالْم نييِيزِ بملتلو كُماليأَجبالر مهي كَلَّمضِ الَّتائالْفَر يعميلَ ج 

  ) ١١- ٨: ١٠الويني ) (بِها بِيد موسى
لتحذَر . وكُلَّ نجِسٍ الَ تأْكُلْ، وخمراً ومسكراً الَ تشرب، من كُلِّ ما يخرج من جفْنة الْخمرِ الَ تأْكُلْ( وفيه 

  )١٤: ١٣قضاة )( من كُلِّ ما أَوصيتها
لئَالَّ يشربوا وينسوا الْمفْروض . يا لَموئيلُ لَيس للْملُوك أَنْ يشربوا خمراً والَ للْعظَماِء الْمسكر لَيس للْملُوك( وفيه 

ذَلَّةنِي الْمةَ كُلِّ بجوا حريغيفْسِ. وي النرمراً لمخو كالهراً لكسطُوا مأَع .و برشيدعب هبعت ذْكُرالَ يو هى فَقْرسني (
  ) ٧- ٤: ٣١األمثال(

اعطوا :( نسخ كل ذلك، وراح يقول لكل قارئ للكتاب املقدس ناصحا له.. بولس الرسول .. ولكن بولس 
 وقال ناصحا أحد رعاياه).. ٦:٣١االمثال(  ٩مسكرا هلالك و مخرا ملريئ النفس يشرب وينسى فقره واليذكر تعبه

التكن فيما بعد شراب ماء بل استعمل مخرا قليال من أجل : (املتحولني حديثا إىل املسيحية، ويدعى تيموثاس ـ قائال
  ) ٢٣:٥رسالة بولس اىل ثيموثاوس ) ( معدتك و اسقامك الكثرية

:( قال.. ها قارنوا هذه النصيحة الغالية مبا قاله ابن القيم، وهو يصف أضرار اخلمر اليت دعت الشريعة إىل حترمي
تغتال العقل ويكثر اللغو على شرا بل ال يطيب لشراا ذلك إال باللغو وترتف : فهذه مخس آفات من آفات مخر الدنيا

                                                
بل نرى أن لإلمام أن يسلك .. ذلك منه فهو منسوخ، وال نرى ذلك  نص الفقهاء على أن األمر بقتل الشارب إذا تكرر)  ١(

  .يف الردع إذا اون الناس باخلمر ما حيقق الغرض الشرعي من منعها، ولو اضطر إىل سن قانون يعدم املدمنني
  . القتلومن الناس من ال يردعه إال.. ألن الغرض الشرعي من قوانني العقوبات ليس تنفيذها، وإمنا ردع الناس ا 

  .باعتباره ويل األمر، ال باعتباره مشرعا فقد قاهلا رسول اهللا .. وعلى هذا نرى محل ما ورد يف النصوص من هذا الباب 
 . ألن النسخ يف حال وجوده حيتاج إىل دليل يدل عليه، وليس هنا أي دليل.. نقول هذا تفاديا للقول بالنسخ 

 . رواه الترمذي)  ٢(
 .ود واللفظ له وابن حبان يف صحيحه بنحوهرواه  أبو دا)  ٣(
 )فاضربوا عنقه: ( رواه  أبو داود والنسائي وابن ماج، ورواية األخريين )  ٤(
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وهي رجس من عمل الشيطان توقع العداوة والبغضاء .. وهي كريهة املذاق .. يف نفسها وترتف املال وتصدع الرأس 
وتدعو إىل الزنا ورمبا دعت إىل الوقوع على البنت واألخت وذوات .. الة بني الناس وتصد عن ذكر اهللا وعن الص

.. وتلحق شارا بأنقص نوع اإلنسان وهم اانني .. وتورث اخلزى والندامة والفضيحة .. وتذهب الغرية .. احملارم 
اء السر الذي يف وتسهل قتل النفس وإفش.. وتكسوه أقبح األمساء والصفات .. وتسلبة أحسن األمساء والسمات 

وتك األستار .. ومؤاخاة الشياطني يف تبذير املال الذي جعله اهللا قياما له ومل يلزمه مؤنته .. إفشائه مضرته أو هالكه 
.. وخترج من القلب تعظيم احملارم .. وون ارتكاب القبائح واملآمث .. وتدل على العورات .. وتظهر األسرار .. 

.. ووضعت من شريف .. وأذلت من عزيز .. وأفقرت من غىن .. كم أهاجت من حرب و.. ومدمنها كعابد وثن 
وكم فرقت بني رجل وزوجته .. ونسجت من عداوة .. وفسخت من مودة .. وجلبت من نقمة .. وسلبت من نعمة 

من وكم أغلقت يف وجه شارا بابا .. وأجرت من عربة .. وكم أورثت من حسرة .. فذهبت بقلبه وراحت بلبه 
وكم أورثت من خزية وجرت على شارا .. وكم أوقعت يف بلية وعجلت من منيته .. اخلري وفتحت له بابا من الشر 

ولو مل يكن من .. وجالبة النقم .. وسالبة النعم .. فهي مجاع اإلمث ومفتاح الشر .. من حمبة وجرت عليه من سفلة 
  ١)عبد لكفىرذائلها إال أا ال جتتمع هي ومخر اجلنة يف جوف 

  :السرقة
  .اللصوصفحدثنا عن العقوبات اليت شرعت لردع : قلنا
..  ٢والغصب..  ١واحلرابة..  ٤واجلحود..  ٣وأخواا من االختالس  ٢لقد نظرت الشريعة إىل السرقة: قال

                                                
 . ١٢٢:حادي األرواح)  ١(
أخذ ماله خفيـةً ،  : سرق منه ماالً ، وسرقه ماالً يسرقه سرقاً وسرقةً : أخذ الشيء من الغري خفيةً، يقال : لغة: السرقة)  ٢(
  .مسع أو نظر مستخفياً: سرق أو استرق السمع والنظر : و سارق، ويقال فه

وزاد .. أخذ العاقل البالغ نصاباً حمرزاً ، أو ما قيمته نصاب ، ملكاً للغري ، ال شبهة له فيه ، على وجه اخلفية: اصطالحاوهي 
 .أخذ مكلّف طفالً حراً ال يعقل لصغره: املالكية 

ذي يأخذ املال جهرةً معتمداً على السرعة يف اهلرب، والفرق بني السرقة واالخـتالس هـو أنّ األوىل   هو الّ:  املختلس)   ٣(
 )ليس على خائن وال منتهب وال خمتلس قطع:( عمادها اخلفية، واالختالس يعتمد ااهرة، وقد ورد يف احلديث

هو الّذي يؤمتن على شيء بطريـق  : واجلاحد أو اخلائن  هو اإلنكار ، وال يكون إالّ على علم من اجلاحد به،:  اجلحود)   ٤(
  .العارية أو الوديعة فيأخذه ويدعي ضياعه ، أو ينكر أنه كان عنده وديعةً أو عاريةً

  .والفرق بني السرقة واخليانة يرجع إىل قصور يف احلرز عند احلنفية واملالكية والشافعية ورواية عند احلنابلة
  :اء فيها على قولنيوقد اختلف الفقه

ال يقطع من جحدها، وهو قول اجلمهور، ألن القرآن والسنة أوجبا القطع على السارق، واجلاحد للعارية ليس : القول األول
  .بسارق

يقطع جاحدها، وهو قول أمحد وإسحاق، وزفر، والظاهرية، واستدلوا لذلك مبا رواه أمحد، ومسلم، والنسائي : القول الثاين
بقطع يدها، فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه، فكلم  كانت امرأة خمزومية تستعري املتاع وجتحده، فأمر النيب : التعن عائشة ق

إمنـا  : (خطيبا، فقال ، مث قام النيب )يا أسامة، الأراك تشفع يف حد من حدود اهللا عز وجل:(  فيها، فقال له النيب  النيب 
هم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، والذي نفسي بيده لو كانت فاطمـة  هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق في

  .، فقطع يد املخزومية)بنت حممد لقطعت يدها
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ا ألهلها مقصدا من اليت اعتربت حفظه.. على أا اعتداء على األموال .. وغريها ..  ٥والنهب..  ٤والنشل..  ٣والنبش
  .مقاصد الدين

  :ولذلك عاجلت الظاهرة جبملة معاجلات
  :، واعتربته من الفرائض اليت يؤجر فاعلهاباحلث على الكسب احلاللبدأت 

والذي نفسي بيده ألن يأخذ أحدكم حبله فيذهب به إىل اجلبل فيحتطب مث يأيت فيحمله : ( قال رسول اهللا 
   ٦)جيعل يف فيه ما حرم اهللا عليه على ظهره فيأكل خري له من أن

                                                                                                                                 
جاحد العارية يف اسم السارق كإدخاله سائر أنواع املنكـرات يف   فإدخاله :( وهو ما نراه راجحا، قال ابن القيم منتصرا له

واحلكمة واملصلحة ظاهرة جدا، فإن العارية من مصاحل بين آدم اليت ال :( وقال) .. اد اهللا من كالمهاخلمر، وذلك تعريف لألمة مبر
بد هلم منها والغىن هلم عنها، وهي واجبة عند حاجة املستعري وضرورته إليها إما بأجرة أو جمانا، وال ميكن الغري كـل وقـت أن   

ة شرعا وعادة وعرفا، والفرق يف املعىن بني من توصل إىل أخـذ متـاع غـريه    يشهد على العارية، وال ميكن االحتراز مبنع العاري
 )بالسرقة وبني من توصل إليه بالعارية وجحدها، وهذا خبالف جاحد الوديعة، فإن صاحب املتاع فرط حيث ائتمنه

لى القوة مع البعد عن الغـوث،  هي الربوز ألخذ مال أو لقتل أو إلرعاب على سبيل ااهرة مكابرةً اعتماداً ع:  احلرابة)   ١(
  .وتسمى قطع الطّريق ، والسرقة الكربى

ويفرق بينها وبني السرقة بأنّ احلرابة هي الربوز ألخذ مال أو لقتل أو إرعاب مكابرةً اعتماداً على الشوكة مـع البعـد عـن    
 .هاوسنتحدث عنها بتفصيل عند ذكر حد.. الغوث ، أما السرقة فهي أخذ املال خفيةً

  .هو االستيالء على حق الغري عدواناً: واصطالحاأخذ الشيء ظلماً جماهرةً، : لغة:الغصب)  ٢(
 .والفرق بني الغصب والسرقة أنّ األول يتحقّق بااهرة ، يف حني يشترط يف السرقة أن يكون األخذ سراً من حرز مثله

  :م يف قبورهم، وقد اختلف الفقهاء فيه على قولنيهو الّذي يسرق أكفان املوتى بعد دفنه:  النباش)  ٣(
  .واستدلوا لذلك بأنه سارق حقيقة، والقرب حرز أن عقوبته قطع يده، وهو قول اجلمهور،: القول األول
أن عقوبته التعزير، وهو قول أيب حنيفة، وحممد، واألوزاعي، والثوري، واستدلوا لذلك بأنـه نبـاش، ولـيس    : القول الثاين

  . يأخذ حكم السارق، وألنه أخذ ماال غري مملوك ألحد، ألن امليت ال ميلك، وألنه أخذ من غري حرزسارقا، فال
 .ولكن ذلك ال ينفي أن يعزره احلاكم مبا يراه رادعا.. وهذا ما نراه راجحا، ألنه ال يصيب األحياء أي ضرر من نبش املوتى

يشق ثوب الرجل ويسلّ ما فيه على غفلة من صاحبه، ويعبـر عنـه   هو املختلس اخلفيف اليد من اللّصوص ، :  النشال)  ٤(
  إذا شققته ـ : بالطّرار ـ من طررته طراً 

  :والفرق بني النشل أو الطّر وبني السرقة يتمثّل يف متام احلرز، وهلذا اختلف الفقهاء فيه على قولني
ال أو شق الكم فسقط املال فأخذه، وهو قـول مالـك،   يقطع مطلقا سواء أوضع يده داخل الكم وأخرج امل :القول األول

  .واالوزاعي وأيب ثور، ويعقوب، واحلسن، وابن املنذر
إن كانت الدراهم مصرورة يف ظاهر كمه فطرها فسرقها مل يقطع، وإن كانت مصرورة إىل داخـل الكـم   : : القول الثاين

  .إسحقفأدخل يده فسرقها قطع، وهو قول أيب حنيفة، وحممد بن احلسن، و
ونرى أن األرجح يف املسألة هو أا من املسائل اليت ترجع لويل األمر، فإن رأى مصلحة الردع تتحقق بالقطع فعله، وإال فإن 

 .احلدود تدرأ بالشبهات
مـن  ما انتهب : والنهب : قال األزهري .. هو الغارة، والغنيمة، والشيء املنهوب وهو الغلبة على املال والقهر: النهب)  ٥(

إذا أباحه ملن أخذه ، وال يكون باً حتى تنتهبه اجلماعة ، فيأخذ كلّ واحـد شـيئاً ،   : أب فالن ماله : املال بال عوض ، يقال 
  .وهي النهبة

ليس : ( ومن هذا يظهر أنّ الفرق بني النهب والسرقة يعود إىل شبه اخلفية ، وهو ال يتوافر يف النهب، وهلذا ورد يف احلديث 
 )لى خائن وال منتهب وال خمتلس قطعع

 . رواه أمحد بسند جيد)  ٦(
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   ١)طلب احلالل واجب على كل مسلم: ( وقال
   ٢)طلب احلالل فريضة بعد الفرائض: ( وقال
إن هذا يف أمتك اليوم : من أكل طيبا وعمل يف سنة وأمن الناس بوائقه دخل اجلنة ، قالوا يا رسول اهللا : (وقال
  ٣)وسيكون يف قرون بعدي: كثري ، قال
حفظ أمانة ، وصدق حديث ، وحسن خلق ، وعفة يف : أربع إذا كن فيك فال عليك ما فاتك من الدنيا : (وقال

    ٤)طعمة
    ٥)طوىب ملن طاب كسبه وصلحت سريرته وكرمت عالنيته وعزل عن الناس شره: ( وقال
يه من اهللا أي باعتبار أن آكل احلرام لن ينال أي بركة، ولن يرتل عل..  عمقت ذلك بالترهيب من احلراممث 

  :حىت دعاؤه ال يستجاب، وعمله ال يقبل.. خري
﴿ يا أَيها :إن اهللا طيب ال يقبل إال طيبا ، وإن اهللا أمر املؤمنني مبا أمر به املرسلني فقال تعاىل :( قال رسول اهللا 

 ﴾ اتبالطَّي نلُ كُلُوا مسا الَّ:، وقال تعاىل )٥١:املؤمنون(الرها أَيي ﴿اكُمقْنزا رم اتبطَي نوا كُلُوا منآم ينذ (
يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه : ، مث ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغرب ميد يديه إىل السماء )١٧٢:البقرة(

  ٦)حرام وملبسه حرام وغذي باحلرام فأىن يستجاب لذلك
والذي نفس حممد بيده إن العبد ليقذف اللقمة .. يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة : ( وقال لسعد

    ٧)احلرام يف جوفه ما يتقبل منه عمل أربعني يوما ، وأميا عبد نبت حلمه من سحت فالنار أوىل به
إنه ال دين ملن ال أمانة له وال صالة وال زكاة ، إنه من أصاب ماال من حرام فلبس جلبابا يعين قميصا مل : (وقال

ينحي ذلك اجللباب عنه ؛ إن اهللا تبارك وتعاىل أكرم وأجل من أن يقبل عمل رجل أو صالته وعليه تقبل صالته حىت 
    ٨)جلباب من حرام

   ٩)من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم من حرام مل يقبل اهللا عز وجل له صالة ما دام عليه:( وقال
  :، فأخربت أن ذلك لن يقبل منهخلري واإلحسانقطعت الطريق على من يريد أن حيتال باستعمال احلرام يف امث 

    ١٠)من مجع ماال حراما مث تصدق به مل يكن له فيه أجر وكان إصره عليه: ( قال رسول اهللا 
    ١)من كسب ماال حراما فأعتق منه ووصل منه رمحه كان ذلك إصرا عليه: ( وقال

                                                
 . رواه الطرباين بإسناد حسن)  ١(
 .رواه  الطرباين والبيهقي)  ٢(
 . رواه الترمذي وقال حسن صحيح غريب واحلاكم وصححه)  ٣(
 .رواه  أمحد وغريه بإسناد حسن)  ٤(
 .رواه  الطرباين)  ٥(
 . رواه مسلم وغريه)  ٦(
 .رواه  الطرباين ) ٧(
 .رواه  البزار وفيه نكارة)  ٨(
 .رواه  أمحد)  ٩(
 .رواه  ابنا خزمية وحبان يف صحيحيهما واحلاكم)  ١٠(



 ٢٩٢ 

وإن اهللا يعطي الدنيا من حيب ومن ال حيب ، إن اهللا قسم بينكم أخالقكم كما قسم بينكم أرزاقكم ، : (وقال
وال يعطي الدين إال ملن حيب ، ومن أعطاه اهللا الدين فقد أحبه ، والذي نفسي بيده ال يسلم عبد حىت يسلم قلبه 

غشه وظلمه ، وال يكسب عبد : (وما بوائقه يا رسول اهللا ؟ قال: ولسانه ، وال يؤمن حىت يأمن جاره بوائقه ، قالوا
حرام فيتصدق منه فيقبل منه وال ينفق منه فيبارك له فيه وال يتركه خلف ظفره إال كان زاده إىل النار، إن اهللا  ماال من

   ٢)تعاىل ال ميحو السيئ بالسيئ ، ولكن ميحو السيئ باحلسن ، إن اخلبيث ال ميحو اخلبيث
  :مألت القلوب رعبا من احلرام عندما ربطته بعذاب اهللا الشديدمث 

  )١٠:النساء) (اً﴿ إِنَّ الَّذين يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى ظُلْماً إِنما يأْكُلُونَ في بطُونِهِم ناراً وسيصلَونَ سعري:قال تعاىل
: الفم والفرج ، وسئل عن أكثر ما يدخل الناس اجلنة؟ قال: عن أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال وعندما سئل 

  .٣ن اخللقتقوى اهللا وحس
عن عمره فيما أفناه ، وعن شبابه فيما أباله ، : ما تزول قدما عبد يوم القيامة حىت يسأل عن أربع:( وقال 

    ٤)وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه ، وعن علمه ماذا عمل فيه
أورده جنته ، ومن الدنيا خضرة حلوة ، من اكتسب فيها ماال من حله وأنفقه يف حقه أثابه اهللا عليه و: (وقال

اكتسب فيها ماال من غري حله وأنفقه يف غري حقه أورده اهللا دار اهلوان ، ورب متخوض يف مال اهللا ورسوله له النار 
   ٥)٩٧من اآلية: االسراء(﴿ كُلَّما خبت زِدناهم سعرياً ﴾ :يوم القيامة، يقول اهللا تعاىل 

    ٦)سحت والنار أوىل به ال يدخل اجلنة حلم ودم نبتا من: ( وقال
    ٨)إال كانت النار أوىل به ٧ال يربو حلم نبت من سحت: ( وقال

من اشترى سرقة وهو يعلم أا :( قال رسول اهللا .. له  اعتربت كل من شارك يف احلرام آكالبعد ذلك 
   ٩)سرقة فقد اشترك يف عارها وإمثها

وقد .. اليت تردع النفوس اليت ال يردعها إال األمل  ةبعد كل ذلك شرعت الشريعة احلكيمة العقوبة الشديد
.. وهي ضوابط دقيقة ترتبط بالسارق .. وضعت من الضوابط اليت حتفظ ذلك ما يقيها من كل استعمال سيء

حىت يؤدي هذا احلكم الغرض الذي قصد .. وجبميع املالبسات املرتبطة باجلرمية .. وباملال املسروق .. وباملسروق منه  
  . منه

  .. أن يكون بالغا  السارقفاشترطت يف 
                                                                                                                                 

 .رواه  الطرباين)  ١(
 .رواه  أمحد وغريه بسند حسنه بعضهم)  ٢(
 . حسن صحيح غريب: رواه الترمذي وقال)  ٣(
 . رواه الترمذي وصححه)  ٤(
 . رواه البيهقي)  ٥(
 .رواه  ابن حبان يف صحيحه)  ٦(
 .احلرام ، وقيل اخلبيث من املكاسب: السحت)  ٧(
 )ال يدخل اجلنة جسد غذي حبرام: ( رواه  الترمذي، ويف رواية بسند حسن )  ٨(
 .يف إسناده احتمال للتحسني ويشبه أن يكون موقوفا: البيهقي، قال احلافظ املنذري  رواه)  ٩(



 ٢٩٣ 

  .. ١وأن يكون عاقال
  ..  ٣وأنه يأخذ ماالً مملوكاً لغريه دون علم مالكه وإرادته..  ٢وأن يكون عاملا بتحرمي السرقة

  ..  ٤وأن تنصرف نيته إىل متلّكه
  ..  ٥وأن يكون خمتاراً فيما فعل

  ..  ٦وأالّ يكون مضطراً إىل األخذ
  ..   ١اجلزئية بينه وبني املسروق منه وأن تنتفي

                                                
)١  (إن سرق يف حال اإلفاقة ، وال جيب إن سرق يف حـال  هذا إن كان ا ا إن كان غري مطبق وجب احلدنون مطبقاً ، فأم

  .وقد أحلق الفقهاء املعتوه بانون ، ألنّ العته نوع جنون فيمنع أداء احلقوق.. اجلنون
ال يؤاخذ بشيء مطلقاً إالّ حـد  أما من يسرق وهو سكران ، فقد اختلف فيه الفقهاء، فبعضهم يرى أنّ عقله غري حاضر ، ف

  .السكر، سواء أكان متعدياً بسكره أم كان غري متعد به
إذا كان السكران قد تعدى بسكره ، فإنّ حد السرقة يقام عليه ، سداً للـذّرائع ،  : غري أنّ مجهور الفقهاء يفرق بني حالتني 

إلقامة احلد عليه، أما إذا مل يكن متعدياً بالسكر فيدرأ عنه احلد ، لقيـام  حتى ال يقصد من يريد ارتكاب جرمية إىل الشرب درءاً 
 .عذره وانتفاء قصده

نص الفقهاء على أنه ال يقام احلد على السارق إالّ إذا كان يعلم بتحرمي الفعل الّذي اقترفه ، فاجلهالة بالتحرمي ممن يعـذر  )  ٢(
، أما عدم العلـم  )ال حد إالّ على من علمه: (مر وعثمان ـ رضي اهللا عنهما ـ قوهلما  باجلهل شبهة تدرأ احلد، وقد روي عن ع

بهات الّيت تدرأ احلدمن الش بالعقوبة فال يعد . 
وال يقام احلد على املؤجر الّذي يأخـذ  .. وألجل هذا ال يقام احلد على من أخذ ماالً وهو يعتقد أنه مال مباح أو متروك)  ٣(

 .يت آجرها ، وال على املودع الّذي يأخذ الوديعة دون رضا الوديعالعني الّ
وهلذا ال يقام حد السرقة على من أخذ ماالً مملوكاً لغريه دون أن يقصد متلّكه ، كأن أخذه ليستعمله مثّ يرده ، أو أخـذه  )  ٤(

كه يرضى بأخذه ، ما دامت القرائن تدلّ على ذلـك ،  على سبيل الدعابة ، أو أخذه رد االطّالع عليه ، أو أخذه معتقداً أنّ مال
 ومن القرائن الّيت تدلّ على نية التملّك ، إخراج املال من احلرز لغري ما سبق ، حبيث يعترب سارقاً لتوافر قصد التملّك حينئذ ولـو 

 .م عليه احلدأما لو أتلف داخل احلرز فال تظهر نية التملّك ، وهلذا ال يقا -أتلفه مبجرد إخراجه 
ال يقام احلد على السارق إالّ إذا كان خمتاراً فيما أقدم عليه ، فإن كان مكرهاً انعدم القصد وسقط احلد عند من يرى أنّ )  ٥(

ـ  : (  السرقة تباح باإلكراه ، ألنّ اإلكراه شبهة ، واحلدود تدرأ بالشبهات لقوله  ا إنّ اللّه وضع عن أميت اخلطأ والنسـيان وم
، وخالف يف ذلك بعض الفقهاء، فرأى أنّ اإلكراه الّذي يرفع اإلمث وال يترتب عليه أثر هو ما يكون يف جانـب  )استكرهوا عليه

 . األقوال ، وأما اإلكراه على األفعال، فال يرفع اإلمث
ل من مال الغري بقـدر احلاجـة   فقد نص الفقهاء على أن االضطرار شبهة تدرأ احلد ، والضرورة تبيح لآلدمي أن يتناو)  ٦(

فَمنِ اضطُر غَير باغٍ وال عاد فَال ﴿ :ليدفع اهلالك عن نفسه ، فمن سرق لريد جوعاً أو عطشاً مهلكاً فال عقاب عليه، لقوله تعاىل 
يمحر غَفُور إِنَّ اللَّه هلَيع ١٧٣من اآلية: البقرة(﴾  إِثْم( وقوله ،  ) :اعال قطع يف زمن ا(  

وهذه شبهة قوية تدرأ احلد عن احملتاج ، وهي أقوى :( وهلذا أمجع الفقهاء على أنه ال قطع بالسرقة عام ااعة ، قال ابن القيم
من كثري من الشبه الّيت يذكرها كثري من الفقهاء ، ال سيما وهو مأذون له يف مغالبة صاحب املال على أخذ ما يسد بـه رمقـه،   

ااعة يكثر فيه احملاويج واملضطرون ، وال يتميز املستغين منهم والسارق لغري حاجة من غريه ، فاشتبه من جيب عليه احلـد  وعام 
  ) مبن ال جيب عليه فدرئ

 يبد النوقد حد  بقوله وذلك يف رده على مـن  ) كل وال حتمل ، واشرب وال حتمل: (املقدار الّذي يكفي حاجة املضطر ،
  أرأيت إن احتجنا إىل الطّعام والشراب؟ :سأل

 .ونص الفقهاء كذلك على أن احلاجة وهي أقلّ من الضرورة تصلح شبهةً لدرء احلد ، ولكنها ال متنع الضمان والتعزير



 ٢٩٤ 

  .٢وأالّ تكون عنده شبهة يف استحقاقه ما أخذ
وقد روي أن رقيقا حلاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها، فرفع ذلك إىل عمر بن اخلطاب، فأمر عمر 

: ما يشق عليك، مث قال للمزينواهللا ألغرمنك غر: مث قال.. أراك جتيعهم: كثري بن الصلت أن يقطع أيديهم، مث قال عمر
  .أعطه مثامنائة درهم: كنت واهللا أمنعها من أربعمائة درهم، فقال عمر: كم مثن ناقتك؟ فقال املزين

                                                                                                                                 
.. فرعاً له  فقد يكون السارق أصالً للمسروق منه ، أو..  انتفاء القرابة بني السارق واملسروق منهيقصد الفقهاء ذا )  ١(

  .وقد تقوم بينهما صلة قرابة أخرى ، وقد تربط بينهما رابطة الزوجية
، فقد ذهب مجهور الفقهاء إىل أنه ال قطع يف سرقة الوالد من مال ولده وإن سفل ، ألنّ للسارق سرقة األصل من الفرعأما 

، واللّام )أنت ومالك ألبيك:( الّذي يريد أن جيتاح ماله ملن جاء يشتكي أباه شبهة حق يف مال املسروق منه فدرئ احلد، قال 
  .هنا لإلباحة ال للتمليك

، فقد ذهب مجهور الفقهاء من احلنفية والشافعية واحلنابلة إىل أنه ال قطع يف سرقة الولد من مـال  سرقة الفرع من األصلأما 
.. اله ، وله حق دخول بيته ، وهذه كلّها شبهات تدرأ عنه احلـد أبيه وإن عال ، لوجوب نفقة الولد يف مال والده ، وألنه يرث م

أما املالكية فإنهم ال يرون يف عالقة االبن بأبيه شبهةً تدرأ عنه حد السرقة ، ولذلك يوجبون إقامة احلد يف سـرقة الفـروع مـن    
  .األصول
والشافعية واحلنابلة إىل أنّ سرقة األقارب بعضهم  ، فقد ذهب مجهور الفقهاء من املالكيةسرقة األقارب بعضهم من بعضأما 

من بعض ليست شبهةً تدرأ احلد عن السارق، وهلذا أوجبوا القطع على من سرق من مال أخيه أو أخته أو عمه أو عمته أو خاله 
أو ابن امرأته أو بنتـها أو أمهـا ،    أو خالته ، أو ابن أو بنت أحدهم ، أو أمه أو أخته من الرضاعة ، أو امرأة أبيه أو زوج أمه ،

  .حيث ال يباح االطّالع على احلرز ،وال ترد شهادة بعض هؤالء للبعض اآلخر
ويرى احلنفية أنه ال قطع على من سرق من ذي رحم حمرم ، كاألخ واألخت والعم والعمة واخلال واخلالـة ، ألنّ دخـول   

قط احلد ، وألنّ قطع أحدهم بسبب سرقته من اآلخر يفضي إىل قطـع الـرحم   بعضهم على بعض دون إذن عادةً يعترب شبهةً تس
  .ما أفضى إىل احلرام فهو حرام: وهو حرام بناًء على قاعدة 

أما من سرق من ذي رحم غري حمرم كابن العم أو بنت العم ، وابن العمة أو بنت العمة ، وابن اخلال أو بنت اخلال ، وابـن  
  .الة ، فيقام عليه حد السرقة ألنهم ال يدخل بعضهم على بعض عادةً ، فاحلرز كامل يف حقّهماخلالة أو بنت اخل

، فقد اتفق مجهور الفقهاء على عدم إقامة احلد إذا سرق أحد الزوجني من مال اآلخر وكانت السرقة السرقة بني األزواجأما 
نبساط بينهما يف األموال عادةً ، وألنّ بينهما سبباً يوجب التـوارث  من حرز قد اشتركا يف سكناه ، الختالل شرط احلرز ، ولال

  .بغري حجب
أما إذا كانت السرقة من حرز مل يشتركا يف سكناه ، أو اشتركا يف سكناه ولكن أحدمها منع من اآلخر ماالً أو حجبه عنه ، 

أنه ال قطـع علـى   : شافعية والرواية الراجحة عند احلنابلةفقد اختلف الفقهاء يف حكم السرقة منه فريى احلنفية وهو قول عند ال
وهناك قول .. أما املالكية وهو الراجح عند الشافعية والرواية الثّانية عند احلنابلة فإنهم يوجبون احلد على السارق .. واحد منهما 

حمرز عنه وال تقطع الزوجة إذا سرقت من مال زوجها وجوب قطع الزوج إذا سرق من مال زوجته ما هو : ثالث للشافعية وهو 
ولو كان حمرزاً عنها ، ألنّ الزوجة تستحق النفقة على زوجها ، فصار هلا شبهة تدرأ عنها احلد ، خبالف الزوج فال تقوم به شبهة 

فقـه األسـرة   (من سلسلة ) عنوية للزوجةاحلقوق امل(وقد ذكرنا املسألة بتفصيل يف .. تدرأ عنه احلد إذا سرق من ماهلا احملرز عنه
 )برؤية مقاصدية

نص الفقهاء على أنه إذا كان للسارق شبهة ملك أو استحقاق يف املال املسروق ، فال يقام عليه احلد ، كما لـو كـان   )  ٢(
مدينه، أو ما شـابه   شريكاً يف املال املسروق ، أو سرق من بيت املال ، أو من مال موقوف عليه وعلى غريه ، أو سرق من مال

  .ويف كل هذه املسائل خالف طويل بني الفقهاء.. ذلك
ونرى أن كل ما ذكروه شبه معتربة ما عدا السرقة من بيت املال، أو من املال املوقوف، فنرى أن األمر فيهما خطري، بسـبب  

 . تساهل الكثري يف ذلك



 ٢٩٥ 

ويروى أن عمر بن اخلطاب، بعد أن أمر كثري بن الصلت بقطع أيدي الذين سرقوا، أرسل وراءه من يأتيه م، 
ا لوال أين أظنكم تستعملوم وجتيعوم حىت لو وجدوا ما حرم اهللا ألكلوه أم: (فجاء م، فقال لعبد الرمحن بن حاطب

  )لقطعتهم، ولكن واهللا إذ تركتهم ألغر منك غرامة توجعك
  ..  ١أن أن يكون معلوماً واشترطت الشريعة يف املسروق منه

  ..  ٢وأن تكون يده صحيحةً على املال املسروق
  ..٣وأن يكون معصوم املال

  ..  ٤أن يكون متقوماً ملال املسروقواشترطت يف ا

                                                
  :اختلف الفقهاء يف هذا على قولني)   ١(

حلد عن السارق إذا كان املسروق منه جمهوالً ، بأن ثبتت السرقة ومل يعرف من هـو صـاحب املـال    درء ا: القول األول
املسروق، غري أنّ هذا ال مينع من حبس السارق حتى حيضر من له حق اخلصومة ويدعي ملكية املال، وهو قول  احلنفية والشافعية 

  .وقّف على دعوى املالك أو من يف حكمه ، وال تتحقّق الدعوى مع اجلهالةواحلنابلة، واستدلوا لذلك بأنّ إقامة احلد تت
إقامة احلد على السارق مىت ثبتت السرقة ، دون تفرقة بني ما إذا كان املسروق منه معلوماً أو جمهوالً، وهو قول : القول الثاين

  .روق منهاملالكية، واستدلوا لذلك بأنّ إقامة احلد ال تتوقّف على خصومة املس
فقد يتطوع صاحب املال على السارق بأن يعفو عنـه، فـال يظهـر    .. ونرى أن هذا من الشبهات اليت ميكنها أن تدرأ احلد 

 .نفسه
وذلك بأن يكون مالكًا له، أو وكيل املالك أو مضارباً أو مودعاً أو مستعرياً أو دائناً مرناً أو مستأجراً أو عامل قـراض  )  ٢(

  .سوم الشراء ، ألنّ هؤالء ينوبون مناب املالك يف حفظ املال وإحرازه ، وأيديهم كيدهأو قابضاً على 
فأما إن كانت يد املسروق منه غري صحيحة على املال املسروق ، كما لو سرق من غاصب أو سارق ، فقد اختلـف فيـه   

  :الفقهاء على قولني
ن السارق، فقالوا بإقامة احلد على السارق من الغاصب، ألنّ يـده  التفرقة بني السارق من الغاصب والسارق م: القول األول

يد ضمان ، فهي يد صحيحة ، وعدم إقامة احلد على السارق من السارق ألنّ يده ليست يد ملك وال يد أمانة وال يد ضـمان ،  
  .فال تكون يداً صحيحةً، وهو قول احلنفية

الغاصب أو السارق من السارق، وهو قول املالكية، وهو رأي مرجوح للشـافعية،   إقامة احلد على السارق من: القول الثاين
األول ألنه سرق ماالً حمرزاً ال شبهة له فيه ، ذلك أنّ يد املالك هلذا املال ال تزال باقيةً عليه رغم سرقته أو غصبه ، أما يد السارق 

  .ويد الغاصب فليس هلما أي أثر
إقامة احلد على السارق من الغاصب ، وال على السارق من السارق ، وهو قول احلنابلة وهـو الـراجح   عدم : القول الثالث

عند الشافعية ، ألنهم يشترطون لتمام السرقة أن يكون املال املسروق بيد املالك أو نائبه ، ومن يأخذ من يد أخرى فكأنه وجـد  
  .ماالً ضائعاً فأخذه

 .فإن رأى الرعية استعانت مبثل هذا تشدد.. لريى فيها األصلح.. ل اليت تترك لإلمام ونرى أن هذا من املسائ
: ( يف مال املسلم  وذلك بأن يكون مسلماً أو ذمياً ، فأما إذا كان مستأمناً أو حربياً فال يقطع سارقه ، وذلك لقوله )  ٣(

ا وجب إقامة احلد على سارق مال املسلم سواء أكان السـارق  ، وهلذ)ال حيلّ المرئ من مال أخيه شيء إالّ عن طيب نفس منه
  .مسلماً أم ذمياً

ومثل ذلك سرقة مال الذّمي، فقد اتفق الفقهاء على إقامة احلد على الذّمي الّذي يسرق مال ذمي آخر، ألنّ مالـه معصـوم   
 )هلم ما لنا وعليهم ما علينا: (  مال الذّمي ، لقوله  إزاءه، ويرى مجهور الفقهاء إقامة احلد كذلك على املسلم إذا سرق من

فلو سرق ما ال قيمة له يف نظر الشرع، : نص على هذا الشرط احلنفية ويقصدون به كل مال له قيمة يضمنها من يتلفه )   ٤(
خالف يف بعض ذلك أبو يوسف، فهو و.. كاخلرتير واخلمر وامليتة وآالت اللّهو والكتب احملرمة والصليب والصنم ، فال قطع عليه
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  ..  ١وأن يبلغ نصاباً
  .. ٢وأن يكون ماال حمترماً شرعاً

  .. وأن يكون أخذه على جهة االختفاء واالستتار
وإن وجب .. وانطالقا من هذا نص الفقهاء على أن حد السرقة ال يشمل اخلائن، وال املنتهب، وال املختلس، 

  ٦)قطع ٥، وال خمتلس٤، وال منتهب٣ليس على خائن:( هللا التعزير بدل ذلك، قال رسول ا
وأما قطع يد السارق يف ثالثة دراهم وترك قطع املختلس واملنتهب، :( لقد ذكر ابن القيم علة ذلك، فقال

                                                                                                                                 
يرى إقامة احلد على من سرق صليباً تبلغ قيمته نصاباً إذا كان يف حرزه كما يرى إقامة احلد على من سرق آنيةً فيها مخـر ، إذا  

  .بلغت قيمة اإلناء وحده نصاباً
  :وقد اختلف الفقهاء هنا يف سرقة الولد الصغري غري املميز على قولني

ال قطع على من سرقه، وهو قول أيب حنيفة والشافعي، ألنه ليس مبال ويعزر وإن كان عليه حلي أو ثياب فـال  : القول األول
  .يقطع أيضا، ألن ما عليه من احللي تبع له، وليست مقصودة باألخذ 

وإمنا قطع لتعلق النفوس يف سرقته القطع، وهو قول مالك، ألنه من أعظم املال ومل يقطع السارق يف املال لعينه، : القول الثاين
  .به

 .ونرى أن للحاكم أن يتشدد مع هؤالء، بالقطع أو بغريه من التعزيرات، خاصة، وقد صار مما تعم به البلوى
  :اختلف الفقهاء يف نصاب القطع على األقوال التالية)  ١(

ن الفضة، أو ما تساوي قيمتـه ربـع   أن القطع ال يكون إال يف سرقة ربع دينار من الذهب، أو ثالثة دراهم م :القول األول
ـ   دينار أو ثالثة دراهم، وهو قول كان يقطع  أن الرسول : (اجلمهور، واستدلوا لذلك بأن روي عن عائشة ـرضي اهللا عنها 
رواه أمحد ومسلم وابـن  ) (ال تقطع يد السارق إال يف ربع دينار فصاعدا(، ويف رواية مرفوعا )يد السارق يف ربع دينار فصاعدا

.. ربـع دينـار  : ما مثن ان؟ قالت: ، قيل لعائشة)ال تقطع اليد فيما دون مثن ان: (، ويف رواية أخرى للنسائي مرفوعا)ماجه
  )قيمته ثالثة دراهم: (ويف رواية.. قطع يف جمن مثنه ثالثة دراهم  ويؤيده حديث ابن عمر يف الصحيحني أن النيب 

طع عشرة دراهم، وال قطع يف أقل منها، وهو قول احلنفية، واستدلوا لـذلك مبـا رواه   أن النصاب املوجب للق :القول الثاين
  .البيهقي والطحاوي والنسائي عن ابن عباس وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يف تقدير مثن ان بعشرة دراهم

تدلوا لذلك بإطالق اآلية، ومبـا  واس والكثري، وهو قول احلسن البصري وداود الظاهري، يثبت القطع بالقليل: القول الثالث
  )لعن اهللا السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق اجلمل فتقطع يده: (قال رواه البخاري ومسلم أن رسول اهللا 

وقد أجاب اجلمهور عن هذا احلديث بأن االعمش راوي هذا احلديث فسر البيضة ببيضة احلديد اليت تلبس للحـرب، وهـي   
  .ها أكثر من مثنه، واجلمل كانوا يرون أن منه ما يساوي دراهمكان، وقد يكون مثن

 .ونرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول ملا ورد من النصوص الدالة على ذلك
وهلذا نص الفقهاء على أنه ال قطع على من سرق اخلمر واخلرتير حىت لو كان املالك هلما ذميا ألن اهللا حرم ملكيتـهما  )   ٢(

يرى أبو حنيفة أنه يباح للذمي اخلمر واخلرتير، وأن على متلفهمـا ضـمان   (ما بالنسبة للمسلم والذمي على السواء  واالنتفاع
  )القيمة، ولكنه يتفق مع الفقهاء يف عدم قطع من سرقهما لعدم كمال املالية الذي هو شرط احلد

، ألا آالت ال جيوز استعماهلا عنـد كـثري مـن    العود، والكمنج، واملزمار: وكذلك ال قطع على سارق أدوات اللهو مثل
العلماء، فهي ليست مما يتمول ويتملك وحيل بيعه، وأما الذين يبيحون استعماهلا فهم يتفقون مع من حيرمها يف عدم قطـع يـد   

 .سارقها لوجود شبهة، والشبهات مسقطة للحدود
 . هومن يأخذ املال ويظهر النصح للمالك: اخلائن)  ٣(
 . هو الذي يأخذ املال غصبا مع ااهرة واالعتماد على القوة: تهباملن)  ٤(
 .ذكرنا أنه من خيطف املال جهرا ويهرب)   ٥(
 .رواه أصحاب السنن، واحلاكم، والبيهقي، وصححه الترمذي، وابن حبان)  ٦(
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والغاصب، فمن متام حكمة الشارع أيضا، فإن السارق ال ميكن االحتراز منه، فإنه ينقب الدور، ويهتك احلرز، ويكسر 
ل، وال ميكن صاحب املتاع االحتراز بأكثر من ذلك، فلو مل يشرع قطعه لسرق الناس بعضهم بعضا، وعظم القف

الضرر، واشتدت احملنة بالسراق، خبالف املنتهب واملختلس فإن املنتهب هو الذي يأخذ املال جهرة مبرأى من الناس، 
عند احلاكم، وأما املختلس فإنه إمنا يأخذ املال على فيمكنهم أن يأخذوا على يديه وخيلصوا حق املظلوم أو يشهدوا له 

حني غفلة من مالكه وغريه فال خيلو من نوع تفريط ميكن به املختلس من اختالسه، وإال فمع كمال التحفظ والتيقظ 
با، فإنه وأيضا فاملختلس إمنا يأخذ املال من غري حرز مثله غال.. ال ميكنه االختالس فليس كالسارق، بل هو باخلائن أشبه

الذي يغافلك وخيتلس متاعك يف حال ختليك وغفلتك عن حفظه، وهذا ميكن االحتراز منه غالبا، فهو كاملنتهب، وأما 
الغاصب فاالمر منه ظاهر، وهو أوىل بعدم القطع من املنتهب، ولكن يسوغ كف عدوان هؤالء بالضرب والنكال 

  )والسجن الطويل والعقوبة بأخذ املال
فقد نص الفقهاء على أنه يندب للقاضي أن يلقن السارق ما يسقط به احلد، ففي احلديث أن  ،وفوق ذلك كله

بلى، مرتني أو : ؟ قال)سرقت ١ما إخالك: (أيت بلص اعترف، ومل يوجد معه متاع، فقال له رسول اهللا  النيب 
  .. ٢ثالثا

أبا بكر وعمر ـ رضي  ٤ومسى.. ال: أسرقت؟ قل: يؤتى إليهم بالسارق، فيقول ٣كان من قضى: (وقال عطاء
  اهللا عنهما ـ 

  .فخلى سبيلها. ال: فقالت.. ال: أسرقت؟ قويل: وروي أن أبا الدرداء أيت جبارية سرقت فقال هلا
  .فتركه.. ال : ، فقال)ال: أسرقت؟ قل:( وعن عمر أنه أيت برجل سرق فسأله

  هذه الضوابط؟ ووضعت له كل.. فما هذا األمل الذي شرعته الشريعة لذلك : قلنا
﴿ والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيديهما جزاًء بِما كَسبا نكَاالً :لقد عرب القرآن الكرمي عن ذلك يف قوله تعاىل : قال

يمكح زِيزع اللَّهو اللَّه نن توفرت فيهما فهذه اآلية تنص على أن كال من السارق والسارقة اللذي) .. ٣٨:املائدة) (م
  .٥صفات اجلرمية يعاقبان بقطع اليد

  .إن ذلك لشديد.. ؟ !تقطع يده: لست أدري كيف صحت من غري أن أشعر
ليس يف السرقة .. ولكن الكتاب املقدس يصرح به، بل يصرح مبا هو فوقه : نظر إيل، والبسمة على شفتيه، وقال

  .. بل يف السرقة وغريها .. وحدها 
                                                

 . أي أظنك: إخالك)  ١(
 . رواه أمحد، وأبو داود، والنسائي)  ٢(
 . القضاء أي من توىل: من قضى)  ٣(
 .أي ذكر أن أبا بكر وعمر كانا يفعالن ذلك حينما توليا القضاء)  ٤(
  :مث اختلفوا فيما إذا سرق ثالثا بعد قطع يده ورجله على قولني.. نص الفقهاء على أنه إذا عاد، فسرق ثانيا تقطع رجله )  ٥(

  .يعزر وحيبس، وهو قول أيب حنيفة :القول األول
الشـافعي   اليسرى، مث إذا عاد إىل السرقة تقطع رجله اليمىن مث إذا سرق يعزر وحيبس، وهـو قـول   تقطع يده: القول الثاين

 . وغريه
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اذا ختاصم رجالن بعضهما بعضا، رجل وأخوه، وتقدمت امرأة ):( ١٢- ١١/ ٢٥تثنيه (يف أمل تقرأ ما ورد 
  ؟)أحدمها لكي ختلّص رجلها من يد ضاربه ومدت يدها وأمسكت بعورته فاقطع يدها وال تشفق عينك

  ؟)إن وجد السارق وهو ينقب فضرب ومات فليس له دم):( ٢/ ٢٢سفر اخلروج ( أمل تقرأ ما ورد يف 
إذا وجد رجل قد سرق نفسا من إخوته بين إسرائيل واسترقه وباعه ميوت ):( ٧/ ٢٤تثنيه( رأ ما ورد يف أمل تق

  ؟)ذلك السارق فترتع الشر من وسطك
ألن كل سارق يباد . فقال يل هذه هي اللعنة اخلارجة على وجه كل االرض):( ٥:زكريا ( أمل تقرأ ما ورد يف 

  ؟)ناك حبسبهامن هنا حبسبها، وكل حالف يباد من ه
أين أخرجها يقول رب اجلنود فتدخل بيت السارق وبيت احلالف بامسي ):( ٣/ ٥زكريا( أمل تقرأ ما ورد يف 

  ؟)زورا وتبيت يف وسط بيته وتفنيه مع خشبه وحجارته
إن النص : قد يقولون.. فهذا أمر اهللا ملوسى وغريه من األنبياء فلماذا ال يطبقه من يقدس الكتاب املقدس 

  ؟.. ولكن أين النص الذي يدل على النسخ .. حيق هلم ذلك .. سوخمن
لقد وصل خرباء القانون إىل .. حنن يف عصر جتاوز كل املقدسات .. دعنا من الكتاب املقدس : قال رجل منا

  .١وضع شرائع هلا من القوة ما يكفي لردع كل ارمني
.. احلديثة أن توفر كليات كثرية تصنع ارمني  لقد استطاعت احلضارة.. صدقت : ابتسم عبد القادر، وقال

  .يدخل فيها ارم تلميذا يف املدرسة االبتدائية ليخرج منها صاحب شهادة عالية
  أراك تتهكم؟: قال الرجل

هل ترى من املعقول أن تضع املريض جبنب مرضى كثريين، كل منهم .. أنا ال أقول إال احلقيقة : قال عبد القادر
  مث ترجو له الشفاء بعد ذلك؟.. ن األمراض املعدية مصاب مبرض م
  ولكنه خيضع يف السجن لتوجيهات؟: قال الرجل

  .التوجيهات اليت يلتقاها من زمالئه ال تقاومها أي توجيهات وال توازيها: قال عبد القادر
                                                

جتعل : ( عن عجز القوانني احلديثة عن ردع اللصوص بقوله ) التشريع اجلنائي يف اإلسالم(عرب عبد القادر عودة يف كتابه )  ١(
والعلـة يف هـذا   ، قت يف حماربة اجلرمية على العموم والسرقة على اخلصوصالقوانني احلبس عقوبة للسرقة، وهي عقوبة قد أخف

اإلخفاق أن عقوبة احلبس ال ختلق يف نفس السارق العوامل النفسية اليت تصرفه عن جرمية السرقة؛ ألن عقوبة احلبس ال حتول بني 
موفر الطلبات مكفي احلاجات؟ فإذا خرج وما حاجته إىل الكسب يف احلبس وهو ، السارق وبني العمل والكسب إال مدة احلبس

من حمبسه استطاع أن يعمل وأن يكسب وكان لديه أوسع الفرص ألن يزيد من كسبه وينمي ثروته من طريق احلـالل واحلـرام   
ما  فإن وصل يف اخلامتة إىل، واستطاع أن خيدع الناس وأن يظهر أمامهم مبظهر الشريف فيأمنوا جانبه ويتعاونوا معه، على السواء

  .وإن مل يصل إىل بغيته فإنه مل خيسر شيئاً ومل تفته منفعة ذات بال، يبغي فذلك هو الذي أراد
ففرصـة زيـادة   ، أو تنقص من قدرته على العمل والكسب نقصاً كـبرياً ، أما عقوبة القطع فتحول بني السارق وبني العمل

ولـن  ، انقطاعه هو املرجح يف أغلـب األحـوال  ونقص الكسب على حد ضئيل أو ، الكسب مقطوعة بضياعها على كل حال
، أو حيملها على الثقة به والتعاون معه رجل حيمل أثر اجلرمية يف جسمه وتعلن يده املقطوعة عن سـوابقه ، يستطيع أن خيدع الناس

كانت العقوبـة   وجانب الربح مرجح إذا، فاخلامتة اليت ال خيطئها احلساب أن جانب اخلسارة مقطوع به إذا كانت العقوبة القطع
ويف طبيعة الناس كلهم ال السارق وحده أن ال يتأخروا عن عمل يرجح فيه جانب املنفعة وأن ال يقـدموا علـى عمـل    ، احلبس

 ) تتحقق فيه اخلسارة
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لينال من  ..لقد علمتنا الشريعة أن نضع من حدثته نفسه باإلجرام يف مصحات صحية ال يف مصحات مرضية 
  . ١صحة األصحاء ال لينال من مرض املرضى

  ؟!ولكن ملاذا القطع بالذات: قال الرجل
وتستعمل األمل وسيلة .. فلذلك راحت تدفعه .. لقد الحظت الشريعة الدافع النفسي للجرمية : قال عبد القادر

  :من وسائل دفعه
يزيد كسبه بكسب غريه، فهو يستصغر ما لقد الحظت أن السارق حينما يفكر يف السرقة إمنا يفكر يف أن 

يكسبه عن طريق احلالل، ويريد أن ينميه من طريق احلرام، وهو ال يكتفي بثمرة عمله، فيطمع يف مثرة عمل غريه، وهو 
  .يفعل ذلك ليزيد من قدرته على اإلنفاق أو الظهور، أو لريتاح من عناء الكد والعمل، أو ليأمن على مستقبله

  ..وهو زيادة الكسب، أو زيادة الثراء : فع إىل السرقة يرجع إىل هذه االعتباراتفالدافع الذي يد
ألن قطع اليد أو الرجل يؤدي إىل نقص .. وقد حاربت الشريعة هذا الدافع يف نفس اإلنسان بتقرير عقوبة القطع 

يؤدي إىل نقص القدرة  وهذا، ونقص الكسب يؤدي إىل نقص الثراء، الكسب إذ اليد والرجل كالمها أداة عل أي كان
  .ويدعو إىل شدة الكدح وكثرة العمل والتخوف الشديد على املستقبل، على اإلنفاق وعلى الظهور

وهلذا، فإن الشريعة بتقديرها عقوبة القطع دفعت العوامل النفسية اليت تدعو الرتكاب اجلرمية بعوامل نفسية مضادة 
الداعية وارتكب اإلنسان اجلرمية مرة أخرى كان يف العقوبة واملرارة اليت  فإذا تغلبت العوامل النفسية، تصرف عن اجلرمية

  .٢تصيبه منها ما يغلب العوامل النفسية الصارمة، فال يعود للجرمية مرة ثانية
إن .. فإن عقوبة القطع ال تتفق مع ما وصلت إليه اإلنسانية واملدنية احلديثة .. مع ذلك .. ولكن : قال الرجل

  .هلا شيء يف غاية البشاعة هذا بالنسبة
  وماذا عند اإلنسانية احلديثة من حلول؟ : قال عبد القادر

  وأن تشجعه على السري يف غوايته؟، وهل ترى هذه اإلنسانية من احلكمة أن تقابل السارق باملكافأة على جرميته
  اطلون واللصوص؟وأن نكد ونشقى ليستويل على مثار عملنا الع، وهل تنصحنا أن نعيش يف خوف واضطراب
ونلغي عقولنا، ومل النتائج اليت وصل إليها ، ونتجاهل جتارب األمم، وهل اإلنسانية تعين أن ننسى طبائع البشر

  تفكرينا لنأخذ مبا يقوله من ال جيد ألقواله دليالً إال التهويل والتضليل؟
على بعض جرائم السرقة، وتوجب احلكم  ملاذا توجب هذه اإلنسانية الرحيمة األشغال الشاقة املؤبدة.. بعد ذلك 

  باألشغال الشاقة املؤقتة يف بعض آخر؟
فكيف ترضى هذه اإلنسانية الرحيمة أن يوضع احملكوم عليه يف السجن كما يوضع احليوان يف قفصه، أو امليت يف 

  قربه طول هذه املدة حمروماً من حريته بعيداً عن أهله وذويه؟
عليه وتركه بعد ذلك يتمتع حبريته ويعيش بني أهله وولده، أم حبسه على هذا  قطع يد احملكوم: وأيهما أقسى

  الوجه الذي يسلبه حريته وكرامته وإنسانيته ورجولته؟
                                                

 . إىل ذلك يف حديث الذي قتل مائة نفس كما أشار رسول اهللا )  ١(
 . التشريع اجلنائي يف اإلسالم)  ٢(
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مث إن هذه اإلنسانية نفسها تبيح عقوبة اإلعدام، وهي تؤدي إىل إزهاق الروح وفناء اجلسد، أما عقوبة القطع فهي 
فمن رضي بعقوبة اإلعدام ـ وأنتم ا راضون ـ وجب أن يرضى بعقوبة  ،تؤدي إىل فناء جزء من اجلسد فقط

  .القطع؛ ألا جزء من كل، ومن مل يستفظع عقوبة اإلعدام فليس له أن يستفظع عقوبة القطع بأي حال
، فإن الشريعة اإلسالمية حني قررت عقوبة القطع ـ بتلك الضوابط الكثرية ـ مل تكن قاسية.. مث بعد ذلك كله 

ي الشريعة الوحيدة يف العامل اليت ال تعرف القسوة، وما يراه البعض قسوة إمنا هو القوة واحلسم اللذان متتاز ما فه
  .الشريعة يتمثالن يف العقوبة كما يف العقيدة ويف العبادات ويف احلقوق ويف الواجبات

  جلرمية؟أتدرون غالوة اليد اليت أمر اهللا بقطعها بسبب هذه ا: سكت قليال، مث قال
  .لو كانت غالية ما أمر بقطعها: قال بعضنا

  : وقد استغرب بعض املتمردين هذا، فقال.. بل هي غالية يف الشريعة غاية الغالوة .. ال : قال عبد القادر
  يد خبمس مئني عسجد وديت  ما باهلا قطعت يف ربع دينار؟
  تناقض مالنا إال السكوت له       ونستجري مبوالنا من العار

  : قد رد على هذا بعض أهل اهللا، فقالو
  يد خبمس مئني عسجد وديت     ما باهلا قطعت يف ربع دينار
  عز األمانة أغالها، وأرخصها  ذل اخليانة فانظر حكمة الباري

ولكن الذي يستغرب هو أنه ـ مع تشدد الشريعة يف احلفاظ على احلقوق ـ مل .. صدق يف هذا : قال رجل منا
  مل تتوفر فيهم شروط احلد مهملني من أي عقوبة؟ تركت الكثري ممن

  ..خفيفة وغليظة : ولكنها قسمت اجلرائم إىل قسمني.. الشريعة مل متهل أي جمرم .. ال : قال عبد القادر
  .. وأما اخلفيفة فوضعت هلا التعازير .. أما الغليظة، فوضعت هلا احلدود 

فر فيها شروط إقامة احلد توجب التعزير، وقد قضى الرسول وبناء على هذا نص الفقهاء على أن كل سرقة مل تتو
 قضى بذلك يف سارق الثمار املعلقة، وسارق الشاة من املرتع: مبضاعفة الغرم على من سرق ما القطع فيه.  

، وحكم أن من أصاب شيئا منه بفمه وهو حمتاج إليه ١ففي الصورة االوىل، أسقط القطع عن سارق الثمر والكثر
ليه، ومن خرج منه بشئ فعليه غرامة مثليه، والعقوبة، ومن سرق منه شيئا يف جرينه، فعليه القطع إذا بلغت فال شئ ع

  .قيمة املسروق النصاب الذي يقطع فيه
وقضى فيما يؤخذ من  ٢ويف الصورة الثانية، قضى يف الشاة اليت تؤخذ من مرتعها بثمنها مضاعفا وضرب نكال

  .٣الذي يقطع فيه سارقه عطنه بالقطع، إذا بلغ النصاب
  :احلرابة

                                                
 . ر النخلهو مجا: الكثر)  ١(
 . أي ضربا يكون فيه عربة لغريه: نكال)  ٢(
 .رواه أمحد، والنسائي، واحلاكم، وصححه)  ٣(
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  .١فحدثنا عن العقوبات اليت شرعتها الشريعة لردع احملاربني: قلنا
ولذلك أطلق القرآن الكرمي .. لقد اعتربت الشريعة احلرابة وقطع الطريق وترويع اآلمنني من أكرب اجلرائم : قال

له، وساعني يف األرض بالفساد، وغلظ عقوبتهم تغليظا على املتورطني بارتكاا أقسى عبارة، فجعلهم حماربني هللا ورسو
﴿ إِنما جزاء الَّذين يحارِبونَ اللّه ورسولَه ويسعونَ في اَألرضِ فَسادا أَن يقَتلُواْ أَو :قال اهللا تعاىل.. مل جيعله جلرمية أخرى

لُهجأَرو يهِمدأَي قَطَّعت واْ أَولَّبصضِ ﴾ ياَألر ناْ منفَوي أَو الفخ ن٣٢: املائدة(م م(  
، وسقمت ٣قدموا املدينة فأسلموا، واستومخوها ٢أن العرنيني: وقد ذكر املفسرون يف سبب نزول هذه اآلية

فانطلقوا،  ،٥ليشربوا من ألباا وأبواهلا ٤باخلروج إىل إبل الصدقة، فخرجوا، وأمر هلم بلقاح أجسامهم، فأمرهم النيب 
يف آثارهم، فما ارتفع النهار حىت جئ م،  فبعث النيب .. فلما صحوا قتلوا الراعي وارتدوا عن االسالم وساقوا اإلبل

  .يستسقون فال يسقون حىت ماتوا ٧أعينهم، وتركهم يف احلرة ٦فأمر م فقطع أيديهم وأرجلهم وتسمل
  .بعد إميام وحاربوا اهللا ورسوله، فأنزل اهللا عزوجل اآلية فهؤالء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا: قال أبو قالبة

  .. وانظروا هذا اجلزاء الذي قابلوا به اإلحسان .. انظروا املأساة اليت فعلها ارمون 
ال ينظر ـ يف احلقيقة ـ إال بعني القسوة .. فيطلب ختفيف العقوبة عنهم .. إن من ينظر إىل هؤالء بعني الرمحة 

  .اة البسطاء الذين مل يكن هلم من ذنب سوى أم أطعموهم وسقوهم وعاجلوهمألولئك الرع
  .سواء يف النظرة إليهم أو يف عقوتهم.. وهلذا فإن الشريعة تشددت مع هؤالء 

من :( نسبة هؤالء املفسدين إىل اإلسالم، وإىل أمة اإلسالم، فقال  فقد نفى رسول اهللا .. أما يف النظرة إليهم 

                                                
حاربه حماربة ، وحرابا ، أو : يقال : احلرب الّيت هي نقيض السلممن : لغة، وهي وتسمى قطع الطّريق عند أكثر الفقهاء)  ١(

  .فالنا ماله أي سلبه فهو حمروب وحريب حرب: يقال ـ وهو السلب، بفتح الراء ـ  من احلرب
الربوز ألخذ مال، أو لقتل، أو إلرعاب على سبيل ااهرة مكابرة ، اعتمادا على القوة مع البعد عـن  ـ   اصطالحاوهي ـ  

  .الغوث
  ) يفون الطريق اخلارجون بال تأويل مبنعة وبال منعة يأخذون أموال الناس ويقتلوم وخي( وعرف ابن اهلمام احملاربني بأم 

كل من قطع السبل وأخافها وسعى يف األرض فسادا بأخذ املال ، واستباحة الدماء ، وهتك ما : ( وعرفهم ابن عبد الرب بقوله
  )حرم اهللا هتكه من احملارم فهو حمارب

رب ، والذين يغلبون هو مسلم ، مكلف ، له شوكة ، ال خمتلسون يتعرضون آلخر قافلة يعتمدون اهل:( وعرفهم النووي بقوله
  )وحيث يلحق الغوث ليسوا بقطاع ، شرذمة بقوم قطاع يف حقهم ال لقافلة عظيمة 

هي خروج طائفة مسلحة يف دار اإلسالم، إلحداث الفوضى، وسـفك الـدماء،   :( وعرفها من املعاصرين سيد سابق بقوله 
 )الدين واألخالق والنظام والقانونوسلب األموال، وهتك األعراض، وإهالك احلرث والنسل، متحدية بذلك 

 . مجاعة من إحدى القبائل العربية املعروفة)  ٢(
 . أصام املرض والوخم)  ٣(
 . لقاح مجع لقحة وهي الناقة احللوب)  ٤(
 . من هذه السلسلة) معجزات علمية(ذكرنا الشبهات املرتبطة ذا يف رسالة )  ٥(
 . انوا فعلوا ذلك بالراعي فكان قصاصا، وجزاء سيئة سيئة مثلهاتفقأ، وفعل م ذلك ألم ك: تسمل)  ٦(
 . أرض خارج املدينة ذات حجارة سوداء: احلرة)  ٧(
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   ٢)١السالح فليس منا محل علينا
  ٣)من خرج على الطاعة، وفارق اجلماعة ومات، فميتته جاهلية:( هذا الفعل من اجلاهلية، فقال واعترب 

بل إنه تشدد يف كل من ميد إليهم يد العون بأي طريق من الطرق حىت أن من الفقهاء من اعترب .. ليس ذلك فقط 
  .٤املعني حماربا

من أعان على قتل مؤمن ولو بشطر كلمة لقي اهللا وهو مكتوب بني عينيه :(  ويف احلديث قال رسول اهللا 
   ٥)آيس من رمحة اهللا

  ٦)ال يقفن أحدكم موقفا يقتل فيه رجل ظلما، فإن اللعنة ترتل على من حضره حني مل يدفعوا عنه:( وقال 
    ٧)من جرح ظهر مسلم بغري حق لقي اهللا وهو عليه غضبان:( وقال
   ٨ )املؤمن محى إال حبقهظهر :( وقال 
   ٩)ال يشهد أحدكم قتيال لعله أن يكون مظلوما فتصيبه السخطة:( وقال

  .وهي عقوبة األمل اليت ال تدفع النوازع الشريرة إال ا.. فقد أنزل عليهم أشد عقوبة .. أما يف عقوبتهم  
  فما األمل الذي عاقبت به الشريعة هؤالء؟: قلنا
  ..  ١٠وهلذا، فإا عاقبتهم على أساسها.. الشريعة أا وضعت فروقا بني جرائم احملاربني لقد كان من عدالة : قال

                                                
وهو ال يعـين  .. أي ليس على طريقتنا وهدينا، فإن طريقته نصر املسلم والقتال دونه، ال ترويعه وإخافته وقتاله: ليس منا)  ١(

 . ل على كفرهتكفري احملارب إذا مل يبد منه ما يد
 . رواه البخاري ومسلم)  ٢(
 . رواه مسلم)  ٣(
اختلف الفقهاء يف حكم من يعني احملاربني جباهه أو بتكثري السواد أو بتقدمي أي عون هلم مع عدم مباشرة احملاربة علـى  )  ٤(
  :قولني

ستدلوا لذلك بأنهم متمالئون وقطـع الطّريـق   أنّ حكمه حكم املباشر، وهو قول احلنفية واملالكية واحلنابلة، وا :القول األول
حيصل بالكلّ ، وألنّ من عادة القطّاع أن يباشر البعض ، ويدفع عنهم البعض اآلخر ، فلو مل يلحق الـردء باملباشـر يف سـبب    

  .وجوب احلد ألدى ذلك إىل انفتاح باب قطع الطّريق
  . ائم الّيت ال حد فيها، وهو قول الشافعيةال حيد املعني، وإنما يعزر كسائر اجلر: القول الثاين

ونرى األرجح يف هذا أن يتشدد اإلمام يف القوانني الرادعة، مث يتعامل يف التنفيذ مع كل حالة حبسب ما تقتضـيه، فـأحوال   
 .املعينني خمتلفة، ومن اخلطأ أن يعاملوا معاملة واحدة

 . رواه ابن ماجه واألصبهاين)  ٥(
 .  والبيهقي بإسناد حسنرواه الطرباين)  ٦(
 . رواه الطرباين بإسناد جيد)  ٧(
 . رواه الطرباين)  ٨(
 . رواه أمحد بسند رجاله رجال الصحيح إال ابن هليعة)  ٩(
  :اختلف الفقهاء يف كون هذه العقوبات على التخيري أم على التنويع على قولني)  ١٠(

عية واحلنابلة والصاحبان من احلنفية، فمن قتل وأخذ املال ، قتل وصلب، ومن الشاف أنها على التنويع، وهو قول: القول األول
.. اقتصر على أخذ املال قطعت يده اليمىن ورجله اليسرى، ومن أخاف الطّريق ، ومل يقتل ، ومل يأخذ ماال نفـي مـن األرض  

.. بغريه وجيوز تركه إن رأى اإلمام املصلحة يف ذلك  والنفي يف هذه احلالة ـ عند الشافعية ـ تعزير وليس حدا ، فيجوز التعزير  
املعىن أن يقتلوا إن قتلوا، أو يصلّبوا مع القتل إن قتلوا وأخذوا املال، أو تقطّـع  : (واستدلوا لذلك بأن ابن عباس فسر اآلية فقال 
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.. والنفي.. والقطع.. والقتل مع الصلب.. القتل: لقد وضعت الشريعة الستئصال جرمية احلرابة أربع عقوبات هي
رِبونَ اللّه ورسولَه ويسعونَ في اَألرضِ فَسادا أَن ﴿ إِنما جزاء الَّذين يحا:وقد نص على هذه العقوبات يف قوله تعاىل 

  )٣٢: املائدة(يقَتلُواْ أَو يصلَّبواْ أَو تقَطَّع أَيديهِم وأَرجلُهم من خالف أَو ينفَواْ من اَألرضِ ﴾ 
  .فحدثنا عن العقوبة األوىل: قلنا
وهلذا، فإا ال .. جتب على قاطع الطريق إذا قتل باعتبارها حدا ال قصاصا  وهي..  القتلالعقوبة األوىل هي : قال

وقد وضعت الشريعة هذه العقوبة انطالقا من املعرفة بطبيعة اإلنسان، فالقاتل تدفعه إىل .. تسقط بعفو ويل اين عليه
                                                                                                                                 

) .. ، ومل يأخذوا شـيئا ومل يقتلـوا   أيديهم وأرجلهم من خالف، إن اقتصروا على أخذ املال ، أو ينفوا من األرض ، إن أرعبوا
مـن  : البقـرة (﴾  وقَالُوا كُونوا هوداً أَو نصـارى تهتـدوا  ﴿ :على التنويع ال التخيري ، كما يف قوله تعاىل ) أو(ومحلوا كلمة 

  .ية ، والنصرانيةكونوا نصارى، ومل يقع ختيريهم بني اليهود: كونوا هودا، وقالت النصارى: أي قالت اليهود )١٣٥اآلية
واستدلوا لذلك ـ أيضا ـ بأنه ال ميكن إجراء اآلية على ظاهر التخيري يف مطلق احملارب ألنّ اجلزاء على قدر اجلناية ، يـزداد    

، )٤٠من اآلية: ورىالش( ﴾وجزاُء سيئَة سيئَةٌ مثْلُها ﴿ :بزيادة اجلناية ، وينقص بنقصاا مبقتضى العقل والسمع أيضا قال تعاىل 
فالتخيري يف جزاء اجلناية القاصرة مبا يشمل جزاء اجلناية الكاملة ، ويف اجلناية الكاملة مبا يشمل جزاء اجلناية القاصـرة خـالف   

  .املعهود يف الشرع
ة على أنّ قطّاع الطّرق إذا قتلوا وأخذوا املال ، ال يكون جزاؤهم املعقول النفي وحده ، وهذا يـدلّ  زيادة على أن إمجاع األم

  .على أنه ال ميكن العمل بظاهر التخيري
أنّ التخيري الوارد يف األحكام املختلفة حبرف التخيري إنما جيري على ظاهره إذا كان سبب الوجوب واحدا كما : القول الثاين

التخيري عن ظاهره ويكون الغرض بيان احلكم لكلّ  يف كفّارة اليمني وكفّارة جزاء الصيد ، أما إذا كان السبب خمتلفا ، فإنه خيرج
  .واحد يف نفسه

ومبا أن قطع الطّريق متنوع ، وبني أنواعه تفاوت يف اجلرمية ، فقد يكون بأخذ املال فقط ، وقد يكون بالقتل ال غري ، وقـد  
فتحمل اآلية على هذا على بيـان  . .يكون باجلمع بني األمرين ، وقد يكون بالتخويف فحسب ، وهلذا كان سبب العقاب خمتلفا

حكم كلّ نوع فيقتلون ويصلّبون إن قتلوا وأخذوا املال ، وتقطّع أيديهم وأرجلهم من خالف إن أخذوا املال ال غري ، وينفـون  
  .من األرض ، إن أخافوا الطّريق ، ومل يقتلوا نفسا ومل يأخذوا ماال

غلظ واملعهود من القرآن فيما أريد به التخيري البداءة باألخف ككفّارة الـيمني ،  واستدلوا هلذا بأنّ اللّه تعاىل بدأ باألغلظ فاأل
  .وما أريد به الترتيب يبدأ فيه باألغلظ فاألغلظ ككفّارة الظّهار ، والقتل

ـ : القول الثالث اب إن أخذ قبل قتل نفس أو أخذ شيء حبس بعد التعزير حتى يتوب ، وإن أخذ ماال معصوما مبقدار النص
قطعت يده ورجله من خالف ، وإن قتل معصوما ومل يأخذ ماال قتل، وهو قول أيب حنيفة، أما إن قتل النفس وأخذ املال ، وهو 

إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خالف مثّ قتلهم ، وإن شاء قتلهم فقط ، وإن شـاء  : احملارب اخلاص فاإلمام خمير يف أمور ثالثة
امصلبهم ، واملراد بالصى ميوت وال يترك أكثر من ثالثة أيلب هنا طعنه وتركه حت.  

وال جيوز عنده إفراد القطع يف هذه احلالة بل ال بد من انضمام القتل أو الصلب إليه ، ألنّ اجلناية قتل وأخذ مـال ، والقتـل   
  .هوحده فيه القتل ، وأخذ املال وحده فيه القطع ، ففيهما مع اإلخاقة ال يعقل القطع وحد

التفصيل حبسب األحوال املختلفة، فإن قتل فال بد من قتله ، إالّ إن رأى اإلمام أنّ يف إبقائه مصلحة أعظم مـن  : القول الرابع
تخـيري  قتله، وليس له ختيري يف قطعه ، وال نفيه ، وإنما التخيري يف قتله أو صلبه، وإن أخذ املال ومل يقتل ال ختيري يف نفيه ، وإنما ال

قتله ، أو صلبه ، أو قطعه من خالف ، وإن أخاف السبيل فقط فاإلمام خمير بني قتله ، أو صلبه ، أو قطعه ، باعتبار املصـلحة   يف
  .هذا يف حق الرجال.. 

، القطع من خالف ، أو القتل ارد،  وهو قول سعيد بن املسيب وجماهـد  : أما املرأة فال تصلب ، وال تنفى ، وإنما حدها 
) أو(واحلسن وعطاء بن أيب رباح، وهو مذهب املالكية، واستدلّوا لذلك بظاهر اآلية ، فإنّ اللّه تعاىل ذكر هذه العقوبات بكلمـة  

 .وهي موضوعة للتخيري
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ريه إمنا يقتل نفسه أيضاً امتنع يف الغالب عن القتل غريزة تنازع البقاء بقتل غريه ليبقى هو، فإذا علم أنه حني يقتل غ
  .القتل

فالشريعة بذلك دفعت العوامل النفسية الداعية للقتل بالعوامل النفسية الوحيدة املضادة اليت ميكن أن متنع من 
الباً ارتكاب اجلرمية حبيث إذا فكر اإلنسان يف قتل غريه ذكر أنه سيعاقب على فعله بالقتل، فكان يف ذلك ما يصرفه غ

  .عن اجلرمية
  .فحدثنا عن العقوبة الثانية: قلنا
وقد وضعتها الشريعة عقوبة على قاطع الطريق إذا قتل وأخذ ..  ١مع الصلب القتلالعقوبة الثانية هي : قال

وهي تقابل يف عصرنا القتل رمياً بالرصاص، حيث يشد احملكوم عليه إىل خشبة على شكل الصليب، مث يطلق .. املال
  .. لرصاصعليه ا

وقد شددت الشريعة يف هذه العقوبة ألا عقوبة على جرميتني ـ القتل والسرقة معاً ـ كلتامها اقترنت 
ولذلك فإن هذه العقوبة ـ أيضا ـ حد .. باألخرى، أو ارتكبت إحدامها وهي القتل لتسهيل األخرى وهي أخذ املال

  .ال قصاص، فال تسقط بعفو ويل اين عليه
ه ملا كان احلصول على املال يشجع على ارتكاب اجلرمية وجب أن تغلظ العقوبة، حبيث إذا فكر وقد غلظت ألن

  .اجلاين يف اجلرمية وذكر العقوبة املغلظة وجد فيها ما يصرفه عن اجلرمية املزدوجة
لفتان، وقد أحسنت الشريعة يف التفريق بني عقاب القتل وحده والقتل املقترن بأخذ املال؛ ألن اجلرميتني خمت

  .وكلتامها ال تساوي األخرى، فوجب من ناحية املنطق والعقل أن ختتلف عقوبة إحدامها عن األخرى
ال أرى أي فائدة يف أي عقوبة أخرى مع عقوبة القتل، خاصة وأن الصلب مع القتل ليس إال القتل : قال رجل منا

  مصحوباً بالتهويل؛ فالصلب زيادة ال فائدة منها؟
تأديب اجلاين، وزجر غريه، وإذا كان كل تأديب لغواً بعد عقوبة : لكل عقوبة غرضان: ر، وقالابتسم عبد القاد

القتل فكل عقوبة أخرى مهما صغرت هلا أثرها يف الزجر إذا صحبت عقوبة القتل، والصلب حقيقة ال يؤثر على 
شديد، بل قد يكون هو  احملكوم عليه ـ خصوصاً إذا كان الصلب بعد املوت ـ ولكن أثر الصلب على اجلمهور

الشيء الوحيد الذي جيعل لعقوبة القتل قيمتها بني اجلمهور عامة، وبني قطاع الطرق خاصة، فالصلب له أثره الذي ال 
  .ينكر يف زجر الغري وكفه عن اجلرمية

  .فحدثنا عن العقوبة الثالثة: قلنا
                                                

  )..احلنفيـة واملالكيـة  (فذهب بعضهم إىل أنه يصلب حيا ، ويقتل مصلوبا : اختلف الفقهاء يف كيفية إقامة هذه العقوبة)  ١(
..   )املالكيـة (وذهب آخرون إىل أنه ترك ذلـك لإلمـام   ) ..  احلنفية(وذهب آخرون إىل أنه يترك مصلوبا ثالثة أيام بعد موته 

وذهب آخرون إىل أنه يصلب بعد القتل ، ألنّ اللّـه  ) ..  الشافعية(وذهب آخرون إىل أنه يصلب حيا للتشهري به، مثّ يرتل فيقتل 
  )الشافعية يف املعتمد واحلنابلة(على الصلب لفظا  تعاىل قدم القتل

إنّ اللّـه كتـب   : ( ونرى رجحان هذا القول ألن الغرض من الصلب هو التنفري والردع ال إيالم اجلاين، ويدل هلذا قوله 
  )اإلحسان على كلّ شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة

، ويصلّى عليه ، مثّ يصلب ، ويترك مصلوبا ثالثة أيام بلياليهـا وال جيـوز   وبناء على هذا يقتل احملارب، مثّ يغسل ، ويكفّن 
 .الزيادة عليها
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وقد شدد فيها مقارنة .. أخذ املال ومل يقتل وهي جتب على قاطع الطريق إذا ..  القطعالعقوبة الثالثة هي : قال
فلذلك تتم بقطع يد ارم اليمىن ورجله اليسرى دفعة واحدة؛ أي قطع يده ورجله من .. بعقوبة السرقة الصغرى 

  .خالف
وقد وضعت هذه العقوبة على نفس األساس الذي وضعت عليه عقوبة السرقة إال أنه ملا كانت اجلرمية ترتكب 

ق وبعيداً عن العمران كان قاطع الطريق يف أغلب األمر على ثقة من النجاح، ويف أمن من املطاردة، وهذا عادة يف الطر
مما يقوي العوامل النفسية الداعية للجرمية ويرجحها على العوامل الصارفة اليت تبعثها يف النفس عقوبة السرقة العادية، 

النفسية اليت تصرف عن اجلرمية مع العوامل النفسية اليت تدعو  فوجب من أجل ذلك تغليظ العقوبة حىت تتعادل العوامل
  .إليها

وهلذا، فإن عقوبة قاطع الطريق هنا تساوي عقوبة السارق إذا سرق مرتني، وهي عقوبة ال شك يف عدالتها، ألن 
خطورة قاطع الطريق ال تقل خطورة عن ضعف خطورة السارق العادي، وألن فرصة قاطع الطريق يف النجاح 

  .واإلفالت قد تزيد على ضعف فرصة السارق العادي
..  وقد رأيت أن الشريعة يف هذا اجلانب قد تساحمت مقارنة بالقانون.. أنا رجل يل عالقة بالقانون : قال رجل منا

 فالشريعة ـ كما ذكرت ـ ضاعفت العقوبة املقررة للسرقة العادية وجعلتها عقوبة لقاطع الطريق بنيما القانون املصري
جعلها مخسة أمثال العقوبة املقررة للسرقة العادية على األقل؛ ألنه يعاقب على السرقة املصحوبة بظروف بسيطة باحلبس 
ملدة ثالث سنوات، ويعاقب على السرقة اليت تقع يف الطرقات العمومية باألشغال الشاقة املؤبدة أو األشغال الشاقة 

  .ة عشر عاماً، فهي مخسة أمثال عقوبة احلبس من حيث عدد السنواتاملؤقتة، وعقوبة األشغال املؤقتة حدها مخس
  فلماذا ال تسلك الشريعة هذا املسلك املتشدد؟

  هل ترى أن هذه القوانني املتشددة من السجن واألشغال الشاقة آتت أكلها؟.. أجبين : قال
..  هلا عالقة بالسجون وقد كنت أعمل يف بعض املصاحل اليت.. صدقت يف هذا : سكت الرجل قليال، مث قال
  :أن الواقع أثبت عدم جدوى هذا النوع من العقوبات  ١وقد رأيت من خالل اإلحصائيات
باملائة من  ٤٥على أن  ١٩٣٩ -  ١٩٣٨من تقرير مصلحة السجون عن سنة  ٤٤لقد دلت اإلحصائية رقم 

، هم مبدد تتراوح بني مخسة عشر يوماً وسنةاحملكوم عليهم باألشغال الشاقة عادوا إىل ارتكاب اجلرائم بعد اإلفراج عن
باملائة من احملكوم عليهم باإلرسال إلصالحية الرجال ما كادوا خيرجون من  ٤٣بل إن هذه اإلحصائية تدل على أن 

يوماً وسنة من تاريخ  ٢١وأم ارتكبوا جرائمهم يف مدة تتراوح بني ، اإلصالحية حىت ارتكبوا جرائم أعادم إليها
وأن ارم ال خيرج ، واملفروض أن عقوبة اإلرسال إىل اإلصالحية من أكثر العقوبات ردعاً، من اإلصالحيةخروجهم 

  .منها إال بعد أن تتوافر األدلة على تركه اإلجرام وميله إىل االستقامة
من تقرير مصلحة السجون على أن حوايل ثلث املوجودين يف إصالحية الرجال  ٤٧ودلت اإلحصائية رقم 

                                                
وحنن ننبـه  .. ، وللزمن دوره ـ كما نعلم ـ يف هذا   )التشريع اجلنائي يف اإلسالم(هذه اإلحصائيات منقولة من كتاب ) ١(

وهلذا مل نعتمد األسس العلمية الـيت جتـرى يف   .. توضيح الفكرة وإمنا ذكرنا ل.. هنا إىل أنا مل نذكر األرقام هنا لغرض األرقام 
 . اإلحصائيات عادة
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  ..لوها للمرة الثانية والثالثة والرابعةدخ
من تقرير مصلحة السجون لسنة  ٤٦ومما يدل على أثر السجن بصفة عامة يف نفوس ارمني اإلحصائية رقم 

، فهي تشري إىل أ نصف من يف اإلصالحية تقريباً هلم سوابق يف اإلجرام من مخس مرات إىل عشر، ١٩٣٩ -  ١٩٣٨
وأن الباقني تتراوح سوابقهم بني مخس عشرة سابقة ، ر سوابق إىل مخس عشرة سابقةوأن حوايل الثلث هلم من عش

  .فلو أن السجن يردع ارمني حقيقة ملا عاد ارم لإلجرام مخس مرات وعشر مرات وأربعني مرة، وأربعني سابقة
فقد ، ود سنة بعد أخرىومما يدل ـ أيضاً ـ على أن عقوبة احلبس ليس هلا أثر على ارمني ازدياد جرائم الع

، ١٩٣٧ -  ١٩٣٦جناية يف سنة  ٩٣٩مث ارتفعت إىل ، ١٩٣٦ -  ١٣٥جناية يف سنة  ٨٧٢وصلت هذه اجلرائم إىل 
  .وجنايات العود هذه ال تقع إال من ارمني أرباب السوابق املتعددة، جناية يف السنة اليت تليها ١٠٢٣مث بلغت 
  .شرعتها الشريعة لردع احملاربني فحدثنا عن العقوبة الرابعة اليت: قلنا

وجتب على قاطع الطريق إذا أخاف الناس ومل يأخذ ماالً ومل ..  ١النفيالعقوبة الرابعة هي : قال عبد القادر
  .. يقتل

وسر اختيار الشارع هلذا النوع من العقوبة هو أن قاطع الطريق الذي خييف الناس وال يأخذ منهم ماالً وال يقتل 
  . ا يقصد الشهرة وبعد الصيت، فعوقب بالنفي الذي يؤدي إىل اخلمول وانقطاع الذكرمنهم أحداً إمن

باإلضافة إىل أنه بتخويف الناس نفى األمن عن الطريق وهو بعض األرض، فعوقب بنفي األمن عنه يف كل 
  .األرض

املضادة اليت تصرف عن ويف كال العلتني تدفع العوامل النفسية اليت تدعو للجرمية بالعوامل النفسية الوحيدة 
وهو إذا فكر يف .. فاحملارب إذا فكر يف اجلرمية لتجلب له الشهرة ذكر العقوبة فعلم أا جتر عليه اخلمول .. اجلرمية

اجلرمية ليخيف الناس وينفي األمن عنهم يف بعض األرض ذكر العقوبة فعلم أنه سينفي عنه األمن يف كل األرض، 
ـ العوامل النفسية الصارفة عن اجلرمية على العوامل النفسية الداعية إليهاوحينئذ ترجح ـ يف أغلب األ   .حوال 

ـ تقابل عقوبة اإلرسال إىل اإلصالحية اليت عرفتها أخرياً  ٢وعقوبة النفي ـ كما هي يف بعض املذاهب الفقهية
ري حمددة بشرط أن ال حيبس القوانني الوضعية، تلك العقوبة اليت تقوم على حبس احملكوم عليه يف مكان خاص مدة غ

                                                
وفسره مالك علـى أنـه   .. اختلف الفقهاء يف املراد بالنفي ففسره أبو حنيفة  على أنه حبسه حتى تظهر توبته أو ميوت)  ١(

وفسره احلنابلة بأن يشردوا فـال  .. س أو غريه كالتغريب وفسره الشافعي باحلب.. إبعاده عن بلده إىل مسافة البعد ، وحبسه فيه 
  .يتركوا يف بلد يستقرون فيه

وقد اختلف الفقهاء يف تنفيذ هذه العقوبة يف املرأة فذهب الشافعية واحلنابلة إىل أنها تغرب، واشترطوا لذلك أن خيرج معهـا  
غرب إىل دون مسافة القصر لتقرب من أهلها فيحفظوها، وعند الشافعية حمرمها، فإن مل خيرج معها حمرمها فعند أمحد رواية أنها ت

وهو ما نراه راجحـا ملـا ورد يف النصـوص مـن     .. وذهب املالكية إىل أنه ال تغريب على املرأة وال صلب .. يؤخر التغريب 
 .املعامالت اخلاصة للمرأة بسبب ضعفها

ن النفي يكون من بلد إىل بلد داخل حدود دار اإلسالم، علـى أن التقـل   وهو الذي رجحه عبد القادر عودة، وهو أ)   ٢(
املسافة بني البلدين عن مسافة القصر، وعلى أن حيبس اجلاين يف البلد الذي ينفى إليه، وليس للحبس أمد معني بل هو متوقف على 

  . ظهور توبة احملكوم عليه وصالحه فإن ظهرت أطلق سراحه
العقوبة جيب أن يكون هلا معىن؛ ألن نقل قاطع الطريق من بلد إىل آخر ال معىن له إذا بقى مطلـق   واستدل هلذا الترجيح بأن

 .السراح، وال مينعه أن يفعل ما فعله من قبل، فلكي يكون للنفي معناه جيب أن حيبس
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وهذه العقوبة تطبيق لنظرية العقوبة غري احملددة، وهي من أحدث .. أكثر من مدة معينة، انتظارا لتوبته وصالحه 
  .نظريات العقاب يف القوانني الوضعية

من التعسف يف  الضوابط اليت تضبط احلدلقد ذكرت لنا يف كل حد من احلدود السوابقة : قال رجل منا
  فما ضوابط هذا احلد؟.. يقهتطب

  .. فمنهم املتشدد املمعن يف تشدده، ومنهم املتساهل املمعن يف تساهله .. لقد اختلفت نظرات الفقهاء هلذا : قال
إن احملارب هو املكابر، املخيف ألهل الطريق، :( الذي ذكر شروط احملارب بقوله ١فمن املتشددين ابن ابن حزم

بسالح أم بال سالح أصال، سواء ليال أم ارا، يف مصر أم فالة، أم يف قصر اخلليفة، أم  املفسد يف سبل االرض، سواء
يف اجلامع سواء، وسواء، فعل ذلك جبند أم بغري جند، منقطعني يف الصحراء أم أهل قرية، سكانا يف دورهم أم أهل 

رب املارة وأخاف السبيل بقتل حصن كذلك، أم أهل مدينة عظيمة أم غري عظيمة، كذلك واحد أم أكثر، كل من حا
  )نفس أو أخذ مال، أو جلراحة، أو النتهاك عرض، فهو حمارب عليه وعليهم، كثروا أو قلوا

هي خروج طائفة مسلحة يف دار اإلسالم، :( ومنهم الفقيه املعاصر سيد سابق الذي قال عند تعريفه للحرابة
راض، وإهالك احلرث والنسل، متحدية بذلك الدين إلحداث الفوضى، وسفك الدماء، وسلب االموال، وهتك األع

  .واالخالق والنظام والقانون
وال فرق بني أن تكون هذه الطائفة من املسلمني، أو الذميني، أو املعاهدين أو احلربيني، مادام ذلك يف دار 

  .اإلسالم، وما دام عدواا على كل حمقون الدم، قبل احلرابة من املسلمني والذميني
حقق احلرابة خبروج مجاعة من اجلماعات، فإا تتحقق كذلك خبروج فرد من االفراد، فلو كان لفرد من وكما تت

االفراد فضل جربوت وبطش، ومزيد قوة وقدرة يغلب ا اجلماعة على النفس واملال، والعرض، فهو حمارب وقاطع 
  .طريق

ابة خطف االطفال، وعصابة اللصوص للسطو ويدخل يف مفهوم احلرابة العصابات املختلفة، كعصابة القتل، وعص
على البيوت، والبنوك، وعصابة خطف البنات والعذارى للفجور ن، وعصابة اغتيال احلكام ابتغاء الفتنة واضطراب 

  .االمن، وعصابة إتالف الزروع وقتل املواشي والدواب
عترب حماربة للجماعة من جانب وكلمة احلرابة مأخوذة من احلرب، الن هذه الطائفة اخلارجة على النظام ت

وحماربة للتعاليم االسالمية اليت جاءت لتحقق أمن اجلماعة وسالمتها باحلفاظ على حقوقها، من جانب آخر، فخروج 
  ٢ )هذه اجلماعة على هذا النحو يعترب حماربة

..  ٢ود السالح معهمووج..  ١والتكليف..  ٣االلتزام: ومن املتساهلني من الفقهاء من اعترب يف شروط احلرابة 

                                                
لصور، يعتـرب حماربـا   ويشاركه يف ذلك املالكية، الن كل من أخاف السبيل على أي حنو من االحناء، وبأي صورة من ا)  ١(

 . مستحقا لعقوبة احلرابة
 . ٢/٤٦٤: فقه السنة)  ٢(
وذلك يتحقق بأن يكون مسلما ، أو .. نص أكثر الفقهاء على أنه يشترط يف احملارب أن يكون ملتزما بأحكام الشريعة )   ٣(

  .نوهلذا فإنه ال حيد احلريب ، وال املعاهد ، وال املستأم.. ذميا ، أو مرتدا 
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  ..  ١و ااهرة..  ٤والذّكورة..  ٣والبعد عن العمران

                                                                                                                                 
، وهـؤالء  )٣٤:املائدة( ﴾  إِلَّا الَّذين تابوا من قَبلِ أَنْ تقْدروا علَيهِم فَاعلَموا أَنَّ اللَّه غَفُور رحيم﴿ :واستدلوا هلذا بقوله تعاىل 

فَر لَهم ما قَد سلَف وإِنْ يعودوا فَقَـد مضـت   قُلْ للَّذين كَفَروا إِنْ ينتهوا يغ﴿ :تقبل توبتهم قبل القدرة ، وبعدها ، لقوله تعاىل 
نيلالْأَو تن٣٨:ألنفال(﴾  س( وقوله ،  ) :ما كان قبله اإلسالم جيب(  

  ..أما الذّمي فقد التزم أحكام الشريعة، وهلذا، فإن له ما لنا ، وعليه ما علينا
باب، وبذلك يشمل حد احلرابة كل من تسول له نفسه بإذية اآلمـنني مهمـا   ونرى أن األرجح يف هذا هو التشديد يف هذا ال

وال فرق بني أن تكون هذه الطائفة ـ أي احملاربني ـ من   :( كان دينه وانتماؤه، وقد نص على هذا الترجيح سيد سابق يف قوله 
دام عدواا على كل حمقون الدم، قبل احلرابة من  املسلمني، أو الذميني، أو املعاهدين أو احلربيني، مادام ذلك يف دار االسالم، وما

 )املسلمني والذميني
.. اتفق الفقهاء على أن البلوغ والعقل شرطان يف عقوبة احلرابة، ألنهما شرطا التكليف الّذي هو شرط يف إقامة احلدود)   ١(

  :واختلفوا يف حد من اشترك مع الصيب وانون يف قطع الطّريق على قولني
أنّ احلد ال يسقط عنهم وعليهم احلد، وهو قول اجلمهور، وقد نص على ذلك احلنابلة، وهو مقتضـى كـالم   : قول األولال

  .الشافعية واملالكية، واستدلوا لذلك بأا شبهة اختص ا واحد فلم يسقط احلد عن الباقني، كما لو اشتركوا يف الزىن بامرأة
قطّاع صيب أو جمنون أو ذو رحم حمرم من أحد املارة فال حد على أحد منهم ، باشر العقالء الفعل إذا كان يف ال: القول الثاين

أم مل يباشروا، وهو قول احلنفية، واستدلوا لذلك بأنها جناية واحدة قامت بالكلّ ، فإن مل يقع فعل بعضهم موجبا للحد ، كـان  
  .فعل الباقني بعض العلّة فلم يثبت به احلكم

باإلضافة إىل أن حـد احلرابـة   .. حىت ال يستغل الصبيان واانني لدرء احلدود .. ى أن األرجح يف هذا هو القول األول ونر
 .مبين على الشدة، وهذا من التساهل الذي قد يشجع احملاربني

  :اختلف الفقهاء يف اشتراط السالح يف احملارب على قولني)   ٢(
احملارب سالح مهما كان نوعه، حىت لو كان حجارة أو عصيا، فـإن تعرضـوا للنـاس    يشترط أن يكون مع : القول األول

  .بالعصي واحلجارة فهم حماربون، أما إذا مل حيملوا شيئا فليسوا مبحاربني، وهو قول احلنفية واحلنابلة
لضرب جبمع الكـف، وهـو قـول    ال يشترط محل السالح، بل يكفي القهر والغلبة وأخذ املال ولو باللّكز وا: القول الثاين
  .املالكية والشافعية

بل قد يكون ضرره أكثـر مـن كـثري مـن     .. ونرى رجحان هذا القول، ألن اللكز والضرب سالح من األسلحة املعتربة 
 .األسلحة

  :اختلف الفقهاء يف هذا الشرط على قولني)  ٣(
الغوث، ولفقد الغوث أسباب كثرية ، فقد يكون للبعـد عـن    ال يشترط البعد عن العمران، وإنما يشترط فقد: القول األول

فإن دخل قوم بيتا وشهروا السالح ومنعـوا أهـل   .. العمران أو السلطان، وقد يكون لضعف أهل العمران ، أو لضعف السلطان
احلنفية وكثري من أصحاب البيت من االستغاثة فهم قطّاع طرق يف حقّهم، وهو قول املالكية والشافعية وهو رأي أيب يوسف من 

أمحد، واستدلّوا لذلك بعموم آية احملاربة ، وألنّ ذلك إذا وجد يف العمران واألمصار والقرى كان أعظم خوفا وأكثـر ضـررا ،   
  .فكان أوىل حبد احلرابة

ا مبحـاربني، وهـو   اشتراط البعد عن العمران، فإن حصل منهم اإلرعاب وأخذ املال يف القرى واألمصار فليسو :القول الثاين
قول احلنفية وهو املذهب عند احلنابلة، ، واستدلوا لذلك بأنّ الواجب يسمى حد قطّاع الطّرق ، وقطع الطّريـق إنمـا هـو يف    
الصحراء ، وألنّ من يف القرى واألمصار يلحقه الغوث غالبا فتذهب شوكة املعتدين ، ويكونون خمتلسني وهو ليس بقاطع ، وال 

  .حد عليه
بل قد تكون احلرابة يف .. القول األول ألن مبىن احلرابة على التشديد، وال فرق يف التشديد بني العمران وغريه  ونرى رجحان

 . العمران أكثر خطرا منها يف البنيان
  :اختلف الفقهاء يف اشتراط الذكورة يف احملاربني على قولني)   ٤(
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  هل يفيت فيه واه؟.. فماذا يفعل اإلمام احلاكم أمام هذا اخلالف؟ : قال الرجل
  .هو ينظر يف اخلالف مع اخلرباء واملستشارين ليتناول منه ما يصلح به الواقع الذي أمر بإصالحه.. ال : قال

  .وهو يرى أقواال متناقضة.. كيف؟ : قال الرجل
وإمنا أخرج العقوبة من كوا حدا إىل .. ألن الذي تساهل مل يتساهل مطلقا .. هي ليست متناقضة .. ال : قال

  .ويف التعزير لإلمام السلطة بأن خيتار منه ما يراه رادعا.. كوا تعزيرا 
  فما نواحي الرمحة اليت تكتنف هذه العقوبة؟: قلنا
فهي أنه ال حيكم على أحد بكونه حماربا إال إذا ثبت عنه ذلك بالدليل القاطع .. أما األوىل .. مها رمحتان  :قال

  .فالشريعة تدرأ احلدود بالشبهات.. ٢النايف للشبهة
ويف ذلك احلني ختفف عنهم العقوبات، وال يبقى ..  ٣هي أا أعطت فرصة للمحاربني للتراجع والتوبة.. والثانية 

لقد قال اهللا تعاىل يذكر ذلك، ويعقب به آية .. إال ما يرتبط حبقوق العباد اليت ميكن أن يتصاحلوا فيها فيما بينهم منها
  )٣٤:املائدة(﴿ إِلَّا الَّذين تابوا من قَبلِ أَنْ تقْدروا علَيهِم فَاعلَموا أَنَّ اللَّه غَفُور رحيم ﴾ :العقوبة 

                                                                                                                                 
وهو قول املالكية والشافعية واحلنابلة، واستدلوا لذلك بأنه ال تأثري لألنوثة على ال يشترط يف احملارب الذّكورة،  :القول األول

  .احلرابة، فقد يكون للمرأة من القوة والتدبري ما للرجل فيجري عليها ما جيري على الرجل من أحكام احلرابة
اخلـروج علـى وجـه    : ك بأنّ ركن احلرابة هو يشترط يف احملارب الذّكورة، وهو قول احلنفية، واستدلوا لذل: القول الثاين

  .احملاربة واملغالبة، وال يتحقّق ذلك يف النساء عادة لرقّة قلون وضعف بنيتهن ، فال يكن من أهل احلرابة
 وهلذا ال يقتلن يف دار احلرب ، وال حيد كذلك من يشاركهن يف القطع من الرجال ـ عند أيب حنيفة وحممد ـ سواء باشروا  

  .اجلرمية أم مل يباشروا
إذا باشرت املرأة القتال وأخذ املال ، حيد الرجال الّذين يشاركوا ، ألنّ امتناع وجوب احلد على املـرأة  : وقال أبو يوسف 

ـ   ال ميتنـع  ليس لعدم األهلية ، ألنها من أهل التكليف ، بل لعدم احملاربة عادة ، وهذا مل يوجد يف الرجال الّذين يشـاركوا ، ف
  .وجوب احلد عليهم

أمـا  .. يف املسألة هو التشديد يف هذا الباب من ناحية القوانني حىت تردع كل من حتدثه نفسه ذه اجلرمية  ونرى أن األرجح
 .ونرى أن من التساهل التعامل مع املرأة حبسب ما يقتضيه ضعفها الفطري.. يف التطبيق فيتساهل فيه 

يأخذ قطّاع الطّريق املال جهرا، فإن أخذوه خمتفني فهم سراق ، وإن اختطفوا وهربوا فهم منتهبون وال يراد بااهرة أن )  ١(
ومثل ذلك إن خرج الواحد ، واالثنان على آخر قافلة ، فاستلبوا منها شيئا ، فليسوا مبحاربني ألنهم ال يعتمـدون  .. قطع عليهم 

 .هم ، فهم قطّاع طرقعلى قوة ومنعة، وإن تعرضوا لعدد يسري فقهرو
نص الفقهاء على أنّ جرمية احلرابة تثبت قضاء باإلقرار ، أو بشهادة عدلني، أو بشهادة الرفقة يف احلرابة، فإذا شهد على )   ٢(

احملارب اثنان من املقطوع عليهم لغريمها ومل يتعرضا ألنفسهما يف الشهادة قبلت شهادما ، وليس على القاضي البحـث عـن   
ضوا ألنفسهما بأن يقوالكوا إذا تعربـوا   : ما من املقطوع عليهم ، وإن حبث مل يلزمهم اإلجابة ، أمقطعوا علينا الطّريـق ، و

ونص املالكية على أنه تقبل شهادم يف هذه احلالة ، وتقبل عنـده يف  .. أموالنا مل يقبال ، ال يف حقّهما وال يف حق غريمها للعداوة
لسماع، حتى لو شهد اثنان عند احلاكم على رجل اشتهر باحلرابة أنه هو املشتهر باحلرابة تثبت احلرابة بشهادما احلرابة شهادة ا
 .وإن مل يعايناه

إِلَّا الَّذين تـابوا  ﴿ :وذلك لقوله تعاىل .. نص الفقهاء على أن حد احلرابة يسقط عن احملاربني بالتوبة قبل القدرة عليهم )   ٣(
نم يمحر غَفُور وا أَنَّ اللَّهلَمفَاع هِملَيوا عرقْدلِ أَنْ ت٣٤:املائدة(﴾  قَب (  

ولكن هذه التوبة ال أثر هلا إال فيما يرتب حبق اللّه ، وهو حتتم القتل ، والصلب ، والقطع من خالف ، والنفي، أما حقـوق  
من املال ـ عند اجلمهور ـ إن كان املال قائما ، ويقتص منهم إذا قتلـوا ، وال    اآلدميني فال تسقط بالتوبة، فيغرمون ما أخذوه 
 .يسقط إالّ بعفو مستحق احلق يف مال أو قصاص



 ٣١٠ 

  :البغي
  .١دثنا عن العقوبات اليت شرعتها الشريعة لردع البغاةفح: قلنا
وكل ذلك ال يتم إال .. لقد عرفتم أن من مقاصد الشريعة حفظ األمن ورعاية العدالة وتوفري االستقرار : قال

.. ولذلك كان حفظ هذا النظام مقصدا من مقاصد الدين .. حتت نظام سياسي يسوس الرعية ويؤمها وحيفظ نظامها 
  .بغي الذي هو حتطيم هذا النظام خرقا خطريا لتلك املقاصد الرفيعة اليت ال تستقر احلياة إال اوكان ال

نظام يعتمد .. وهلذا بدأت الشريعة يف توفري هذه القناعات وتربية النفوس عليها بوضع نظام سياسي ممتلئ بالعدالة 
فليس هناك شيء يقطع دابر البغي والبغاة .. ة ورمحةعلى حاكم تقي ورع عامل خبري ميأل األرض اليت يليها عدال وأمان

  .مثل العدالة
ثالثة : (  ففي احلديث قال رسول اهللا ..  ٢بعد ذلك حرمت الشريعة نكث البيعة إال يف الضرورات القصوى
ابن السبيل ،  رجل على فضل ماء بالفالة مينعه: ال يكلمهم اهللا يوم القيامة وال ينظر إليهم وال يزكيهم وهلم عذاب أليم 

ورجل بايع رجال سلعة بعد العصر فحلف باهللا ألخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غري ذلك ، ورجل بايع إماما ال 
  ٣)يبايعه إال لدنيا ، فإن أعطاه منها وىف وإن مل يعطه منها مل يف

﴿ إِنما السبِيلُ :تعاىل  وهو اخلروج على اإلمام ولو جائرا إال للضرورة الشديدة، قال.. بعد ذلك حرمت البغي 
 ﴾ يمأَل ذَابع ملَه كأُولَئ قرِ الْحيضِ بِغي الْأَرونَ فغبيو اسونَ النمظْلي ينلَى الَّذ٤٢:الشورى(ع (  

ى إن اهللا أوحى إيل أن تواضعوا حىت ال يبغي أحد على أحد وال يفخر أحد عل: ( ويف احلديث قال رسول اهللا 
  ٤)أحد

ما من ذنب أجدر من أن يعجل اهللا لصاحبه العقوبة يف الدنيا مع ما يدخر له يف اآلخرة من البغي : ( وقال 
   ٥)وقطيعة الرحم

   ٦)ليس شيء مما عصي اهللا به هو أعدل عقابا من البغي: (وقال 
  ..بعد ذلك كله جاءت العقوبات الرادعة لتخاطب النفوس اليت ال يقهرها إال األمل 

  فما هذه العقوبة؟: قلنا
﴿  وإِن طَائفَتان :لقد اعتربت الشريعة البغاة مفسدين يف األرض، وهلذا حكمت عليهم بالقتل، قال تعاىل : قال

غبي تلُوا الَّتى فَقَاترلَى اُألخا عماهدإِح تغا فَإِن بمهنيوا بحللُوا فَأَصتاقْت نِنيمؤالْم نيم  ﴾ رِ اللَّهيَء إِلَى أَمفى تتح
  )٩: احلجرات(

                                                
اخلارجون من املسلمني عن طاعة اإلمام احلـق  (ـ عرف البغاة بأنهم   اصطالحاـ الظلم واالعتداء، و ـ    لغةالبغي ـ  )  ١(

  )االمتناع من أداء احلق الواجب الّذي يطلبه اإلمام ، كالزكاة: ( مبرتلة البغي، ويعترب)بتأويلٍ ، وهلم شوكة
 .وهم الثّابتون على مواالة اإلمام)  أهل العدل(ويطلق الفقهاء على من سوى البغاة اسم 

 . من هذه الرسالة) النظام(من فصل ) السياسة(تفاصيل ذلك يف مبحث : انظر)  ٢(
 . رواه البخاري ومسلم)  ٣(
 . رواه مسلم)  ٤(
 . رواه الترمذي وقال حسن صحيح وابن ماجه واحلاكم وقال صحيح اإلسناد)  ٥(
 . رواه البيهقي)  ٦(



 ٣١١ 

  ١)أميا رجل خرج يفرق بني أميت فاضربوا عنقه: (  ويف احلديث قال رسول اهللا 
وهنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر املسلمني وهم مجيع فاضربوه  ٢سكون بعدي هنات: (  وقال 

  ٣)بالسيف كائنا من كان
   ٤)كم مجيع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق مجاعتكم فاقتلوهمن أتاكم وأمر: ( وقال 
  ٥)إذا بويع خلليفتني فاقتلوا اآلخر منهما: ( وقال 
يغضب  ٧، ومن قاتل حتت راية عمية٦من خرج من الطاعة وفارق اجلماعة فمات مات ميتة جاهلية: ( وقال 

تلته جاهلية، ومن خرج على أميت يضرب برها وفاجرها ، وال لعصبية، أو يدعو إىل عصبية، أو ينصر عصبية، فقتل فق
  ٨)يتحاشى من مؤمنها وال يفي لذي عهد عهده فليس مين ولست منه

من خلع يدا من طاعة لقي اهللا يوم القيامة ال حجة له ، ومن مات وليس يف عنقه بيعة مات ميتة : ( وقال 
  ٩)جاهلية

صرب عليه ، فانه ليس أحد يفارق اجلماعة شربا فيموت إال مات ميتة من رأى من أمريه شيئا يكرهه فلي: ( وقال 
  ١٠)جاهلية

مل يكن نيب قبلي إال كان حقا عليه أن يدل أمته على خري ما يعلمه خريا هلم وينذرهم ما يعلمه شرا هلم : ( وقال 
ئ فنت فريقق بعضها بعضا ، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها يف أوهلا وسيصيب آخرها بالء شديد وأمور تنكروا ، وجت

هذه هذه ، فمن أحب منكم أن يزحزح : وجتئ الفنت فيقول املؤمن هذه مهلكيت مث تنكشف وجتي الفتنة فيقول املؤمن 
عن النار ، ويدخل اجلنة فلتأته منيته وهو يؤمن باهللا واليوم اآلخر وليأت إىل الناس الذي حيب أن يؤتى إليه ، ومن بايع 

  ١١)يده ومثرة قلبه فليطعمه ما استطاع فان جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق اآلخر إماما فأعطاه صفقه
أذكركم اهللا ال تبغوا على أمىت بعدي سيكون بعدي أمراء فأدوا طاعتهم فإن األمري مثل ان يتقى به فإن : (وقال 

ء ، إن األمري إذا ابتغى الريبة يف أصلحوا أموركم خبري فلكم وهلم ، وإن أساءوا فيما أمروكم فهو عليهم وأنتم منه برا

                                                
 . رواه النسائي)  ١(
 . أي شدائد وأمور عظام: هنات )  ٢(
 . رواه مسلم وأبو داود والنسائي واحلاكم)  ٣(
 . رواه مسلم)  ٤(
 . رواه مسلم)  ٥(
/  ١٢شرح النووي على صـحيح مسـلم،   . أي مات على صفة موم من حيث هم فوضى ال إمام هلم: يةميتة جاهل)  ٦(
 .، وليس املراد أنه ميوت كافرا، بل ميوت عاصيا٤٨١
الضاللة ، كالقتال يف العصبية واالهواء ، وحكى بعضم فيها ضم العني، ومنـه حـديث   : هي فعيله ، من العماء : عمية)  ٧(

 ) ٣٠٤/  ٣(النهاية . (أي ميتة فتنة وجهالة) وت ميتة عميةلئال من(الزبري 
 . رواه أمحد ومسلم والنسائي)  ٨(
 . رواه مسلم)  ٩(
 . رواه أمحد ومسلم)  ١٠(
 . رواه أمحد ومسلم والنسائي وابن ماجة)  ١١(



 ٣١٢ 

  ١)الناس أفسدهم
من عقر يمة ذهب ربع أجره ، ومن حرق خنال ذهب ربع أجره ، ومن غش شريكا ذهب ربع أجره : ( وقال 

  ٢)ومن عصى إمامه ذهب أجره كله
  ٣)قتلوهإذا خرج عليكم خارج وأنتم مع رجل مجيعا ويريد أن يشق عصا املسلمني ويفرق مجعهم فا: ( وقال 
إنه كائن من بعدي سلطان فال تذلوه ، فمن أراد أن يذله فقد خلق ربقة االسالم من عنقه وليس مبقبول : ( وقال 

  ٥)اليت ثلم وليس بفاعل مث يعود فيكون فيمن يعزه ٤منه حىت يسد ثلمته
ه توبة إال أن يسدها إنه سيكون بعدي سلطان فأعزوه فانه من أراد ذله ثغر ثغرة يف االسالم وليست ل: ( وقال 

  ٦)وليس بساد هلا إىل يوم القيامة
أفال : ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون ، فمن كره برئ ومن أنكر سلم ولكن من رضي وتابع ، قالوا : ( وقال 

  .٧ال ما صلوا: نقاتلهم ؟ قال 
ية اهللا ، ون اهللا إمنا بعثين متسكوا بطاعة أئمتكم وال ختالفوهم فان طاعتهم طاعة اهللا وإن معصيتهم معص: ( وقال 

أدعوا إىل سبيله باحلكمة واملوعظة احلسنة فمن خلفين يف ذلك فهو مين وأنا منه ، ومن خالفين يف ذلك فهو من 
اهلالكني ، وقد برئت منه ذمة اهللا وذمة رسوله ، ومن ويل من أمركم شيئا فعمل بغري ذلك فعليه لعنة اهللا واملالئكة 

يليكم أمراء إن استرمحوا مل يرمحوا ، وإن سئلوا احلقوق مل يعطوا ، وإن أمروا باملعروف أنكروا والناس أمجعني ، وس
وستخافوم ويفترق مألكم فيهم حىت ال حيملوكم على شئ إال أحتملتم عليه طوعا أو كرها فأدىن احلق عليكم أن ال 

  ٨)تأخذوا منهم العطاء وال حتضروهم يف املال
لذين حتبوم وحيبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار أئمتكم الذين تبغضوم خيار أئمتكم ا:( وقال

ال : ال ما أقاموا فيكم الصالة قال : يا رسول اهللا أفال ننابذهم بالسيف ؟ قال : ويبغضونكم وتلعنوم ويلعنونكم قيل 
  ٩)ه وال ترتعوا يدا من طاعةما أقاموا فيكم الصالة ، وإذا رأيتم من والتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمل

أال ترى أن هذه النصوص تنسف كل ما ذكرته وما ذكره أصحابك من دعوة اإلسالم للعدالة ولو :قال رجل منا
  بالنهوض يف وجوه احلكام؟

                                                
 . رواه الطرباين يف الكبري)  ١(
 . رواه والديلمي ، وابن النجار)  ٢(
 . الكبري رواه الطرباين يف)  ٣(
  -مـن بـاب ضـرب     -اخللل ، واجلمع ثلم مثل غرفة وغرف ، وثلمت االناء ثلما : الثلمة يف احلائط وغريه : ثلمته )  ٤(

 )  ١١٦/  ١(املصباح املنري (كسرته من حافته فانثلم وتثلم هو 
 . رواه أمحد والبيهقي يف الشعب)  ٥(
 . رواه البخاري يف تارخيه والروياين)  ٦(
 . رواه مسلم وأبو داود)  ٧(
رواه اهليثم بن كليب الشاشي، وابن منده والطرباين يف الكبري والبغوي وابن عساكر، وفيه حممد بـن سـعيد الشـامي    )  ٨(
 .متروك
 . رواه مسلم)  ٩(



 ٣١٣ 

ولكن العنف ال يولد إال .. العدالة ميكن أن تطلب بطرق كثرية .. فرق كبري بني طلب العدالة وبني الفتنة : قال
ويف نفس الوقت مل تغفل واجب األمر .. ولذلك حذرت الشريعة منها .. والفتنة حترق األخضر واليابس .. الفتنة 

  .بالعدالة بالطرق اليت شرعتها
  .وال ميكن أن تتحقق العدالة من دون أمن.. حسىن العدالة، وحسىن األمن : وهي بذلك قد مجعت بني احلسنيني

  :الردة
  .املرتدين شرعت لردع فحدثنا عن العقوبات اليت: قلنا
ذلك أا دم األساس الذي يقوم عليه اتمع .. جرمية من اجلرائم الكربى  ١لقد اعتربت الشريعة الردة: قال
  :فلذلك عاجلت أمرها قبل استفحاله من نواح خمتلفة.. وهو أساس اإلميان والسلوك الذي يقتضيه اإلميان .. اإلسالمي 
وال حيق ألحد أن يلزم أحدا بالدين، .. فلإلنسان أن خيتار الدين الذي يشاء .. ية شرعت احلرية الدين.. أوال 

﴿ لَا إِكْراه في :لقد عمق القرآن الكرمي هذه احلقيقة يف أذهان املؤمنني عندما قال هلم.. ذلك أنه شأن بني العبد وربه  
﴾يالْغ نم دشالر نيبت ينِ قَد٢٥٦:البقرة(الد(  

نتم ترون أن اآلية صرحية بأنه ال إكراه وال قهر يف اعتناق الدين، وإمنا ذلك متروك لعقل اإلنسان وتفكريه غري أ
  . املأسور لتعصب أو هوى أو تقليد أو حظ نفس

 .فمن شرح اهللا صدره لإلسالم دخله، ومن ختم على مسعه وبصره، ترك وشأنه دون قسر على الدين
ألن اإلسالم ال يكون إال .. واعترب املكره على اإلسالم غري مسلم.. إلسالم من الذنوبوهلذا اعترب اإلكراه على ا

  .عن قناعة
لقد روي يف سبب نزول اآلية السابقة أن املرأة اليت كانت ال يعيش هلا ولد جتعل على نفسها إن عاش أن وده، 

، فرتلت )أي ال ندعهم يعتنقون اليهودية( أبناءنا  ال ندع: فلما أجليت بنو النضري، كان فيهم من أبناء األنصار، فقالوا
  .٢اآلية تنهاهم عن ذلك

  ..  انظروا
فرغم أن حماوالت اإلكراه كانت من آباء يريدون محاية أبنائهم من التبعية ألعدائهم احملاربني الذين خيالفوم يف 

وهم صغار، ورغم ما كان يسود العامل كله  دينهم وقوميتهم، ورغم الظروف اخلاصة اليت دخل ا األبناء دين اليهودية
حينذاك من موجات االضطهاد للمخالفني يف املذهب، فضالً عن الدين، كما كان يف مذهب الدولة الرومانية اليت 

اها حينا بني التنصر والقتل، فلما تبنت املذهب امللكاين أقامت املذابح لكل من ال يدين به من املسيحيني - خيرت رعاي
  .ليعاقبة وغريهممن ا

  .. ٣رغم كل هذا، رفض القرآن اإلكراه 
﴿ ولَو شاَء ربك لََآمن من في الْأَرضِ كُلُّهم جميعا أَفَأَنت تكْرِه الناس حتى يكُونوا :لقد قال القرآن يف آية أخرى

                                                
 . كفر املسلم بقولٍ صريحٍ أو لفظ يقتضيه أو فعلٍ يتضمنه: واصطالحا.. الرجوع عن الشيء: لغةًالردة )  ١(
رواه أبو داود والنسائي وابن أيب حامت وابن حيان يف صحيحه، وهكذا ذكر جماهد وسعيد بن جبري والشـعيب واحلسـن   )  ٢(

 .١/٣١٠:ابن كثري: البصري وغريهم أا نزلت يف ذلك، انظر
 .غري املسلمني يف اتمع اإلسالمي، يوسف القرضاوي، بتصرف)  ٣(



 ٣١٤ 

 نِنيمؤيونس(﴾)٩٩(م(  
﴿ قَالَ يا قَومِ أَرأَيتم :وقد أمر القرآن باالقتداء باألنبياء.. نبياء العظام، وهو نيب من األويذكر القرآن عن نوح 

متأَنا ووهكُملْزِمأَن كُملَيع تيمفَع هدنع نةً ممحانِي رآتي وبر نم ةنيلَى بع تونَ﴾  إِنْ كُنا كَارِه٢٨:هود(لَه(  
ت علَيهِم نا علَيك الْكتاب للناسِ بِالْحق فَمنِ اهتدى فَلنفِْسه ومن ضلَّ فَإِنما يضلُّ علَيها وما أَن﴿ إِنا أَنزلْ:وقال
  )٤١:الزمر(بِوكيلٍ﴾ 
  )٦:الشورى(علَيهِم بِوكيلٍ﴾  ﴿والَّذين اتخذُوا من دونِه أَولياَء اللَّه حفيظٌ علَيهِم وما أَنت:وقال
  ) ٤٥:ق(﴿نحن أَعلَم بِما يقُولُونَ وما أَنت علَيهِم بِجبارٍ فَذَكِّر بِالْقُرآن من يخاف وعيد﴾ :وقال
  )٢٢:الغاشية(﴿ لَست علَيهِم بِمصيطرٍ﴾ :وقال
  )١٠٧:األنعام(وما جعلْناك علَيهِم حفيظاً وما أَنت علَيهِم بِوكيلٍ﴾  ﴿ ولَو شاءَ اللَّه ما أَشركُوا:وقال

﴿ ما علَى الرسولِ إِلَّا الْبالغُ واللَّه يعلَم ما تبدونَ وما :وقد قصرت اآليات دعوة الرسول والذين معه على البالغ
  ) ٤٨من اآلية: الشورى(عرضوا فَما أَرسلْناك علَيهِم حفيظاً إِنْ علَيك إِلَّا الْبالغُ ﴾ ﴿ فَإِنْ أَ).. ٩٩:املائدة(تكْتمونَ﴾ 

ففي هذه اآليات تصريح بأن دور حممد والذين معه مقصور على التبليغ ال أزيد من ذلك، وأنه أُرسل مبلغاً، ومل 
  . مينعهم عن اإلعراض، ويتعب نفسه إلقباهلم عليهيرسل حفيظاً عليهم، مسؤوالً عن إميام وطاعتهم، حىت

  :وضعت الضوابط الكثرية اليت جتعل العقوبة موضوعة يف حملها الصحيح، وتؤدي هدفها املناط منها..  ثانيا
ال يقام .. مث عاد إىل دينه .. فمن قهر على اإلسالم .. هو أنه ال يقهر أحد على اإلسالم  وأول هذه الضوابط

  .١ألن اإلسالم ال ميكن إال أن يكون عن وعي واختيار.. بسبب بسيط، وهو أنه مل يسلم أصال .. عليه حد 
ألن كل من .. فال حيكم على املرتد من غري املسلمني .. أن ال تتم هذه العقوبة إال بني املسلمني  ومن الضوابط

  .٢عدا املسلمني يف نظر اإلسالم ملة واحدة

                                                
على اإلسالم، فأسلم مثّ ارتد قبل أن يوجد منه ما يدلّ على اإلسالم طوعاً ، مثل أن يثبت نص الفقهاء على أن من أكره )  ١(

فال يعترب مرتداً ،  -وهم أهل الذّمة واملستأمنون  -على اإلسالم بعد زوال اإلكراه ، فإن كان ممن ال جيوز إكراههم على اإلسالم 
 . إسالمه ابتداًء وال جيوز قتله وال إجباره على اإلسالم، لعدم صحة

اختلف الفقهاء يف كون حد الردة قاصرا على املسلمني اخلارجني عن االسالم، أم أا تتناول غري املسـلمني إذا تركـوا   )  ٢(
  :دينهم إىل غريه من األديان الكافرة على قولني

ى دينه الذي انتقل إليه، وال يتعرض لـه،  أن الكافر إذا انتقل من دينه إىل دين آخر من أديان الكفر، فإنه يقر عل: القول األول
ألنه انتقل من دين باطل إىل دين مياثله يف البطالن، والكفر كله ملة واحدة، خبالف ما إذا انتقل من االسالم إىل غريه من االديان، 

  ..فإنه انتقال من اهلدى ودين احلق إىل الضالل والكفر
.. ) ٨٥:آل عمران) (غَير الْأسالمِ ديناً فَلَن يقْبلَ منه وهو في الْآخرة من الْخاسرِين ومن يبتغِ﴿ :واستدلوا لذلك بقوله تعاىل 

  )أخرجه الطرباين عن ابن عباس مرفوعا) (من خالف دينه دين االسالم فاضربوا عنقه:(  وبقوله 
  .وهو قول للشافعيةال يقبل منه بعد انتقاله إال االسالم أو القتل، : القول الثاين

أنه إن انتقل إىل مثل دينه أو إىل أعلى منه أقر، وإن انتقل إىل أنقص من دينه مل يقر، وهو رواية عن أمحد، فإذا : القول الثالث
انتقل اليهودي إىل النصرانية أقر، ألن اليهودية مثل النصرانية، من حيث كوما دينني مساويني يف األصل، دخلـهما التحريـف   

وإذا جاز االنتقال إىل .. وكذلك يقر اوسي إذا انتقل إىل اليهودية أو النصرانية ألنه انتقال إىل ما هو أعلى.. هما اإلسالمونسخ



 ٣١٥ 

عن النائم حىت : رفع القلم عن ثالث:(  كما قال ..  عيا عاقال بالغا أن يكون املرتد وا ومن الضوابط
   ١)يستيقظ، وعن الصيب حىت حيتلم، وعن انون حىت يعقل

وال يلزم باإلسالم بعد بلوغه إن كان قد .. فلذلك نص الفقهاء على أن لغري البالغ أن خيتار الدين الذي يشاء 
  . ٢اختار غري اإلسالم

أنّ : ويترتب على ذلك .. فقد اتفق الفقهاء على أنه ال صحة إلسالم جمنون وال لردته .. انون ومثل ذلك ردة 
  .أحكام اإلسالم تبقى سائرةً عليه، ولو أعلن بني الناس ردته

  .٣ومثل ذلك من فقد عقله بسكر، ألنّ الردة تبىن على االعتقاد ، والسكران غري معتقد ملا يقول
  .٤فقد ورد الشرع بالتخفيف على املرأة لضعفها.. أن يكون ذكرا  ومن الضوابط
﴿ من كَفَر :كما قال تعاىل..  ٥فلذلك ال يعاقب من أكره على اخلروج من الدين.. االختيار  ومن الضوابط

                                                                                                                                 
وإذا انتقل اليهودي أو النصراين إىل اوسية مل يقر، النه انتقال إىل ما هـو  .. الدين املماثل، فاالنتقال إىل ما هو أعلى أحق وأوىل

  .أنقص
ألنه ليس من مقاصد اإلسالم التدخل يف احلرية الدينية لغري املسلمني، زيادة على .. أن األرجح يف هذا هو القول األول ونرى 

 .أن حتول غري املسلم من دين إىل دين دليل على اهتمامه وحبثه، وذلك قد يوصله يف األخري إىل اإلسالم
 .صحيح على شرط الشيخني: اكمرواه أمحد وأصحاب السنن وحسنه الترمذي، وقال احل)  ١(
)٢  ( يف األم افعيفلهذا إذا اختار اإلنسان دينا قبل البلوغ، فإن احلد ال يقام عليه بسببه، قال الش ):   باإلميـان قبـل فمن أقر

يكن وهو بـالغ ، ويـؤمر   البلوغ وإن كان عاقالً ، مثّ ارتد قبل البلوغ أو بعده ، مثّ مل يتب بعد البلوغ ، فال يقتل ، ألنّ إميانه مل 
 )باإلميان ، وجيهد عليه بال قتلٍ

هذا ما ذهب إليه احلنفية وهو قول للشافعية، وذهب أمحد يف أظهر الروايتني عنه ، والشافعية يف املذهب إىل وقـوع ردة  )  ٣(
، فتقع ردته ، وأنه مكلّف ، وأنّ عقله ال أنّ الصحابة أقاموا حد القذف على السكران ، وأنه يقع طالقه : السكران ، وحجتهم 

 . يزول كلّياً ، فهو أشبه بالناعس منه بالنائم أو انون
  :اختلف الفقهاء يف املرأة إذا ارتدت، هل يقام عليها احلد أم ال على قولني)  ٤(

ض عليها االسالم، وهكـذا حـىت   إن املرأة إذا ارتدت ال تقتل، ولكن حتبس، وخترج كل يوم فتستتاب، ويعر: القول األول
  .ى عن قتل النساء تعود إىل االسالم، أو متوت، وهو قول احلنفية، ألن النيب 

إن عقوبة املرأة املرتدة كعقوبة الرجل املرتد، وهو قول اجلمهور، الن آثار الردة وأضرارها من املرأة كآثارهـا  : القول الثاين
أميا رجل ارتد عن االسالم فادعـه، فـإن عـاد، وإال    : (قال له ملا أرسله إىل اليمن  وأضرارها من الرجل، وملا روي أن النيب

  ) فاضرب عنقه، وأميا امرأة ارتدت عن االسالم فادعها، فإن عادت، وإال فاضرب عنقها
  .لهاكفرت بعد إسالمها، فلم تتب، فقت) أم قرفة(وأخرج البيهقي، والدارقطين، أن أبا بكر استتاب امرأة يقال هلا 

  .وأما حديث النهي عن قتل النساء فذلك إمنا هو يف حال احلرب، ألجل ضعفهن وعدم مشاركتهن يف القتال
  .، مث ى عن قتلهن)ما كانت هذه لتقاتل: (رأى امرأة مقتولة، فقال وهلذا كان سبب النهي عن قتلهن أن النيب 

ستثناء، فكما يقام عليها حد الرجم إذا كانت حمصـنة، فكـذلك   باإلضافة إىل أن املرأة تشارك الرجل يف احلدود كلها دون ا
  .يقام عليها حد الردة، والفرق

تغليبا ملا ورد يف الشريعة مـن األمـر   .. ونرى أن األرجح يف املسألة ختفيف احلكم على املرأة إال إذا اقتضت الضرورة ذلك 
 . باإلضافة إىل الفتنة اليت قد تنجر عن قتل املرأة. .ما خري بني أمرين إال اختار أيسرمها  بالرفق وأن رسول اهللا 

  :قسم العلماء اإلكراه إىل قسمني)  ٥(
  .وضابطه أن يهدد بالقتل، أو مبا ال يطيقه، مع توقع حصول ذلك الفعل: ملجئ



 ٣١٦ 

لَكو انميبِالْأ نئطْمم هقَلْبو أُكْرِه نإِلَّا م انِهإِمي دعب نم بِاللَّه ذَابع ملَهو اللَّه نم بغَض هِملَيراً فَعدبِالْكُفْرِ ص حرش نم ن
 يمظ١٠٦:النحل) (ع(  

لقد نزلت هذه اآليات يف حق عمار بن ياسر ـ رضي اهللا عنه ـ ذلك أن املشركني أخذوه وأباه وأمه وغريهم 
وهو يبكي  فأتى عمار رسول اهللا . وقلبه كاره حمد فعذّبوهم، وقتلوا أباه وأمه، وأما عمار فوافقهم وكفر مب

   ١)إن عادوا فعد هلم مبا قلت: (فجعل ميسح عينيه، ويقول.. مطمئناً باإلميان : كيف وجدت قلبك؟ قال:  فقال له 
 أن ال يكفر اإلنسان، أو حيكم عليه بالردة بسبب تقصريه يف أي سلوك من السلوكات اليت أمر ا ومن الضوابط

ففيهم الذكي والغيب، والضعيف والقوي، والقادر والعاجز، والعامل .. فقد راعى اإلسالم ما يف الناس من تنوع .. الدين
  .والعاطل، واد واملقصر

وهم خيتلفون اختالفا بينا يف قواهم البدنية ومواهبهم النفسية والعقلية والروحية وتبعا هلذا االختالف فمنهم من 
  .م، ومنهم من يبتعد عنه حسب حال كل فرد وظروفه وبيئتهيقترب من االسال

﴿ ثُم أَورثْنا الْكتاب الَّذين اصطَفَينا من عبادنا فَمنهم ظَالم لنفِْسه ومنهم :لقد أخرب اهللا تعاىل عن هذا، فقال
اللَّه بِإِذْن اتريبِالْخ ابِقس مهنمو دصقْتم لُ الْكَبِريالْفَض وه ك٣٢:فاطر) (ذَل (  

إال أن هذا االبتعاد عن اإلسالم ال خيرج املقصر عن دائرته ما دام يدين له بالوالء، فإذا صدر من املسلم لفظ يدل 
  .على الكفر مل يقصد إىل معناه، أو فعل ظاهره مكفر مل يرد به فاعله تغيري إسالمه، مل حيكم عليه بالكفر

من شهد أن ال إله إال اهللا، واستقبل قبلتنا، وصلى صالتنا، وأكل ذبيحتنا، :( ذلك، فقال قرر رسول اهللا لقد 
  ٢)فهو املسلم، له ما للمسلم، وعليه ما على املسلم

إذا كفر :( املسلمني من أن يقذف بعضهم بعضا بالكفر، لعظم خطر هذه اجلناية، فقال  وقد حذر رسول اهللا 

                                                                                                                                 
قدرة وال سـلطة علـى    ليس عنده) بالكسر(وضابطه أن يهدد اإلنسان مبا ال يؤدي إىل هالكه، أو يكون املُهدد : غري ملجئ

 .ذلك، واألخذ بالرخصة من أجل اإلكراه يف الدين جائز ذا الشرط
القرآن مرة ينهى عن النفـاق ومـرات   :( اعترب بعضهم هذا من التناقضات الواردة يف الشريعة، فقال يف شريط مسجل )   ١(

الَّذين يتخذُونَ الْكَـافرِين  )١٣٨(نافقني بِأَنَّ لَهم عذَابا أَليما﴿ بشرِ الْم:أخرى يقر النفاق، فنهى عن النفاق يف سورة النساء يقول 
، وأقر النفاق يف النحل بقولـه  )١٣٩-١٣٨:النساء( ﴾)١٣٩(أَولياَء من دون الْمؤمنِني أَيبتغونَ عندهم الْعزةَ فَإِنَّ الْعزةَ للَّه جميعا

:ن كَفَرم ﴿ دبِالْكُفْرِ ص حرن شم نلَكو انبِالْإِمي نئطْمم هقَلْبو أُكْرِه نإِلَّا م انِهإِمي دعن بم بِاللَّه   ـملَهو اللَّـه نم بغَض هِملَيا فَعر
 يمظع ذَابهذه نزلت يف عمار .. يف أي مأزق  ، يعين يف تصريح لكل إنسان أن يكذب إذا وقع يف األسر أو)١٠٦:النحل( ﴾ع

وهو حتت اإلكراه حملل له وليس ، إن الذي ينكر اهللا وينافق الكافرين: وقال، بن ياسر الذي اعترف باألصنام وكفر باهللا ومبحمد
  )حاشا هللا أن ينكر اإلنسان إميانه حتت الضغظ واإلكراه، عليه أي ذنب أو عقوبة

ن خمتلفتان متاما، فكل واحدة منهما تتكلم عن أمر مستقل ؛ فاآليـة األوىل تـتكلم عـن    فاآليتا.. وهذا اعتراض باد بطالنه 
وهو إبطان الكفر وإظهار اإلسالم، واآلية الثانية تتكلم عن املكره على الكفر، أي إبطان اإلسالم وإظهار الكفر ، وشتان ، النفاق

ن امللل ؛ ألنه كذب وتزوير وغش، وأما إبطان اإلميان وإظهار الكفـر  بني املعنيني، فإبطان الكفر وإظهار اإلميان ال جيوز يف ملة م
  .يف حال اإلكراه امللجئ ، من باب احلفظ على نفس املسلم ، فهذا من حماسن الشريعة

 .ويف الكتاب املقدس ما يدل على جواز هذا لالضطرار
 . رواه البخاري)  ٢(



 ٣١٧ 

  ١)قد باء ا أحدمهاالرجل أخاه، ف
وهي كلها قضايا يسلم هلا العقل .. أن ال يكفر املسلم إال بإنكاره ملا علم من الدين بالضرورة  ومن الضوابط

  .. والوجدان وكل كيان اإلنسان 
، وأن القرآن أوإنكار نبوة حممد .. أو وإنكار وجود املالئكة . مثل إنكار وجود اهللا ووحدانيته وخلقه للعامل 

  .أو إنكار فرضية الصالة والزكاة، والصيام واحلج.. أو إنكار البعث واجلزاء .. حي من اهللا و
ومثل استباحة حمرم أمجع املسلمون على حترميه، كاستباحة اخلمر، والزنا، والربا، وأكل اخلرتير، واستحالل دماء 

  .املعصومني وأمواهلم
  .الطيبات اليت أباحها اهللا لعبادهكتحرمي .. ومثل حترمي ما أمجع املسلمون على حله 

  .٣، أو سب أي نيب من أنبياء اهللا٢أو االستهزاء به ومثل سب النيب 
  .٤ومثل سب الدين، والطعن يف مصادره

  .ومثل إلقاء املصحف يف القاذورات، استهانة به واستخفافا مبا جاء فيها
 ي من نواهيه، أو وعد من وعوده، إال أن يكون ومثل االستخفاف باسم من أمساء اهللا، أو أمر من أوامره، أو

  .حديث عهد باالسالم، وال يعرف أحكامه، وال يعلم حدوده، فإنه إن أنكر منها جهال به مل يكفر
ولذلك ال يدخل يف الكفر الوساوس اليت تساور .. اإلعالن، فال يكفر املسلم إال مبا أعلنه  ومن الضوابط

إن اهللا عز وجل جتاوز الميت عما حدثت به :(  ففي احلديث قال رسول اهللا .. به  النفوس، ألا مما ال يؤاخذ اهللا
   ٥)أنفسها ما مل تعمل أو يتكلم به

فمن وجد من ذلك شيئا، ) هذا خلق اهللا اخللق، فمن خلق اهللا؟: (ال يزال الناس يتساءلون حىت يقال:( وقال
                                                

 . رواه مسلم)  ١(
عيباً أو نقصاً ، يف نفسه ، أو نسبه ، أو دينه ، أو خصلة مـن خصـاله ، أو    أحلق به  اتفق الفقهاء على أن كلّ من)  ٢(

  .ازدراه ، أو عرض به ، أو لعنه، أو شتمه ، أو عابه ، أو قذفه ، أو استخف به ، كل ذلك ردة ال شك فيها
  :لكنهم اختلفوا هل يقتل ردةً أم حداً على قولني

يعترب مرتداً ، كأي مرتد ، ألنه بدل دينه فيستتاب ، وتقبل توبتـه، وهـو قـول احلنفيـة       إنّ ساب النيب: القول األول
  .واحلنابلة

وحجتهم أنّ الساب كفر أوالً ، فهو  -فيما ينقله السبكي  -ردة وزيادة، وهو قول الشافعية  أنّ سب النيب : القول الثاين
 يبالن ه سبوأن ، مرتد جتمعت على قتله علّتان، كلّ منهما توجب قتلهفا.  

  .ال يستتاب إالّ أن يكون كافراً فيسلم، وهو قول املالكية بأنّ ساب النيب :  القول الثالث
ونرى أن األرجح يف املسألة أن يوكل األمر إىل اإلمام، فإن رأى أن يف إقامة احلد عليه مصلحة عامة متنع من تكـراره، فلـه   

  .. مث املسارعة بالتوبة ظاهرا ..  أكد ذلك إن تالعب املتالعبون بسبب النيب ذلك، ويت
 . مع وضع الروادع املناسبة لعدم تكرارها.. فله عدم التعجيل بالعقوبة.. وإن رأى أن ذلك فلتة ميكن تداركها 

)٣  (فاقٍ على نبونـا  اتفق الفقهاء على أن من سب أي نيب من األنبياء الذين هم حملّ اتنبي م يكون كمن سب  هوسـاب  ،
 . أما إن كان نبياً غري مقطوعٍ بنبوته ، فمن سبه زجر ، وأدب ونكل به ، لكن ال يقتل.. كافر ، فكذا كلّ نيب مقطوعٍ بنبوته 

صحيحة اليت هي حمل اتفـاق  ومثل ذلك السنة املراد به السنة ال.. املراد هنا املصادر املتفق عليها ال املختلف فيها .. طبعا )  ٤(
 . ال اليت اختلف يف صحتها

 . رواه مسلم)  ٥(



 ٣١٨ 

    ١ )آمنت باهللا: فليقل
وقد : انا جند يف أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال: سألوه، فقالوا  وروي أن ناسا من أصحاب النيب

  ٢ )ذلك صريح االميان: (قال.. نعم: وجدمتوه؟ قالوا
ما مل يفش ذلك، ويلجأ به إىل .. فال يعاقب من ارتد بينه وبني نفسه، ولو أعلن به .. اإلشهار  ومن الضوابط

  .احلاكم
ليظهر بعد ذلك تراجعه وتوبته حىت ..   ٣صة مراجعة نفسه من غري حتديد أجلومع ذلك كله فقد تركت له فر

  .. لو كان ذلك نفاقا
ـ بعد ذلك ـ فرص أخرى كثرية   ..   ٤بل تركت له 

  فالشريعة تدعو بذلك إىل النفاق؟: قال رجل منا
                                                

 . رواه مسلم)  ١(
 . رواه مسلم)  ٢(
  :وقد اختلف يف املسألة على األقوال التالية.. هذا ما نراه راجحا يف املسألة لعدم ورود األدلة الناصة على ذلك )   ٣(

بل مستحبة كما يستحب اإلمهال ، إن طلب املرتد ذلك ، فيمهل ثالثـة أيـامٍ،    أنّ استتابة املرتد غري واجبة،: القول األول
 افعييف قولٍ  -وهو قول أيب حنيفة والش- واحلسن البصري وأمحد يف رواية.  

ر األقـوال ،  وهو املذهب عند احلنابلة ، وعند الشافعي يف أظه جتب االستتابة وميهل ثالثة أيامٍ، وهو قول مالك: القول الثاين
فقـال  . رجل كفر بعد إسـالمه . نعم: ، قال)هل من مغربة خرب(ملا روي أن رجال قدم إىل عمر رضي اهللا عنه من الشام، فقال 

هال حبستموه يف بيت ثالثا، وأطعمتموه كل يوم رغيفا، واسـتتبتموه لعلـه   : قربناه فضربنا عنقه قال: فما فعلتم به؟ قال: عمر
  .اللهم إين أبرأ إليك من دمه: اللهم إين مل أحضر، ومل آمر، ومل أرض إذ بلغين: يتوب و يراجع أمر اهللا

أن يعـرض   جتب االستتابة وتكون يف احلال فال ميهل، ملا ورد أنّ امرأةً يقال هلا أم رومان ارتدت فأمر النيب : القول الثالث
ن معاذا قدم اليمن على أيب موسى االشعري، وقد وجد عنده رجـال  أ: وملا رواه أبو داود.. عليها اإلسالم فإن تابت وإالّ قتلت 

ذلـك  .. ال أجلس حىت يقتـل : فتهود، فقال) دين اليهود(رجل كان يهوديا فأسلم، مث رجع إىل دينه : ماهذا؟ قال: موثقا، فقال
  .، وتكرر ذلك ثالث مرات فأمر به فقتل، وكان أبو موسى قد استتابه قضاء رسول اهللا 

: واختلف القائلون باالسـتتابة : (قال الشوكاين.. جتب االستتابة من غري حتديد أجل وهو قول علي والنخعي : لرابعالقول ا
هل يكتفي باملرة؟ أو البد من ثالث، وهل الثالث يف جملس واحد أو يف ثالثة أيام، ونقل ابن بطال عن أمري املـؤمنني علـي ـ    

  )خعي يستتاب أبدارضي اهللا عنه ـ أنه يستتاب شهرا، وعن الن
والقول األخري هو الذي نراه راجحا، وهو يعطي بالتايل فرصة طويلة للمرتد لرياجع نفسه، أو ليكف بـث الشـبهات عـن    

 .الناس
  :اختلف الفقهاء فيمن تكررت ردته وتوبته هل يقبل منه ذلك أم ال على قولني)  ٤(

قُلْ للَّذين كَفَروا إِنْ ينتهوا يغفَر لَهم ما قَد سلَف وإِنْ ﴿ :ة، لقوله تعاىل تقبل توبته ، وهو قول احلنفية والشافعي: القول األول
نيلالْأَو تنس تضم وا فَقَدودع٣٨:ألنفال) (ي(،  يبوقول الن  ):  ًـداى يشهدوا أن إله إالّ اللّه وأنّ حمماس حتأمرت أن أقاتل الن

  )قيموا الصالة ويؤتوا الزكاة ،فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمواهلم إالّ حبق اإلسالم وحسام على اللّهرسول اللّه ، وي
إِنَّ الَّذين آمنوا ثُـم  )﴿ :توبة من تكررت ردته ال تقبل، وهو قولٍ عند احلنفية ورواية عند احلنابلة، لقوله تعاىل :  القول الثاين

وا ثُمبِيالً كَفَرس مهيدهيال لو ملَه رفغيل كُنِ اللَّهي وا كُفْراً لَمادداز وا ثُمكَفَر وا ثُمنة ، دليـل  )١٣٧:النساء) (آمدوألنّ تكرار الر ،
  .على فساد العقيدة ، وقلّة املباالة

  .هذا الباب، كما أنه أصل من أصول الشريعة ونرى أن األرجح هو القول األول تغليبا للرفق الذي هو أصل من أصول
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إىل الكفر واالحنالل، فينهار  ولكن لكونه قد يصري بردته داعية.. الشريعة مل تعاقب املرتد لكونه ارتد .. ال : قال
  .. بذلك األساس الذي بين عليه اتمع اإلسالمي 

  كيف ذلك؟: قلنا
لقد قال اهللا تعاىل حيكي عن أسلوب من أساليب اليهود يف حرم .. ساقرأ لكم آية قد توضح لكم ذلك : قال
ي أُنزِلَ علَى الَّذين آمنوا وجه النهارِ واكْفُروا آخره لَعلَّهم ﴿ وقَالَت طَائفَةٌ من أَهلِ الْكتابِ آمنوا بِالَّذ:لإلسالم
  ) ٧٢:آل عمران) (يرجِعونَ

هذه مكيدة أرادوها ليلْبسوا على الضعفاء من الناس أمر دينهم، وهو ( لقد ذكر املفسرون يف تفسري هذه اآلية أن 
ان أول النهار ويصلّوا مع املسلمني صالة الصبح، فإذا جاء آخر النهار ارتدوا إىل أم اشتوروا بينهم أن يظهروا اإلمي

﴿ لَعلَّهم :إمنا ردهم إىل دينهم اطّالعهم على نقيصة وعيب يف دين املسلمني، وهلذا قالوا: دينهم ليقول اجلهلة من الناس
  ١)يرجِعونَ

  من إيرادها؟ لكنا مل نفهم مرادك.. فهمنا اآلية : قال الرجل
أغرته بعض شبكات .. سلب ماليني من حمبيه قلوم وعقوهلم.. أرأيتم لو أن العبا مشهورا يف كرة القدم: قال

وراح ميثل دور املشتهي .. اإلجرام بأن يظهر يف إشهار لنوع قاتل من الغذاء، جيهل الناس ضرره، فخضع لإلغراء
  هل ترى من احلكمة منعه؟.. واآلكل لذلك الغذاء

  .فإن هذا الرجل سيقتل ذا األسلوب كل من حيبه.. بل حبسه، والتشديد عليه: قال الرجل
.. وال يعاقبه أحد.. فالعامي البسيط الذي يبقى ارتداده بينه وبني ربه ال يلتفت له أحد.. فهكذا حكم املرتد: قال

  .طرية بني الناس حكم الشرع حكما رادعاولكن املرتد املعقد الذي ينشر ارتداده بقلمه ولسانه، فيثري بذلك فتنة خ
  .وهو مع ذلك كله ال يطبقه عليه إال يف حال إصراره

ويكلف .. فقد أعطى اإلسالم فرصة هلذا املرتد لرياجع نفسه عسى أن تزول عنه الشبهة، وتقوم عليه احلُجة
  .العلماء يف ذلك احلني بالرد على ما ىف نفسه من شبهة حىت تقوم عليه احلُجة

لك ملا حصلت الردة يف عهد أيب بكر أعذر املرتدين بكتبه ورسله، وحاول اقناعهم باحلسىن، ومل جييش ولذ
اجليوش حلرم إال بعد أن أغار فريق منهم على املدينة، واعتدى فريق آخر على والته، وحتزب فريق ثالث حلربه، وكان 

  .بدأوا أحدا بقتال إال بعد دعوته إىل اإلسالمقواده الذين أرسلهم حلرب املرتدين دعاة هداية وإرشاد، مل ي
  فبم عاقبه اإلسالم؟.. إىل اآلن مل نعرف عقوبة املرتد : قلنا
، وأما ٢فمصادرة أمواله اليت جناها بعد ردته.. أما أوالمها : لقد شرع اإلسالم للمرتد عقوبتني رادعتني: قال

                                                
إذا لقيتم أصحاب حممد أول النهار فآمنوا، وإذا كان آخـره  : قالت طائفة من أهل الكتاب: (قال ابن عباس يف تفسريها)  ١(

 )هؤالء أهل الكتاب وهم أعلم منا: فَصلّوا صالتكم، لعلهم يقولون
  :ألقوال التاليةاختلف الفقهاء يف مدى املصادرة على ا)  ٢(

  .أن املصادرة تشمل كل مال املرتد، وهو قول مالك والشافعي والرأي الراجح يف مذهب أمحد: القول األول
أن مال املرتد الذي اكتسبه بعد الردة هو الذي يصادر، أما ماله الذي اكتسبه قبل الردة فهو من حـق ورثتـه   :  القول الثاين

  . يف مذهب أمحداملسلمني، وهو قول احلنفية، وقول 
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  .. الثانية، فقتله 
  .إن هذا لعظيم.. ؟ !لهقت: لست أدري كيف صحت بدون أن أشعر

  ..لكن الكتاب املقدس يصرح به، ويدعو إليه، ويعتربه من الشريعة اليت حيرم نقضها : التفت إيل مبتسما، وقال
  )من يقَرب ذَبائح لآلهة غَيرِ الرب وحده يهلك:( قال الرب)  ٢٠/  ٢ ٢: سفر اخلروج(لقد ورد يف 

بقتل عبدة العجل من بين الوي، فقتل  أن الرب أمر نبيه موسى ) ٢٩- ٢٨/  ٣٢ اخلروج(ويف نفس السفر 
عندئذ . فَقُتلَ من الشعبِ في ذَلك الْيومِ نحو ثَالَثَة آالف رجلٍ. فَأَطَاع الالَّوِيونَ أَمر موسى:( ألف رجل ٢٣منهم 

نيالَّوِيى لوسقَالَ م) :كَر لَقَد ،يهأَخ أَو نِهلَ ابقَت كُمنم داحكُلَّ و كذَل كَلَّف قَدو ،بالر ةمدخل كُمفُسأَن موالْي متس
كَةرمِ بِبوذَا اليي هف بالر كُملَيع معنيل نكلو(  

سراً أَخوك ابن أُمك، أَوِ ابنك أَوِ ابنتك، أَو زوجتك  وإِذَا أَضلَّك:( قال الرب) ٨ - ٦/  ١٣: سفر التثنية(و يف 
لنذْهب ونعبد آلهةً أُخرى غَرِيبةً عنك وعن آبائك من آلهة الشعوبِ اُألخرى : الْمحبوبةُ، أَو صديقُك الْحميم قَائالً

ك علَيه، والَ الْبعيدة عنك من أَقْصى اَألرضِ إِلَى أَقْصاها، فَالَ تستجِب لَه والَ تصغِ إِلَيه، والَ يشفق قَلْبالْمحيطَة بِك أَوِ 
هلَيع رتستالَ تو ،بِه َّأفرتت .لُهقْتماً تتلْ حب .ي ثُم ،يهللَ قَاتأَو تأَن بِكُنعةُ الشيقب كقُبى . عتح ةارجبِالْح همجار

وتمي (..  
إِذَا ظَهر بينكُم نبِي :( ونص نفس السفر على أنه لو دعا نيب إىل عبادة غري اهللا يقتل وان كان ذا معجزات عظيمة

ةوبجأُع أَو ةقُوعِ آيأَ بِوبنتالَمٍ، وأَح باحص قَالَ. أَو ا، ثُمأَ بِهبني تةُ الَّتوبجةُ أَوِ اُألعاآلي لْكت قَّقَتحفَت : بذْهن لُمه
هكُم يجربكُم فَالَ تصغوا إِلَى كَالَمِ ذَلك النبِي أَو صاحبِ اَألحالَمِ، َألنَّ الرب إِلَ. وراَء آلهة أُخرى لَم تعرِفُوها ونعبدها

فُِسكُمكُلِّ أَن نمو كُلِّ قُلُوبِكُم نم هونبحت متى إِنْ كُنريلُ. . . لقْتي هفَإِن مالأَوِ الْح بِيالن كا ذَل١/  ١٣: التثنية)(أَم  _
٥ (  

كَب بينكُم، رجلٌ أَوِ امرأَةٌ، مقيم في إِحدى إِذَا ارت:( جند قول الرب)  ٧_  ٢/  ١٧: التثنية(ويف نفس السفر 
وعبد آلهةً أُخرى وسجد لَها أَو  مدنِكُم الَّتي يورثُكُم إِياها الرب إِلَهكُم، الشر في عينيِ الرب متعدياً عهده، فَغوى

د فَحصٍ أَو َأليٍّ من كَواكبِ السماِء مما حظَرته علَيكُم، وشاع خبره، فَسمعتم بِه، وتحقَّقْتم بع للشمسِ أَو للْقَمرِ
أَةَ، الَّذرالْم لْكت لَ أَوجالر كوا ذَلرِجيلَ، فَأَخائري إِسف رِفاقْت سجالر كيقٍ أَنَّ ذَلقارِجِ دإِلَى خ اِإلثْم كذَل كَبتي ار

وتمى يتح ةارجبِالْح وهمجارو ،ةيندالْم(  
فاألكل من ذبيحة .. بل إن الكتاب املقدس يعاقب على أشياء كثرية بالقتل، ويعتربها من الردة .. ليس ذلك 

  ) ٧/٢٠: الويني(السالمة على غري طهارة حكمها القتل 
  )١٩/٥الويني (األكل من ذبيحة السالمة ىف اليوم الثالث ومثلها 

                                                                                                                                 
أن املال املكتسب بعد الردة ال يصادر إن كان للمرتد من يرثه من أهل دينه الذي اختاره، وهي روايـة غـري   : القول الثالث

  .مشهورة يف مذهب عن أمحد
مون واألصل يف الناس أم معصو.. ونرى رجحان القول الثالث بناء على أن العقوبة الشرعية ال تصح إال بدليل شرعي قوي 

  .يف أمواهلم
  



 ٣٢١ 

  )٧/٢٥الويني (ومثلها األكل من شحوم البهائم الىت تقدم كقرابني 
  )٧/٢٧الويني (ومثلها شرب الدم 

  )١٧/٣الويني (ومثلها الذبح بعيدا عن باب خيمة االجتماع 
الويني (وإتيان املرأة ىف حيضها ) .. ٢٠/١٥الويني (وإتيان البهائم ) .. ٢٠/١٣الويني (ومثلها اللواط 

٢٠/١٨ (  
  )٢٣/٣٠الويني (ومثلها العمل ىف يوم الكفارة 

  )٢٣/٢٩الويني (ومثلها االمتناع عن صوم يوم الكفارة 
  )٢٠/٩الويني (ومثلها سب الوالدين 

  )٢٠/٢٧الويني (وومثلها عمل السحر أو العرافة 
  ..ومل يرد شيء منها يف القرآن .. إلسالم إن مثل التشديدات مل يقل ا ا.. انظروا 

أن )  ٤٠_  ١٧/  ١٨(لقد جاء يف سفر امللوك األول .. ليست التوراة وحدها هي اليت نصت على هذا احلد 
 أَنا بقيت: (ثُم قَالَ إِيليا للشعبِ:( ففيه.. رجالً من الذين كانوا يدعون نبوة البعل  ٤٥٠إليا ذبح يف وادي قيشون 

اقْبِضوا علَى أَنبِياِء الْبعلِ والَ تدعوا رجالً منهم : فَقَالَ إِيليا) .. ( وحدي نبِياً للرب، وأَنبِياُء الْبعلِ أَربع مئَة وخمسونَ
  )بحهم هناكيفْلت فَقَبضوا علَيهِم، فَساقَهم إِيليا إِلَى نهرِ قيشونَ وذَ

يشري عليه ) بونيفاس(إىل الكونت ) أوغستان(لقد كتب القديس .. ليس الكتاب املقدس وحده الذي قال هذا 
باستعمال القوة لردع أهل البدع من املسيحيني، وردهم إىل النصرانية، وقد مثلهم يف كتابه ببغال تعض وترفس من 

 إيالمها؛ ليستطيع أن يضمد جراحها، ومثّلهم بالطفل الصغري الذي ال يعاجلها من مرضها، والذي يعاجلها مضطر إىل
إن القسوة العادلة هي اليت تأتيها كنيسة املسيح ضد الكافرين، لكن القسوة : تتيسر تربيته بغري احلوط والعقاب، وقال

 الظاملة هي اليت يستعملها الكافرون ضد كنيسة املسيح  
املساس بثوابتها، أو مواالة .. أو كل األنظمة العاملية.. تعترب أكثر األنظمة العامليةأال : مث التفت إىل اجلمع، وقال

  .أعدائها خيانة عظمى
  .ذلك صحيح.. بلى: قلنا
فهي ليست جمرد موقف عقلي، بل هى فوق ذلك ومع ذلك تغيري للوالء، .. فهكذا الردة عن اإلسالم: قال

  . وتبديل للهوية وحتويل لالنتماء
نقل والءه وانتماءه من أمة إىل أمة أخرى، فهو خيلع نفسه من أمة اإلسالم الىت كان عضواً ىف جسدها، فاملرتد ي

 ، ١التارك لدينه املفارق للجماعة  :وهلذا ورد يف احلديث اجلمع بني األمرين.. وينقم بعقله وقلبه وإرادته إىل خصومها
  .دينه البد أن يكون مفارقا للجماعة فكلمة املفارق للجماعة وصف كاشف ال منشئ، فكل مرتد عن

ومهما يكن جرم املرتد، فإن املسلمني ال يتبعون عورات أحد وال يتسورون على أحد بيته : سكت قليال، مث قال
وال حياسبون إال من جاهر بلسانه أو قلمه أو فعله مما يكون كفراً بواحاً صرحياً ال جمال فيه لتأويل أو احتمال فأى شك 

                                                
 .رواه مسلم)  ١(
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  .فسر ملصلحة املتهم بالردةىف ذلك ي
فال .. إن التهاون ىف عقوبة املرتد املعالن لردته يعرض اتمع كله للخطر، ويفتح عليه باب فتنة ال تعلم عواقبها

يلبث املرتد أن يغرر بغريه، وخصوصاً من الضعفاء والبسطاء من الناس، وتتكون مجاعة مناوئة لألمة تستبيح لنفسها 
ألمة عليها، وبذلك تقع ىف صراع ومتزق فكرى واجتماعى وسياسى، وقد يتطور إىل صراع دموى االستعانة بأعداء ا

  .١بل حرب أهلية تأكل األخضر واليابس
  
  
  
  
  

                                                
وقد اقتبسنا .. من زاوية غري هذه الزاوية) مثار من شجرة النبوة(وقد ذكرنا املسألة يف رسالة . .شبهات املشككني: انظر)  ١(

 .بعض ما ذكرناه هناك للضرورة
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  ـ اجلنايات ٢
وقبل ذلك حدثنا عن الفرق ..  فحدثنا عن العقوبات اليت وضعتها الشريعة لردع اجلناة.. حدثتنا عن احلدود : قلنا

  .١واجلناياتبني جرائم احلدود 
جرائم احلدود ال جيوز فيها العفو مطلقاً، سواء من اين عليه أن  اليت ذكرها الفقهاء بينهمامن أهم الفروق : قال

أما يف . .أو ويل األمر أي الرئيس األعلى للدولة، فإذا عفا أحدمها كان عفوه لغواً ال أثر له على اجلرمية وال على العقوبة
جائز من اين عليه، فإذا عفا ترتب على العفو أثره، فللمجين عليه أن يعفو عن القصاص مقابل جرائم القصاص فالعفو 

وليس لرئيس الدولة األعلى أن يعفو عن  ..الدية، وله أن يعفو عن الدية أيضاً، فإذا عفا عن أحدمها أعفى منه اجلاين
اجلرائم مقرر للمجين عليه أو وليه، لكن إذا كان  العقوبة يف جرائم القصاص بصفته هذه، ألن العفو عن هذا النوع من

اين عليه قاصراً ومل يكن له أولياء كان الرئيس األعلى للدولة وليه، إذ القاعدة الشرعية أن السلطان ويل من ال ويل له، 
  . ٢ العفو جماناً ويف هذه احلالة جيوز لرئيس الدولة العفو بصفته ويل اين عليه، ال بأي صفة أخرى، وبشرط أال يكون

جرائم احلدود إذا ثبتت وجب على القاضي أن حيكم أما الفرق الثاين، فهو أن .. هذا هو الفرق اجلوهري األول 
بعقوبتها املقررة ال ينقص منها شيئاً وال يزيد عليها شيئاً، وليس له أن يستبدل بالعقوبة املقررة عقوبة أخرى، وال أن 

  .القاضي يف جرائم احلدود قاصرة على النطق بالعقوبة املقررة للجرميةيوقف تنفيذ العقوبة، فسلطة 
قاصرة على توقيع العقوبة املقررة إذا كانت اجلرمية ثابتة قبل اجلاين، فإذا سلطة قاضي فلليف جرائم القصاص أما 

ضي أن حيكم كانت العقوبة القصاص وعفا اين عليه عن القصاص أو تعذر احلكم به لسبب شرعي وجب على القا
 - سترونكما  - وله يف التعازير . .بالدية ما مل يعف اين عليه عنها؛ فإذا عفا كان على القاضي أن حيكم بعقوبة تعزير

  .٣سلطة واسعة
  فما أقسام اجلنايات اليت عاقبت الشريعة عليها؟: قلنا

                                                
نفس، لكن الفقهاء خصوها مبا حـلّ  ـ اسم لفعل حمرم حلّ مبال أو   شرعاـ الذّنب واجلرم ،  وهي ـ    لغةاجلناية ـ  )  ١(

  .بنفس وأطراف ، والغصب والسرقة مبا حلّ مبال
ويريدون ا كذلك كل ما حتدثه البهائم .. ويريدون ا كذلك كلّ فعل حمرم حلّ مبال ، كالغصب ، والسرقة ، واإلتالف  

على كلّ فعل ثبتت حرمته بسبب اإلحـرام أو احلـرم،   كما أطلقها بعض الفقهاء .. جناية البهيمة ، واجلناية عليها : ، وتسمى 
جنايات اإلحرام ، واملراد ا كلّ فعل ليس للمحرم أو احلاج أن يفعله، وعبر عنها مجهور الفقهاء مبمنوعات اإلحـرام أو  : فقالوا 

  .حمظوراته ، أو حمرمات اإلحرام ،واحلرم
 .رافونريد ا ـ هنا ـ خصوصا ما يرتبط مبا حلّ بنفس وأط

حق العفو عن اجلرمية، وحق العفو عن العقوبة، فإذا عفـا   -أي رئيس الدولة األعلى  -ويف جرائم التعازير لويل األمر  )  ٢(
وليس للمجين عليه أن يعفو يف التعازير إال عما ميس حقوقه . كان لعفوه أثره بشرط أن ال ميس عفوه حقوق اين عليه الشخصية

كانت اجلرائم متس اجلماعة فإن عفو اين عليه من العقوبة أو اجلرمية ال يكون نافذاً وإن أدى يف الواقع إىل وملا . الشخصية احملضة
 .ختفيف العقوبة على اجلاين، ألن للقاضي سلطة واسعة يف جرائم التعازير من حيث تقدير الظروف املخففة، وختفيف العقوبة

ة واسعة يف اختيار نوع العقوبة ومقدارها، فله أن خيتار عقوبة شديدة أو خفيفـة  أما جرائم التعازير فللقاضي فيها سلط )  ٣(
حبسب ظروف اجلرمية وارم، وله أن يرتل بالعقوبة إىل أدىن درجاا، وله أن يرتفع ا إىل حدها األقصى، وله أن يـأمر بتنفيـذ   

 ..العقوبة أو إيقاف تنفيذها
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  .واجلراح.. القتل : لقد عاقبت الشريعة على جنايتني: قال
  :القتل
  .ثنا عن العقوبة اليت وضعتها الشريعة جلناية القتلفحد: قلنا
وقد نص القرآن .. وذكرت لكل نوع عقابه اخلاص به .. لقد فرقت الشريعة احلكيمة بني أنواع القتل : قال

  .١الكرمي على نوعني كبريين، أما أوهلما، فهو القتل العمد، وأما الثاين، فهو القتل اخلطأ
لضرورة التفريعات الفقهية اليت رأوهاـ  إىل تقسيم القتل حبسب القصد وعدمه وقد بىن الفقهاء على هذا ـ و

  .٥وغريها من األقسام.. ٤وقتل خطأ  ..  ٣وقتل شبه عمد..  ٢إىل قتل عمد
  وما العقوبة اليت وضعتها الشريعة له؟.. ما ضوابطه ..  القتل العمدفحدثنا عن : قلنا
﴿ ومن يقْتلْ مؤمنا متعمدا فَجزاؤه جهنم :ع من القتل يف قوله تعاىل لقد نص القرآن الكرمي على هذا النو: قال

  )النساء(﴾ )٩٣(خالدا فيها وغَضب اللَّه علَيه ولَعنه وأَعد لَه عذَابا عظيما 
أن يكون القتيل آدمياً حياً معصوم أوهلما : وقد ذكر الفقهاء بناء على أدلة كثرية أنه ما احتوى على ثالثة أركان

  .يقصد اجلاين إحداث الوفاةوأن ..  حيدث القتل نتيجة لفعل اجلاينوأن ..  الدم
  .الركن األولفحدثنا عن : قلنا
أو .. أو قتل امليت الذي فارق احلياة .. يقصدون بذلك أن هذا الوصف ال ينطبق على من قتل غري اإلنسان : قال

                                                
قد انتقـد ابـن   والتقسيم القرآين للقتل، باإلضافة إىل أنه تقسيم علمي منطقي بسيط،  اعتمدنا هذا التقسيم باعتباره هو)  ١(

 فلم جيعل عـزو  ،برهان ذلك اآليتان اللتان ذكرنا آنفا  :القتل قسمان عمد وخطأ:( حزم كل ما زاد على هذه التقسيمات، فقال
وقد  ،نه مل يصح يف ذلك نص أصالوهو قول فاسد أل ،أن ههنا قسما ثالثا وهو عمد اخلطأجل يف القتل قسما ثالثا، وادعى قوم 
 )يصال واحلمد هللا رب العاملنيبينا سقوط تلك اآلثار يف كتاب اإل

  على اختلف الفقهاء يف تعريف القتل العمد )  ٢(
وأبو يوسف وحممد من املالكية والشافعية واحلنابلة وهو قول قصد الفعل والشخص مبا يقتل قطعاً أو غالباً، أنه : القول األول

  .احلنفية
وهـو   ،أن يتعمد ضرب املقتول يف أي موضع من جسده بآلة تفرق األجزاء كالسيف ، واللّيطة، واملروة والنار : القول الثاين

اآللة املوجبـة  أنّ العمد فعل القلب ، ألنه القصد ، وال يوقف عليه إالّ بدليله ، وهو مباشرة ب ، واستدلوا لذلكعند أيب حنيفةقول 
 .للقتل عادةً

وعرفـه الشـافعية   .. بأنه تعمد شخص ضرب آخر مبا ليس بسالح، وال ما جرى جمرى السـالح  : عرفه أبو حنيفة )  ٣(
ومل يعرفـه  .. بأنه قصد ضرب الشخص عدواناً مبا ال يقتل غالباً ، كالسوط والعصـا  : واحلنابلة وأبو يوسف وحممد من احلنفية 

 . الكية ألنّ القتل عندهم عمد وخطأ فقطامل
  .ما وقع دون قصد الفعل والشخص ، أو دون قصد أحدمهاعرفه الفقهاء بأنه )  ٤(
ويعترب بعض فقهاء احلنابلة ما أجري جمرى اخلطأ والقتل .. يزيد احلنفية على هذا ما أجري جمرى اخلطأ ، والقتل بسبب )  ٥(

عمد، وخطأ، وليس هنـاك  : أما املالكية فالقتل عندهم نوعان فقط.. عند بعض احلنابلة أربعة أقسام بسبب قسماً واحداً ، فالقتل 
) ليس يف كتاب اهللا إال العمد واخلطأ، فأما شبه العمد فال يعمـل بـه عنـدنا   : (فقد أنكره مالك، وقال) شبه العمد ( ما يسمى 

 . وجعله من قسم العمد
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يف دار اإلسالم؛ ألن املستأمن مل تثبت  ٢، أو املستأمن ١م الدم عصمة مؤقتة غري دائمة، كاملرتد أو احلريبقتل غري معصو
له عصمة مطلقة دائمة، وإمنا عصمته مؤقتة أثناء إقامته يف دار اإلسالم، فهو يف األصل حريب، ودخل دار اإلسالم حلاجة 

مه شبهة اإلباحة بالعود إىل دار احلرب، فال يقتص من قاتله عارضة، مث يعود إىل وطنه األصلي، فكان يف عصمة د
  .. لعدم عصمته  ٣ونصوا على ال قصاص بقتل الباغي.. عمداً، وإمنا يعزر، الفتئاته على مصلحة احلاكم

  .الركن الثاينفحدثنا عن : قلنا
ه إحداث املوت، فإن حدث نص الفقهاء على أن اجلرمية ال تعد قتالً إال إذا ارتكب اجلاين فعالً من شأن: قال

وقد دعاهم هذا إىل .. املوت بفعل ال ميكن نسبته إىل اجلاين، أو مل يكن فعله مما حيدث املوت، فال يعد اجلاين قاتالً
  .وأما الثانية فاألفعال املكونة للقتل العمد.. أما أوهلما فأداة القتل : البحث يف أمرين

 مدى التأثري على اجلسم والتأثر ا، لذا حدد الفقهاء لكل منها حكماً ختتلف قوة وضعفاً يف أدوات القتلومبا أن 
  .. وأثراً معيناً، واختلفوا فيما بينهم يف ترتيبها 

أن تكون مما يقتل غالباً، ومما يعد للقتل، وهي كل آلة جارحة أوطاعنة : فبعضهم اشترط يف يف أداة القتل العمد
ت من احلديد أو الرصاص أو النحاس، أو اخلشب احملدد أو احلجر احملدد، أو ذات حد هلا مور يف اجلسم، سواء كان

حنوها كالسيف والبندقية والسكني والرمح، واإلبرة يف مقتل، أو ما يعمل عمل هذه األشياء يف اجلرح والطعن، كالنار 
 .وغريها..  ٤والزجاج

                                                
ولة حماربة، أو هو الذي بيننا وبني بالده عداوة وحرابة، واإلمجاع على أنه مهدر الدم واملال، هو الذي ينتمي لد: احلريب)  ١(

 . أي مباح الدم واملال
 . هو من دخل دار اإلسالم بأمان مؤقت فيما دون السنة: املستأمن)  ٢(
عتمدين على تأويـل سـائغ لـنص    هو أحد البغاة اخلارجني على اإلمام يبغون خلعه، وكان له منعة وشوكة، م: الباغي)  ٣(

  .شرعي، وقد سبق ذكر العقوبة املرتبطة به
  :وقد اختلف الفقهاء يف مدى عصمة الباغي على قولني

.. أن عصمة البغاة حمدودة بوقت بغيهم، وهو قول اجلمهور، فأساس العصمة عندهم هو اإلسـالم أو األمـان  : القول األول
ن معصوماً، إما بسبب اإلسالم بالنسبة للمسلم ولو كان يف دار احلرب، أو بسبب األمـان  فيعد املسلم والذمي واملستأمن واملهاد

بالنسبة لغري املسلم املعاهد، فال تباح دماؤهم وال أمواهلم، ويعاقب قاتلهم على القتل العمد، إال أنه ال يقتـل املسـلم بالكـافر    
  . عندهم، ويقتل قاتل املسلم ولو كان يف دار احلرب

أن عدم عصمة البغاة مطلقة يف أي حال مبجرد البغي، وهو قول احلنفية، فأساس العصمة عندهم الوجود يف دار : ثاينالقول ال
أما احلريب أو املسلم يف دار احلرب، فلـيس  . اإلسالم، فيعد املسلم والذمي واملستأمن معصوم الدم بسبب وجوده يف دار اإلسالم

  . دار احلربمعصوماً، وال عقاب على قاتله، لكونه يف
  
وقد نصوا على أن أداة القتل شبه العمد هي كل آلة ..  ٢٣٣/٧: البدائع: انظر.. هذا بعض ما ذكره احلنفية من شروط )  ٤(

تقتل غالباً، ولكنها ليست جارحة وال طاعنة كاخلشبة الكبرية، واحلجر الثقيل، ويقصد به غري القتل كالتأديب وحنوه، فإن قصـد  
أال إن قتيل اخلطأ شبه العمد قتلُ  السوط أو العصا، فيه مئة من اإلبل، منـها  : (  عمد، واستدلوا لذلك بقوله  به اإلتالف فهو

  )رواه أمحد وأصحاب السنن إال الترمذي) (أربعون يف بطوا أوالدها
 .أما التغريق يف املاء القليل وموت الغريق، فليس عمداً وال شبه عمد، باتفاق احلنفية
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فإن استعمل اجلاين أداة ال تقتل ..  ٣أم مبثقّل ٢اشترط أن تكون مما يقتل غالباً، سواء أكان القتل مبحدد ١وبعضهم
غالباً كالضرب بالسوط أو العصا اخلفيفني، ومل يوال الضربات، ومل يكن الضرب يف مقتل، أو املقتول صغرياً أو 

  .٤ضعيفاً، ومل يكن حرأو برد معني على اهلالك، ومل يشتد األمل ويستمر إىل املوت، كان القتل شبه عمد
ط أن تكون آلة يقتل ا غالباً كاحملدد مثل السالح، واملثقل مثل احلجر، أو ما ال يقتل ا غالباً اشتر ٥وبعضهم

كالعصا والسوط وحنومها، سواء قصد اجلاين بالضرب قتل اين عليه، أو مل يقصد قتالً، وإمنا قصد جمرد الضرب، أو 
  .. لضرب لعداوة أو غضب لغري تأديبإن حصل ا): عمرو(فإذا هو ) زيد ( قصد قتل شخص معتقداً أنه 

فقد ذكروا الشروط الكثرية الضابطة هلا، مما ال .. أما األفعال املكونة للقتل العمد .. هذا فيما يتعلق بأدوات القتل 
  .ميكن إحصاؤه

  .الركن الثالثفحدثنا عن : قلنا
، أو ضربه بفعل مزهق ٧تل اين عليهعلى أن القتل العمد ال يتحقق إال إذا قصد اجلاين ق ٦لقد نص الفقهاء: قال

ولو قصد اجلاين جمرد .. فإن مل يتوافر القصد اجلنائي، فال يعد الفعل قتالً عمداً.. قصد الفعل العدوان مبا يقتل غالباً 
  .االعتداء على اين عليه، دون إزهاق روحه، مبا ال يقتل غالباً، كان القتل شبه عمد

                                                
 .هو مذهب الشافعية واحلنابلةو)   ١(
هو ما يقطع ويدخل يف البدن كالسيف والسكني وحنومها من أي معدن كحديد ورصاص وحناس وذهب وفضة، : احملدد)  ٢(

واحملدد ال ينظر فيه إيل غلبة الظن يف حصول القتل، بدليل ما لو قطع . أوغري معدن كزجاج وحجر وقصب وخشب له حد قاطع
 .ته فمات، كان عمداًشحمة أذنه أو أمنل

هو ما ليس له حد جيرح وال سن يطعن، كالعصا واحلجر، فإن كان املثقل مما يقتل غالباً، أي يغلب على الظـن  : املثقل)  ٣(
وإن كان املثقل مما ال يقتل غالباً، كان القتل شبه عمد موجباً . حصول املوت به عند استعماله، كان القتل عمداً موجباً للقصاص

  .للدية
أال إن يف قتيل عمد اخلطأ، قتيل السوط والعصا واحلجر مائة مـن  : (  واستدلوا لذلك مبا استدل به احلنفية وهو قوله )  ٤(
  . ، فاحلديث حممول على املثقل الصغري؛ ألنه ذكر العصا والسوط، وقرن به احلجر، فدل على أنه أراد ما يشبههما)اإلبل

جدت، وقد ررأسها بني حجرين، فقيل هلاواستدلوا بأن جارية و من فعل بك هذا، أفالن أو فالن، حىت مسي يهـودي،  : ض
 . برض رأسه باحلجارة فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي، فاعترف، فأمر رسول اهللا 

 )٢٤٢/٤: الشرح الكبري للدردير مع الدسوقي: انظر(وهو مذهب املالكية )  ٥(
أما املالكية، فاشترطوا للقصاص من اجلناية وجـود العـدوان، ومل يشـترطوا يف    .. نابلةوهو قول احلنفية والشافعية واحل)  ٦(

القصاص قصد القتل، فسواء قصد اجلاين قتل اين عليه، أو تعمد الفعل بقصد العدوان ارد عن نية القتل، فهو قاتل عمـداً، إذا  
  .مل يرتكب الفعل على وجه اللعب أو التأديب، فيكون حينئذ خطأ

وهو كون اجلاين مسؤوالً عن : وبذلك يتسع مذهب املالكية ملا يسمى عند القانونيني بالقصد االحتمايل يف جرمية القتل العمد
بل إن هذا املذهب يتسع ألكثر من القصد االحتمايل، فيشمل كل ما يتصوره الفاعل . كل ما يتوقع حدوثه، مما هو ممكن الوقوع

 .هو كل فعل قصد به جمرد العدوان، ولو مل يقصد به القتل: ألن القتل العمد عندهم ممكن الوقوع، أو ممتنع الوقوع؛
  :اختلف الفقهاء يف حتديد القصد على قولني)  ٧(

ال فرق بني القصد احملدود وغري احملدود، فسواء قصد اجلاين قتل شخص معني، أو ضرب مجاعة ولو مل يقصـد   :القول األول
  .هو قاتل عمد، وهو قول احلنفية واحلنابلةشخصاً معيناً من اجلماعة، ف

التفريق بني نوعي القصد، وهو قول الشافعية واملالكية، فإن قصد معيناً فهو قتل عمد، وإن قصد غري معني فهو : القول الثاين
 .قتل شبه عمد عند الشافعية، وخطأ عند املالكية



 ٣٢٧ 

أمر باطين خفي ال ميكن االطالع عليه، فقد أناط الفقهاء حكم القتل العمد بوصف  ومبا أن هذا القصد أو النية
.. ظاهر ميكن معرفته، وهو استعمال أداة القتل املناسبة؛ ألن اجلاين غالباً خيتار اآللة املناسبة لتنفيذه قصده اجلرمي

يل املادي الذي ال يكذب يف الغالب؛ ألنه من صنع فاستعمال اآللة القاتلة غالباً هو املظهر اخلارجي لنية اجلاين، وهو الدل
  .١وهلذا اشترط الفقهاء أن تكون اآللة قاتلة غالباً؛ ألا دليل على قصد القتل عند اجلاين.. اجلاين، ال من صنع غريه 

  .العقوبة اليت وضعتها الشريعة للقتل العمدفحدثنا عن : قلنا
( : ن القتل باعتباره من أكرب اجلرائم، فقد قال رسول اهللا لقد بدأت الشريعة فمألت نفوسهم رهبة م: قال

اإلشراك باهللا ، والسحر ، وقتل النفس اليت حرم اهللا إال : (يا رسول اهللا وما هن ؟ قال : قيل) اجتنبوا السبع املوبقات
  ٢)ناتباحلق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتويل يوم الزحف ، وقذف احملصنات الغافالت املؤم

إن ذلك لعظيم مث أي ؟ : قيل) أن جتعل هللا ندا وهو خلقك: (أي الذنب أعظم عند اهللا تعاىل؟ فقال: وسئل  
   ٣ )أن تزاين حليلة جارك: (مث أي ؟ قال : ، قيل )أن تقتل ولدك خمافة أن يطعم معك: (قال 

   ٤)موسالكبائر اإلشراك باهللا وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمني الغ: ( وقال
   ٥)اإلشراك باهللا وقتل النفس املسلمة والفرار يوم الزحف:( وسئل عن الكبائر ، فقال 

   ٦)لن يزال املؤمن يف فسحة من دينه ما مل يصب دما حراما: ( وقال
ولو أن أهل مسواته وأهل أرضه اشتركوا يف دم .. لزوال الدنيا أهون على اهللا من قتل مؤمن بغري حق  : (وقال
   ٧)دخلهم النارمؤمن أل

   ٨)لزوال الدنيا أهون على اهللا من قتل رجل مسلم: ( وقال
  ٩)قتل مؤمن أعظم عند اهللا من زوال الدنيا: ( وقال

ما أطيبك وما أطيب رحيك ، ما أعظمك وما أعظم حرمتك ، والذي : (بالكعبة، مث قال طاف رسول اهللا و
   ١٠)تك ماله ودمهنفس حممد بيده حلرمة املؤمن عند اهللا أعظم من حرم

   ١١)لو أن أهل السماء وأهل األرض اشتركوا يف دم مؤمن ألكبهم اهللا يف النار: ( وقال
أيها الناس يقتل قتيل : (املنرب، فقال  مل يعلم من قتله ، فصعد النيب  قتل باملدينة قتيل على عهد رسول اهللا و

                                                
.. وللتطورات التقنية دخل يف ذلك .. ى أن هذا مما يعسر حصره ونر.. ذكر الفقهاء الضوابط الكثرية املرتبطة باآلالت )  ١(

 . وهلذا نرى أن يترك هذا األمر ألهل التحري من اخلرباء
 . رواه البخاري ومسلم)  ٢(
 . رواه البخاري ومسلم)  ٣(
 . رواه البخاري)  ٤(
 . رواه أمحد والنسائي وغريمها)  ٥(
 . رواه البخاري وغريه)  ٦(
 . حبان بإسناد حسن، والزيادة للبيهقي واألصبهاين رواه ابن)  ٧(
 . رواه مسلم وغريه)  ٨(
 . رواه النسائي والبيهقي)  ٩(
 .رواه ابن ماجه)   ١٠(
 . رواه الترمذي وقال حسن غريب)  ١١(



 ٣٢٨ 

  ١)ض على قتل امرئ مؤمن لعذم اهللا إال أن يفعل ما يشاءوأنا فيكم وال يعلم من قتله ، لو اجتمع أهل السماء واألر
   ٢)من أعان على قتل مؤمن ولو شطر كلمة لقي اهللا مكتوب بني عينيه آيس من رمحة اهللا: ( وقال
من استطاع منكم أن ال حيول بينه وبني اجلنة ملء كف من دم امرئ مسلم أن يهريقه كما يذبح : ( وقال

أبواب اجلنة حال اهللا بينه وبينه ، ومن استطاع منكم أن ال جيعل يف بطنه إال طيبا فإن  دجاجة كلما تعرض لباب من
  ٣)أول ما يننت من اإلنسان بطنه

   ٤)ال تقتل نفس ظلما إال كان على ابن آدم األول كفل من دمها ألنه أول من سن القتل: ( وقال
  ٥ )أول ما يقضى بني الناس يوم القيامة يف الدماء: ( وقال

   ٧)، وأول ما يقضى بني الناس يف الدماء٦أول ما حياسب عليه العبد الصالة: ( قالو
  ٨)كل ذنب عسى اهللا أن يغفره إال الرجل ميوت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا: (وقال

يا ابن عباس هل للقاتل من توبة؟ فقال ابن عباس : أن ابن عباس ـ رضي اهللا عنه ـ سأله سائل فقال وروي 
مسعت نبيكم : ماذا تقول مرتني أو ثالثا ؟ قال ابن عباس : ماذا تقول ؟ فأعاد عليه مسألته فقال : ملتعجب من شأنه كا
  يأيت املقتول معلقا رأسه بإحدى يديه متلببا قاتله باليد األخرى تشخب أوداجه دما حىت يأيت به العرش : (يقول

   ٩)تعست ويذهب به إىل النار: اهللا للقاتل  هذا قتلين فيقول: فيقول املقتول لرب العاملني 
يا رب سل هذا فيم قتلين فيقول : جييء املقتول آخذا قاتله وأوداجه تشخب دما عند ذي العزة فيقول : ( وقال

   ١٠)فيم قتلته ؟ قال قتلته لتكون العزة لفالن ، قيل هي هللا: اهللا عز وجل 
اليوم مسلما ألبسه التاج قال فيجيء هذا فيقول مل أزل به  من خذل: إذا أصبح إبليس بث جنوده فيقول : (وقال

حىت طلق امرأته فيقول يوشك أن يتزوج ؛ وجييء هذا فيقول مل أزل به حىت عق والديه ، فيقول يوشك أن يربمها ؛ 
أنت  وجييء هذا فيقول مل أزل به حىت أشرك فيقول أنت أنت ؛ وجييء هذا فيقول مل أزل به حىت قتل نفسا فيقول أنت

  ١١)ويلبسه التاج
                                                

ـ  : (رواه البيهقي، رواه الطرباين بلفظ)  ١( ا علـى  لو أن أهل السموات واألرض اجتمعوا على قتل مسلم لكبـهم اهللا مجيع
 )وجوههم يف النار

 . ابن ماجه واألصبهاين)  ٢(
رواه الطرباين بسند رواته ثقات، ورواه البيهقي مرفوعا هكذا وموقوفا ، وقال الصحيح وقفه أي ومع ذلك لـه حكـم   )  ٣(

 . املرفوع إذ مثله ال يقال من قبل الرأي
 . رواه البخاري ومسلم)  ٤(
 . رواه البخاري ومسلم)  ٥(
العلماء أن هذا ال ينايف أن أول ما يقضى بني الناس يوم القيامة يف الدماء، ألن أول ما حياسب اإلنسان عليـه مـن    ذكر)  ٦(

 . حقوق اهللا الصالة ألا آكد حقوقه ، وأول ما حياسب عليه من حقوق اآلدميني القتل ألنه أشد حقوقهم
 . رواه النسائي)  ٧(
 . رواه النسائي واحلاكم وصححه)  ٨(
 . رواه الترمذي وحسنه والطرباين بسند رواته رواة الصحيح)  ٩(
 . رواه الطرباين)  ١٠(
 . رواه ابن حبان يف صحيحه)  ١١(
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    ٣)٢مل يقبل اهللا منه صرفا وال عدال ١من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله: (وقال
بكل جبار عنيد ، ومن جعل مع اهللا إهلا آخر ، ومن : خيرج عنق من النار يتكلم يقول وكلت اليوم بثالثة : (وقال

   ٤)قتل نفسا بغري حق فينطوي عليهم فيقذفهم يف مجر جهنم
إين أمرت مبن : ج عنق من النار يتكلم بلسان طلق ذلق له عينان يبصر ما ولسان يتكلم به فيقولخير: (وقال

   ٥)جعل مع اهللا إهلا آخر وبكل جبار عنيد ومبن قتل نفسا بغري حق ، فينطلق م قبل سائر الناس خبمسمائة عام
ه حىت لو قتل به، ما دام مل يتب إىل اهللا وبعد هذا كله، فإن من الفقهاء من ذهب إىل أن القاتل ال يكفر عنه ذنب

  .٦توبة نصوحا
  .األمل الذي عاقبت به الشريعة القتلةفحدثنا عن .. وعينا هذا : قلنا
  .وبدلية.. أصلية : لقد وضعت الشريعة للقاتل العمد عقوبتان: قال
آمنوا كُتب علَيكُم الْقصاص في ﴿ يا أَيها الَّذين :وقد نص عليه قوله تعاىل ..  ٧، فهي القصاصاألصليةأما 

﴿ ولَكُم في الْقصاصِ حياةٌ يا أُولي الْأَلْبابِ لَعلَّكُم تتقُونَ ﴾ :، وقوله تعاىل )١٧٨من اآلية: البقرة(الْقَتلَى ﴾ 
  )١٧٩:البقرة(

الثيب : سول اهللا ، إال بإحدى ثالثال حيل دم امرئ مسلم يشهد أن ال إله إال اهللا وأين ر: (  ونص عليه قوله 
  ٨)الزاين، والنفس بالنفس، والتارك لدينه املفارق للجماعة

                                                
 . ذكر الغساين أن معىن اغتبط بقتله أن يقتله يف الفتنة ظانا أنه على هدى فال يستغفر اهللا)  ١(
 . فرضا وال نفال ، وقيل غري ذلك)  ٢(
 . رواه أبو داود)  ٣(
 . رواه أمحد)  ٤(
 . رواه البزار والطرباين بإسنادين أحدمها صحيح)  ٥(
  :اختلف الفقهاء يف كون القصاص يكفر إمث القتل أم ال على قولني)  ٦(

القصاص من القاتل أو العفو عنه يكفر إمث القتل، وهو قول اجلمهور، واستدلوا لذلك مبا روى مسلم أن رسول : القول األول
ورويت أحاديث ) .. من أصاب شيئاً من ذلك ـ أي املعاصي كالزنا والسرقة والقتل ـ فعوقب به فهو كفارة له  ( :قال  اهللا 

من أصاب ذنباً فعوقب به يف الدنيا، فاهللا أكرم مـن أن يـثين   : ( أخرى يف هذا املعىن، منها ما رواه الترمذي وصححه احلاكم 
) من أصاب ذنباً أقيم عليه حد ذلك الذنب، فهو كفارة له(ين بإسناد حسن ولفظه ، وهو عند الطربا)العقوبة على عبده يف اآلخرة

، وهذا عام )٥٣، ٥٠/٧: نيل األوطار) (ما عوقب رجل على ذنب إال جعله اهللا كفارة ملا أصاب من ذلك الذنب: ( وللطرباين 
  .وبة يف اآلخرةظواهر الشرع تقتضي سقوط املطالبة بالعق: قال النووي. مل خيصص قتالً من غريه

القصاص أو العفو ال يكفر إمث القتل، وهو قول احلنفية،، ألن املقتول املظلوم ال منفعة له يف القصـاص، وإمنـا   : القول الثاين
  .القصاص منفعة لألحياء ليتناهى الناس عن القتل

سدا للذريعة ألنه قـد ال يـردع    ونرى أن يف نشر مثل هذا الترجيح.. ونرى أن األرجح يف هذا هو توقف األمر على التوبة 
 . البعض بالقصاص بينما يردع بالعقاب اإلهلي الشديد، فتهوين األمر عليه مبا ذكره أصحاب القول األول قد يشجع على القتل

وهـو أيضـاً   . األثر، واستعمل يف معىن العقوبة؛ ألن املقتص يتبع أثر جناية اجلاين، فيجرحه مثلـها تتبع : لغةالقصاص )  ٧(
 . ، أي جمازاة اجلاين مبثل فعله، وهو القتلشرعاً) القصاص(ت عقوبة ماثلة، ومن هذا املعىن أخذامل

 .رواه البخاري ومسلم)   ٨(
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  ١)ومن قتل عمداً فهو قود، ومن حال دونه، فعليه لعنة اهللا وغضبه، ال يقبل منه صرف وال عدل: (  وقال 
اجلماعة بالواحد، سداً للذرائع،  وهلذا نصت األدلة على قتل.. لم تعترب الكفاءة يف العدد ف..  تشددت فيهوقد 

  .فلو مل يقتلوا ملا أمكن تطبيق القصاص أصالً، إذ يتخذ االشتراك يف القتل سبباً للتخلص من القصاص
وقد روي أن امرأة من صنعاء ـ يف عهد عمر ـ غاب عنها زوجها، وترك عندها ابناً له من غريها، فاختذت 

م يفضحنا فاقتله، فأىب، فامتنعت منه فطاوعها، فاجتمع على قتل الغالم خليل إن هذا الغال: لنفسها خليالً، فقالت له
مث ظهر احلادث وفشا بني الناس، فأخذ أمري .. املرأة، ورجل آخر، واملرأة وخادمها، فقطعوه أعضاء، وألقوا به يف بئر

: أن اقتلهم مجيعاً، وقال: عمر اليمن خليل املرأة فاعترف، مث اعترف الباقون، فكتب إىل عمر بن اخلطاب، فكتب إليه
  ) واهللا لو متاأل عليه أهل صنعاء لقتلتهم مجيعاً(

  )لو متاأل عليه أهل صنعاء لقتلتهم به: (مخسة، أو سبعة برجل قتلوه غيلة، وقال: وروي أنه أن قتل نفراً
ألن اجلماعة لو ؛ ٢، بل تشددت يف ذلك، فلم تشرع فيه إال القصاصيقتل الواحد باجلماعة قصاصاًومثل ذلك 

  ..قتلوا واحداً قتلوا به، فكذلك إذا قتلهم واحد، قتل م، كالواحد بالواحد
فيقتل .. ومل تعترب الكفاءة يف اجلنس والعقل والبلوغ والشرف والفضيلة وكمال الذات أو سالمة األعضاء

بالوضيع، وسليم األطراف مبقطوعها  الرجل باألنثى، والكبري بالصغري، والعاقل بانون، والعامل باجلاهل، والشريف
  .وباألشل

وذلك ألن آيات القصاص مل تفرق .. وإمنا اعتربوا جمرد اإلنسانية كافية ..  ٣ومل تعترب الكفاءة يف احلرية والدين
ة، وحتقيق ذلك يف قتل املسلم بالذمي أبلغ منه يف قتل املسلم باملسلم، ملا بينهما من العداوة الديني.. بني نفس ونفس 

                                                
 .  رواه أبو داود والنسائي)  ١(
ـ   )  ٢( ب هذا مذهب احلنفية واملالكية، وذهب الشافعية إىل أنه ال يقتل القاتل إال بواحد، سواء اتفق أولياء الـدم علـى طل

القصاص، أو مل يتفقوا؛ ألن املماثلة مشروطة يف القصاص، وال مماثلة بني الواحد واجلماعة، فال جيوز أن يقتل الواحد باجلماعـة،  
واشتراك أولياء الدم يف حق املطالبة بالقصاص اليوجـب تـداخل حقـوقهم    .. وإمنا يقتل الواحد بالواحد، وجتب الديات للباقني

  .كسائر احلقوق
ه، إن قتل الواحد مجاعة على الترتيب، قتل بأوهلم، إن مل يعف لسبق حقه، وإن قتلهم معاً دفعـة واحـدة، كـأن    وبناء علي

جرحهم أو هدم عليهم جداراً، فماتوا يف وقت واحد، أو أشكل أمر املعية والترتيب، فيقتص من اجلاين لواحد من القتلة بالقرعـة  
  .ذر القصاص عليه، كما لو مات اجلاين مثالًوجوباً، وللباقني من املستحقني الديات، لتع

ونص احلنابلة على أنه إن اتفق أولياء القصاص على القود أو قتل اجلاين قتل م، وإن أراد أحدهم القود، واآلخر الدية، قتـل  
من قتل له قتيل فهو (:  ملن أراد القود، وأعطي الباقون الدية من مال اجلاين، سواء قتلهم دفعة واحدة أو دفعتني، وذلك لقوله 

، )إما أن يعفو، وإما أن يقتل: (، ولفظ الترمذي)رواه أمحد وأصحاب الكتب الستة) (إما أن يفتدي، وإما أن يقتل: خبري النظرين
إما أن يقتص أو يأخذ العقـل أو  : فهو باخليار بني إحدى ثالث: (ويف رواية ألمحد وأيب داود وابن ماجه عن أيب شريح اخلزاعي

 .أي الدية) فالعفو أن يقبل يف العمد الدية واالتباع باملعروف: (قال ابن عباس )يعفو
، فاشترطوا أن يكون املقتول مكافئاً للقاتل يف اإلسالم واحلرية، فال يقتل قصاصاً )غري احلنفية(خالف يف ذلك اجلمهور )   ٣(

رواه أمحد وابن ماجه والترمذي وأبـو   )(تل مسلم بكافرال يق: (مسلم بكافر، وال حر بعبد، واستدلوا لذلك مبا ورد يف احلديث
رواه أمحد والنسائي وأبـو  ) (املسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وال يقتل مؤمن بكافر: (، وقوله)داود والبخاري

 )رواه الدارقطين والبيهقي )(ال يقتل حر بعبد: ( وقوله ) داود
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، وألن العبد آدمي معصوم الدم فأشبه احلر،  ١)أنا أحق من وىف بذمته: (أقاد مؤمناً بكافر، وقال وقد روي أن النيب 
  .والقصاص يتطلب فقط املساواة يف العصمة

وهو القتل ألخذ املال، سواء أكان القتل خفية، كما لو خدعه، فذهب به حملل، فقتله ..  واشتدوا يف قتل الغيلة
  .٢ألخذ املال، أم كان القتل ظاهراً على وجه يتعذر معه الغوثفيه 

﴿ يا أَيها الَّذين آمنوا كُتب علَيكُم :ففيه .. وقد ورد يف القرآن هذه التفرقة .. كيف تقول ذلك : قال رجل منا
الْأُنو دببِالْع دبالْعو ربِالْح رلَى الْحي الْقَتف اصصثَى ﴾ الْق١٧٨من اآلية: البقرة(ثَى بِالْأُن (  

حيث أم كانوا يأبون أن .. لقد جاءت هذه اآلية لترد على عادة كانت سائدة يف بعض القبائل : قال عبد القادر
يقتلوا يف عبدهم إال حراً، ويف امرأم إال رجالً، فأبطل القرآن الكرمي ما كان من الظلم، وأكد فرض القصاص على 

  . فليس يف اآلية داللة على أنه ال يقتل احلر بالعبد أو أنه ال يقتل الرجل باملرأة.. دون غريه  القاتل
  ؟٣)ال يقتل مسلم بكافر، وال ذو عهد يف عهده: ( وما تقول فيما ورد يف احلديث : قال الرجل

ال يقتل املسلم  من هذا ـ على حسب ما تدل األدلة الكثرية ـ هو أنه إن مراد النيب : قال عبد القادر
واملعاهد بكافر حريب؛ ألن املراد بالكافر هو احلريب بدليل جعل احلريب مقابالً للمعاهد؛ ألن املعاهد يقتل مبن كان 
معاهداً مثله من الذميني إمجاعاً، فيلزم أن يقيد الكافر يف املعطوف عليه باحلريب، كما قيد يف املعطوف؛ ألن الصفة بعد 

؛ ألن الذمي أو )ال يقتل مسلم بكافر حريب وال ذو عهد بكافر حريب: (ميع اتفاقاً، ويكون التقديرمتعدد ترجع إىل اجل
  . احلريب، إذ هو الذي ال يقتل به مسلم وال ذمي: املعاهد إذا قتل ذمياً قتل به، فعلم أن املراد به

مة مال املسلم، فحرمة دمه فإذا كانت حرمة ماله كحر.. ويدل هلذا أن يد املسلم تقطع إذا سرق مال الذمي 
  .كحرمة دمه
  .عد بنا إىل التشديدات اليت وضعتها الشريعة لتردع عن هذه اجلرمية: قلنا
وقد ورد التنصيص على قيمة ..  من الشدة على اجلاين أا شددت العقوبة املالية عليه يف حال العفو عنه: قال

أن من (ذي ورد فيه الفرائض والسنن والديات، وكان يف كتابه الذي كتبه إىل أهل اليمن وال هذه العقوبة يف كتابه 
  ١..)الدية مئة من اإلبل: مؤمناً قتالً عن بينة، فإنه قود، إال أن يرضى أولياء املقتول، وإن يف النفس ٤اعتبط

                                                
 . عند حممد بن احلسن، والشافعي وعبد الرزاق وأيب داود من طريق البيلماين رواه الدارقطين، وروي مرسالً)  ١(
  :اختلف الفقهاء يف هذا النوع من القتل على قولني)  ٢(

هذا القتل كبقية أنواع القتل األخرى يف القصاص والعفو عنه، واشتراط التكافؤ بني القاتل واملقتول، وهو قول : القول األول
  .اجلمهور

يقتل هذا القاتل بسبب الفساد واحلرابة، ال قصاصاً، وهو قول املالكية، ومبا أن هذا القتل يعاقب عليـه فاعلـه   : اينالقول الث
بسبب احلرابة والفساد، ال للقصاص، ال يشترط فيه شرط التكافؤ، فيقتل احلر بالعبد، واملسلم بالكافر وال عفو فيه، وال صـلح،  

  .إىل اإلمام وصلح ويل القتيل مردود، واحلكم فيه
 .ونرى قوة املالكية يف هذا ملا يقتضيه الردع من التشدد

 .رواه أمحد وابن ماجه والترمذي وأبو داود والبخاري)  ٣(
فمن قتل مؤمناً كـذلك،  . إذا ذحبها من غري مرض وال داء: وأصله من اعتبط الناقة. هو القتل بغري سبب موجب: اعتبط)  ٤(

 . جب عليه القود إال أن يرضى أولياء املقتول بالدية أو يقع منهم العفووقامت عليه البينة بالقتل و
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  .. ٢أا شرعت تعزير اجلاين وإن عفي عنهومن التشديد على اجلاين 
  ؟جماالت رفقمن قوبة، فهل هناك عرفنا نواحي الشدة يف هذه الع: قلنا
من نواحي الرمحة يف القصاص أن الشريعة مل تعتربه ف.. فالشريعة الرحيمة جتمع بني احلزم والرمحة .. أجل : قال

  .٣حدا
فال قصاص ـ كما ال حد ـ على .. اشترطوا يف القاتل الذي يقتص منه أن يكون بالغاً عاقالً ومنها أن الفقهاء 

وألا ال جتب إال باجلناية، وفعلهما ال يوصف .. ؛ ألن القصاص عقوبة، ومها ليسا من أهل العقوبة الصيب أو انون
  .وألن هؤالء ليس هلم قصد صحيح، فهم كالقاتل خطأ.. باجلناية

، فإن كان خمطئاً، فال قصاص عليه، لقول ٤اشترطوا أن يكون قاصداً إزهاق روح اين عليهومنها أن الفقهاء 
، فاحلديث شرط العمد لوجوب ٦، أي القتل العمد يوجب القود٥)العمد قود إال أن يعفو ويل املقتول: (  النيب 
  .القود

شرط العمد مطلقاً، وال كمال مع  اشترطوا أن ال توجد أي شبهة يف عدم إرادة القتل؛ ألن النيب ومنها أم 
  .ال يقتل عادة، ال يراد به القتل، بل التأديب والتهذيب وجود شبهة انتفاء قصد القتل، كما يف حالة تكرار الضرب مبا

فال يقتل مسلم وال ذمي بالكافر احلريب، وال باملرتد، ..  ٧اشترطوا يف املقتول أن يكون معصوم الدمومنها أم 
                                                                                                                                 

وهو كتـاب  : رواه النسائي ومالك، وابن خزمية وابن حبان وابن اجلارود واحلاكم والبيهقي موصوالً، قال ابن عبد الرب)  ١(
 .ه أشبه املتواتر، يف جميئه يف أحاديث كثريةمشهور عند أهل السري ومعروف عند أهل العلم معرفة يستغىن بشهرته عن اإلسناد؛ ألن

  :اختلف الفقهاء يف هذا على قولني)  ٢(
جيب تعزير القاتل العمد إذا مل يقتص منه، والعقوبة هي جلد مئة، وحبس سنة، وهو قول املالكية، عمالً بـأثر   :القول األول

  .عن عمر
يفعل ما يراه مناسباً للمصلحة، وهو قول اجلمهور، فيؤدب باحلبس ال جيب التعزير، وإمنا يفوض األمر للحاكم، : القول الثاين

 . وميكن أن يكون التعزير عند احلنفية واملالكية هو القتل أو احلبس مدى احلياة.. أو الضرب أوالتأنيب وحنوها
ـ : بني بني احلدود والقصاص) احلنفية(من الفروق اليت ذكرها بعض الفقهاء )   ٣( .. د ال يـورث أن القصاص يورث، واحل

التقادم ال مينع قبول الشهادة بالقتل، خبالف احلد ما عدا القذف، فإن التقادم مينع .. القصاص يصح العفو عنه، واحلد ال يعفى عنه
جتوز الشفاعة يف القصاص، وال جتـوز يف احلـد بعـد    .. والتقادم يف الشرب بذهاب الريح، ويف حد غريه مبضي شهر. الشهادة

ال بد يف القصاص من رفـع  .. أما قبل الوصول إليه والثبوت عنده، فتجوز الشفاعة فيه إلطالق سراح املتهم الوصول للحاكم، 
الدعوى إىل القضاء من ويل الدم، أما احلد ما عدا القذف والسرقة، فال يشترط فيه االدعاء الشخصي من صاحب املصلحة فيـه،  

جيـوز  .. س أو كتابته، أما احلد فال يثبت ما، الشتماهلما علـى الشـبهة  يثبت القصاص بإشارة األخر.. وإمنا يصح احلسبة فيه
للقاضي القضاء بعلمه الشخصي يف القصاص دون احلدود، وهذا عند متقدمي احلنفية، وأفىت املتأخرون بعدم القضاء بالعلم مطلقاً 

 )األشباه والنظائر البن جنيم. (.سداً للذريعة أمام قضاة السوء، سواء يف القصاص واحلدود أم يف األموال وغريها
 . مل يشترط املالكية العمد بالذات، وإمنا اكتفوا بوجود العدوان)  ٤(
 . رواه ابن أيب شيبة وإسحاق بن راهويه يف مسنديهما)  ٥(
وغـريه   القصاص، ومسي بذلك؛ ألن اجلاين املقتص منه كانوا يف الغالب يقودونه بشيء يربط به أو بيده، كاحلبل: القود)  ٦(

 )٣٧٦/٥: رد احملتار(
ذكرنا أن العصمة عند احلنفية تكون باإلسالم واإلقامة يف دار اإلسالم، فمن أسلم يف دار احلرب، وبقي مقيماً فيها، ال )   ٧(

 يقتص من قاتله هناك؛ ألن كمال حقن الدم بالعصمة املقومة واملؤمثة، وباإلسالم حصلت املؤمثة دون املقومة؛ ألن هـذه حتصـل  
  .باإلقامة يف دار اإلسالم
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لزنا أو البغي، فكل وال بالزاين احملصن، وال بالزنديق، وال بالباغي؛ ألن هؤالء مباحو الدم إما بسبب احلرابة أو الردة أو ا
  .واحد منها سبب إلهدار الدم

األب واجلد، واألم أو ( ١اشترطوا أال تكون هناك رابطة األبوة والبنوة، فال قصاص على أحد الوالدينومنها أم 
  ٣)ال يقاد الوالد بالولد: (  ، لقوله ٢بقتل الولد أو ولد الولد وإن سفلوا) اجلدة وإن علوا

الشفاعة فيه إذا مل يكن املذنب مصراً، فإن كان مصراً فال جيوز حىت يرتدع عن الذنب  واأجازومنها أم 
ـ شأن املرأة املخزومية السارقة ورد شفاعة أسامة  واليت قال فيها رسول اهللا .. واإلصرار، وهذا خبالف احلدود 

  )أتشفع يف حد من حدود اهللا ؟: (  فيها 
  )اشفعوا تؤجروا: (  أما يف هذا اال، فقد قال رسول اهللا

بل رغبتهم يف ذلك بإعطائهم الدية عوضا على .. ومن الرمحة فيه أا أجازت ألولياء القتيل العفو عن القاتل 
ولكنها مع ذلك محت احلق العام، .. ١بعفو أحدهم ٥بل زادت يف ذلك فاكتفت يف حال تعدد األولياء..  ٤عفوهم

                                                                                                                                 
أو األمان بعقد الذمة أو اهلدنة، فمن قتل مسلماً يف دار احلرب عامـداً  ) اإلسالم(وأما العصمة عند اجلمهور، فتكون باإلميان 

 .عاملاً بإسالمه، فعليه القود، سواء أكان قد هاجر أم مل يهاجر إىل دار اإلسالم
لعموم القصاص وآياته الدالة على وجوبه على كل قاتل، وعلـة التفرقـة بـني األب    بينما يقتص من الولد بقتل والده، )  ١(

هو قوة احملبة اليت بني األب واالبن، إال أن حمبة األب غري مشوبة بشبهة مادية بقصد انتظار النفـع منـه،   : واالبن يف هذا احلكم
أما حمبة الولد ألبيه فهي مشوبة بشبهة انتظار املنفعـة؛ ألن  . فتكون حمبته له أصيلة ال لنفسه، فتقتضيه بالطبيعة احلرص على حياته

 . ماله له بعد وفاة أبيه، فال حيرص عادة على حياته، فتكون حمبته لنفسه، فقد يقتله
استثىن املالكية من هذا أن يتحقق أن األب أراد قتل ابنه، وانتفت شبهة إرادة تأديبه وذيبه، كأن يضـجعه فيذحبـه، أو   )  ٢(
فلو ضربه بقصد التأديب، أو يف حالة غضـب، أو رمـاه   .. بطنه أو يقطع أعضاءه، فيقتل به لعموم القصاص بني املسلمنييبقر 

 . بسيف أو عصا، فقتله ال يقتل به
رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن عمر بن اخلطاب، ويف بعض أسانيده طعن، وصحح البيهقي واحلـاكم بعـض   )  ٣(
هو حديث : وقال ابن عبد الرب.. ن وهم ابن عباس وسراقة بن مالك وعمرو بن شعيب عن أبيه عند جدهوروي عن آخري. طرقه

مشهور عند أهل العلم باحلجاز والعراق، مستفيض عندهم، يستغىن بشهرته وقبوله والعمل به عن اإلسناد فيه، حىت يكون اإلسناد 
 . يف مثله مع شهرته تكلفاً

  :أخذ الدية على قولني اختلف يف حق العايف يف)  ٤(
ليس للعايف حينئذ حق يف أخذ الدية إال من طريق الصلح، أي االتفاق مع اجلاين لدفع الدية برضاه وهو قـول  :  القول األول

احلنفية واملالكية، ألن موجب العمد عندهم هو القود عيناً، ولكن وجوب القود ال ينايف أن للويل العفو جماناً، أوأخذ الدية برضـا  
  .جلاينا

للويل احلق املطلق يف العفو، فإن عفا عن القصاص سقط، وإن عفا على الدية، وجبت على اجلاين ولـو بغـري   : القول الثاين
كان يف شرع موسى عليه السالم حتتم القصاص جزمـاً،  : رضاه، وهو قول الشافعية واحلنابلة، ملا روى البيهقي عن جماهد وغريه

وملا يف اإللزام بأحـدمها مـن   .. دية فقط، فخفف اهللا تعاىل عن هذه األمة وخريها بني األمرين ويف شرع عيسى عليه السالم ال
  .وألن اجلاين حمكوم عليه فال يعترب رضاه.. املشقة 

ونرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثاين مع ضرورة التحري ، ألن القاتل قد يكون اتفق مع أولياء القتيل على أن يقتـل  
 .ويرضيهم بالدية بدل ذلكقتيلهم 

: هم الورثة على ترتيب اإلرث واحلجب حىت الزوجان، يف رأي احلنفية والشافعية واحلنابلة، وقال املالكيـة : أولياء الدم)  ٥(
ونرى صحة القول األول، ألن الشريعة مل تفرق يف هذا بـني  .. هم الذكور العصبة دون البنات واألخوات والزوجني: أولياء الدم

 .كر واألنثىالذ



 ٣٣٤ 

  .٢العقوبات التعزيرية ما يكف به شره عن الناسفأجازت للسلطان أن يعاقب اجلاين من 
﴿ فَمن تصدق بِه فَهو :بل رغبت يف ذلك كما قال تعاىل ..  ٣ومن الرمحة أا أجازت للقتيل أن يعفو عن قاتله

 ةٌ لَهأي املقتول يتصدق بدمه، يف حال إصابته قبل موته)٤٥من اآلية: املائدة)(كَفَّار ،.  
سواء أكان الصلح بأكثر من الدية أم ٤ا أجازت الصلح على القصاص، وأسقطت به القصاصومن الرمحة أ ،
ومن جنس الدية، ومن خالف جنسها .. وسوت يف ذلك بني أن تكون الدية حالة أم مؤجلة .. مبثلها أم بأقل منها 
الصلح جائز بني : (  ، وقال النيب )١٢٨من اآلية: النساء(﴿ والصلْح خير ﴾ :كما قال تعاىل .. بشرط قبول اجلاين 

  ٥)املسلمني إال صلحاً أحل حراماً أو حرم حالالً
من قَتل عمداً، دفع إىل أولياء املقتول، فإن شاؤوا : ( يذكر اخليارات اليت أعطتها الشريعة ألولياء املقتول  وقال 

  ١)، وما صوحلوا عليه فهو هلم٦خلفة ثالثني حقة، وثالثني جذعة، وأربعني: قتلوا، وإن شاؤوا أخذوا الدية
                                                                                                                                 

واستدل الفقهاء لذلك بأن القصاص ال يتجزأ، وهو شيء واحد، فال يتصور استيفاء بعضه دون بعض، ويبقى لآلخرين )  ١(
أم أوجبوا يف عفو بعض : واستدلوا له مبا روي عن مجاعة من الصحابة، وهم عمر وابن مسعود وابن عباس.. حصتهم من الدية 

  .ويأخذ العايف نصيبه من الدية إذا عفا على الدية، وال يأخذ شيئاً إذا عفا جماناً.. يبهم من الديةاألولياء الذين مل يعفوا نص
لكن سقوط القصاص عند املالكية بعفو أحد املستحقني مقيد مبا إذا كان العايف مساوياً لدرجة الباقني أو أعلـى درجـة، أوا   

  .الستحقاق كإخوة ألم مع إخوة ألب، مل يعترب عفوهستحقاقاً، فإن كان أنزل درجة أو مل يساو الباقي يف ا
 .والشك يف قوة قول املالكية يف هذا واعتباره

  :اختلف الفقهاء يف هذا على قولني)  ٢(
حـق  : أن للسلطان حقا يف عقوبته تعزيراً؛ وهو قول احلنفية واملالكية، واستدلوا لذلك بأن القصاص فيه حقان :القول األول

إذا عفا ويل الدم عن القاتل عمداً، يبقـى  : وحدد املالكية نوع التعزير فقالوا.. ، وحق اين عليه)مع أو احلق العامأو حق ات(اهللا 
  .للسلطان حق فيه، فيجلده مئة، ويسجنه سنة

  .إذا عفي عن القاتل مطلقاً، صح العفو، ومل تلزمه عقوبة أخرى، وهو قول الشافعية واحلنابلة :القول الثاين
األظهر أن لويل األمر أن يعزر مع العفو عن احلدود؛ : قال املاوردي.. جحان القول األول ألن املصلحة العامة تقتضيه ونرى ر

 .ألن التقومي من حقوق املصلحة العامة
  :اختلف الفقهاء يف آثار هذا على قولني)  ٣(

وال جتب الدية لورثة املقتول من بعده، وهـو   فيسقط القصاص عن القاتل،.. ال قصاص يف هذه احلالة وال دية  :القول األول
فَمن تصدق بِه فَهو كَفَّارةٌ ﴿ :قول احلنفية والشافعية واحلنابلة، واستدلوا لذلك بأن املقتول أسقط حقه باختياره، كما قال تعاىل 

 أي املقتول يتصدق بدمه، يف حال إصابته قبل موته ،)٤٥من اآلية: املائدة)(لَه.  
إن قتلتين أبرأتك، أو قال له بعد جرحه قبـل  : وملخصه أنه لو قال املقتول لقاتله.. التفصيل، وهو قول املالكية : ول الثاينالق

أما لو أبرأه بعد إنفاذ مقتله، أو قـال  .. أبرأتك من دمي، فال يربأ القاتل، بل للويل القود؛ ألنه أسقط حقاً قبل وجوبه: إنفاذ مقتله
  .أما عفو املقتول خطأ عن الدية، فينفذ يف املذاهب من ثلث ماله.. رأتك، فإنه يربأ؛ ألنه أسقط شيئاً بعد وجوبهإن مت فقد أب: له

 .. ونرى قوة قول املالكية يف هذا ملا هلا من تأثري يف الردع 
عفـو يف إسـقاط   نص الفقهاء على أن حكم الصلح هو حكم العفو، فمن ميلك العفو ميلك الصلح، وأثر الصلح كأثر ال)  ٤(

القصاص، وإذا تعدد األولياء، وصاحل أحدهم اجلاين على مال، سقط القصاص، وبقي حق اآلخرين يف املـال، وإذا بـادر أحـد    
األولياء بقتل اجلاين بعد الصلح، فهو قاتل له عمداً، لكنه ال قصاص عليه عند احلنفية ما عدا زفر، وعليه القصاص عند الشـافعية  

 . واحلنابلة
 . رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه واحلاكم وابن حبان وصححه ) ٥(
 . هي احلامل: هي اليت طعنت يف اخلامسة، واخللفة: هي الناقة اليت طعنت يف السنة الرابعة، واجلذعة: احلقة)  ٦(



 ٣٣٥ 

  .عقوبة القتل اخلطأفحدثنا عن .. حدثتنا عن عقوبة القتل العمد : قلنا
 مؤمنا قَتلَ ومن خطَئًا إِالَّ مؤمنا يقْتلَ أَن لمؤمنٍ كَانَ وما ﴿:لقد نص اهللا تعاىل على هذه العقوبة، فقال : قال

 رقَبة فَتحرِير مؤمن وهو لَّكُم عدوٍّ قَومٍ من كَانَ فَإِن يصدقُوا أَن إِالَّ أَهله إِلَى مسلَّمةٌ وديةٌ مؤمنة قَبةر فَتحرِير خطَئًا
ةنمؤإِن من كَانَ ومٍ مقَو كُمنيم بهنيبو يثَاقةٌ ميةٌ فَدلَّمسإِلَى م أَههل رِيرحتو ةقَبر ةنمؤن مفَم لَّم جِدي امينِ فَصيرهش 

  )٩٢: النساء( ﴾ حكيما عليما اللَّه وكَانَ اللَّه من توبةً متتابِعينِ
  : فهذه اآلية الكرمية تنص على عقوبتني ملن قتل خطأ

ـ مع عقوبة مالية أوجبها االسالم وهي .. الضرر الذي أصام أما أوالمها، فترتبط بأهل القتيل من تعويض 
احتراما للنفس حىت ال يتسرب إىل ذهن أحد هواا، وليحتاط الناس فيما يتصل بالنفوس والدماء، ـ القتل خطأ كون 

  .ولتسد ذرائع الفساد، حىت ال يقتل أحد أحدا ويزعم أن القتل كان خطأ
 نفسه من حيث ذيبه حىت ال يعود فيقع يف مثل هذه األخطاء الشنيعة، وهي مرتبة وأما الثانية، فترتبط بالقاتل يف

  .كما ذكرها القرآن الكرمي من عتق الرقيق، أو صيام شهرين متتابعني
  .ولكنا مل نعرف على من تطبق.. عرفنا العقوبة : قال رجل منا

  .لقد ذكرت لكم أا تطبق على من قتل خطأ: قال
  نفرق بني القاتل املتعمد والقاتل املخطئ؟فكيف : قال الرجل

كأن يرمي صيدا، أو .. القاتل املخطئ هو أن يقوم بشيء مباح، ولكنه يؤدي من حيث مل يقصد إىل القتل : قال
 -حيث ال جيوز  - كأن حيفر بئرا، فيتردى فيها إنسان، أو ينصب شبكة  وأ..  يقصد غرضا، فيصيب إنسانا فيقتله

  .٢لفيعلق ا رجل فيقت
  أال ترى أن الشريعة تشددت مع املخطئ مع كونه مل يقصد؟: قال الرجل

هي تشددت يف ذلك رعاية حلرمة النفس البشرية حىت يأخذ كل إنسان حذره، فال يتصرف تصرفا .. أجل : قال
  .قد يؤدي ـ من حيث مل يشعر ـ إىل أن يزهق دم بسببه

  :اجلراح
  وما تريد ا؟.. عقوبة اجلراحات  حدثتنا عن عقوبة القتل، فحدثنا عن: قلنا
 فال غريه من اإلنسان جسم على يقع أذى كلوهي . . النفس دون ما علىيقصد ا الفقهاء اجلنايات : قال
 والدفع والضرب اجلرح فيه فيدخل تصورها؛ ميكن الىت واإليذاء االعتداء أنوع لكل يتسع دقيق تعبري وهو حبياته، يودى

  .ذلك وغري ونتفه الشعر وقص والضغط والعصر واجلذب
 ..إصابته بقصد حبجر أحدا قذف كمن العدوان بقصد الفعل اجلاىن فيه تعمد ما عمدوهو ـ كما سبق ـ إما 

 أحد فأصاب منه ليتخلص نافذة من حجرا ألقى كمن ،العدوان قصد دون الفعل اجلاىن فيه تعمد ما هو، وخطأإما و
  .ضلوعه فكسر جبواره نائم على انقلب كمن منه قصد دون اجلاىن قصريت نتجة الفعل فيه وقع ما أو املارة،

                                                                                                                                 
 . حديث حسن غريب: رواه الترمذي، وقال)  ١(
 .كالصيب وانون ويلحق باخلطأ القتل العمد الصادر من غري مكلف، )  ٢(



 ٣٣٦ 

  فما العقوبات اليت وضعتها الشريعة يف هذا الباب؟: قلنا
  .لقد فرقت الشريعة يف هذا الباب، كما فرقت يف الباب السابق بني العمد واخلطأ: قال
  فما عقوبة العمد؟: قلنا
ال جيب إال إذا كان ذلك ممكنا، حبيث و ،١القصاص هى عمدا النفس دون ما على للجناية األصلية العقوبة: قال

فإذا كانت املماثلة واملساواة ال يتحققان إال مبجاوزة القدر، . .يكون مساويا جلراح اين عليه من غري زيادة وال نقص
أمومة، واملنقلة، واجلائفة، رفع القود يف امل أو مبخاطرة، أو إضرار، فإنه ال جيب القصاص، وجتب الدية، الن الرسول 

مثل كسر عظم الرقبة، والصلب، والفخذ، وما أشبه : وهذا حكم ما كان يف معىن هذه من اجلراح اليت هي متالف
  .ذلك

ومن جرح رجال جائفة فربئ منها، أو قطع يده من نصف الساعد، فال قصاص عليه، وليس له أن يقطع يده من 
، ويأخذ حكومة لنصف الساعد، ولو كسر عظم رجل سوى السن، كضلع، ذلك املوضع، وله أن يقتص من الكوع

أو قطع يدا شالء أو قدما ال أصابع فيها، أو لسانا أخرس، أو قلع عينا عمياء، أو قطع إصبعا زائدة، ففي ذلك كله 
  .حكومة عدل

 التعزير، والثانية رشاَأل أو الدية األوىل بدليتان عقوبتان حمله حلتوغريها  األسبابهلذه  القصاص امتنع فإذا
 بالكفارة يعاقب النفس ففى النفس، دون ما على عمدا واجلناية النفس على عمدا اجلناية عقوبات بني الفرق ويالحظ
 ألا العقوبات ذه يعاقب فال هنا أما تبعية، عقوبة والوصية املرياث من وباحلرمان بدلية عقوبة وبالصيام أصلية عقوبة
  .به ومتعلقة تلالق على قاصرة

  فما عقوبة اخلطأ؟: قلنا
وتكون يف الضرر الكبري، والدية هي الكاملة،  ..الدية أو األرشاكتفت الشريعة يف هذا النوع من اجلنايات ب: قال

  .ويكون يف الضرر الصغري. .واألرش هو األقل من الدية
  .وقد توىل الفقه اإلسالمي تفصيل ذلك مما ال نطيق ذكره هنا

  
  

                                                
 .، وهو األرجحالقصاص مع الدية: مالك وعند )  ١(



 ٣٣٧ 

  تعزيراتـ ال ٣
  .مسيتها بالتعزيراتفحدثنا عن العقوبات اليت ..  اجلناياتحدثتنا عن : قلنا
التعزيرات هي كل العقوبات اليت مل ترد بتقديرها النصوص، وقد ترك أمر البت فيها لويل األمر العادل، : قال
  .تهوالقصد منها تأديب اجلاين وردعه، وردع اتمع من الوقوع يف مثل جرمي.. وللخرباء
  فهل تضرب لنا أمثلة على اجلرائم اليت يكون فيه التعزير؟: قلنا
ولكن ـ مع ذلك ـ هناك .. ومثل ذلك العصور .. فاتمعات ختتلف يف ذلك .. ال ميكن إحصاء ذلك : قال

  .. قد تصلح جلميع اتمعات اإلسالمية .. أمور ذكرها الفقهاء 
  : وقد قسموها إىل قسمني

هللا تعاىل، كاألكل يف ار رمضان بغري عذر، وترك الصالة ، والربا، وطرح  حقامن اجلرائم  ما كان.. أوهلما 
  .النجاسة وحنوها يف طريق الناس وحنوها

، وسرقة ما دون النصاب، أو السرقة من غري من غري زناكمباشرة األجنبية  ،حق العبادوثانيها، ما كان على 
ف بغري الزىن من أنواع السب والضرب واإليذاء بأي وجه، مثل أن يقول الرجل حرز، وخيانة األمانة والرشوة، أو القذ

  ..يا فاسق، يا خبيث، يا سارق، يا فاجر، يا كافر، يا آكل الربا، يا شارب اخلمر، وحنوها: آلخر
  .هن فواحش فيهن التعزير، وليس فيهن حد: يا فاسق، يا خبيث، قال: سئل علي عن قول الرجل للرجلوقد 

  .النهب أو الغصب أو االختالسأو اجلناية اليت ال قصاص فيها : وجبات التعزيرومن م
  فكيف يكون التعزير؟: قلنا
بالضرب، أو باحلبس أو بالتوبيخ، وحنوها حبسب ما يراه فقد يكون .. خيتلف ذلك حبسب اختيار ويل األمر : قال

  .ويل األمر رادعاً للشخص، حبسب اختالف حاالت الناس
  العقوبات احلبس؟أمن : قلنا
قد قال و ..وهذا هو احلبس االحتياطي .. ١حبس رجالً يف مة، مث خلى عنه فقد روي أنه .. أجل : قال

 :)ضه وعقوبتهرحلَّ عوثبت أن عمر بن اخلطاب كان له سجن، وتبعه يف ذلك عثمان، وعلي  ..  ٣)٢يل الواجد ي
  ـ رضي اهللا عنهمـ 

  بس إذن ما دامت تعتمده؟فكيف تنكر الشريعة احل: قلنا
تفضل يف ومع ذلك فإن الشريعة .. احلبس الذي يريده الفقهاء خمتلف عن احلبس الذي نراه بني قومنا .. ال : قال

وال تفضل عقوبة احلبس إال إذا كان حبساً غري حمدود املدة حيث يبقى ارم ، التعازير عقوبة اجللد على عقوبة احلبس

                                                
 .رواه أمحد وأبو داود والترمذي والنسائي )  ١(
وقد استدل باحلـديث  . حبس: شكايته، وعقوبته: جيوز وصفه بكونه ظاملاً، وعرضه: الغين، حيل: املطل، والواجد: اللي )  ٢(

نيـل  (إذا كان قادراً على القضاء تأديباً له وتشديداً عليـه، ال إذا مل يكـن قـادراً     على جواز حبس من عليه الدين حىت يقضيه
 )٢٤٠/٥: األوطار

 .رواه أمحد وأبو داود والنسائي وابن ماجه )  ٣(



 ٣٣٨ 

وال حيكم هذا النوع من احلبس إال يف اجلرائم اخلطرية أو على ، وفاً شره وأذاه حىت ميوتبعيداً عن اجلماعة مكف
  .ارمني العائدين

  .فلم مل تكتف الشريعة باحلبس الذي متارسه اآلن كل شعوب األرض: قلنا
  ..١السؤال إن أذنت يل، فسأجيب أنا عن هذا: لكن رجال من اجلمع رفع يده، وقال.. أراد عبد القادر أن جييب 

هو ما جتنيه على  - حبسب خربيت يف هذا  – أول جنايات السجونإن : أشار إليه عبد القادر بأن يتحدث، فقال
  .. خزانة الدولة، فهي ترهقها باخلدمات املبذولة للمساجني، وترهقها أكثر من ذلك بتعطيل اإلنتاج 

فوضعهم يف ، ص األصحاء القادرين على العملن احملكوم عليهم يكونون يف الغالب من األشخاومن جناياا أ
السجون هو تعطيل لقدرام على العمل وتضييع هود كبري كان من املمكن أن يبذلوه فيستفيد منه اتمع لو عوقبوا 

  .بعقوبة أخرى غري احلبس تكفي لتأديبهم وردع غريهم
كنها مل تستطع حىت اآلن أن توجد ول، حل السجون أن تستغل قدرة املسجونني على العملاوقد حاولت مص

أما الباقون فيكادون يقضون حيام يف السجون دون عمل؛ يأكلون ويتطببون ، عمالً إال لعدد قليل من املسجونني
  .ويلبسون على حساب احلكومة

 وبني، فالسجن جيمع بني ارم الذي ألف اإلجرام ومترس بأساليبه.. إفساد املسجونني  جنايات السجون ومن
كما يضم السجن أشخاصاً ليسوا جمرمني حقيقيني، وإمنا .. ارم املتخصص يف نوع من اإلجرام، وبني ارم العادي 

واجتماع هؤالء مجيعاً يف صعيد واحد .. وكاحملكوم عليهم يف جرائم اخلطأ واإلمهال .. جعلهم القانون جمرمني اعتباراً 
واملتخصص ، رم اخلبري بأساليب اإلجرام يلقن ما يعلمه ملن هم أقل منه خربةفا، يؤدي إىل تفشي عدوى اإلجرام بينهم

وجيد ارمون احلقيقيون يف نفوس زمالئهم السذج أرضاً خصبة ، يف نوع من اجلرائم ال يبخل مبا يعلمه عن زمالئه
  .فال خيرجون من السجن إال وقد تشبعت نفوسهم إجراماً، حيسنون استغالهلا دائماً

  .. وا أن ما أذكره ظنونا أو رمجا بالغيب ال حتسب
لقد دلت املشاهدات على أن الرجل يدخل السجن ألمر ال يعتربه العرف جرمية؛ كضبط قطعة سالح معه، 

فإذا خرج من السجن حبب إليه ، ويأنف أن يكون منهم، وكان املعروف عنه قبل دخوله السجن أنه يكره ارمني
  .. اهى به اإلجرام واحترفه، بل صار يتب

وقد أدى هذا ببعض من أعرفهم من القضاة أن يشفقوا من احلكم باحلبس يف اجلرائم االعتبارية اليت ال يتمثل فيها 
ألم خيشون أن ، كما أم قد يوقفون تنفيذ العقوبة يف اجلرائم احلقيقية إذا كان ارم مبتدئاً، روح اإلجرام احلقيقي

  .اإلجرام أو مبتدئاً فيه، فيخرج من السجن ممتلئاً إجراما، فقيها يف أساليبهيدخل اجلاين السجن بريئاً من 
وهلذا، فإن السجن الذي يقال عنه أنه إصالح وذيب ليس هو يف احلقيقة إال معهد لإلفساد وتلقني ألساليب 

  .اإلجرام
تقسيم السجون وذلك ب.. ولذلك فقد حاولت أن تصلح من هذا العيب .. لقد شعرت بعض احلكومات ذا 

                                                
واإلحصائيات املذكورة .. لعبد القادر عودة) التشريع اجلنائي يف اإلسالم(نقلت هذه اجلنايات ـ بتصرف ـ من كتاب   )  ١(
 .حصائيات مرتبطة بزمن املؤلف، والشك أا اآلن أعمق وأخطرفيه إ
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  .على أساس نوع العقوبة، وأسنان احملكوم عليهم
وهو أنه جيمع بني ذوي العقوبة الواحدة يف حمبس .. لسبب بسيط .. وقد رأيت أن هذا التقسيم مل جيد شيئا 

واختالط هؤالء من نفس ، وبعضهم قد يكون مبتدئاً ال يعلم كثرياً عن اإلجرام، والبعض من عتاة ارمني، واحد
أما مجع الشبان يف حمبس واحد والكهول يف حمبس واحد فلن يكون عالجاً؛ ألن .. العيب الذي يراد عالجه 

  .اإلحصائيات تدل على أن أكثر ارمني من الشبان
، ذلك أن عقوبة احلبس قد فرضت على أساس أا عقوبة رادعة.. انعدام قوة الردع  جنايات السجون ومن

رمنيولكن الواقع قد أثبت أوهي أقصى  - فالذين يعاقبون باألشغال الشاقة ، ا ال فائدة منها وال أثر هلا يف نفوس ا
ولو كانت العقوبة رادعة ملا عادوا ملا ، ال يكادون خيرجون من السجن حىت يعودوا الرتكاب اجلرائم - أنواع احلبس 

  .عوقبوا عليه ذه السرعة
ذلك أن الكثري من املسجونني يقضون يف السجن مدداً طويلة .. ة قتل الشعور املسئولي جنايات السجون ومن
.. وهم ينعمون خالهلا بالتعطل من العمل، ويكفون خالهلا مئونة أنفسهم من مطعم وملبس وعالج .. نوعاً ما 

كل وأم ميوت فيهم ، واملشاهد أن هؤالء يكرهون أن يلقى م خارج السجن ليواجهوا حياة العمل والكد من جديد
وال حباً يف ، فال يكادون خيرجون من السجن حىت يعملوا للعودة إليه، شعور باملسئولية حنو أسرهم، بل حنو أنفسهم

  .اجلرمية وال حرصاً عليها وإمنا حباً يف العودة إىل السجن وحرصاً على حياة البطالة
د مغادرته السجن ـ جرميته فمن ارمني من يستغل ـ بع.. ازدياد سلطة ارمني  جنايات السجون ومن

ويعيش على هذا السلطان املوهوم وهذا املال احملرم دون أن يفكر يف ، السابقة إلخافة الناس وإرهام وابتزاز أمواهلم
  .حياة العمل الشريف والكسب احلالل

يف الواقع لقد أصبح سلطان هؤالء ارمني على السكان اآلمنني يزاحم سلطان احلكومات، بل أصبح ارمون 
ومن الوقائع اليت أعرفها ويعرفها غريي من رجال القانون أن رجال اإلدارة .. أصحاب الكلمة النافذة واألمر املطاع

يستعينون بارمني أيام االنتخابات العامة ليوجهوا الناخبني املتمسكني حبزبيتهم وجهات معينة بعد أن يعجزوا هم عن 
كما ، زيادة ارمني الشبان الذين يتطلعون بدافع من طموحهم إىل نيل كل مركز ممتازوقد أدى هذا إىل .. هذا التوجيه

وبعد أن كان ارم .. فبعد أن كانت اجلرمية عاراً أصبحت مدعاة للتباهي والتفاخر ، أدى إىل قلب املوازين واألوضاع
  .يطرد ذليالً مهاناً أصبح عزيز اجلانب مسموع الكلمة نافذ السلطان

فعقوبة احلبس تقتضي ـ أحيانا كثرية ـ وضع .. اخنفاض املستوى الصحي واألخالقي  نايات السجونج ومن
عدد كبري من الرجال األصحاء األقوياء يف مكان واحد ملدد خمتلفة مينعون فيها من التمتع حبريام ومن االتصال 

فقد اضطر والة األمور إىل حشرهم حشراً يف ، زيدوملا كان عدد احملبوسني يزيد عاماً بعد عام واحملابس ال ت، بزوجام
وحبيث أصبحت السجون تضم بني جدراا عدداً يتراوح بني ثالثة ، غرف السجون كما حيشر السردين يف علبته
وقد أدى ازدحام السجون وعدم توافر الوسائل الصحية ا وحرمان .. وأربعة أمثال العدد املقرر هلا من الناحية الصحية

وغريها من األمراض اخلطرية بني ، نني من االتصال بزوجام إىل انتشار األمراض السرية واجللدية والصدريةاملسجو
  .املسجونني

وال ، وإلفساد أخالقهم وتضييع رجولتهم، لقد حتولت السجون ذا إىل أداة لنشر األمراض بني املسجونني
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ألن وضع الرجال يف السجون معناه ، الق يف خارجهابل إا تؤدي إىل فساد األخ، يقتصر شر السجون على هذا
  .تعريض زوجات هؤالء الرجال وبنام وأخوام إىل احلاجة وإىل الفتنة ووضعهن وجهاً لوجه أمام الشيطان

لقد دلت اإلحصائيات اليت ال تكذب على أن .. ازدياد اجلرائم  جنايات السجون ومن: سكت قليال، مث قال
   .بعد عام زيادة تسترعي النظر وتبعث على التفكري الطويل اجلرائم تزداد عاماً

  .. اعذرين على هذه املقاطعة : قال ذلك، مث نظر إىل عبد القادر، وقال
وما ذكرته يدعو البشرية للنظر يف هذه .. لقد كفيتين اإلجابة عن هذا السؤال .. بارك اهللا فيك : قال عبد القادر

  .سنن اهلدى ما يردع الشياطني الذين يتربعون على عروشها الشريعة العادلة لتقتبس منها من
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  ـ التأديبات ٤
  .ذلك الذي مسيته التأديبات.. فحدثنا عن النوع األخري من أنواع العقوبات اليت جاءت ا الشريعة : قلنا
  : قال

.. نفوس عن غيها هي كل الوسائل اليت أباحت الشريعة استعماهلا بقصد التأديب والتربية مما ميكن أن يردع ال
وذلك ألن من النفوس من ال يردعها إال هذا النوع من العقوبات ، فلذلك كان يف استعماهلا من الرمحة ما كان يف 

  .جترع الدواء املرير ، والعملية اجلراحية ، والكي، وغري ذلك
  .١ومع ذلك، فقد اعتربت الشريعة هذا النوع من العقوبات هو آخر ما يلجأ إليه املريب

  فما هذه العقوبات؟: قلنا
  .احلرمان، والتهديد، واهلجر، والضرب: أربعة: قال

  :احلرمان
  .حدثنا عن احلرمان.. فحدثنا عن األول : قلنا
ولده من نفقة من النفقات ، أو جائزة من اجلوائز بسبب تقصريه أو خطئه ، وهو الولد حيرم مثال ذلك أن : قال

  .حسنته إن أيف مقابل إثاب
أن للوالد أن يعاقب ولده ببعض الكماليات اليت ميكن استغناء الولد عنها ، ولكنه ليس له أن الفقهاء وقد ذكر 

حيرمه من النفقات الضرورية اليت قد تؤثر يف صحته أو يف حياته ، كحرمانه من الطعام الصحي، أو من شراء ما يلزمه 
  .لدراسته

وجوب النفقة من الوالد على ولده مطلقا من غري اعتبار واألدلة على هذه املسألة هو ما نص عليه الشرع من 
  . للطاعة أو عدمها

أن اهللا ب ، واستدلوا لذلكالزوج على زوجته يف حال نشوزهارد الفقهاء على من زعم بأن النفقة تسقط من وقد 
روهن في الْمضاجِعِ واضرِبوهن فَإِنْ واللَّاتي تخافُونَ نشوزهن فَعظُوهن واهج ﴿:بني ما على الناشز فقال  تعاىل

، ، فأخرب أنه ليس على الناشز إال اهلجر والضرب )٣٤:النساء( ﴾ أَطَعنكُم فَلَا تبغوا علَيهِن سبِيلًا إِنَّ اللَّه كَانَ عليا كَبِريا
  .ومل يسقط عز وجل نفقتها وال كسوا

أن (: يا رسول اهللا ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال: قلت : ية القشريي قالعن حكيم بن معاوويف احلديث 
فعم رسول  ، ٢)وال جر إال يف البيت، وال تقبح ، وال تضرب الوجه ، تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت 

  .هاوال أمة مبوأة بيتا من غري، وال صغرية وال كبرية ، كل النساء ومل خيص ناشزا من غريها  اهللا 
أن انظروا إىل  من طالت غيبته أن يبعثوا : كتب عمر ابن اخلطاب إىل أمراء األجناد : روي عن ابن عمر قال و

سألت احلكم بن عتيبة عن امرأة : فلم يستثن عمر امرأة من امرأة، وقال شعبة ، وذكر باقي اخلرب  - بنفقة أو يرجعوا 
  .نعم: خرجت من بيت زوجها غاضبة هل هلا نفقة ؟ قال 

                                                
 )فقه األسرة برؤية مقاصدية(من سلسلة ) األساليب الشرعية لتربية األوالد(انظر التفاصيل املرتبطة ذا يف  )  ١(
 .أَبو داودرواه  )  ٢(
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فاتقوا اهللا يف النساء فإنكم (: أشار يف خطبته يف حجة الوداع إىل هذا إشارة صرحية حني قال زيادة على أنه 
فإن فعلن ، ولكم عليهن أن ال يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه ، أخذمتوهن بأمان اهللا، واستحللتم فروجهن بكلمة اهللا

ذكر الرزق والكسوة بعد  ، فإنه ١)سون باملعروفذلك فاضربوهن ضربا غري مربح وهلن عليكم رزقهن وك
ال مينعكم تأديبكم هلن من إعطائهن : قال  الضرب، وهو ال يكون إال بعد نشوزها ومعصيتها لزوجها، فكأنه 

الكسوة يف هذا املوضع إشارة إىل مدى تأثري ذلك يف رفع النشوز  حقهن يف النفقة والكسوة ، ويف ذكر رسول اهللا 
  .جة وإعادة األسرة إىل جو السالم العائلي، وهو معروف جمرب واقعياعن الزو

  :التهديد
  .فحدثنا عن العقوبة الثانية: قلنا
أسلوب من األساليب الرادعة عن اخلطأ ، وهو مقدم على تنفيذ العقوبة ، وإليه اإلشارة هي التهديد، وهو : قال

، فهذا وعيد من )٥٧:االنبياء( ﴾ كيدنَّ أَصنامكُم بعد أَنْ تولُّوا مدبِرِينوتاللَّه لَأَ ﴿: بقوله تعاىل على لسان إبراهيم 
  .بتحطيم أصنام املشركني إبراهيم 

  ) ٢١:النمل( ﴾ لَأُعذِّبنه عذَاباً شديداً أَو لَأَذْبحنه أَو لَيأْتيني بِسلْطَان مبِنيٍ ﴿:عن اهلدهد  ومنه قول سليمان 
يا نِساَء النبِي من يأْت منكُن بِفَاحشة مبينة يضاعف لَها  ﴿:تعاىل يف القرآن الكرمي كقوله  تعاىلومنه ديدات اهللا 

ك لَقَد كدت تركَن إِلَيهِم ولَوال أَنْ ثَبتنا ﴿:، وقوله ) ٣٠:األحزاب( ﴾ الْعذَاب ضعفَينِ وكَانَ ذَلك علَى اللَّه يِسرياً
، أى لوال )٧٥ـ  ٧٤:االسراء( ﴾شيئاً قَليالً إِذاً لَأَذَقْناك ضعف الْحياة وضعف الْممات ثُم ال تجِد لَك علَينا نصريا

ف عذاب املمات، أى تثبيتنا لك لقد كدت تركن إليهم بعض الشيء، ولو فعلت ألذقناك ضعف عذاب احلياة وضع
 ﴾ ولَو تقَولَ علَينا بعض الْأَقَاوِيلِ ثُم لَقَطَعنا منه الْوتني ﴿:تعاىل ضاعفنا لك العذاب يف الدنيا واآلخرة ، وقال 

  .، أي لو أتى بشيء من عند نفسه ألخذنا منه بيمينه وقطعنا نياط قلبه وأهلكناه) ٤٦ـ  ٤٥:احلاقة(
، ففي هذا احلديث ديد من ٢)ليتنهني رجال عن ترك اجلماعة أو ألحرقن بيوم(:  أيضا قوله ويدل عليه 

  . حبرق بيوت املتخلفني عن اجلماعة ، ومع ذلك مل ينفذه  رسول اهللا 
دع عنك هذا أو : كقوله (وقد عد الغزايل من مراتب تغيري املنكر اللجوء إىل أسلوب التهديد والتخويف 

   ٣)سك أو ألضربن رقبتك أو آلمرن بك وما أشبههألكسرن رأ
   )وهذا ينبغي أن يقدم على حتقيق الضرب إذا أمكن تقدميه(:وقدم هذه املرتبة على مباشرة الضرب وتنفيذه ، قال 

وذكر من األدب يف هذه املرتبة أن ال يهدده بوعيد ال جيوز له حتقيقه، كقوله ألنب دارك أو ألضربن ولدك أو 
  . زوجتك وما جيري جمراه، بل ذلك إن قاله عن عزم فهو حرام، وإن قاله من غري عزم فهو كذب ألسبـني

   )يزيد يف الوعيد على ما هو يف عزمه الباطن إذا علم أن ذلك يقمعه ويردعه (وذكر جواز الكذب يف هذا ، بأن 
، وهي من جنس مبالغة الرجل يف وبني أن هذا ليس ذلك من الكذب احملذور ، ألن املبالغة يف مثل ذلك معتادة 

                                                
 .رواه مسلم وأبو داود والنسائي )  ١(
 .رواه ابن ماجة )  ٢(
 .٢/٣٣٢: اءاإلحي )  ٣(
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إصالحه بـني شخصني وتأليفه بـني الضرتني، فقد ورد الشرع جبواز الكذب يف هذا الباب، ألن القصد به إصالح 
  .ذلك الشخص

  :اهلجر
  .فحدثنا عن التأديب الثالث: قلنا
خلِّفُوا حتى إِذَا ضاقَت علَيهِم الْأَرض بِما وعلَى الثَّالثَة الَّذين  ﴿:وهو ما أشار إليه قوله تعاىل .. هو اهلجر : قال

يل هِملَيع ابت ثُم هإِلَّا إِلَي اللَّه نأَ ملْجوا أَنْ ال مظَنو مهفُسأَن هِملَيع اقَتضو تبحريمحالر ابوالت وه وا إِنَّ اللَّهوبت ﴾ 
  )١١٨:التوبة(

ء الثالثة المع هؤ بنجاح أسلوب اهلجر الذي استعمله رسول اهللا  تعاىلاآلية الكرمية إخبار من اهللا  ففي هذه
الذين ختلفوا عن عن غزوة تبوك يف مجلة من ختلف كسالً وميالً إىل الدعة واحلفظ وطيب الثمار والظالل، ال شكاً وال 

 مرجونَ لأَمرِ اللَّه إِما يعذِّبهم وإِما يتوب علَيهِم واللَّه عليم حكيم وآخرونَ ﴿:تعاىل نفاقاً، وهم الذين أشار إليهم قوله 
  )١٠٦:التوبة( ﴾

واللَّاتي تخافُونَ نشوزهن فَعظُوهن واهجروهن  ﴿:يف تأديب الناشز تعاىل ويشري إىل هذا األسلوب كذلك قوله 
  )٣٤من اآلية: النساء( ﴾ واضرِبوهن فَإِنْ أَطَعنكُم فَال تبغوا علَيهِن سبِيالً إِنَّ اللَّه كَانَ علياً كَبِرياً في الْمضاجِعِ

  : اهلجر وسيلة من وسائل اإلصالح يف هذين املوطننيتعاىل فقد جعل اهللا 
و هجر مؤقت له غاياته اليت حتدد مدته وكيفيته ، ، فاهلجر ألجل الفسوق واالحنراف ، وهاملوطن األول أما يف 

  :وال يدخل فيما ورد النهي عنه من هجران املسلم فوق ثالث، وهذا حمل اتفاق من العلماء 
ومن الغايات اليت ذكرها العلماء هلذا النوع ، ما ذكره الشاطيب بعد أن ما ورد اآلثار الكثرية عن السلف الصاحل 

وأيضاً فإن توقري صاحب البدعة مظنة ملفسدتني تعودان باهلدم على  (:وحتجيما للبدعة من هجر املبتدع زجرا له 
التفات العامة واجلهال إىل ذلك التوقري ، فيعتقدون يف املبتدع أنه أفضل الناس ، وأن ما هو عليه : أحدمها : اإلسالم 

أنه إذا وقر من أجل : والثانية . لسنة على سنتهم خري مما عليه غريه ، فيؤدي ذلك إىل اتباعه على بدعته دون اتباع أهل ا
بدعته صار ذلك كاحلادي احملرض له على انتشار االبتداع يف كل شيء ، وعلى كل حال فتحيا البدع ومتوت السنن ، 

   ١) وهو هدم اإلسالم بعينه
بدعته يف نفسه  زيادة على أن اخلوض يف اجلدل مع املبتدع ـ الذي ال جيدي معه احلوار العلمي ـ قد يرسخ

وإِذَا رأَيت الَّذين يخوضونَ في آياتنا فَأَعرِض عنهم حتى يخوضوا في  ﴿:تعاىل ويزيدها شدة ، ويشري إىل هذا قوله 
ى عن تعاىل ، فاهللا )٦٨:األنعام( ﴾ لمنيحديث غَيرِه وإِما ينِسينك الشيطَانُ فَال تقْعد بعد الذِّكْرى مع الْقَومِ الظَّا

اخلوض معهم فيما هم فيه من الباطل ، وهو ي مؤقت حىت خيوضوا يف حديث غريه، يف كالم آخر غري ما كانوا فيه 
  .من التكذيب

سمعتم آيات اللَّه يكْفَر بِها وقَد نزلَ علَيكُم في الْكتابِ أَنْ إِذَا  ﴿:تعاىل ومثل هذا ما جاء يف اآلية األخرى ، قال 
 إِنَّ اللَّه مثْلُهإِذاً م كُمإِن رِهغَي يثدي حوا فوضخى يتح مهعوا مدقْعا فَال تأُ بِهزهتسيي وف رِينالْكَافو نيقافنالْم عامج

                                                
 .٨/٩١: طرح التثريب: نقال عن )  ١(



 ٣٤٤ 

اجلالس املشارك يف مرتبة املستهزئ ، ألن اجللوس قد يكون نوعا تعاىل  ، فقد جعل اهللا)١٤٠:النساء( ﴾ جهنم جميعاً
ألن اجللوس  ١)من كان يؤمن باللّه واليوم اآلخر فال جيلس على مائدة يدار عليها اخلمر (: من اإلقرار، وهلذا قال 
  .عليها إقرار على االمث

حق حمض للعبد ، ويف مثل هذا ورد النص جبواز ، فهو هجر لغاية استصالح أمر دنيوي ، وهو  املوطن الثاينأما 
ال تناجشوا وال تباغضوا وال حتاسدوا وال تدابروا ، وكونوا عباد اهللا  (: هجر املسلم مبا دون ثالث ليال ، كما قال 

    ٢)إخواناً ، وال حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث ليال
 لزوجته ، وهو ليس حمدودا بالثالث ، فقد هجر النيب ومن هذا النوع من اهلجر هجر الوالد لولده ، والزوج 

فأما هجران الوالد ولده والزوج لزوجه ، ومن كان يف معنامها فال يضيق أكثر من ثالث  (:نساءه شهرا ، قال اخلطايب 
    ٣)نساءه شهراً ، وقد هجر رسول اهللا 

بالصرب، على ما يقوله  آمرا رسوله  تعاىلال وقد أشار القرآن الكرمي إىل آداب اهلجر بتسميته هجرا مجيال ، فق
  )١٠:املزمل( ﴾ واصبِر علَى ما يقُولُونَ واهجرهم هجراً جميالً ﴿: سفهاء قومه

ومن اهلجر اجلميل أن يعدل معه ، فال يؤديه اختالفه معه إىل أن يسلبه حقه ولو يف الرأي ، فليس من العدل رد 
، )فاجراً: اقبلوا احلق من كل من جاء به وإن كان كافراً أو قال :( طأ أو باطل ؛ قال معاذ احلق لكون صاحبه على خ

  )على احلق نور(: كيف نعلم أن الكافر يقول احلق ؟ قال : قالوا
  :الضرب

  .فحدثنا عن التأديب الرابع: قلنا
اح كل األساليب السابقة ، آخر أسلوب قد يضطر إىل استعماله املريب يف حال عدم جنوهو .. هو الضرب : قال

واللَّاتي تخافُونَ نشوزهن فَعظُوهن واهجروهن في  ﴿:تعاىل ابتداء من املوعظة ، ويشري إليه من القرآن الكرمي قوله 
، فقد جعل )٣٤من اآلية: النساء( ﴾ انَ علياً كَبِرياًالْمضاجِعِ واضرِبوهن فَإِنْ أَطَعنكُم فَال تبغوا علَيهِن سبِيالً إِنَّ اللَّه كَ

  .الضرب وسيلة من وسائل التأديب ختتص بصنف معني من النساء ويف أحوال معينة من النشوزتعاىل اهللا 
اه صابِراً نِعم الْعبد وخذْ بِيدك ضغثاً فَاضرِب بِه وال تحنثْ إِنا وجدن ﴿:تعاىل ويشري إليه إشارة غري مباشرة قوله 

ابأَو هإِن ﴾  )٤٤:ص(  
مروا أوالدكم بالصالة وهم أبناء سبع سنني واضربوهم  (: وبشري إليه فيما خيص أساليب تربية األوالد قوله 

فيها  يف استعمال هذه األسلوب يف تربية األوالد ، ولكن بعد ثالث سنني جترب ، فقد أذن ٤)عليها وهم أبناء عشر
  . مجيع الوسائل األخرى

ونستشف من هذا احلديث الشريف أن الضرب من أجل تعويد الطفل الصالة ال يصح قبل سن العاشرة ، 
  .وحيسن أن يكون التأديب بغري الضرب قبل هذه السن

                                                
 .حسن غريب: قال، والترمذيرواه  )  ١(
 .رواه مسلم )  ٢(
 .٨/٩١: طرح التثريب: نقال عن )  ٣(
 .أبو داود واحلاكمرواه  )  ٤(



 ٣٤٥ 

وقد نص الفقهاء على أن هذا النوع من التأديب جيوز ـ يف حال الضرورة ـ من كل ويل على الصيب سواء 
  .أو قيما من قبل القاضي، أو وصيا ، أو جدا ، ن أبا كا

واضربوهم عليها وهم ، مروا أوالدكم بالصالة وهم أبناء سبع سنني  (: ونص الفقهاء كذلك على أن قوله 
  .ال ينحصر يف األمر بالصالة بل يشمل ترك الطهارة والصوم وكل الواجبات األخرى )أبناء عشر سنني

وهي األماكن اخلطرة احلساسة ..  اجتناب املقاتلمنها وابط هلذا الضرب الشرعي ، وقد حد الشرع حدودا وض
  .اليت قد تؤدي إصابتها إىل ضرر خطري

:  لورود األدلة الكثرية اآلمرة باتقاء الوجه ، قال ) الوجه( ومن األماكن اليت نص عليها الفقهاء على اخلصوص
لنص على النهي عن ضرب الوجه يف القتال نفسه الذي ال تراعى فيه بل قد ورد ا،  ١)إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه(

        ٢)إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإن اهللا تعاىل خلق آدم على صورته (: ـ يف العادة ـ مثل هذه األمور ، قال 
فرا ، قال بل نص الفقهاء على أن هذه احلرمة ترتبط جبنس اإلنسان مطلقا بغض النظر عن كونه مسلما أو كا

اختصاص ذلك باملسلم وقد يقال إنه خرج خمرج الغالب فال مفهوم له ويؤيده أنه ورد ) أخاه ( ظاهر قوله  (:العراقي
   ٣)غري مقيد بأحد وذلك يف صحيح البخاري وغريه

 (: ه واهللا أعلم أخوة اآلدمية فإن الناس كلهم بنو آدم ودل على ذلك قول، يعين باألخوة هنا  (:وقال القرطيب 
فكأن الالطم يف وجه أحد ولد آدم لطم وجه أبيه آدم ، أي على صورة وجه املضروب  )فإن اهللا خلق آدم على صورته

وعلى هذا فيحرم لطم الوجه من املسلم والكافر ولو أراد األخوة الدينية ملا كان للتعليل خبلق آدم على صورته معىن ال 
عضو كان إذ املقصود إتالفه واملبالغة يف االنتقام منه وال شك يف أن ضرب يقال فالكافر مأمور بقتله وضربه يف أي 

مسلم أنا : ألنا نقول ؛ الوجه أبلغ يف االنتقام والعقوبة فال مينع وإمنا مقصود احلديث إكرام وجه املؤمن حلرمته 
وألن ؛ ناه لشرف هذا العضو مأمورون بقتل الكافر واملبالغة يف االنتقام منه لكن إذا متكنا من اجتناب وجهه اجتنب

الشرع قد نزل هذا الوجه مرتلة وجه أبينا ويقبح لطم الرجل وجها شبه وجه أيب الالطم وليس كذلك كسائر األعضاء 
   ٤)ألا كلها تابعة للوجه؛ 

ا وإذ(: ، قال اجلصاص  ٥ نص الفقهاء على أن من املقاتل اليت حيرم الضرب عليها الرأسفقد ) .. الرأس(ومنها 
وإمنا ، الشني الذي يلحق الرأس بتأثري الضرب كالذي يلحق الوجه بأن واستدل لذلك ، ٦)مل يضرب الوجه فالرأس مثله

والدليل على أن ما . أمر باجتناب الوجه هلذه العلة، ولئال يلحقه أثر يشينه أكثر مما هو مستحق بالفعل املوجب للحد 
ملوضحة وسائر الشجاج حكمها يف الرأس والوجه سواء وفارقا سائر يلحق الرأس من ذلك هو كما يلحق الوجه أن ا

                                                
 .البخاري ومسلمرواه  )  ١(
 .رواه مسلم )  ٢(
 .٨/١٧: طرح التثريب )  ٣(
 .٨/١٧ :طرح التثريب: نقال عن )  ٤(
» اضرب الرأس فإن الشيطان فيـه  « :، ولقول أيب بكر » اضرب الرأس « :للجالد  أما ماورد  من قول علي  )  ٥(

 .أخرجه ابن أيب شيبة ، ففيه ضعف وانقطاع
 .٣/٤٨٥: اجلصاصتفسري  )  ٦(



 ٣٤٦ 

ألن املوضحة فيما سوى الرأس والوجه إمنا جتب فيه حكومة وال جيب فيها أرش املوضحة ؛ البدن من هذا الوجه 
  . فوجب من أجل ذلك استواء حكم الرأس والوجه يف اجتناب ضرما ، الواقعة يف الرأس والوجه 

الضرب كالكي آخر عالج ميكن استعماله ، فلذلك تصبح املبالغة فيه غري فإن الشريعة اعتربت  بعد هذا كله
  .جمدية ، بل قد تولد يف الولد إصرارا على تصرفاته ، خاصة إن كان القصد من العقاب التشفي

 هللا ما ضرب رسول ا(: عدم استعمال هذه الوسيلة مطلقا ، قالت عائشة وهلذا كان من سنة رسول اهللا 
عشر  خدمت رسول اهللا : ، وعن أنس قال   ١)أحداً قط بيده وال أمره ، وال خادماً إال أن جياهد يف سبيل اهللا

إن  :( قال و،  ٢)أال فعلت كذا: مل فعلته ، وال لشيء مل أفعله : أف ، وال قال لشيء فعلته : ، فما قال يل قط 
    ٣)ع من شيء إال شانهالرفق ال يكون يف شيء إال زانه ، وال نز

فهو ليس يف الشريعة .. والذي يشنع عليه الكثري من غري أن يفهموا املقصود منه ..  ٤أما خبصوص ضرب الزوجة
   ..حمدودة حبدود كثرية جدا رخصة إال 

ك الوسيلة األخرية من وسائل التأديب، وال يلجأ إليها إال يف حال الضرورة، ومع من يصلح له ذل - أوال  –فهو 
احلكم الشرعي يف تأديب الزوجة عند نشوزها هو أن يبدأ باملوعظة أوال مث باهلجران ، فإن مل ينجعا فقد من النساء، ف

حال الضرورة  ىغري حمبذة يف الشرع وقاصرة علمع اعتبارها وسيلة هذه الأباح الشرع من باب الرخصة اللجوء إىل 
  .ومقيدة بقيود كثرية ويف ظروف معينة

، والضرب يف هذه اآلية هو )النساء( ﴾) ٣٤( ..واضرِبوهن  ﴿:تعاىل ى هذه الوسيلة يف قوله وقد نص عل
ضرب األدب غري املربح ، وهو الذي ال يكسر عظما وال يشني جارحة ، ألن املقصود منه الصالح ال غري ، وقد عرب 

 نة اهللا واستحللتم فروجهن بكلمة اهللا ولكم اتقوا اهللا يف النساء فإنكم أخذمتوهن بأما(: عن هذه الرخصة بقوله
   ٥)عليهن أال يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن فاضربوهن ضربا غري مربح

أال واستوصوا بالنساء خريا فإن عوان عندكم (: يف خطبته حبجة الوداع  وقد فصل هذا احلديث وفسر بقوله 
، فإن فعلن فاهجروهن يف املضاجع ،واضربوهن ضربا   ٦شة مبينةليس متلكون منهن شيئا غري ذلك إال أن ياتني بفاح

غري مربح ، فإن أطعنكم فال تبغوا عليهن سبيال أال إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على 
يف نسائكم فال يوطئن فرشكم من تكرهون، واليأذن يف بيوتكم من تكرهون ، أال وحقهن عليكم أن حتسنوا إليهن 

   ٧)كسون وطعامهن
                                                

 .أيب داود: عبد الرزاق ، وعبد بن محيد ، وقريب منه يف رواه  )  ١(
 .رزاقرواه عبد ال )  ٢(
 .رواه مسلم )  ٣(
مـن سلسـلة   ) العالج الشرعي للخالفات الزوجية(انظر األساليب اليت حثت عليها الشريعة حلل اخلالفات الزوجية يف  )  ٤(

 )فقه األسرة برؤية مقاصدية(
 .رواه مسلم وأبو داود والنسائي )  ٥(
أزواجهن وال يغضبنهم وليس املراد بذلك الزىن فإن ذلـك  قوله بفاحشة مبينة يريد اليدخلن من يكرهه  (:قال القرطيب  )  ٦(

 )حمرم ويلزم عليه احلد
 .رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة )  ٧(



 ٣٤٧ 

ونالحظ أن كل النصوص اليت رخصت يف الضرب حثت على اإلحسان للزوجة واحترامها واعتبار العالقة ا 
عالقة يف اهللا وبكلمة اهللا ، مث قصرت إباحة الضرب على املعصية وقيدت املعصية على األمر الكبري اخلطري الذي تأنف 

، مث قيدت الضرب بكونه غري مربح ،وفسر مبا  ١جانب لبيت زوجها من غري إذنهمنه الطباع ، وهو أن تدخل املرأة األ
  .ال يشني وال يدمي، وفسرت وسيلته بالسواك وحنوه 

أما اآلية الوحيدة اليت وردت فيها هذه الرخصة ، فقد جعلت الضرب هو الوسيلة النهائية المرأة مل جيد معها 
س صميم مشاعر املرأة ، فلم يبق مع هذه املرأة اليت مل يستجب عقلها وال القول الرقيق الواعظ ، وال السلوك الذي مي

قلبها إال اللجوء إىل هذه الوسيلة كحل ضروري مؤقت وحمدد ، وقد ختمت اآلية بنهي وفاصلة وكالمها توجيه شديد 
  :للرجل بعدم الظلم والتعدي 

يقول القرطيب  )٣٤:النساء( ﴾ ا علَيهِن سبِيلًا إِنَّ اللَّه كَانَ عليا كَبِريافَإِنْ أَطَعنكُم فَلَا تبغو ﴿:تعاىل  أما النهي فقوله
أي ال جتنوا عليهن بقول أو فعل وهذا ى عن ظلمهن بعد تقرير الفضل عليهن والتمكني من أدن ، وقيل (: تفسريه

   ٢)املعىن ال تكلفوهن احلب لكم فإنه ليس إليهن
إشارة إىل األزواج خبفض اجلناح ولني  ﴾ إِنَّ اللَّه كَانَ عليا كَبِريا ﴿:تعاىل رآنية بقوله مث جاءت الفاصلة الق

إن كنتم تقدرون عليهن فتذكروا قدرة اهللا فيده بالقدرة فوق كل يد فال يستعل أحد على امرأته فاهللا  (اجلانب ، أي 
    ٣)باملرصاد فلذلك حسن اإلتصاف هنا بالعلو والكرب

ألن املقصود منه ، وأن يتوقى فيه الوجه واألماكن املخوفة ، وغري مدم ، أن يكون الضرب غري مربح  وجيب
   .التأديب ال اإلتالف

زيادة على هذا ، فقد ورد يف النصوص ما ينفر عن الضرب ، ويعتربه نقصا يف الرجل، ألن عجزه يف الوسيلتني 
شيئا قط بيده وال امرأة وال خادما إال   ما ضرب رسول اهللا (: تقال عن عائشةاألوليتني دليل على هذا القصور ، ف

،  ٤)تعاىلأن جياهد يف سبيل اهللا ، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إال أن ينتهك شيء من حمارم اهللا فينتقم هللا 
  .الكمال إىل اجتنابهفهذا بيان أن الضرب خمالف لسلوك القدوة، وهو ما يدعو أصحاب النفوس املترفعة الباحثة عن 

أنه  من ذلك يف حديث آخر موحيا أعظم اإلحياء مببلغ كراهية استعمال هذه الوسيلة ، فعنه  وقد حذر 
ولعله يضاجعها من آخر ـ أو جلد العبد  ـإالم جيلد أحدكم امرأته جلد األمة  (:ذكر النساء فوعظ فيهن ، مث قال

    ٥)يومه
عن معاوية اجتناب ضرا من حقوقها عليه  ف زوجة على زوجها اعترب حقوق ال ويف حديث آخر ذكر فيه 

أطعموهن مما تأكلون واكسوهن مما تكتسون (: ما تقول يف نسائنا؟ قال: ،فقلت  أتيت رسول اهللا :  القشريي قال
                                                

ضرب امرأته فعذل يف ذلك فقال مسعت رسـول    وألجل التستر على األسرار الزوجية ، جاء يف احلديث أن عمر  )  ١(
 .٢/٢٤٦: ، أبو داود٧/٣٠٥: البيهقي: ، انظر»ال يسأل الرجل فيم ضرب أهله: يقول  اهللا 

 .٥/١٧٣: القرطيب )  ٢(
 .٥/١٧٣: القرطيب )  ٣(
 .رواه مسلم والنسائي )  ٤(
 .رواه مسلم )  ٥(



 ٣٤٨ 

  .١)وال تضربوهن وال تقبحوهن
قص من يستعملها، وهو إشارة إىل ويف حديث آخر تصريح مبوضع الرخصة من استعمال هذه الوسيلة، وبيان لن

ال تضربوا :  قال رسول اهللا : عن إياس بن عبد اهللا بن أيب ذباب قالأن استعماهلا قصور بشري ال وسيلة شرعية، ف
النساء على أزواجهن، فرخص يف ضرن ، فأطاف بآل رسول   ٢ذئرن:، فقال إماء اهللا ، فجاء عمر إىل رسول اهللا 

لقد طاف بآل حممد نساء كثري يشكون أزواجهن ليس أولئك (: شكون أزواجهن، فقال النيب نساء كثري ي  اهللا 
    ٣)خبياركم

ال يدعو إال على من بالغ يف الظلم والعتو والتجرب  على من يضرب زوجته مع أنه  ويف حديث آخر يدعو 
قويل له قد :  إن الوليد يضرا ،فقاليا رسول اهللا: ، فقالت أن امرأة الوليد بن عقبة أتت النيب   عن علي ، ف

هدبة من ثوبه  ما زادين إال ضربا ، فأخذ :فلم تلبث إال يسريا حىت رجعت ، فقالت:  أجارين ، قال علي 
ما زادين إال : قد أجارين ، فلم تلبث إال يسريا حىت رجعت ، فقالت  قويل له إن رسول اهللا :فدفعها إليها ، وقال 

  .٤ اللهم عليك الوليد أمث يب مرتني: ديه وقالي ضربا ، فرفع 
الفعلية التحذير من التزويج ملن ال ميلك نفسه أمام  وللتحذير من استعمال هذه الوسيلة أجازت سنة النيب 

إذا أحللت فآذنيين ، فآذنته فخطبها معاوية   قال يل رسول اهللا :قالت فاطمة بنت قيس عتوها ، فيضرب زوجته، 
أما معاوية فرجل ترب ال مال له، وأما أبو اجلهم :  ن وأبو اجلهم وأسامة بن زيد ، فقال رسول اهللا بن أيب سفيا

  .٥فرجل ضراب للنساء
وهلذه النصوص وغريها، فإن إطالق القول باإلباحة خطأ عظيم، ألنه إما أن يكون تشجيعا لألزواج على 

ليتخذ ذلك اجلهلة ذريعة ، دين الرمحة والسماحة ، تعاىلين اهللا ولو يف غري حملها، أو إساءة لد ، استعمال هذه الوسيلة
  .لغرس الشبهات

 (وهلذا فإن القول باعتبار األصل يف الضرب التحرمي هو األوىل، ليبقى للرخصة بعد ذلك حملها من قاعدة 
ولكن ، ا فلم تطعه ال يضرا وإن أمرها واه(: ، وقد قال بنحو هذا عطاء ، فقد قال )الضرورات تبيح احملظورات

فإنه من فهمه بالشريعة ووقوفه على مظان ، هذا من فقه عطاء ( :، وقد علق على هذا ابن العريب بقوله )يغضب عليها
يف حديث  ووقف على الكراهية من طريق أخرى يف قول النيب ، االجتهاد علم أن األمر بالضرب هاهنا أمر إباحة 

وروى ابن نافع عن  ،)ولعله أن يضاجعها من يومه، رجل يضرب أمته عند غضبه إين ألكره لل(: عبد اهللا بن زمعة 
ولن يضرب خياركم ، فأباح ، اضربوا : فقال، استؤذن يف ضرب النساء  مالك عن حيىي بن سعيد أن رسول اهللا 

   ٦)وندب إىل الترك ، وإن يف اهلجر لغاية األدب
                                                

 .رواه أبو داود )  ١(
 .أي اجترأ النساء على أزواجهن )  ٢(
 .رواه ابن حبان واحلاكم وأبو داود والنسائي )  ٣(
 .رواه أمحد والبيهقي )  ٤(
 .رواه مسلم )  ٥(
 .١/٥٣٦: أحكام القرآن البن العريب )  ٦(



 ٣٤٩ 

فإن ؛ والذي عندي أن الرجال والنساء ال يستوون يف ذلك  (: مث بني ما ذكرناه من حمدودية هذه الرخصة، فقال
فإذا علم ذلك الرجل ، بل من الرجال من ال يقيمه إال األدب ، ومن النساء ؛ العبد يقرع بالعصا واحلر تكفيه اإلشارة 

    ١)وإن ترك فهو أفضل، فله أن يؤدب 
***  

اء السجان، ومعه جمموعة من اجلنود، مث أخذوا من حديثه إىل هذا املوضع حىت ج عبد القادر عودةما وصل 
  ..، وساروا إىل مقصلة اإلعدام هبيد

ال أريد .. أستودعكم اهللا أيها اإلخوان األفاضل : فأشار إلينا بأن نتوقف، وقال.. أراد بعضنا أن يتدخل ليمنعهم 
وأن تتحملوا .. يش العدالة اإلهلية منكم، وأنا أتقدم لنيل هذه اجلائزة العظيمة إال أن جتعلوا نفوسكم جنودا يف ج

﴾ )١٦(﴿ لَن ينفَعكُم الْفرار إِنْ فَررتم من الْموت أَوِ الْقَتلِ وإِذًا لَا تمتعونَ إِلَّا قَليلًا :فـ .. مسؤوليتكم يف هذا الصدد 
  )األحزاب(

  .، مث أسلم نفسه مبتسما هللاومتتم بالشهادتني.. قال ذلك، مث سار خبطا وقورة إىل املقصلة 
وقد صحت معهم بالتكبري .. مبجرد أن فاضت روحه إىل باريها كرب مجيع املساجني مبذاهبهم وطوائفهم وأديام 

  . وقد ترتلت علي حينها أشعة جديدة اهتديت ا بعد ذلك إىل مشس حممد .. دون شعور 
  
  

                                                
 .١/٥٣٦: أحكام القرآن البن العريب )  ١(



 ٣٥٠ 

  خامسا ـ احلرية
.. ١ )عمار بن ياسر(سيساق إىل املوت .. يف هذا املساء : املزعج قائال يف اليوم اخلامس، صاح السجان بصوته

ومن .. وقد رأت إدارة السجن أن تسمح جلميع املساجني بتوديعه واجللوس إليه بشرط أال خيترقوا قوانني السجن 
  .خيترقها فسيتحمل مسؤولية خرقه

بهية وقامته الفارعة وسنحته املمتلئة بأسارير ما هي إال حلظات قصرية حىت اجتمعت اجلموع حول عمار بطلعته ال

                                                
، أول صحايب من السابقني )هـ٣٧ -هـ .ق٥٦(أشري به إىل أيب اليقظان عمار بن ياسر العنسي ـ رضي اهللا عنه ـ     )١(

، قتـل  )صرباً آل ياسر إن موعدكم اجلنة: (مير م وهم يعذبون فيقول كان الرسول . إىل اإلسالم أوذي هو وأبوه وأمه سمية
  .أبو جهل أمه مسية فكانت أول شهيدة يف اإلسالم

، شارك يف بناء مسجد رسـول اهللا  . كان عمار بن ياسر من أوائل من أظهر إسالمه مبكة، ومن أوائل من هاجر إىل املدينة
  . قاتل املرتدين يف اليمامة ول اهللا شهد بدراً وأُحداً واملشاهد كلها مع رس

كان من املقربني من علي ـ رضي اهللا عنه ـ واشترك معه يف معاركه ضد البغاة، وقد نقل عنه أنه نزل إىل ميدان لقتـال يف    
هذا  اللهم أنك تعلم أين لو أعلم أن رضاك يف أن أقدف بنفسي يف: (صفني، وهو شيخ يف الرابعة والتسعني من عمره، وهو يقول

البحر لفعلته، اللهم أنك تعلم لو أين أعلم أن رضاك يف أن أضع ظبة سيفي يف بطين مث أحنين عليها حىت خترج من ظهري لفعلت، 
وأين ال أعلم اليوم عمالً أرضى لك من جهاد هؤالء الفاسقني، ولو أعلم اليوم ما هو أرضى منه لفعلته، واهللا لو ضـربونا حـىت   

  )علمنا أنا على احلق وأم على الباطلبلغوا بنا سعفات هجر ل
وقد قاتل ـ رضي اهللا عنه ـ حىت قُتل، وقد كان ملقتله أثراً كبرياً أزال الشبهة عند كثري من الناس، وكان ذلك سبباً لرجوع   

الفئـة   ويح عمـار تقتلـه  : (  مجاعة إىل علي ـ رضي اهللا عنه ـ والتحاقهم به، ذلك أن اجلميع قد بلغهم قول رسول اهللا   
  )الباغية، يدعوم إىل اجلنة ويدعونه إىل النار

 وقد وردت يف فضل عمار أحاديث كثرية، منها ما رواه ابن عبد الرب يف االستيعاب من أن عمار استأذن على رسـول اهللا  
كـم ذي  : ( ، وقال فيه )عمار جلدة بني عيين: (  ، وقال فيه )مرحباً بالطيب ابن الطيب ائذنوا له : (  فعرف صوته فقال 

لقد ملئ عمار إمياناً من قرنه إىل قدمه واخـتلط  : ( ، وقال فيه )طمرين ،ال يؤبه له، لو أقسم على اهللا ألبره، منهم عمار بن ياسر
مرين قط ابن مسية مل خيير بني أ: (، وقال فيه )علي وعمار وسلمان: إن اجلنة تشتاق إىل ثالثة: ( ، وقال فيه )اإلميان بلحمه ودمه

  )إنك من أهل اجلنة: (، وقال له بعد ذلك كله)إال أختار أرشدمها، فالزموا مسته
شهدنا صفني مع علي فرأيت عمار بن ياسـر  : قال عبد الرمحن السلميـ رضي اهللا عنه ـ عن أيب  وقد روي يف استشهاده  

ومسعته يومئذ يقول هلاشم بـن  : ه كأنه علم هلم قاليتبعون ال رأيت أصحاب النيب إال يأخذ يف ناحية وال واد من أودية صفني 
واهللا لو ضربونا حىت يبلغوا بنـا   ،اليوم ألقى األحبة حممدا وحزبه ،اجلنة حتت البارقة! يا هاشم تفر من اجلنة : عتبة بن أيب وقاص 

   .سعفات هجر لعلمت أنا على حق وأم على الباطل
آخـر  (: قال  إن رسول اهللا : فأيت بشربة لنب فقال . ائتوين بشربة : صفني  قال عمار بن ياسر يوم: وقال أبو البختري  

ثالث وتسعون وقيل : وكان عمره يومئذ أربعا وتسعني سنة وقيل .. وشرا مث قاتل حىت قتل ،)شربة تشرا من الدنيا شربة لنب
   .إحدى وتسعون: 

ال : وشهد صفني ومل يقاتل وقـال  ،جلمل وهو ال يسل سيفاشهد خزمية بن ثابت ا: وروى عمارة بن خزمية بن ثابت قال  
ظهرت :( فلما قتل عمار قال خزمية  ،)تقتله الفئة الباغية(: يقول قاتل حىت يقتل عمار فأنظر من يقتله فإين مسعت رسول اهللا أ

   .مث تقدم فقاتل حىت قتل ،)يل الضاللة
 )أسد الغابة: انظر( )ادفنوين يف ثيايب فإين خماصم(: وملا قتل عمار قال 



 ٣٥١ 

إىل آخر حلظة من ولدينه ، وقدم روحه فداء له وكأنه ذلك اجلبل الشامخ الذي صحب رسول اهللا ..   ١اإلميان
  .حلظات حياته

ن امسحوا يل أنا العبد الضعيف الفقري إىل اهللا أ: عندما اجتمعت اجلموع، نظر إليهم عمار نظرة حانية، مث صاح
  .. أجلس بينكم ألحدثكم عن أعظم رسالة وأعدل شريعة وأكمل نظام 

  .. نفسي عن وامسحوا يل قبل ذلك أن أحدثكم 
.. ولعل ذلك جيعلكم تتومهون أن هذا هو امسي الذي ولدت به) .. عمار بن ياسر(لقد نادى السجان علي باسم 

  .. وأنا أبادر فأصحح هذا اخلطأ 
واليت كانت بعد خماض طويل تقلبت فيه .. و االسم الذي اخترته بعد والديت الثانية إن هذا االسم يف احلقيقة ه

  .ومل أر يف احلياة شيئا يعدهلا ،اليت عشقتها ٢األديان واملذاهب واألفكار أحبث يل عن دين أحتقق فيه باحلريةبني 
.. أجده يف أي دين وال أي مذهب ورأيت فيه من احلرية ما مل.. وبعد ذلك التيه رأيت اإلسالم بعقيدته وشريعته 

  .، فرحت أمسي نفسي به)عمار بن ياسر(ذلك الذي يسمى ..  وقد شدين ذلك العمالق من أصحاب رسول اهللا 
وقيود املتجربين املستبدين .. وقيود األنا .. وقيود األهواء .. قيود القبيلة .. لقد حترر عمار من كل القيود 

ولذلك . .بل مثاال للحرية اليت مل أكن أرى يف احلياة شيئا يعدهلا..  لالنعتاق الكامل فلذلك صار عندي مثاال.. الطغاة
وأنا فخور .. وها أنتم ترون ما حصل له حيصل يل .. رحت أتشرف بأن أتسمى بامسه، مث أسلك يف حيايت سلوكه 

  .حبة الذين امتأل قليب عشقا هلموألتقي جبميع األ.. فألتقي به .. ولعل اهللا يشرفين هذه الليلة .. بذلك فرح به 
أليس .. وحنن ال نعلم دينا كبت احلريات وقيدها كما فعل اإلسالم .. من العجب أن ختربنا ذا : قال رجل منا

فال يتحرك حركة إال .. مث يضع اإلنسان يف قالب صلب ممتلئ باألغالل والقيود .. هو الدين الذي يدعو إىل العبودية 
  ..ريعة ما حيد حركاته ويضبطها ويقيدها وجيد من أحكام الش

  .. قبل تيهي يف املذاهب واألفكار حبثا عن االنعتاق والتحرر كان هذا هو تصوري للحرية : ابتسم عمار، وقال
                                                

: وقيـل   ،وكان ال يغري شيبه. .آدم طويال مضطربا أشهل العينني بعيد ما بني املنكبني أنه كان عمار  مما جاء يف وصف )  ١(
 )أسد الغابة( كان أصلع يف مقدم رأسه شعرات

  :من التعاريف اليت عرفت ا احلرية )  ٢(
 . االجتماعيقدرة فردية واجتماعية على الفعل النفسي وهي  -
  .التحرر من الذات ومن الضغوط االجتماعية واالقتصادية، وهي حرية الروح يف اجتاهها الشاق حنو الكشفهي  -
 .حرية كل فرد يف أن حيقق ذاته حتقيقاً كامالًهي  -
 .هي القيمة الرمزية موع احلقوق القانونية واالقتصادية واالجتماعية اليت حفل ا النضال البشري -
رة اإلنسان على فعل الشيء أوتركه بإرادته الذاتية وهي ملكة خاصة يتمتع ا كل إنسان عاقـل ويصـدر ـا    قدهي  -

 . بعيداً عن سيطرة اآلخرين ألنه ليس مملوكاً ألحد ال يف نفسه وال يف بلده وال يف قومه وال يف أمته أفعاله،
ة يف املفهوم االسالمي ثورة، وهي ليست ثـورة علـى االغـالل    نّ احلريإ:( ، فقال الشهيد آية اهللا حممد باقر الصدروعرفها 

وقـد  .. وهذا هو املعىن الذي نتناوله هنا يف هذا الفصل ، )والقيود بشكلها الظاهري فحسب، بل على جذورها النفسية والفكرية
املكونـات، وعالمـة صـحته    ن ال يكون العبد حتت رق املخلوقات وال جيري عليه سلطان أ:( أشار إليه قبله القشريي يف قوله 

عبودية حمققة هللا فال يكون عبداً لغري اهللا الذي خلقه ليعبده فوىف مبا إا (، وابن عريب يف قوله )سقوط التمييز عن قبله بني االشياء
 .)أي رجع إىل العبودية اليت خلق هلا ألنه خلق حمتاجاً إىل كل ما يف الوجود. خلق له فقيل نعم العبد انه اواب
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مل ينقذين منها إال .. وقد أوقعين ذلك يف قيود كثرية .. كنت أتصور أين أحترر عندما أفعل كل ما تشتهيه نفسي 
  .اإلسالم

  ..  ١تشفت نفسي يف ذلك التيه عبدا لكل شيءلقد اك
   ٢)تعس عبد الدينار تعس عبد اخلميصة تعس وانتكس وإذا شيك فال انتقش:(  لقد صدق يف قوله 

.. أرضىمن أجلها  .. يفالدينار والدرهم واملال والدنيا هي كل شيء عند.. للدنيا لقد أصبحت عبدا أسريا 
  .بكل شيءويف سبيلها أضحي .. سخط وألجلها أ

فراحوا يطلقون .. وقد استغل أباطرة الظلم واالستبداد هذه العبودية االختيارية اليت أوقعتين فيها نفسي وشهوايت 
يطالبونين باستعمال كل الوسائل حىت لو .. وراحوا يطالبونين بعمل املزيد من أجل حتقيقها).. حرية(على عبودييت هذه 

  .. كان القتل والفتنة والفساد 
ثورات أُخرى كثرية قامت لتصارع من وأعقبتها . .كانت دعوى احلرية من أهم شعارات الثورة الفرنسية  لقد

ولكن اإلنسان يف األرض اليوم . .أجل صورة احلرية اليت تومهتها، وتعاقبت الثورات يف تاريخ اإلنسان حىت يومنا هذا 
  .رابالس وما زال جياهد من أجل ،ما زال يفقد احلرية احلقيقية

لقد فشلت معظم هذه اجلهود َألا مل تطلب احلرية بصورا املتكاملة، وميزاا العادل، فاضطربت املقاييس وامتد 
  .الصراع

فماذا  ..لقد قامت الشيوعية تدعو إىل حقوق الطبقة العاملة وحريتهم وإنقاذهم من ارمني الظاملني يف الرأمسالية
ولكن الشيوعية وأحزاا  ..ومل حتترم أدىن درجات اإلنسانية  ،ال حقوقهم وال حريتهممل ينل العم .. كانت النتيجة؟

. .استبدلت بالظاملني ظاملني جدداً  ..يف صراعها مع الرأمسالية استبدلت مبجرمي الرأمسالية جمرمني اشتراكيني وشيوعيني 
  .فأفنت املاليني من البشر يف ظلمات فوقها ظلمات

فمن فشلت جهودهم من هذه الشعوب سحقوا حتت شعار . .ثرية تطالب حبريتها قامت شعوب كوهكذا 
  .احلرية والعدالة ، ومن جنحت جهودهم أقاموا لوناً آخر من الظلم والفساد يف األرض ، ولوناً آخر من العدوان والنهب

ميقراطية حني أطلقت احلرية فالد.. كلٌّ يدعي احلرية، وكل يصوغها على منط مصاحله املادية وشهواته املتفلتة 
الفردية دون ضوابط أَغرقتها يف أوحال احلرية اجلنسية امللوثة وأوحال اجلرمية، ال توقفها مسؤولية يف الدنيا وال رهبة من 

ذلك ألم . .وعندما يطلقون حرية الدين كما يزعمون فإم يف حقيقة أَمرهم يقتلون احلرية ويدفنوا . .اآلخرة 
فجردوا اإلنسان بذلك من جوهر قوته اليت يفكر ا حراً ، لناس بالشهوة واملصاحل واجلري الالهث وراء الدنياخدروا ا

  .جردوه من سالمة الفطرة اليت لوثتها املعصية وأَحاطت ا اجلرمية وخنقتها األهواء والشهوات الثائرة. .طليقا 
دفعه إىل االحنراف دفعاً، وهيأوا له من وسائل اإلعالم ما جيعل صاغوا له القوانني اليت تومل يكتفوا بذلك، بل 

                                                
احلرية يف (و.. لدكتور عدنان علي رضا النحوي، لحلرية يف ميزان اإلسالما: من املراجع اليت رجعنا إليها يف هذا الفصل )  ١(

.. الربـاط  –جامعة حممد اخلـامس   –ومقاصد الشريعة  للدكتور أمحد الريسوين، أستاذ أصول الفقه، )اإلسالم أصالتها وأصوهلا
جابر . د، )واألبعاد.. واملالمح .. املفهوم : احلرية يف اإلسالم(و.. عبدالرمحن العلوي، ل)ا ومعاملهامرتكزا.. احلرية يف اإلسالم(و

 .وغريها) .. قميحة
 .رواه البخاري )  ٢(
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الشهوة ناراً يلتهب ا دمه، مثَّ حبسوا الدين يف الكنائس، ال خيرج للناس منه إال ظنون وأَوهام ، وأَحقاد وعصبيات ، 
قَصوال دراسة وال ت منها إال للدعاية اليت حتتاجها حبسوا الدين يف الكنائس ال خيرج  ..ال علم معها وال حبث عن احلق

املصاحل الشخصية املتصارعة ، أو إلطالق حركات التنصري خارج بالدهم لتكون ممهدة للجيوش الزاحفة بظلمها 
  .وعدواا

 امسحوقال شك أنكم ترون اإلنسان اآلن ـ يف ظل هذه احلضارة اآلبقة ـ كيف صار : سكت قليال، مث قال
  . .ديثة والصناعة حتولت إىل أَدوات تسحق اإلنسان وتخدر فيه إحساسه وقواه كل العلوم احل ..اوخمدر

. .قرون طويلة امتدت واحلضارة الغربية هي اليت تقود اإلنسان ، بعد أن احنسر اإلسالم وزالت خالفته يف األرض
الهلا جوهر حقوقه وفقد اإلنسان خ. .لقد كانت هذه القرون جمازر ومآسي ودموعاً وحسرات تكاد ال تتوقف 

لن ينقذ اإلنسان اليوم إال . .وأَصبح اإلسالم اليوم ، كما كان دائماً ، حاجة البشرية كلها ، حاجتهم امللحة . .وحريته 
  .اإلسالم ليعيد له كرامته اليت كرمه اهللا ا ، وحقوقه اليت سلبتها عصابات ارمني ، وحريته اليت قتلها الطغاة الظاملون

إا فقدت ، بل دميقراطية والرأمسالية والشيوعية والعلمانية واحلداثة مل تفقد جوهر احلرية وحقيقتها فحسبإن ال
إا أفقدت الناس حقيقة اإلميان والتوحيد اللذين مها . .معها األمن والعدل والكرامة اإلنسانية وهبطت به أسفل سافلني 

  .اآلخرة أساس حياة اإلنسان وأساس مستقبله يف الدنيا و
لقد جاءت السنوات األخرية تكشف زيف هذه احلضارة وعمق بؤسها وإجرامها يف حق اإلنسان ، وتكشف أَن 

رئيس مجهورية  - احلرية مل تكن أَكثر من حرية اجلشع والنهب واالستغالل وانتهاز الفرص، حىت مسى نيكسون 
يعلن فيه خطة احلرب الباردة  )نصر بال حرب(وكتابه األسبق  ،)انتهاز الفرصة(كتابه اَألخري  - الواليات املتحدة سابقاً 

  .للقضاء على أَعداء أمريكا وتأمني مصاحلها اخلاصة على حساب شعوب األرض وخباصة شعوب العامل الثالث
فإذا اار االحتاد السوفيايت وتفككت دولته ومؤسساته وبطل سحره ، فإن الغرب نفسه انكشفت أَوراقه وبان 

اخلانقة شيئاً فشيئاً ، وبدأ اإلنسان هناك يشعر أَنه ال ميلك حرية وال جيد مساواة وال يرى قواه وأَخذت تنمو زيفه ، 
  .إخاء ، وإمنا يرى نفسه إنساناً مسحوقاً 

واملؤسسات املالية أصبحت متورطة . .كانت يف احلقيقة سوق استغالل وفساد  )السوق احلرة(ـ فما يسمى ب
وامتألت . رائم والغش والرشوة ، وصفقات األسلحة واملخدرات ، وجرائم القتل واملؤمرات بأنواع شىت من اجل

الصحف يف بريطانيا وأمريكا تتحدث عن اجلرائم اليومية يف اتمع مبا تقشعر منه األبدان ، وكذلك يف غريها من 
  .أَقطار الغرب

وانتشرت حىت . ة ، إىل العجائز ، إىل الكهول والشيوخ اجلرمية هناك امتدت إىل الطفل والطفلة ، إىل املرأة والفتا
مل يعد اإلنسان جيد . مل يعد الشارع آمناً ، وال احلديقة وال الفندق وال املدرسة وال البيت وال مكان البيع والشراء 

كون يومية تعرضها اجلرمية تكاد ت ..األمن وال احلرية ، ومل يعد القانون والسلطة ورجاهلا قادرين على توفري احلماية 
  .لقد أصبحت احلرية هي حرية ارم يف اختري ضحيته ويف اختيار وقت اجلرمية ومكاا. .الصحافة واإلذاعة والتلفاز 

انفلتت ضوابط احلرية انفالتاً واسعاً حىت إن فتاة تدخل االنتخابات يف إيطاليا ، فتكون محلة دعايتها أَن تعرض 
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  . .هي نالت حريتها لتفعل ذلك ، واجلمهور نال حريته لينظر ويسر مث لينتخبها . . ١جسمها العاري على اجلمهور
  .وال حنتاج لتشرحه لنا ،فما ذكرته من املظامل نراه بأعيننا.. حدثنا عن احلرية اليت جاء ا اإلسالم : قال رجل منا

فال ميكن .. رية بتحريره للفكر اإلنساين وقد بدأ تأسيسه للح.. لقد أسس اإلسالم احلرية احلقيقية : قال عمار
  .للحياة أن تستقيم باألفكار املمتلئة بالقيود

                                                
ـ اجلمعـة    ٧٤٩ـ   ٢٢٣العـدد  : الوطن العريب ( البلغارية األصل واملسماة تشيتسولينا )ليوناستالر(هذه الفتاة هي  )  ١(
 .، وما ذكرناه هنا هو كالمه بتصرف)لدكتور عدنان علي رضا النحوي، لحلرية يف ميزان اإلسالما(نقال عن ) م٢٨/٦/١٩٩١
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  ـ الفكر ١
  .فحدثنا عن حترير اإلسالم للفكر: قلنا
اليت تسيطر  والعادات والتقاليد واخلرافات األوهاملقد بدأ اإلسالم رسالته بتحرير العقول من كل : قال: قال

 يفعل أو مقاالً يقول أن له تبيح وال ويعقله، فيه يفكر أن بعد إال بشيء يؤمن أن لإلنسان الشريعة تسمح فال.. عليها
  .ويعقله هويفعل هيقول فيما يفكر أن بعد إال فعالً

 وجود إثبات يف يعتمد فالقرآن .. العقل أساس علىـ من أول أيامها إىل آخرها ـ قامت  اإلسالمية الدعوةو
 الناس تفكري استثارة على أساسياً اعتماداً وكتابه ورسوله باهللا اإلميان على محلهم ويف الم،باإلس الناس إقناع ويف اهللا،

 ذلك غري ويف أنفسهم خلق ويف واألرض السموات خلق يف التفكري إىل الوسائلبكل  يدعوهمفهو ..  عقوهلم وإيقاظ
 معرفة إىل كله ذلك وراء من ليصلوا ذام؛آ تسمعه وما أبصارهم عليه تقع فيما التفكري إىل ويدعوهم املخلوقات، من

  .والباطل احلق بني التمييز وليستطيعوا اخلالق،
 في إِنَّ ﴿:فاهللا تعاىل يقول  ،..  ١كثرة تعد ال الفكر وحترير العقل استخدام على حتض اليت القرآن نصوصو
 السماء من اللّه أَنزلَ وما الناس ينفَع بِما الْبحرِ في تجرِي الَّتي الْفُلْكو والنهارِ اللَّيلِ واختالَف واَألرضِ السماوات خلْقِ
 ضِواَألر السماء بين الْمسخرِ والسحابِ الرياحِ وتصرِيف دابة كُلِّ من فيها وبثَّ موتها بعد األرض بِه فَأَحيا ماء من

اتمٍ آليلُونَ لِّقَوقعا قُلْ ﴿:ويقول ،)١٦٤: البقرة( ﴾ يمظُكُم إِنأَع ةداحوا أَن بِوقُومت لَّهى لثْنى مادفُرو وا ثُمفَكَّرتت﴾ 
 ﴾مسمى وأَجلٍ بِالْحق إِلَّا بينهما وما ضوالْأَر السماوات اللَّه خلَق ما أَنفُِسهِم في يتفَكَّروا أَولَم ﴿:يقولو) ٤٦: سبأ(
 علَيها لَّما نفْسٍ كُلُّ إِن ﴿:يقولو ،)١٠١: يونس( ﴾واَألرضِ السماوات في ماذَا انظُرواْ قُلِ﴿:يقولو ،)٨: الروم(

 ﴿:يقولو ،)٧ -  ٥: الطارق( ﴾والترائبِ الصلْبِ بينِ من خرجي دافقٍ ماء من خلق خلق مم اِإلنسانُ فَلْينظُرِ حافظٌ
 كَيف اَألرضِ وإِلَى نصبت كَيف الْجِبالِ وإِلَى رفعت كَيف السماء وإِلَى خلقَت كَيف اِإلبِلِ إِلَى ينظُرونَ أَفَال

تحطي إِنَّ ﴿:يقولو ،)٢٠ -  ١٧: الغاشية( ﴾سف كى ذَلكْرن لَذمكَانَ ل لَه قَلْب أَلْقَى أَو عمالس وهو هِيدش﴾ 
  )٧: عمران آل( ﴾األلْبابِ أُولُواْ إِالَّ يذَّكَّر وما ﴿:يقولو ،)٣٧: ق(

 هام،واألو باخلرافات ويؤمنوا غريهم، ويقلدوا تفكريهم، ويعطلوا عقوهلم، يلغوا أن الناس على القرآن ويعيب
 على كانوا من ويصف كله، ذلك عليهم وينعي يدعون، وما يتركون فيما تفكري دون والتقاليد بالعادات ويتمسكوا

 فيما عقوهلم حيكمون وال التفكري دون غريهم يتبعون ألم األنعام؛ من سبيالً أضل بل كاألنعام بأم الشاكلة هذه
 فإذا املخلوقات، من غريه على اإلنسان ا اهللا ميز اليت الوحيدة يزةامل هو العقل وألن يسمعون، أو يقولون أو يعملون
  .منها أضل كان بل ،باألنعام تساوى فكره عطل أو عقله ألغى

 عنتبِ بلْ قَالُواْ اللّه أَنزلَ ما اتبِعوا لَهم قيلَ وإِذَا ﴿:تعاىل قولهامسعوا ..  املعاين هذه تقرير يف صرحية القرآن ونصوص
 إِالَّ يسمع الَ بِما ينعق الَّذي كَمثَلِ كَفَرواْ الَّذين ومثَلُ يهتدونَ والَ شيئاً يعقلُونَ الَ آباؤهم كَانَ أَولَو آباءنا علَيه أَلْفَينا ما

 لَهم فَتكُونَ اَألرضِ في يِسريوا أَفَلَم ﴿:وقوله ،)١٧١ -  ١٧٠: البقرة( ﴾يعقلُونَ الَ فَهم عمي بكْم صم ونِداء دعاء
لُونَ قُلُوبقعا يبِه ونَ آذَانٌ أَوعمسا يا بِههى ال فَإِنمعت ارصن األَبلَكى ومعت ي الْقُلُوبي الَّتورِ فد٤٦: احلج( ﴾الص(، 

                                                
 .من هذه السلسلة) العقل(فصل ) سالم للعاملني(انظر رسالة  )  ١(
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 الَّ آذَانٌ ولَهم بِها يبصرونَ الَّ أَعين ولَهم بِها يفْقَهونَ الَّ قُلُوب لَهم واِإلنسِ الْجِن من كَثريا ملجهن ذَرأْنا ولَقَد ﴿:وقوله
  )١٧٩: األعراف( ﴾الْغافلُونَ هم أُولَئك أَضلُّ هم بلْ كَاَألنعامِ أُولَئك بِها يسمعونَ

 هذا على للعقاب التعرض من آمن وهو يشاء كما شاء فيما يفكر أن لإلنسانيعة اإلسالمية أن وتقرر الشر
 وال نفسه، أحاديث على اإلنسان تعاقب ال الشريعة أن ذلك يف والعلة الشريعة، حترمها أعمال إتيان يف فكر ولو التفكري
 قول معىن وذلك حمرم، فعل أو قول من أتاه ما على تؤاخذه وإمنا حمرم، فعل أو قول من فيه يفكر ما على تؤاخذه
قال ويف األثر اإلهلي ..  ١)تكلم أو به تعمل مل ما أنفسها به حدثت أو وسوست عما ألميت جتاوز اهللا إن(:  الرسول

 إذا هم عبدي بسيئة فال تكتبوها فإن عملها فاكتبوها سيئة وإذا هم حبسنة :إن اهللا تعاىل يقول للحفظة:(  رسول اهللا 
  ٢)مل يعملها فاكتبوها حسنة فإن عملها فاكتبوها عشرا

  ؟واإلسالم يفرض سلطانه على العقول فرضا ال خملص هلا منه.. كيف تقول هذا : قال رجل منا
وذلك .. إن كنت تقصد أن له من احلجج والرباهني ما يفرض به هذا السلطان فقد صدقت : ابتسم عمار، وقال

  ..فاحلق هو الذي يفرض نفسه فرضا .. يه دليل على كونه حقا ال مرية ف
فقد أخطأت يف .. أما إن أردت أن تقول بأن اإلسالم يفرض عقيدته بسلطان غري سلطان احلجة والربهان 

 آخر إىل ومحايتها احلرية هذه صيانة على وعملت االعتقاد حرية أباحت شريعة أول وهي اإلسالمية الشريعةف.. ذلك
 ترك على حيمله أن ألحد وليس شاء، ما العقائد من يعتنق أن -  اإلسالمية للشريعة قاًطب -  إنسان فلكل احلدود،
  .عقيدته إظهار من مينعه أو غريها اعتناق أو عقيدته
 لعقيدته، طبقاً يعمل تركه ويف ون،يشاء ما اعتقاد يف الغري حق حيترموا أنالشريعة اإلسالمية املسلمني قد ألزمت ل
 يقنعه أن فعليه اعتقاده يف آخر يعارضأراد أن  ومن ..أخرى ترك أو ما عقيدة اعتناق على آخر يكره أن ألحد فليس

 جيوز فال يقبل مل وإن حرج، عليهما فليس اقتناع عن عقيدته يغري أن قبل فإن يعتقد، فيما اخلطأ وجه له ويبني باحلسىن،
 املضادة العقيدة صاحب ويكفي ..راضٍ غري وهو يدتهعق تغيري على حيمله مبا عليه التأثري وال عليه، الضغط وال إكراهه

  .املستقيم الصراط إىل وهدايته خصمه إرشاد يف يقصر ومل احلق، إىل وأرشد اخلطأ، فبني واجبه؛ أدى أنه
 ،)٢٥٦: البقرة( ﴾الدينِ في إِكْراه الَ ﴿:لقد وردت النصوص الكثرية تصرح ذا وتدعوا إليه قال تعاىل 

 ،)٩٩: يونس( ﴾ مؤمنِني يكُونواْ حتى الناس تكْرِه أَفَأَنت جميعا كُلُّهم اَألرضِ في من آلمن ربك شاء ولَو ﴿:لاوق
 الْبالغُ الإِ الرسولِ علَى وما ﴿:لاوق ،)٢٢ -  ٢١: الغاشية( ﴾بِمصيطرٍ علَيهِم لَّست مذَكِّر أَنت إِنما فَذَكِّر ﴿:قالو

بِني٥٤: النور( ﴾الْم(  
  .٣بل كانوا يقرؤوا، وميتثلون هلا، ويعيشوا.. هذه النصوص املقدسة مل يكن يقرؤها املسلمني للتعبد فقط 

أنا : قالتف ،)أسلمي تسلمي، إن اهللا بعث حممداً باحلق(: أن عمر بن اخلطاب قال لعجوز نصرانيةلقد روي 

                                                
 .رواه البخاري ومسلم )  ١(
 .رواه البخاري ومسلم )  ٢(
دكتوراه يف مقارنـة األديـان ـ جامعـة أم     ، منقذ حممود السقار الدكتورالنصوص اليت سنسوقها منقولة من كتب  )  ٣(
 .وهو خري من كتب يف هذا اال جزاه اهللا خريا.. القرى



 ٣٥٧ 

  ١)٢٥٦: البقرة( ﴾الدينِ في إِكْراه الَ ﴿: اللهم اشهد، وتال: فقال عمر! ب إيلّعجوز كبرية، واملوت أقر
وال عن أحد من خلفائه؛ أنه أجرب  مل ينقل عن النيب  (: قال اإلمام حممد بن احلسن الشيباين تلميذ أيب حنيفةو

اهه كالذمي واملستأمن فأسلم؛ مل يثبت له وإذا أكره على اإلسالم من ال جيوز إكر.. أحداً من أهل الذمة على اإلسالم 
حكم اإلسالم حىت يوجد منه ما يدل على إسالمه طوعاً؛ مثل أن يثبت على اإلسالم بعد زوال اإلكراه عنه، وإن مات 

ولنا أنه أكره على ما .. قبل ذلك فحكمه حكم الكفار، وإن رجع إىل دين الكفر مل جيز قتله وال إكراهه على اإلسالم 
ز إكراهه عليه، فلم يثبت حكمه يف حقه، كاملسلم إذا أكره على الكفر والدليل على حترمي اإلكراه قول اهللا تعاىل ال جيو

 ٢)٢٥٦: البقرة( ﴾الدينِ في إِكْراه الَ ﴿:
وإذا أكره على اإلسالم من ال جيوز إكراهه كالذمي واملستأمن فأسلم؛ مل (: ومبثله قال الفقيه احلنبلي ابن قدامة

   ٣)يثبت له حكم اإلسالم حىت يوجد منه ما يدل على إسالمه طوعاً
باخلبل واجلنون، وقد كان من خبله أن أكره  )ترتون(وهذا ما حصل بالفعل زمن احلاكم بأمر اهللا الذي يصفه 

  ٤)هـ٤١٨سنة (كثريين من أهل الذمة على اإلسالم، فسمح هلم اخلليفة الظاهر بالعودة إىل دينهم، فارتد منهم كثري 
وملا أُجرب على التظاهر باإلسالم موسى بن ميمون فر إىل مصر، وعاد إىل دينه، ومل يعتربه القاضي عبد الرمحن 

وهذه (: ، وعلق عليها الدكتور ترتون بقوله)رجل يكره على اإلسالم، ال يصح إسالمه شرعاً(: البيساين مرتداً، بل قال
 ٥)عبارة تنطوي على التسامح اجلميل

عهودهم اليت أعطوها لألمم اليت دخلت يف واليتهم أو من مقتضيات هذا أن ضمن املسلمون يف مجيع  وكان
ألهل جنران أماناً مشل سالمة كنائسهم وعدم التدخل يف  قد كتب النيب  ل.. أن ال متس مراكز عبادم  عهدهم

ألسقف بين احلارث  وكتب رسول اهللا (: شؤوم وعبادام، وأعطاهم على ذلك ذمة اهللا ورسوله، يقول ابن سعد
أن هلم ما حتت أيديهم من قليل وكثري، من بيعهم وصلوام : بن كعب وأساقفة جنران وكهنتهم ومن تبعهم ورهبام

   ٦)ورهبام، وجوار اهللا ورسوله، ال يغري أسقف عن أسقفيته، وال راهب عن رهبانيته، وال كاهن عن كهانته
، فقد ضمن اخلليفة عمر بن اخلطاب حنوه يف العهدة  سار اخللفاء الراشدون من بعده  ووفق هذا اهلدي السمح

بسم اهللا الرمحن الرحيم ؛ هذا ما أعطى عبد اهللا عمر أمري املؤمنني أهل إيلياء (: العمرية اليت كتبها ألهل القدس، وفيها
وسقيمها وبريئها وسائر ملتها، أن ال تسكن  من األمان ، أعطاهم أماناً ألنفسهم وأمواهلم ، ولكنائسهم وصلبام

وال يكرهون . .كنائسهم، وال تهدم، وال ينتقص منها وال من حيزها ، وال من صليبهم، وال من شيء من أمواهلم 

                                                
 )١١/١٩٦(احمللى  )  ١(
 )١٠/١٠٣(السري الكبري  )  ٢(
 )٩/٢٩(املغين  )  ٣(
 )٢١٤(أ س ترتون . أهل الذمة يف اإلسالم، د )  ٤(
 )٢١٤(أ س ترتون . أهل الذمة يف اإلسالم، د )  ٥(
 )١/٢٦٦(الطبقات الكربى  )  ٦(



 ٣٥٨ 

   ١)وعلى ما يف هذا الكتاب عهد اهللا وذمة رسوله وذمة اخللفاء وذمة املؤمنني.. على دينهم، وال يضار أحد منهم 
 .ومبثله كتب عياض بن غنم ألهل الرقة، وألسقف الرها. .كتب عمر ألهل اللُد ومبثله

حني أتاها وجلس يف صحنها، فلما  ٢وقد خاف عمر من انتقاض عهده من بعده فلم يصل يف كنيسة القمامة
اليت  فامتنع عمر وصلى على الدرجة. .صل موضعك: فقال له البترك ..أريد الصالة: حان وقت الصالة قال للبترك

: لو صليت داخل الكنيسة أخذها املسلمون بعدي، وقالوا: (على باب الكنيسة منفرداً، فلما قضى صالته قال للبترك
 )هنا صلى عمر

: أرين موضعاً أبين فيه مسجداً فقال: وكتب هلم أن ال جيمع على الدرجة للصالة، وال يؤذن عليها، مث قال للبترك 
 .٣ها يعقوب، ووجد عليها دماً كثرياً، فشرع يف إزالتهعلى الصخرة اليت كلم اهللا علي

بسم اهللا الرمحن الرحيم ، هذا ما أعطى خالد بن الوليد أهل (: وحني فتح خالد بن الوليد دمشق كتب ألهلها 
دمشق إذا دخلها أماناً على أنفسهم وأمواهلم وكنائسهم وسور مدينتهم ال يهدم، وال يسكن شيء من دورهم ، هلم 

  ٤)واخللفاء واملؤمنني عهد اهللا وذمة رسول اهللا بذلك 
وهلم أن يضربوا نواقيسهم يف أي (: وتضمن كتابه ألهل عانات عدم التعرض هلم يف ممارسة شعائرهم وإظهارها

 )ساعة شاءوا من ليل أو ار، إال يف أوقات الصالة، وأن خيرجوا الصلبان يف أيام عيدهم
  ٥)ال دموا كنيسة وال بيعة وال بيت نار(: الهوكتب عمر بن عبد العزيز إىل عم

إن أهل الذمة يقرون على دينهم ويكونون من دينهم على ما كانوا عليه ال مينعون من (: قال أبو الوليد الباجي
   ٦)شيٍء منه يف باطن أمرهم، وإمنا مينعون من إظهاره يف احملافل واألسواق

حيرم إحضار يهودي يف سبته، (حلقوق رعاياهم يف العبادة، فقرروا أنه وقال الفقهاء املسلمون بتأمني املسلمني 
وأنتم يهود عليكم خاصة أال تعدوا يف : ( لقوله وحترميه باق بالنسبة إليه، فيستثىن شرعاً من عمل يف إجازة، 

   ١) ٧)السبت
                                                

إىل أن الصيغة اليت أوردها ابن القيم للعهدة العمرية ال تصح، وقد نبه العلماء علـى   وننبه هنا، )٤/٤٤٩(تاريخ الطربي  )  ١(
وقـال  . و اهللاكـذاب خبيـث عـد   : ويف رواية . ليس بشئ: ابن معني فيه قد قال وحيىي بن عقبة، ففي رواا ضعف سندها، 

 .يفتعل احلديث: وقال أبو حامت . منكر احلديث: البخاري
 ..مسيت كذلك ألن اليهود كانوا يلقون يف مكاا القذر قبل أن تطهره  هيالنة أم االمربطور قسطنطني، وتتخذه كنيسة )  ٢(

 The live of"تابـه  وقد نقل هذه احلادثة بإعجـاب املستشـرق درمـنغم يف ك   ). ٢/٢٦٦(تاريخ ابن خلدون  )  ٣(
Mohamet "وفاض القرآن واحلديث بالتوجيهات إىل التسامح، ولقد طبق الفاحتون املسلمون األولون هذه التوجيهات : "فقال

بدقة، عندما دخل عمر القدس أصدر أمره للمسلمني أن ال يسببوا أي إزعاج للمسيحيني أو لكنائسهم، وعندما دعـاه البطريـق   
يامة امتنع، وعلل امتناعه خبشيته أن يتخذ املسلمون من صالته يف الكنيسة سابقة، فيغلبوا النصـارى علـى   للصالة يف كنيسة الق

 )١٢١-١٢٠(نقالً عن التسامح والعدوانية، صاحل احلصني، ص ". حممد واحملمدية: "، ومثله فعل ب مسيث يف كتابه"الكنيسة
 .رواه البالذري )  ٤(
 .رواه أبو عبيد يف األموال )  ٥(
 )٢/١٧٨(املنتقى شرح موطأ مالك  )  ٦(
 .النسائي والترمذي وصححهرواه  )  ٧(



 ٣٥٩ 

ملسلمني على حرية أهل الذمة وميتد أمان الذمي على ماله ، ولو كان مخراً أو خرتيراً ، وينقل الطحاوي إمجاع ا
وأمجعوا على أنه ليس لإلمام منع أهل الذمة من شرب اخلمر (: يف أكل اخلنازير واخلمر وغريه مما حيل يف دينهم، فيقول

أي يف بالدهم اليت هم فيها (وأكل حلم اخلنازير واختاذ املساكن اليت صاحلوا عليها، إذا كان مصراً ليس فيه أهل إسالم 
  ٢)الكثرة
إذا زىن أهل الذمة أو شربوا اخلمر فال يعرض هلم اإلمام؛ إال أن يظهروا ذلك يف ديار املسلمني (: قال مالكو

  ٣)ويدخلوا عليهم الضرر؛ فيمنعهم السلطان من اإلضرار باملسلمني
طاله، ومنه وحني أخل بعض حكام املسلمني ذه العهود اعترب املسلمون ذلك ظلماً، وأمر أئمة العدل بإزالته وإب

أن الوليد بن عبد امللك ملا أخذ كنيسة يوحنا من النصارى قهراً، وأدخلها يف املسجد، اعترب املسلمون ذلك من 
الغصب، فلما ويل عمر بن عبد العزيز شكا إليه النصارى ذلك، فكتب إىل عامله يأمره برد ما زاد يف املسجد عليهم، 

 .٤فاسترضاهم املسلمون، وصاحلوهم، فرضوا
كما شكا النصارى إىل عمر بن عبد العزيز يف شأن كنيسة أخرى يف دمشق كان بعض أمراء بين أمية أقطعها لبين 

 .نصر، فردها إليهم
ومن أمارات تسامح املسلمني مع غريهم أم مل يتدخلوا يف الشؤون التفصيلية هلم ، ومل جيربوهم على التحاكم 

 . لألحكام العامة للشريعة املتعلقة بسالمة اتمع وأمنهأمام املسلمني وإن طلبوا منهم االنصياع 
مضت السنة أن يرد أهل الذمة يف حقوقهم ومعامالم ومواريثهم إىل أهل (: وينقل العيين عن الزهري قوله

  ٥)دينهم؛ إال أن يأتوا راغبني يف حكمنا، فنحكم بينهم بكتاب اهللا تعاىل
هل الذمة إىل حاكم املسلمني ورضي اخلصمان به مجيعاً؛ فال حيكم إن حتاكم أ (: كما ينقل عن ابن القاسم

بينهما إال برضا من أساقفهما، فإن كره ذلك أساقفهم فال حيكم بينهم، وكذلك إن رضي األساقفة ومل يرض 
 ٦ )اخلصمان أو أحدمها مل حيكم بينهما

بذل اجلزية والتزام : ز عقد الذمة إال بشرطني ال جيو(: وقد بني املرداوي املراد من التزام األحكام اإلسالمية فقال
يلزم أن يأخذوهم بأحكام املسلمني يف ضمان النفس واملال والعرض .. أحكام امللة من جريان أحكام املسلمني عليهم 

  ٧)وإقامة احلدود عليهم فيما يعتقدون حترميه
لقد كان أهل الذمة، (: )ول ديورانت(ل لقد قا.. لقد شهد املؤرخون املنصفون ذا : سكت عمار قليال، مث قال

املسيحيون والزرادشتيون واليهود والصابئون يستمتعون يف عهد اخلالفة األموية بدرجة من التسامح، ال جند هلا نظرياً يف 

                                                                                                                                 
 )٢/٦٠٤(غاية املنتهى وشرحه  )  ١(
 )٢٣٣(اختالف الفقهاء  )  ٢(
 )١٤/٣٩٢(التمهيد  )  ٣(
 )١٧٢-١٧١(، وانظره يف فتوح البلدان )٢٢٣(رواه أبو عبيد يف األموال  )  ٤(
 )١٦/١٦١(عمدة القاري  )  ٥(
 )١٦/١٦١(عمدة القاري  )  ٦(
 )٤/٢٢٢(اإلنصاف  )  ٧(



 ٣٦٠ 

  ١)البالد املسيحية يف هذه األيام، فلقد كانوا أحراراً يف ممارسة شعائر دينهم، واحتفظوا بكنائسهم ومعابدهم
.. وكان اليهود يف بالد الشرق األدىن قد رحبوا بالعرب الذين حرروهم من ظلم حكامهم السابقني (: ويقول

وكان املسيحيون أحراراً يف االحتفال بأعيادهم .. وأصبحوا يتمتعون بكامل احلرية يف حيام وممارسة شعائر دينهم 
وأصبح املسيحيون اخلارجون .. املسيحية يف فلسطني  علناً، واحلجاج املسيحيون يأتون أفواجاً آمنني لزيارة األضرحة

على كنيسة الدولة البيزنطية، الذين كانوا يلقون صوراً من االضطهاد على يد بطاركة القسطنطينية وأورشليم 
  )واالسكندرية وإنطاكيا، أصبح هؤالء اآلن أحراراً آمنني حتت حكم املسلمني

مل نسمع عن أية حماولة مدبرة (: )الدعوة إىل اإلسالم(ولد يف كتابه ويقول املؤرخ اإلجنليزي السري توماس أرن
  ٢)إلرغام غري املسلمني على قبول اإلسالم أو عن أي اضطهاد منظم قصد منه استئصال الدين املسيحي

لقد عامل املسلمون الظافرون العرب املسيحيني بتسامح عظيم منذ القرن األول للهجرة ، واستمر هذا  :(ويقول
تسامح يف القرون املتعاقبة ، ونستطيع أن حنكم حبق أن القبائل املسيحية اليت اعتنقت اإلسالم قد اعتنقته عن اختيار ال

  ٣)وإرادة حرة ، وإن العرب املسيحيني الذين يعيشون يف وقتنا هذا بني مجاعات املسلمني لشاهد على هذا التسامح
إن املسلمني وحدهم الذين مجعوا بني (: )تاريخ شارلكن(به قول روبرتسن يف كتا )حضارة العرب(وينقل معرب 

الغرية لدينهم وروح التسامح حنو أتباع األديان األخرى، وإم مع امتشاقهم احلسام نشراً لدينهم، تركوا من مل يرغبوا 
 )فيه أحراراً يف التمسك بتعاليمهم الدينية

ومن املؤسف أن تقتبس الشعوب (: قوله )يف الشرقرحلة دينية (وينقل أيضاً عن الراهب ميشود يف كتابه 
النصرانية من املسلمني التسامح ، الذي هو آية اإلحسان بني األمم واحترام عقائد اآلخرين وعدم فرض أي معتقد 

  ٤)عليهم بالقوة
حىت عام الذي توىل منصب البابوية  )عيشو يابه(شهادة البطريك  )أهل الذمة يف اإلسالم(وينقل ترتون يف كتابه 

إم ليسوا بأعداء للنصرانية ، . إن العرب الذين مكنهم الرب من السيطرة على العامل يعاملوننا كما تعرفون(: هـ٦٥٧
  ٥)بل ميتدحون ملتنا ، ويوقرون قديسينا وقسسنا، وميدون يد العون إىل كنائسنا وأديرتنا

لقد (: متحدثاً عن الفتح اإلسالمي لألندلس )سةظالل الكني(ويقول املفكر األسباين بالسكوا أبانيز يف كتابه 
أحسنت أسبانيا استقبال أولئك الرجال الذين قدموا إليها من القارة اإلفريقية، وأسلمتهم القرى أزمتها بغري مقاومة وال 

..  عداء، فما هو إال أن تقترب كوكبة من فرسان العرب من إحدى القرى؛ حىت تفتح هلا األبواب وتتلقاها بالترحاب
ومل يتخل أبناء تلك احلضارة زمناً عن فضيلة حرية الضمري، وهي .. كانت غزوة متدين، ومل تكن غزوة فتح وقهر 

 الدعامة اليت تقوم عليها كل عظمة حقة للشعوب، فقبلوا يف املدن اليت ملكوها كنائس النصارى وبيع اليهود، ومل خيش

                                                
 )١٢/١٣١(قصة احلضارة  )  ١(
 .، وسنعرض للمزيد من شهاداته يف الفصل األخري من هذه الرسالة)٩٩(الدعوة إىل اإلسالم  )  ٢(
 )٥١(الدعوة إىل اإلسالم  )  ٣(
 .لغوستاف لوبون )حضارة العرب(من كتاب  ١٢٨حاشية الصفحة  )  ٤(
 )١٥٩(أهل الذمة يف اإلسالم   ) ٥(
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  ١)قها، واستقر إىل جانبها، غري حاسد هلا، وال راغب يف السيادة عليهااملسجد معابد األديان اليت سبقته، فعرف هلا ح
العرب مل يفرضوا على الشعوب املغلوبة الدخول يف اإلسالم، (: )زيغريد هونكه(وتقول املستشرقة األملانية 

ح هلم مجيعاً دون أي فاملسيحيون والزرادشتية واليهود الذين القوا قبل اإلسالم أبشع أمثلة للتعصب الديين وأفظعها؛ مس
عائق مينعهم مبمارسة شعائر دينهم، وترك املسلمون هلم بيوت عبادم وأديرم وكهنتهم وأحبارهم دون أن ميسوهم 

  ٢)بأدىن أذى، أو ليس هذا منتهى التسامح؟ أين روى التاريخ مثل تلك األعمال؟ ومىت؟
القرن التـاسع كـانت أقـلية مسيحية مهمة  فخالل النصف األول من(: يقول املـؤرخ اإلسباين أوالغي  

 )تعيش يف قرطبة ومتارس عبادا حبرية كاملة
  ٣)نعيش بينهم دون أنْ نتعرض إىل أي مضايقات، يف ما يتعلق مبعتقدنا(: يقـول القس إيِلُوج 

حال تنقض ما بل ينقل املؤرخون الغربيون باستغراب بعض احلوادث الغريبة املشينة يف تارخينا، وهي على كل 
لقد عسر املنتصرون على الشعوب املغلوبة دخول (: يزعمه الزاعمون املفترون على اإلسالم، تقول املؤرخة زيغرد

  ٤)اإلسالم حىت ال يقللوا من دخلهم من الضرائب اليت كان يدفعها من مل يدخل يف اإلسالم
شر مليون دينار، فنقص على عهد معاوية ويبني لنا توماس أرنولد أن خراج مصر كان على عهد عثمان اثنا ع

حىت بلغ مخسة ماليني، ومثله كان يف خراسان، فلم يسقط بعض األمراء اجلزية عمن أسلم من أهل الذمة، وهلذا 
إن اهللا بعث حممداً هادياً (: السبب عزل عمر بن عبد العزيز واليه على خراسان اجلراح بن عبد اهللا احلكمي ، وكتب

   ٥)ومل يبعثه جابياً
  فما السر إذن يف دخول الناس يف اإلسالم، وتركهم لعقائدهم اليت ولدوا عليها؟: قال الرجل
وسلطان السماحة واخللق الطيب الذي رباهم عليه .. هو ما ذكرته لك من سلطان احلجة والربهان : قال عمار

 .. لقد شهد ذا كل منصف حتدث عن هذا .. اإلسالم 
تسامح ومعاملة املسلمني الطيبة ألهل الذمة أدى إىل إقباهلم على اإلسالم وأم رأوا  إن(: املستشرق دوزييقول 

  ٦)فيه اليسر والبساطة مما مل يألفوه يف ديانام السابقة
إن القوة مل تكن عامالً يف انتشار القرآن ، فقد ترك العرب (: )حضارة العرب(ويقول غوستاف لوبون يف كتابه 

فإذا حدث أن انتحل بعض الشعوب النصرانية اإلسالم واختذ العربية لغة له؛ فذلك ملا كان ..  أديام املغلوبني أحراراً يف
يتصف به العرب الغالبون من ضروب العدل الذي مل يكن للناس عهد مبثله، وملا كان عليه اإلسالم من السهولة اليت مل 

   ٧)تعرفها األديان األخرى

                                                
 )٣٨٧(فن احلكم يف اإلسالم، مصطفى أبو زيد فهمي  )  ١(
 )٣٦٤(مشس العرب تسطع على الغرب  )  ٢(
 )١٤(حوار الثقافات يف الغرب اإلسالمي، سعد بوفالقة  )  ٣(
 )٣٦٥(مشس العرب تسطع على الغرب  )  ٤(
 )٩٣(الم ألرنولد ، والدعوة إىل اإلس)٥/٢٨٣(طبقات ابن سعد  )  ٥(
 )١١١(اإلسالم وأهل الذمة  )  ٦(
 )١٢٧(حضارة العرب  )  ٧(
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حلم العرب الفاحتني وتساحمهم كان من األسباب السريعة يف اتساع فتوحام  وما جهله املؤرخون من(: ويقول
واحلق أن األمم مل تعرف فاحتني رمحاء متساحمني مثل العرب ، وال .. ويف سهولة اقتناع كثري من األمم بدينهم ولغتهم 

  ١)ديناً مسحاً مثل دينهم
التسامح الديين اليت كان ينتهجها املسلمون األولون، وعلى الرغم من خطة (: ويوافقه املؤرخ ول ديورانت فيقول

واستحوذ .. أو بسبب هذه اخلطة اعتنق الدين اجلديد معظم املسيحيني ومجيع الزرادشتيني والوثنيني إال عدداً قليالً منهم 
س، ومتلك الدين اإلسالمي على قلوب مئات الشعوب يف البلدان املمتدة من الصني وأندنوسيا إىل مراكش واألندل

  ٢)خياهلم، وسيطر على أخالقهم، وصاغ حيام، وبعث آماالً ختفف عنهم بؤس احلياة ومتاعبها
لكنا ال نعلم لإلسالم جممعاً دينياً، وال رسالً وراء اجليوش، وال (: )تاريخ شارلكن(ويقول روبرتسون يف كتابه 

دخل القلوب عن شوق واختيار، وكان نتيجة ما أودع  رهبنة بعد الفتح، فلم يكره أحد عليه بالسيف وال باللسان، بل
  ٣)يف القرآن من مواهب التأثري واألخذ باألسباب

وملا كان الشرع اإلسالمي خاصاً باملسلمني، فقد خلَّت الدولة اإلسالمية بني أهل امللل األخرى (: ويقول آدم متز
م، والذي نعلمه من أمر هذه احملاكم أ ا كانت حماكم كنسية، وكان رؤساء احملاكم وبني حماكمهم اخلاصة

الروحيون يقومون فيها مقام كبار القضاة أيضاً، وقد كتبوا كثرياً من كتب القانون، ومل تقتصر أحكامهم على مسائل 
الزواج، بل كانت تشمل إىل جانب ذلك مسائل املرياث وأكثر املنازعات اليت ختص املسيحيني وحدهم مما ال شأن 

  ٤)للدولة به
أما يف األندلس، فعندنا من مصدر جدير بالثقة أن النصارى كانوا يفصلون يف خصومام بأنفسهم، (: ويقول

   ٥)وأم مل يكونوا يلجؤون للقاضي إال يف مسائل القتل
فنحسب أن كل منصف عرف املسلمني وقرأ تارخيهم ال ينكر ما .. دعنا من هذه األحاديث : قال رجل آخر

ولو كان هلم يف تارخيهم ما .. رى األلفة ال تزال تنشر ظالهلا بني املسلمني وغريهم يف بالد اإلسالم فنحن ن.. تذكره
  .يثري األحقاد والضغائن لظهر ذلك

  ؟مع كونه يقر للمخالف بكل ما ذكرته  ٦مل فرض اإلسالم حد الردةوأجبنا .. دعنا من هذا 
احلرية الدينية يف اإلسالم خيتلف عن معناها يف املفهوم قبل أن أجيبك، أحب أن أبني لك أن معىن : قال عمار

وهو لذلك ال عالقة له بدنيا الناس وال .. ذلك أن الغرب يتصور الدين جمرد إميان حتيط به جمموعة طقوس .. الغريب 

                                                
 )٦٠٥(حضارة العرب  )  ١(
 .قصة احلضارة )  ٢(
 .)٤١٢(عفيف طبارة  لروح الدين، نقال عن  )  ٣(
 )٢/٩٣(احلضارة اإلسالمية يف القرن الرابع اهلجري  )  ٤(
 )٢/٩٥(جري احلضارة اإلسالمية يف القرن الرابع اهل )  ٥(
من هذه السلسلة، وقد رجعنا يف جوابنا على هذه ) مثار من شجرة النبوة(انظر إجابة أخرى على هذه الشبهة يف رسالة  )  ٦(

 .جعفر شيخ إدريس. د.أ، ) من احلرية الدينية إىل الدولة العلمانية(الشبهة هنا إىل مقال بعنوان 
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  .١بل وال احلياة اليت يعيشوا.. القوانني اليت حتكمهم 
  ..وتنطلق منه مجيع مناهج احلياة .. احلقائق مجيعا  أما الدين يف املفهوم اإلسالمي فهو تصور يشمل

بل تعين فوق ذلك أنه مترد على مجيع .. والردة ذا املفهوم ال تعين أن الشخص مترد على حقائق اإلميان فقط 
ألنه إذا كان من حق اإلنسان أن خيرج على كل أمر أو ي ديين، فيكون من .. قوانني الدولة والنظام الذي حيكمها 

  ..حقه أن خيرج على كل أوامر الدولة وقوانينها
   ..هذا هو السبب يف اعتبار الردة جرمية يعاقب عليها القانون اإلسالمي

فهذا أمر ال يستطيع البشر  ؛من اإلميان والكفر أن يغري ما يف قلبهاإلسالمي ال يطلب من املرتد أن القانون ف
د أن جيرب أحداً على اعتقاد معني حقاً كان أو باطالً؛ ولذلك يقال االطالع عليه اطالعاً مباشراً، وال يستطيع أح

يقال ، و)٥٦: القصص( ﴾ إنك ال تهدي من أَحببت ولَكن اللَّه يهدي من يشاُء وهو أَعلَم بِالْمهتدين :﴿ للرسول 
  )٢٢ – ٢١: الغاشية( ﴾ م بِمسيطرٍفَذَكّر إنما أَنت مذَكّر لَست علَيهِ ﴿: له

االستدالل مبثل هذه النصوص على إباحة الردة استدالل خطأ؛ ألن هذه النصوص ال تتكلم عن إن فولذلك 
ومنع التعبري عن الكفر والتصريح به غري منع وجوده . .وإمنا تتحدث عن وجود الكفر يف القلب ،حرية التعبري عن الكفر

  . يف القلب
فالقانون ال  ..بني هذين أمر متفق عليه بني كل العقالء، وال ميكن إال أن يراعى حىت يف القوانني الوضعيةوالتفريق 

يعاقب إنساناً على اعتقاده بأن إنساناً آخر سارق مثالً، وإمنا يعاقبه على إعالنه عن هذا االعتقاد ملا يترتب عليه من ضرر 
وتأكد من هذا األمر فال جيوز له أن يصرح به، بل إن تصرحيه به يعد ذنباً ولو أن مسلماً رأى أخاً له يزين . .باملتهم

  .يعاقب عليه إذا مل يشهد معه ثالثة مثل شهادته
فاملسلم إذا ارتد وكتم ردته يف قلبه حبيث مل يطلع عليه إال اهللا فإن اهللا هو الذي . .وكذلك األمر بالنسبة للردة

وأما إذا أعلن ردته فإنه يعاقب ملا قد يترتب على ردته من عواقب سيئة عليه . .املسلم أما يف الدنيا فيعامل معاملة ،حياسبه
  .وعلى غريه

، كما تعاىل عن استعمال الردة وسيلة حملاربة الدين، ومن ثَم الدولة اليت يقوم عليها هذا الدين من هذه العواقبو
تابِ آمنوا بِالَّذي أُنزِلَ علَى الَّذين آمنوا وجه النهارِ واكْفُروا آخره وقَالَت طَّائفَةٌ مّن أَهلِ الْك ﴿:، فقال بعض الكفار

  )٧٢: آل عمران( ﴾ لَعلَّهم يرجِعونَ
اإلنسان قد ختطر بباله شبهات تشككه يف دينه؛ فإذا ما صرح ا وعرفها الناس عنه، رمبا كان من ومنها أن 

أما إذا ما كتمها يف قلبه، أو بدأ يناقش بعض إخوانه فيها مناقشة علمية، فقد يرجع . .هاالصعب عليه أن يتنازل عن
  .وقد جربنا هذا كثرياً. عنها

التصريح باخلروج من الدين ال تقف حدود ضرره على املرتد وحده، بل إن هذا قد يؤثر يف كل من له ومنها أن 
                                                

اعتقاد بدأ يشيع يف الغرب بعد القرن الثامن عشر فحواه أن املعتقدات الدينية ال تقـوم  احلرية ذا املعىن الغريب ناجتة عن  )  ١(
. على أساس علمي، وإمنا هي مشاعر قلبية، فال حيق إلنسان أن جيرب اآلخرين على أن تكون مشاعرهم وعـواطفهم كمشـاعره  

املقال السابق الـذي أشـرنا   : انظر( لمية حسية أو عقليةوالدين خيتلف يف هذا عن العلوم التجريبية اليت تستند دعاواها إىل أدلة ع
 )إليه
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  .صلة به وال سيما الزوجة أو الزوج واألوالد
 إعالن الردة هو يف احلالة األوىل محاية لألمة، ويف احلالة الثانية محاية للفرد، ويف احلالة الثالثة محاية ملن حوله فتجرمي
  .ممن قد يتأثر به

أال .. ولكنه ال يبيح له أن يتحدث عما يعقتده .. فاإلسالم إذن يبيح لإلنسان أن يعتقد ما يشاء : قال الرجل
  ؟عبريترى يف هذا كبتا حلرية الت
 القول جعلت بل إنسان، لكل حقاً وجعلتهاالتعبري  حريةاإلسالمية أباحت  لشريعةا.. ال : ابتسم عمار، وقال

فاهللا تعاىل  منكراً؛ الشريعة تعتربه ما كل ويف العام والنظام العامة واملصاحل األخالق ميس ما كل يف اإلنسان على واجباً
 ﴿:قوليو ،)١٠٤: عمران آل( ﴾الْمنكَرِ عنِ وينهونَ بِالْمعروف ويأْمرونَ الْخيرِ إِلَى دعونَي أُمةٌ منكُم ولْتكُن ﴿:يقول
ينإِن الَّذ ماهكَّني مضِ فوا اَألرالةَ أَقَاما الصوآتكَاةَ ووا الزرأَمو وفرعا بِالْموهننِ ونكَرِ عيقول و ،)٤١: احلج( ﴾الْم

 ١)اإلميان أضعف وذلك فبقلبه يستطع مل فإن فبلسانه، يستطع مل فإن بيده، فليغريه منكراً منكم رأى من(:  الرسول
، )الدين النصيحة ، الدين النصيحة ، الدين النصيحة:( : قوليو ،٢ )جائر سلطان عند حق كلمة اجلهاد أفضل(: قوليو

   ٣)، ولكتابه ، ولرسوله ، وألئمة املسلمني ، واملؤمنني ، وعامتهمهللا : (ملن يا رسول اهللا ؟ قال : قالوا 
  مطلقة، ليستالتعبري  حرية فإن عقيدته عن وقلمه بلسانه ويدافع احلق أنه يعتقد ما يقول أن إنسان لكل كان وإذا

 لنصوص خمالفاً أو الفاضلة واألخالق العامة اآلداب حدود عن خارجاً يقال أو يكتب ما يكون ال بأن مقيدة هي بل
  .الشريعة

 العدوان من متنع اليت بالقيود احلرية هذه نفسه الوقت يف وقيدت نزوهلا، يوم من القول حرية الشريعة قررت وقد
 ا مبشراً للحرية معلناً جاء الذي اهللا رسول وهو  حممد القول يف حريته قيدت من أول وكان االستعمال، وإساءة
 اهللا رسول كان إذا القيود هذه من أحد يعفى أن ميكن ال انه الناس وليعلم حيتذى، مثالً وعمله هقول ليكون إليها، وداعياً
  ).٤: القلم( ﴾عظيمٍ خلُقٍ لَعلى وإِنك ﴿:قوله من ربه به وصفه ما مع ا قيد من أول

 الكفار حياج وأن وبالرسالة، باهللا اإلميان إىل مجيعاً الناس يدعو وأن للناس رسالته يبلغ أن رسوله اهللا أمر لقد
 طريقة له فرسم إطالقها؛ على القول حرية لرسوله يترك مل شأنه جل اهللا ولكن وقلوم، عقوهلم وخياطب واملكذبني
 جيادل وأن احلسنة، واملوعظة احلكمة على دعوته يف يعتمد أن عليه وأوجب واحلجاج، القول منهاج له وبني العودة،
 اهللا، دون من يدعون الذين يسب ال وأن القول، من بالسوء جيهر ال وأن اجلاهلني، عن يعرض وأن أحسن، هي باليت
 إساءة وعدم العدوان بعدم مقيدة حرية هي وإمنا مطلقة ليست احلرية أن لنا وبني القول، حرية حدود لرسوله اهللا فرسم

  .االستعمال
 منو إىل وتؤدي والتقدم، بالنفع واالمم األفراد على شك دون تعود الشريعة وضعتها اليت احلدود يف القول وحرية

                                                
 .رواه مسلم وغريه)   ١(
 .وغريهم.. رواه أمحد والترمذي واحلاكم  )٢(
والبارودي وابن قانع وأبـو نعـيم   ، حبان والبغويابن أمحد ومسلم وأبو داود والنسائي وأبو عوانة وابن خزمية ورواه )  ٣(

والترمذي وحسنه النسائي والدارقطين عن أيب هريرة وأمحد ، والطرباين عن ابن عباس وابن عساكر عن  والبيهقي عن متيم الداري
 .ثوبان
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 تعاون حالة يف وجتعلهم غريه، دون احلق على األمر أويل كلمة وجتمع واهليئات، األفراد بني واالحترام واحلب اإلخاء
  .إليه يهتدي فال العامل عنه يبحث أو اليوم، العامل ينقص كله وهذا والطائفية، الشخصية النعرات على وتقضي دائم،

 الطويلة جتارم بعد الوضعيني املشرعني أن علمنا إذايف هذا  الشريعة نظرية صالحية مدى نبني أن ونستطيع
 أي األخالق يعريون ال وهؤالء العام، النظام ميس فيما إال قيد دون القول حرية يرى قسم: قسمني اليوم ينقسمون
 يرى وقسم ..االستقرار وعدم والثورات القالقل مث والتحزب لتنابذوا التباغض إىل دائماً يؤدي رأيهم وتطبيق اهتمام،
 احلرة اآلراء كبت إىل يؤدي هؤالء رأي وتطبيق للحياة، ونظرم احلاكمني رأي خيالف ما كل يف الرأي حرية تقييد
  .والثورات القالقل مث االستبداد إىل النهاية يف ويؤدي احلكم، عن الصاحلة العناصر وإبعاد

 جتمع الشريعة نظرية أن ذلك العامل، دول ما تأخذ اللتني النظريتني هاتني بني جتمع اإلسالمية الشريعة ونظرية
 هي الشريعة يف األساسية فالقاعدة إطالقه؛ على بالتقييد وال إطالقها، على باحلرية تسلم ال وهي والتقييد، احلرية بني

 قصد القيود هذه أن والواقع النظام، أو اآلداب أو األخالق ميس مافي إال ليست احلرية هذه على والقيود القول، حرية
 اخلوض من القائل منع فإذا القول، حرية بتقييد إال تتيسر ال احلماية هذه ولكن والنظام، واآلداب األخالق محاية منها
  .حقاً كوني أن ميكن ال االعتداء ألن حق أي من حيرم ومل االعتداء من منع فقد األشياء هذه ميس فيما

 يكون فال عدوان؛ دون يشاء ما يقول أن إنسان لكل تبيح اإلسالمية الشريعة إن: نقول أن ذلك بعد وميكننا
 ال وأن أحسن، هي باليت جيادل وأن احلسنة، واملوعظة باحلكمة رأيه إىل يدعو وأن كاذباً، وال قاذفاً وال عياباً وال شتاماً
 أن على الناس حيمل هذا يفعل من أن يف جدال وال. اجلاهلني عن يعرض وأن ،به يبدأ وال القول، من بالسوء جيهر

  .العامة للمصلحة تعمل واحدة يداً اجلماعة بقاء مث سليمة بغريه عالقاته بقاء عن فضالً رأيه، ويقدروا قوله يسمعوا
 والْموعظَة بِالْحكْمة ربك سبِيلِ إِلى ادع ﴿:قال تعاىل..  الشريعة يف القول دستورلقد وضع القرآن الكرمي 

ةنسم الْحلْهادجي وبِالَّت يه نسلاوق ،)١٢٥: النحل( ﴾أَح:﴿ ذخ فْوالْع رأْمو فربِالْع رِضأَعنِ وع نيلاهالْج﴾ 
 يدعونَ الَّذين تسبواْ والَ﴿:لاوق ،)٦٣: الفرقان( ﴾سالما قَالُوا الْجاهلُونَ خاطَبهم وإِذَا ﴿:لاوق ،)١٩٩: األعراف(

 ﴾ظُلم من إِالَّ الْقَولِ من بِالسوِء الْجهر اللّه يحب الَّ﴿:لاوق ،)١٠٨: األنعام( ﴾علْمٍ بِغيرِ عدوا اللّه فَيسبواْ اللّه دون من
  )٤٦: العنكبوت( ﴾منهم ظَلَموا الَّذين إِلَّا أَحسن هي بِالَّتي إِال الْكتابِ أَهلَ تجادلُوا﴿:لاوق ،)١٤٨: النساء(
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  ـ احلياة ٢
  .فحدثنا عن حتريره للحياة.. حدثتنا عن حترير اإلسالم للفكر : قلنا
 خرىألتبعات ألية جهة من كافة العبوديات واالنقيادات والقد بدأ اإلسالم حتريره حلياة اإلنسان بتحريره : قال
رِك بِه شيئًا ولَا قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ تعالَوا إِلَى كَلمة سواٍء بيننا وبينكُم أَلَّا نعبد إِلَّا اللَّه ولَا نش ﴿:قال اهللا تعاىل . .غري اهللا

اللَّه وند نا ماببا أَرضعا بنضعذَ بختونَ  يملسا موا بِأَندها فَقُولُوا اشلَّوووقال منكرا على )آل عمران( ﴾)٦٤(فَإِنْ ت ،
لَا إِلَه  عبدوا إِلَها واحدااتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا من دون اللَّه والْمِسيح ابن مريم وما أُمروا إِلَّا لي ﴿:املسيحيني 

  )التوبة( ﴾)٣١(إِلَّا هو سبحانه عما يشرِكُونَ 
 صليب من فضة، فقرأ رسول اهللا  هويف عنق دخل على رسول اهللا أنه عن عدي بن حامت، ويف احلديث 

بلى، إم ( :  فقال ..إم مل يعبدوهم: فقال عدي ﴾اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا من دون اللَّه  ﴿: هذه اآلية
  ١)حرموا عليهم احلالل، وأحلوا هلم احلرام، فاتبعوهم، فذلك عبادم إياهم

  أال تعترب العبودية هللا مناقضة للحرية؟.. ولكن اإلسالم أوقع اإلنسان يف عبودية اهللا : قال رجل منا
لوان أبداً وهو يصارع أليت مل حيلم ا اإلنسان ومل يتصورها العبودية هللا تعين أمسى أنواع احلرية ا.. ال : قال عمار

  ..العبوديات اليت سلبت منه نعمة احلرية واحلياة اآلمنة والعيش اهلاىنء
من قيود وحترره .. صنام واآلهلة املزورة ن العبودية هللا حترر اإلنسان من قيود الظلم واالمتهان واالستعباد واألإ

ونزعاا اجلنونية، وتفسح اال لعنصر العقل لكي يتخذ القرارات بشكل سليم وناضج بعيداً هوائها اجلاحمة أالنفس و
  . فضل وأداء دوره بالصورة املطلوبةأنسان شق طريقه بشكل وهو ما يتيح لإل ..جواء احملمومةعن التأثريات الكاذبة واأل

خبالف ..  غالللوان من العبودية واألألتنتهي إىل  من التحرريف الظاهر الغربية تبدأ  ةاحلرية يف احلضار وهلذا، فإن
  .شكال العبودية املهينةأا تبدأ من العبودية املخلصة هللا تعاىل لتنتهي إىل التحرر من كل إاحلرية الرحيبة يف اإلسالم ف

يف التنصل للعبد ال حرية فأي حرية حيال اهللا تعاىل، مارسة العبودية هللا ال تسمح لالنسان مبولكن : قال الرجل
وما كَانَ لمؤمنٍ ولَا مؤمنة إِذَا قَضى اللَّه  ﴿:أمل يقل القرآن ..  على عاتقهألقيت من التكاليف واملسؤوليات اليت 

  ؟ )األحزاب( ﴾) ٣٦(لًا مبِينا ورسولُه أَمرا أَنْ يكُونَ لَهم الْخيرةُ من أَمرِهم ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلَا
وهو ال .. ولكن املؤمن الذي اختار اهللا ميارس ذلك عن طواعية ورضا وحمبة .. ذلك صحيح .. أجل : قال عمار

برونقها  )احلرية(وذا املعىن حتتفظ و ..ال تتحقق العبودية مطلقاًاهللا بدون رضا ف.. يطلب شيئا كما يطلب رضوان اهللا 
بل يشعر املسلم بلذة كبرية حينما يرى نفسه وقد حافظ عليها وصاا من كل عملية تالعب  ،سالميةيف املدرسة اإل

  . وحتريف
ساسية فهو مقياس من النظرة الروحية أعن أي مقياس آخر مهما كان شكله مبيزات  )رضا اهللا(وميتاز مقياس 

كل تناقض من الصعيد العملي على عكس كثري من نه يزيل أكما  ..العامة إىل احلياة والكون وليس مقياساً مرجتالً
ن الناس يف اتمع إخالق كاللذة أو املنفعة وحنومها من مفاهيم غائمة أو غري حمددة، فاملقاييس اليت يقدمها فالسفة األ

ان فيه منفعة الواحد يتناقضون يف لذام ومنافعهم، كما تتناقض اتمعات البشرية املختلفة يف هذه املقاييس أيضاً فما ك
                                                

 .أمحد، والترمذي، وابن جريررواه  )  ١(
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ميان اإلنسانية ذه املقاييس اخللقية الناقصة هو إفرد أو جمتمع، أو كان ملذاً هلما قد يكون مضراً بفرد أو مبجتمع آخر، و
ما حني تأخذ اإلنسانية باملقياس أو ..لوان البالء والقى ا يف دوامة من الصراع والرتاعأالذي جر عليها كثرياً من 

ن رضى اهللا تعاىل ال يتناقض وال دي به اإلسالم فسوف يزول كل لون من الوان الصراع والتناقض ألالعملي الذي ينا
  .خيتلف

  .. املسؤوليةكل حرية البد أن تقيد بفإن .. باإلضافة إىل هذا 
ن نظمة ال يتجاوز يف كثري ميف كثري من األوقد رأيت من خالل جتوايل يف املذاهب واألفكار أن مفهوم املسؤولية 

بل حىت هذا النوع من املسؤولية غالباً ما يفقد بريقه من خالل . .حيان مسؤولية الفرد جتاه القوانني املعمول ااأل
   ..عمليات االنتهاك املتوالية لتلك القوانني واخلروج عليها

عماقه أنافذة إىل ا نابعة من باطن اإلنسان وما مسؤولية اإلنسان املسلم فتختلف جوهرياً عن تلك املسؤولية ألأ
مام جهة مطلقة عليا تراقبه وتشاهد عن كثب كل حتركاته وسكناته، أفاالنسان املسلم مسؤول . .مامه دائماً أوماثلة 

هلية وال حيلة له وال وسيلة سوى مام العني اإلأوهو ذا كتاب مفتوح .. فكاره وخلجات قلبهأبل مطّلعة حىت على 
  .امللقى على عاتقه دون تلكؤ أو تكاسلداء التكليف والقيام بالواجب أ

عماله كافة أهلي، واحلرص على تقدمي داء التكليف اإلوانطالقاً من عنصر املسؤولية جيد املسلم نفسه مندفعاً أل
هلية وتطبيق االحكام اإل ويظل عنصر املسؤولية هو الدافع القوي حنو حتقيق االرادة. .بنفس صادق وروح متفاعلة

ل مدى اخلروج على تلك االحكام وخفض مستوى انتهاك احلقوق اإلنسانية واالصطدام مببدأ احلرية اإلسالمية وتقلي
  .الذي حيظى بأمهية فائقة يف اإلسالم

وهو ما يكشف عن مدى  ..ويعبر عن اختياره )حرية اإلنسان(خرى إىل أوعنصر املسؤولية يشري من جهة 
ومبعىن آخر . .ؤولية اليت ال تقترن باحلرية تصبح جمرد لفظة فارغة ال قيمة هلافاملس. .االهتمام الذي يوليه اإلسالم للحرية

ن تكفل للشخص حرية حتركه واختاذ القرار املناسب يف الظرف أالمعىن للمسؤولية دون توفر احلرية، فأنت جيب 
بت ظلماً فادحاً عندما نك تكون قد ارتكإوإالّ ف. .ن حتاسبه على أي شيءأن تطلب منه أي شيء وقبل أاملناسب قبل 

  .دائهن يؤدي لك عمالً ال ميلك حرية احلركة ألأحتاسب من ال ميتلك احلرية، أو عندما تطلب منه 
فاجلماعة .. التزامه وعقائديتهـ وثانياً ـ أنّ اإلنسان كائن حر ـ أوالً ـ ن املسؤولية تعين أومن ذلك نفهم 

وذا فهي غري خمولة . .منا متارس هذا الدور بوصفها خليفة عن اهللاإرض البشرية اليت تتحمل مسؤوليات اخلالفة على األ
نّ هذا يتناىف مع طبيعة االستخالف، وامنا حتكم أن حتكم واها أو باجتهادها املنفصل عن توجيه اهللا سبحانه وتعاىل، أل

يف عملية صيانة تلك ال حمالة مل يصب وهذا العا. .حكامه على عباده وبالدهأمانته بتطبيق أباحلق وتؤدي إىل اهللا تعاىل 
  .احلرية ودميومتها

وال نرى أن أحدا ميكن أن جيادلك فيه إال إذا كان يرى اإلنسان مهال ال يعرف .. وعينا هذا : قال رجل منا
احلريات اليت أتاحها اإلسالم لإلنسان لكي يعيش حياة طبيعية ولكنا نريد أن نسألك عن .. خلقا، وال يقدر حرمة 

  .ال يشعر فيها بأي نوع من أنواع احلرج والكبت واألغاللستقرة م
فلو نظرنا إىل الشريعة اإلسالمية ذا املنظار .. حفظ احلريات مقصد من مقاصد الشريعة الكربى : قال عمار

  .. جندها أتاحت كل احلريات اليت توفر لإلنسان حياة طبيعية مستقرة 
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بل سأكتفي فقط بذكر أمثلة .. م الشريعة بكل تفاصيلها وعالقتها ذاال ميكنين أن أذكر لكم ـ هنا ـ أحكا
  .. ١وتدلكم على جمامعه.. تقرب لكم هذا 

وقد جاءت الشريعة اإلسالمية .. وجانب معنوي .. جانب مادي : أنتم تعلمون أن حلياة اإلنسان جانبني 
  .. لتحفظ حرية كال اجلانبني 

  :اجلانب املادي
  .حدثنا عن احلرية اليت أتاحها اإلسالم لإلنسان يف جانبه املادي.. ول فحدثنا عن األ: قلنا
قادراً على التصرف يف فقد اعتربه .. أن اإلسالم أتاح لإلنسان كل ما يرتبط حبريته الشخصية  من ذلك: قال

أال يكون يف و بشرط واحد هشئون نفسه، ويف كل ما يتعلق بذاته، آمناً من االعتداء عليه، يف نفسه وعرضه وماله، 
  . تصرفه عدوان على غريه

فأوصى باحترامه وعدم  ..عىن اإلسالم بتقرير كرامة اإلنسان ، وعلو مرتلتهاإلنسان ـ مثال ـ  حرمة ذاتففي 
من الطَّيبات وفَضلْناهم علَى  ولَقَد كَرمنا بنِي آدم وحملْناهم في الْبر والْبحرِ ورزقْناهم ﴿: امتهانه واحتقاره ، قال تعاىل

وإِذْ قَالَ ربك للْملَائكَة إِني جاعلٌ في الْأَرضِ خليفَةً قَالُوا أَتجعلُ  ﴿:، وقال )اإلسراء( ﴾)٧٠(كَثريٍ ممن خلَقْنا تفْضيلًا 
حناَء ومالد كفسيا ويهف فِْسدي نا ميهونَ فلَمعا لَا تم لَمي أَعقَالَ إِن لَك سقَدنو كدمبِح حبسن البقرة( ﴾)٣٠(ن( ،

حىت أنه يعترب االعتداء عليه اعتداء على اتمع كله،  ةوبذلك يضع اإلسالم اإلنسان يف أعلى مرتلة، وأمسى مكان
جلِ ذَلك كَتبنا علَى بنِي إِسرائيلَ أَنه من قَتلَ نفْسا بِغيرِ نفْسٍ أَو من أَ ﴿:والرعاية له رعاية للمجتمع كله ، قال تعاىل 

  )املائدة( ﴾)٣٢( ..فَساد في الْأَرضِ فَكَأَنما قَتلَ الناس جميعا ومن أَحياها فَكَأَنما أَحيا الناس جميعا 
ة للفرد، يتحقق أياً كان الشخص، رجالً أو امراة، حاكماً أو حمكوماً، فهو حق ثابت وتقرير الكرامة اإلنساني 

حىت اللقيط يف الطرقات و حنوها، جيب التقاطه احتراما لذاته  ..لكل إنسان، من غري نظر إىل لون أو جنس أو دين
أمثوا مجيعاً أمام اهللا تعاىل، وكان وشخصيته، فإذا رآه أحد ملقى يف الطريق، وجب عليه أخذه، فإن تركوه دون التقاطه 

هذا وكما حرص اإلسالم على احترام اإلنسان حياً، فقد أمر باحملافظة على كرامته ميتاً، فمنع  ..عليهم تبعة هالكه
  . وى عن االختالء واجللوس على القبور التمثيل جبثته، وألزم جتهيزه ومواراته،

فال جيوز التعرض له بقتل ، مة الفرد وأمنة يف نفسه وعرضه ومالهسالما جاء يف الشريعة من ضمانات ل ومن ذلك
أو جرح، أو أي شكل من أشكال االعتداء، سواء كان على البدن كالضرب والسجن وحنوه، أو على النفس والضمري 

إلنسان كالسب أو الشتم واالزدراء واالنتقاص وسوء الظن وحنوه، وهلذا قرر اإلسالم زواجر وعقوبات، تكفل محاية ا
  . ووقايته من كل ضرر أو اعتداء يقع عليه، ليتسىن له ممارسة حقه يف احلرية الشخصية

 ﴿:وكلما كان االعتداء قوياً كان الزجر أشد، ففي االعتداء على النفس بالقتل وجب القصاص، كما قال تعاىل 
ي الْقَتف اصصالْق كُملَيع بوا كُتنآم ينا الَّذها أَيكان االعتداء على اجلوارح بالقطع وإذا ) .. البقرة( ﴾)١٧٨( ..لَى ي

وكَتبنا علَيهِم فيها أَنَّ النفْس بِالنفْسِ والْعين بِالْعينِ والْأَنف بِالْأَنف والْأُذُنَ  ﴿: وجب القصاص أيضاً كما قال تعاىل 
الْجو نبِالس نالسو الظَّبِالْأُذُن مه كفَأُولَئ لَ اللَّهزا أَنبِم كُمحي لَم نمو ةٌ لَهكَفَّار وفَه بِه قدصت نفَم اصصق وحونَ رمال

                                                
 .http://www.al-islam.com، )موقع اإلسالم(من ) القيم اإلسالمية(استفدنا هذه األمثلة من كتاب  )  ١(



 ٣٦٩ 

ومنع عمر بن اخلطاب الوالة من أن يضربوا أحداً إال أن يكون حبكم قاض عادل، كما أمر بضرب  ، )املائدة( ﴾)٤٥(
بل إنه يف سبيل ذلك منع الوالة من أن يسبوا أحداً من الرعية،  ،ون ذلك مبقدار ما ضربوا رعاياهمالوالة الذين خيالف

  .ووضع عقوبة على من خيالف ذلك
التنقل حق ف. .داخل بلده وخارجه دون عوائق متنعه رية التنقلضمانات حلما جاء يف الشريعة من  ومن ذلك

ذلك أن احلركة شأن  ن الكسب والعمل وطلب الرزق والعلم وحنوه،إنساين طبيعي تقتضيه ظروف احلياة البشرية م
ففي الكتاب  ،بالكتاب والسنة واإلمجاع) حرية التنقل (بل تعترب قوام احلياة وضرورا وقد جاء تقرير  األحياء كلها،

  )امللك( ﴾)١٥(لُوا من رِزقه وإِلَيه النشور هو الَّذي جعلَ لَكُم الْأَرض ذَلُولًا فَامشوا في مناكبِها وكُ ﴿:قال تعاىل 
وال مينع اإلنسان من التنقل إال ملصلحة راجحة ،كما فعل عمر يف طاعون عمواس، حني منع الناس من السفر إىل 

تقدموا  إذا مسعتم به بأرض فال: (بالد الشام الذي كان به هذا الوباء، ومل يفعل ذلك اال تطبيقاً لقول رسول اهللا 
   ١)منه اعليه وإذا وقع بأرض وانتم ا فال خترجوا فرار

وألجل متكني الناس من التمتع حبرية التنقل حرم اإلسالم االعتداء على املسافرين، والتربص هلم يف الطرقات، 
ما جزاءُ الَّذين إِن ﴿:وأنزل عقوبة شديدة على الذين يقطعون الطرق ويروعون الناس بالقتل والنهب والسرقة، قال تعاىل 

هِم وأَرجلُهم من خلَاف أَو ينفَوا من يحارِبونَ اللَّه ورسولَه ويسعونَ في الْأَرضِ فَسادا أَنْ يقَتلُوا أَو يصلَّبوا أَو تقَطَّع أَيدي
ملَها ويني الدف يزخ ملَه كضِ ذَلالْأَر  يمظع ذَابع ةري الْآخاملائدة( ﴾)٣٣(ف(  

إياكم واجللوس يف : (صحابته عن اجللوس فيها، فقال ولتأكيد حسن استعمال الطرق وتأمينها ى النيب 
وما حق : ، قالوا)فإن كان ذلك، فأعطوا الطريق حقها(: ما لنا بد يف جمالسنا، قال يا رسول اهللا،: قالوا ،)الطرقات
فالطرق ،  ٢)غض البصر وكف األذى، ورد السالم، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر(: يا رسول اهللا؟قالالطريق 

جيب أن تفسح ملا هيئ هلا من السفر والتنقل واملرور، وأي استعمال لغري هدفها حمظور ال سيما إذا أدي إىل االعتداء 
  .على اآلمنني

أحد مصارف  - وهو املسافر - للطوارئ، فقد جعل اهللا تعاىل ابن السبيلوألمهية التنقل يف حياة املسلم وأنه مظنة 
  . الزكاة إذا أمل به ما يدعوه إىل األخذ من مال الزكاة ، ولو كان غنياً يف موطنه

فله  فمىت قدر اإلنسان على اقتناء مسكنه، ..رية املأوى واملسكنحل ضماناتما جاء يف الشريعة من  ومن ذلك
العاجز عن ذلك ينبغي على الدولة أن تدبر له السكن املناسب، حىت تضمن له أدىن مستوى حرية ذلك، كما أن 

من كان معه فضل ظهر فليعد به على من ال ظهر له، ومن كان معه : (قال أن رسول اهللا ففي احلديث . .ملعيشته
ى أن أغنياء املسلمني مطالبون ذا احلديث وغريه علالفقهاء ، وقد استدل  ٣)فضل زاد فليعد به على من ال زاد له

بالقيام على حاجة فقرائهم إذا عجزت أموال الزكاة عن القيام حباجة اجلميع من الطعام والشراب واللباس واملأوى الذي 
يقيهم حر الصيف وبرد الشتاء وعيون املارة، والدولة هي اليت جتمع هذه األموال وتوزعها على احملتاجني وال فرق يف 

                                                
 .رواه البخاري )  ١(
 .ومسلم رواه البخاري   )٢(
 .رواه أمحد ومسلم وأبو داود )  ٣(



 ٣٧٠ 

ألن هذا احلق يشترك فيه مجيع الناس كاشتراكهم يف املاء والنار فيضمن ذلك لكل فرد من  ،سلمني وغريهمهذا بني امل
  . أفراد الدولة بغض النظر عن دينه

أو يدخل مرتله إال بإذنه، حىت لو كان الداخل  فال جيوز ألحد أن يقتحم مأواه، ،افإذا ما ملك اإلنسان مسكن
يا أَيها الَّذين آمنوا لَا  ﴿:تدع إليه ضرورة قصوى أو مصلحة بالغة، ألن اهللا تعاىل يقول خليفة، أو حاكماً أعلى ما مل 

لَّكُملَع لَكُم ريخ كُما ذَلهللَى أَهوا علِّمستوا وأْنِستسى تتح كُموتيب را غَيوتيلُوا بخدونَ  تذَكَّر٢٧(ت (جِدت ا فَإِنْ لَميهوا ف
بِم اللَّهو كَى لَكُمأَز ووا هجِعوا فَارجِعار يلَ لَكُمإِنْ قو ذَنَ لَكُمؤى يتا حلُوهخدا فَلَا تدأَح يمللُونَ عمع٢٨(ا ت(﴾ 

  )النور(
ب أوىل، إال إذا كان وإذا ى عن دخول البيوت بغري إذن أصحاا، فاالستيالء عليها أو هدمها أو إحراقها من با

وهذه املصلحة قد تكون بتوسعة مسجد، أو بناء شارع، أو  ..ذلك ملصلحة اجلماعة، بعد ضمان البيت ضماناً عادالً
   ..إقامة مستشفى، أو حنو ذلك، وقد أجلى عمر أهل جنران، وعوضهم بالكوفة
 ،)احلجرات( ﴾)١٢( ..تجسسوا ولَا  ﴿:وحلفظ حرمة املنازل وعظمتها حرم اإلسالم التجسس، قال تعاىل 

حفظ حرمة املسكن، وحرية صاحبه الشخصية بعدم االطالع :وذلك ألن يف التجسس انتهاكا حلقوق الغري واليت منها 
بل وبالغ اإلسالم يف تقرير حرية املسكن بأن أسقط القصاص والدية عمن انتهك له حرمة بيته، بالنظر  ..على أسراره
أي  ، ١)من اطلع يف دار قوم بغري إذم ففقأوا عينه فقد هدرت عينه:( ديث قال رسول اهللا ففي احلفيه وحنوه، 

أهدرت –رغم حرمتها وصيانتها من االعتداء عليها وتغليظ الدية فيها  –فعني اإلنسان  ..الضمان على صاحب البيت
  .بسب سوء استعماهلا واعتدائها على حقوق الغريهنا ديتها 

شيء، وقدرته على التصرف فيه، وانتفاعه أي حيازة و رية التملكحل ضماناتيف الشريعة من ما جاء  ومن ذلك
  . ماعياجلتملك الو فردي،التملك يستوي يف ذلك البه عند انتقاء املوانع الشرعية،  

قد أعطى اإلسالم للفرد حق التملك، وجعله قاعدة أساسية لالقتصاد اإلسالمي، ورتب على هذا احلق نتائجه ف
ووضع عقوبات رادعة ملن اعتدى  ،الطبيعية يف حفظه لصاحبه، وصيانته له عن النهب والسرقة ،و االختالس وحنوه

كما أن اإلسالم رتب على هذا احلق أيضا نتائجه ..و دفعا ملا يتهدد الفرد يف حقه املشروع  ضمانا له هلذا احلق، عليه،
  .اإلجارة والرهن واهلبة والوصية وغريها من أنواع التصرف املباحاألخرى، وهي حرية التصرف فيه بالبيع أو الشراء و

مطلقاً من غري قيد، ولكنه وضع له قيوداً كي ال يصطدم حبقوق ) التملك الفردي(غري أن اإلسالم مل يترك 
ية ال و هذه احلر ..، كمنع الربا والغش والرشوة واالحتكار وحنو ذلك، مما يصطدم ويضيع مصلحة اجلماعة  ٢اآلخرين

للرجالِ نصيب مما اكْتسبوا وللنساِء نصيب مما اكْتسبن واسأَلُوا اللَّه من  ﴿:فرق فيها بني الرجل واملرأة قال اهللا تعاىل 
                                                

 .رواه أبو داود )  ١(
  : لملكية الفرديةمن القيود املهمة اليت وضعها اإلسالم ل )  ٢(
  .ألن يف تعطيله إضراراً بصاحبه ،و بنماء ثروة اتمع مداومة الشخص على استثمار املال، .١
  . الزكاة حق املال،و كذلك إنفاقه يف سبيل اهللا أداء زكاته إذا بلغ نصاباً،ألن .٢
  .اجتناب الطرق احملرمة للحصول عليه ،كالربا ،و الغش واالحتكار وحنوه .٣
 ..عدم اإلسراف يف بذله أو التقتري .٤



 ٣٧١ 

  )النساء( ﴾)٣٢(فَضله إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُلِّ شيٍء عليما 
املساجد واملستشفيات العامة كاالنتفاع ب.. االنتفاع بامللكية اجلماعية  ومثل ذلك أعطى اإلسالم اجلماعة حق
وما ملك ملكاً عاماً يصرف يف املصاحل العامة ،و ليس حلاكم أو نائبه  ..والطرق واألار والبحار وبيت املال وحنو ذلك

ا هو مسؤول عن حسن أو أي أحد سوامها أن يستقل به أو يؤثر به أحد ليس له فيه استحقاق بسب مشروع وإمن
  . إدارته وتوجيهه التوجيه الصحيح الذي حيقق مصاحل اجلماعة ويسد حاجاا

العمل عنصر فعال يف كل طرق الكسب اليت أباحها ف ..رية العملحل ضماناتما جاء يف الشريعة من  ومن ذلك
سان فيه يف أي ميدان يشاؤه ومل يقيده اإلسالم، وله شرف عظيم باعتباره قوام احلياة ولذلك فإن اإلسالم أقر حبق اإلن

  .إال يف نطاق تضاربه مع أهدافه أو تعارضه مع مصلحة اجلماعة
مر : كعب بن عجرة قالي يف احلديث عن وألمهية العمل يف اإلسالم اعترب نوعاً من اجلهاد يف سبيل اهللا ،كما رو

يا رسول اهللا ،لو كان هذا يف سبيل اهللا، :من جلده ونشاطه، فقالوا  فرأى أصحاب الرسول  رجل، على النيب 
وإن خرج يسعى على أبوين شيخني  إن كان خرج يسعى على ولده صغاراً، فهو يف سبيل اهللا،(: فقال رسول اهللا 

وإن كان خرج يسعى على نفسه يعضها فهو يف سبيل اهللا، وإن كان خرج يسعى رياء  كبريين فهو يف سبيل اهللا،
   ١)لشيطانومفاخرة فهو يف سبيل ا

تتحدث عن العمل وحتث عليه وتنوه بأعمال متنوعة كصناعة  وهكذا جند كثرياً من نصوص الكتاب والسنة. 
 –من حيث هو  –احلديد وجنارة السفن ،و فالحة األرض ،و حنو ذلك ،ألن العمل يف ذاته وسيلة للبقاء، والبقاء 

انه ، وبقدر عظم الغاية تكون مرتلة الوسيلة، فأعظم الغايات هدف مرحلي للغاية الكربى، وهي عبادة اهللا، وابتغاء رضو
هو رضوان اهللا تعاىل، وبالتايل فإن أعظم وسيلة إليها هي العمل والتضحية، وإمنا نوه القرآن بالعمل والكسب للتنبيه 

  . على عظم فائدته وأمهيته للوجود اإلنساين، وأنه أكرب نعم اهللا على اإلنسان
  :اجلانب املعنوي

حدثنا عن احلرية اليت أتاحها اإلسالم لإلنسان يف .. فحدثنا عن اجلانب الثاين .. حدثتنا عن اجلانب األول : لناق
  .جانبه املعنوي

عقيدة اليريده بيقني، والذي لدين ااختيار من ذلك ما ذكرنا سابقا من الضمانات اليت أتاحتها الشريعة لإلنسان يف 
فإن اإلكراه يفسد اختيار اإلنسان، وجيعل املكره  ..يكرهه شخص آخر على ذلك يرتضيها عن قناعة، دون أن اليت 

  .فينتفي بذلك رضاه واقتناعه  مسلوب اإلرادة،
وذلك بتبادل الرأي  إجراء احلوار والنقاش الديين،منها حرية .. كثري من احلريات ويترتب على حرية االعتقاد 

وذلك لالطمئنان القليب بوصول املرء إىل احلقيقة اليت قد ختفى  ضح لإلنسان،واالستفسار يف املسائل امللتبسة اليت مل تت
حياورون أقوامهم ليسلموا عن قناعة ورضى وطواعية ، بل  - عليهم الصالة والسالم  - عليه، وقد كان الرسل واألنبياء 

ك فيما حكاه القرآن لنا يف قوله وذل ،ليزداد قلبه قناعة ويقيناً) اإلحياء واإلماتة(حاور ربه يف قضية  إن إبراهيم 
قَلْبِي قَالَ فَخذْ أَربعةً وإِذْ قَالَ إِبراهيم رب أَرِنِي كَيف تحيِي الْموتى قَالَ أَولَم تؤمن قَالَ بلَى ولَكن ليطْمئن  ﴿:تعاىل 

                                                
 .رواه الطرباين يف الكبري )  ١(
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جبلٍ منهن جزًءا ثُم ادعهن يأْتينك سعيا واعلَم أَنَّ اللَّه عزِيز حكيم  من الطَّيرِ فَصرهن إِلَيك ثُم اجعلْ علَى كُلِّ
  )البقرة( ﴾)٢٦٠(

) اإلحسان(و )اإلميان(و )اإلسالم(عن  الذي استفسر فيه رسول اهللا  بل إن يف حديث جربيل 
سواء كانت بني املسلمني أنفسهم، أو بينهم  املناقشة الدينية، دليل واضح على تقرير اإلسالم حلرية) عالمات الساعة(و

وبني أصحاب األديان األخرى، دف الوصول إىل احلقائق وتصديقها، ال بقصد إثارة الشبه والشكوك واخلالفات، 
  .فمثل تلك املناقشة ممنوعة، ألا ال تكشف احلقائق اليت يصل ا املرء إىل شاطئ اليقني

دون انتقاد أو استهزاء ، أو  ارسة الشعائر الدينية ،و ذلك بأن يقوم املرء بإقامة شعائره الدينية،ممومنها حرية 
وقد .. و مساحته  ختويف أو ديد،و لعل موقف اإلسالم الذي حواه التاريخ جتاه أهل الذمة من دواعي فخره واعتزازه،

  .سبق أن ذكرت لكم شواهد ذلك وأدلته
قد جوز اإلسالم لإلنسان أن يقلب نظره ، فحرية الرأيليت أتاحتها الشريعة اإلسالمية ومن احلريات املعنوية ا

يف صفحات الكون املليئة باحلقائق املتنوعة، والظواهر املختلفة، وحياول جتربتها بعقله، واستخدامها ملصلحته مع بين 
فة طبيعته ومدى قابليته للتفاعل جنسه، ألن كل ما يف الكون مسخر لإلنسان، يستطيع أن يستخدمه عن طريق معر

  . والتأثري ،وال يتأتى ذلك إال بالنظر وطول التفكري
فهذا الصحايب اجلليل .. طبقت تطبيقاً رائعاً منذ عصر النبوة ) حرية الرأي(جند أن  وباستعراض التاريخ اإلسالمي

فأخذ النيب  ، ما كان قد رآه النيب حباب بن املنذر أبدى رأيه الشخصي يف موقف املسلمني يف غزوة بدر ،على غري 
 برأيه.  

طلب العلم واملعرفة حق كفله اإلسالم ف..  حرية التعلمومن احلريات املعنوية اليت أتاحتها الشريعة اإلسالمية 
ومل يقيد شيئاً منه، مما تعلقت به مصلحة املسلمني ديناً ودنيا، بل انتدم  ومنحه حرية السعي يف حتصيله، للفرد،

حصيل ذلك كله، وسلوك السبيل املوصل إليه، أما ما كان من العلوم حبيث ال يترتب على حتصيله مصلحة، وإمنا لت
  . تتحقق به مضرة ومفسدة، فهذا منهي عنه، وحمرم على املسلم طلبه، مثل علم السحر والكهانة ،و حنو ذلك

اقْرأْ بِاسمِ ربك  ﴿: ال تعاىلق ،بالقراءة ر النيب و ألمهية العلم واملعرفة يف احلياة نزلت آيات القرآن األوىل تأم
 لَقي خ١(الَّذ ( ٍلَقع نانَ مسالْإِن لَقخ)٢ ( مالْأَكْر كبرأْ واقْر)٣ ( ِبِالْقَلَم لَّمي عالَّذ)٤ ( لَمعي ا لَمانَ مسالْإِن لَّمع)٥(﴾ 

  )العلق(
وأسروا من أسروا من املشركني،  ،وانتصر املسلمون ونصب عليه الكفار احلرب، ينة،إىل املد ملا هاجر النيب و

  .جعل فداء كل أسري من أسراهم تعليم القراءة والكتابة لعشرة من صبيان املدينة و
هذا من فضائل اإلسالم الكربى، حيث فتح للناس أبواب املعرفة، وحثهم على ولوجها والتقدم فيها، وكره هلم و
  .عن العلم والتخلف عن قافلة احلضارة القعود

 ،ومن أجل ذلك كان على الدولة اإلسالمية أن تيسر سبل التعليم للناس كافة، وتضمن لكل فرد حقه يف ذلك
  . ألن هذا احلق مضمون لكل فرد من رعاياها كسائر احلقوق األخرى

حق اإلنسان يف اختيار أي .. ت السياسية املمارساحرية ومن احلريات املعنوية اليت أتاحتها الشريعة اإلسالمية 
و نقدها، وعزهلا إذا احنرفت عن منهج اهللا وشرعه، وحولت ظهرها  سلطة احلكم، وانتخاا ومراقبة أدائها، وحماسبتها،



 ٣٧٣ 

  . عن جادة احلق والصالح
 ني رعايا الدولة،ألن السلطة حق مشترك ب ووظائفها الكثرية، كما أنه حيق له املشاركة يف القيام بأعباء السلطة

أو وقفا على فئة دون أخرى واختيار اإلنسان للسلطة قد يتم بنفسه، أو من ينوب عنه من أهل  وليس حكرا على أحد
القيام باالجتهاد فيما ال نص فيه ، ك ،احلل والعقد وهم أهل الشورى، الذين ينوبون عن األمة كلها يف كثري من األمور

ل اخلربة واالختصاص من ذوى العلم والرأي، كما أم يوجهون احلاكم يف التصرفات إذ احلاكم يرجع يف ذلك إىل أه
ذات الصفة العامة أو الدولية كإعالن احلرب، أو اهلدنة ، أو إبرام معاهدة، أو جتميد عالقات، أو وضع ميزانية أو 

  .ي الواحدختصيص نفقات جلهة معينة أو غري ذلك من التصرفات العامة، اليت ال يقطع فيها برأ
***  

، ومعه جمموعة من اجلنود، مث أخذوا بيد من حديثه إىل هذا املوضع حىت جاء السجان) عمار بن ياسر(ما وصل 
  ..، وساروا به إىل مقصلة اإلعدام عمار

ال أريد .. أستودعكم اهللا أيها اإلخوان األفاضل : فأشار إلينا بأن نتوقف، وقال.. أراد بعضنا أن يتدخل ليمنعهم 
الذين عشت حيايت كلها أحلم بأن  - ا الفضل اإلهلي العظيم الذي سيجعلين ألتقي باألحبة نكم، وأنا أتقدم لنيل هذم

وأنه مهما .. وأن سعادتكم يف لقائكم به .. هو أن تعلموا أن حريتكم يف عبوديتكم هللا .. إال شيئا واحدا  - ألتقي م 
  .. ة أعظم من لذة معرفته وإقامة ما تتطلبه عبوديته فلن جتدوا لذ.. مترغتم يف الشهوات وامللذات 

  .فلن تنجو البشرية من عبودية الشياطني إال بعبوديتها هللا.. وبشروا البشرية ذا .. فسريوا يف األرض 
  .ومتتم بالشهادتني، مث أسلم نفسه مبتسما هللا.. قال ذلك، مث سار خبطا وقورة إىل املقصلة 

وقد صحت معهم بالتكبري .. اريها كرب مجيع املساجني مبذاهبهم وطوائفهم وأديام مبجرد أن فاضت روحه إىل ب
  . وقد ترتلت علي حينها أشعة جديدة اهتديت ا بعد ذلك إىل مشس حممد .. دون شعور 
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  سادسا ـ املسؤولية
..  ١ )حطيط الزيات( املوت سيساق إىل.. يف هذا املساء : يف اليوم السادس، صاح السجان بصوته املزعج قائال

ومن .. وقد رأت إدارة السجن أن تسمح جلميع املساجني بتوديعه واجللوس إليه بشرط أال خيترقوا قوانني السجن 
  .خيترقها فسيتحمل مسؤولية خرقه

والبسمة على .. مبجرد أن فتحت أبواب الزنازن أسرع املساجني إىل ساحة السجن حيث وجدوا حطيطا الزيات
  .وكأن املوت ال ينتظره ذلك املساء.. والسرور باد على وجهه .. ه شفتي

كان خياطب اجلمع الذي اجتمع لتوديعه كما خياطب الرئيس مرؤوسيه، فهو يأمرهم بالنظام وبالصمت بقوة 
  .وحزم وأدب ال تليق إال بأعدل املسؤولني وأقواهم

امسحوا يل يف البداية أن أحدثكم عن هذا : لمبجرد أن اعتدلت اجلموع يف جلساا، وأخذت تنصت إليه، قا
لقد شرف اهللا دمي أن يلتحق بتلك الدماء الكثرية .. الشرف العظيم الذي هيأه اهللا يل أنا عبده الفقري اخلامل الضعيف 

  .اليت ذهبت ضحية شعورها باملسؤولية جتاه حتقيق العدالة اليت أمر اهللا الكل بالسعي إليها
والبد أن يتعاون .. هي مسؤولية اجلميع .. الشامل ال ميكن أن حيققها طرف من األطراف إن العدالة مبفهومها 

كلكم راعٍ، وكلكم مسئول عن رعيته، اإلمام :( ذلك وشرحه، فقال لقد وضح رسول اهللا .. اجلميع على حتقيقها
يت زوجها ومسئولة عن رعيتها، راعٍ ومسئول عن رعيته، والرجل راعٍ يف أهله ومسئول عن رعيته، واملرأة راعية يف ب

  ٢ )واخلادم راعٍ يف مال سيده ومسئول عن رعيته، وكلكم راعٍ ومسئول عن رعيته
وقد تولت النصوص املقدسة بياا .. وإال فإن األمثلة يف هذا ال حتصر ..  هذه جمرد أمثلة ذكرها رسول اهللا 

  .. بكل صنوف البيان 
ولكن القرآن الكرمي ويف .. قد تبدو يف الظاهر من اختصاص األغنياء  ..املسؤولية عن إطعام املسكني مثال 

بل يعترب السكوت عن حض األغنياء على إعطاء .. مواضع كثرية منه ال يعترب البخل على املسكني وحده جرمية 
  .وذا ال يعذر أحد من الناس فقريا كان أو غنيا عاجزا كان أو قويا.. املساكني جرمية 

ذه اآليات الكرمية اليت دد وتتوعد من يرى مسكني، مث ال يسعى له بكل الوسائل ليوفر له ما يسد امسعوا إىل ه
يا لَيتها ) ٢٦(ولَم أَدرِ ما حسابِيه ) ٢٥(﴿ وأَما من أُوتي كتابه بِشماله فَيقُولُ يا لَيتنِي لَم أُوت كتابِيه :رمقه، قال تعاىل 

) ٣١(ثُم الْجحيم صلُّوه ) ٣٠(خذُوه فَغلُّوه ) ٢٩(هلَك عني سلْطَانِيه ) ٢٨(ما أَغْنى عني ماليه ) ٢٧(انت الْقَاضيةَ كَ
 لُكُوها فَاساعرونَ ذعبا سهعذَر لِْسلَةي سف ٣٢(ثُم (الْع بِاللَّه نمؤكَانَ لَا ي هيمِ إِنظ)نيِ ) ٣٣كسامِ الْملَى طَعع ضحلَا يو

)٣٤ ( يمما حناهه موالْي لَه سفَلَي)٣٥ ( ٍنيلسغ نإِلَّا م املَا طَعو)٣٦ ( َئُوناطإِلَّا الْخ أْكُلُهلَا ي)احلاقة(﴾ ) ٣٧(  
ال ميكن : وكأا تقول لنا.. ميان برب العاملني انظروا كيف قرنت هذه اآليات الكرمية االهتمام باملستضعفني باإل

  .ألحد يؤمن باهللا، ويعظم اهللا، أن يكون قلبه قاسيا إىل الدرجة اليت يضيع فيها املساكني
                                                

له هو ما ذكره العلمـاء مـن حادثـة    وكل ما وقفت عليه حو.. ، ومل أقف له على ترمجة )حطيط الزيات(أشري به إىل  )١(
 .اسشهاده بعد موقفه من احلجاج

 .رواه البخاري ومسلم )٢(
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﴿ كُلُّ :يف آية أخرى نالحظ هذا، نالحظ اقتران التقصري يف عبادة اهللا بالتقصري يف حقوق املساكني، قال تعاىل
 تبا كَسفْسٍ بِمةٌ نينه٣٨(ر ( ِنيمالْي ابحإِلَّا أَص)٣٩ ( َاَءلُونستي اتني جف)٤٠ ( نيرِمجنِ الْمع)٤١ ( لَكَكُما سم

 قَري س٤٢(ف ( لِّنيصالْم نم كن قَالُوا لَم)٤٣ ( نيكسالْم مطْعن كن لَمو)٤٤ ( نيضائالْخ عم وضخا نكُنو)٤٥ (
  )املدثر(﴾) ٤٨(فَما تنفَعهم شفَاعةُ الشافعني ) ٤٧(حتى أَتانا الْيقني ) ٤٦(وكُنا نكَذِّب بِيومِ الدينِ 

ال تصفهم بأم ينكرون وجود اهللا، أو .. بل إن سورة من القرآن الكرمي خصصت لوصف املكذبني بالدين 
وإمنا تصفهم بتلك القسوة اليت حتول بينهم وبني حتقيق .. رون ما أمروا به من عبادات ينكرون أمساءه احلسىن، أو ينك

ولَا يحض علَى طَعامِ ) ٢(فَذَلك الَّذي يدع الْيتيم ) ١(﴿ أَرأَيت الَّذي يكَذِّب بِالدينِ :العدل يف احلياة، قال تعاىل 
﴾ )٧(ويمنعونَ الْماعونَ ) ٦(الَّذين هم يراُءونَ ) ٥(الَّذين هم عن صلَاتهِم ساهونَ ) ٤(لِّني فَويلٌ للْمص) ٣(الْمسكنيِ 

  )املاعون(
  فمن أنت؟.. حدثنا عن نفسك، قبل أن حتدثنا عما تدعو إليه: قال رجل من اجلمع

لة العظيمة اليت شرفت بتحملها، فلم يبق من هم لقد حموت ذايت وأهوائي يف الرسا.. ال يهمكم من هو أنا : قال
  .يل يف احلياة إال بالدعوة إليها والتضحية يف سبيلها

  فلم حطك أهلك بتسميتك حطيطا؟: قال الرجل
إنه .. لعلكم تعرفونه ..  ١لقد كان امسي يف البدء بلعم.. أنا الذي اخترته لنفسي .. مل خيتر أهلي هذا االسم : قال

﴿ واتلُ علَيهِم نبأَ الَّذي آَتيناه َآياتنا :لقد ذكره اهللا تعاىل فقال .. ي باع علمه بثمن خبس لريضي أهواءه ذلك العامل الذ
 اوِينالْغ نطَانُ فَكَانَ ميالش هعبا فَأَتهنم لَخسإِ) ١٧٥(فَان لَدأَخ هنلَكا وبِه اهنفَعا لَرئْنش لَوو ثَلُهفَم اهوه عباتضِ ولَى الْأَر

وا بَِآيكَذَّب ينمِ الَّذثَلُ الْقَوم كثْ ذَللْهي كْهرتت ثْ أَولْهي هلَيلْ عمحثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تكَم ملَّهلَع صصِ الْقَصا فَاقْصنات
  )األعراف(﴾ )١٧٦(يتفَكَّرونَ 

رأيتهم يتمسحون .. سواء يف بالد املسلمني أو يف غري بالد املسلمني  ٢ت كثريا من البلعمياتوعندما شببت رأي
.. فامتألت بالغثاء ..  بأحذية السالطني، ويف نفس الوقت يركلون بأقدامهم تلك الرعية املسكينة املمتلئة باملهانة

  ..ورحت أسارع بتغيري امسي 
  ؟)حطيطا(فلم اخترت : قال الرجل

ولكنه يف نفس .. فوجدت هذا الرجل البسيط املتواضع املمتلئ باحلطة .. د رحت أحبث يف سري الرجال لق: قال
  .الوقت استطاع أن يقف أمام طاغية كبري، ويلقنه من الدروس ما مل جتسر مجيع بلعميات األرض أن تلقنه إياه

: أنت حطيط؟ فقال حطيط: ه قالفلما دخل علي، لقد حدث املؤرخون أن زبانية احلجاج جاءوه حبطيط الزيات
وإن ، وإن ابتليت ألصربن، إن سئلت ألصدقن: فاين عاهدت اهللا عند املقام على ثالث خصال، سل عما بدا لك.. نعم

أقول فيك أنك من أعداء اهللا يف األرض تنتهك احملارم : قال حطيط.. فما تقول يفّ؟ : فقال احلجاج.. عوفيت ألشكرن
                                                

على حسب ما )١٧٥:ألعرافا( ﴾﴿ واتلُ علَيهِم نبأَ الَّذي آتيناه آياتنا فَانسلَخ منها :هو اسم الرجل املذكور يف قوله تعاىل  )١(
 .باس وغريمهاذكر عبد اهللا بن مسعود، وابن ع

نوع من كريات الدم البيضاء القـادرة علـى التـهام العناصـر      :يف األصل) Macrophage: باإلجنليزية(البلعميات )٢(
 .وال خيفى وجه االستعارة يف هذا ..الغريبة



 ٣٧٦ 

وامنا ، أقول إنه أعظم جرما منك: قال حطيط.. فما تقول يف أمري املؤمنني عبد امللك بن مروان؟ : قال.. وتقتل بالظنة
  ..أنت خطيئة من خطاياه

مث جعلوه على حلمه وشدوه ، فانتهى به العذاب اىل أن شقق له القصب، فأمر احلجاج أن يضعوا عليه العذاب
إنه يف آخر رمق، : فقيل للحجاج، فما مسعوه يقول شيئا، مهحىت انتحلوا حل، باحلبال، مث جعلوا ميدون قصبة قصبة

  .أخرجوه، فارموا به يف السوق: فقال
، شربة ماء، فأتوه بشربة، مث استشهد: يا حطيط ألك حاجة؟ فقال: فقلنا له، فأتيته أنا وصاحب له: قال الراوي

  .١وكان عمره مثاين عشرة سنة
ذا بالنسبة يل يكفي عن آالف الدات من الدجل، وآالف ولكن ه.. هذا كل ما رواه التاريخ عن حطيط 

  .الدات من أخبار الدجالني
ليؤسس من وراء .. لقد وجدت أن موقفا واحدا مثل هذا الوقف قد يزعزع األرض من حتت أقدام الطواغيت 

  .تلك الزلزلة مدينة العدل الفاضلة اليت جاء اإلسالم لبنائها
  فمن أي مدرسة ثورية استفدته؟.. أراك حتمل فكرا ثوريا : صحت

أمرنا بالتغيري والنهوض، .. لقد علمنا اإلسالم أن ال نرضى بالظلم والضيم واجلور .. من مدرسة اإلسالم : قال
كل مبا أويت من .. إنه واجب الكل .. واجب العلماء، وواجب احلكام، وواجب العامة .. واعترب ذلك واجب الكل 

  .طاقة وقدرة
  .أوتوا من سلطة العلم اليت جتعلهم يرأسون األمة يف فكرها وسلوكها العلماء مبا

  .واحلكام مبا أوتوا من سلطة التنفيذ والتنظيم والردع
تتكافا دماؤهم، : ( ـ  فاملسلمون ـ كما أخرب رسول اهللا .. والعامة مبا أوتو من سلطة املسؤولية على األمة 

  ٢ )موهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناه
  .. هؤالء كلهم مسؤولون عن حتقيق العدالة، وحماسبون على التقصري فيها 

  :لقد وردت النصوص الكثرية تؤكد هذا، وترغب فيه، وترهب من التقصري فيه
قال تعاىل ضاربا لنا .. فقد أخرب اهللا تعاىل أن اللعنات تترتل على من ترك األمر باملعروف وترك النهي عن املنكر 

نوا ﴿ لُعن الَّذين كَفَروا من بنِي إِسرائيلَ علَى لسان داوود وعيسى ابنِ مريم ذَلك بِما عصوا وكَا:إسرائيل  املثل ببين
ا منهم يتولَّونَ الَّذين كَفَروا ترى كَثري) ٧٩(كَانوا لَا يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما كَانوا يفْعلُونَ ) ٧٨(يعتدونَ 

ولَو كَانوا يؤمنونَ بِاللَّه والنبِي وما ) ٨٠(لَبِئْس ما قَدمت لَهم أَنفُسهم أَنْ سخطَ اللَّه علَيهِم وفي الْعذَابِ هم خالدونَ 
لأَو مذُوهخا اتم هزِلَ إِلَيقُونَ أُنفَاس مهنا مريكَث نلَكاَء واملائدة(﴾ ) ٨١(ي(  

إا خترب أن اللعنات ترتلت على بين إسرئيل بسبب تفريطهم يف النهي .. انظروا عظم الردع الذي حتمله هذه اآلية 
  .وبسبب إعطائهم الوالء للقائمني على املنكر، واملمثلني له.. عن املنكر 

                                                
 .٥/٥٤: اإلحياء) ١(
 .رواه أبو داود والنسائي واحلاكم) ٢(
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ملا وقعت بنو إسرائيل يف املعاصي، تهم : ( وحذر منه هذه األمة، فقال .. ذلك  لقد وصف رسول اهللا 
علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم يف جمالسهم وأسواقهم، وواكلوهم وشاربوهم، فضرب اهللا قلوب بعضهم ببعض، 

: كئًا، فجلس، فقالمت ، وكان رسول اهللا )ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مرمي، ذلك مبا عصوا وكانوا يعتدون
  .، أي تعطفوهم وتقهروهم وتلزموهم باتباع احلق١ )ال والذي نفسي بيده حىت تأطروهم على احلق أطرا(

إن أول ما دخل النقص على بين سرائيل كان الرجل يلقى الرجل ( ويف رواية أخرى وصف أدق قال فيه 
يلقاه من الغد فال مينعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، مث . يا هذا، اتق اهللا ودع ما تصنع، فإنه ال حيل لك: فيقول

﴿ لُعن الَّذين كَفَروا من بنِي إِسرائيلَ علَى لسان داود وعيسى :فلما فعلوا ذلك ضرب اهللا قلوب بعضهم ببعض، مث قال 
رن باملعروف ولتنهون عن املنكر، ولتأخذُنَّ على يد كال واهللا لتأم: (﴿ فَاسقُونَ ﴾ ، مث قال:ابنِ مريم ﴾ إىل قوله 

   ٢ )الظامل، ولَتأطرنه على احلق أطْرا أو تقصرنه على احلق قصرا
ثورة ضد الظلم ) أو تقصرنه على احلق قصرا.. لَتأطرنه على احلق أطْرا : ( أال ترى يف قوله : التفت إيل، وقال

فَذَهب الْفَريِسيونَ ): ( ٢٢- ١٥: ٢٢مىت (من قوله كما يف  قل عن املسيح قارن هذا مبا ن.. واجلور والطغيان 
ريبِ هزاِء حضأَع عم مهيذالَمت ضعب هلُوا إِلَيسا، فَأَرقُولُهي ةمبِكَل هونعقوي فوا كَيرآمتوقُولُونَ لَهي ، سود : ،لِّمعامي

أَن لَمعاسِنالن اتقَامي ماعرالَ ت كألَن دي بِأَحالبالَ تو ،قي الْحاِهللا ف طَرِيق اسالن لِّمعتو قادص ا كا إِذَنْ مفَقُلْ لَن ،
أَيها الْمراؤونَ، لماذَا تجربوننِي؟ أَرونِي عملَةَ : رأْيك؟ أَيحلُّ أَنْ تدفَع الْجِزيةُ للْقَيصرِ أَم الَ؟ فَأَدرك يسوع مكْرهم وقَالَ

ةيالْجِز !مأَلَهاراً، فَسيند وا لَهمفَقَد :وهاب؟ أَجقْشذَا النهةُ وورالص هذه نمرِ: لصلْقَيل !مرِ : فَقَالَ لَهصلْقَيا لطُوا مإِذَنْ، أَع
صلْقَيوالعما سمم نيوشهدا، موضمو كُوهرفَت ،لهل لها لمرِ، و(  

وقارنه مبا قاله سيدكم بولس الذي جتاسر على الشريعة مجيعا، فنسخها وحماها من الكتاب املقدس، ولكنه مل 
تخضع كلُّ نفس ل: ( امسع إليه، وهو يقول .. يتجاسر أن ينطق كلمة واحدة ضد املستبدين، وضد االستبداد 

للسالطني العالية ، فإنه ال سلطان إال من  اهللا ، والسالطني الكائنة إمنا رتبها اهللا،  فمن يقاوم السلطان فإمنا يعاند ترتيب 
أفتبتغى أال . اهللا ، واملعاندون جيلبون دينونة على أنفسهم، ألن خوف الرؤساء ليس على العمل الصاحل بل على الشرير 

ن السلطان؟ افعل اخلري فتكون لديه ممدوحا ألنه خادم اهللا لك للخري،  فأما إن فعلت الشر فَخف فإنه مل يتقلد ختاف م
السيف عبثا ألنه خادم اهللا املنتقم الذى ينفذ الغضب على من يفعل الشر، فلذلك يلزمكم اخلضوع لـه ال من أجل 

جل هذا توفُون اجلزية أيضا ، إذ هم خدام اهللا املواظبون على ذلك الغضب فقط بل من أجل الضمري أيضا،  فإنكم أل
اجلزية ملن يريد اجلزية ، واجلباية ملن يريد اجلباية ، واملهابة ملن لـه املهابة ، والكرامة ملن لـه : أدوا لكلٍّ حقه ..  بعينه 

  )٧- ١٣/١رومية ) (الكرامة
ص من النصوص اليت صرفتين عن الكتاب املقدس يف الوقت الذي لقد كانت هذه النصو: التفت إىل اجلمع، وقال

وميأل النفس حمبة للعدل .. إن دين اهللا هو الدين الذي حيض على العدل : لقد قلت لنفسي.. رحت أحبث عن احلقيقة 
  .ودعوة إليه وتضحية يف سبيله

                                                
 .رواه أمحد) ١(
 .ن ماجهوالترمذي واب رواه أبو داود) ٢(
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ال ترهبه قوته وال بطشه وال  إن دين اهللا احلقيقي هو الدين الذي يعلم اإلنسان كيف يصرخ يف وجه الظامل
  .. جربوته 

وكان من بني ما قرأت قصة سحرة .. أذكر أين يف ذلك احلني كنت مشغوفا بقراءة قصص الكتاب املقدس 
إذا قالَ لكُما : وقالَ الرب ملوسى وهرونَ) : (١٣ - ٩/ ٨: اخلروج(فرعون، واليت ورد النص عليها هكذا كما يف 

يأخذُ هرونُ عصاه ويلقيها أمام فرعونَ لتصري حيةً، فدخلَ موسى وهرونُ على فرعونَ وفعال كما  فرعونُ أُريد عجيبةً
بالر أمر . ،رصرةُ محم سوه افنيروالع جمنيونُ املُنرععا فةً، فديت حفصار هونَ ورِجالرعف أمام ألقى هرونُ عصاه

ِسحرِهم، ألقى كُلُّ واحد منهمِ عصاه فصارت كُلُّ عصا حيةً عظيمةً، ولكن عصا هرونَ اَبتلَعت فصنعوا كذلك بِ
بملوسى وهرونَ، كما قالَ الر عةً حىت ال يسمونَ قساورعف قلب دتم، فاَشهصيع(  

 أن مسعت صبيا يف ذلك احلني كان جارا وقد كان من قدر اهللا.. هذا كل ما ورد النص عليه يف الكتاب املقدس 
﴿ ثُم بعثْنا من بعدهم موسى بَِآياتنا إِلَى فرعونَ وملَئه فَظَلَموا :وكان يقرأ من القرآن قوله تعاىل عن نفس القصة .. لنا 

 ينفِْسدةُ الْمباقكَانَ ع فكَي ظُرا فَان١٠٣(بِه (ىوسقَالَ مو  نيالَمالْع بر نولٌ مسي رنُ إِنوعرا في)لَى ) ١٠٤ع يققح
قَالَ إِنْ كُنت جِئْت بَِآية فَأْت ) ١٠٥( أَنْ لَا أَقُولَ علَى اللَّه إِلَّا الْحق قَد جِئْتكُم بِبينة من ربكُم فَأَرسلْ معي بنِي إِسرائيلَ

ونزع يده فَإِذَا هي بيضاُء للناظرِين ) ١٠٧(فَأَلْقَى عصاه فَإِذَا هي ثُعبانٌ مبِني ) ١٠٦(إِنْ كُنت من الصادقني بِها 
)١٠٨ ( يملع راحذَا لَسنَ إِنَّ هوعرمِ فقَو نلَأُ مقَالَ الْم)١٠٩ (نم كُمرِجخأَنْ ي رِيدونَ  يرأْماذَا تفَم كُمضأَر)١١٠ (

 رِيناشنِ حائدي الْملْ فسأَرو اهأَخو جِه١١١(قَالُوا أَر ( ٍيملرٍ عاحبِكُلِّ س وكأْتي)نَ قَالُوا إِنَّ ) ١١٢وعرةُ فرحاَء السجو
 بِنيالالْغ نحا نا إِنْ كُنرا لَأَج١١٣(لَن (َقَال  بِنيقَرالْم نلَم كُمإِنو معن)كُونَ ) ١١٤ا أَنْ نإِمو يلْقا أَنْ تى إِموسا مقَالُوا ي

 نيلْقالْم نح١١٥(ن ( ٍيمظرٍ عاُءوا بِِسحجو موهبهرتاساسِ والن نيوا أَعرحا سا أَلْقَوقَالَ أَلْقُوا فَلَم)١١٦ (أَوا إِلَى ونيح
فَغلبوا هنالك ) ١١٨(فَوقَع الْحق وبطَلَ ما كَانوا يعملُونَ ) ١١٧(موسى أَنْ أَلْقِ عصاك فَإِذَا هي تلْقَف ما يأْفكُونَ 

 رِيناغوا صقَلَبان١١٩(و ( يناجِدةُ سرحالس يأُلْقو)١٢٠ (ا بِرنقَالُوا َآم نيالَمالْع ب)ونَ ) ١٢١ارهى ووسم بر
)١٢٢ (وا مرِجختل ةيندي الْمف وهمتكَرم كْرذَا لَمإِنَّ ه لَ أَنْ َآذَنَ لَكُمقَب بِه متننُ َآموعرونَ قَالَ فلَمعت فوا فَسلَها أَههن
)١٢٣ (أَرو كُميدأَي نلَأُقَطِّع نيعمأَج كُمنلِّبلَأُص ثُم لَافخ نم لَكُمج)١٢٤ ( َونبقَلنا منبا إِلَى رقَالُوا إِن)ا ) ١٢٥مو

ا مفَّنوتا وربا صنلَيا أَفْرِغْ عنبا رناءَتا جا لَمنبر اتا بَِآينا إِلَّا أَنْ َآمنم مقنتنيملاألعراف(﴾ )١٢٦( س(  
لقد كانت هذه اآليات هي املفتاح الذي فتح به علي باب .. اعذروين إن كنت قد قرأت لكم هذه اآليات مجيعا 

وكره من اختاذ الدين أفيونا .. بسببها رحت أحبث عن اإلسالم أنا الذي امتأل كراهة الظلم واجلور .. اإلسالم 
  .للشعوب ينيمها عن حقوقها

لقد .. على خالف ما ورد يف الكتاب املقدس تبني الفوارق العظيمة اليت آل إليها أمر السحرة  إن هذه اآليات
  .ولكنهم خيرجون يسجدون هللا ال يبالون ببطش فرعون وديده.. دخل السحرة وهم يسجدون لفرعون 

  :لقد دعاين هذا إىل حبث مستفيض يف نصوص املسلمني املقدسة، فوجدت العجب العجاب
صفة من صفات املسلم األساسية، واليت متيزه عن ) األمر باملعروف والنهي عن املنكر(ت القرآن يعترب لقد وجد

﴿ والْمؤمنونَ والْمؤمنات بعضهم أَولياُء بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروف :امسعوا هلذه اآليات .. غريه من الكفار واملنافقني 
 اللَّه عزِيز حكيم منكَرِ ويقيمونَ الصلَاةَ ويؤتونَ الزكَاةَ ويطيعونَ اللَّه ورسولَه أُولَئك سيرحمهم اللَّه إِنَّوينهونَ عنِ الْ
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  )التوبة(﴾ )٧١(
اجلزاء، ذكر معها  وعندما ذكر اهللا تعاىل اجلزاء العظيم الذي أعده املؤمنني، وذكر أوصافهم اليت استحقوا ا هذا

اللَّه ﴿ إِنَّ اللَّه اشترى من الْمؤمنِني أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ يقَاتلُونَ في سبِيلِ :هذه اخلصلة األساسية، قال تعاىل 
إِنجِيلِ والْقُرَآن ومن أَوفَى بِعهده من اللَّه فَاستبشروا بِبيعكُم الَّذي بايعتم فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعدا علَيه حقا في التوراة والْ

 يمظالْع زالْفَو وه كذَلو ونَ ) ١١١(بِهرونَ الَْآماجِدونَ السعاكونَ الرحائونَ السدامونَ الْحابِدونَ الْعبائالت وفرعبِالْم
 نِنيمؤرِ الْمشبو اللَّه وددحظُونَ لافالْحكَرِ وننِ الْمونَ عاهالنالتوبة(﴾ )١١٢(و(  

ونَ ﴿  الْمنافقُونَ والْمنافقَات بعضهم من بعضٍ يأْمرونَ بِالْمنكَرِ وينه:عندما ذكر املنافقني قال .. ويف مقابل ذلك 
  )التوبة(﴾ )٦٧(عنِ الْمعروف ويقْبِضونَ أَيديهم نسوا اللَّه فَنِسيهم إِنَّ الْمنافقني هم الْفَاسقُونَ 

بكل ما أوتوا من طاقات أن ينهضوا ذا الواجب الذي .. بل على اجلميع .. واألمر ال يتوقف عند األفراد 
﴿ كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ تأْمرونَ بِالْمعروف وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمنونَ :قال تعاىل تتوقف عليه خريية األمة، 

﴿ :، وقال )ل عمرانآ(﴾ )١١٠(بِاللَّه ولَو َآمن أَهلُ الْكتابِ لَكَانَ خيرا لَهم منهم الْمؤمنونَ وأَكْثَرهم الْفَاسقُونَ 
 كأُولَئكَرِ وننِ الْمنَ عوهنيو وفرعونَ بِالْمرأْميرِ ويونَ إِلَى الْخعدةٌ يأُم كُمنم كُنلْتونَ وحفْلالْم مآل (﴾ )١٠٤(ه

  )عمران
مة ذكر أنه موصوف فيها بأنه يف الكتب املتقد حىت أن القرآن الكرمي عندما ذكر صفة نبينا : التفت إيل، وقال

﴿ الَّذين يتبِعونَ الرسولَ النبِي الْأُمي الَّذي يجِدونه مكْتوبا عندهم في :قال تعاىل .. يأمر باملعروف وينهى عن املنكر 
نِ الْمع ماههنيو وفرعبِالْم مهرأْمجِيلِ يالْإِنو اةروالت مهنع عضيثَ وائبالْخ هِملَيع مرحيو اتبالطَّي ملُّ لَهحيكَرِ ون

وروا النعباتو وهرصنو وهرزعو وا بِهنَآم ينفَالَّذ هِملَيع تي كَانالْأَغْلَالَ الَّتو مهرإِص مه كأُولَئ هعزِلَ مي أُنونَ  الَّذحفْلالْم
  )األعراف(﴾ )١٥٧(

﴿ لَيسوا سواًء من أَهلِ الْكتابِ أُمةٌ قَائمةٌ يتلُونَ َآيات اللَّه آَناَء اللَّيلِ :وعندما ذكر املؤمنني من أهل الكتاب قال 
نَ بِالْمعروف وينهونَ عنِ الْمنكَرِ ويسارِعونَ في الْخيرات يؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الَْآخرِ ويأْمرو) ١١٣(وهم يسجدونَ 

 نيحالالص نم كأُولَئ١١٤(و ( نيقتبِالْم يملع اللَّهو وهكْفَري رٍ فَلَنيخ نلُوا مفْعا يمو)آل عمران(﴾ )١١٥(  
﴿ يا بني :فكان من موعظته قوله له .. ف موعظة رجل حكيم البنه حىت أن القرآن يص: التفت إىل اجلمع، وقال

  ) لقمان(﴾ )١٧(أُمورِ أَقمِ الصلَاةَ وأْمر بِالْمعروف وانه عنِ الْمنكَرِ واصبِر علَى ما أَصابك إِنَّ ذَلك من عزمِ الْ
  .. مر باملعروف والنهي عن املنكر انظروا كيف قرن القرآن الكرمي بني الصالة واأل

ذكر هذه .. تلك السورة اليت حصر اهللا فيها صفات من جنا من اخلسارة يف هذه الدنيا .. بل إنه يف سورة العصر 
الصالحات وتواصوا  إِلَّا الَّذين َآمنوا وعملُوا) ٢(إِنَّ الْإِنسانَ لَفي خسرٍ ) ١(﴿ والْعصرِ :فقال تعاىل .. اخلصلة األساسية 

  )العصر(﴾ )٣(بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ 
اصربوا على ما يصيبكم من بالء بعد : وكأا تقول للمؤمنني.. انظروا كيف ختمت اآلية بالتواصي بالصرب 

فلذلك تسلحوا .. ء وإن أصابكم البال.. لن تعذروا بالسكوت عن املنكر : أو كأا تقول هلم.. تواصيكم باحلق 
  .بالصرب

بعد أن امتألت من العجب مما ورد يف القرآن الكرمي من الدعوة إىل اإلجيابية يف التعامل مع : سكت قليال، مث قال
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لن أحتدث .. فوجدا تؤكد ما ورد يف القرآن وتقرره وتضع املناهج لتحقيقه ..  قضايا اتمع ذهبت إىل سنة حممد 
يف كيان كل  ولكين سأحدثكم عن تلك التوجيهات العظيمة اليت بثها رسول اهللا ..  ١اآلن لكم عن تلك املناهج

  .مسلم لتحول منه داعية إىل اخلري واحلق واهلدى
لقد ورد يف احلديث ذكر العقوبات اليت تصيب الساكتني عن إنكار املنكر، أو الساكتني عن األمر باملعروف، 

ا من رجل يكون يف قوم يعمل فيهم باملعاصي يقدرون على أن يغريوا عليه وال م: ( ففي احلديث قال رسول اهللا 
  ٢ )يغريون إال أصام اهللا منه بعقاب قبل أن ميوتوا

أيها الناس مروا باملعروف واوا عن املنكر قبل أن تدعوا اهللا فال يستجيب : ( ويف حديث آخر قال رسول اهللا 
؛ إن األمر باملعروف والنهي عن املنكر ال يدفع رزقا وال يقرب أجال وإن  لكم وقبل أن تستغفروه فال يغفر لكم

األحبار من اليهود والرهبان من النصارى ملا تركوا األمر باملعروف والنهي عن املنكر لعنهم اهللا على لسان أنبيائهم مث 
  ٣ )عموا بالبالء

، قالوا يا )هم العذاب والنقمة ما مل يستخفوا حبقهاال تزال ال إله إال اهللا تنفع من قاهلا وترد عن: (ويف آخر قال
   ٤)يظهر العمل مبعاصي اهللا تعاىل فال ينكر وال يغري: ( رسول اهللا وما االستخفاف حبقها؟ قال 

تعرض الفنت على القلوب كاحلصري عودا عودا فأي قلب أشرا نكتت فيه نكتة سوداء وأي : ( ويف آخر قال
بيضاء حىت تصري على قلبني ، على أبيض مثل الصفا فال يضره فتنة ما دامت السموات  قلب أنكرها نكتت فيه نكتة

    ٦)ال يعرف معروفا وال ينكر منكرا إال ما أشرب من هواه  ٥واألرض ، واآلخر أسود مربادا كالكوز جمخيا
  ٧ )إذا رأيت أميت اب أن تقول للظامل يا ظامل فقد تودع منهم: ( ويف آخر قال

إذا عملت اخلطيئة يف األرض كان من شهدها وكرهها فأنكرها كمن غاب عنها ، ومن غاب : (قالويف آخر 
    ٨)عنها فرضيها كان كمن شهدها

اإلسالم أن تعبد اهللا ال تشرك به شيئا وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة وتصوم رمضان واحلج واألمر : (ويف آخر قال
ك ، فمن انتقص شيئا منهن فهو سهم من اإلسالم يدعه، ومن تركهن باملعروف والنهي عن املنكر وتسليمك على أهل

  ٩ )فقد وىل اإلسالم ظهره

                                                
 .من هذه السلسلة) النيب اهلادي(سبق ذكر الكثري منها بتفصيل يف رسالة ) ١(
 .رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه وغريهم )٢(
 .رواه األصبهاين )٣(
 .رواه األصبهاين )٤(
وخرجت منه حرمة املعاصـي   أي إن القلب إذا افتنت: جمخيا بضم ففتح للجيم فكسر للمعجمة ، أي مائال أو منكوسا  )٥(

 .خرج منه نور اإلميان كما خيرج املاء من الكوز إذا مال أو انتكس
 .رواه مسلم وغريه )٦(
 .رواه احلاكم وصححه )٧(
 .رواه أبو داود )٨(
 .رواه احلاكم )٩(
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  ١ )ليس منا من مل يرحم صغرينا ويوقر كبرينا ويأمر باملعروف وينه عن املنكر: ( ويف آخر قال
م فعرفت وجهه أنه قد حضره شيء، فتوضأ وما كل دخل النيب : وعن عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ قالت

: يا أيها الناس إن اهللا يقول لكم : (أحدا فلصقت باحلجرة أستمع ما يقول فقعد على املنرب فحمد اهللا وأثىن عليه وقال 
) مروا باملعروف واوا عن املنكر قبل أن تدعوا فال أستجيب لكم، وتسألوين فال أعطيكم، وتستنصروين فال أنصركم( 

  .٢فما زاد عليهن حىت نزل
كنا نسمع أن الرجل يتعلق بالرجل يوم القيامة وهو ال يعرفه، فيقول : ـ رضي اهللا عنه ـ قال وعن أيب هريرة

  . ٣كنت تراين على اخلطأ وعلى املنكر وال تنهاين: ما لك إيل وما بيين وبينك معرفة، فيقول: له
اإلسالم مثانية : (الاعترب األمر باملعروف والنهي عن املنكر ركنا من أركان اإلسالم، فق بل إن رسول اهللا 

أسهم اإلسالم أي الشهادتان سهم ، والصالة سهم ، والزكاة سهم ، والصوم سهم ، وحج البيت سهم ، واألمر 
   ٤)باملعروف سهم ، والنهي عن املنكر سهم ، واجلهاد يف سبيل اهللا سهم وقد خاب من ال سهم له

﴿ يا أَيها الَّذين َآمنوا علَيكُم أَنفُسكُم :ول ولكين وجدت القرآن يق: لست أدري كيف صحت من غري أن أشعر
  ؟)املائدة(﴾ )١٠٥( لَا يضركُم من ضلَّ إِذَا اهتديتم إِلَى اللَّه مرجِعكُم جميعا فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ

  أال ترى أن هذه اآلية حتث على اهتمام كل امرئ بنفسه؟
  .هذه اآلية تكمل تلك النصوص، وال تناقضها: ابتسم، وقال

  .أنا ال أراها إال متناقضة.. كيف؟ : قلت
  .. جل كالم اهللا أن يصيبه التناقض .. وأنا ال أراها إال متساملة : قال
  .ففسر يل منها ما يصحح خطئي إن كنت خمطئا: قلت
ليبني لك .. هو أعرف مين بأسرار القرآن ومقاصده و..  سأدلك أوال على فقيه من صحابة رسول اهللا : قال

: لقد قام خطيبا يف الناس، فحمد اهللا وأثىن عليه، مث قال.. إنه أبو بكر الصديق ـ رضي اهللا عنه ـ .. خطأ هذا الفهم 
ركُم من ضلَّ إِذَا اهتديتم إِلَى اللَّه ﴿ يا أَيها الَّذين َآمنوا علَيكُم أَنفُسكُم لَا يض:أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه اآلية 

، وإنكم تضعوا على غري موضعها، وإين مسعت رسول )املائدة(﴾ )١٠٥(مرجِعكُم جميعا فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ 
  ٥ )مهم بعقَابهإن الناس إذا رأوا املنكر وال يغريونه أوشك اهللا عز وجل، أن يع: (قال اهللا 

  .فأبو بكر مل يزد على أن روى حديثا من مثل األحاديث اليت رويتها.. ال أزال إىل اآلن ال أفهم : قلت
إا تتحدث عن إجيابية أخرى ورد .. سأجيبك مبا يبني عظم املقصد الذي حتمله تلك اآلية .. ال بأس : قال

ية هي االهتمام بإصالح النفس وإصالح ما ميكن إصالحه إن عجزنا هذه اإلجياب.. احلث عليها يف النصوص الكثرية 
  .عن إصالح الكل

                                                
 .رواه أمحد والترمذي واللفظ له وابن حبان يف صحيحه )١(
 .رواه ابن ماجه وابن حبان يف صحيحه )٢(
 .رواه رزين )٣(
 .رواه البزار )٤(
 .رواه أصحاب السنن األربعة، وابن حبان يف صحيحه، وغريهم)٥(
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  .مل أفهم: قلت
.. حاول إصالحه بكل ما يطيق من وسائل لكنه مل يستطع .. أرأيت لو أن شخصا عاش يف واقع منحرف : قال

  أو ما عساك تنصح هذا اإلنسان؟.. ماذا عسى هذا اإلنسان أن يفعل 
وحسبك اآلن أن تم بنفسك، وبرعاية من كلفت .. لقد أديت ما عليك : بد أنك ستقول لهال : سكت، فقال

  .برعايته
  .رمبا أقول هذا: قلت
  ألست تنصحه إن قلت له هذا؟: قال
  .بلى: قلت
لكنكم إن مل تستطيعوا، .. ابذلوا كل وسعكم لتصلحوا واقعكم : إا تقول لنا.. فهذا ما تنص عليه اآلية : قال
  .فال يضركم من ضل إذا اهتديتم.. م أنفسكم فحسبك

  .فهو معىن مجيل صحيح.. إن كانت اآلية تقصد هذا : قلت
ال : إا تقول باإلضافة إىل ذلك للذين يتأملون للواقع املنحرف الذي يعيشون فيه.. هي ال تقصد هذا فقط : قال

ولعلكم إن مل تستطيعوا أن تقنعوا الناس باملقال، أن .. ادة التزموا أنتم اجل.. فاألمل سيحول بينكم وبني التأثري .. تتأملوا 
  .فأكثر الناس تقنعهم الفعال أكثر مما تقنعهم األقوال.. تقنعوهم بالفعال 

  ..هذا معىن آخر مجيل : قلت
وكما سقت لكم .. لقد وردت النصوص الكثرية جتمع بني اإلجيابيتني إجيابية املقال، وإجيابية الفعال : قال

  .  وص اليت تدل على إجيابية املقال، فسأذكر لكم بعض النصوص الشديدة اليت حتث على إجيابية الفعالالنص
﴿ أتأْمرونَ :لقد قال اهللا تعاىل موخبا أهل الكتاب .. فلذلك سأبدأ به .. أول مصادرنا املقدسة هو القرآن الكرمي 

تأَنو كُمفُسنَ أَنوسنتو بِالْبِر اسلُونَ النقعأَفَال ت ابتلُونَ الْكتت يف هذه اآلية خياطب اهللا أهل ) .. البقرة(﴾ )٤٤(م
أن تنسوا  - يا معشر أهل الكتاب، وأنتم تأمرون الناس بالرب، وهو مجاع اخلري  - كيف يليق بكم : الكتاب، ليقول هلم

الكتاب، وتعلمون ما فيه على من قَصر يف أوامر اهللا؟ أنفسكم، فال تأمتروا مبا تأمرون الناس به، وأنتم مع ذلك تتلون 
  .١أفال تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم؛ فتنتبهوا من رقدتكم، وتتبصروا من عمايتكم

 ﴿ يا أَيها الَّذين َآمنوا لم تقُولُونَ ما لَا:ويف آية أخرى، يقول اهللا تعاىل خماطبا املؤمنني من هذه األمة موخبا هلم 
  )الصف(﴾ ) ٣(كَبر مقْتا عند اللَّه أَنْ تقُولُوا ما لَا تفْعلُونَ ) ٢(تفْعلُونَ 

﴿ قَالَ يا قَومِ أَرأَيتم إِنْ كُنت علَى بينة من ربي ورزقَنِي :أنه قال لقومه  ويف آية أخرى أخرب اهللا عن شعيب 
ا بِاللَّه علَيه أُرِيد أَنْ أُخالفَكُم إِلَى ما أَنهاكُم عنه إِنْ أُرِيد إِلَّا الْإِصلَاح ما استطَعت وما توفيقي إِلَّمنه رِزقًا حسنا وما 
 أُنِيب هإِلَيو كَّلْتوهود(﴾ )٨٨(ت(  

عوا هذه احلادثة عن رجل وصفه رسول اهللا فامس.. لتفهموا احملل الذي ترتل فيه هذه اآليات : سكت قليال، مث قال
  يا ابن عباس، إين أريد أن آمر : إنه جاءه رجل، فقال: حدث الضحاك، عن ابن عباس.. أنه ترمجان القرآن

                                                
 .تفسري ابن كثري) ١(
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إن مل ختش أن تفْتضح بثالث آيات من كتاب اهللا : قال. أرجو: أو بلغت ذلك؟ قال: باملعروف وأى عن املنكر، قال
﴿ أتأْمرونَ الناس بِالْبِر وتنسونَ أَنفُسكُم وأَنتم تتلُونَ الْكتاب أَفَال تعقلُونَ :قوله عز وجل : هن؟ قال وما: قال. فافعل

ما لَا ﴿ يا أَيها الَّذين َآمنوا لم تقُولُونَ :قوله تعاىل: قال. فاحلرف الثاين: قال. ال: أحكمت هذه؟ قال) البقرة(﴾ )٤٤(
. فاحلرف الثالث: قال. ال: أحكمت هذه؟ قال) الصف(﴾ ) ٣(كَبر مقْتا عند اللَّه أَنْ تقُولُوا ما لَا تفْعلُونَ ) ٢(تفْعلُونَ 

ذه اآلية؟ أحكمت ه) ٨٨: هود(﴿ وما أُرِيد أَنْ أُخالفَكُم إِلَى ما أَنهاكُم عنه : ﴾ قول العبد الصاحل شعيب : قال
  .١فابدأ بنفسك: قال. ال: قال

.. وينشرون اخلري .. يربون الناس  أسوة برسول اهللا  ذا األسلوب كان تالميذ رسول اهللا .. انظروا 
حىت ال يصبح اتمع جمموعة من األفواه اليت تصيح .. وجيعلون كل فرد يتحمل مسؤوليته جتاه نفسه وجتاه اتمع 

  . أن يكون هناك أي عمل ال من الصائح وال من غريهألجل الصياح من غري
  :وكما أوردت لكم من القرآن سأورد لكم من السنة.. وكما رباهم القرآن الكرمي على هذا ربتهم السنة 

أي : يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى يف النار فتندلق : (خياطب جيله وكل أجيال األمة لقد قال رسول اهللا 
ـ أي أمعاؤها وأحدها قتب بكسر القاف ـ فيدور ا كما يدور احلمار يف الرحى فيجتمع إليه  خترج أقتاب بطنه

أهل النار فيقولون يا فالن ما لك أمل تكن تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر ؟ فيقول بلى كنت آمر باملعروف وال آتيه 
  ٢ )وأى عن املنكر وآتيه

خطباء : من هؤالء يا جربيل؟ قال: شفاههم مبقاريض من نار، قلتمررت ليلة أسري يب بأقوام تقرض : ( وقال
   ٣)أمتك الذين يقولون ما ال يفعلون

من هؤالء يا جربيل ؟ فقال : رأيت ليلة أسري يب رجاال تقرض شفاههم مبقاريض من نار ، فقلت : (وقال 
  .٤)أفال يعقلون اخلطباء من أمتك الذين يأمرون الناس بالرب وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب

فكان مالك بن دينار : ، قال الراوي٥)ما من عبد خيطب خطبة إال اهللا سائله عنها يوم القيامة ما أردت ا: (وقال
أحتسبون أن عيين تقر بكالمي عليكم وأنا أعلم أن اهللا سائلي عنه يوم القيامة يقول ما : إذا حدث ذا بكى، مث يقول

  .على قليب لو مل أعلم أنه أحب إليك مل أقرأ على اثنني أبدا أنت الشهيد : أردت به؟ فأقول
مباذا دخلتم النار؟ فواهللا ما دخلنا اجلنة : إن ناسا من أهل اجلنة ينطلقون إىل أناس من أهل النار فيقولون: ( وقال 

   ٦)إنا كنا نقول وال نفعل: فيقولون.. إال مبا تعلمنا منكم 
ري وينسى نفسه كمثل السراج ـ أو مثل الفتيلة ـ يضيء للناس وحيرق مثل الذي يعلم الناس اخل: ( وقال 

                                                
 .رواه ابن مردويه يف تفسريه )١(
 .رواه البخاري ومسلم   )٢(
 رواه مسلم)   ٣(
، )كلما قرضت عـادت : (بن أيب الدنيا يف رواية رواه ابن أيب الدنيا وابن حبان يف صحيحه واللفظ له والبيهقي، زاد ا)   ٤(

 ).ويقرأون كتاب اهللا وال يعملون به: (ويف أخرى للبيهقي 
 .رواه ابن أيب الدنيا والبيهقي عن احلسن مرسال بسند جيد)   ٥(
 .رواه الطرباين)   ٦(
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   ١)نفسه
   ٢)إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي كل منافق عليم اللسان: ( وقال 
  ٣)إن الرجل ال يكون مؤمنا حىت يكون قلبه مع لسانه سواء وال خيالف قوله عمله ويأمن جاره بوائقه: ( وقال 
أميت مؤمنا وال مشركا، أما املؤمن فيحجزه إميانه ، وأما املشرك فيقمعه كفره ،  إين ال أختوف على: ( وقال 

  ٤)ولكن أختوف عليهم منافقا عامل اللسان يقول ما تعرفون ويعمل ما تنكرون
  أال ترى أن هذه النصوص تكاد تنسخ ما سبق أن ذكرت من النصوص؟: قلنا
بل انشروا .. ولكن ال تكتفوا باإلحسان .. أحسنوا : ناإا تقول ل.. هي تكمل .. هي ال تنسخ .. ال : قال
  .ألنكم إن اقتصرمت على اإلحسان وحده، فقد أسأمت.. اإلحسان 

                                                
 .رواه الطرباين بسند حسن والبزار)  ١(
 . ج م يف الصحيحرواه الطرباين والبزار بسند رجاله حمت)  ٢(
 . رواه األصبهاين)  ٣(
 . رواه الطرباين بسند فيه خمتلف فيه)  ٤(
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  ـ العلماء ١
  لقد ذكرت لنا أن العدل مسؤولية اجلميع، فما مسؤولية العلماء الذين اعتربم رأس األمة املدبر؟: قلنا
  :للعلماء أربع مسؤوليات: قال

  .فالتعليم.. أما األوىل 
  .. فاالجتهاد يف البحث عن وجوه حتقيق العدل .. وأما الثانية 
  .فالسعي لتحقيقه مبا أوتوا من سلطات على األمة وعلى حكام األمة.. وأما الثالثة 

فال ميكن لعامل ممتلئ بالطمع .. فالتضحية يف سبيل حتقيق هذه املسؤوليات باجلاه واملال واملناصب.. وأما الرابعة 
  .أن يوظف علمه يف مصلحة األمة

  :التعليم
  ما تريد باألوىل؟: قلنا 

إنه الذي يسعى لينتشل الرعية من ظلمات اجلهل إىل نور .. العامل احلقيقي هو العامل الذي ال يكتم علمه : قال
  .تطالب اوالرعية اجلاهلة ال تعرف حقوقها، لذلك ال تستطيع أن .. فأعظم جور هو ترك الرعية جلهلها .. العلم

وقد اعتربت هذه النصوص قعود .. لقد ورد يف النصوص املقدسة التأكيد على هذا الواجب املناط بأعناق العلماء 
  :وتوعدت عليه بأشد الوعيد.. العامل عن هذه الوظيفة اخلطرية كتمانا للعلم 

أَنزلْنا من الْبينات والْهدى من بعد ما بيناه  ﴿ إِنَّ الَّذين يكْتمونَ ما: لقد قال اهللا تعاىل يذكره ويشدد يف ذكره
إِلَّا الَّذين تابوا وأَصلَحوا وبينوا فَأُولَئك أَتوب علَيهِم وأَنا ) ١٥٩(للناسِ في الْكتابِ أُولَئك يلْعنهم اللَّه ويلْعنهم اللَّاعنونَ 

الت يمحالر ابالبقرة(﴾ )١٦٠(و (  
  .. انظروا كيف اشترطت اآلية لقبول توبة هؤالء أن يبيبنوا ويعلموا 

إِلَّا ونَ في بطُونِهِم ﴿ إِنَّ الَّذين يكْتمونَ ما أَنزلَ اللَّه من الْكتابِ ويشترونَ بِه ثَمنا قَليلًا أُولَئك ما يأْكُلُ:وقال تعاىل 
 يمأَل ذَابع ملَهو كِّيهِمزلَا يو ةاميالْق موي اللَّه مهكَلِّملَا يو ار١٧٤(الن ( ذَابالْعى ودلَالَةَ بِالْها الضورتاش ينالَّذ كأُولَئ

  )البقرة(﴾ )١٧٥(بِالْمغفرة فَما أَصبرهم علَى النارِ 
ظُهورِهم واشتروا بِه ثَمناً  وإِذْ أَخذَ اللَّه ميثَاق الَّذين أُوتوا الْكتاب لَتبيننه للناسِ وال تكْتمونه فَنبذُوه وراَء﴿ :وقال 

  )١٨٧:آل عمران(قَليالً فَبِئْس ما يشترونَ ﴾ 
من سئل : (  ديد الذي ينتظر القاعدين عن وظيفة التعليم، قال عن العذاب الش وعلى هذا النهج أخرب النيب 

عن علم فكتمه جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار ، ومن قال يف القرآن بغري ما يعلم جاء يوم القيامة ملجما بلجام 
  ١)من نار

                                                
من كتم علما أجلمـه اهللا  : ( وخرب : رواه أبو يعلى بسند صحيح والطرباين شطره األول بسند جيد، قال احلافظ املنذري)  ١(

م كجابر وأنس وابين عمر ومسعود وعمرو بن عنبسـة  ، وروي عن مجاعة من الصحابة رضي اهللا عنه)يوم القيامة بلجام من نار
 ) مما ينفع اهللا به يف أمر الناس يف الدين: ( وعلي بن طلق وغريهم ، وأيب سعيد اخلدري بزيادة 
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  ١)إذا لعن آخر هذه األمة أوهلا فمن كتم حديثا فقد كتم ما أنزل اهللا:(  وقال 
   ٢)مثل الذي يتعلم العلم مث ال حيدث به كمثل الذي يكرت الكرت مث ال ينفق منه: (  وقال

 –عز وجل  - ناصحوا يف العلم فإن خيانة أحدكم يف علمه أشد من خيانته يف ماله ، وإن اهللا : (  وقال 
   ٣)مسائلكم

ما بال أقوام ال : ( قالخطب ذات يوم خطبة، فأثىن على طوائف من املسلمني خريا، مث ويف احلديث أنه 
يفقهون جريام وال يعلموم وال يأمروم وال ينهوم ، وما بال أقوام ال يتعلمون من جريام وال يتفقهون وال 
يتعظون ، واهللا ليعلمن قوم جريام ، ويفقهوم ، ويعظوم ، ويأمروم ، وليتعلمن قوم من جريام ويتفقهون 

األشعريني هم قوم فقهاء وهلم جريان : من ترون عىن ؤالء؟ قالوا : ، مث نزل، فقال قوم)العقوبةويتعظون أو ألعاجلنهم 
يا رسول اهللا ذكرت خبري وذكرتنا : ، فقالوا جفاة من أهل املياه واألعراب ، فبلغ ذلك األشعريني، فأتوا رسول اهللا 

يعظنهم ، وليأمرم ولينهوهم وليتعلمن قوم من جريام ، ليعلمن قوم جريام وليفقهنهم ول: ( بشر، فما بالنا؟ فقال 
يا رسول اهللا أنعظ غرينا ؟ فأعاد قوله عليهم ، وأعادوا : ، فقالوا)ويتفقهون ، ويتعظون أو ألعاجلنهم العقوبة يف الدنيا

وهم، مث قرأ رسول أمهلنا سنة فأمهلهم سنة ليفقهوهم ويعلموهم ويعظ: أنعظ غرينا ؟ فقال ذلك أيضا، فقالوا : قوهلم
نوا ﴿ لُعن الَّذين كَفَروا من بنِي إِسرائيلَ علَى لسان داوود وعيسى ابنِ مريم ذَلك بِما عصوا وكَا:هذه اآلية  اهللا 

  ٤)املائدة(﴾ )٧٩(علُونَ كَانوا لَا يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما كَانوا يفْ) ٧٨(يعتدونَ 
  :االجتهاد

  فما تريد بالثانية؟.. عرفنا املسؤولية األوىل : قلنا
  .. وال يكتفي بالتقليد يف علمه .. العامل هو الذي ال يتوقف يف علمه : قال

العامل احلقيقي هو الذي جيتهد ليحل كل معضلة، ويرفع كل مشكلة، ويسد كل ثغرة، وال يترك أي فرصة 
  .وال ألبواب الشيطان أن تفسد األمة أو تنحرف ا للشيطان

إن مثل ما بعثين اهللا به من اهلدى والعلم كمثل غيث أصاب :( أصناف العلماء، فقال  لقد ذكر رسول اهللا 
 ا أرضاً فكانت منها طائفةٌ طيبةٌ، قبلت املاء فأنبتت الكأل والعشب الكثري، وكان منها أجادب أمسكت املاء، فنفع اهللا

فذلك مثل . وأصاب طائفةٌ منها أخرى، إمنا هي قيعان ال متسك ماًء وال تنبت كأل. الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا
من فقه يف دين اهللا، ونفعه مبا بعثين اهللا به، فعلم وعلم، ومثل من مل يرفع بذلك رأساً، ومل يقبل هدى اهللا الذي أرسلت 

  ٥)به
  :مثرتني صاحلتني، ومثرة فاسدة ففي هذا احلديث ذكر رسول اهللا 

                                                
 . رواه ابن ماجه وفيه انقطاع)  ١(
 . رواه الطرباين بإسناد فيه ابن أيب هليعة)  ٢(
 . دا اختلف فيهرواه الطرباين بسند رواته ثقات إال واح)  ٣(
 . رواه الطرباين يف الكبري)  ٤(
 . رواه البخاري ومسلم) ٥(
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أما الثمرة األوىل، وهي أصلح الثمار وأكملها، فهي مثرة انتفعت بالعلم انتفاعا عظيما، حيث أنبتت من غيثه الكأل 
  .والعشب الكثري الذي انتفع به اإلنسان وغري اإلنسان

  .هم وزرعهموأما الثمرة الثانية، فأمسكت من املاء ما انتفع به الناس بعد ذلك يف سقي
  .فلم تنبت كأل، ومل تسق عطشانا.. وأما الثمرة الثالثة، فلم تنتفع بشيء 

فال خري يف علم ال .. يف هذا احلديث يدعوا العلماء ألن ينبتوا من علمهم الكأل والعشب الكثري  فالرسول 
  .ينبت شعرا، وال ينمي خريا

بني كلتا  قد مجع  النيب .. مل إال باالجتهاد ولكن العلم ال يكت.. ميكن أن يكون حفظة للعلم .. نعم 
نضر اهللا عبدا مسع مقاليت فوعاها، مث بلغها عين، فرب حامل فقه غري فقيه، ورب حامل فقه إىل من :( الناحيتني، فقال 

  ١)هو أفقه منه
  أذلك يف الدين أم يف الدنيا؟: قلنا
ألن املطلوب منا أن نعمر الدنيا بالدين، ال أن .. دين كل العلوم عندنا علوم .. ليس يف اإلسالم دين ودنيا : قال

وكما ينبغي أن نبغض أم اخلبائث، .. والدنيا بالدين أم الطيبات.. فالدنيا بال دين أم اخلبائث .. نفصل الدنيا عن الدين 
  .فينبغي أن حنب أم الطيبات

  :احلسبة
  فما تريد بالثالثة؟.. عرفنا املسؤولية الثانية : قلنا
ال حيول بينه وبني ذلك حجب وال .. العامل املعلم اتهد هو الذي يبلغ ما أداه إليه اجتهاده إىل أويل األمر : قال

  .. عسكر وال سيوف 
سيكون أمراء من بعدي يعرفون وينكرون فمن نابذهم جنا : ( بذلك بصيغ شىت، فقال لقد أمر رسول اهللا 

   ٢)ومن اعتزهلم سلم ومن خالطهم هلك
سيكون بعدي أمراء يكذبون ويظلمون فمن صدقهم بكذم وأعام على ظلمهم فليس مين ولست منه  : (وقال

   ٣)ومل يرد على احلوض
  ٤)ستكون امراء فتعرفون وتنكرون ، فمن كره برئ ، ومن أنكر سلم ولكن من رضي وتابع:( وقال

ريون وأصحاب يأخذون بسنته ويتقدون ما من نيب بعث اهللا يف أمة من قبلي إال كان له من أمته حوا: ( وقال 
بأمره ، مث إا ختلف منهم من بعدهم خلوف يقولون ما ال يفعلون ، ويفعلون ما ال يأمرون ، فمن جاهدهم بيده فهو 

  ٥)مؤمن ، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ، ليس وراء ذلك من االميان حبة خردل
: يا رب خشيت الناس ، فيقول : حدكم نفسه أن يرى أمر اهللا تعاىل فيه مقال ، فال يقول ال حيقرن أ: ( وقال 

                                                
 .رواه أمحد وابن ماجة) ١(
 .رواه الطرباين وفيه هياج بن بسطام وهو ضعيف)   ٢(
 .رواه النسائي والترمذي وصححه واحلاكم)   ٣(
 . رواه مسلم وأبو داود)  ٤(
 . رواه أمحد ومسلم)  ٥(



 ٣٨٨ 

  ١)فاياي كنت أحق أن ختشى
  ٢)أفضل اجلهاد كلمة حق عند سلطان جائر: ( وقال 
  ٣)االمر باملعروف ، والنهى عن املنكر ، والصدق يف مواطن الصرب ، وشنآن الفاسق: اجلهاد أربع : (وقال 

  .إن ما تذكره من النصوص إما أن يكون ضعيفا، أو يكون منسوخا: مناقال رجل 
  وكيف عرفت ذلك؟: قال

هل ترى أن كل أولئك الذين يسكتون على السالطني بل يؤيدوم يف جورهم مل تبلغهم هذه : قال الرجل
  .األحاديث
  .بلى بلغتهم: قال

  فهم يرون ضعفها إذن، أو يرون نسخها؟: قال الرجل
  .. لقد نسخوا هذه النصوص بأهوائهم .. ولكنهم يرون ضعف أنفسهم .. هم ال يرون ضعفها  ..ال : قال

  :سأخربك عن مواقف العلماء الفحول الذين مل خيتلف يف علمهم أحد من الناس: سكت قليال، مث قال
ائتوين برجل : لقد روي أن هشام بن عبد امللك قدم حاجاً إىل مكة، فلما دخلها قال..  ٤طاووس اليماينمنهم 

من التابعني، فأيت بطاوس اليماين، فلما دخل عليه خلع نعليه حباشية : يا أمري املؤمنني قد تفانوا فقال: من الصحابة فقيل
كيف أنت يا : السالم عليك يا هشام، ومل يكنه وجلس بإزائه، وقال: بساطه، ومل يسلم عليه بإمرة املؤمنني، ولكن قال

يا : أنت يف حرم اهللا وحرم رسوله وال ميكن ذلك، فقال له: ديداً حىت هم بقتله؛ فقيل لههشام؟ فغضب هشام غضباً ش
خلعت نعليك حباشية : وما الذي صنعت؟ فازداد غضباً وغيظاً؛ قال: طاوس ما الذي محلك على ما صنعت؟ قال

كيف أنت يا : ذين، وقلتبساطي ومل تقبل يدي، ومل تسلم علي بإمرة املؤمنني، ومل تكنين، وجلست بإزائي بغري إ
أما ما فعلت من خلع نعلي حباشية بساطك، فإين أخلعهما بني يدي رب العزة كل يوم مخس مرات وال : هشام؟ قال

فإين مسعت أمري املؤمنني علي بن أيب طالب ـ رضي اهللا عنه ـ ) مل تقبل يدي(يعاقبين وال يغضب علي، وأما قولك 
، )مل تسلم علي بإمرة املؤمنني(إال امرأته من شهوة أو ولده من رمحة، وأما قولك  ال حيل لرجل أن يقبل يد أحد: يقول

: ، فإن اهللا تعاىل مسى أنبياءه وأولياءه فقال)مل تكنين(فليس كل الناس راضني بإمرتك، فكرهت أن أكذب، وأما قولك 
فإين ) جلست بإزائي(، وأما قولك )١:املسد(﴾ ﴿ تبت يدا أَبِي لَهبٍ وتب :يا حيىي يا عيسى، وكىن أعداءه فقال 

إذا أردت أن تنظر إىل رجل من أهل النار، فانظر إىل رجل : (مسعت أمري املؤمنني علياً ـ رضي اهللا عنه ـ يقول
إن يف : (مسعت من أمري املؤمنني علي ـ رضي اهللا عنه ـ يقول: عظين، فقال: ، فقال له هشام)جالس وحوله قوم قيام

                                                
 . ن ماجةرواه أمحد واب)  ١(
 . رواه أمحد وابن ماجة وغريمها)  ٢(
 . رواه أبو نعيم يف احللية)  ٣(
 الدين يف تفقها التابعني، أكابر من)  ه ١٠٦ - ٣٣( الرمحن عبد أبو بالوالء، اهلمداين، اخلوالين كيسان بن هو طاووس)   ٤(

 حاجا تويف. .اليمن يف ومنشأه ومولده الفرس، من لهأص ..وامللوك اخللفاء وعظ على وجرأة العيش، يف وتقشفا للحديث، ورواية
 ابـن  قـال  واالمراء، امللوك من القرب يأىب وكان. .عليه فصلى السنة، تلك حاجا امللك عبد بن هشام وكان مبىن، أو باملزدلفة

 .والثوري وطاووس، ذر، أبو: ثالثة السلطان متجنبو: عيينة
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  .، مث قام منصرفا)ت كالقالل وعقارب كالبغال تلدغ كل أمري ال يعدل يف رعيتهجهنم حيا
: قال.. وأن يفعل به ، كنت ال أزال أقول أليب أنه ينبغي أن خيرج على هذا السلطان: وحدث ابن طاووس قال

ن من أخبث فخرجنا حجاجا، فرتلنا يف بعض القرى وفيها عامل ـ يعين ألمري اليمن ـ يقال له ابن جنيح، وكا
مث كلمه ، فجاء ابن جنيح  فقعد بني يدي طاووس فسلم عليه فلم جيبه، فشهدنا صالة الصبح يف املسجد، عماهلم

: وقلت له، فلما رأيت ما به قمت اليه فمددت يده وجعلت أسائله، مث عدل اىل الشق اآلخر فأعرض عنه، فأعرض عنه
فمضى أيب ال يقول يل شيئا فلما : قال. معرفته يل فعلت ما رأيت، بلى: فقال العامل، إن أبا عبد الرمحن مل يعرفك

  .أي لكع بينما أنت زعمت تريد أن خترج عليهم بسيفك مل تستطع أن حتبس عنه لسانك: دخلت املرتل قال
أردت أن : وروي أن اخلليفة سليمان بن عبد امللك جاء يوما اىل طاووس فلم ينظر اليه، فقيل له يف ذلك، فقال

  .م أن هللا رجاال يزهدون فيما لديهيعل
أطرق ساعة  مث التفت اىل ، وروي أن أبا جعفر املنصور استدعى طاووس ومعه مالك بن أنس، فلما دخال عليه

أشد الناس عذابا يوم القيامة : (  حدثين أيب أن رسول اهللا : حدثين عن أبيك يا طاووس، فقال: طاووس، فقال له
  )فأدخل عليه اجلور يف عدلهرجل أشركه اهللا يف حكمه 

  .عظين يا طاووس: فقال، فضممت ثيايب خمافة أن ميألين من دمه، مث التفت اليه أبو جعفر: قال مالك
الَّتي لَم ) ٧(إِرم ذَات الْعماد ) ٦(﴿ أَلَم تر كَيف فَعلَ ربك بِعاد :ان اهللا تعاىل يقول ، نعم يا أمري املؤمنني: قال

خي ي الْبِلَادا فثْلُهم ٨(لَق ( ادبِالْو رخوا الصابج ينالَّذ ودثَمو)٩ ( ادتي الْأَونَ ذوعرفو)١٠ ( ي الْبِلَادا فوطَغ ينالَّذ)١١ (
 ادا الْفَسيهوا ف١٢(فَأَكْثَر ( ٍذَابطَ عوس كبر هِملَيع بفَص)١٣ (كبإِنَّ ر  ادصرلَبِالْم)الفجر(﴾ )١٤(  

فأمسك ساعة حىت اسود ، ناولين الدواة: فضممت ثيايب خمافة أن ميألين من دمه، فأمسك عنه مث قال: قال مالك
أخشى أن : ما مينعك أن تناولنيها؟ فقال: ناولين هذه الدواة، فأمسك عنه، فقال، يا طاووس: مث قال، ما بيننا وبينه

  .قوما عين: فلما مسع ذلك قال.  فأكون شريكك فيهاتكتب ا معصية هللا
  .فما زلت أعرف لطاووس فضله: قال مالك.. ذلك ما كنا نبغ منذ اليوم: قال طاووس

دخل على معاوية وعليه مشلة ومدرعة صوف، فلما مثل بني يديه اقتحمته عينه ..  ١األحنف بن قيسومنهم 
ألمري، أهل البصرة عدد يسري وعظم كسري، مع تتابع من احملول واتصال من أيها ا: فقال األحنف! مه: فأقبل عليه فقال

وبلغ به املخنق؛ فإن رأى األمري أن ينعش الفقري وجيرب الكسري . الدخول، فاملكثر منها قد أطرق واملقل منها قد أملق
أال وإن السيد من . ألواءويسهل العسري، ويصفح عن الدخول ويداوي احملول، ويأمر بالعطاء ليكشف البالء ويزيل ال

يعم وال خيص، ويدعو اجلفلى وال يدعو النقرى، إن أحسن إليه شكر وإن أسيء إليه غفر، مث يكون من وراء الرعية 
  . عماداً يدفع عنهم امللمات ويكشف عنهم املعضالت

                                                
 وأحد متيم، سيد) ه ٧٢ - ه ق ٣( حبر أبو التميمي، املنقري السعدي املري حصني بن معاوية بن قيس بن هو األحنف)   ١(

 علـى  ووفـد .  .يره ومل  النيب وأدرك البصرة يف ولد. .احللم يف به املثل يضرب. .الفاحتني الشجعان الفصحاء الدهاة العظماء
 واعتزل خراسان يف الفتوح وشهد البصرة، إىل فعاد له وأذن عاما، فمكث عمر، فاستبقاه املدينة، يف إليه، اخلالفة آلت حني عمر،
 بالكوفـة  عليـه  فوقد) العراق أمري( الزبري بن ملصعب صديقا وكان. .خراسان وويل. .علي مع صفني شهد مث اجلمل، يوم الفتنة
 .والبلدان واالدب التاريخ كتب يف متفرقة وكلماته وخطبه جدا، كثرية أخبار. .عنده وهو فيها فتويف
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اتق اهللا فقد : الارفع إلينا حاجتك، فق: أدخل على أيب جعفر املنصور مبىن فقال له..  ١سفيان الثوريومنهم 
إمنا أنزلت هذه املرتلة بسيوف : ارفع إلينا حاجتك، فقال: مألت األرض ظلماً وجوراً، فطأطأ رأسه مث رفعه فقال

ارفع إلينا : املهاجرين واألنصار، وأبناؤهم ميوتون جوعاً فاتق اهللا وأوصل إليهم حقوقهم، فطأطأ رأسه مث رفعه فقال
بضعة عشر درمهاً، وأرى : كم أنفقت؟ قال: ب ـ رضي اهللا عنه ـ فقال خلازنهحج عمر بن اخلطا: حاجتك، فقال

  .ههنا أمواالً ال تطيق اجلمال محلها، وخرج
ملا ويل هارون الرشيد اخلالفة زاره العلماء فهنأوه مبا صار إليه من أمر اخلالفة، : وحدث أبو عمران اجلوين قال

السنية، وكان قبل ذلك جيالس العلماء والزهاد، وكان يظهر النسك ففتح بيوت األموال، وأقبل جييزهم باجلوائز 
والتقشف، وكان مؤاخياً لسفيان بن سعيد بن املنذر الثوري قدمياً، فهجره سفيان ومل يزره، فاشتاق هارون إىل زيارته 

بسم : (كتاباً يقول فيه ليخلو به وحيدثه، فلم يزره ومل يعبأ مبوضعه وال مبا صار إليه، فاشتد ذلك على هرون فكتب إليه
اهللا الرمحن الرحيم من هرون الرشيد أمري املؤمنني إىل أخيه سفيان بن سعيد بن املنذر أما بعد، يا أخي قد علمت أن اهللا 
تبارك وتعاىل واخى بني املؤمنني، وجعل ذلك فيه وله، واعلم أين قد واخيتك مواخاة مل أصرم ا حبلك، ومل أقطع 

نطو لك على أفضل احملبة واإلرادة، ولوال هذه القالدة اليت قلدنيها اهللا ألتيتك ولو حبوا ملا أجد لك منها ودك، وإين م
يف قليب من احملبة، واعلم يا أبا عبد اهللا أنه ما بقي من إخواين وإخوانك أحد إال وقد زارين وهنأين مبا صرت إليه، وقد 

فرحت به نفسي وقرت به عيين، وإين استبطأتك فلم تأتين، وقد فتحت بيوت األموال وأعطيتم من اجلوائز السنية ما 
كتبت لك كتاباً شوقاً مين إليك شديداً، وقد علمت يا أبا عبد اهللا ما جاء يف فضل املؤمن وزيارته ومواصلته، فإذا ورد 

  )عليك كتايب فالعجل العجل
علي برجل من الباب، : وخشونته، فقالفلما كتب الكتاب التفت إىل من عنده فإذا كلهم يعرفون سفيان الثوري 

يا عباد خذ كتايب هذا فانطلق به إىل الكوفة، فإذا دخلتها فسل عن : فأدخل عليه رجل يقال له عباد الطالقاين، فقال
قبيلة بين ثور، مث سل عن سفيان الثوري، فإذا رأيته فالق كتايب هذا إليه وع بسمعك وقلبك مجيع ما يقول، فأحص 

  . ره وجليله لتخربين بهعليه دقيق أم
فأخذ عباد الكتاب وانطلق به حىت ورد الكوفة، فسأل عن القبيلة، فأرشد إليها، مث سأل عن سفيان، فقيل له هو 

  .يف املسجد
أعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم وأعوذ : فأقبلت إىل املسجد، فلما رآين قام قائما، وقال: قال عباد

  . يطرق إال خبري بك اللهم من طارق
فوقعت الكلمة يف قليب فجرحت، فلما رآين نزلت بباب املسجد قام يصلي ومل يكن وقت صالة ، : قال عباد 

فربطت فرسي بباب املسجد، ودخلت فإذا جلساؤه قعود قد نكسوا رؤوسهم كأم لصوص قد ورد عليهم السلطان 
ردوا السالم علي برؤوس األصابع، فبقيت واقفاً فما منهم فهم خائفون من عقوبته، فسلمت فما رفع أحد إىل رأسه و

                                                
أمـري  . من بين ثور بن عبـد منـاة   . ، هو سفيان بن سعيد بن مسروق ، الثوري )هـ ١٦١ - ٩٧( سفيان الثوري )   ١(

كان راسا يف التقوي ، طلبة املنصور مث املهدي مث ليلي احلكم ، فتواري منهما سـنني ، ومـات بالبصـرة    . املؤمنني يف احلديث 
؛ ١/٢٥٠؛ واجلـواهر املضـية   ٣/١٥٨األعالم للرزكلـي  : انظر) (مع الصغرياجلا(؛ و) اجلامع الكبري(من مصنفاته .. مستخفيا 

 ) ٩/١٥١وتاريخ بغداد 
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إن املصلي هو سفيان، فرميت : أحد يعرض على اجللوس، وقد عالين من هيبتهم الرعدة ومددت عيين إليهم فقلت
  . بالكتاب إليه

ه فلما رأى الكتاب ارتعد وتباعد منه كأنه حية عرضت له يف حمرابه، فركع وسجد وسلم وأدخل يده يف كم
يأخذه بعضكم يقرؤون فإين أستغفر اهللا أن أمس شيئاً : ولفها بعباءته وأخذه، فقلبه بيده مث رماه إىل من كان خلفه وقال

  . مسه ظامل بيده
فأخذه بعضهم فحله كأنه خائف من فم حية تنهشه، مث فضه وقرأه، وأقبل سفيان يتبسم تبسم : قال عباد

يا أبا عبد اهللا إنه خليفة فلو كتبت : وه واكتبوا إىل الظامل يف ظهر كتابه، فقيل لهأقلب: املتعجب فلما فرغ من قراءته قال
اكتبوا إىل الظامل يف ظهر كتابه فإن كان اكتسبه من حالل فسوف جيزى به، وإن كان : فقال. إليه يف قرطاس نقي

: ما نكتب؟ فقال: فقيل له. اكتسبه من حرام فسوف يصلى به وال يبقى شيء مسه ظامل عندنا فيفسد علينا ديننا
بسم اهللا الرمحن الرحيم، من العبد املذنب سفيان بن سعيد بن املنذر الثوري إىل العبد املغرور باآلمال هرون : (اكتبوا

فإين قد كتبت إليك أعرفك أين قد صرمت حبلك وقطعت ودك وقليت : أما بعد. الرشيد الذي سلب حالوة اإلميان
داً عليك بإقرارك على نفسك يف كتابك مبا هجمت به على بيت مال املسلمني فأنفقته موضعك فإنك قد جلعتين شاه

أما إين قد . يف غري حقه وأنفذته يف غري حكمه، مث مل ترض مبا فعلته وأنت ناء عين حىت كتبت إيل تشهدين على نفسك
يدي اهللا تعاىل، يا هرون  شهدت عليك أنا وإخواين الذين شهدوا قراءة كتابك وسنؤدي الشهادة عليك غداً بني

هجمت على بيت مال املسلمني بغري رضاهم، هل رضي بفعلك املؤلفة قلوم والعاملون عليها يف أرض اهللا تعاىل 
وااهدون يف سبيل اهللا وابن السبيل؟ أم رضي بذلك محلة القرآن وأهل العلم واألرامل واأليتام؟ أم هل رضي بذلك 

مئزرك وأعد للمسألة جواباً وللبالء جلباباً، واعلم أنك تقف بني يدي احلكم العدل  خلق من رعيتك؟ فشد يا هرون
فقد رزئت يف نفسك إذ سلبت حالوة العلم والزهد ولذيذ القرآن وجمالسة األخيار ورضيت لنفسك أن تكون ظاملاً 

تشبهت باحلجبة برب العاملني، وللظاملني إماماً، يا هرون قعدت على السرير ولبست احلرير وأسبلت ستراً دون بابك و
! مث أقعدت أجنادك الظلمة دون بابك وسترك، يظلمون الناس وال ينصفون؟ يشربون اخلمور ويضربون من يشرا

أفال كانت هذه األحكام عليك وعليهم قبل أن حتكم ا على ! ويزنون وحيدون الزاين؟ ويسرقون ويقطعون السارق
﴿ احشروا الَّذين ظَلَموا وأَزواجهم وما كَانوا :نادى املنادي من قبل اهللا تعاىل  الناس؟ فكيف بك يا هرون غداً إذا

، أي )الصافات(﴾ )٢٤(وقفُوهم إِنهم مسئُولُونَ ) ٢٣(من دون اللَّه فَاهدوهم إِلَى صراط الْجحيمِ ) ٢٢(يعبدونَ 
بني يدي اهللا تعاىل ويداك مغلولتان إىل عنقك ال يفكهما إال عدلك وإنصافك، الظلمة وأعوان الظلمة، فقدمت 

والظاملون حولك وأنت هلم سابق وإمام إىل النار، كأين بك يا هرون وقد أخذت بضيق اخلناق ووردت املساق وأنت 
فوق ظلمة، فاحتفظ ترى حسناتك يف ميزان غريك وسيئات غريك يف ميزانك زيادة عن سيئاتك، بالء على بالء وظلمة 

بوصييت واتعظ مبوعظيت اليت وعظتك ا، واعلم أين قد نصحتك وما أبقيت لك يف النصح غاية، فاتق اهللا يا هرون يف 
يف أمته وأحسن اخلالفة عليهم، واعلم أن هذا األمر لو بقي لغريك مل يصل إليك وهو صائر  رعيتك، واحفظ حممدا 

لها واحد بعد واحد فمنهم من تزود زاداً نفعه ومنهم من خسر دنياه وآخرته، وإين إىل غريك، وكذا الدنيا تنتقل بأه
  )أحسبك يا هرون ممن خسر دنياه وآخرته فإياك إياك أن تكتب يل كتاباً بعد هذا فال أجيبك عنه والسالم

وقعت املوعظة  فألقي إيل الكتاب منشوراً غري مطوي وال خمتوم فأخذته وأقبلت إىل سوق الكوفة وقد: قال عباد
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يا قوم من يشتري رجالً هرب من اهللا إىل اهللا؟ فأقبلوا إيل : يا أهل الكوفة، فأجابوين فقلت هلم: من قليب فناديت
فأتيت بذلك ونزعت : ال حاجة يل يف املال ولكن جبة صوف خشنة وعباءة قطوانية، قال: بالدنانري والدراهم، فقلت

ه مع أمري املؤمنني وأقبلت أقود الربذون وعليه السالح الذي كنت أمله حىت ما كان علي من اللباس الذي كنت ألبس
  .مث استؤذن يل. أتيت باب أمري املؤمنني هرون حافياً راجالً، فهزأ يب من كان على باب اخلليفة

فلما دخلت عليه وبصر يب على تلك احلالة قام وقعد، مث قام قائماً وجعل يلطم رأسه ووجهه ويدعو بالويل 
انتفع الرسول وخاب املرسل مايل وللدنيا مايل ومللك يزول عين سريعاً؟ مث ألقيت الكتاب إليه منشوراً : احلزن ويقولو

  . كما دفع إيل
يا أمري املؤمنني لقد اجترأ عليك : فأقبل هرون يقرؤه ودموعه تنحدر من عينيه ويقرأ ويشهق، فقال بعض جلسائه

اتركونا يا عبيد : فقال هرون. يد، وضيقت عليه السجن كنت جتعله عربة لغريهسفيان فلو وجهت إليه فأثقلته باحلد
  . الدنيا، املغرور من غررمتوه والشقي من أهلكتموه، وإن سفيان أمة وحده فاتركوا سفيان وشأنه

  . مث مل يزل كتاب سفيان إىل جنب هرون يقرؤه عند كل صالة حىت تويف رمحه اهللا
يا أمري املؤمنني إمنا الدنيا سوق من األسواق، فمنها خرج : لعمر بن عبد العزيز قال..  ١حممد بن كعبومنهم 

الناس مبا رحبوا فيها آلخرم وخرجوا مبا يضرهم، فكم من قوم غرهم مثل الذي أصبحت فيه حىت أتاهم املوت 
ا إىل من ال يعذرهم؟ فانظر فخرجوا من الدنيا مرملني، مل يأخذوا من الدنيا لآلخرة، فأخذ ماهلم من ال حيمدهم وصارو

إىل الذي حتب أن يكون معك فقدمه بني يديك حىت خترج إليه، وانظر الذي تكره أن يكون معك إذا قدمت فابتغ به 
البدل حيث جيوز البدل، وال تذهنب إىل سلعة قد بارت على غريك ترجو رواجها عندك، يا أمري املؤمنني افتح األبواب 

  .وموسهل احلجاب وانصر املظل
يا عمر، ثالث من كن فيه فقد : دخل على عمر بن عبد العزيز فقال له..  احلسن بن حممد بن احلسنيومنهم 

من إذا رضي مل : وجثى على ركبتيه، فقال احلسن! إيه أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة: فقال عمر. استكمل اإلميان
  . ومن إذا قدر مل يتناول ما ليس له يدخله رضاه يف باطل، ومن إذا غضب مل خيرجه غضبه عن احلق،

يا ابن شهاب ما حديث حيدثنا به أهل : دخل على الوليد بن عبد امللك فقال..  ٢ابن شهاب الزهريومنهم 
حدثونا أن اهللا تبارك وتعاىل إذا استرعى عبداً رعية كتب له احلسنات ومل : وما هو يا أمري املؤمنني؟ قال: الشام؟ قال

                                                
، هو حممد بن كعب بن سليم بن أسد ، أبو محزة ، وقيل أبو عبـد اهللا ،  )هـ  ١٠٨؟ ــ ( حممد بن كعب القرظي )  ١(

. طالب وابن مسعود وعمرو بن العـاص ، وغريهـم   روى عن العباس ابن عبد املطلب وعلي بن أيب . القرظي الكويف مث املدين 
  .روى عنه أخوه عثمان واحلكم بن عتيبة وموسى بن عبيدة وأبو جعفر اخلصمي وغريهم 

كان ثقة عاملاً كثري احلديث ورعاً وكان يقـص يف  : قال ابن سعد . كان من أفاضل أهل املدينة علماً وفقهاً : وقال ابن حبان 
، وشـذرات   ٩/٤٢١ذيب التهـذيب  : انظر(صحابه سقف ، فمات هو ومجاعة معه حتت اهلدم املسجد فسقط عليه وعلى أ

 ) ١/١٣٦الذهب 
. من بين زهرة ، مـن قـريش   . ، هو حممد بن مسلم بن عبد اهللا بن شهاب )هـ  ١٢٤ - ٥٨( ابن شهاب الزهري )  ٢(

قال أبو .. األحاديث النبوية، ودون معها فقه الصحابة هو من أوائل من دون. تابعي من كبار احلفاظ والفقهاء مدين سكن الشام 
ـذيب  : انظـر . (وأخذ عنه مالك بن أنس وطبقته. أخذ عن بعض الصحابة .. حديث )  ٢٢٠٠(مجيع حديث الزهري: داود 

 ) ٧/٣١٧؛ واألعالم للزركلي  ١/٤٥١؛ والوفيات  ١/١٠٢؛ وتذكرة احلفاظ ٤٥١ـ  ٩/٤٤٥التهذيب 



 ٣٩٣ 

. بل نيب خليفة: أنيب خليفة أقرب إىل اهللا أم خليفة ليس بنيب؟ قال! كذبوا يا أمري املؤمنني: قال! تيكتب عليه السيئا
﴿ يا داود إِنا جعلْناك خليفَةً في الْأَرضِ :أنا أحدثك يا أمري املؤمنني مبا ال شك فيه، قال اهللا تعاىل لنبيه داود : قال

شديد بِما  حق وال تتبِعِ الْهوى فَيضلَّك عن سبِيلِ اللَّه إِنَّ الَّذين يضلُّونَ عن سبِيلِ اللَّه لَهم عذَابفَاحكُم بين الناسِ بِالْ
إن  :يا أمري املؤمنني، هذا وعيد اهللا لنيب خليفة فما ظنك خبليفة غري نيب؟ فقال الوليد).. ٢٦:ص) (نسوا يوم الْحسابِ

  .الناس ليفرونا عن ديننا
أنا شقيق، ولست : أنت شقيق الزاهد؟ فقال: دخل على هارون الرشيد فقال له..  ١شقيق البلخيومنهم 

إن اهللا تعاىل قد أجلسك مكان الصديق، وأنه يطلب منك مثل صدقة، وأنه أعطاك : فقال. أوصين: فقال له.. بزاهد
بني احلق والباطل مثله، وأنه أقعدك موضع عثمان ذي النورين وهو  موضع عمر الفاروق، وأنه يطلب منك الفرق

: فقال له.. يطلب منك مثل حيائه وكرمه، وأعطاك موضع علي وهو يطلب منك مثل العلم والعدل كما يطلب منه
ثالثة اعلم أنا هللا تعاىل داراً تعرف جبهنم، وأنه قد جعلك بواب تلك الدار، وأعطاك . نعم: فقال. زدين من وصيتك

أشياء بيت املال والسوط والسيف، وأمرك أن متنع اخللق من دخول النار ذه الثالثة، فمن جاء حمتاجاً فال متنعه من 
بيت املال، ومن خالف أمر ربه فأدبه بالسوط، ومن قتل نفساً بغري حق فاقتله بالسيف بإذن ويل املقتول، فإن مل تفعل 

إمنا مثلك كمثل معني املاء، وسائر العلماء : فقال. زدين: فقال له.. ملتقدم إىل البوارما أمرك فأنت الزعيم ألهل النار، وا
  .يف العامل كمثل السواقي، فإذا كان املعني صافياً ال يضر كدر السواقي، وإذا كان املعني كدراً ال ينفع صفاء السواقي

املؤمنني إن اهللا مل يرض خلالفته يف عباده يا أمري : فقال.. عظين: قال له هارون الرشيد..  ٢ابن السماكومنهم 
يا أمري املؤمنني .. وأوىل الناس بذلك غريك، فال ترض من نفسك إال ما رضي به عنك، فإنك ابن عم رسول اهللا 

يا أمري املؤمنني من أذاقته الدنيا حالوا بركون منه .. من طلب فكاك رقبته يف مهلة من أجله كان خليقاً أن يعتق نفسه
يا أمري املؤمنني ناشدتك اهللا أن تقدم على جنة عرضها السماوات واألرض، .. يها، أذاقته اآلخرة مرارا بتجافيه عنهاإل

يا أمري املؤمنني إنك متوت وحدك وحتاسب وحدك، وإنك ال تقدم إال على .. وقد دعيت إليها وليس لك فيها نصيب
  .وإنك وإيانا لفي دار سفر وجريان ظعن حالة نادم مشغول، وال ختلف إال مفتوناً مغروراً،

بعث إيل هارون، فلما انتهيت إىل باب القصر أخذ حرسيان بضبعي فأعجال يب يف دهليز : وحدث عن نفسه قال
القصر، فلما انتهيت إىل باب القاعة لقيين خصيان ضخمان فأخذاين من احلرسيني فأعجال يب يف قاعة القصر، فانتهيت 

فلما . رفقاً بالشيخ: يه، فتلقاين خصيان دوما فأخذاين فأعجال يب يف البهو، فقال هلما هارونإىل البهو الذي هو ف
فاتق اهللا يف خلقه واحفظ ! يا أمري املؤمنني، ما مر يب يوم منذ ولدتين أمي أتعب من يومي هذا: وقفت بني يديه قلت له

ي اهللا تعاىل أنت فيه أذل من مقامي هذا بني يديك، حممداً يف أمته، وانصح لنفس يف رعيتك، فإن لك مقاماً بني يد
فاضطرب على فراشه حىت نزل إىل : قال. فاتق اهللا واعلم أن من أخذ اهللا وسطواته على أهل املعصية كيت وكيت

فكادت نفسه خترج : يا أمري املؤمنني، هذا ذل الصفة فكيف لو رأيت ذل املعاينة؟ قال: فقلت. مصلى بني يدي فراشه
                                                

. .خراسان يف املشايخ مشاهري من صويف، زاهد) ه ١٩٤ -(... علي أبو البلخي، االزدي علي بن راهيمإب بن شقيقهو )  ١(
 وراء مبا( كوالن غزوة يف استشهد. .ااهدين كبار من وكان. .خراسان بكور) الصوفية( االحوال علوم يف تكلم من أول ولعله
 )النهر
 .من مشاهري الوعاظ اسالعب أبا يكىن السماك بن صبيح بن حممدهو )   ٢(



 ٣٩٤ 

  .أخرجاه فقد أبكى أمري املؤمنني: حيىي للخصينيفقال 
يا أمري املؤمنني إن الذي أكرمك مبا أكرمك به حلقيق عليك أن حتب ما أحبه : مث دخل مرة أخرى فقال له

وتبغض ما أبغضه، فواهللا لقد أحب اهللا داراً وأبغضتها وأبغض داراً وأحببتها، فكأمنا أردت خالف ربك أو أردت 
أمري املؤمنني أن الذي يف يديك لو بقي على من كان قبلك مل يصل إليك، فكذلك ال يبقى لك كما مل  واعلم يا. سواه

  .يبق لغريك، فاتق اهللا يف خالفته واحفظ وصية حممد 
يا أمري املؤمنني أرأيت لو حبست عنك : يا ابن السماك عظين، وبيده شربة من ماء، فقال: وقال له الرشيد مرة

يا أمري املؤمنني أرأيت لو حبس عنك خروجها أكنت تفديها : قال. نعم: تفديها مبلكك؟ قال هذه الشربة أكنت
  !فال خري يف ملك ال يساوي شربة وال بولة: قال. نعم: مبلكك؟ قال
مب أتكلم وقد علمت أن كل كالم : تكلم، قال: دخل على عبد امللك بن مروان فقال له..  ابن أيب مشيلةومنهم 
يرمحك اهللا مل يزل الناس يتواعظون ويتواصون، : لم عليه وبال إال ما كان هللا؟ فبكي عبد امللك مث قالتكلم به املتك
يا أمري املؤمنني إن الناس يف القيامة ال ينجون من غصص مرارا ومعاينة الردى فيها إال من أرضى اهللا : فقال الرجل

  .الكلمات مثاالً نصب عيين ما عشتال جرم ألجعلن هذه : بسخط نفسه؛ فبكى عبد امللك مث قال
واللَّيلِ ) ٣(والشفْعِ والْوترِ ) ٢(ولَيالٍ عشرٍ ) ١(﴿ والْفَجرِ :دخل على املنصور فقرأ ..  ١عمرو بن عبيدومنهم 

الَّتي لَم يخلَق ) ٧(إِرم ذَات الْعماد ) ٦(أَلَم تر كَيف فَعلَ ربك بِعاد ) ٥(هلْ في ذَلك قَسم لذي حجرٍ ) ٤(إِذَا يسرِ 
 ي الْبِلَادا فثْلُه٨(م ( ادبِالْو رخوا الصابج ينالَّذ ودثَمو)٩ ( ادتي الْأَونَ ذوعرفو)١٠ ( ي الْبِلَادا فوطَغ ينالَّذ)١١ (

 ادا الْفَسيهوا ف١٢(فَأَكْثَر (َلع بذَابٍ فَصطَ عوس كبر هِمي)١٣ ( ادصرلَبِالْم كبإِنَّ ر)ملن : ، مث قال)الفجر(﴾ )١٤
فعل مثل فعاهلم، فاتق اهللا يا أمري املؤمنني فإن بأبوابك ناراً تأجج، ال يعمل فيها بكتاب اهللا وال بسنة رسول اهللا، وأنت 

أما واهللا لو علم عمالك أنه !  تصلح دنياهم بفساد آخرتكمسؤول عما اجترحوا وليسوا مسؤولني عما اجترحت، فال
  . ال يرضيك منهم إال العدل لتقرب به إليك من ال يريده

  . فقد غممت أمري املؤمنني! اسكت: فقال له سليمان بن جمالد
وبني أما كفاك أنك خزنت نصيحتك عن أمري املؤمنني حىت أردت أن حتول بينه ! وحيك يا ابن جمالد: فقال عمرو

من ينصحه؟ اتق اهللا يا أمري املؤمنني فإن هؤالء قد اختذوك سلماً إىل شهوام، فأنت كاملاسك بالقرون وغريك حيلب، 
  ! وإن هؤالء لن يغنوا عنك من اهللا شيئاً

أيها األمري قرأت يف بعض الكتب أن اهللا تعاىل يقول ما : دخل على أمري البصرة، فقال..  ٢مالك بن دينارومنهم 

                                                
 ومفتيهـا،  عصـره،  يف املعتزلة شيخ)  ه ١٤٤ - ٨٠( البصري عثمان أبو بالوالء، التيمي باب بن عبيد بن هو عمرو)   ١(
 وزهـده  بعلمه عمرو واشتهر. .البصرة يف للحجاج شرطيا مث نساجا وأبوه فارس، سيب من جده كان. .املشهورين الزهاد وأحد

  ، )عبيد بن عمرو غري صيد، كلكم طالب (: املنصور قال وفيه. .وغريه العباسي املنصور مع وأخباره
 خبليفـة  يسمع ومل املنصور، ورثاه) مكة بقرب( مبران ، تويف) القدرية على الرد(و )التفسري( منها وكتب، وخطب رسائل له
 .سواه دونه، من رثى
من كسـبه، ويكتـب    كان ورعا، يأكل، رواة احلديث من) ه ١٣١ - ٠٠٠(حيىي  مالك بن دينار البصري، أبوهو )   ٢(

 .تويف يف البصرة، املصاحب باالجرة



 ٣٩٥ 

ومن اعز ممن اعتز يب؟ أيها الراعي السوء دفعت إليك غنماً مساناً صحاحاً ! محق من سلطان وما أجهل ممن عصاينأ
أتدري ما الذي جيرئك علينا وجينبنا : فأكلت اللحم ولبست الصوف وتركتها عظاماً تتقعقع، فقال له وايل البصرة

  . يف أيديناقلة الطمع فينا وترك اإلمساك ملا : ال، قال: قال. عنك؟
فقال له .. أن ارفع من ثيابك : ونظر مرة إىل املهلب بن أيب صفرة جير أذياله ويتبختر يف أثواب خيالئه، فناداه

بلى إين أعرفك، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت فيما بني ذلك حتمل : أوما تعرفين؟ قال له مالك: املهلب
  .العذرة

كان واقفاً مع سليمان بن عبد امللك، فسمع سليمان صوت الرعد فجزع ووضع ..  ١عمر بن عبد العزيزومنهم 
هذا صوت رمحته فكيف إذا مسعت صوت عذابه؟ مث نظر سليمان إىل الناس : صدره على مقدمة الرحل، فقال له عمر

  .ابتالك اهللا م: خصماؤك يا أمري املؤمنني فقال له سليمان: ما أكثر الناس، فقال عمر: فقال
حج سليمان بن عبد امللك ومعه عمر بن عبد العزيز، فلما أشرفا على عقبة عسفان نظر : ل حيىي بن سعيدوقا

أرى دنيا عريضة يأكل بعضها بعضاً، وأنت : يا عمر كيف ترى؟ قال: سليمان إىل السرادقات قد ضربت له، فقال له
: سليمان يف منقاره كسرة فصاح، فقال سليمانفبينما هو كذلك إذ طار غراب من سرادق . املسؤول عنها املأخوذ ا

هذا غراب طار : قال. أخربين: قال. ما أدري ما يقول، ولكن إن شئت أخربتك بعلم: ما يقول هذا الغراب؟ فقال عمر
إنك لتجيء : من سرادقك يف منقاره كسرة، أنت ا مأخوذ مسؤول عنها من أين دخلت ومن أين خرجت؟ قال

من عرف اهللا كيف عصاه، ومن عرف الشيطان كيف : قال. بلى: ربك بأعجب من هذا؟ قالأفال أخ: قال! بالعجب
  .مث ضرب فرسه وسار.. لقد غشيت علينا ما حنن فيه: أطاعه، ومن أيقن باملوت كيف يهنيه العيش؟ قال

فدعاه، فلما روي أن سليمان بن عبد امللك قدم املدينة وهو يريد مكة فأرسل إىل أيب حازم ..  ٢أبو حازمومنهم 
ألنكم خربتم آخرتكم وعمرمت دنياكم فكرهتم أن : يا أبا حازم ما لنا نكره املوت؟ فقال: دخل عليه قال له سليمان

يا أمري املؤمنني أما احملسن فكالغائب : يا أبا حازم كيف القدوم على اهللا؟ قال: تنتقلوا من العمران إىل اخلراب، فقال
: ليت شعري ما يل عند اهللا؟قال أبو حازم: كاآلبق يقدم على مواله، فبكى سليمان وقاليقدم على أهله، وأما املسيء ف

يصلَونها ) ١٤(وإِنَّ الْفُجار لَفي جحيمٍ ) ١٣(﴿ إِنَّ الْأَبرار لَفي نعيمٍ :اعرض نفسك على كتاب اهللا تعاىل حيث قال 
قريب من احملسنني، مث : فأين رمحة اهللا؟ قال: ، قال سليمان)االنفطار(﴾ )١٦(ئبِني وما هم عنها بِغا) ١٥(يوم الدينِ 
أداء الفرائض مع : فأي األعمال أفضل؟ قال: أهل الرب والتقوى، قال: يا أبا حازم أي عباد اهللا أكرم؟ قال: قال سليمان

رجل : فأي املؤمنني أكيس؟ قال: رجو، قالقول احلق عند من ختاف وت: فأي الكالم أمسع؟ قال: اجتناب احملارم، قال
                                                

ورمبا قيـل  .. اخلليفة الصاحل .. ، هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن احلكم )هـ  ١٠١ - ٦١( عمر بن عبد العزيز )   ١(
مث اسـتوزره  . وويل إماراا للوليد . د ونشأ باملدينة ول. معدود من كبار التابعني . لعدله وحزمه ) خامس اخللفاء الراشدين(له 

عـالم للزركلـي   األ: انظر.. (هـ فبسط العدل ، وسكن الفنت  ٩٩سليمان بن عبد امللك وويل اخلالفة بعهد من سليمان سنه 
 .هللعبد العزيز سيد األ) اخلليفة الزاهد(البن اجلوزي ؛ و) سرية عمر بن عبد العزيز(،و ٥/٢٠٩

عامل املدينة وقاضيها وشيخها، روي . ، هو سلمه بن دينار ، أبو حازم ، ويقال له األعرج )هـ ١٤٠ -؟ ( و حازم أب)   ٢(
وعنه الزهري وعبيد اهللا بن عمر وسـليمان بـن   . عن سهل بن سعد الساعدي وأيب أمامة بن سهل وسعيد بن املسيب وغريهم 

إن كانت له حاجه فليأت ، وأما أنا فمـا يل  : ان بن عبد امللك ليأتيه ، فقال كان زاهداً عابداً ، بعث إليه سليم. بالل وغريهم 
 ) ٣/١٧١واألعالم  ١/١٢٥وتذكرة احلفاظ  ٢/٨٨وصفة الصفوة  ٣/١٤٣ذيب التهذيب : انظر. (إليه حاجة
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رجل خطا يف هوى أخيه وهو ظامل فباع آخرته بدنيا : فأي املؤمنني أخسر؟ قال: عمل بطاعة اهللا ودعا الناس إليها، قال
ني إن يا أمري املؤمن: ال بد فإا نصيحة تسديها إيل، قال: أو تعفيين؟ قال: ما تقول فيما حنن فيه؟ قال: غريه، قال سليمان

آباءك قهروا الناس بالسيف، وأخذوا هذا امللك عنوة من غري مشورة املسلمني وال رضا منهم حىت قتلوا منهم مقتلة 
إن اهللا قد : بئسما قلت، قال أبو حازم: عظيمة وقد ارحتلوا، فلو شعرت مبا قالوا وما قيل هلم؟ فقال له رجل من جلسائه

أن تأخذه من حله : وكيف لنا أن نصلح هذا الفساد؟ قال: قال. وال يكتمونه أخذ امليثاق على العلماء ليبننه للناس
. ادع يل:فقال سليمان. من يطلب اجلنة وخياف من النار: ومن يقدر على ذلك؟ فقال: فتضعه يف حقه، فقال سليمان

اصيته إىل ما حتب اللهم إن كان سليمان وليك فيسره خلريي الدنيا واآلخرة، وإن كان عدوك فخذ بن:فقال أبو حازم
  . أوصيك وأوجز، عظم ربك ونزهه أن يراك حيث اك أو يفقدك حيث أمرك: أوصين، فقال: وترضى، فقال سليمان

اضطجع مث اجعل املوت عند رأسك مث انظر إىل ما حتب أن : عظين، فقال: وقال عمر بن عبد العزيز أليب حازم
  . يكون فيك تلك الساعة فدعه اآلن، فلعل تلك الساعة قريبةيكون فيك تلك الساعة فخذ به اآلن، وما تكره أن 

وهو جالس على سريره وحواليه األشراف من  - دخل على عبد امللك بن مروان ..  ١عطاء بن أيب رباحومنهم 
فلما بصر به قام إليه وأجلسه معه على السرير وقعد بني يديه، وقال  - كل بطن وذلك مبكة يف وقت حجة يف خالفته 

يا أمري املؤمنني اتق اهللا يف حرم اهللا وحرم رسوله فتعاهده بالعمارة، واتق اهللا يف أوالد : يا أبا حممد ما حاجتك؟ فقال: له
املهاجرين واألنصار فإنك م جلست هذا الس، واتق اهللا يف أهل الثغور فإم حصن املسلمني، وتفقد أمور املسلمني 

أجل أفعل، مث : فقال له. فيمن على بابك فال تغفل عنهم وال تغلق بابك دوم فإنك وحدك املسئول عنهم، واتق اهللا
: يا أبا حممد إمنا سألتنا حاجة لغريك وقد قضيناها فما حاجتك أنت؟ فقال: فقبض عليه عبد امللك فقال. ض وقام

  ! هذا وأبيك الشرف: مث خرج فقال عبد امللك. مايل إىل خملوق حاجة
فوقف . قف على الباب فإذا مر بك رجل فأدخله علي ليحدثين: عبد امللك قال حلاجبه يوماًوروي أن الوليد بن 

يا شيخ أدخل إىل أمري املؤمنني فإنه أمر : احلاجب على الباب مدة فمر به عطاء بن أيب رباح وهو ال يعرفه فقال له
رجالً حيدثين ويسامرين فأدخلت إيل ويلك أمرتك أن تدخل إىل . بذلك؛ فدخل عطاء على الوليد على حاجبه وقال له

اجلس، مث : ما مر يب أحد غريه، مث قال لعطاء: فقال له حاجبه. رجالً مل يرضى أن يسميين باالسم الذي اختاره اهللا يل
بلغنا أن يف جهنم وادياً يقال له هبهب أعده اهللا لكل إمام جائر يف : أقبل عليه حيدثه فكان فيما حدثه به عطاء أن قال له

فصعق الوليد من قوله، وكان جالساً بني يدي عتبة باب الس فوقع على قفاه إىل جوف الس مغشياً عليه؛ . حكمه
يا : فقبض عطاء على ذراع عمر بن عبد العزيز فغمزه غمرة شديدة، وقال له. قتلت أمري املؤمنني: فقال عمر لعطاء

مكنت سنة أجد أمل : عن عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا أنه قال فبلغنا.. عمر إن األمر جد فجد، مث قام عطاء وانصرف
  . غمزته يف ذراعي

                                                
من مولدي اجلند .  يكىن أبا حممد خيار التابعني. ، هو عطاء بن أسلم أيب رباح )هـ  ١١٤ــ ( عطاء بن أيب رباح )   ١(

ممـن  . مسع عائشة ، وأبا هريرة ، وابن عباس ، وأم سلمة ، وأبا سعيد . معدود يف املكيني . كان أسود مفلفل الشعر ) باليمن ( 
شهد له ابن عباس وابن عمر وغريمها بالفتيا ، وحثوا أهل مكة على األخـذ  . وكان مفيت مكة .. أخذ عنه األوزاعي وأبو حنيفة 

 ) ٧/١٩٩؛ والتهذيب ٥/٢٩؛ واألعالم للزركلي ١٨٩٢تذكرة احلفاظ : انظر. (ات مبكةم. عنه 
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أن احلجاج دعا بفقهاء البصرة وفقهاء الكوفة فدخلنا عليه، ودخل : روى بعضهم..  ١احلسن البصريومنهم 
نب سريره فقعد مرحباً بأيب سعيد إيل إيل، مث دعا بكرسي فوضع إىل ج: احلسن البصري آخر من دخل، فقال احلجاج

عليه؛ فجعل احلجاج يذاكرنا، ويسألنا إذ ذكر علي بن أيب طالب ـ رضي اهللا عنه ـ فنال منه ونلنا منه مقاربة له 
ما عسيت أن أقول؟ : يا أبا سعيد مايل أراك ساكتاً؟ قال: وفرقاً من شره؛ واحلسن ساكت عاض على إامه؛ فقال

﴿ وما جعلْنا الْقبلَةَ الَّتي كُنت علَيها إِلَّا لنعلَم من :عت اهللا جل ذكره يقول مس: أخربين برأيك يف أيب تراب، قال: قال
مو ى اللَّهده ينلَى الَّذةً إِلَّا علَكَبِري تإِنْ كَانو هيبقلَى عع بقَلني نمولَ مسالر بِعتيإِمي يعضيل ا كَانَ اللَّه إِنَّ اللَّه كُمان

 يمحر ُءوفاسِ لَرابن عم النيب : ، فعلي ممن هدى اهللا من أهل اإلميان، فأقول)البقرة(﴾ )١٤٣(بِالن   وختنه على
ابنته، وأحب الناس إليه، وصاحب سوابق مباركات سبقت له من اهللا لن تستطيع أنت وال أحد من الناس أن حيظرها 

فبسر وجه احلجاج وتغري وقام عن السرير مغضباً، .. واهللا ما أجد فيه قوالً أعدل من هذا .. وبينها  عليه، وال حيول بينه
  .. فدخل بيتاً خلفه وخرجنا
إليك عين يا : يا أبا سعيد أغضبت األمري وأوغرت صدره، فقال: فأخذت بيد احلسن فقلت: قال عامر الشعيب

.. أتيت شيطاناً من شياطني اإلنس تكلمه واه وتقاربه يف رأيه . وفةعامر، يقول الناس عامر الشعيب عامل أهل الك
يا أبا سعيد قد قلتها وأنا أعلم ما فيها، : وحيك يا عامر هال اتقيت إن سئلت فصدقت، أو سكت فسلمت؟ قال عامر

  . فذاك أعظم من احلجة عليك وأشد يف التبعة: قال احلسن
قاتلهم اهللا قتلوا عباد اهللا على الدينار (أنت الذي تقول : ليه قالوبعث احلجاج إىل احلسن فلما دخل ع: قال
ما أخذ اهللا على العلماء من املواثيق ليبيننه للناس وال يكتمونه، : نعم، قال ما محلك على هذا؟ قال: قال) والدرهم؟

  . يا حسن أمسك عليك لسانك، وإياك أن يبلغين عنك ما أكره، فأفرق بني رأسك وجسدك: قال
وى أن ابن هبرية دعا بفقهاء أهل البصرة وأهل الكوفة وأهل املدينة وأهل الشام وقرائها فجعل يسأهلم، وجعل ور

مها : يكلم عامر الشعيب، فجعل ال يسأله عن شيء إال وجد عنده منه علماً، مث أقبل على احلسن البصري فسأله، مث قال
فأمر احلاجب فأخرج الناس  - يعين احلسن  - أهل البصرة  وهذا رجل - يعين الشعيب  - هذان، هذا رجل أهل الكوفة 

يا أبا عمرو إين أمني أمري املؤمنني على العراق وعامله عليها ورجل : وخال بالشعيب واحلسن، فأقبل على الشعيب فقال
لغين مأمور على الطاعة ابتليت بالرعية ولزمين حقهم فأنا أحب حفظهم وتعهد ما يصلحهم مع النصيحة هلم، وقد يب

عن العصابة من أهل الديار األمر أجد عليهم فيه فأقبض طائفة من عطائهم فأضعه يف بيت املال ومن نييت أن أرده 
عليهم، فيبلغ أمري املؤمنني أين قد قبضته على ذلك النحو فيكتب إىل أن ال ترده فال أستطيع رد أمره وال إنفاذ كتابه، 

  لي يف هذا تبعة ويف أشباهه من األمور والنية فيها على ما ذكرت؟ فهل ع. وإمنا أنا رجل مأمور على الطاعة
فسر بقويل وأعجب به ورأيت : أصلح اهللا األمري إمنا السلطان والد خيطئ ويصيب، قال: فقلت: قال الشعيب

  .فلله احلمد: البشر على وجهه، وقال
ري يقول إنه أمني أمري املؤمنني على العراق قد مسعت قول األم: ما تقول يا أبا سعيد قال: مث أقبل على احلسن فقال

                                                
 وهـو . .زمنه يف االمة وحرب البصرة، أهل إمام كان تابعي،): ه ١١٠ - ٢١(سعيد  أبو البصري، يسار بن هو احلسن)   ١(
 .طالب أيب بن علي كنف يف وشب باملدينة، ولد. .النساك الشجعان الفصحاء الفقهاء العلماء أحد
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وعامله عليها ورجل مأمور على الطاعة ابتليت بالرعية ولزمين حقهم والنصيحة هلم والتعهد ملا يصلحهم، وحق الرعية 
: يقول الزم لك وحق عليك أن حتوطهم بالنصيحة، وإين مسعت عبد الرمحن بن مسرة القرشي صاحب رسول اهللا 

إين رمبا قبضت من عطائهم : ، ويقول)من استرعى رعية فلم حيطها بالنصيحة حرم اهللا عليه اجلنة: (   قال رسول اهللا
إرادة صالحهم واستصالحهم وأن يرجعوا إىل طاعتهم، فيبلغ أمري املؤمنني أين قبضتها على ذلك النحو فيكتب إىل أن 

هللا ألزم من حق أمري املؤمنني واهللا أحق أن يطاع وال طاعة ال ترده فال أستطيع رد أمره وال أستطيع إنفاذ كتابه، وحق ا
ملخلوق يف معصية اخلالق، فأعرض كتاب أمري املؤمنني على كتاب اهللا عز وجل فإن وجدته موافقاً لكتاب اهللا فخذ به 

ني يزيلك عن وإن وجدته خمالفاً لكتاب اهللا فانبذه؛ يا ابن هبرية اتق اهللا فإنه يوشك أن يأتيك رسول من رب العامل
سريرك وخيرجك من سعة قصرك إىل ضيق قربك فتدع سلطانك ودنياك خلف ظهرك وتقدم على ربك وترتل على 
عملك؛ يا ابن هبرية إن اهللا ليمنعك من يزيد وال مينعك يزيد من اهللا وإن أمر اهللا فوق كل أمر وإنه ال طاعة يف معصية 

  .ارمنياهللا وإين أحذرك بأسه الذي ال يرد عن القوم 
أربع على ظلعك أيها الشيخ وأعرض عن ذكر أمري املؤمنني؛ فإن أمري املؤمنني صاحب العلم : فقال ابن هبرية

  . وصاحب احلكم وصاحب الفضل، وإمنا واله اهللا تعاىل ما واله من أمر هذه األمة لعلمه به وما يعلمه من فضله ونيته
إنك : سوط بسوط وغضب بغضب واهللا باملرصاد، يا ابن هبرية يا ابن هبرية، احلساب من ورائك: فقال احلسن

  . إن تلق من ينصح لك يف دينك وحيملك على أمر آخرتك خري من أن تلقي رجالً يغريك ومينيك
فقلت يا أبا سعيد أغضبت األمري وأوغرت صدره : قال الشعيب. فقام ابن هبرية وقد بسر وجهه وتغري لونه

فخرجت إىل احلسن التحف والطرف، وكانت له املرتلة : إليك عين يا عامر، قال: لوحرمتنا معروفه وصلته، فقا
فما رأيت مثل احلسن فيمن رأيت من العلماء . واستخف بنا وجفينا فكان أهالً ملا أدى إليه كنا أهالً أن يفعل ذلك بنا
قال عامر . وجل وقلنا مقاربة هلم وقال هللا عز. إال مثل الفرس العريب بني املقارف وما شهدنا مشهد إال برز علينا

  . وأنا أعاهد اهللا أن ال أشهد سلطاناً بعد هذا الس فأحابيه: الشعيب
جريانك أهل القبور : ما تقول يف القدر؟ فقال: دخل على بالل بن أيب بردة فقال له..  ١حممد بن واسعومنهم 

  .فتفكر فيهم فإن فيهم شغالً عن القدر
إين حلاضر جملس أمري املؤمنني أيب جعفر املنصور وفيه ابن أيب : حدث حممد بن علي قال ..ابن أيب ذؤيب ومنهم 

فأتى الغفاريون فشكوا إىل أيب جعفر شيئاً من أمر احلسن بن زيد، فقال : ذؤيب، وكان وايل املدينة احلسن بن زيد قال
أشهد أم : قول فيهم يا ابن أيب ذؤيب؟ فقالما ت: فسأله، فقال: يا أمري املؤمنني سل عنهم ابن أيب ذؤيب قال: احلسن

يا أمري املؤمنني سله عن : قد مسعتم، فقال الغفاريون: فقال أبو جعفر. أهل حتطم يف أعراض الناس كثري واألذى هلم
أشهد عليه أنه حيكم بغري احلق ويتبع هواه، : يا ابن أيب ذؤيب ما تقول يف احلسن بن زيد؟ فقال: احلسن بن زيد، فقال

. يا أمري املؤمنني أسأله عن نفسك: قد مسعت يا حسن ما قال فيك ابن أيب ذؤيب وهو الشيخ الصاحل؟ فقال: فقال

                                                
 عليـه  عرض. .البصرة أهل من. .الزهاد من ورع، فقيه):  ه ١٢٣ -(..بكر  أبو االزدي، جابر بن واسع بن هو حممد)   ١(

 ابـن  حممـد  عن سأل أمرهم، وهاله الترك مسلم بن قتيبة صاف ملا: االصمعي قال. .احلديث أهل ثقات من فأىب، وهو قضاؤها،
 !ألف سيف مئة من إيل أحب اإلصبع تلك: قال السماء، حنو بأصبعه ينضنض نةامليم يف ذاك هو: فقيل واسع،
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تسألين باهللا كأنك ال تعرف : قال. أسألك باهللا إال أخربتين: تعفيين يا أمري املؤمنني، قال: مما تقول يف؟ قال: فقال
هذا املال من غري حقه، فجعلته يف غري أهله، وأشهد أن الظلم أشهد أنك أخذت : واهللا لتخربين، قال: نفسك؟ قال
أما واهللا لوال : فجاء أبو جعفر من موضعه حىت وضع يده يف قفا ابن أيب ذؤيب فقبض عليه مث قال له: قال.. ببابك فاش

املؤمنني قد ويل يا أمري : فقال ابن أيب ذؤيب! أين جالس ههنا ألخذت فارس والروم والديلم والترك ذا املكان منك
فخلى أبو جعفر قفاه وخلى : أبو بكر وعمر فأخذا احلق وقسما بالسوية وأخذا بأقفاء فارس والروم وأصغرا آنافهم، قال

واهللا يا أمري املؤمنني إين ألنصح لك من ابنك : واهللا لوال أين أعلم أنك صادق لقتلتك، فقال ابن أيب ذؤيب: سبيله وقال
يا أبا احلرث لقد : ن ابن أيب ذؤيب ملا انصرف من جملس املنصور لقيه سفيان الثوري فقال لهفبلغنا أ: املهدي، قال

يغفر اهللا لك يا أبا عبد اهللا كلنا مهدي : سرين ما خاطبت به هذا اجلبار، ولكن ساءين قولك له ابنك املهدي، فقال
  .كلنا كان يف املهد

و جعفر املنصور أمري املؤمنني وأنا بالساحل فأتيته، فلما بعث إيل أب: حدث عن نفسه قال..  ١األوزاعيومنهم 
قلت وما : ما الذي أبطأ بك عنا يا أوزاعي؟ قال: وصلت إليه وسلمت عليه باخلالفة رد علي واستجلسين، مث قال يل

أن ال جتهل شيئاً فانظر يا أمري املؤمنني : فقلت: أريد األخذ عنكم واالقتباس منكم قال: الذي تريد يا أمري املؤمنني؟ قال
قلت أخاف أن تسمعه مث ال : وكيف أجهله وأنا أسألك عنه وفيه وجهت إليك وأقدمتك له؟ قال: مما أقول لك، قال

هذا جملس مثوبة ال جملس عقوبة : فصاح يب الربيع وأهوى بيده اىل السيف، فانتهره املنصور وقال: تعمل به، قال
قال رسول اهللا : ا أمري املؤمنني حدثين مكحول عن عطية بن بشر قالي: فقلت. فطابت نفسي وانبسطت يف الكالم

 ) : ا نعمة من اهللا سيقت إليه فإن قبلها بشكر وإال كانت حجة من اهللاأميا عبد جاءته موعظة من اهللا يف دينه وإ
  ) .. عليه ليزداد ا إمثاً يزداد اهللا ا سخطاً عليه

أميا وال مات غاشا لرعيته حرم : (  قال رسول اهللا : طية بن ياسر قاليا أمري املؤمنني حدثين مكحول عن ع
  ) .. اهللا عليه اجلنة

إن الذي لني قلوب أمتكم لكم حني والكم . إن اهللا هو احلق املبني. يا أمري املؤمنني من كره احلق فقد كره اهللا
هلم بنفسه يف ذات يده حمموداً عند اهللا وعند وقد كان م رؤوفاً رحيماً مواسياً  أمورهم لقرابتكم من رسول اهللا 

ال تغلق عليك دوم .. وأن تكون بالقسط له فيهم قائماً ولعورام ساتراً. الناس فحقيق بك أن تقوم له فيهم باحلق
ل يا أمري املؤمنني قد كنت يف شغ. وتبتئس مبا أصام من سوء. تبتهج بالنعمة عندهم. األبواب وال تقم دوم احلجاب

وكل له  - أمحرهم وأسودهم مسلمهم وكافرهم  - شاغل من خاصة نفسك عن عامة الناس الذين أصبحت متلكهم 
عليك نصيب من العدل فكيف بك إذا انبعث منهم فئام وراء فئام وليس منهم أحد إال وهو يشكو بلية أدخلتها عليه أو 

  ظالمة سقتها إليه؟ 
جريدة يستاك ا ويروع ا  كانت بيد رسول اهللا : ن رومي قاليا أمري املؤمنني حدثين مكحول عن عروة ب

يا حممد ما هذه اجلريدة اليت كسرت ا قلوب أمتك ومألت قلوم رعباً؟ : فقال له املنافقني، فأتاه جربائيل 
  فكيف مبن شقق أستارهم وسفك دماءهم وخرب ديارهم وأجالهم عن بالدهم وغيبهم اخلوف منه؟ 

                                                
 .تقدمت ترمجته)   ١(
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دعا إىل القصاص من  منني حدثين مكحول عن زياد عن حارثة عن حبيب بن مسلمة أن رسول اهللا يا أمري املؤ
فدعا النيب . يا حممد إن اهللا مل يبعثك جباراً وال متكرباً: فقال نفسه يف خدش خدشه أعرابياً مل يتعمده فأتاه جربيل 

 أنت وأمي وما كنت ألفعل ذلك أبداً ولو أتيت على قد أحللتك؛ بأيب : ، فقال األعرايب)اقتص مين: (األعرايب فقال
  .فدعا له خبري. نفسي

يا أمري املؤمنني رض نفسك لنفسك، وخذ هلا األمان من بربك وارغب يف جنة عرضها السموات واألرض اليت 
  )لقيد قوس أحدكم من اجلنة خري له من الدنيا وما فيها: (  يقول فيها رسول اهللا 

  ..امللك لو بقي ملن قبلك مل يصل إليك، وكذا ال يبقى لك كما مل يبق لغريك يا أمري املؤمنني إن
﴿ ووضع الْكتاب فَترى الْمجرِمني مشفقني مما فيه :يا أمري املؤمنني أتدري ما جاء يف تأويل هذه اآلية عن جدك 

غابِ ال يتذَا الْكالِ ها منلَتيا وقُولُونَ ييو كبر مظْلال يراً واضلُوا حما عوا مدجوا واهصةً إِلَّا أَحال كَبِريةً وريغص راد
  الضحك، فكيف مبا عملته األيدي وحصدته األلسن؟ : التبسم، والكبرية: ، قال الصغرية)٤٩:الكهف) (أَحداً

لو ماتت سخلة على شاطئ الفرات ضيعة : ـ قال يا أمري املؤمنني بلغين أن عمر بن اخلطاب ـ رضي اهللا عنه
  خلشيت أن أسأل عنها، فكيف مبن حرم عدلك وهو على بساطك؟ 

﴿ يا داود إِنا جعلْناك خليفَةً في الْأَرضِ فَاحكُم بين :يا أمري املؤمنني أتدري ما جاء يف تأويل هذه اآلية عن جدك 
تال تو قاسِ بِالْحالنا نبِم يددش ذَابع ملَه بِيلِ اللَّهس نلُّونَ عضي ينإِنَّ الَّذ بِيلِ اللَّهس نع لَّكضى فَيوبِعِ الْه مووا يس

يا داود إذا قعد اخلصمان بني يديك فكان لك يف أحدمها هوى فال : ، قال اهللا تعاىل يف الزبور)٢٦:ص(الْحسابِ ﴾  
نفسك أن يكون احلق له فيفلح على صاحبه فأحموك عن نبويت مث ال تكون خلفيت وال كرامة، يا داود إمنا تتمنني يف 

جعلت رسلي إىل عبادي رعاء كرعاء اإلبل لعلهم بالرعاية ورفقهم بالسياسة ليجربو الكسري ويدلوا اهلزيل على الكأل 
  . واملاء

  .سموات واألرض واجلبال ألبني أن حيملنه وأشفقن منهيا أمري املؤمنني إنك قد بليت بأمر لو عرض على ال
أن عمر بن اخلطاب ـ رضي اهللا عنه : يا أمري املؤمنني حدثين يزيد بن جابر عن عبد الرمحن بن عمرة األنصاري

ما منعك من اخلروج إىل عملك؟ أما علمت : ـ استعمل رجالً من األنصار على الصدقة فرآه بعد أيام مقيماً فقال له
ما من وال : ( قال  إنه بلغين أن رسول اهللا : وكيف ذلك؟ قال: ال، قال: لك مثل أجر ااهد يف سبيل اهللا قالأن 

يلي شيئاً من أمور الناس إال أتى به يوم القيامة مغلولة يده إىل عنقه ال يفكها إال عدله فيوقف على جسر من النار 
ن موضعه مث يعاد فيحاسب فإن كان حمسناً جنا بإحسانه وإن كان ينتفض به ذلك اجلسر انتفاضة تزيل كل عضو منه ع

من : ، فقال له عمر ـ رضي اهللا عنه ـ ممن مسعت هذا؟ قال)مسيئاً اخنرق به اجلسر فيهوي به يف النار سبعني خريفاً
ن يتوالها مبا وا عمراء م: فقال عمر نعم مسعناه من رسول اهللا : أيب ذر وسلمان فأرسل إليهما عمر فسأهلما فقاال

فأخذ املنديل فوضعه على : قال. من سلت اهللا أنفه وألصق خده باألرض: فيها؟ فقال أبو ذر ـ رضي اهللا عنه ـ
  . وجهه مث بكى وانتحب حىت أبكاين

يا عباس يا عم : (  إمارة مكة أو الطائف أو اليمن فقال له النيب  يا أمري املؤمنني قد سأل جدك العباس النيب 
نصيحة منه لعمه وشفقة عليه، وأخربه أنه ال يغين عنه من اهللا شيئاً إذ أوحى ) نفس حتييها خري من إمارة ال حتصيها النيب

يا عباس ويا صفية عمي النيب ويا فاطمة بنت حممد إين : ، فقال)٢١٤:الشعراء(﴿ وأَنذر عشريتك الْأَقْربِني ﴾ :اهللا إليه 
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ال يقيم أمر : (ئاً إن يل عمل ولكم عملكم، وقد قال عمر بن اخلطاب ـ رضي اهللا عنه ـلست أغين عنكم من اهللا شي
  )الناس إال حصيف العقل، أريب العقد، ال يطلع منه على عورة، وال خياف منه على حرة، وال تأخذه يف اهللا لومة ألئم

اهللا يد اهللا باسطة عليه بالرمحة، األمراء أربعة؛ فأمري قوي ظلف نفسه وعماله فذلك كااهد يف سبيل : (وقال
وأمري فيه ضعف ظلف نفسه وأرتع عماله لضعفه فهو على شفا هالك إال أن يرمحه اهللا، وأمري ظلف عماله وأرتع نفسه 

، وأمري أرتع نفسه وعماله فهلكوا )شر الرعاة احلطمة فهو اهلالك وحده: (  فذلك احلطمة الذي قال فيه رسول اهللا 
  )مجيعاً

أتيتك حني أمر اهللا مبنافخ النار فوضعت على النار : فقال أتى النيب  لغين يا أمري املؤمنني أن جربائيل وقد ب
إن اهللا تعاىل أمر ا فأوقد عيها ألف عام حىت امحرت، مث : يا جربيل صف يل النار فقال: تسعر ليوم القيامة، فقال له

لف عام حىت اسودت فهي سوداء مظلمة ال يضيء مجرها وال يطفأ أوقد عليها ألف عام حىت اصفرت، مث أوقد عليها أ
هلبها، والذي بعثك باحلق لو أن ثوباً من ثياب أهل النار أظهر ألهل األرض ملاتوا مجيعاً ولو أن ذنوباً من شراا صب 

ألرض مجيعاً لذابت وما يف مياه األرض مجيعاً لقتل من ذاقه ولو أن ذراعاً من السلسلة اليت ذكرها اهللا وضع على جبال ا
  )استقلت، ولو أن رجالً أدخل النار مث أخرج منها ملات أهل األرض من ننت رحيه وتشويه خلقه وعظمه

اللهم إن كنت تعلم أين أبايل إذا قعد اخلصمان : وقد بلغين يا أمري املؤمنني أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال
يا أمري املؤمنني إن أشد الشدة القيام هللا حبقه وإن .. يد فال متهلين طرفة عنيبني يدي على من مال احلق من قريب أو بع

فهذه . أكرم الكرم عند اهللا التقوى وأنه من طالب العز بطاعة اهللا رفعه اهللا وأعزه ومن طلب مبعصية اهللا أذله اهللا ووضعه
  . نصيحيت إليك والسالم عليك
قد أذنت لك : د والوطن بإذن أمري املؤمنني إن شاء اهللا، فقالإىل الول: إىل أين؟ فقلت: مث ضت فقال يل

وشكرت لك نصيحتك وقبلتها واهللا املوفق للخري واملعني عليه وبه أستعني وعليه أتوكل وهو حسيب ونعم الوكيل فال 
  .أفعل إن شاء اهللا: قلت. ختلين من مطالعتك إياي مبثل هذا فإنك املقبول القول غري املتهم يف النصيحة

أنا يف غىن عنه وما كنت ألبيع : فأمر له مبال يستعني به على خروجه فلم يقبله وقال: قال حممد بن مصعب
  .وعرف املنصور مذهبه فلم جيد عليه يف ذلك. نصيحيت بعرض من الدنيا

قدم .. عندما طلب هارون الرشيد من أيب يوسف القاضي وضع كتاب اخلراج ..  ١أبو يوسف القاضيومنهم 
 وعقابه أشد ، ثوابه أعظم الثواب، قد قلّدك أمرا عظيما، إن اهللا وله احلمد: يا أمري املؤمنني: قال.. ذه النصيحة له

قد استرعاكهم اهللا وائتمنك عليهم وابتالك ، فأصبحت وأمسيت وأنت تبين خللق كثري، قلدك أمر هذه األمة، العقاب
ى غري التقوى أن يأتيه اهللا من القواعد فيهدمه على من بناه وأعان وليس يلبث البنيان اذا أسس عل، م ووالك أمرهم

، ال تؤخر عمل اليوم اىل الغد، فان القوة يف العمل باذن اهللا، فال تضيعن ما قلدك اهللا من أمر هذه األمة الرعية. عليه
إن الرعاة مؤدون ، ألجلفبادر األجل بالعمل فإنه ال عمل بعد ا، إن األجل دون األمل، فانك اذا فعلت ذلك أضعت

                                                
 أيب االمـام  صـاحب ): ه ١٨٢ - ١١٣(يوسـف   أبو البغدادي، الكويف االنصاري حبيب بن إبراهيم بن هو يعقوب)   ١(

 لـزم  مث والرواية، باحلديث تفقه. .بالكوفة ولد. .احلديث حفاظ من عالمة، فقيها كان. .مذهبه نشر من وأول وتلميذه، حنيفة،
 .القضاء على وهو ببغداد، خالفته، يف ومات. .والرشيد واهلادي املهدي أيام ببغداد القضاء وويل ،)الرأي( عليه فغلب حنيفة، أبا
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فإنّ أسعد الرعاة عند اهللا يوم ، إىل رم ما يؤدي الراعي إىل ربه، فأمت احلق فيما والك اهللا وقلدك ولو ساعة من اره
، وإياك واألمر باهلوى واألخذ بالغضب واذا نظرت اىل أمرين، وال تزغ فتزيغ رعيتك، القيامة راع سعدت رعيته

، فإن اآلخرة تبقى والدنيا تفىن ولكن من خشية على حذر، خر للدنيا فاختر أمر اآلخرة على الدنياأحدمها لآلخرة واآل
واحذر فإن احلذر يف بالقلب وليس ، وال ختف يف اهللا لومة الئم، واجعل الناس عندك يف أمر اهللا سواء القريب والبعيد

  .ومن يتقي اهللا يتقه، اتق اهللا فإمنا التقوى بالتوقي، باللسان
، وأال تنظر يف ذلك إال إليه وله، ورعاية ما استرعاك اهللا، إين أوصيك يا أمري املؤمنني حبفظ ما استحفظك اهللا

وتنكر منه ما ، ويضيق عليك رحبه، فإنك إن ال تفعل تتوعر عليك سهولة اهلدى وتعمى يف عينيك وتتخفى رسومه
فإن الراعي املضيع يضمن ما هلك على ، هلا ال عليهافخاصم نفسك خصومة من الفلج ، وتعرف منه ما تنكر، تعرف

يديه ما لو شاء رده عن مواطن اهللكة باذن اهللا، وأورده أماكن احلياة والنجاة فان ترك ذلك أضاعه وإن تشاغل بغريه 
  .ووفاه اهللا أضعاف ما وىف له، وإذا أصلح كان أسعد من هنالك بذلك. كانت اهللكة  عليه أسرع وبه آخذ

، وامنا يدعم البنيان قبل أن ينهدم، أن تضيع رعيتك فيستويف را حقها منك ويضيعك مبا أضعت أجرك فاحذر
فليس يغفل عنك وال ، فلست تنسى وال تغفل عنهم وعما يصلحهم، وامنا لك من عملك ما عملت فيمن وال اهللا أمره

ريك لسانك يف نفسك بذكر اهللا تسبيحا وليال وأوصيك يف هذه الليايل واأليام بكثرة حت.. يضيع حقك من هذه الدنيا
  .نيب الرمحة وإمام اهلدى ومتجيدا والصالة على رسول اهللا 

حج أمري املؤمنني الرشيد : حدث الفضل بن الربيع وزير هارون الرشيد، قال..  ١الفضيل بن عياضومنهم 
وحيك قد حك يف نفسي شيء، فانظر يل : قاليا أمري املؤمنني لو أرسلت إيل أتيتك ف: فأتاين، فخرجت مسرعا فقلت

  . امض بنا إليه: ها هنا سفيان بن عيينة فقال: رجال أسأله فقلت
يا أمري املؤمنني لو أرسلت : أجب أمري املؤمنني فخرج مسرعا، فقال: فقلت؟ من ذا: فأتيناه فقرعت الباب، فقال 

  . خذ ملا جئناك له رمحك اهللا: إيل أتيتك، فقال له
ما أغىن عين : أبا عباس اقض دينه، فلما خرجنا قال: نعم فقال: عليك دين، قال: ساعة، مث قال لهفحدثه  

: هاهنا عبد الرزاق بن مهام، قال امض بنا إليه، فأتيناه فقرعت الباب فقال: صاحبك شيئا، انظر يل رجال اسأله فقلت له
. خذ ملا جئناك له: املؤمنني لو أرسلت إيل أتيتك قاليا أمري : فخرج مسرعا فقال. أجب أمري املؤمنني: قلت؟ من هذا

  . أبا عباس اقض دينه: نعم قال: فحادثه ساعة مث قال له عليك دين قال
امض بنا إليه : ها هنا الفضيل بن عياض قال: ما أغىن صاحبك شيئا انظر يل رجال اسأله قلت: فلما خرجنا قال 

: من هذا، فقلت: اقرع الباب، فقرعت الباب، فقال: قرآن يرددها، فقالفأتيناه فإذا وهو قائم يصلي يتلو آية من ال
 أليس قد روي عن النيب ؟ سبحان اهللا أما عليك طاعة: فقلت) ما يل، وألمري املؤمنني :( أجب أمري املؤمنني، فقال

 التجأ إىل زواية من زوايا ، فرتل ففتح الباب مث رتقى إىل الغرفة، فأطفا املصباح مث)ليس للمؤمن أن يذل نفسه:( أنه قال

                                                
 العبـاد  أكـابر  نم املكي، احلرم شيخ) ه ١٨٧ - ١٠٥(علي  أبو الريبوعي، التميمي مسعود بن عياض بن الفضيلهو )   ١(

 كـبري،  وهو الكوفة ودخل بأبيورد، ونشأ مسرقند، يف ولد. .الشافعي االمام منهم خلق عنه أخذ احلديث، يف ثقة كان. .الصلحاء
 .ا وتويف مكة سكن مث. .منها وأصله



 ٤٠٣ 

يا هلا من كف ما ألينها، إن جنت غدا :( البيت، فدخلنا، فجعلنا جنول عليه بأيدينا، فسبقت كف هارون قبلي إليه، فقال
  .ليكلمنه الليلة بكالم نقي من قلب تقي: فقلت يف نفسي) من عذاب اهللا عز وجل 

مر بن عبد العزيز ملا وىل اخلالفة دعا سامل بن عبد اهللا وحممد إن ع:( خذ ملا جئناك له رمحك اهللا، فقال: فقال له
فعد اخلالفة بالء، وعددا أنت ) إين قد ابتليت ذا البالء، فأشريوا علي :( بن كعب القرظي ورجاء بن حيوة فقال هلم

  .وأصحابك نعمة
  ) ا، وليكن إفطارك من املوت إن أردت النجاة غدا من عذاب اهللا، فصم عن الدني:( فقال له سامل بن عبد اهللا

إن أردت النجاة من عذاب اهللا، فليكن كبري املسلمني عندك أبا، وأوسطهم :( وقال له حممد بن كعب القرظي
  ) عندك أخا، وأصغرهم عندك ولدا، فوقر أباك، وأكرم أخاك، وحتنن على ولدك 

فأحب للمسلمني ما حتب لنفسك،  إن أردت النجاة غدا من عذاب اهللا عز وجل،:( وقال له رجاء ين حيوة
  ) واكره هلم ما تكره لنفسك،مث مت إذا شئت

أين أخاف عليك أشد اخلوف يوم تزل فيه األقدام، فهل معك رمحك اهللا من يشري عليك مبثل :( وإين أقول لك
  )؟ هذا

لربيع تقتله أنت يا ابن أم ا:( فقال) ارفق بأمري املؤمنني:( فبكى هارون بكاء شديدا حىت غشي عليه فقلت له
يا أمري املؤمنني بلغين أن عامال لعمر بن عبد العزيز : زدين رمحك اهللا، فقال: ، مث أفاق فقال له)وأصحابك وارفق به أنا 
يا أخي أذكرك طول سهر أهل النار يف النار مع خلود األبد، وإياك أن ينصرف بك من :( شكا إليه فكتب إليه عمر

، قال فلما قرأ الكتاب طوى البالد حىت قدم على عمر بن عبد العزيز، فقال )وانقطاع الرجاءعند اهللا فيكون آخر العهد 
  )  خلعت قليب بكتابك، ال أعود إىل والية أبدا حىت ألقى اهللا عز وجل :( قال) ما أقدمك؟:( له

جاء  س عم املصطفى يا أمري املؤمنني، إن العبا:( فقال) زدين رمحك اهللا :( فبكى هارون بكاء شديدا مث قال له
إن اإلمارة حسرة وندامة يوم القيامة، فإن :( فقال له النيب ) يا رسول اهللا أمرين على إمارة :( فقال إىل النيب 

  )  استطعت أن ال تكون أمريا فافعل 
يا حسن الوجه، أنت الذي يسألك اهللا عز :( فقال) زدين رمحك اهللا :( فبكى هارون بكاء شديدا، وقال له 

وجل عن هذا اخللق يوم القيامة، فإن استطعت أن تقي هذا الوجه من النار، فافعل، وإياك أن تصبح ومتسي ويف قلبك 
  ) من اصبح هلم غاشا مل يرح رائحة اجلنة :( قال غش ألحد من رعيتك، فإن النيب 

إن سألين، والويل يل إن نعم، دين لريب حياسبين عليه، فالويل يل :( قال) عليك دين :( فبكى هارون، وقال له
إن ريب مل يأمرين ذا أمر ريب أن أوحده وأطيع :( إمنا أعين دين العباد قال: قال) ناقشين، والويل يل إن مل أهلم حجيت

أَنْ يطْعمون إِنَّ اللَّه هو  وما خلَقْت الْجِن والْأنس إِلَّا ليعبدون ما أُرِيد منهم من رِزقٍ وما أُرِيد :أمره، فقال تعاىل
نيتالْم ةذُو الْقُو اقزالر )٥٨ـ  ٥٦:الذريات (  
سبحان اهللا، أنا :( فقال) هذه ألف دينار، خذها، فأنفقها على عيالك، وتقو ا على عبادتك :( فقال له هارون

  )  ك سلمك اهللا ووفق؟ أدلك على طريق النجاة، وأنت تكافئين مبثل هذا
أبا عباس إذا دللتين على رجل : مث صمت، فلم يكلمنا،  فخرجنا من عنده فلما صرنا على الباب قال هارون 

  . فدلين على مثل هذا، هذا سيد املسلمني



 ٤٠٤ 

يا هذا قد ترى ما حنن فيه من ضيق احلال، فلو قبلت هذا املال فتفرجنا به، : فدخلت عليه امرأة من نسائه فقالت 
  )  ثلي ومثلكم كمثل قوم كان هلم بعري يأكلون من كسبه، فلما كرب حنروه، فأكلوا حلمه م:( فقال هلا

ندخل فعسى أن يقبل املال، فلما علم الفضيل خرج، فجلس يف السطح على : فلما مسع هارون هذا الكالم قال
خرجت جارية سوداء باب الغرفة، فجاء هارون فجلس إىل جنبه، فجعل يكلمه، فال جييبه، فبينا حنن كذلك، إذ 

  .يا هذا قد آذيت الشيخ منذ الليلة، فانصرف رمحك اهللا، فانصرفنا:( فقالت
: دخلت على األفضل بن أمري اجليوش وهو ملك مصر فقلت: ٢قال حيدث عن نفسه..  ١الطرطوشيومنهم 

، وأمرين بدخول جملسه سالم عليكم ورمحة اهللا، فرد السالم على حنو ما سلمت رداً مجيالً، وأكرم إكراماً جزيالً
أيها امللك، إن اهللا سبحانه وتعاىل قد أحلك حمالً عالياً شاخماً وأنزلك مرتالً شريفاً باذخاً، : فقلت.. وأمرين باجللوس فيه

وملكك طائفة من ملكه وأشركك يف حكمه، ومل يرض أن يكون أمر أحد فوق أمرك، فال ترض أن يكون أحداً أوىل 
  .. بالشكر منك
 سبحانه قد ألزم الورى طاعتك فال يكون أحد أطوع لك منك، وليس الشكر باللسان ولكنه بالفعال وإن اهللا

ـبأ(﴿ اعملُوا آلَ داود شكْراً ﴾ :قال اهللا تعاىل . واإلحسان   ) .. ١٣من اآلية: س
ك مبثل ما واعلم أن هذا الذي أصبحت فيه من امللك إمنا صار إليك مبوت من كان قبلك، وهو خارج عن يدي
﴿ فَوربك :صار إليك، فاتق اهللا فيما خولك من هذه األمة فإن اهللا سائلك عن النقري والقطمري والفتيل، قال اهللا تعاىل 

 نيعمأَج مهأَلَنس٩٢(لَن ( َلُونمعوا يا كَانمع)طَ :، وقال اهللا تعاىل )احلجر(﴾ ) ٩٣سالْق ازِينوالْم عضنو ﴿ ةاميمِ الْقويل
بِنياسا حكَفَى بِنا وا بِهنيلٍ أَتدرخ نم ةبثْقَالَ حإِنْ كَانَ مئاً ويش فْسن ظْلَم٤٧:االنبياء) (فَال ت (  

واعلم ـ أيها امللك ـ أن اهللا تعاىل قد آتى ملك الدنيا حبذافريها لسليمان بن داود ـ عليهما السالم ـ فسخر 
ه اإلنس واجلن والطري والشياطني والوحوش والبهائم، وسخر له الريح جتري بأمره رخاء حيث أصاب، مث رفع عنه ل

، فواهللا ما عدها نعمة كما )٣٩:ص(﴿ هذَا عطَاؤنا فَامنن أَو أَمِسك بِغيرِ حسابٍ ﴾ :حساب ذلك أمجع فقال له 
﴿ هذَا من :، بل خاف أن يكون استدراجاً من اهللا تعاىل ومكراً به، فقال عددمتوها، وال حسبها كرامة كما حسبتموها

 ﴾ أَكْفُر أَم كُرنِي أَأَشلُوبيي لبلِ رفافتح الباب وسهل احلجاب وانصر املظلوم، أعانك اهللا ) .. ٤٠من اآلية: النمل(فَض
  .على نصر املظلوم وجعلك كهفاً للملهوف وأماناً للخائف

  :يةالتضح
  عرفنا الثالث، فما تريد بالرابع؟: قلنا
  .ولكن ذلك ال يكفي.. قد يتيسر على العامل يف بعض األحيان أن يتفوه ببعض األلفاظ يف مواعظ السلطان : قال

                                                
نسبته . وشي هو حممد بن الوليد بن حممد الفهري ، أبو بكر ، املعروف بالطرط) هـ  ٢٥٠ــ  ٤٥١( الطرطوشي )   ١(

. كان فقيهاً أصولياً حمـدثاً مفسـراً   . من كبار أئمة املالكية . ويعرف بابن أيب رندقق . إىل طرطوشة ، مدينة يف شرق األندلس 
وأخذ . نزل بيت املقدس . سكن الشام مدة ودرس ا . رحل املشرق فدخل بغداد والبصرة وتفقه على أيب بكر الشاشي وغريه 

الدبياج : انظر) (سراج امللوك(؛ و)احلوادث والبدع(؛ و)شرح رسالة بن أيب زيد(من تصانيفه ..  باإلسكندرية وتويف. عنه مجاعة 
 ) ٦/٢٦؛ ومعجم املؤلفني  ٤/٦٢؛ وشذرات الذهب  ٢٧٦ص 
 )سراج امللوك(وذلك يف كتابه الذي خصصه هلذا الغرض، والذي استفدنا منه كثريا يف هذا املبحث )  ٢(



 ٤٠٥ 

  وهل فوق ذلك شيء؟: قلنا
  .وإال فلن يقبل منه.. ال بد أن يضحي العامل يف سبيل املبادئ اليت يدعو إليها .. أجل : قال
  مب يضحي؟: قلنا
  .. أول ما ينبغي للعامل أن يضحي به مصاحل نفسه اليت ختوله إياها عالقته بالسلطان : قال: قال
  وما تلك املصاحل؟: قلنا
  .أو جتعله ذيال من ذيوله.. واليت قد جتعله خادما ذليال للسلطان .. واملناصب الرفيعة .. واملال .. اجلاه : قال

  .. واعتربوه من عالمة العامل العامل ..  عن هذا لقد حتدث كل العلماء العاملني
أبواب األمراء : وما هي؟ قال: قيل! إياكم ومواقف الفنت: لقد قال حذيفة ذلك الرجل العامل بالفنت وأسباا

  . يدخل أحدكم على األمري فيصدقه بالكذب ويقول ما ليس فيه
إنك ال تصيب من دنياهم شيئاً إال أصابوا من دينك ال تغش أبواب السالطني ف.. يا سلمة : وقال أبو ذر لسلمة

  .أفضل منه
  .من كثر سواد قوم فهو منهم أي من كثر سواد الظلمة: وقال

ومل؟ قال ألنه يرضيه : إن الرجل ليدخل على السلطان ومعه دينه فيخرج وال دين له، قيل له: وقال ابن مسعود
  .بسخط من اهللا

  . يسكنه إال القراء الزوارون للملوكيف جهنم واد ال: وقال سفيان الثوري
  . ما من شيء أبغض إىل اهللا من عامل يزور عامالً: وقال األوزاعي
: وكنت أمسع أنه يقال.. عند األمري: ما أمسج بالعامل أن يؤتى إىل جملسه فال يوجد فيسأل عنه فيقال: وقال مسنون

ذلك، إذ ما دخلت قط على السلطان إال وحاسبت نفسي  إذا رأيتم العامل حيب الدنيا فاموه على دينكم حىت جربت
  . بعد اخلروج، فأرى عليها الدرك مع ما أواجههم به من الغلظة واملخالفة هلواهم

  . حب القارئ الناسك األمراء نفاق، وحبه األغنياء رياء: وقال عبادة بن الصامت
إمنا عملت له على شيء : زله، فقال الرجلكان عامالً للحجاج، فع: واستعمل عمر بن عبد العزيز رجالً فقيل

  . حسبك بصحبته يوماً أو بعض يوم شؤماً وشراً: يسري، فقال له عمر
  . ما ازداد رجل من ذي سلطان قرباً إال ازداد من اهللا بعداً: وقال الفضيل
  . هؤالء الذين يدخلون على امللوك هلم أضر على األمة من املقامرين: وقال وهيب

  . الذباب على العذرة، أحسن من قارئ على باب هؤالء: سلمة وقال حممد بن
عافانا اهللا وإياك أبا بكر من الفنت فقد أصبحت حبال : (وملا خالط الزهري السلطان كتب أخ له يف الدين إليه

من  ينبغي ملن غرفك أن يدعو لك اهللا ويرمحك، أصبحت شيخاً كبرياً قد أثقلتك نعم اهللا ملا فهمك من كتابه وعلمك
آل (﴿ لَتبيننه للناسِ وال تكْتمونه ﴾ :، وليس كذلك أخذ اهللا امليثاق على العلماء قال اهللا تعاىل  سنة نبيه حممد 

، واعلم أن أيسر ما ارتكبت وأخف ما احتملت أنك آنست وحشة الظامل وسهلت سبيل البغي )١٨٧من اآلية: عمران
ترك باطالً حني أدناك، اختذوك قطباً تدور عليك رحى ظلمهم وجسراً يعربون عليك إىل بدنوك ممن مل يؤد حقاً ومل ي

بالئهم وسلماً يصعدون فيه إىل ضاللتهم ويدخلون بك الشك على العلماء، ويقتادون بك قلوب اجلهالء، فما أيسر ما 



 ٤٠٦ 

، فما يؤمن أن تكون ممن قال عمروا يف جنب ما خربوا عليك، وما أكثر ما أخذوا منك فيما أفسدوا عليك من دينك
 يأْتهِم ﴿ فَخلَف من بعدهم خلْف ورِثُوا الْكتاب يأْخذُونَ عرض هذَا الْأَدنى ويقُولُونَ سيغفَر لَنا وإِنْ:اهللا تعاىل فيهم 

أَنْ ال يقُولُوا علَى اللَّه إِلَّا الْحق ودرسوا ما فيه والدار الْآخرةُ خير  عرض مثْلُه يأْخذُوه أَلَم يؤخذْ علَيهِم ميثَاق الْكتابِ
وإنك تعامل من ال جيهل وحيفظ عليك من ال يغفل فداو دينك فقد ) .. ١٦٩:ألعراف(للَّذين يتقُونَ أَفَال تعقلُونَ ﴾ 

: ابراهيم(ما يخفَى علَى اللَّه من شيٍء في الْأَرضِ وال في السماِء ﴾ ﴿ و:دخله سقم وهيئ زادك فقد حضر سفر بعيد 
  )والسالم) .. ٣٨من اآلية
  فكيف ينكر عليهم إن امتنع عن زيارم؟: قلنا
  :لقد ذكر فقهاؤنا العدول عذرين للدخول على هؤالء: قال

، وعلم أنه لو امتنع أوذي أو فسد عليهم طاعة الرعية أما أوهلما، فأن يكون من جهتهم أمر إلزام ال أمر إكرام
  .واضطرب عليهم أمر السياسة، فيجب عليه اإلجابة ال طاعة هلم، بل مراعاة ملصلحة اخللق حىت ال تضطرب الوالية

وأما الثانية، فأن يدخل عليهم يف دفع ظلم عن الرعية أو عن نفسه، إما بطريق احلسبة أو بطريق التظلم، فذلك 
  .١ة بشرط أن ال يكذب وال يثين وال يدع نصيحة يتوقع هلا قبوالً فهذا حكم الدخولرخص

  فما التضحية باملال؟.. عرفنا التضحية باجلاه : قلنا
وقد كان .. وإن استطاع أن يستغين كان أوىل .. أن ال يقبل منهم ما زاد على ما تتطلبه وظيفته من أجر : قال

  . إن يف هذا لغىن عن هؤالء السالطني: يقولسعيد بن املسيب يتجر يف الزيت و
: ما هذا؟ قالوا: ويروى أن بالل بن أيب بردة خرج يف جنازة وهو أمري على البصرة، فنظر إىل مجاعة وقوفاً فقال

فجاء الوصيف . اذهب إىل مالك بن دينار فقل له يرتفع إلينا إىل القرب: فقال الوصيف معه. مالك بن دينار يذكر الناس
. ال، ما يل إليه حاجة فأجيبه فيها، فإن تكن له حاجة فليجئ إىل حاجة نفسه: الرسالة إىل مالك فصاح به مالك فأدى

فلما دفنوا ميتهم قام بالل مبن معه إىل حلقة مالك، فلما دنا منها نزل ونزل من معه، مث جاء ميشي إىل احللقة حىت 
. نسيت شيئاً فأذكركه: قال. يا أبا حيىي ذكرنا: قال له باللجلس، فلما رآه مالك بن دينار سكت فأطال السكوت، ف

قدم علينا أمري من قبلك على البصرة، فمات فدفناه يف هذه اجلبانة، مث أتينا بزجني . أما هذا فنعم: قال. فحدثنا: قال له
با حيىي أتدري ما الذي جرأك يا أ: فقال بالل. فدفناه إىل جنبه، فواهللا ما أدري أيهما كان أكرم على اهللا سبحانه وتعاىل

ألنك مل تأخذ من درامهنا شيئاً، أما واهللا لو أخذت من درامهنا شيئاً ما : قال. ال: علينا وما الذي سكتين عنك؟ قال
  .فأفادين هذا احلديث علماً أال فاتقوا درامههم! اجترأت علي هذه اجلرأة

يف البيت إال حصري وهو جالس عليه ومصحف  كنت عند محاد بن سلمة، وإذا ليس: وعن حممد بن صاحل قال
يقرأ فيه وجراب فيه علمه ومطهرة يتوضأ منها؟ فبينا أنا عنده إذ دق داق الباب، فإذا هو حممد بن سليمان فأذن له 

إن العامل إذا أراد : (  ألنه قال : ما يل إذا رأيتك امتألت منك رعباً؟ قال محاد: فدخل وجلس بني يديه مث قال له
، مث عرض عليه أربعني ألف درهم )مه وجه اهللا هابه كل شيء وإن أراد أن يكرت به الكنوز هاب من كل شيءبعل

ال حاجة يل ا : واهللا ما أعطيتك إال مما ورثته، قال: ارددها على من ظلمته ا، قال: تأخذها وتستعني ا قال: وقال
                                                

 . لوم الدينإحياء ع)  ١(
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أخاف أن يقول بعض من مل يرزق منها إنه مل يعدل يف لعلي إن عدلت يف قسمتها : فتأخذها فتقسمها، قال: قال
  .قسمتها فيأمث فازوها عين

وروى أن احلسن محل إليه رجل من خراسان كيساً بعد انصرافه من جملسه فيه مخسة آالف درهم وعشرة أثواب 
ك نفقتك وكسوتك عافاك اهللا تعاىل، ضم إلي: يا أبا سعيد هذه نفقة وهذه كسوة؛ فقال احلسن. من رقيق البز، وقال

  .فال حاجة لنا بذلك إنه من جلس مثل جملسي هذا وقبل من الناس مثل هذا لقي اهللا تعاىل يوم القيامة وال خالق له
ميوتون قبل اإلدراك وثلث ! ال تعجلوا ثلث: ولقد أحييت العلم لكثرة من يأخذه عنك فقال: وقيل لألعمش

  . الباقي ال يفلح منه إال القليل يلزمون أبواب السالطني فهم شر اخللق، والثلث
  .إذا رأيتم العامل يغشى األمراء فاحترزوا منه فإنه لص: وقال سعيد بن املسيب

  . ما من شيء أبغض إىل اهللا تعاىل من عامل يزور عامالً: وقال األوزاعي
فيما لديه خاض يف  من تعلم القرآن وتفقه يف الدين مث صحب السلطان متلقاً إليه وطمعاً: وقال مكحول الدمشقي
  . حبر من نار جهنم بعدد خطاه

  ! ما أمسج بالعامل أن يؤتى إىل جملسه فال يوجد فيسئل عنه فيقال هو عند األمري: وقال مسنون
وكنت أمسع أنه يقال إذا رأيتم العامل حيب الدنيا فاموه على دينكم حىت جربت ذلك؛ إذ ما دخلت قط : وقال

بت نفسي بعد اخلروج فأرى عليها الدرك وأنتم ترون ما ألقاه به من الغلظة والفظاظة على هذا السلطان إال وحاس
  .وكثرة املخالفة هلواه ولوددت أن أجنو من الدخول عليه كفافاً مع أين ال أخذ منه شيئاً وال أشرب له شربة ماء

وافق هواه ولو أخربوه بالذي وعلماء زماننا شر من علماء بين إسرائيل خيربون السلطان بالرخص ومبا ي: مث قال
  . عليه وفيه جناته الستثقلهم وكره دخوهلم عليه وكان ذلك جناة هلم عند رم

قال عبد اهللا بن املبارك  -  كان فيمن كان قبلكم رجل له قدم يف اإلسالم وصحبة لرسول اهللا : وقال احلسن
يأيت هؤالء : فقال له بنوه. لسالطني وينفر عنهموكان ال يغشى ا: عىن به سعد بن أيب وقاص ـ رضي اهللا عنه ـ قال

يا بين آيت جيفة قد أحاط ا قوم واهللا لئن استطعت : من ليس هو مثلك يف الصحبة والقدم يف اإلسالم فلو أتيتهم، فقال
وت منافقاً يا بين ألن أموت مؤمناً مهزوالً أحب إيل من أن أم: يا أبانا إذن لك هزاالً قال: ال أشاركهم فيها؛ قالوا

  .خصمهم واهللا إذ علم أن التراب يأكل اللحم والسمن دون اإلميان: مسيناً قال احلسن
  عرفنا التضحية باجلاه واملال، فهل هناك غريمها؟: قلنا
  .ال يبايل من أجل ذلك بشيء.. أن يقدم نفسه رخيصة يف سبيل األمر باملعروف والنهي عن املنكر .. أجل : قال
  .لنا ذلك يف مواعظ العلماء للسالطنيلقد ذكرت : قلنا
بل ينكر آحاد املنكرات ال يبايل يف ذلك هل رضي .. العامل ال يكتفي باملواعظ اليت يواجه ا السلطان : قال

  .السلطان أم سخط
وأن من تكلم مبا يسيئه صار من اخلوارج .. لقد مسعنا بأن السلطان مطاع، وأنه ظل اهللا يف أرضه: قال أحدنا

  .هم كالب أهل النار الذين
  .. فإن عصى اهللا فال ينبغي طاعته .. السلطان مطاع إن أطاع اهللا : قال

  .ولكن العلماء يقولون غري ذلك: قال الرجل
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.. أما العلماء العدول، فقد ينكرون على السالطني .. وهم شركاء للسالطني .. أولئك علماء السالطني : قال
  :وال خيافون يف اهللا لومة الئم

وقد اشترط املنصور عليهم أم ، روي أن أهل املوصل انتفضوا على أيب جعفر املنصور..  أبو حنيفةنهم اإلمام م
: قال  أليس صحيحا أنه : فجمع املنصور الفقهاء وفيهم االمام أبو حنيفة، فقال، إن انتفضوا أن حتل دماؤهم له

  .وقد خرجوا على عاملي وقد حللت دماؤهم، وا عليوأهل املوصل قد شرطوا أال خيرج) املؤمنون عند شروطهم؟(
فإن عفوت فأنت أهل العفو، وإن ، يدك مبسوطة عليهم وقولك مقبول فيهم: فقال رجل من علماء السلطان

  .عاقبت فبما يستحقون
  ما تقول أنت يا شيخ؟ ألسنا يف خالفة نبوة وبيت أمان؟: فقال أليب حنيفة
ألن دم ، وشرطت عليهم ما ليس لك) وهو استحالل دمائهم(ما الميلكون إم شرطوا لك : فأجاب أبو حنيفة

  .١املسلم ال حيل اال بأحد معان ثالث
انصرف إىل بالدك، وال تفت .. القول ما قلت ، يا شيخ: فأمرهم املنصور بالقيام فتفرقوا فدعاه وحده، فقال

  .الناس مبا هو شني على إمامك فتبسط أيدي اخلوارج
روي أنه سعي به إىل جعفر بن سليمان بن علي بن عبد اهللا بن عباس، وهو ابن عم أيب ..   مالكومنهم اإلمام 

ومدت ، فغضب جعفر ودعا به وجرده وضربه بالسياط، انه ال يرى أميان بيعتكم هذه بشيء: جعفر املنصور وقالوا له
  .علو ورفعة فلم يزل بعد ذلك الضرب يف، يده حىت اخنلعت كتفه وارتكب منه أمرا عظيما

وأنفق ، روي أن اخلليفة عبد الرمحن الناصر لدين اهللا أقبل على عمارة الزهراء أميا اقبال..  ٢منذر بن سعيدومنهم 
وكان يشرف بنفسه على شؤون البناء والزخرفة حىت شغله ذلك ذات ، من أموال الدولة يف تشييدها وزخرفتها ما أنفق

ورأى أن يلقي على اخلليفة الناصر ، ر بن سعيد يتوىل خطبة اجلمعة والقضاءوكان منذ، مرة عن شهود صالة اجلمعة
ورأى أن يكون ذلك على مأل من الناس يف املسجد اجلامع ، درسا بليغا حياسبه فيه على إسرافه وإنفاقه يف مدينة الزهراء 

 باملصلني وابتدأ خطبته فقرأ قوله بالزهراء فلما كان يوم اجلمعة اعتلى املنرب واخلليفة الناصر حاضر واملسجد غاص
وإِذَا بطَشتم بطَشتم جبارِين ) ١٢٩(وتتخذُونَ مصانِع لَعلَّكُم تخلُدونَ ) ١٢٨(﴿ أَتبنونَ بِكُلِّ رِيعٍ َآيةً تعبثُونَ :تعاىل

)١٣٠ ( ونيعأَطو قُوا اللَّهفَات)١٣١ (دي أَمقُوا الَّذاتونَ ولَمعا تبِم كُم)١٣٢ ( نِنيبامٍ وعبِأَن كُمدأَم)١٣٣ ( اتنجو
 ونيع١٣٤(و ( ٍيمظمٍ عوي ذَابع كُملَيع افي أَخإِن)الشعراء(﴾ )١٣٥(  

بنيانه علَى  ﴿ أَفَمن أَسس:مث تال قوله تعاىل ، مث مضى يف ذم االسراف على البناء بكل كالم جزل وقول شديد
هارِ جي نف بِه ارهارٍ فَانه فرفَا جلَى شع هانينب سأَس نم أَم ريخ انورِضو اللَّه نى مقْوت مي الْقَودهلَا ي اللَّهو من

 نيمالتوبة(﴾ )١٠٩(الظَّال(  
وقد ، لناس وخشعوا، وأخذ الناصر من ذلك بأوفر نصيب وراح حيذر وينذر وحياسب حىت ادكر من حضر من ا

                                                
الثيب الزاين، والنفس بالنفس، والتارك لدينه : ال حيلّ دم امرىء مسلم اال باحدى ثالث: (  يشري أبو حنيفة إىل قوله )  ١(

 .رواه البخاري ومسلم) املفارق للجماعة
 .تقدمت ترمجته)  ٢(
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  . علم أنه املقصود به فبكى وندم على تفريطه
واهللا لقد تعمدين : غري أن اخلليفة مل حيتمل صدره لتلك احملاسبة العلنية ولشدة ما مسع، فقال شاكيا لولده احلكم

استشاط غيظا عليه متذكّرا كلماته وأراد أن يعاقبه مث .. فأسرف علي وأفرط يف تقريعي، خبطبته وما عىن ا غريي
  .لذلك

وجعل يلزم صالا وراء أمحد بن مطرف خطيب جامع قرطبة، ولكن ملا ، فأقسم أن ال يصلي خلفه صالة مجعة
ما الذي مينعك من عزل منذر عن الصالة : رأى ولده احلكم تعلق والده بالزهراء والصالة يف مسجدها العظيم، قال له

يعزل إلرضاء نفس ) ال أم لك(أمثل منذر بن سعيد يف فضله وخريه وعلمه : اذا كرهته ؟ ولكن الناصر زجره قائالبه 
وإين ألستحي من اهللا أال أجعل بيين وبينه يف صالة اجلمعة ، هذا ما ال يكون.. ناكبة عن الرشد سالكة غري القصد؟
بل ، ولوددت أن أجد سبيال اىل كفارة مييين مبلكي، ولكن أحرجين فأقسمت، شفيعا مثل منذر يف  ورعه وصدقه

  . فما أظن أنا نعتاض منه أبدا، يصلي منذر بالناس حياته وحياتنا ان شاء اهللا
وملا اشتدت الفجوة بني الشيخ منذر بن سعيد واخلليفة عبد الرمحن نتيجة حماسبة املنذر له يف اسرافه على بناء 

يا أمري املؤمنني إنه رجل صاحل وما أراد اال : ما بينهما فاعتذر له عند اخلليفة، فقال أراد ولده احلكم أن يزيل، الزهراء
  )لعذرك ١لو رأى ما أنفقت وحسن تلك البنية، خريا

أرأيتم أم مسعتم : فلما قال له ولده ذلك أمر ففرشت بفرش الديباج وجلس فيها ألهل دولته، مث قال لقرابته وزرائه
  ما صنعت؟ملكا كان قبلي صنع مثل 

  .وإنك األوحد يف شأنك، ال واهللا يا أمري املؤمنني: فقالوا
فأقبلت دموع ، فلما أخذ جملسه قال له ما قال لقرابته، اذ دخل منذر بن سعيد ناكسا رأسه، فبينما هم على ذلك

وال أن ، نك هذا املبلغواهللا يا أمري املؤمنني ما ظننت أن الشيطان يبلغ م: املنذر تنحدر على حليته لسوء ما رأى، وقال
  .. متكنه من قيادتك هذا التمكن مع ما آتاك اهللا وفضلك به على املسلمني حىت يرتلك منازل الكافرين

﴿ :أليس اهللا يقول ، نعم: فقال..  انظر ما تقول كيف أنزلين اهللا منازهلم؟ : فاقشعر اخلليفة من قوله، وقال له
واحدةً لَجعلْنا لمن يكْفُر بِالرحمنِ لبيوتهِم سقُفاً من فضة ومعارِج علَيها يظْهرونَ﴾  ولَوال أَنْ يكُونَ الناس أُمةً

جزاك : وجعلت دموعه تنحدر على حليته مث أقبل على املنذر وقال له، ، فوجم اخلليفة ونكس رأسه مليا)٣٣:الزخرف(
وأمر بنقض سقف القبة وأعادها ترابا على صفة ، مث قام من جملسه.. ذي قلت هو احلقفال، اهللا خريا وعن الدين خريا

  .٢غريها
ومنكرا عليه توليه حيىي بن سعيد ، وقف على منربه حماسبا املقتفي ألمر اهللا..  ٣عبد القادر اجليالينومنهم الشيخ 

وما جوابك غدا عند أرحم .. سلمني أظلم الظاملني ولّيت على امل: فقال له خماطبا، املشهور بابن املزاحم الظامل القضاء
                                                

وجعل سـقفها نـوعني   ، فضة وبعضها مغشى بالذهب يريد بالبنية هنا القبة اليت بناها الناصر بالزهراء واختذ قرامدها من)  ١(
 . صفراء فاقعة إىل بيضاء ناصعة يستلب األبصار شعاعها

 .لألستاذ عبد احلميد العبادي ١٣٧١يف جملة األزهر لشهر رمضان ) بني خليفة وقاض(نقال عن مقال )  ٢(
اجليلـي   أو الكيالين، أو اجليالين، الدين حميي حممد، أبو احلسين، دوست جنكي بن اهللا عبد بن موسى بن القادر عبدهو )  ٣(

  .ها، وهو غين عن التعريفزهادأولياء األمة و كبار من )ـه ٥٦١ – ٤٧١(
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  .فارتعد اخلليفة وعزل املذكور لوقته.. الرامحني؟
سلطان : روي أن خالفا اشتد منذرا بالكيد واحلرب بني األخوين..  ١العز بن عبد السالمومنهم سلطان العلماء 
قد أوجس امساعيل خيفة من جنم الدين أيوب وسلطان مصر الصاحل جنم الدين أيوب، و، الشام امللك الصاحل امساعيل

وأمعن امساعيل يف ، وأعطاهم مقابل ذلك مدينة صيدا، وحتالف معهم على قتال أخيه، فاستعان بالصليبني أعداء االسالم
  .هذه اخليانة فسمح للصليبني أن يدخلوا دمشق ويشتروا منها السالح وآالت احلرب وما يريدون

وأفىت ، تياء املسلمني وعلماءهم، فهب العز بن عبد السالم واقفا يف وجه اخليانة واخلائننيأثار هذا الصنيع املنكر اس
حيث كان خطيبه الرمسي وأعلن ، وصعد على منرب اجلامع األموي بدمشق يف يوم اجلمعة، بتحرمي بيع السالح هلم

هلذه األمة ابرام رشد يعز فيه أولياؤك  اللهم أبرم: ( وصار يدعو بدعاء ، الفتوى وشدد يف االنكار على السلطان بومئذ
ومل يكن ، ، واملصلون يضجون بالتأمني على دعائه)ويذل فيه أعداؤك ويعمل فيه بطاعتك وينهى فيه عن معصيتك

وملا أعلمه رجاله بذلك أمر بعزل الشيخ عن خطبة اجلمعة، ، اذ كان خارج دمشق، السلطان حاضرا لتلك اخلطبة
  .خ ابن احلاجب املالكي الشتراكه معه يف هذا االنكارواعتقاله مع صاحبه الشي

، وكان أنصار الشيخ قد أشاروا عليه بأن يغادر البالد وينجو بنفسه من يد السلطان وأعدوا له وسائل اهلرب
، لهفعرضوا عليه أن خيتىبء يف مكان أمني ال يهتدي اليه السلطان ورجا، فأصر على االباء، وأحلّوا عليه، ولكنه أىب ذلك

وقد وطنت ، واهللا ال أهرب وال أختىبء وامنا حنن يف بداية اجلهاد ومل نعمل شيئا بعد: (فرفض هذا الغرض أيضا وقال
  )واهللا ال يضيع عمل الصابرين، نفسي على احتمال ما ألقى يف هذا السبيل

ر مبالزمة داره وأن ال يفيت ولكن العز بن عبد السالم أم، مث ملا قدم امساعيل اىل دمشق أفرج عنهما بعد االعتقال
فاستأذنه يف صالة اجلمعة مؤمتا بامامها وأن يعيد اليه طبيب أو مزين اذا احتاج اليهما وأن يدخل ، وال جيتمع بأحد البتة

ومرت األيام والشيخ يف إقامته اجلربية، وقد منع من االفتاء واالتصال بأحد من اخوانه أو ، احلمام فأذن له يف ذلك
وأفرج عنه بعد حماورات ومراجعات فأقام بدمشق مث انتزع منها اىل بيت . طلب اهلجرة من دمشق قاصدا مصرف، طالبه
مث انتقل ، فوافاه امللك الناصر داود يف الفور فقطع عليه الطريق وأخذه وأقام بنابلس مدة وجدت هلمعه خطوب. املقدس

مللك املنصور صاحب محص وملوك الفرنج بعساكرهم مث جاء الصاحل امساعيل وا، إىل بيت املقدس حيث أقام مدة
: وقال له، فسري الصاحل إمساعيل بعض خواصه اىل الشيخ مبنديله، وجيوشهم اىل بيت املقدس يقصدون الديار املصرية

فإن وافقك ، تدفع منديلي إىل الشيخ وتلطف له غاية التلطف وتسترتله وتعده بالعودة اىل مناصبه على أحسن حال
شرع يف مسايسته ، فلما اجتمع الرسول بالشيخ. وإن خالفك فاعتقله يف خيمة اىل جانب خيميت، ه عليفتدخل ب
  .ومالينته

  .بينك وبني أن تعود إىل مناصبك وما كنت عليه وزيادة أن تنكسر للسلطان وتقبل يده ال غري: مث قال له
..  يا قوم أنت يف واد وأنا يف واد ، ل يدهواهللا يا مسكني ما أرضاه أن يقبل يدي فضال عن أقب: فقال الشيخ

                                                
هو عبد العزيز بن عبد السالم أيب القاسم بن احلسن السلمي ، يلقـب  ) هـ  ٦٦٠ـ  ٥٧٧( عز الدين بن عبد السالم )  ١(

انتقل إىل مصـر فـويل القضـاء    . بدمشق وتويل التدريس واخلطابة باجلامع األموي  ولد. فقيه شافعي جمتهد . بسلطان العلماء 
.  ٤/١٤٥األعالم للزركلـي  : انظر) (التفسري الكبري(، و)الفتاوى(و) قواعد األحكام يف مصاحل األنام(من تصانيفه .. واخلطابة 

 ) ٥/٨٠وطبقات السبكي 



 ٤١١ 

  .احلمد هللا الذي عافاين مما ابتالكم به
  .يا شيخ قد رسم يل أن توافق على ما يطلب واال اعتقلتك: فقال الرسول
وكان الشيخ يقرأ القرآن .. فأخذه واعتقله يف خيمة إىل جانب خيمة السلطان .. افعلوا ما بدا لكم : فقال الشيخ

  .والسلطان يسمعه يف معتقله
  تسمعون هذا الشيخ الذي يقرأ القرآن؟: فقال يوما مللوك الفرنج

  .نعم: فقالوا
وقد حبسته النكاره علي تسليمي لكم حصون املسلمني وعزلته عن اخلطابة ، هذا أكرب قسوس املسلمني: قال

  .!!بدمشق وعن مناصبه مث أخرجته فجاء اىل القدس وقد جددت حبسه واعتقاله ألجلكم
  .١لو كان هذا قسيسنا لغسلنا رجليه وشربنا مرقتها: فقالت له ملوك الفرنج

أخذ فتاوى العلماء جبواز أخذ ، روي أنه ملا خرج الظاهر بيربس إىل قتال التتار بالشام..  ٢النوويومنهم اإلمام 
نعم بقي : ل بقي أحد؟ فقيل لهه: فقال.. فكتب له فقهاء الشام بذلك فأجازوه ، مال من الرعية يستنصر به على قتاهلم

  .فطلبه فحضر.. الشيخ حمىي الدين النووي 
  .فامتنع، اكتب خطابك مع الفقهاء: فقال له
  .ما سبب امتناعك؟: فقال
مث من اهللا عليك وجعلك ملكا ومسعت ، وليس لك مال) بندقار( أنا أعرف أنك كنت يف الرق لألمري: فقال

فاذا أنفقت ذلك ، وعندك مئتا جارية لكل جارية حق من احللي، ة من ذهبكل مملوك له حياص، عندك ألف مملوك
ن دون احلليأفتيتك بأخذ املال من ، كله وبقيت مماليكك بالبنود والصرف بدال من احلوائص وبقيت اجلواري بثيا

  . الرعية
  أخرج من بلدي ـ يعين دمشقـ : فغضب الظاهر من كالمه، وقال

  .خرج اىل نوىو، السمع والطاعة: فقال
  .فأعده اىل دمشق، إن هذا من كبار علمائنا وصلحائنا وممن يقتدى به: فقال الفقهاء

  .فمات بعد شهر، ال أدخلها والظاهر فيها: فامتنع الشيخ، وقال، فرسم برجوعه
، وكان كان رجالً قليل الفضول ال يسأل عما ال يعنيه وال يفتش عما ال حيتاج إليه.. أبو احلسني النوريومنهم 

إذا رأى منكراً غريه ولو كان فيه تلفه، فرتل ذات يوم إىل مشرعة تعرف مبشرعة الفحامني يتطهر للصالة إذ رأى زورقاً 
، فقرأه وأنكره ألنه مل يعلم يف التجارات وال يف البيوع شيئاً يعرب عنه )لطف(فيه ثالثون دنا مكتوب عليها بالقار 

  وإيش عليك امض يف شغلك؟ : دنان؟ قالإيش يف هذه ال: فقال للمالح. بلطف
                                                

 . الطبقات للسبكي: انظر)  ١(
. أبو زكريا ، حميي الدين) أو النواوي ( هو حييي ين مشرف بن مري بن حسن ، النووي ) هـ ٦٧٦ - ٦٣١( النووي)  ٢(

مـن  .. عالمة يف الفقه الشافعي واحلديث واللغة ، تعلم يف دمشق وأقام ا زمنا . من أهل نوي من قري حوران جنويب دمشق 
طبقـات  : انظـر ) (املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج(و؛ )روضة الطالبني(مل يكمله ؛ و) اموع شرح املهذب(تصانيفه 

 ) ٧/٢٧٨؛ والنجوم الزاهرة  ٩/١٨٥؛ واألعالم للزركلي  ٥/١٦٥الشافعية للسبكي 
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: أحب أن ختربين إيش يف هذه الدنان؛ قال: فلما مسع النوري من املالح هذا القول ازداد تعطشاً إىل معرفته فقال
نعم، : وهذا مخر؟ قال: وإيش عليك أنت واهللا صويف فضويل، هذا مخر للمعتضد يريد أن يعم به جملسه؟ فقال النوري

  .عطيين ذلك املدريأحب أن ت: فقال
أعطه حىت أنظر ما يصنع، فلما صارت املدري يف يده صعد إىل الزورق ومل يزل : فاغتاظ املالح عليه وقال لغالمه

يكسرها دناً دناً حىت أتى على آخرها إال دناً واحداً، واملالح يستغيث، إىل أن ركب صاحب اجلسر وهو يومئذ ابن 
إىل حضرة املعتضد، وكان املعتضد سيفه قبل كالمه ومل يشك الناس يف أنه  بشر أفلح، فقبض على النوري وأشخصه

  . سيقتله
: من أنت؟ قلت: فأدخلت عليه وهو جالس على كرسي حديد وبيده عمود يقلبه فلما رآين قال: قال أبو احلسني

فأطرق إىل األرض : قالالذي والك اإلمامة والين احلسبة يا أمري املؤمنني، : ومن والك احلسبة؟ قلت: حمتسب، قال
فأطرق إىل األرض : شفقة يا أمري املؤمنني، قال: ما الذي محلك على ما صنعت؟ فقلت: ساعة مث رفع رأسه إيل وقال
شفقة مين عليك إذ بسطت يدي إىل صرف : ما الذي محلك على ما صنعت؟ فقلت: ساعة مث رفع رأسه إيل وقال

كيف ختلص هذا الدن الواحد من :  كالمي مث رفع رأسه إيل وقالمكروه عنك فقصرت عنه وقال فأطرق مفكراً يف
يا أمري املؤمنني إين أقبلت : هات خربين، فقلت: يف ختلصه علة أخرب ا أمري املؤمنني إن أذن، فقال: مجلة الدنان؟ فقلت

ت هيبة اخللق عين على الدنان مبطالبة احلق سبحانه يل بذلك وغمر قليب شاهد اإلجالل للحق وخوف املطالبة فغاب
فأقدمت عليها ذه احلال إىل أن صرت إىل هذا الدن، فاستشعرت نفسي كرباً على أين أقدمت على مثلك فمنعت ولو 

اذهب فقد أطلقنا يدك غري ما : أقدمت عليه باحلال األول وكانت ملء الدنيا دنان لكسرا ومل أبال، فقال املعتضد
  . أحببت أن تغريه من املنكر

يا أمري املؤمنني بغض إىل التغيري ألين كنت أغري عن اهللا تعاىل وأنا اآلن أغري عن شرطي : بو احلسني فقلتقال أ
يا أمري املؤمنني تأمر بإخراجي ساملاً فأمر له بذلك وخرج إىل البصرة، فكان أكثر : ما حاجتك؟ فقلت: فقال املعتضد

  .ضد، فأقام بالبصرة إىل تويف املعتضد مث رجع إىل بغدادأيامه ا خوفاً من أن يسأله أحد حاجة يسأهلا املعت
ملا احتاج املنصور بن أيب عامر ملك األندلس أن يأخذ أرضاً حمبسة ..  حممد بن إبراهيم بن حيويهومنهم 

ويعاوض عنها خرياً منها، استحضر بعض الفقهاء إىل قصره فأفتوا بأنه ال جيوز، فغضب السلطان وأرسل إليهم رجالً 
يقول لكم أمري املؤمنني يا مشيخة السوء، يا مستحلي أموال الناس، يا : الوزراء مشهوراً باحلدة والعجلة فقال هلممن 

آكلي أموال اليتامى ظلماً، يا شهود الزور وآخذي الرشا وملقين اخلصوم، وملقحي الشرور وملبسي األمور، وملتمسي 
فهو أعزه اهللا واقف على فسوقكم قدمياً وخونكم ألماناتكم مغضٍ  !الروايات لدى اتباع الشهوات، تباً لكم وآلرائكم

عنه صابرٍ عليه، مث احتاج إىل دقة نظركم يف حاجة مرة واحدة يف دهره، فلم تشفعوا إرادته، ما كان هذا ظنه بكم، 
هم ضعيف وأفحش عليهم ذا وحنوه فأجابه شيخ من! واهللا ليعارضنكم وليكشفن ستوركم، وليناصحن اإلسالم فيكم

  .نتوب إىل اهللا مما قاله أمري املؤمنني ونسأله اإلقالة: اهلمة فقال
مم نتوب يا شيخ السوء؟ حنن : فرد عليه زعيم القوم حممد بن إبراهيم بن حيويه وكان جلداً صارماً فقال للمتكلم

نا عن أمري املؤمنني فهو صفتكم وكل ما نسبته إلي! يا وزير بئس املبلغ أنت: مث أقبل على الوزير فقال! براء من متابك
معاشر خدمته، فأنتم الذين تأكلون أموال اليتامى بالباطل وتستحلون ظلمهم باإلخافة، وتنتجون معايشكم بالرشا 
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واملصانعة، وتبغون يف األرض بغري احلق، وأما حنن فليست هذه صفاتنا وال كرامة، وال يقوهلا لنا إال متهم بالديانة، 
ى وسرج الظلمة، بنا يتحصن اإلسالم ويفرق بني احلالل واحلرام وتنفذ األحكام، وبنا تقام الفرائض فنحن أعالم اهلد

وتثبت احلقوق وحتقن الدماء وتستحل الفروج، فهال إذ عتب علينا أمري املؤمنني بشيء ال ذنب فيه لنا، وقال بالغيظ ما 
إنكاره، ففهمناه منك وأجبناك عنه مبا يصلح اجلواب قاله، تأنيت بإبالغنا رسالته بأهون من إفحاشك، وعرضت لنا ب

له، وكنت تزين على السلطان وال تفشي سره، وال حتيينا مبا استقبلتنا به، فنحن نعلم أن أمري املؤمنني ال يتمادى على 
نده على هذه هذا الرأي فينا، وال يعتقد هذا املعتقد يف صفاتنا، وإنه سرياجع بصريته يف إيثارنا وتعزيزنا، ولو كان ع

احلالة اليت وصفتها عنا، والعياذ باهللا تعاىل من ذلك، لبطل عليه كل ما صنعه وعقده من أول خالفته إىل هذا الوقت، 
فال يثبت له كتاب من حرب وال سلم وال شراء وال بيع، وال صدقة وال حبس وال هبة وال عتق، وال غري ذلك إال 

  .بشهادتنا، هذا ما عندنا والسالم
اموا منصرفني فلم يكادوا يبلغوا باب القصر إال والرسل تناديهم، فدخلوا القصر فتلقاهم الوزراء باإلعظام مث ق

إن أمري املؤمنني يعتذر إليكم من فرط موجدته، : ورفعوا منازهلم واعتذروا إليهم مما كان من صاحبهم، وقالوا هلم
ى اجلفاء عليكم، ويعلمكم أنه نادم على ما كان منه إليكم، ويستجري باهللا من الشيطان الرجيم ونزعته اليت محلته عل

وهو مستبصر يف تعظيمكم وقضاء حقوقكم، وقد أمر لكل واحد منكم مبا ترون من صلته وكسوته عالمة لرضاه 
  .عنكم، فدعوا له وقبضوا ما أمر هلم به وانصرفوا غالبني مل ميسسهم سوء
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  ـ احلكام ٢
  فما مسؤولية احلكام؟.. ء الذين هم رأس األمة املدبر عرفنا مسؤولية العلما: قلنا
  :على احلكام أربع مسؤوليات: قال

  .الزهد يف طلب الرئاسة إال إذا رأوا أنفسهم أهال هلا.. األوىل 
  .االستعانة بالصاحلني يف القيام ا.. والثانية 
  .العفاف عن أموال الرعية.. والثالثة 
  ..لسعي يف مصاحلها وا.. النصح للرعية .. والرابعة 
  :الزهد
  .فحدثنا عن األوىل: قلنا
وأول ما يرشحه إلعانة اهللا له أن يتهرب من املسؤولية ما وجد لذلك .. أوىل ما ينبغي على احلاكم العادل : قال

  .مهربا
  كيف يتهرب منها؟: قلنا
.. فيها إذا وجد من خيلفه فيها وأن ال حيرص على بقائه .. أن ال يطلبها ما دام هناك من هو أوىل منه ا : قال

إنا واهللا ال نويل هذا العمل أحداً سأله، أو أحداً : ( فكان يقول.. هذه األمة على هذا السلوك  لقد رىب رسول اهللا 
     ١)حرص عليه

   ٢)إنكم ستحرصون على اإلمارة وستكون ندامة يوم القيامة: (وكان يقول
وما هي يا رسول اهللا؟ : بأعلى صوته: ما هي ، فنادى بعض الصحابةإن شئتم أنبأتكم عن اإلمارة و: ( وقال 

  ٣)أوهلا مالمة ، وثانيها ندامة ، وثالثها عذاب يوم القيامة إال من عدل ، وكيف يعدل مع أقربيه: (قال
بره ،  ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق ذلك إال أتى اهللا تعاىل مغلوال يوم القيامة يداه إىل عنقه ، فكه: (وقال 

   ٤)أو أوثقه إمثه، أوهلا مالمة ، وأوسطها ندامة ، وآخرها خزي يوم القيامة
فضرب بيده على : يا رسول اهللا أال تستعملين ؟ ـ قال أبو ذر: وقال أليب ذر ـ رضي اهللا عنه ـ عندما قاله له 

امة إال من أخذها حبقها وأدى الذي يا أبا ذر إنك ضعيف وإا إمارة ، وإا يوم القيامة خزي وند: (منكيب ـ مث قال 
  ٥)عليه فيها

  ٦)يا أبا ذر إين أراك ضعيفا وإين أحب لك ما أحب لنفسي ، ال تأمرن على اثنني ، وال تلني مال يتيم:( وقال له

                                                
 . رواه البخاري ومسلم)  ١(
 ) وإنا واهللا ال نويل هذا العمل أحدا سأله أو أحداً حرص عليه: ( رواه البخاري وفيه أيضاً )  ٢(
 . والطرباين يف الكبري بسند رواته رواة الصحيحرواه البزار )  ٣(
 .رواه أمحد)  ٤(
 . رواه مسلم)  ٥(
 . رواه مسلم وأبو داود واحلاكم وقال صحيح على شرطهما )  ٦(



 ٤١٥ 

  ١)إنكم ستحرصون على اإلمارة ، وستكون ندامة يوم القيامة ، فنعمت املرضعة وبئس الفاطمة: (وقال 
ء ، ويل للعرفاء ، ويل لألمناء ليتمنني أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم معلقة بالثريا يدلون بني ويل لألمرا:( وقال

   ٢)السماء واألرض وأم مل يلوا عمال
   ٣)ليوشكن رجل أن يتمىن أنه خر من الثريا ومل يل من أمر الناس شيئا:( وقال
  ٤)ار إال من اتقى اهللا عز وجل وأدى األمانةستفتح عليكم مشارق األرض ومغارا وإن عماهلا يف الن: (وقال

يا عبد اهللا بن مسرة ال تسل اإلمارة، فإنك إن أعطيتها من غري مسألة أعنت عليها ، وإن :( وقال لعبد اهللا بن مسرة
  ٥)أعطيتها عن مسألة وكلت إليها

: قال له رسول اهللا  يا رسول اهللا اجعلين على شيء أعيش به ،: وعندما جاءه محزة بن عبد املطلب ، فقال 
  .٦عليك نفسك: نفس أحييها ، قال: يا محزة نفس حتييها أحب إليك أم نفس متيتها ؟ قال(

أفلحت يا قدمي إن مت ومل تكن أمريا ، وال كاتبا وال : (وضرب على منكب املقدام بن معديكرب مث قال
   ٧)عريفا

ه جوره فله اجلنة ومن غلب جوره عدله فله من طلب قضاء املسلمني حىت يناله مث غلب عدل: ( وكان يقول
  ٨)النار

وروي أن عمر ـ رضي اهللا عنه ـ استعمل بشر بن عاصم ـ رضي اهللا عنه ـ على صدقات هوازن فتخلف 
من ويل شيئا : يقول  بلى ولكن مسعت رسول اهللا : بشر فلقيه عمر ، فقال ما خلفك ؟ أما لنا مسعا وطاعة ؟ قال 

به يوم القيامة حىت يوقف على جسر جهنم ، فإن كان حمسنا جنا ، وإن كان مسيئا اخنرق به  من أمر املسلمني أيت
ما : ما يل أراك كئيبا حزينا ؟ فقال : ، فخرج عمر كئيبا حمزونا ، فلقيه أبو ذر ، فقال )اجلسر فهوى فيه سبعني خريفا

من ويل شيئا من أمر : (يقول  اهللا مسعت رسول : يل ال أكون كئيبا حزينا ، وقد مسعت بشر بن عاصم يقول 
املسلمني أيت به يوم القيامة حىت يوقف على جسر جهنم ، فإن كان حمسنا جنا ، وإن كان مسيئا اخنرق به اجلسر فهوى 

من ويل شيئا من أمر املسلمني أيت به يوم القيامة : (يقول  وأنا مسعته من رسول اهللا : فقال أبو ذر) فيه سبعني خريفا
وقف على جسر جهنم ، فإن كان حمسنا جنا ، وإن كان مسيئا اخنرق به اجلسر فهوى فيه سبعني خريفا وهي حىت ي

  ٩من سلت: كالمها أوجع قليب فمن يأخذها مبا فيها ؟ فقال أبو ذر: ، فأي احلديثني أوجع لقلبك ؟ قال)سوداء مظلمة

                                                
 . رواه البخاري والنسائي)  ١(
 . صحيح اإلسناد: رواه ابن حبان يف صحيحه واحلاكم واللفظ له وقال)  ٢(
 . ادهرواه احلاكم وصحح إسن)  ٣(
 . رواه أمحد بسند فيه جمهول)  ٤(
 . رواه البخاري ومسلم)  ٥(
 . رواه أمحد بسند رواته ثقات إال ابن هليعة)  ٦(
 . رواه أبو داود بسند يف رواته كالم قريب ال يقدح)  ٧(
 .رواه أبو داود)   ٨(
 .جدع: سلت)   ٩(



 ٤١٦ 

  ١)و عسى إن وليتها من ال يعدل فيها أن ال تنجو من إمثهااهللا أنفه وألصق خده باألرض ، أما إنا ال نعلم إال خريا ، أ
جتدون خري : ( وقد ورد يف احلديث قوله .. وألجل هذا كان الصاحلون من أكثر الناس كراهة لتويل اإلمارة 

ن منها مل يزل املتقون يتركوا وحيترزو: (لقد علق الغزايل على هذا بقوله ..  ٢)الناس يف هذا الشأن أشدهم له كراهية
ويهربون من تقلدها وذلك ملا فيه من عظم اخلطر، إذ تتحرك ا الصفات الباطنة ويغلب النفس حب اجلاه ولذة 
االستيالء ونفاذ األمر وهو أعظم مالذ الدنيا، فإذا صارت الوالية حمبوبة كان الوايل ساعيا يف حظ نفسه، ويوشك أن 

  ٣)يته وإن كان حقًا، ويقدم على ما يزيد يف مكانته وإن كان باطالًيتبع هواه فيمتنع من كل ما يقدح يف جاهه ووال
  أال ترى أن هذا سيمكن للمنحرفني؟: قلنا
  كيف؟: قال
  .وستفسد بتوليهم البالد والعباد.. فسيتوالها املنحرفون .. إذا هرب الصاحلون من حتمل مسؤوليام : قال
لقد قال بعدما ذكر ما ذكر من النهي عن .. يها جوابا لكم فلعل ف.. اصربوا علي ألكمل ما قال الغزايل : قال

ولعل قليل البصرية يرى ما ورد من فضل اإلمارة مع ما ورد من النهي عنها متناقضا، وليس : ( احلرص على اإلمارة 
 ينبغي أن كذلك، بل احلق فيه أن اخلواص األقوياء يف الدين ال ينبغي أن ميتنعوا من تقلد الواليات، وأن الضعفاء ال

يدوروا ا فيهلكوا، وأعين بالقوي الذي ال تميله الدنيا، وال يستفزه الطمع، وال تأخذه يف اهللا لومة الئم، وهم الذين 
سقط اخللق عن أعينهم، وزهدوا يف الدنيا، وتربموا ا ومبخالطة اخللق، وقهروا أنفسهم وملكوها، وقمعوا الشيطان 

إال احلق، وال يسكنهم إال احلق، ولو زهقت فيه أرواحهم، فهم أهل نيل الفضل يف  فآيس منهم، فهؤالء ال حيركهم
  ٤)اإلمارة

  أم هو ما دلت عليه النصوص؟.. أهذا اجتهاد اجتهده : قال رجل منا
قال .. لقد قال تعاىل يذكر عن يوسف طلبه لتويل اخلزائن .. بل هو ما دلت عليه النصوص املقدسة : قال

قَالَ اجعلْنِي علَى ) ٥٤(الْملك ائْتونِي بِه أَستخلصه لنفِْسي فَلَما كَلَّمه قَالَ إِنك الْيوم لَدينا مكني أَمني ﴿ وقَالَ :تعاىل
 يمليظٌ عفي حضِ إِننِ الْأَرائزيوسف(﴾ )٥٥(خ(  

لقد طلبه للخالئق الذين رأى أن .. نفسه ولكنه مل يطلبه ل.. هذا التمكني  انظروا كيف طلب يوسف 
وهلذا ذكر صفتني كالمها شرط ..  ٥ااعة ستفتك م لو مل يقم مبا لديه من طاقات بإنقاذهم مما ينتظرهم من لكة

  .. والعلم .. إما احلفظ .. يف كل مسؤول 
ويف نفس الوقت علم .. وحفظ  أمانة وخلق: فكل مسؤول ال يستحق املسؤولية إال إذا توفر فيه هذان الركنان

                                                
 . رواه الطرباين)  ١(
 . رواه البخاري)  ٢(
 .اإلحياء)   ٣(
 . اإلحياء)  ٤(
وكَذَلك مكَّنا ليوسف في الْأَرضِ يتبوأُ منها حيثُ يشاُء نصيب بِرحمتنا من نشـاُء ولَـا   ﴿ :ويشري إىل هذا قوله تعاىل )  ٥(

 ِسنِنيحالْم رأَج يعضا من يشاء ـ هنا ) .. يوسف( ﴾)٥٦(ن ـ ال تتعلق بيوسف   فالرمحة اليت يصيب اهللا  بـل  .. وحده
  .هي تتعلق قبل ذلك وبعده بتلك الرعية املسكينة املهددة بااعة

  



 ٤١٧ 

  .وخربة وقدرة
الوالية، وأجاب على اإلشكال الذي قد يعلق ملن مل تكن له القدرة  لقد علق القرطيب على طلب يوسف 

  .. فذكر وجوها .. على اجلمع بني النصوص 
يل الفقراء إىل إمنا طلب الوالية ألنه علم أنه ال أحد يقوم مقامه يف العدل واإلصالح وتوص منها أن يوسف 

حقوقهم، فرأى أن ذلك فرض متعني عليه، فإنه مل يكن هناك غريه، وهكذا احلكم اليوم، لو علم إنسان من نفسه أنه 
يقوم باحلق يف القضاء أو احلسبة ومل يكن هناك من يصلح وال يقوم مقامه لتعني ذلك عليه، ووجب أن يتوالها ويسأل 

من العلم والكفاية وغري ذلك، كما قال يوسف عليه السالم، فأما لو كان هناك  ذلك، وخيرب بصفاته اليت يستحقها به
، وأيضا فإن يف سؤاهلا )ال تسأل اإلمارة: (لعبد الرمحن من يقوم ا ويصلح هلا وعلم بذلك فاألوىل أال يطلب؛ لقوله 

لنفسه وألغراضه، ومن كان هكذا واحلرص عليها مع العلم بكثرة آفاا وصعوبة التخلص منها دليل على أنه يطلبها 
، ومن أباها لعلمه بآفاا وخلوفه من التقصري يف )وكل إليها: (  يوشك أن تغلب عليه نفسه فيهلك، وهذا معىن قوله 

  )أعني عليها: (حقوقها فر منها، مث إن ابتلي ا فريجى له التخلص منها، وهو معىن قوله
الكرمي ابن الكرمي ابن الكرمي ابن الكرمي : (  إن كان كما قال النيب إين حسيب كرمي، و: أنه مل يقل.. ومنها 

، فسأهلا باحلفظ ) إِني حفيظٌ عليم : (إين مجيل مليح، إمنا قال: ، وال قال)يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم
  .والعلم، ال بالنسب واجلمال

﴿ فَال تزكُّوا :عريف نفسه، وصار ذلك مستثىن من قوله تعاىل أنه إمنا قال ذلك عند من ال يعرفه، فأراد ت.. ومنها 
  )٣٢من اآلية: النجم)(أَنفُسكُم هو أَعلَم بِمنِ اتقَى

  .١أنه رأى ذلك فرضا متعينا عليه؛ ألنه مل يكن هنالك غريه.. ومنها 
صداء، وكان هذا  وهو رجل من قبيلة.. ـ قصة زياد بن احلارث  وقد ورد ـ باإلضافة لقصة يوسف 

وكنت سألته : (ليعلنوا إسالمهم الذي تبعه إسالم قبيلتهم، قال زياد الرجل هو الذي قاد وفد قبيلته إىل رسول اهللا 
  ٢)أن يؤمرين على قومي، ويكتب يل بذلك كتابا، ففعل

ذا رآه كفأ، وال يكون وفيها جواز تأمري اإلمام وتوليته ملن سأله ذلك إ: لقد علق ابن القيم على هذه القصة فقال
ـ )إنا لن نويل على عملنا هذا من أراده: (سؤاله مانعا من توليته، وال يناقض هذا قوله يف احلديث اآلخر ، فإن الصدائي 

زياد بن احلارث ـ إمنا سأله أن يؤمره على قومه خاصة، وكان مطاعا فيهم، حمببا إليهم، وكان مقصوده إصالحهم 
أى أن ذلك السائل ـ الذي يف احلديث األول ـ إمنا سأله الوالية حلظ نفسه ومصلحته هو، ودعاءهم إىل اإلسالم، ور

  ٣)فمنعه منها؛ فوىل للمصلحة، ومنع للمصلحة، فكانت توليته هللا، ومنعه هللا
  :النصح

  .فحدثنا عن الثانية.. حدثتنا عن األوىل : قلنا

                                                
 . تفسري القرطيب)  ١(
 . رواه الواقدي وغريه)  ٢(
 . زاد املعاد)  ٣(



 ٤١٨ 

  .النصح للرعية وعدم غشها: قال
  عها لينصحها؟هل تقصد أن جيتمع م: قلنا
وهلذا .. إنه يشمل احلياة مجيعا .. النصح الذي تدل عليه النصوص املقدسة أعم من أن يكون خاصا بالكالم : قال

، ) الدين النصيحة ، الدين النصيحة ، الدين النصيحة:( ففي احلديث.. الدين مجيعا بكونه نصيحة  عرف رسول اهللا 
   ١) ، ولكتابه ، ولرسوله ، وألئمة املسلمني ، واملؤمنني ، وعامتهمهللا: (ملن يا رسول اهللا ؟ قال : قالوا 

بايعت : حدث جرير بن عبد اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ قال.. يبايع أصحابه على هذا  وقد كان رسول اهللا 
  . ٢على إقام الصالة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلمٍ رسول اهللا 

: من جاء يوم القيامة خبمس مل يصد وجهه عن اجلنة: ( قال يف ذلك  ومما.. يشدد عليهم يف شأا  وكان 
   ٣)النصح هللا ولدينه ولكتابه ولرسوله وجلماعة املسلمني

  ٤)ال يزال املؤمن يف فسحة من دينه ما حمض أخاه النصيحة ، فإذا حاد عن ذلك سلب التوفيق: ( وقال 
  ؟فكيف ينصح اإلمام رعيته.. عرفنا فضل النصيحة : قلنا
  .بأن يتعامل معها كما يتعامل مع نفسه: قال
  كيف ذلك؟: قلنا
  أال ترون التاجر كيف خيتار لنفسه أمجل البضائع وأحسنها؟: قال
  .ذلك صحيح: قلنا
.. هذا هو الضابط الذي يضبط النصح .. فالراعي الصاحل هو الذي يتعامل مع رعيته كما يتعامل مع نفسه : قال

ال يبلغ العبد : ( ، ويف رواية ٥)ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه: (بقوله  ولقد عرب عنه رسول اهللا 
  )حقيقة اإلميان حىت حيب للناس ما حيب لنفسه

  .فهات تفاصيله.. هذا إمجال : قلنا
  .. لقد دأب الصاحلون من العلماء أن يبينوا سنن العدل اليت يتم ا نصح الراعي لرعيته : قال

كل مسلم أكرب : فقال. صف يل العدل: عمر بن عبد العزيز سأل حممد بن كعب القرظي فقالومن ذلك أن 
منك سناً فكن له ولداً، ومن كان أصغر منك فكن له أباً، ومن كان مثلك فكن له أخاً، وعاقب كل جمرم على قدر 

  .جرمه، وإياك أن تضرب مسلماً سوطاً واحداً على حقد منك فإن ذلك يصريك إىل النار
: ( ومن وصاياه فيها قوله ..  ٦ومن ذلك أن اإلمام أبا حامد الغزايل كتب رسالة يف أصول العدل لبعض امللوك

                                                
قانع وأبـو نعـيم   والبارودي وابن ، حبان والبغويابن أمحد ومسلم وأبو داود والنسائي وأبو عوانة وابن خزمية ورواه )  ١(

والبيهقي عن متيم الداري والترمذي وحسنه النسائي والدارقطين عن أيب هريرة وأمحد ، والطرباين عن ابن عباس وابن عساكر عن 
 .ثوبان
 . رواه البخاري ومسلم)  ٢(
 . رواه ابن النجار)  ٣(
 . رواه الدارقطين والديلمي)  ٤(
 . رواه البخاري ومسلم)  ٥(
 )الترب املسبوك يف نصيحة امللوك(ة هي رسال)   ٦(



 ٤١٩ 

اعلم ـ أيها السلطان ـ أنّ ما كان بينك وبني اخلالق سبحانه فإن عفوه قريب، وأما ما يتعلق مبظامل الناس فإنه ال 
وال يسلم من هذا اخلطر أحد من امللوك إال ملك عمل يتجاوز به عنك على كل حال يوم القيامة وخطره عظيم 

  )بالعدل واإلنصاف ليعلم كيف يطلب العدل واإلنصاف يوم القيامة
بل ذكر له عشرة من أصول العدل واإلنصاف كلها مستنبطة من .. ومل يكتف أبو حامد باملوعظة اردة 

ها تدل على املنهج الصحيح الذي يتحقق به النصح وكل.. النصوص املقدسة، ومن آثار احلكام العدول من املسلمني 
  .الذي أمر احلكام أن يتعاملوا به مع رعاياهم

  منها؟ األولفما األصل : قلنا
فإن الوالية نعمة .. األصل األول هو أن يعرف احلاكم قدر الوالية وخطرها : (لقد عرب عنه الغزايل بقوله : قال

من السعادة ما ال اية له وال سعادة بعده، ومن قصر عن النهوض حبقها  من نعم اهللا عز وجل، من قام حبقّها نال
  ) حصل يف شقاوة ال شقاوة بعدها إال الكفر باهللا تعاىل

عدل السلطان يوماً واحداً أحب إىل اهللا من عبادة : ( وقد ساق له من النصوص اليت تدل على هذا قوله 
سلطان : ال يبقى ظل وال ملجأ إال ظل اهللا وال يستظل بظله أال سبعة أناس إذا كان يوم القيامة: (وقال.. ١)سبعني سنة 

عادل يف رعيته، وشاب نشأ يف عبادة ربه، ورجل يكون يف السوق وقلبه يف املسجد، ورجالن حتابا يف اهللا، ورجل 
ال إين أخاف اهللا، ذكر اهللا يف خلوته فأذرى دمعه من مقلته، ورجل دعته امرأة ذات حسن ومجال ومال إىل نفسها فق

أحب الناس إىل اهللا تعاىل وأقرم إليه السلطان العادل، :(وقال..  ٢)وجل يتصدق سراً بيمينه ومل تشعر ا مشاله
والذي نفس حممد بيده إنه لريفع للسلطان العادل إىل السماء من (وقال ).. وأبغضهم إليه وأبعدهم منه السلطان اجلائر

  ) .ة، وكل صالة يصلّيها تعدل سبعني ألف صالةالعمل مثل عمل مجلة الرعي
فإذا كان كذلك فال نعمة أجلّ من أن يعطى العبد درجة السلطنة وجيعل ساعة من عمره جبميع عمر غريه، ومن 

  .مل يعرف قدر هذه النعمة واشتغل بظلمه وهواه خياف عليه أن جيعله اهللا من مجلة أعدائه
ومن ذلك ما حدث به .. ا يدل على تعظيمهم ملا وكل هلم من مسؤوليات مث ساق له من سرية اخللفاء العدول م

عن عمر بن اخلطاب ـ رضي اهللا عنه ـ وأنه كان خيرج كل ليلة يطوف مع العسس حىت يرى خلالً يتداركه، وكان 
  . لوتركت عرتاً جرباء على جانب ساقية مل تدهن خلشيت أن أسئل عنها يف القيامة: يقول

  ؟الثاينفما : قلنا
، ونبهه أن )أن يشتاق أبداً إىل رؤية العلماء، وحيرص على استماع نصحهم: (لقد عرب الغزايل عنه بقوله : قال

فإم يثنون عليك، ويغرونك ويطلبون رضاك : ( قاله له حمذرا.. حيذر من علماء السوء الذين حيرصون على الدنيا 
والعامل هو الذي ال يطمع فيما .. حصلوا منه شيئاً باملكر واحليلطمعاً فيما يف يديك من خبث احلطام ووبيل احلرام، لي

  )عندك من املال، ومنصفك يف الوعظ واملقال
أيها السلطان خطر الوالية عظيم، وخطبها جسيم، والشرح يف ذلك طويل، وال يسلم الوايل اال مبقارنة : ( وقا له 

                                                
)١   ( 
)٢   ( 
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  )ألمرعمالء الدين ليعلموه طرق العدل ويسهلوا عليه خطر هذا ا
  ؟الثالثفما : قلنا
لكن ذّب غلمانك وأصحابك وعمالك .. أن ال تقنع برفع يدك عن الظلم : (لقد عرب الغزايل عنه بقوله : قال

  )ونوابك، فال ترضى هلم بالظلم فإنك تسأل عن ظلمهم كما تسأل عن ظلم نفسك
أما بعد، فإن أسعد الوالة من : (له مث ذكر له ما كتبه عمر بن اخلطاب إىل عامله أيب موسى األشعري يقول

فإياك والتبسط فإن عمالك يقتدون بك، وإمنا مثلك كمثل . سعدت به رعيته، وإن أشقى الوالة من شقيت به رعيته
  )دابة رأت مرعى خمضراً فأكلت كثرياً حىت مسنت فكان مسنها سبب هالكها ألا بذلك السمن تذبح وتؤكل

وينبغي للوايل أن يعلم أنه ليس أحد أشد غبناً ممن باع دينه وآخرته بدنيا غريه، (  :وقال له وهو يقرر هذا األصل
وكذلك العمال ألجل .. وأكثر الناس يف خدمة شهوام، فإم يستنبطون احليل ليصلوا إىل مرادهم من الشهوات

أعراضهم، وأي عدو أشد عداوة ممن  نصيبهم من الدنيا يغرون الوايل وحيسنون الظلم عنده، فيلقونه يف النار ليصلوا إىل
ويف اجلملة ينبغي ملن أراد حفظ العدل على الرعية أن . يسعى يف هالكك وهالك نفسه ألجل درهم يكتسبه وحيصله

يرتب غلمانه وعماله للعدل، وحيفظ أحوال العمار، وينظر فيها كما ينظر يف أحوال أهله وأوالده ومرتله، وال يتم له 
دل أوالً من باطنه؛ وذلك أن ال يسلّط شهوته وغضبه على عقله ودينه، وال جيعل عقله ودينه أسرى ذلك إال حبفظ الع

  )شهوته وغضبه بل جيعل شهوته وغضبه أسرى عقله ودينه
وجيب أن يعلم أن العقل من جوهر املالئكة ومن جند البارئ، جلّت قدرته، وأن الشهوة والغضب : ( وقال له 

جيعل جند اهللا ومالئكته أسرى جند الشيطان كيف يعدل يف غريهم؟ وأول ما تظهر مشس فمن .. من جند الشيطان
العدل يف الصدر مث ينشر نورها يف أهل البيت وخواص امللك فيصل شعاعها إىل الرعية، ومن طلب الشعاع يف غري 

  )الشمس فقد طلب احملال، وطمع فيما ال ينال
ظهور العدل من كمال العقل، وكمال العقل أن ترى األشياء على ما  واعلم أيها السلطان وتبين أن: ( وقال له

مثالً إذا كنت جتور على الناس ألجل الدنيا فينبغي أن تنظر أي شيء . هي، وتدرك حقائق باطنها وال تغتر بظاهرها
يف صورة مقصودك من الدنيا، فإن كان مقصودك من الدنيا أكل الطعام الطيب فيجب أن تعلم أن هذه شهوة يمة 

آدمي، ألن الشهوة إىل األكل من طباع البهائم، وإن كان مقصودك لبس التاج فإنك امرأة يف صورة رجل ألن التزين 
والرعونة من أعمال النساء، وإن كان مقصودك أن متضي غضبك على أعدائك فأنت أسد أو سبع يف صورة آدمي ألن 

ك أن ختدمك الناس فأنت جاهل يف صورة عاقل فإنك لو إحضار الغضب للقلب من طباع السباع، وإن كان مقصود
كنت عاقالً لعلمت أن الذين خيدمونك إمنا هم خدم وغلمان لبطوم وفروجهم وشهوام وإن خدمتهم وسجودهم 
ألنفسهم ال لك وعالمة ذلك أم لو مسعوا إرجافاً بأن الوالية تؤخذ منك وتعطى لسواك أعرضوا بأمجعهم عنك ويف 

  .علموا الدرهم خدموا وسجدوا لذلك املوضع، فعلى احلقيقة ليست هذه خدمة وإمنا هي ضحكةأي موضع 
والعاقل من نظر أرواح األشياء وحقائقها وال يغتر بصورها، وحقيقة هذه األعمال ما ذكره وأوضحناه، فكل من 

واه جهنم، فلهذا السبب كان رأس مل يتيقن ذلك فليس بعاقل ومن مل يكن عاقالً مل يكن عادالً ومن مل يكن عادالً مأ
  )مال السعادات كلها العقل

  ؟الرابعفما : قلنا
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ومن التكرب حيدث عليه السخط الداعية .. إن الوايل يف األغلب يكون متكرباً : ( لقد عرب الغزايل عنه بقوله : قال
مييل يف األمور إىل جانب العفو إىل االنتقام، والغضب غول العقل وعدوه وآفته، وإذا كان الغضب غالباً، فينبغي أن 

ويتعود الكرم والتجاوز، فإذا صار ذلك عادة لك ماثلت األنبياء واألولياء، ومىت جعلت إمضاء الغضب عادة ماثلت 
  )السباع والدواب

يا أمري املؤمنني أمسع خرباً قبل : وحكى له أن أبا جعفر املنصور أمر بقتل رجل، واملبارك بن الفضل حاضر فقال
إذا كان يوم القيامة ومجع اخلالئق يف صعيد واحد، نادي : (أنه قال روى احلسن البصري عن رسول اهللا : قتلهأن ت

  ) مناد من كان له عند اهللا يد فليقم، فال يقوم إال من عفا عن الناس، فقال أطلقوه فأين قد عفوت عنه
م يكرهه فأخذ طبقاً مملوأً من التمر وحكى له عن احلسن بن علي ـ رضي اهللا عنه ـ أنه بلغه عن رجل كال

وما : اجلين ومحله بنفسه إىل دار ذلك الرجل فطرق الباب فقام الرجل وفتح الباب فنظر إىل احلسني ومعه الطبق فقال
  .خذه، فإنه بلغين عنك إنك أهديت إيلّ حسناتك فقابلت ذا: هذا يا ابن بنت رسول اهللا؟ قال

ن احلسني ـ رضي اهللا عنه ـ خرج إىل املسجد فسبه رجل فقصده غلمانه وحكى له أن زين العابدين علي ب
يا هذا أنا أكثر مما تقول : كفوا أيديكم عنه، مث التفت إىل ذلك الرجل وقال: ليضربوه ويؤذنه فنهاهم زين العابدين وقال

ىي فخلع عليه زين وما ال تعرفه مين أكثر مما قد عرفته، فإن كان لك حاجة يف ذكره ذكرته لك، فخجل واستح
  .أشهد أن هذا الشاب ولد رسول اهللا : العابدين قميصه وأمر له بألف درهم فمضي الرجل وهو يقول

أما مسعت ندائي؟ : وحكى له أن زين العابدين استدعى غالماً له وناداه مرتني فلم جيبه فقال له زين العابدين
وعرفت طهارة أخالقك فتكاسلت، .. أمنت : علي؟ قالفما محلك على تركك إجابيت : بلى قد مسعت، قال: فقال
  . احلمد هللا الذي أمن مين عبدي: فقال

فعلته غمداً : مل فعلت هذا؟ قال: وحكى أنه كان لزين العادبدين غالم، فعمد إىل شاة فكسر رجلها فقال له
  . اىلاذهب فأنت حر لوجه اهللا تع.. ما أنا أغيظ من الذي علمك وهو إبليس : ألغيظك، قال

يا هذا بيين وبني جهنم عقبة إن أنا أجزا فما أبايل وإن أنا مل : وحكى له أن رجالً سبه فقال له زين العابدين
  .أجزها فأنا أكثر مما تقول

: كان يقسم يوماً ماالً فقال له رجل وحكى له قبل ذلك عن ابن مسعود ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول اهللا 
فغضب وامحر وجهه ومل يقل شيئاً  ليست بإنصاف، فحكى ابن مسعود ذلك لرسول اهللا  ما هذه القسمة؟ يعين أا

  ١)رحم اهللا أخي موسى فإنه أوذي فصرب على األذى: (سوى أن قال
فهذه اجلملة من احلكايات واألخبار تقنع يف نصيحة الوالة إذا كان أصل إميام ثابتاً : ( مث عقب على ذلك بقوله 

در، فإن مل يؤثر ما ذكرناه فيهم فقد أخلوا قلوم من اإلميان، وإنه ما بقي من إميام إال احلديث أثر فيه هذا الق
  )باللسان

  ؟اخلامسفما : قلنا
إنك يف كل واقعة تصل إليك وتعرض عليك تقدر أنك واحد من مجلة : ( لقد عرب الغزايل عنه بقوله : قال

                                                
  .رواه البخاري ومسلم)  ١(
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نفسك ال ترضى به ألحد من املسلمني، وإن رضيت هلم مبا ال ترضاه الرعية، وأن الوايل سواك، فكل ما ال ترضاه ل
  )لنفسك فقد خنت رعيتك وغششت أهل واليتك

  ؟السادسفما : قلنا
أن ال حتتقر انتظار أرباب احلوائج ووقوفهم ببابك، واحذر من هذا اخلطر، : ( لقد عرب الغزايل عنه بقوله : قال

فال تشتغل عن قضائها بنوافل العبادات، فإن قضاء حوائج املسلمني أفضل ومىت كان ألحد من املسلمني إليك حاجة، 
  )من نوافل العبادات

وحكى له أن عمر بن عبد العزيز قعد يوما يقضي حوائج الناس، فجلس إىل الظهر وتعب فدخل بيته ليستريح من 
نتظر حاجة وأنت مقصر يف حقه؟ وما الذي يؤمنك أن يأتيك املوت يف هذه الساعة وعلى بابك م: تعبه فقال له ولده

  .وض فعاد إىل جملسه. صدقت: فقال
  ؟السابعفما : قلنا
أن ال تعود نفسك االشتغال بالشهوات من لبس الثياب الفاخرة وأكل : ( لقد عرب الغزايل عنه بقوله : قال

  )األطعمة الطيبة، لكن تستعمل القناعة يف مجيع األشياء فال عدل بال قناعة
هل رأيت من حالي شيئاً : عمر بن اخلطاب ـ رضي اهللا عنه ـ سأل بعض الصاحلني فقالوحكى له أن 

غري هذين : مسعت أنك وضعن على مائدتك رغيفني وأن لك قميصني أحدمها لليل واآلخر للنهار، فقال: تكرهه؟ قال
  .واهللا إن هذين ال يكونان أبداً: قال. ال: شيء؟ فقال
  ؟الثامنفما : قلنا
  )إنك مىت أمكنك أن تعمل األمور بالرفق واللطف فال تعملها بالشدة والعنف: (  الغزايل عنه بقوله لقد عرب: قال
  ؟التاسعفما : قلنا
  )أن جتتهد أن ترضى عنك رعيتك مبوافقة الشرع: ( لقد عرب الغزايل عنه بقوله : قال

وشر أميت الذين يبغضونكم خري أميت الذين حيبونكم وحتبوم، : (أنه قال ألصحابه وحدثه عن النيب 
  )وتبغضوم ويلعنونكم وتلعنوم

وينبغي للوايل أن ال يغتر بكل من وصل إليه وأثىن عليه، وأن ال يعتقد أن الرعية مثله راضون عنه، : ( مث قال له 
يعلم عيبه من وأن الذي يثين عليه إمنا يفعل ذلك من خوفه منه، بل ينبغي ترتيب معتمدين يسألون عن حاله من الرعية ل

  )ألسنة الناس
  ؟العاشرفما : قلنا
أن ال يطلب رضا أحد من الناس مبخالفة الشرع، فإن من سخط خبالف : ( لقد عرب الغزايل عنه بقوله : قال

  )الشرع ال يضر سخطه
إين ألصبح ونصف اخللق علي ساخط، : وحكى له يف ذلك عن عمر بن اخلطاب ـ رضي اهللا عنه ـ قوله

يؤخذ منه احلق أن يسخط، وال ميكن أن يرضى اخلصمني، وأكثر الناس جهالً من ترك احلق ألجل  والبد لكل من
  .رضا اخللق

من طلب رضا اهللا تعاىل يف سخط الناس رضي اهللا عنه وأرضى عنه الناس، ومن : (قال  وحدثه أن رسول اهللا 
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ثل أن ال يأمرهم بالطاعة وال يعلمهم أمور طلب رضا الناس بسخط اهللا تعاىل سخط اهللا عليه وأسخط اخللق عليه، م
  )الدين ويطعمهم احلرام ومينع األجري أجرته واملرأة مهرها، سخط اهللا عليه وأسخط عليه الناس

اعلم يا سلطان العامل أن الدنيا مرتلة وليست بدار قرار، واإلنسان مسافر فأول : ( مث ختم له هذه األصول بقوله 
فكل سنة تنقضي من اإلنسان .. له حلد قربه، وإمنا وطنه وقراره ومكثه واستقراره بعدهامنازله بطن أمه وآخر مناز

فكاملرحلة، وكل شهر ينقضي منه فكاستراحة املسافر يف طريقه، وكل أسبوع فكقرية تلقاه، وكل يوم فكفر سوف 
قنطرة فمن عمر القنطرة وهذه الدنيا .. يقطعه، وكل نفس كخطوة خيطوها، وبقدر كل نفس يتنفسه يقرب من اآلخرة

واستعجل بعمارا فين فيها زمانه، ونسى املرتلة اليت هي مصريه ومكانه، وكان جاهالً غري عاقل، وإمنا العاقل الذي ال 
يشتغل يف دنياه إال الستعداده ملعاده، ويكتفي منها بقدر احلاجة، ومهما مجعه فوق كفايته كان مساً ناقعاً، ويتمىن أن 

ائنه وسائر ذخائره رماداً وتراباً ال فضة وال ذهباً، ولو مجع مهما مجع فإن نصيبه ما يأكله ويلبسه ال تكون مجيع خز
سواه، ومجيع ما خيلفه يكون عليه حسرة وندامة ويصعب عليه نزعه عند موته فحالهلا حساب، وحرامها عذاب، أن 

رام وجب عليه العذاب، وكان إميانه صحيحاً كان قد مجع املال من حالل طلب منه احلساب، وإن كان قد مجع من ح
  .ساملاً حلضرة الديان، فال وجه ليأسه من الرمحة والرضوان، فإن اهللا جواد كرمي، غفور رحيم

واعلم أيها السلطان أن راحة الدنيا أيام قالئل وأكثرها منغص بالتعب، مشوب بالنصب، وبسببها تفوت راحة 
مللك الذي ال اية له وال فناء، فيسهل على العاقل أن يصرب يف هذه األيام القالئل لينال اآلخرة اليت هي الدائمة الباقية وا

  .راحة دائمة بال انقضاء
واعلم ـ أيها السلطان ـ أنه لو كان لإلنسان معشوقة، وقيل له إن صربت عنها هذه الليلة سلمت إليك ألف 

بداً فإنه كان عشقه هلا عظيماً وصربه عنها أليماً لكن يهون ليلة بال تعب وال نصب، وإن كنت تزورها فإنك ال تراها أ
عليه صربه على البعد عنها ليلة واحدة لينال اآلخرة، بل الدنيا ليست بشيء يف جنب اآلخرة، وال شبه بينهما ألن 

  )اآلخرة ال اية هلا، وال يدرك بالوهم طوهلا
  :البطانة

  .لثةفحدثنا عن الثا.. حدثتنا عن الثانية : قلنا
  .. وعمال ينوبون عنه .. البد للحاكم مهما كانت مرتبة حكمه من وزراء يعينونه : قال

، فلو كان )٢٩:طـه(﴿ واجعلْ لي وزِيراً من أَهلي ﴾ : لقد ذكر اهللا تعاىل ذلك، فقال عن نبيه موسى 
  ..  احلاكم يستغين عن الوزراء لكان أحق الناس بذلك كليم اهللا موسى 

كَي ) ٣٢(وأَشرِكْه في أَمرِي ) ٣١(﴿ اشدد بِه أَزرِي :ذكر اهللا تعاىل احلكمة من احلاجة الوزراء فقال مث 
فقد دلت هذه اآليات على أن ).. طه(﴾ )٣٥(إِنك كُنت بِنا بصريا ) ٣٤(ونذْكُرك كَثريا ) ٣٣(نسبحك كَثريا 

  .ه وصاحبه يف عبادة اهللا ويف حتقيق العدل الذي هو العبادة الكربى للحكامالوزير هو عون امللك وشريك
  لكن ما عالقتهم بتحقيق العدل؟.. نعلم حاجة الوزراء واألعوان : قالوا
ولكنه يبتلى مبن يصرفه عن .. فقد يكون احلاكم صاحلا .. العدل ال يقوم على أحد كما يقوم على هؤالء : قال
  ..بالفساد فيشري عليه .. الصالح 

ال حىت : قال.. آمن ولك اجلنة ولك ملكك : قال لفرعون وقد روي يف األخبار من ذلك أن موسى 



 ٤٢٤ 

  .فأنف واستكرب، وكان من أمره ما كان! بينما أنت إله تعبد إذ صرت تعبد: فشاوره يف ذلك فقال.. أشاور هامان
ريك يف التدبري، وظهري على السياسة ومفزع الوزير عون على األمور وش: ( لقد قال احلكماء يف هذا املنصب 

  )نعم الظهري الوزير: (، وقالوا يف األمثال)عند النازلة،  والوزير مع امللك مبرتلة مسعه وبصره ولسانه وقلبه
  . علم ما كان جيهله، ويقوي عنده علم ما كان يعلمه: وذكروا أن أول ما يستفيد احلاكم من الوزير أمران

يظهر نبل احلاكم وقوة متييزه وجودة عقله يف استنجاب الوزراء واستنفاد اجللساء وحمادثة وذكروا أن أول ما 
العقالء ، فهذه ثالث خصال تدل على كماله وائه، جيمل يف اخللق ذكره وجيل يف العقول قدره، وترسخ يف النفوس 

  . حلية امللوك وزينتهم وزراؤهم: وكان يقال. عظمته واملرء موسوم بقرينه
كروا أنه ال يصلح السلطان إال بالوزراء وال األعوان إال باملودة والنصيحة، وال املودة والنصيحة إال بالرأي وذ
  .. والعفاف

وذكروا أن أعظم األشياء ضرراً على الناس عامة، وعلى الوالة خاصة أن حيرموا صاحلي الوزراء وألعوان، فتكون 
يويل الوزارة غري املتحرين كيال تضيع األمور ، كما حيذر أن يتطبب أعوام غري ذي جدوى وغىن، وحيذر امللك أن 

  .بغري طبيب بصري مأمون
وضربوا مثاال للحاكم اخلري مع الوزير السوء الذي مينع الناس خريه وال ميكنهم من الدنو منه كاملاء الصايف، فيه 

  .. اجاً التمساح فال يستطيع املرء دخوله، وإن كان ساحباً وكان إىل املاء حمت
السلطان مثل الطبيب، ومثل الرعية مثل املرضى، ومثل الوزير مثل السفري بني : ( وضربوا مثاال آخر، فقالوا 

املرضى واألطباء، فإن كذب السفري بطل التدبري، وكما أن السفري إذا أراد أن يقتل أحداً من املرضى وصف للطبيب 
هلك العليل، كذلك الوزير ينقل إىل امللك ما ليس يف الرجل فيقتله نقيض دائه، فإذا سقاه الطبيب على صفة السفري 

  )امللك
  )ال تغتر مبودة األمري إذا غشك الوزير: (وقالوا يف األمثال السائرة

  )إذا أحبك الوزير فال ختش األمري: (وقالوا
وكم من أمر أراده األمري  اخلرق مماراة األمراء ومعاداة الوزراء، ورب أمر كرهه األمري فتم بالوزير،: ( وقالوا 

  !)فنهاه عنه الوزير
  )إمنا السلطان كالدار والوزير باا، فمن أتى الدار من باا وجل، ومن أتاها من غري باا انزعج: ( وقالوا
  )ال يتم للملك أمره حىت يرفع نفسه عن كل عيب، ويكون له جليس مأمون الغيب وخادم ناصح اجليب: (وقالوا

قع الوزارة من اململكة كموقع املرآة من النظر، فكما أن من مل ينظر إىل املرآة مل ير حماسن وجهه مو: ( وقالوا 
  )وعيوبه، كذلك السلطان إذا مل يكن له وزير ال يعرف حماسن دولته وعيوا

  )ظهري األمري وزيره وزينته حاجبه، ولسانه كاتبه ورسوله عينه: (وقالوا
وزير أن يكون صدوقاً يف لسانه عدالً يف دينه، مأموناً يف أخالقه بصرياً بأمور وهلذا ذكر فقهاؤنا من شروط ال

  . الرعية، ويكون بطانة الوزير من أهل األمانة والبصرية
ورووا يف هذا أنه ملا أراد سليمان بن عبد امللك أن يستكتب كاتب احلجاج يزيد بن مسلم، قال له عمر بن عبد 

يا أبا حفص إين مل أجد عنده خيانة : فقال. املؤمنني أن ال حتيي ذكر احلجاج باستكتابك إياهأسألك باهللا يا أمري : العزيز



 ٤٢٥ 

إبليس ما مس ديناراً : ومن هو؟ قال: قال. أنا أوجدك من هو أعف منه يف الدينار والدرهم: قال عمر. دينار وال درهم
  . وال درمهاً وقد أهلك هذا اخللق

  .ما ذكرت احلكماء، ومل تذكر لنا ما قال سيد احلكماءلقد ذكرت لنا : قال رجل من القوم
إن اهللا تعاىل مل :( يقرر هذه احلقيقة، ويدعو من خالهلا إىل االهتمام بالبطانة الصاحلة لقد قال رسول اهللا : قال

ومن يوق بطانة  بطانة تأمره باملعروف وتنهاه عن املنكر، وبطانة ال تألوه خباال،: يبعث نبيا وال خليفة إال وله بطانتان
  ١)السوء فقد وقي

: بطانة تأمره باملعروف وحتضه عليه: ما بعث اهللا من نيب وال استخلف من خليفة إال كانت له بطانتان :( وقال
  ٢)وبطانة تأمره بالشر وحتضه عليه ، فاملعصوم من عصمه اهللا

  ٣)سي ذكره وإن ذكر أعانهمن ويل منكم عمال، فأراد اهللا به خريا جعل له وزيرا صاحلا إن ن: ( وقال
إذا أراد اهللا باالمري خريا جعل له وزير صدق إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه ، وإذا أراد اهللا به غري ذلك : ( وقال 

  ٤)جعل وزير سوء إن نسي مل يذكره وإن ذكره مل يعنه
العاملني مراقبني هلم  فراحوا يتخذون من الصاحلني والعلماء..  لقد فقه احلكام العدول هذا عن رسول اهللا 

  .. ينبهوم ويوجهوم ويصححون مسارام 
إذا رأيتين قد ملت عن احلق، : قال يل عمر بن عبد العزيز ـ رضي اهللا عنه ـ: حدث عمرو بن املهاجر قال

واحلق . .السجن جهنم .. يا راضياً باسم الظامل كم عليك من املظامل .. يا عمر ما تصنع : فضع يدك يف تلبايب مث قل
والعمر كيوم .. واحلساب طويل فخلص نفسك .. القرب مهول فتذكر حبسك .. وال حجة لك فيما ختاصم .. حاكم 

إن الظلم ال يترك منه قدر أمنلة، فإذا .. ومترح بآمالك والسري حثيث .. تفرح مبالك والكسب خبيث .. فبادر مشسك
  .ن الليل منلةرأيت ظاملاً قد سطا فنم له فرمبا بات فأخذت جنبه م

  :يف هذا ما جيعله مثاال للحاكم العادل - رضي اهللا عنه  –وقد روى الرواة العدول عن عمر 
أوالد عمر يف كتب لرجل من بين أسلم كتاباً يستعمله به، فدخل الرجل على عمر وبعض ومما روه يف ذلك أنه 

فأنت واهللا بالناس : ما قبلت ولداً يل قط، فقال عمر هللاتفعل هذا يا أمري املؤمنني؟ فوا: فقال الرجل ،حجر أبيهم يقبلهم
  .أقل رمحة، ال تعمل يل عمالً، ورده عمر فلم يستعمله

وغزت بعض جيوشه بالد فارس حىت انتهت إىل ر ليس عليه جسر فأمر أمري اجليش أحد جنوده أن يرتل يف 
 أخاف إن دخلت املاء أن أموت، فأكرهه القائد على إين: يوم شديد الربد لينظر للجيش خماضة يعرب منها، فقال الرجل

. ومل يلبث أن هلك، فبلغ ذلك عمر وهو يف سوق املدينة! يا عمراه يا عمراه: ذلك، فدخل الرجل املاء وهو يصرخ
ال تعمل يل على  لوال أن تكون سنة ألقدت منك،: يا لبيكاه يا لبيكاه، وبعث إىل أمري ذلك اجليش فرتعه وقال: فقال

  .عمل أبداً
                                                

 .حسن صحيح غريب: رواه الترمذي ، وقال )   ١(
 . رواه أمحد والبخاري والنسائي)  ٢(
 . رواه النسائي)  ٣(
 . رواه أبو داود)  ٤(



 ٤٢٦ 

اعلموا أنه ال حلم أحب إىل اهللا تعاىل وال أعم من حلم إمام ورفقه، وأنه ليس أبغض : فقاليوما، وخطب والته 
  .إىل اهللا وال أعم من جهل إمام وخرقه، واعلموا أنه من يأخذ بالعافية فيمن بني ظهرانيه يرزق العافية ممن هو دونه

يصاً على أن ال يويل أحداً من أقاربه رغم كفاية بعضهم وسبقه إىل حرألجل هذا  –رضي اهللا عنه  –وكان 
اإلسالم مثل سعيد بن زيد ابن عمه وعبد اهللا بن عمر ابنه، وقد مسعه رجل من أصحابه يشكو إعضال أهل الكوفة به 

أنا واهللا أدلك : فقال الرجل. لوددت أين وجدت رجالً قوياً أميناً مسلماً أستعمله عليهم: وقول عمر. يف أمر والم
  .قاتلك اهللا واهللا ما أردت اهللا ذا: عليه، عبد اهللا بن عمر، فقال عمر

  .من استعمل رجالً ملودة أو لقرابة ال يشغله إال ذلك فقد خان اهللا ورسوله: وكان يقول
  .من طلب هذا األمر مل يعن عليه: كان ال يويل عمالً لرجل يطلبه، وكان يقول يف ذلكو
امسه ه روي أن عامالً ل، وعماله ووالته من الدخول يف الصفقات العامة سواًء أكانوا بائعني أو مشترين كان مينعو

. خرجت بنفقة معي فاجترت ا: احلارث بن كعب بن وهب، ظهر عليه الثراء، فسأله عمر عن مصدر ثرائه فأجاب
  .ربحأما واهللا ما بعثناكم لتتجروا وأخذ منه ما حصل عليه من : فقال عمر

حيصي أموال العمال والوالة قبل الوالية ليحاسبهم على ما زادوه بعد الوالية مما ال يدخل يف عداد الزيادة وكان 
  .إمنا بعثناكم والة ومل نبعثكم جتاراً: املعقولة، ومن تعلل منهم بالتجارة مل يقبل منه دعواه وكان يقول هلم

وال يأكل نقياً، ، أن ال يركب برذوناً: هد عليه رهطاً من األنصارإذا استعمل عامالً كتب عليه كتاباً، وأشوكان 
  .اللهم فاشهد: وال يلبس رقيقاً، وال يغلق بابه دون حاجات املسلمني مث يقول

دلوين على رجل إذا كان : فقد قال ألصحابه يوماً، لكبار الصحابة تهبعد مشاورإال يتم ال لوالة ل هكان اختيارو
  .فأشاروا إىل الربيع بن زياد، نه ليس بأمري، وإذا مل يكن بأمري فكأنه أمرييف القوم أمرياً فكأ

من يعذرين من أهل الكوفة ومن جتنيهم على : وقد استشار الصحابة يف من يويل على أهل الكوفة فقال هلم
اس ما تقولون يف أيها الن: أمرائهم إن استعملت عليهم عفيفاً استضعفوه، وإن استعلمت عليهم قوياً فجروه، مث قال

رجل ضعيف غري أنه مسلم تقي وآخر قوي مشدد أيهما األصلح لإلمارة؟ فتلكم املغرية بن شعبة فقال يا أمري املؤمنني 
إن الضعيف املسلم إسالمه لنفسه وضعفه عليك وعلى املسلمني، والقوي املشدد فشداده على نفسه وقوته لك 

انظر أن تكون ممن يأمنه : صدقت يا مغرية، مث واله الكوفة وقال له :وللمسلمني فأعمل يف ذلك رأيك فقال عمر
  .أفعل ذلك يا أمري املؤمنني: األبرار وخيافه الفجار، فقال املغرية

قدمت على : كان خيترب عماله قبل أن يوليهم، وقد يطول هذا االختبار كما يوضحه األحنف بن قيس حني قالو
الً فقال يا أحنف قد بلوتك وخربتك فرأيت أن عالنيتك حسنة وأنا أرجو أن عمر ابن اخلطاب، فاحتبسين عنده حو

أتدري مل  :تكون سريرتك مثل عالنيتك وأنا كنا نتحدث إمنا يهلك هذه األمة كل منافق عليم، مث قال له عمر
  .احتبستك وبني له أنه أراد اختباره مث واله

هيبته، ومن مزح استخف به، ومن أكثر من شيء  يا أحنف، من كثر ضحكه قلت: ومن نصائح عمر لألحنف
  .عرف به، ومن كثر كالمه كثر سقطه ومن كثر سقطه قل حياؤه، ومن قلَّ حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه

كان يف كثري من األحيان يويل بعض الناس على قومهم إذا رأى يف ذلك مصلحة ورأى الرجل ه من املالحظ أنو
حينما وجههم إىل العراق، وكذلك تولية  على قومه جبيلة) جابر بن عبد اهللا البجلي(ومن ذلك توليته جديراً بالوالية، 



 ٤٢٧ 

سلمان الفارسي على املدائن، وتولية نافع بن احلارث على مكة، وعثمان بن أيب العاص على الطائف، ولعله كان يرمي 
  .ن غريهمن وراء ذلك إىل أهداف معينة يستطيع حتقيقها ذلك الشخص أكثر م

  : العفاف
  .فحدثنا عن الرابعة.. حدثتنا عن الثالثة: قلنا
ال يكمل احلاكم وال ينصح إال إذا امتألت نفسه غىن باهللا وبفضل اهللا عن أن ميد يده  لرعيته يغصبها ما : قال

  .وهبها اهللا من حقوق أو منافع
  ما تقصد ذا؟: قلنا
بل إنه ـ كما تدل النصوص .. من الرعية، فال يستأثر دوا بشيء احلاكم العادل هو الذي يعترب نفسه فردا : قال

  .ـ ينبغي أن يكون أكثر اشتدادا على نفسه من الرعية على نفسها
يا رسول اهللا، : استعمل عامال، فجاءه العامل حني فرغ من عمله ، فقال  لقد ورد يف احلديث أن  رسول اهللا 

 ال قعدت يف بيت أبيك وأمك فنظرت أيهدى لك أم ال؟ مث قام رسول اهللا أف: هذا لكم ، وهذا أهدي يل ، فقال له 
: أما بعد ، فما بال العامل نستعمله ، فيأتينا فيقول : (عشية بعد الصالة ، فتشهد وأثىن على اهللا مبا هو أهله ، مث قال 

 ، فوالذي نفس حممد بيده ، ال هذا من عملكم ، وهذا أهدي يل ، أفال قعد يف بيت أبيه وأمه فنظر هل يهدى له أم ال
يغل أحدكم منها شيئا ، إال جاء به يوم القيامة حيمله على عنقه ، إن كان بعريا جاء به له رغاء ، وإن كانت بقرة جاء 

  ١ )ا هلا خوار ، وإن كانت شاة جاء ا تيعر
  .. اهلدية رشوة  كيف اعترب رسول اهللا .. انظروا 

  ..ة العدول وعلى هذا النهج سار الوال
فحدثنا من أحاديثهم ما تقر به أعيننا، ونعلم أنه ميكن أن يكون يف األرض حكام بالصفة اليت : قال رجل منا

  وصفت؟
..  لقد كان ـ حبمد اهللا ـ يف هذه األمة الكثري من احلكام ممن امتألوا بالتعاليم اليت جاء ا رسول اهللا : قال

  .ذلك كله النموذج األمثل للعدالة اليت جاء ا اإلسالموكانوا ب.. فزهدوا وعفوا وتورعوا 
ـ .. ـ رضي اهللا عنه ـ  أبو بكر الصديقوكان أوهلم يف ذلك اخلليفة األول  لقد كان ـ قبل أن يستخلف 

 تاجراً يغدو كل يوم إىل السوق فيبيع ويبتاع، فلما استخلف أصبح غادياً إىل السوق وعلى رقبته أثواب يتجر ا، فلقيه
: وقد وليت أمور املسلمني؟ قال.. تصنع ماذا : قاال. السوق: أين تريد ياخليفة رسول اهللا؟ قال: عمر وأبو عبيدة فقاال

  ..فانطلق معهما ففرضوا له كل يوم شطر شاه. انطلق معنا حىت نفرض لك شيئاً: فمن أين أطعم عيايل؟ فقاال
شاة يؤخذ من بطنها ورأسها وأكارِعها، فلم يكن يكفيه وروي أم فرضوا له مخسني ومائيت دينار يف السنة و

ذلك والعياله، وقد كان قد ألقى كل دينار ودرهم عنده يف بيت مال املسلمني، فخرج إىل البقيع فتبايع، فجاء عمر، 
بيده نريد خليفة رسول اهللا يقضي بيننا، فانطلق فوجده يف السوق فأخذه : ماشأنكن؟ قلن: فإذا هو بنسوة جلوس، فقال

: فإنا نزيدك، قال أبو بكر: الحاجة يل يف إمارتكم، رزقتموين ما اليكفيين والعيايل قال: تعال هاهنا، فقال: فقال
                                                

 .رواه البخاري ومسلم وغريمها بألفاظ خمتلفة) ١(



 ٤٢٨ 

ترى : أكملها له، قال: أما هذا فال، فجاء علي، ومها على حاهلما تلك، فقال: ثالمثائة دينار والشاة كلها، قال عمر
أيها الناس إن رزقي كان : (ق أبوبكر، فصعد املنرب، واجتمع إليه الناس فقالوانطل.. قد فعلنا : نعم، قال: ذلك؟ قال

مخسني ومائيت دينار وشاة يؤخذ من بطنها ورأسها وأكارِعها وإن عمر وعلياً كمال يل ثالمثائة دينار والشاة أفرضيتم؟ 
  ١)اللهم نعم قد رضينا:(قال املهاجرون

ال شك .. بكل قادة البشرية وحكامها  وذج الرائع الذي رباه حممد قارنوا ـ أيها احلضور الكرام ـ هذا النم
لقد كان لويس تاجر غالل معروفاً يتجر يف قوت ) .. أنا الدولة والدولة أنا: (أنكم حتفظون مقالة لويس اخلامس عشر

  نه؟أليس هو األصل واألمة فرع ع.. رعيته، وهي تتضور جوعاً، مث اليرى أحد يف ذلك شيئاً من العار 
فقد مكث زماناً، ال يأكل من .. ـ رضي اهللا عنه ـ  عمر بن اخلطابوعلى هذه السرية سار اخلليفة الثاين 

بيت املال شيئاً حىت دخلت عليه يف ذلك خصاصة، مل يعد يكفيه ما يرحبه من جتارته، ألنه اشتغل عنها بأمور الرعية، 
قد شغلت نفسي يف هذا األمر فما يصلح يل فيه؟ فقال : فاستشارهم يف ذلك فقال فأرسل إىل أصحاب رسول اهللا 

ما تقول أنت يف ذلك؟ : كل وأطعم، وقال ذلك سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وقال عمر لعلي: عثمان بن عفان
إين أنزلت نفسي من مال اهللا مبرتلة قيم : غداء وعشاء، فأخذ عمر بذلك، وقد بني عمر حظه من بيت املال فقال: قال
  .تيم، إن استغنيت عنه تركت، وإن افتقرت إليه أكلت باملعروفالي

من هذا : ما ترونه حيل يل من مال اهللا؟ أو قال: وجاء يف رواية أن عمر خرج على مجاعة من الصحابة فسأهلم
لظهر، أمري املؤمنني أعلم بذلك منا، قال إن شئتم أخربتكم ما أستحل منه، ما أحج وأعتمر عليه من ا: املال؟ فقالوا

  .وحليت يف الشتاء وحليت يف الصيف، وقوت عيايل شبعهم، وسهمي يف املسلمني، فإمنا أنا رجل من املسلمني
  .وإمنا كان الذي حيج عليه ويعتمر بعرياً واحداً: قال معمر

 ما أنا بأحق ذا الفيء منكم، وما أحد منا: ذكر عمر بن اخلطاب يوماً الفيء فقال: وحدث مالك بن أوس قال
،  فالرجل وقدمه، والرجل وبالؤه، بأحق به من أحد، إال أنا على منازلنا من كتاب اهللا عز وجل وقسم رسول اهللا 

  .والرجل وعياله، والرجل وحاجته
يا : وعن الربيع بن زياد احلارثي أنه وفد إىل عمر بن اخلطاب ـ رضي اهللا عنه ـ فأعجبته هيئته وحنوه، فقال

فرفع عمر جريدة  - وكان أكل طعاماً غليظاً - الناس بطعام لني، ومركب لني، وملبس لني ألنت أمري املؤمنني إن أحق 
: أما واهللا ما أراك أردت ا اهللا، ما أردت ا إال مقاربيت، وإن كنت لعلّها: كانت معه فضرب ا رأسه، مث قال

ثلهم، قال مثل قوم سافروا فدفعوا وما مثلك وم: ألحسب أن فيك خرياً، وحيك هل تدري مثلي ومثل هؤالء؟ قال
فذلك : ال يا أمري املؤمنني، قال: أنفق علينا، فهل حيل له أن يستأثر منها بشيء؟ قال: نفقام إىل رجل منهم، فقالوا

  .مثلي ومثلهم
وعن معدان بن أيب طلحة اليعمري أنه قدم على عمر ـ رضي اهللا عنه ـ بقطائف وطعام، فأمر به فقسم، مث 

لهم إنك تعلم أين مل أرزقهم ولن أستأثر عليهم إال أن أضع يدي يف طعامهم، وقد خفت أن جتعله ناراً يف بطن ال: قال
  .مث مل أبرح حىت رأيته اختذ صحفة من خالص ماله فجعلها بينه وبني جفان العامة: عمر، قال معدان

                                                
 . ٢٩١ة يف مناقب العشرة، صالرياض النضر)  ١(



 ٤٢٩ 

صنع من مال املسلمني العام، فيأمر انظروا ـ أيها اجلمع الكرمي ـ كيف يتحرج اخلليفة من أن يأكل من طعام 
قارنوا هذا بتلك املوائد الفارهة اليت تنصب من األموال العامة بدون رقيب .. بإحضار طعام خاص له من خالص ماله 

  .وال حسيب
نزلت على عمر ـ رضي اهللا عنه ـ  فكانت له ناقة حيلبها، فانطلق غالمه ذات : وعن عبد الرمحن بن جنيح قال

يا أمري املؤمنني إن الناقة انفلت عليها ولدها فشرا، : وحيك من أين هذا اللنب لك؟ قال: لبنا أنكره، فقاليوم فسقاه 
هو لك حالل يا : فخليت لك ناقة من مال اهللا، فقال وحيك تسقيين ناراً، واستحل ذلك اللنب من بعض الناس، فقيل

  .أمري املؤمنني وحلمها
عنه ـ من عذاب اهللا تعاىل ملا شرب ذلك اللنب مع أنه مل يتعمد ذلك، انظروا كيف خشي عمر ـ رضي اهللا 

  .ومل تطمئن نفسه إال بعد أن استحل ذلك من صاحبه
وروي أنه مرض يوماً، فوصفوا له العسل دواء، وكان يف بيت املال عسل جاء من بعض البالد املفتوحة، فلم 

إن أذنتم يل، وإال فهو علي : وصعد املنرب واستأذن الناسيتداو عمر بالعسل كما نصحة األطباء، حىت مجع الناس، 
لقد أتعبت اخللفاء ! هللا درك يا عمر: حرام، فبكى الناس إشفاقاً عليه وأذنوا له مجيعاً، ومضى بعضهم يقول لبعض

  .بعدك
ح كان للعباس ميزاب على طريق عمر فلبس عمر ثيابه يوم اجلمعة، وقد كان ذب: وعن عبد اهللا بن عباس قال

للعباس فرخان فلما واىف امليزاب صب ماء بدم الفرخني فأصاب عمر، فأمر عمر بقلعه، مث رجع عمر فطرح ثيابه ولبس 
، فقال عمر واهللا إنه للموضع الذي وضعه رسول اهللا : ثياباً غري ثيابه، مث جاء فصلى بالناس فأتاه العباس فقال

  .، ففعل ذلك العباس تضعه يف املوضع الذي وضعه رسول اهللا وأنا أعزم عليك ملا صعدت على ظهري حىت: للعباس
خرج عمر ـ رضي اهللا عنه ـ يف يوم حار واضعاً رداءه على رأسه، فمر به غالم : وعن احلسن البصري قال

ال، اركب : اركب يا أمري املؤمنني، قال: يا غالم، امحلين معك، فوثب الغالم عن احلمار، وقال: على محار، فقال
وأركب أنا خلفك، تريد حتملين على املكان الوطئ، وتركب أنت على املوضع اخلشن، فركب خلف الغالم، فدخل 

  .املدينة، وهو خلفه والناس ينظرون إليه
خرجت مع عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه حاجاً من املدينة إىل مكة، إىل : وعن عبد اهللا بن عامر بن ربيعة قال

  .، على الشجرة فيستظل حتته٢، وال خباء، كان يلقى الكساء والنطع١سطاطاًأن رجعنا، فما ضرب له ف
ودخلت عليه مرة حفصة أم املؤمنني ـ رضي اهللا عنها ـ وقد رأت ما هو فيه من شدة العيش والزهد الظاهر 

اباً ألني من إن اهللا أكثر من اخلري، وأوسع عليك من الرزق، فلو أكلت طعاماً أطيب من ذلك، ولبست ثي: عليه فقالت
وما كان يلقى من شدة العيش، فلم يزل يذكرها ما  سأخصمك إىل نفسك، فذكر أمر رسول اهللا : ثوبك؟ قال

إنه كان يل صاحبان سلكا طريقاً، فإن سلكت الشديد، لعلي : وكانت معه حىت أبكاها، مث قال كان فيه رسول اهللا 
  .أن أدرك معهما عيشهما الرخي

                                                
 . بيت من شعر: الفسطاط)  ١(
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هو خليفة، وعليه إزار فيه اثنتا عشرة رقعة، وطاف ببيت اهللا احلرام وعليه إزار فيه اثنتا وخطب مرة الناس، و
إمنا حبسين : عشرة رقعة، إحداهن بأدم أمحر، وأبطأ على الناس يوم اجلمعة، مث خرج فاعتذر إليهم يف احتباسه، وقال

  .غسل ثويب هذا، كان يغسل، ومل يكن يل ثوب غريه
بل كان يشتد على أهل بيته أيضا خمافة أن يستغلوا ..  عنه ـ يشتد على نفسه فقط ومل يكن عمر ـ رضي اهللا

  :منصبه يف خدمة مصاحلهم
إين يت الناس عن كذا وكذا، وإن الناس ينظرون إليكم : لقد كان إذا ى الناس عن شيء تقدم إىل أهله، فقال
وا، وإين واهللا ال أوتى برجل وقع فيما يت الناس عنه إال كما ينظر الطري إىل اللحم فإن وقعتهم وقعوا، وإن هبتم هاب

  .أضعفت له العذاب، ملكانه مين، فمن شاء منكم أن يتقدم، ومن شاء منكم أن يتأخر
  :وفعاال شديدة.. بل كان فعاال .. ومل يكن هذا جمرد كالم 

: مى فلما مسنت قدمت ا، قالاشتريت إبالً أجنعتها احل: حدث ابنه عبد اهللا بن عمر ـ رضي اهللا عنه ـ قال
يا عبد اهللا بن : لعبد اهللا بن عمر، قال، فجعل يقول: ملن هذه اإلبل؟ قيل: فدخل عمر السوق فرأى إبالً مساناً، فقال

إبل اشتريتها وبعثت ا إىل احلمى ابتغى ما يبتغي : ما هذه اإلبل؟ قال، قلت: ابن أمري املؤمنني، قال... بخ ... عمر بخ 
فيقولون ارعوا إبل ابن أمري املؤمنني، اسقوا إبل ابن أمري املؤمنني، يا عبد اهللا بن عمر اغد إىل : فقال: لمون، قالاملس

  .رأس مالك، واجعل باقيه يف بيت مال املسلمني
فابتعت من املغنم بأربعني ألفاً، فلما قدمت على عمر  - إحدى املعارك ببالد فارس  - شهدت جلوالء : وقال

واهللا ما من شيء يؤذي بك إال كنت : افتده، أكنت مفتدياً به؟ قلت: أيت لو عرضت على النار فقيل لكأر: قال
، وابن أمري املؤمنني عبد اهللا بن عمر صاحب رسول اهللا : كأين شاهد الناس حني تبايعوا فقالوا: مفتدياً بك منه، قال

هم من أن يغلوا عليك، وإين قاسم مسؤول وأنا وأحب الناس إليه، وأنت كذلك فكان أن يرخصوا عليك أحب إلي
مث دعا التجار فابتاعوه منه بأربعمائة ألف درهم، : معطيك أكثر ما ربح تاجر من قريش، لك ربح الدرهم درهم، قال

  .فدفع إيل مثانني ألفاً وبعث بالباقي إىل سعد بن أيب وقاص ليقسمه
يف جيش إىل العراق، فلما قفال مرا على أيب موسى األشعري، خرج عبد اهللا وعبيد اهللا ابنا عمر : وعن أسلم قال

بلى، هاهنا مال من : لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت، مث قال: وهو أمري البصرة فرحب ما وسهل، وقال
تؤديان رأس املال إىل مال اهللا أريد أن أبعث به إىل أمري املؤمنني وأسلفكماه فتبيعان به متاع العراق مث تبيعانه باملدينة، ف

أكل اجليش : فلما قدما على عمر قال. أمري املؤمنني ويكون لكما الربح، ففعالً، وكتب إىل عمر أن يأخذ منهما املال
ما ينبغي لك يا : أديا املال ورحبه، فأما عبد اهللا فسكت، وأما عبيد اهللا فقال: فقال عمر.ال: أسلف كما أسلفكما؟ فقاال

فقال رجل من . فسكت عبد اهللا وراجعه عبيد اهللا. أديا املال: فقال. و هلك املال أو نقص لضمناهأمري املؤمنني، ل
، فأخذ عمر رأس املال ونصف رحبه، وأخذ عبد اهللا وعبيد اهللا )شركة(يا أمري املؤمنني لو جعلته قراضاً : جلساء عمر

  .وقد كان ذلك أول قراض يف اإلسالم.. نصف ربح املال 
فأتيته ـ وهو جالس يف املسجد ـ فحمد اهللا عز وجل،  ) مواله(أرسل إيلّ عمر يرفأ : بن عمر وقال عاصم
أما بعد فإين مل أكن أرى شيئاً من هذا املال حيل يل قبل أن أليه إال حبقه، مث ما كان أحرم علي منه : وأثىن عليه، مث قال

شهراً، فلست بزائدك عليه، وإين أعطيت مثرك بالعالية  حني وليته، فعاد أمانيت، وإين كنت أنفقت عليك من مال اهللا



 ٤٣١ 

منحة، فخذ مثنه، مث ائت رجالً من جتار قومك فكن إىل جانبه، فإذا ابتاع شيئاً فاستشركه وأنفق عليك وعلى أهلك 
  .فذهبت ففعلت: قال

: عاصماً، فقال يلأرسل إيلَّ عمر ـ رضي اهللا عنه ـ مع الظهرية، فإذا هو يف بيت يطالب ابنه : وقال معيقيب
، فأعطوه آنية وفضة )سأهلم النفقة(اتدري ما صنع هذا؟ إنه انطلق إىل العراق فأخربهم أنه ابن أمري املؤمنني، فانتفقهم 

خذه يا : ما فعلت، إمنا قدمت على ناس من قومي، فأعطوين هذا، فقال عمر: عاصم: ومتاعاً، وسيفاً حملى، فقال
  .لمعيقيب، فاجعله يف بيت املا

ومما يروى يف هذا أن عمر ـ رضي اهللا عنه ـ كان يقسم املال، ويفضل بني الناس على السابقة والنسب ففرض 
يا أبت فرضت ُألسامة : ألسامة بن زيد ـ رضي اهللا عنه ـ أربعة آالف، وفرض لعبد اهللا بن عمر ثالثة آالف، فقال

وما كان له من الفضل مامل ! من الفضل مامل يكن لك بن زيد أربعة آالف، وفرضت يل ثالثة آالف؟ فما كان ألبيه
  .منك من أبيك، وهو كان أحب إىل رسول اهللا  إن أباه كان أحب إىل رسول اهللا : فقال عمر! يكن يل

واهللا لوددت أين وجدت : ويروى أنه قدم على عمر ـ رضي اهللا عنه ـ مسك وعنرب من البحرين فقال عمر
أنا جيدة الوزن فهلم :  هذا الطيب حىت أقسمه بني املسلمني، فقالت له امرأته عاتكة بنت زيدامرأة حسنة الوزن تزِنُ يل

إين أخشى أن تأخذيه فتجعليه هكذا وأدخل أصابعه يف صدغيه، ومتسحي به : مل؟ قال: ال، قالت: أزن لك، قال
  .عنقك، فأصيب فضالً على املسلمني

يا أمري املؤمنني، حق : مبال، فبلغ ذلك حفصة أم املؤمنني، فقالتويروى أنه جيء إىل عمر ـ رضي اهللا عنه ـ 
يا بنية حق أقربائي يف مايل، وأما هذا ففي : أقربائك من هذا املال، قد أوصى اهللا عز وجل باألقربني من هذا املال، فقال

  .قومي. سداد املسلمني، غششت أباك ونصحت أقرباءك
أردت أن ألقى اهللا ملكاً : ن يعطيه عمر من بيت املال فانتهره عمر وقالويروى أنه قدم صهر لعمر عليه، فطلب أ

  .فلما كان بعد ذلك أعطاه من صلب ماله عشرة آالف درهم: خائناً
ملا : حدث سفيان الثوري عن نفسه قال.. لقد صار عمر ذا السلوك األخالقي الرفيع مضرب املثل ملن بعده 

، فوضعوا يل املرصد حول البيت فأخذوين بالليل، فلما مثلت بني يديه أدناين مث ال بد يل من سفيان: حج املهدي قال
: ألي شيء ال تأتينا فنستشريك يف أمورنا، فما أمرتنا من شيء صرنا إليه وما يتنا عن شيء انتهينا عنه؟ فقلت له: قال

إذا وقفت بني يدي اهللا تعاىل  فما عذرك غداً: قلت.. ال أدري يل أمناء ووكالء: كم أنفقت يف سفرك هذا؟ قال
يا : كم أنفقنا يف سفرتنا هذه؟ فقال: فسألك عن ذلك؟ لكن عمر بن اخلطاب ـ رضي اهللا عنه ـ ملا حج قال لغالمه

  !وحيك، أجحفنا بيت مال املسلمني: فقال. أمري املؤمنني مثانية عشر ديناراً
ميكن للناس أن يقبلوا على اإلسالم يف ظل فال .. وكان سلوكه ذلك سببا يف إقبال الناس على اإلسالم 

ومما يروى من ذلك أن قيصر ملك الروم أرسل رسوالً إىل عمر لينظر أحواله ويشاهد فعاله، .. حكومات االستبداد 
فخرج .. ليس لنا ملك، بل لنا أمري قد خرج إىل ظاهر املدينة : أين ملككم؟ قالوا: فلما دخل املدينة سأل أهلها وقال

يف طلبه فوجده نائماً يف الشمس على األرض فوق الرمل احلار وقد وضع درته كالوسادة حتت رأسه والعرق الرسول 
رجل تكون مجيع ملوك األرض ال : يسقط منه إىل أن بل األرض، فلما رآه على هذه احلالة وقع اخلشوع يف قلبه وقال

منت فنمت وملكنا جيور ال جرم أنه ال يزال ساهراً يقر هلم قرار من هيبته، وتكون هذه حالة، ولكنك يا عمر عدلت فأ



 ٤٣٢ 

  .أشهد أن دينكم لدين احلق ولوال أين أتيت رسوالً ألسلمت، ولكن سأعود بعد هذا وأسلم. خائفاً
  : لقد سجل شاعرنا حافظ إبراهيم هذه املشاهد ببيانه البديع، فقال

حدث هارون بن عنترة عن أبيه .. ـ ـ رضي اهللا عنه  علي بن أيب طالبومن هؤالء العدول : سكت قليال
يا أمري املؤمنني إن اهللا قد جعل : فقلت، وهو يرعد حتت مسل قطيفة، دخلت على علىّ بن أيب طالب باخلورنق: قال

واهللا ما أرزؤكم من مالكم شيئًا، وإا لقطيفيت : فقال! لك وألهل بيتك يف هذا املال، وأنت تصنع بنفسك ما تصنع
  ن مرتيل ـ أو قال من املدينةـ اليت خرجت ا م

كأنه أعراىب ، رأيت عليا عليه السالم متزرا بإزار، مرتديا برداء ومعه الدرة: وعن أيب مطر بن عبد اهللا اجلهىن قال
فلما عرفه مل : بدوى، مث ذكر دخوله إىل السوق ومساومته أحد التجار يف ثوب بثالثة دراهم، وأن التاجر عرفه، قال

يئًا، فأتى آخر فلما عرفه مل يشتر منه شيئًا، فأتى غالما حدثًا فاشترى منه قميصا بثالثة دراهم، مث جاء أبو يشتر منه ش
كان مثن : ما شأن هذا الدرهم؟ قال: هذا الدرهم يا أمري املؤمنني، قال: الغالم فأخربه، فأخذ أبوه درمهًا مث جاء به فقال

  .رضاهباعين رضاي وأخذ : القميص درمهني، فقال
 .خيشع القلب ويقتدي به املؤمن: مل ترقع قميصك؟ قال: قيل لعلي ـ رضي اهللا عنه ـ: وقال عمر بن قيس

: فقلت، ١فقرب إلينا خزيرة - رضي اهللا عنه  - دخلت على علىّ بن أيب طالب: وعن عبد اهللا زرير الغافقى قال
يا ابن زرير إين مسعت : هللا عز وجل قد أكثر اخلري، فقالفإن ا - يعىن األوز - أصلحك اهللا لو قربت إلينا من هذا البط 

ال حيل للخليفة من مال اهللا إال قصعتان، قصعة يأكلها هو وأهله، وقصعة يضعها بني يدى : (يقول رسول اهللا 
  )الناس

ما ال أحب أن يدخل بطين إال : ويروى أنه كان خيتم على اجلراب الذي فيه دقيق الشعري الذي يأكل منه ويقول
إن عليا مل ينب آجرة على آجرة وال لبنة على لبنة، وال قصبة على قصبة، وإن كان ليؤتى حببوبه من : وقال سفيان، أعلم

  .املدينة يف جراب
أنه أعطى العطاء يف سنة ثالث مرات، مث أتاه مال من  - رضي اهللا عنه  - وحدث أبو عبيد يف األموال عن على 

أيها : وخطب على الناس فقال، رابع، إين لست خبازنكم، فأخذها قوم وردها قوم اغدوا إىل عطاء: أصبهان، فقال
الناس، واهللا الذي ال إله إال هو، ما رزأت من مالكم قليالً وال كثريا إال هذه، وأخرج قارورة من كم قميصه فيها 

  :خذوا، وأنشا يقول: مث أتى بيت املال وقال: أهدى إيل دهقان، وقال: طيب، فقال
  يأكل منها كل يوم مترة        ٢ح من كانت له قوصرةأفل

  أميكن أن يعود أمثال هؤالء ليحكموا العامل؟: قال رجل منا
ميكن أن تروا من العجائب ما ال خيطر .. إذا توفر اإلميان ودعاة اإلميان .. ميكن أن يعود هؤالء .. أجل : قال
  .على بال

  ك الرفيع؟أكان اإلميان هو سبب هذا السلو: قال الرجل
                                                

 . احلساء من الدسم والدقيق: اخلزيرة)  ١(
 .وعاء من قصب جيعل فيه التمر وحنوه: القوصرة)   ٢(



 ٤٣٣ 

  .. لقد كان اإلميان باهللا وبوعد اهللا وبوعيد اهللا هو السبب يف كل ذلك .. أجل : قال
مر عمر ـ رضي اهللا عنه ـ على مزبلة فاحتبس عندها، فكأن أصحابه تأذوا ا، : لقد حدث أبو األشهب قال

  .هذه دنياكم اليت حترصون عليها، وتبكون عليها: فقال
مسعت عمر بن اخلطاب يوماً، وخرجت معه حىت دخل حائطاً، : ي اهللا عنه ـ قالوعن أنس بن مالك ـ رض

عمر بن اخلطاب أمري املؤمنني بخ، واهللا بين اخلطاب، لتتقني : وبيين وبينه جدار، وهو يف جوف احلائط: فسمعته يقول
  .اهللا، أو ليعذبنك

بأ بلذات العيش أن نأمر بصغار املعزى أن واهللا ما نع: أن عمر بن اخلطاب كان يقول: وعن سامل بن عبد اهللا
، أكلنا ٤حىت إذا صار مثل عني اليعقوب ٣اخلبز فيخبز لنا، ونأمر بالزبيب فينبذ لنا يف األسعان ٢لنا، ونأمر بلباب ١تسمط

اتكُم الدنيا ﴾  ﴿ أَذْهبتم طَيباتكُم في حي:هذا وشربنا هذا، ولكنا نريد أن نستبقي طيباتنا، ألنا مسعنا اهللا يقول
  )٢٠:األحقاف،آية(

لنحن أعلم بلني الطعام من كثري من آكليه، ولكنا ندعه ليوم : قال عمر بن اخلطاب: وعن أيب عمران اجلوين قال
  )٢:احلج(﴿ ترونها تذْهلُ كُلُّ مرضعة عما أَرضعت وتضع كُلُّ ذَات حملٍ حملَها ﴾ 

نظرت يف هذا األمر، فجعلت إن أردت الدنيا أضر باآلخرة، وإن أردت اآلخرة : ـ رضي اهللا عنه ـ وقال عمر
  .أضر بالدنيا، فإذا كان األمر هكذا، فأضر بالفانية

واهللا ما كان عمر : لقد وصف سعد بن أيب وقاص ـ رضي اهللا عنه ـ سر عدل عمر ـ رضي اهللا عنه ـ فقال
  .قد عرفت بأي شيء فضلنا، كان أزهدنا يف الدنيابن اخلطاب بأقدامنا هجرة، و

  .. ومثل ذلك مجيع اخللفاء الراشدين العدول من أول األمة إىل آخرها 
كان يستوحش من الدنيا : لقد وصف ضرار بن ضمرية الكناين على بن أيب طالب ـ رضي اهللا عنه ـ فقال

بعض مواقفه، وقد أرخى الليل سدوله، وغارت جنومه  وزهرا، ويستأنس بالليل وظلمته، وأشهد باهللا لقد رأيته يف
يا ربنا، يا : ويبكي بكاء احلزين، فكأين أمسعه اآلن وهو يقول، يتململ يف حمرابه، قابضا حليته، يتململ متلمل السليم

ا، فعمرك أيب تغررت أم إىلَّ تشوفت، هيهات هيهات، غُرّي غريى، قد بنتك ثالث: ربنا، يتضرع إليه، مث يقول للدنيا
  .آه من قلة الزاد، وبعد السفر ووحشة الطريق، قصري، وجملسك حقري، وخطرك يسري

يا أمري : ودخل األشتر النخعي على على بن أيب طالب ـ رضي اهللا عنه ـ وهو قائم يصلى بالليل، فقال له
سفر اآلخرة طويل، فيحتاج إىل  :املؤمنني، صوم بالنهار وسهر بالليل، وتعب فيما بني، فلما فرغ على من صالته قال له

  .قطعه بسري الليل
إن عمر رمحة اهللا عليه كان قد فَرغ للمسلمني : وقالت فاطمة بنت عبد امللك زوجة عمر بن عبد العزيز تصفه

نفسه، وألمورهم ذهنه، وكان إذا أمسى مساء مل يفرغ فيه من حوائج يومه وصل يومه بليلته، إىل أن أمسى مساء وقد 
                                                

 . نتف صوفه باملاء احلار: مسطه: مسط اجلدي: السمط)  ١(
 . اخلالص من كل شيء: اللباب)  ٢(
 . قربة تقطع من نصفها وينتبذ فيها: مجع سعن، والسعن: األسعان)  ٣(
 . احلجل: اليعقوب)  ٤(



 ٤٣٤ 

حوائج يومه، فدعا بسراجه الذي كان من ماله، فصلى ركعتني مث أقعى واضعاً رأسه على يديه، تسيل دموعه  فرغ من
: على خديه، يشهق الشهقة يكاد ينصدع قلبه هلا، وخترج هلا نفسه حىت برق الصبح فأصبح صائماً، فدنوت منه فقلت

فقلت إين أرجو أن أتعظ، : وخلِّيين وشأين، قالت أجل فعليك بشأنك: يا أمري املؤمنني أليس كان منك ما كان؟ قال
إذاَ أخربك، إين نظرت فوجدتين قد وليت أمر هذه األمة أسودها وأمحرها، مث ذكرت الفقري اجلائع، والغريب : قال

أن اهللا  الضائع، واألسري املقهور، وذا املال القليل والعيال الكثري، وأشباه ذلك يف أقاصي البالد وأطراف األرض، فعلمت
حجيجي فيهم، فخفت أن ال يقبل اهللا تعاىل مين معذرة فيهم، وال تقوم يل مع رسول  سائلي عنهم، وأن رسول اهللا 

حجة، فرمحت واهللا يا فاطمة نفسي رمحة دمعت هلا عيين، ووجع هلا قليب، فأنا كلما ازددت هلا ذكراً ازددت  اهللا 
  .منها خوفاً، فاتعظي إن شئت أو ذَرِي



 ٤٣٥ 

  ـ الرعية ٣
  فما مسؤولية الرعية؟.. عرفنا مسؤولية العلماء ومسؤولية احلكام : قلنا
  .فأن يكونوا من املعارضة: وأما الثانية.. فأن يكونوا من املواالة : أما األوىل.. على الرعية مسؤوليتان : قال

  .١هذه رعية الطابور اخلامس: ضحك بعضنا، وقال
ال ميكن ملوازين احلاكم إن تعتدل إن مل تضبط مبن يواليها إذا احتاجت ف.. هذه رعية احلكم العادل : قال

  .للمواالة، ويعارضها إناحتاجت للمعارضة
  :الوالء
  فما تريد باملواالة؟: قلنا
وإال فإنه ال فائدة .. ألنه ال ميكن أن تستقيم أمور الرعية مع معصيتها له .. األصل يف احلاكم أن يطاع : قال

  .. اكم حينذاك لوجود احل
  .وال تصح صالة مصل خيالف إمامه يف صالته.. إن احلاكم عندنا كاإلمام الذي تنتظم به صفوف رعية املصلني 

﴿ يا أَيها الَّذين َآمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي الْأَمرِ :فقد قال اهللا تعاىل.. لقد وردت النصوص ذا 
لك خير وأَحسن تأْوِيلًا نْ تنازعتم في شيٍء فَردوه إِلَى اللَّه والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الَْآخرِ ذَمنكُم فَإِ

  )النساء(﴾ )٥٩(
  .٢إن أويل أمر املسلمني يشمل باإلضافة للعلماء احلكام واملسؤولني يف مناصبهم املختلفة

  :وقد ورد يف السنة ما يدل على وجوب هذه الطاعة
   ٣)امسعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة: (  قال رسول اهللا 

ولو استعمل : (خيطب يف حجة الوداع يقول وعن أم احلصني ـ رضي اهللا عنها ـ أا مسعت رسول اهللا 
   ٤)طيعواعليكم عبد يقودكم بكتاب اهللا، امسعوا له وأ
                                                

م، واستمرت  ١٩٣٦كناية عن النفاق، وهو يف أصله مصطلح سياسي نشأ أثناء احلرب األهلية اإلسبانية اليت نشبت عام )  ١(
نو أحد قادة القوات الثائرة الزاحفة علـى مدريـد، وكانـت    ثالث سنوات، وأول من أطلق هذا التعبري هو اجلنرال كويبو كيلال

ويقصد به مؤيدي الثورة من ) إن هناك طابورا خامساً يعمل مع الثوار من داخل مدريد: (تتكون من أربعة طوابري من الثوار وقال
  .الشعب

ومنظمي احلروب النفسية الـيت  وترسخ هذا املعىن يف االعتماد على اجلواسيس يف احلروب، واتسع ليشمل مروجي اإلشاعات 
 . انتشرت نتيجة احلرب الباردة بني املعسكرين الشيوعي والغريب

  :يف أويل األمر قوالن)  ٢(
واختلف قائلو هذا القول يف سبب نزوهلـا  .. هم األمراء ، وهو قول ابن عباس ، وأيب هريرة ، والسدي ، وابن زيد: أحدها 

: يف سرية، وقـال السـدي    يف عبد اهللا بن حذافة بن قيس السهمي إذ بعثه رسول اهللا نزلت : يف األمراء ، فقال ابن عباس 
  .يف سرية نزلت يف عمار بن ياسر ، وخالد بن الوليد حني بعثهما رسول اهللا 

  .هم العلماء والفقهاء ، وهو قول جابر بن عبد اهللا ، واحلسن ، وعطاء ، وأيب العالية : والقول الثاين 
 . البخاريرواه )  ٣(
 ) عبدا حبشيا جمدوعا: (رواه مسلم، ويف لفظ له)  ٤(



 ٤٣٦ 

سيليكم بعدي والة، فيليكم الرب بربه، ويليكم الفاجر بفجوره، فامسعوا هلم وأطيعوا يف كل ما وافق : ( وقال 
  ١)احلق، وصلوا وراءهم، فإن أحسنوا فلكم وهلم وإن أساءوا فلكم وعليهم

دي، وسيكون خلفاء كانت بنو إسرائيل تسوسهم األنبياء، كلما هلك نيب خلفه نيب، وإنه ال نيب بع: ( وقال
أوفوا ببيعة األول فاألول، وأعطوهم حقهم، فإن اهللا سائلهم عما : (يا رسول اهللا، فما تأمرنا؟ قال: ، قالوا)فيكثرون
  ٢ )استرعاهم
من رأى من أمريه شيئًا فكرهه فليصرب؛ فإنه ليس أحد يفارق اجلماعة شربا فيموت إال مات ميتة :( وقال

  ٣)جاهلية
دا من طاعة، لقي اهللا يوم القيامة ال حجة له، ومن مات وليس يف عنقه بيعة مات ميتة من خلع ي:( وقال

  ٤)جاهلية
ي ﴿ يا أَيها الَّذين َآمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي الْأَمرِ منكُم فَإِنْ تنازعتم ف:وعن السدي يف قوله تعاىل 

بعث : قال) النساء(﴾ )٥٩(ه إِلَى اللَّه والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الَْآخرِ ذَلك خير وأَحسن تأْوِيلًا شيٍء فَردو
نهم سرية عليها خالد بن الوليد، وفيها عمار بن ياسر، فساروا قبل القوم الذين يريدون، فلما بلغوا قريبا م رسول اهللا 

فأمر أهله فجمعوا متاعهم، مث أقبل ميشي يف ظلمة . عرسوا، وأتاهم ذو العيينتني فأخربهم، فأصبحوا قد هربوا غري رجل
يا أبا اليقظان، إين قد أسلمت وشهدت أن ال إله : الليل، حىت أتى عسكر خالد، فسأل عن عمار بن ياسر، فأتاه فقال

ه، وإن قومي ملا مسعوا بكم هربوا، وإين بقيت، فهل إسالمي نافعي غدا، وإال هربت؟ إال اهللا، وأن حممدا عبده ورسول
فبلغ . فأقام، فلما أصبحوا أغار خالد فلم جيد أحدا غري الرجل، فأخذه وأخذ ماله. بل هو ينفعك، فأقم: قال عمار

  وفيم أنت جتري؟ : فقال خالد .خل عن الرجل، فإنه قد أسلم، وإنه يف أمان مين: عمارا اخلرب، فأتى خالدا فقال
، فقال ، فأجاز أمان عمار، واه أن جيري الثانية على أمري، فاستبا عند رسول اهللا  فاستبا وارتفعا إىل النيب 

يا خالد، ال تسب عمارا، فإنه من يسب : (  يا رسول اهللا، أتترك هذا العبد األجدع يسبين، فقال رسول اهللا : خالد
، فغضب عمار فقام، فتبعه خالد حىت أخذ بثوبه )اهللا، ومن يبغضه يبغضه اهللا ومن يلعن عمارا يلعنه اهللا عمارا يسبه

   ٥﴿  أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي األمرِ منكُم ﴾:فاعتذر إليه، فرضي عنه، فأنزل اهللا عز وجل قوله 
امسعوا للفقيه السياسي .. فال ميكن أن تتحقق العدالة من دون هذا .. لقد اتفق على هذا املعىن مجيع املسلمني 

املسلم أبو بكر حممد بن الوليد بن خلف الطرطوشي، وهو ينطق ذه احلكم اليت تبني املصاحل املرعية من والء الرعية 
أوىل الناس بطاعة .. ن امللةعصيان األئمة يهدم أركا.. الطاعة تؤلف مشل الدين وتنظم أمور املسلمني:( قال.. حلاكمها 

السلطان ومناصحته أهل الدين والنعم واملروءات، إذ ال يقوم الدين إال بالسلطان وال تكون النعم واحلرم حمفوظة إال 
                                                

 . رواه ابن جرير)  ١(
 . رواه البخاري ومسلم)  ٢(
 . رواه البخاري ومسلم)  ٣(
 .رواه مسلم)   ٤(
 رواه ابن أيب حامت، من طريق عن السدي، مرسال، ورواه ابن مردويه من رواية احلكم بن ظهري، عن السدي، عـن أيب )  ٥(

 .صاحل، عن ابن عباس، فذكره بنحوه



 ٤٣٧ 

الطاعة معاقد السالمة وأرفع منازل السعادة، والطريقة املثلى والعروة الوثقى وقوام األمة، .. الطاعة مالك الدين.. به
طاعة األئمة عصمة ملن جلأ إليها وحرز ملن .. الطاعة عصمة من كل فتنة وجناة من كل شبهة.. ة بطاعة األئمةوقيام السن
ليس للرعية أن تعترض على األئمة يف تدبريها وإن سولت هلا أنفسها، بل عليها االنقياد وعلى األئمة .. دخل فيها
اإلمامة عصمة للعباد .. ائض، وحتقن الدماء وتأمن السبلبالطاعة تقوم احلدود تقوم احلدود وتؤدى الفر.. االجتهاد

طاعة األئمة هدى ملن استضاء .. وحياة للبالد، أوجبها اهللا ملن خصه بفضلها ومحله أعباءها فقرا بطاعته وطاعة رسوله
طاعة األئمة . .اخلارج عن الطاعة منقطع العصمة بريء من الذمة، مبدل بالكفر النعمة.. بنورها وموئل ملن حافظ عليها

إياكم واخلروج من أنس الطاعة إىل وحشة املعصية، وال .. حبل اهللا املتني ودينه القومي، وجنته الواقية وكفايته العالية
الطاعة .. ما مشى قوم إىل سلطان ليذلوه إال أذهلم اهللا قبل أن ميوتوا.. تسروا غش األئمة وعليكم باإلخالص والنصيحة

للرعية على السلطان االستصالح هلم، والتعهد ألمورهم وحسن .. احملبة أفضل من طاعة اهليبة طاعة.. مقرونة باحملبة
بالرعية من .. السرية فيهم والعدل عليهم، والتعديل بينهم، وحق السلطان عليهم الطاعة واالستقامة والشكر واحملبة

  .ت الرعية، ولوال املسيم هللكت السواماحلاجة إىل الراعي ما ليس بالراعي من احلاجة إليهم لوال الرعاة هللك
  أال ترى أن هذا الكالم هو نفس الكالم الذي يقوله علماء السالطني؟: قلنا
  .هم يقولونه وال يفقهون حمله: قال
  فما حمله؟: قلنا
  .لقد حد الشرع للطاعة حدودا ال ينبغي جتاوزها: قال
  فما هي؟: قلت
  .. حسان واملعروف أن تكون الطاعة فيما حيقق العدل واإل: قال

 بعث رسول اهللا : ففي احلديث عن علي ـ رضي اهللا عنه ـ قال.. لقد وردت النصوص تقيد الطاعة ذا 
أليس قد أمركم رسول : فقال هلم: قال. سرية، واستعمل عليهم رجال من األنصار، فلما خرجوا وجد عليهم يف شيء

.. عزمت عليكم لتدخلنها: يل حطبا، مث دعا بنار فأضرمها فيه، مث قالامجعوا : بلى، قال: أن تطيعوين؟ قالوا اهللا 
من النار، فال تعجلوا حىت تلقوا  إمنا فررمت إىل رسول اهللا : فقال هلم شاب منهم: فهم القوم أن يدخلوها، قال: قال

لو : ( فقال هلم فأخربوه،  فرجعوا إىل رسول اهللا : قال.. ، فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها رسول اهللا 
  ١)دخلتموها ما خرجتم منها أبدا؛ إمنا الطاعة يف املعروف

السمع والطاعة على املرء املسلم فيما أحب وكره، ما مل يؤمر مبعصية، فإذا أمر مبعصية فال مسع وال : (وقال 
  ٢)طاعة

جته وكان عليه رداء رجل قرأ كتاب اهللا حىت إذا رئيت عليه : أخوف ما أخاف على أميت ثالث: (  وقال 
يا رسول اهللا الرامي أحق به أم املرمي؟ : اإلسالم أعاره اهللا تعاىل إياه اخترط سيفه وضرب به جاره ورماه بالشرك، قيل

من أطاعين فقد أطاع اهللا ومن عصاين فقد عصى اهللا وكذب ليس خلليفة أن : الرامي، ورجل آتاه اهللا سلطانا فقال: قال
                                                

 . رواه البخاري ومسلم)  ١(
 . رواه البخاري ومسلم)  ٢(



 ٤٣٨ 

   ١)، ورجل استخفته األحاديث كلما قطع أحدوثة حدث بأطول منها أن يدرك الدجال يتبعهيكون جنة دون اخلالق
على السمع والطاعة، يف منشطنا  بايعنا رسول اهللا : وعن عبادة بن الصامت ـ رضي اهللا عنه ـ قال

ا بواحا، عندكم فيه من اهللا إال أن تروا كفر: (قال. ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثَرة علينا، وأال ننازع األمر أهله
  ٢ )برهان

دخلت املسجد فإذا عبد اهللا بن عمرو بن العاص جالس يف ظل : وعن عبد الرمحن بن عبد رب الكعبة قال
يف سفر، فرتلنا مرتال فمنا من  كنا مع رسول اهللا : الكعبة، والناس حوله جمتمعون عليه، فأتيتهم فجلست إليه فقال

فاجتمعنا إىل . الصالة جامعة: ينتضل، ومنا من هو يف جشره إذ نادى منادي رسول اهللا يصلح خباءه، ومنا من 
إنه مل يكن نيب قبلي إال كان حقًا عليه أن يدل أمته على خري ما يعلمه هلم، وينذرهم شر ما : ، فقال رسول اهللا 

ء وأمور تنكروا، وجتيء فنت يرفُق بعضها يعلمه هلم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها يف أوهلا، وسيصيب آخرها بال
هذه هذه، فمن أحب أن : هذه مهلكيت، مث تنكشف وجتيء الفتنة فيقول املؤمن: بعضا، وجتيء الفتنة فيقول املؤمن

 يزحزح عن النار ويدخل اجلنة فلتأته منيته وهو يؤمن باهللا واليوم اآلخر، وليأت إىل الناس الذي حيب أن يؤتى إليه، ومن
فدنوت منه : ، قال)بايع إماما فأعطاه صفْقَة يده ومثرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق اآلخر

مسعته أذناي ووعاه قليب، : ؟ فأهوى إىل أذنيه وقلبه بيديه وقال أنشدك باهللا آنت مسعت هذا من رسول اهللا : فقلت
﴿ يا أَيها الَّذين :أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، ونقتل أنفسنا، واهللا تعاىل يقول  هذا ابن عمك معاوية يأمرنا: فقلت له

حيما أَنفُسكُم إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُم ر آمنوا ال تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ إِال أَنْ تكُونَ تجارةً عن تراضٍ منكُم وال تقْتلُوا
  ٣)أطعه يف طاعة اهللا، واعصه يف معصية اهللا: (فسكت ساعة مث قال: ، قال)٢٩:النساء(﴾ 

  :املعارضة
  فما تريد باملعارضة؟.. وعرفنا حدوده .. عرفنا الوالء : قلنا
ن وعليها أ.. بل عليها أن تشهر ذلك .. ال ينبغي للرعية أن تكتفي مبعصية احلاكم إن أمرها مبعصية اهللا : قال

  .. لقد وردت النصوص الكثرية تدل على ذلك .. تواجهه باإلنكار 
: يا رسول اهللا ما لنا بد من جمالسنا نتحدث فيها، قال: ، قالوا)إياكم واجللوس بالطرقات: (ففي احلديث قال 

الم واألمر غض البصر وكف األذى ورد الس: ( وما حقه؟ قال : ، قالوا)فإذا أبيتم إال الس فأعطوا الطريق حقه(
    ٤ )باملعروف والنهي عن املنكر

  .. انظروا كيف اعترب األمر باملعروف والنهي عن املنكر واجبا على كل مسلم 
من رأى منكم منكرا فليغريه بيده ، فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه : ( ويف حديث اآلخر قال 

   ٥)وذلك أضعف اإلميان
                                                

 .رواه الطرباين يف الكبري والصغري بنحوه وفيه شهر بن حوشب وهو ضعيف يكتب حديثه)   ١(
 . رواه البخاري ومسلم)  ٢(
 .رواه مسلم)   ٣(
 .رواه البخاري ومسلم )٤(
 .رواه مسلم وغريه)   ٥(



 ٤٣٩ 

نكرا فغريه بيده فقد برئ ، ومن مل يستطع أن يغريه بيده فغريه بلسانه فقد برئ ، من رأى منكم م: (  وقال 
   ١)ومن مل يستطع أن يغريه بلسانه فغريه بقلبه فقد برئ وذلك أضعف اإلميان

على السمع والطاعة يف العسر واليسر  بايعنا رسول اهللا : وعن عبادة بن الصامت ـ رضي اهللا عنه ـ قال
وعلى أثرة علينا وأن ال ننازع األمر أهله إال أن تروا كفرا بواحا عندكم من اهللا فيه برهان وعلى أن  واملنشط واملكره

   ٢)نقول احلق أينما كنا ال خناف يف اهللا لومة الئم
  .فحدثنا عن إنكار العامة عليهم، ونصحهم هلم.. لقد حدثتنا عن إنكار العلماء على الوالة : قال رجل منا

وال حيثون .. وهو يرد على علماء السالطني الذين حيثون على الوالء املطلق .. ن ذلك الكثري لقد ورد م: قال
  .. على املعارضة إن وجد ما يسوغها 

: ما مسعت بأحسن من كالم تكلم به رجل عند سليمان بن عبد امللك، فقال: ما حدث به الزهري قال من ذلك
ال تعد أحداً : ما هن؟ قال: قال. صالح دينك وملكك وآخرتك ودنياك يا أمري املؤمنني امسع مين أربع كلمات، فيهن

عدة وأنت ال تريد إجنازها، وال يغرنك مرتقى سهالً إذا كان املنحدر وعراً، واعلم أن لألعمال جزاء فاحذر العواقب، 
  .وللدهر ثورات فكن على حذر

اذكر مبقامي هذا مقاماً ال يشغل اهللا عنك كثرة .. يا أمري املؤمنني : أن رجال قال لعمر بن عبد العزيز ومن ذلك
فبكى عمر بكاء شديداً مث استرده الكالم، .. من ختاصم من اخلالئق يوم تلقاه بال ثقة من العمل وال براءة من الذنب

: فقال. عاملك بأذربيجان أخذ مين اثين عشر ألف درهم: حاجتك؟ فقال: فجعل يردده وعمر يبكي وينتحب، مث قال
  . ها له حىت ترد عليهاكتبو

أنه ملا ويل عمر بن عبد العزيز وفد عليه الوفود من كل بلد، فوفد عليه احلجازيون فتقدم منهم غالم  ومن ذلك
إمنا املرء ! أصلح اهللا أمري املؤمنني: فقال الغالم. لينطق من هو أسن منك: للكالم، وكان حديث السن، فقال عمر

اهللا العبد لساناً الفظاً وقلباً حافظاً، فقد استحق الكالم وعرف فضله من مسع خطابه،  قلبه ولسانه، فإذا منح: بأصغريه
قل ما بدا ! صدقت: فقال عمر. ولو أن األمر يا أمري املؤمنني بالسن لكان يف األمة من هو أحق منك مبجلسك هذا

د أتيناك ملن اهللا الذي من علينا بك، مل حنن وفد نئة ال وفد مرزئة، وق! أصلح اهللا أمري املؤمنني: لك، فقال الغالم
: فقال له عمر. تقدمنا إليك رغبة وال رهبة، أما الرغبة فقد أتتنا منك يف بالدنا، وأما الرهبة فقد أمنا جورك بعدلك

، إن ناساً غرهم حلم اهللا عليهم وطول أملهم، وكثرة ثناء الناس عليهم! أصلح اهللا أمري املؤمنني: فقال! عظين يا غالم
فزلت م أقدامهم فهووا يف النار، فال يغرنك حلم اهللا عليك وطول أملك، وكثرة ثناء الناس عليك، فتزل بك قدمك 

مث سكت، فسأل اإلمام عمر الغالم عن سنه، فإذا هو ! فتلتحق بالقوم، فال جعلك اهللا منهم وأحلقك بصاحلي هذه األمة
ـ  ابن إحدى عشرة سنة، مث سأل عن نسبه فإذا هو من   ولد احلسني بن علي بن أيب طالب ـ رضي اهللا عنه 

يا زياد أال ترى إىل ما ابتليت به من أمر أمة : أن رجال امسه زياد دخل على عمر بن عبد العزيز فقال ومن ذلك
يا أمري املؤمنني واهللا لو أن كل شعرة منك قطعت ما بلغت كنه ما أنت فيه، فاعمل لنفسك يف : ؟ فقال زياد حممد 

                                                
 .رواه النسائي)   ١(
 .رواه النسائي)   ٢(



 ٤٤٠ 

فإن كان له خصمان ألدان؟ : قال. سيئ احلالة: اخلروج مما أنت فيه يا أمري املؤمنني كيف حال رجل له خصم ألد؟ قال
! فو اهللا ما من أحد من أمة حممد إال وهو خصمك: قال. ال يهنيه عيش: فإن كانوا ثالثة؟ قال: قال. أسوأ احلالة: قال

  .فبكى حىت متنيت أن ال أكون قلت له ذلك
ال : هذا هارون الرشيد يف الطواف قد أخلي له املسعى، فقال له: أن رجالً قال لعبيد اهللا العمري ذلكومن 

كم : قال! لبيك يا عم: فلما نظر إليه قال! يا هارون: مث جاء إليه فقال! جزاك اهللا عين خرياً كلفتين أمراً كنت عنه غنياً
اعلم أيها الرجل أن كل واحد منهم يسأل عن خاصة : قال. اهللاال حيصيهم إال : ترى ههنا من خلق اهللا تعاىل؟ قال

فبكى هارون وجلس فجعلوا يعطونه منديالً منديالً : نفسه، وأنت وحدك تسأل عنهم كلهم، فانظر كيف تكون؟ قال
 واهللا إن الرجل ليسرف يف مال نفسه فيستحق احلجر عليه، فكيف مبن أسرف يف مال املسلمني؟: للدموع، مث قال له

  .إين أحب أن أحج يف كل عام، وما مينعين من ذلك إال عبيد اهللا العمري: فيقال إن هارون كان يقول بعد ذلك
: مث قال له! وعليك السالم أيها امللك: أن بعض النساك دخل على هارون الرشيد، فسلم عليه فقال ومن ذلك

إنك لو أحببته إذا ما عصيته، ! ذبت واهللا يف حبك إياهك: قال. نعم: فتعصيه؟ قال: قال. نعم: أيها امللك حتب اهللا؟ قال
  :مث أنشد يقول

  هذا لعمري يف الفعال بديع= تعصي اإلله وأنت تظهر حبه 
  إن احملب ملن حيب مطيع=لو كان حبك صادقاً ألطعته 

  منه وأنت لشكر ذاك مضيع= يف كل يوم يبتديك بنعمة 
جاج جالساً يف احلجر إذ دخل رجل من أهل اليمن، فجعل بينما احل: ما ذكره بشر بن السري قال ومن ذلك

من أهل : ممن أنت؟ فقال: إذا خرج من طوافه فائتين به، فلما فرغ أتاه به فقال: يطوف فوكل به بعض من معه قال
ته عن سري: فعمه؟ قال: قال! ويلك، ليس عن هذا أسألك: قال! لقد تركته أبيض بضاً مسيناً طويالً عريضاً: قال. اليمن

ويلك أوما : فغضب احلجاج وقال: قال. فأجور السرية وأخبث الطعم، وأعدى العداة على اهللا وأحكامه: قال. وطعمته
. أما علمت أن اهللا ريب واهللا هلو أمنع يل منك أكثر منك ألخيك: قال. إذن أفتك بك: قال. بلى: علمت أنه أخي؟ قال

  .أجل أرسله يا غالم: قال
نباع كان يف طريق مكة يف يوم شديد احلر مع أصحابه، فرتلوا وضربت هلم اخليام أن روح بن ز ومن ذلك

! إين صائم: فبينما هم كذلك وإذا هم براع، فدعاه إىل الطعام فأىب وقال. والظالل، وقدم إليهم الطعام والشراب املربد
لقد ضننت بأيامك يا راعي إذ : ه روحأفأدع أيامي تذهب باطالً؟ فقال ل: يف مثل هذا اليوم احلار؟ قال: فقال له روح

  . جاد ا روح بن زنباع
يا أمري املؤمنني، إين مكلمك كالماً فاحتمله إن : أن أعرابياً قام بني يدي سليمان بن عبد امللك وقال ومن ذلك

حلق اهللا  إين سأطلق لساين مبا خرست به األلسن: فقال. هات يا أعرايب: فقال. كرهته، فإن وراءه ما حتب إن قبلته
إنه قد اكتنفك رجال أساءوا االختيار ألنفسهم، وابتاعوا دنياك بدينهم ورضاك بسخط رم، خافوك يف ! وحلق أمانتك

فقال ! اهللا ومل خيافوا اهللا فيك، فال تصلح دنياهم بفساد آخرتك، فأعظم الناس غبناً يوم القيامة من باع آخرته بدنيا غريه
أجل يا : فقال. ت، وأرجو أن اهللا يعني على ما قلدنا وقد جردت لسانك وهو سيفكأما أنت فقد نصح: له سليمان

  ! أمري املؤمنني، وهو لك ال عليك
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حج احلجاج فرتل بعض املياه بني مكة واملدينة ودعى بالغداء، وقال : ما ذكره ابن أيب العروبة قال ومن ذلك
حنو اجلبل فإذا هو براع بني مشلتني نائم فضربه برجله وقال فنظر . انظر من يتغدى معي واسأله عن بعض األمر: حلاجبه

من : فقال. دعاين من هو خري منك فأجبته: فقال. اغسل يديك وتغد معي: فأتاه، فقال له احلجاج! ائت األمري: له
: قال! منهنعم صمت ليوم هو أشد حراً : يف هذا احلر الشديد؟ قال: قال. اهللا تعاىل دعاين إىل الصيام فصمت: هو؟ قال

فكيف تسألين عاجالً بآجل ال تقدر : قال. ليس ذلك إيل: قال. إن ضمنت يل البقاء إىل غد: قال. فافطر وصم غداً
  ! مل تطيبه أنت وال الطباخ ولكن طيبته العافية :قال. ألنه طعام طيب: عليه؟ قال

املؤمنني إين سافرت الصني  يا أمري: عظين فقال: أن بعض الزهاد حضر بني يدي خليفة، فقال له ومن ذلك
واهللا ما أبكي لزوال مسعي، وإمنا : وكان ملك الصني قد أصابه الصمم وذهب مسعه، فسمعته يقول يوماً وهو يبكي

وأمر منادياً ينادي أال كل من .. أبكي ملظلوم يقف ببايب يستغيث فال أمسع استغاثته، ولكن الشكر هللا إذ بصري سامل
فكان يركب الفيل فكل من رأى عليه ثوباً أمحر دعاه واستمع شكواه وأنصفه من . وباً أمحركانت له ظالمة فليلبس ث

فانظر يا أمري املؤمنني إىل شفقة ذلك الكافر على عباد اهللا وأنت مؤمن من أهل بيت النبوة فانظر كيف تريد . خصمائه
  .أن تكون شفقتك على رعيتك

يا أمري املؤمنني إين مكلمك : تكلم يا أعرايب، فقال: امللك، فقالأن أعرابيا دخل على سليمان بن عبد  ومن ذلك
يا أعرايب إنا لنجود بسعة االحتمال على من ال نرجو : بكالم فاحتمله وإن كرهته فإن وراءه ما حتب إن قبلته، فقال

كنفك رجال يا أمري املؤمنني إنه قد ت: نصحه وال نأمن غشه فكيف مبن نأمن غشه ونرجو نصحه؟ فقال األعرايب
أساؤوا االختيار ألنفسهم وابتاعوا دنياهم بدينهم ورضاك بسخط رم خافوك يف اهللا تعاىل ومل خيافوا اهللا فيك، حرب 
اآلخرة سلم الدنيا فال تأمنهم على ما ائتمنك اهللا تعاىل عليه فإم مل يألوا يف األمانة تضييعاً ويف األمة خسفاً وعسفاً 

وليسوا مبسؤولني عما اجترحت، فال تصلح دنياهم بفساد آخرتك فإن أعظم الناس غبناً  وأنت مسؤول عما اجترحوا
أجل يا أمري : قال. يا أعرايب أما إنك قد سللت لسانك وهو أقطع سيفيك: من باع آخرته بدنيا غريه، فقال له سليمان

  . املؤمنني ولكن ال عليك
منني املنصور مكة شرفها اهللا حاجاً، فكان خيرج من دار قدم أمري املؤ: ما حدث به ابن املهاجر قال ومن ذلك

الندوة إىل الطواف يف آخر الليل يطوف ويصلي وال يعلم به، فإذا طلع الفجر رجع إىل جار الندوة وجاء املؤذنون 
 فسلموا عليه وأقيمت الصالة فصلى بالناس، فخرج ذات اليلة حني اسخر فبينا هو يطوف إذ مسع رجالً عند امللتزم

  )اللهم إين أشكو إليك ظهور البغي والفساد يف األرض وما حيول بني احلق وأهله من الظلم والطمع: (وهو يقول
فأسرع املنصور يف مشيه حىت مأل مسامعه من قوله، مث خرج فجلس ناحية من املسجد وأرسل إليه فدعاه فأتاه 

ما : ن وأقبل مع الرسول فسلم عليه فقال له املنصورأجب أمري املؤمنني؛ فصلى ركعتني واستلم الرك: الرسول وقال له
هذا الذي مسعتك تقوله من ظهور البغي والفساد يف األرض ومنا حيول بني احلق وأهله من الطمع والظلم؛ فواهللا لقد 

  حشوت مسامعي ما أمرضين وأقلقين؟ 
اقتصرت على نفسي ففيها يل شغل  يا أمري املؤمنني إن أمنتين على نفسي أنبأتك باألمور من أصوهلا وإال: فقال

  .شاغل
الذي دخله الطمع حىت حال بينه وبني احلق وإصالح ما ظهر من البغي : أنت آمن على نفسك فقال: فقال له
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  . والفساد يف األرض أنت
  وحيك وكيف يدخلين الطمع والصفراء والبيضاء يف يدي واحللو واحلامض يف قبضيت؟ : فقال
لطمع ما دخلك يا أمري املؤمنني؟ إن اهللا تعاىل استرعاك أمور املسلمني وأمواهلم وهل دخل أحداً من ا: قال

فأغفلت أمورهم واهتممت جبمع أمواهلم وجعلت بينك وبينهم حجاجاً من اجلص واآلجر وأبواباً من احلديد وحجبة 
زراء وأعواناً ظلمة إن معهم السالح، مث سجنت نفسك فيها منهم وبعثت عمالك يف مجع األموال وجبايتها واختذت و

نسيت من الناس إال فالن وفالن نفر مسيتهم، ومل تأمر بإيصال املظلوم وال امللهوف وال اجلائع وال العاري وال الضعيف 
وال الفقري، وال أحد إال وله يف هذا املال حق، فلما رآك هؤالء النفر الذين استخلصتهم لنفسك وآثرم على رعيتك 

هذا قد خان اهللا فما لنا ال خنونه وقد سخر لنا؟ فأئتمروا : عنك جتىب األموال وال تقسمها قالوا وأمرت أن ال حيجبوا
على أن ال يصل إليك من علم أخبار الناس شيء إال ما أرادوا وأن ال خيرج لك عامل فيخالف هلم أمراً إال أقصوه حىت 

ناس وهابوهم وكان أول من صانعهم عمالك من تسقط مرتلته ويصغر قدره، فلما انتشر ذلك عنك وعنهم أعظمهم ال
باهلدايا واألموال ليتقؤوا م على ظلم رعيتك، مث فعل ذلك ذوو القدرة والثروة من رعيتك لينالوا ظلم من دوم من 
الرعية فامتألت بالد اهللا بالطمع بغياً وفساداً وصار هؤالء القوم شركاءك يف سلطانك وأنت غافل؛ فإن جاء متظلم 

بينه وبني الدخول إليك وإن أراد رفع صوته أو قصته إليك عند ظهورك وجدك قد يت عن ذلك ووقفت للناس  حيل
رجالً ينظر يف مظاملهم؛ فإن جاء ذلك الرجل فبلغ بطانتك سألوا صاحب املظامل أن ال يرفع مظلمته وإن كانت 

املظلوم خيتلف إليه ويلوذ به ويشكو ويستغيث وهو للمتظلم به حرمة وإجابة مل ميكنه ما يريد خوفاً منهم، فال يزال 
يدفعه ويعتل عليه؛ فإذا جهد وأخرج وظهرت صرخ بني يديك فيضرب ضرباً مربحاً ليكون نكاالً لغريه وأنت تنظر 

  وال تنكر وال تغري؛ فما بقاء اإلسالم وأهله على هذا؛ 
يا أهل اإلسالم فيبتدرونه مالك مالك : اديلقد كان الرجل يأيت من أقصى البالد حىت يبلغ باب سلطام فين

  .فريفعون مظلمته إىل سلطام فينتصف
ولقد كنت ـ يا أمري املؤمننيـ  أسافر إىل أرض الصني وا ملك فقدمتها مرة وقد ذهب مسع ملكهم فجعل 

لت يب ولكن أبكي أما إين لست أبكي على املصيبة اليت نز: مالك تبكي ال بكت عيناك؟ فقال: يبكي فقال له وزراؤه
أال ال : أما إن كان قد ذهب مسعي فإن بصري مل يذهب نادوا يف الناس: ملظلوم يصرخ بالباب فال أمسع صوته، مث قال

يلبس ثوباً أمحر إال مظلوم فكان يركب الفيل ويطوف طريف النهار هل يرى مظلوماً فينصفه؟ هذا يا أمري املؤمنني 
كني ورقته على شح نفسه يف ملكه، وأنت مؤمن باهللا وابن عم نيب اهللا ال تغلبك مشرك باهللا قد غلبت رأفته باملشر

رأفتك باملسلمني ورقتك على شح نفسك؛ فإنك ال جتمع األموال إال لواحد من ثالثة؛ إن قلت امجعها لولدي فقد 
ودونه يد شحيحة حتويه  أراك اهللا عربا يف الطفل الصغري يسقط من بطن أمه وما له على األرض مال، وما من مال إال

فما يزال اهللا تعاىل يلطف بذلك الطفل حىت تعظم رغبة الناس إليه ولست الذي تعطي بل اهللا يعطي من يساء، وإن 
فقد أراك اهللا عرباً فيمن كان قبلك ما أغىن عنهم ما مجعوه من الذهب والفضة وما . أمجع املال ألشيد سلطاين: قلت

لكراع وما ضرك وولد أبيك ما كنتم فيه من قلة اجلدة والضعف حني أراد اهللا بكم ما أعدوا من الرجال والسالح وا
لطلب غاية هي أجسم من الغاية اليت أنت فيها من قلة اجلدة والضعف حني أراد اهللا بكم ما . وإن قلت أمجع املال. أراد
واهللا ما فوق ما أنت فيه إال مرتلة ال تدرك أمجع املال لطلب غاية هي أجسم من الغاية اليت أنت فيها، ف: وإن قلت. أراد
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  .. إال بالعمل الصاحل 
فكيف تصنع بامللك الذي خولك : ال، قال: يا أمري املؤمنني هل تعاقب من عصاك من رعيتك بأشد القتل؟ قال

العذاب اهللا وما أنت عليه من ملك الدنيا وهو تعاىل ال يعاقب من عصاه بالقتل ولكن يعاقب من عصاه باخللود يف 
األليم وهو الذي يرى منك ما عقد عليه قلبك وأضمرته جوارحك؟ فماذا تقول إذا انتزع امللك احلق املبني ملك الدنيا 
من يدك ودعاك إىل احلساب؟ هل يغين عنك عنده شيء مما كنت فيه ما شححت عليه من ملك الدنيا؟ فبكى املنصور 

من ملك الدنيا؟ فبكى املنصور بكاء : ليتين مل أخلق ومل أك شيئاً، مث قاليا : بكاء شديداً حىت حنب وارتفع صوته مث قال
كيف احتيايل فيما خولت فيه ومل أر : يا ليتين مل أخلق ومل أرك شيئاً، مث قال. شديداً حىت حنب وارتفع صوته مث قال

عمالك، ولكن افتح األبواب  هربوا منك خمافة أن حتملهم على ما ظهر من طريقتك من قبل: من الناس إال خائناً؟ قال
وسهل احلجاب وانتصر للمظلوم من الظامل وامنع املظامل وخذ الشيء مما حل وطاب واقسمه باحلق والعدل وأنا ضامن 

  . على أن من هرب منك أن يأتيك فيعاونك على صالح أمرك ورعيتك
  .اللهم وفقين أن أعمل مبا قال هذا الرجل. فقال املنصور
حج الرشيد فواىف الكوفة فأقام ا أياماً مث ضرب بالرحيل، : ه عبد اهللا بن مهران قالما حدث ب ومن ذلك

فخرج الناس، وخرج لول انون فيمن خرج بالكناسة والصبيان يؤذونه ويولعون به؛ إذ أقلت هوادج هارون فكف 
هرون السجاف بيده عن وجهه يا أمري املؤمنني فكثف : الصبيان عن الولوع به فلما جاء هرون نادى بأعلى صوته

 رأيت النيب : يا أمري املؤمنني؛ حدثنا أمين بن نائل عن قدامة بن عبد اهللا العامري قال: لبيك يا لول فقال: فقال
منصرفاً من عرفة على ناقة له صهباء؛ ال ضرب وال طرد وال إليك إليك وتواضعك يف سفرك هذا يا أمري املؤمنني خري 

: يا لول زدنا رمحك اهللا قال: فبكى هرون حىت سقطت دموعه على األرض، مث قال: قال. كلك من تكربك وجترب
نعم يا أمري املؤمنني، رجل آتاه اهللا ماالً ومجاالً فأنفق من ماله وعف يف مجاله كتب يف خالص ديوان اهللا تعاىل مع 

يا : ىل من أخذا منه فال حاجة يل فيها، قالأردد اجلائزة إ: فقال: أحسنت يا لول، ودفع له جائزة: قال. األبرار
يا أمري املؤمنني هؤالء أهل العلم بالكوفة متوافرون قد اجتمعت آراؤهم أن : لول فإن كان عليك دين قضيناه، قال

فرفع لول رأسه إىل السماء مث : يا لول فنجري عليك ما يقوتك أو يقيمك، قال: قال. قضاء الدين بالدين ال جيوز
  .فأسبل هرون السجاف ومضى: قال. يا أمري املؤمنني أنا وأنت من عيال اهللا فمحال أن يذكرك وينساين: الق

: فقلت يف نفسي، اذ رأيت هارون الرشيد، بينما أنا يف  طريق مكة: ما حدث به شعيب بن حرب ومن ذلك   
  .أكرته ضرب عنقكال تفعل فان هذا رجل جبار ومىت : فقالت يل، قد وجب عليك األمر والنهي

. خذوه: فقال، قد أذيت االمة وأتعبت البهائم، يا هارون: فلما دنا مين صحت. ال بد من ذلك: فقلت يف نفسي
  .مث أدخلت عليه وهو على كرسي ويف يده عمود يلعب به

أن وما محلك : قال. من األبناء: قال. ممن ثكلتك أمك؟: فقال. من أفناء الناس: ممن الرجل؟، فقلت: فقال
وقد رأيت اهللا مسى يف ، وما ينكر من دعائي بامسك، يا رمحن، أنا أدعو اهللا بامسه فأقول يا اهللا: فقلت. تدعوين بامسي؟

  .أخرجوه: فقال. وكىن أبغض اخللق اليه أبا هلب، كتابه أحب اخللق اليه حممدا
  ا؟ولكن هل ترى هذا النوع من اإلنكار جمدي.. بورك يف كل هؤالء : قال رجل منا

إذا وجد الراعي كل رعيته تأمره باملعروف وتنهاه عن املنكر، وال تداهنه يف ذلك، فإنه لن جيد إال .. أجل : قال
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  .. أن خيضع هلا 
  :لقد ورد يف اآلثار الكثرية ما يدل على تأثري املواعظ، ورمبا مسعت من ذلك ما يكفي

كنت أضرب يوماً غالماً : سبب توبتك؟ قالما كان : ما وري أن سائال سأل عمر بن عبد العزيز ومن ذلك
  .اذكر الليلة اليت تكون صبيحتها القيامة، فعمل ذلك الكالم يف قليب: فقال يل

يا أمري : فقال. عظين: ما روي أن علي بن أيب طالب ـ رضي اهللا عنه ـ قال ألسقف قد أسلم ومن ذلك
. أحسنت فزدين: إن كان اهللا معك فمن ختاف؟ قال: الق. أحسنت فزدين: املؤمنني إن كان اهللا عليك فمن ترجو؟ قال

وبكى علي ـ رضي اهللا .. حسيب حسيب : احسب أن اهللا قد غفر للمذنبني، أليس قد فام ثواب احملسنني؟ قال: قال
  .عنه ـ  أربعني صباحاً من أجل هذه املوعظة

***  
ومعه جمموعة من اجلنود، مث أخذوا بيد  ما إن وصل حطيط الزيات من حديثه إىل هذا املوضع حىت جاء السجان،

  ..حطيط، وساروا به إىل مقصلة اإلعدام 
ال أريد .. أستودعكم اهللا أيها اإلخوان األفاضل : فأشار إلينا بأن نتوقف، وقال.. أراد بعضنا أن يتدخل ليمنعهم 

وأن تتحملوا .. العدالة اإلهلية منكم، وأنا أتقدم لنيل هذه اجلائزة العظيمة إال أن جتعلوا نفوسكم جنودا يف جيش 
﴾ )١٦(﴿ لَن ينفَعكُم الْفرار إِنْ فَررتم من الْموت أَوِ الْقَتلِ وإِذًا لَا تمتعونَ إِلَّا قَليلًا :فـ .. مسؤوليتكم يف هذا الصدد 

  )األحزاب(
  . أسلم نفسه مبتسما هللاومتتم بالشهادتني، مث.. قال ذلك، مث سار خبطا وقورة إىل املقصلة 

وقد صحت معهم بالتكبري .. مبجرد أن فاضت روحه إىل باريها كرب مجيع املساجني مبذاهبهم وطوائفهم وأديام 
  . وقد ترتلت علي حينها أشعة جديدة اهتديت ا بعد ذلك إىل مشس حممد .. دون شعور 

  
    
  
  



 ٤٤٥ 

  سابعا ـ املساواة
..  ١ )سعيد بن جبري(سيساق إىل املوت .. يف هذا املساء : وته املزعج قائاليف اليوم السابع، صاح السجان بص

ومن .. وقد رأت إدارة السجن أن تسمح جلميع املساجني بتوديعه واجللوس إليه بشرط أال خيترقوا قوانني السجن 
  .خيترقها فسيتحمل مسؤولية خرقه

والبسمة على ..  سعيد بن جبريجن حيث سبقهم مبجرد أن فتحت أبواب الزنازن أسرع املساجني إىل ساحة الس
  .والسرور باد على وجهه.. شفتيه 

، وهو يساق إىل احلجاج، مث يقف بني يديه ليقول )سعيد بن جبري(لقد تذكرت مبرآه صورة مسيه الشهم النبيل 
اظ احلجاج، ويتوعده فيغت  ..جبري بن سعيد أنا إمنا..  ال: فريد عليه سعيد بكل هدوء..  كسري بن الشقي أنت: له

.. أمك وشقيت شقيت: فيقول احلجاج..  سعيدا أمي مستين كما أنا إذا: فريد عليه سعيد بكل برودة..  ألقتلنك: قائال
  . إليك ليس األمر :فريد عليه سعيد دوئه

فيغتاظ  ..ركعتني صليأ دعوين: فيقول سعيد دوئه..  عنقه اضربوا: وهنا يبلغ باحلجاج غضبه، فيقول لزبانيته
وللَّه الْمشرِق والْمغرِب فَأَينما تولُّوا فَثَم وجه اللَّه إِنَّ اللَّه  ﴿:فيقرأ سعيد ..  النصارى قبلة إىل وجهوه: احلجاج، ويقول

 يملع عاس؟ به عاذت وما: فيقول احلجاج. .مرمي به استعاذت مبا منك استعيذ إين: مث يقول).. البقرة( ﴾)١١٥(و ..
 نارا بالدنيا ألبدلنك: ، فريد احلجاج)مرمي( ﴾)١٨(إِني أَعوذُ بِالرحمنِ منك إِنْ كُنت تقيا  ﴿: قالت: فيقول سعيد

  .إهلا التخذتك بيدك ذلك أن علمت لو: فيقول سعيد ..تلظّى
منها خلَقْناكُم وفيها نعيدكُم  ﴿:أ سعيد فيقر..  األرض به اجلدوا: وهنا ييلغ غضب احلجاج منتهاه، فيقول

: فيقول سعيد.. اهللا آليات انزعه فما..  اذبح: يأمر احلجاج السياف قائالف )طه( ﴾)٥٥(ومنها نخرِجكُم تارةً أُخرى 
  )بعدي أحد على تسلّطه ال اللهم(

قدر اهللا يل أن ألتقي به، وأستمع له، مث أرى شهادته  لقد صار هذا املشهد حيا أمامي ذا السعيد اجلديد الذي
  .بعيين اليت حرمتا من رؤية شهادة سعيد القدمي

***  
سأحدثكم اليوم كما حدثين إخواين : بعد أن التفت مجوع املساجني بسعيد نظر إليهم نظرة ملؤها احلنان، وقال

                                                
، تابعي حبشي األصل، كان )هـ٩٥ - ٤٥(أيب حممد سعيد بن جبري األسدي الكويف ـ رضي اهللا عنه ـ   أشري به إىل  )١(

الكوفة ونشر  سكن.. درس العلم عن عبد اهللا بن عباس وعبد اهللا بن عمر وعائشة أم املؤمنني يف املدينة املنورة .. تقيا ورعا عاملا 
العلم فيها، وكان من علماء التابعني، فأصبح إماما و معلما ألهلها، قتله احلجاج بن يوسف الثقفي بسبب خروجـه مـع عبـد    

  .الرمحن بن األشعث يف ثورته على بين أمية
 دعاءه، فمات ، وقد أجاب اهللا)اللهم ال تسلطه على قتل أحد من بعدي:( كان دعاء سعيد بن جبري على احلجاج قبل مقتله 

  . احلجاج دون أن يقتل أحدا بعد سعيد بن جبري
.. ما يل ولسعيد بن جبري، كلما أردت النوم أخذ برجلـي  : وبعد مقتل سعيد بن جبري اغتم احلجاج غما كبريا، وكان يقول 

تلة، وقتلين بسعيد بن جبري سبعني قتلين بكل قتيل ق: ما فعل اهللا بك؟ فقال: إنه رؤي احلجاج يف النوم بعد موته فقيل له : ويقال 
 .قتلة



 ٤٤٦ 

فال ختتم احلياة بشيء أمجل .. من األهواء واجلور والظلم عن تلك الشريعة العظيمة اليت أنزهلا اهللا على عباده لتنقذهم 
  .من هذه األحاديث

وعن احلريات اليت أتاحها،  لقد حدثنا إخوانك عن شريعة اإلسالم ونظامه ورفقه وحزمه: قال له رجل منا
  فما تريد أن حتدثنا أنت؟.. واملسؤوليات اليت أمر ا 

  .. بل ال ميكن أن تقوم إال به .. ال تكتمل إال به .. لة سأحدثكم عن ركن ركني من أركان العدا: قال
يا أَيها الناس اتقُواْ ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق  ﴿:لقد عرب القرآن الكرمي عن هذا الركن، فقال 

اء ونِسا ورياالً كَثا رِجمهنثَّ مبا وهجوا زهنا ميبقر كُملَيكَانَ ع إِنَّ اللّه امحاَألرو اءلُونَ بِهسي تالَّذ قُواْ اللّه١(ات(﴾ 
  )النساء(

قد أذهب عنكم خنوة اجلاهلية وتكربها بابائها، كلكم الدم  - أال وإن اهللا تعاىل : ( ، فقالوعرب عنه رسول اهللا 
ا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَبائلَ لتعارفُوا إِنَّ أَكْرمكُم عند اللَّه يا أَيها الناس إِن ﴿ وآدم من تراب 

 بِريخ يملع إِنَّ اللَّه قَاكُم١)الناس رجالن، فرب تقي كرمي وكافر شقي هني على اهللا! يا أيها الناس )احلجرات( ﴾)١٣(أَت   
  ريد أن حتدثنا عن املساواة؟ت: قلنا
  .فال ميكن للعدالة أن تقوم من غري املساواة.. أجل : قال
  فما سر اختيارك للمساواة دون غريها؟: قلنا
  .أما أوهلما، فهو أين يف رحليت للبحث عن احلقيقة أهلمين اهللا أن أضع قيدا هلا، وهو املساواة: لذلك سببان: قال
  حث عن احلقيقة؟ما عالقة املساواة بالب: قلنا
إن اهللا الذي خلق هذا الكون مجيعا مبنتهى الدقة واجلمال يستحيل أن : لقد قلت لنفسي، أو قالت يل نفسي: قال

فما دمنا نتنفس مجيعا هواء واحدا، ونعيش حياة واحدة، فيستحيل أن .. يفرق بني شعب وشعب، وبني أمة وأمة 
  .ن غري سبب يعود إىل كسبهميفرق اهللا بني عباده، فيفضل بعضهم على بعض م

  فما الثاين؟.. هذا األول : قلنا
وقد رأيت بأن الشريعة احلكيمة هي الشريعة اليت ال ختالف .. لقد رأيت أن الفطر السليمة تعتقد املساواة : قال

  .الفطرة، بل تسلم هلا، وتسري وفق مقتضاها
  اخترت اإلسالم دون غريه؟ ولكن مل.. عرفنا األسباب اليت جعلتك ختتار املساواة : قلنا
وقد رأيت يف .. ومن مذهب إىل مذهب .. تلك قصة طويلة ورحلة طويلة تقلبت فيها من دين إىل دين : قال

  .األخري يف اية تلك الرحلة أن اإلسالم هو الدين الوحيد الذي جاء باملساواة يف أرقى صورها، وأرفع جتلياا
  .ا عن اإلسالمفحدثنا عن رحلتك قبل أن حتدثن: قلنا
وقد فوجئت مبا رأيت .. يف البدء سرت إىل بالد اهلند حبثا عن الدين احلقيقي بالضابط الذي ذكرته لكم : قال
  .الطبقية اجلائرة من أنواع

قسم هذا القانون أهل البالد وقد ) .. منوشاستر(تسميه للمجتمع اهلندي  امرسومتضع الديانة الربمهية لقد رأيت 
                                                

 .رواه البيهقي وغريه )١(



 ٤٤٧ 

يليهم .. شتري رجال احلربيليهم .. طبقة الكهنة ورجال الدين الذين يشكلون  الربامهةتبدأ بت ممتازة إىل أربع طبقا
  .شودر رجال اخلدمة يليهم.. ويش رجال الزراعة والتجارة

إن القادر املطلق قد خلق ملصلحة العامل الربامهة من فمه، ( :عن سره، فقالمؤلف هذا القانون  )منو(قد عرب ل
فعلى . سواعده ، وويش من أفخاذه ، والشودر من أرجله ، ووزع هلم فرائض وواجبات لصالح العامل وشتري من 

الربامهة تعليم ويد أو تقدمي النذور لآلهلة وتعاطي الصدقات، وعلى الشتري حاسة الناس والتصدق وتقدمي النذور 
دمتها وتالوة ويد والتجارة والزراعة ، والعزوف عن الشهوات ، وعلى ويش رعي السائمة والقيام خب  )ويد(ودراسة 

  )وليس لشودر إال خدمة هذه الطبقات الثالث
ن الربامهة هم صفوة اهللا ذكر أفقد  ،طبقة الربامهة امتيازات وحقوقاً أحلقتهم باآلهلةمينح القانون وقد رأيت هذا 
وهلم أن يأخذوا من مال عبيدهم  ،األرضفإم أفضل اخلالئق وسادة  ،ن ما يف العامل هو ملك هلمأوهم ملوك اخللق ، و

  .وا ، ألن العبد ال ميلك شيئاً وكل ماله لسيدهءما شا - من غري جريرة  - شودر
رجل مغفور له ولو أباد العوامل الثالثة بذنوبه  )الكتاب املقدس(ن الربمهي الذي حيفظ رك ويد ورأيته ينص على أ

أشد ساعات االضطرار والفاقة أن جييب من الربامهة جباية أو يأخذ  ال جيوز للملك حىت يفوينص على أنه ..  وأعماله
وإن استحق برمهي القتل مل جيز للحاكم إال أن  ،ال يصح لربمهي يف بالده أن ميوت جوعاًوينص على أنه .. منهم إتاوة 

  .حيلق رأسه ، أما غريه فيقتل
العاشرة من عمره يفوق الشتري الذي ناهز  إن الربمهي الذي هو يف :( يف حقهم) منو( ، فقد قالأما الشتري

  )مائة كما يفوق الوالد ولده
أحط من البهائم وأذل من  - بنص هذا القانون املدين الديين - فكانوا يف اتمع اهلندي )املنبوذون(شودر أما 

. .) ٩ ذلكمن سعادة شودر أن يقوموا خبدمة الربامهة وليس هلم أجر وثواب بغري(الكالب ، فيصرح القانون بأن 
برمهي يداً أو عصاً  أو يدخروا كرتاً فإن ذلك يؤذي الربامهة، وإذا مد أحد من املنبوذين إىل ،وليس هلم أن يقتنوا ماالً

ليبطش به قطعت يده ، وإذا رفسه يف غضب فدعت رجله، وإذا هم أحد من املنبوذين أن جيالس برمهياً فعلى امللك أن 
وكفارة  ..وأما إذا مسه بيد أو سبه فيقتلع لسانه ، وإذا ادعى أنه يعلمه سقي زيتاً فائراًيكوي إسته وينفيه من البالد، 

  .قتل الكلب والقطة والضفدعة والوزغ والغراب والبومة ورجل من الطبقة املنبوذة سواء
كان د فق.. العبيدرتل مرتلة وقد رأيت أن املرأة يف هذا اتمع ـ كما تنص على ذلك شرائعهم الدينية ـ ت

فإذا مات زوجها صارت كاملوءودة ال  ،الرجل قد خيسر امرأته يف القمار، وكان يف بعض األحيان للمرأة عدة أزواج
تتزوج، وتكون هدف اإلهانات والتجريح ، وكانت أمة بيت زوجها املتوىف وخادم األمحاء وقد حترق نفسها على إثر 

  .اوفاة زوجها تفادياً من عذاب احلياة وشقاء الدني
  .بعد أن يئست من أن أجد احلقيقة لدى اهلنود سرت إىل اليهود

  فما رأيت؟: قلنا
  .رأيت جورا وظلما وطبقية ال تقل عن طبقية اهلنود: قال
  .وهم ميلكون كتابا مقدسا، وشريعة مساوية.. كيف تقول ذلك؟ : قلنا
ـ الذي هو املرجع التلمود لقد رأيت  ..ولكنهم أذنوا ألهوائهم ونفوسهم املدنسة أن تتالعب ا .. نعم : قال



 ٤٤٨ 

هم اعترب أن اليهود قد اليهود مرتبة ال يرقى إليها أحد من شعوب األرض وال حىت املالئكة، فاألول لليهود ـ يبوئ 
غري مؤهلني ملرتبة اليهود،  )قيوم(أقرب إىل أن يكونوا آهلة، أما غريهم من األمم فهم بل اعتربهم ..  شعب اهللا املختار

  .أقرب من أن يكونوا أقل من البشرهم بل 
املفهوم التلمودي األرثوذكسي والذي يرجع إليه بكثرة يف إن ( ):املفكر اليهودي البارز(إسرائيل شاحاك يقول 

اجلمادات، النباتات واخلضروات، احليـوانات، سائر البشر، : كل األوقات، هو أن الكون مقسم إىل مخسة أقسام
  )الشاسع بني اليهود وسائر البشر مثل البون الشاسع بني البشر واحليواناتوأن الفرق  ..واليهود

 This is(يف كتابه هذا هو إهلي ) Herman Wouk( وقد بني الكاتب اليهودي املعاصر هرمن ووك
my God ( بأن) ،التلمود يبقى حىت يومنا هذا القلب النابض للدين اليهودي، فبغض النظر عن كوننا أورثوذكس

  )ني، إصالحيني، أو جمرد متعاطفني فنحن نتبع تعاليم التلمود، إنه قانونناحمافظ
ن سبب اختيارهم واصطفائهم على سائر األمم هو أن غري اليهود مل يكونوا حضوراً عند وقد رأيتهم يذكرون أ
  .. من اخلطيئة األصليةهم ـ كما يزعمون ـ جبل الطور حيث مت تطهري

ـبات: (دامسعوا بعض ما ورد يف التلمو بل إن قوانني .. األممي ال ميكن أن يكون جاراً مبعىن تبادل احلقوق والواج
   )األمميني ال ترقى إىل ذلك أبداً فال ميكن أن تكون هناك عالقة مبنية على حقوق مشتركة

ى ـ مع العلم أن هذا املصطلح يطلق على النصار heathenعندما تقع مقاضاة بني إسرائيلي ووثين :( وفيه 
، وإن كان )شرعنا(أيضاً ـ فإن أمكن احلكم لصاحل اليهودي وفق قانون إسرائيل فال بأس فأحكم له وقل هذا 

، وإن مل يكن ممكناً احلكم )هذا شرعكم( باإلمكان احلكم لصاحل اليهودي بقانون الوثنيني فاحكم لليهودي، وقل للوثين
    )عليهملليهودي بناًء على أي الشرعني فلتجد ذريعة للتحايل 

ومن أمثلة احتقار اليهود لغريهم واعتبار أنفسهم أمة خمتارة على سائر البشر، أن تلمودهم يتحدث عن سائر األمم 
  .بأم يف مرتلة منحطة، وال ميكن قبوهلم كيهود حىت لو رغبوا ذلك، فالتلمود حيرم تدريس التوراة لغري اليهود

ليس هلا أي تلك التعاليم آثار قدمية ولكن .. أو تقوله كتبهم املقدسة ..نعم هذا ما يقوله التلمود : قال رجل منا
  ؟فإسرائيل دولة دميوقراطية، وتلك تعاليم عنصرية راديكالية. .تأثري يف واقع املمارسات اإلسرائيلية يف واقعنا اليومأي هلا 

العاملية سببه هذه األفكار  لقد حبثت يف هذا أيضا، ووجدت أن كل ما حيصل من جور يف السياسات: قال زيد
  .. املدمرة اليت نفخها التلمود وغري التلمود 

 ..من دمار وقتل يفوق اخليال بغزو لبنانبعدما سببه  )بيغن(تصرحيات رئيس وزراء إسرائيل لعلكم مسعتم مجيعا 
عر حنن باملسؤولية لتربير ال نش( :بصلف على تساؤالت األمريكيني حول املذابح اليت ارتكبت قائالًحينها لقد رد بيغن 

  )حنن فقط نربر ذلك ألنفسنا.. ما نقوم به لآلخرين
وإن كان سيد ) غري اليهودي(أن اليهود أكرب وأعلى من أن ينتقدهم القيوم (ومبفهوم تلمودي فإن كلماته تعين 
  )نعمتهم وحامي ديارهم وحليفهم األول

حول احلاخام والكيميائي اليهودي ) Sunday(يفة التفكري العنصري الصهيوين ما نشرته صحمن أمثلة هذا 
الستخدامها ضد امللتزمني من  والذي يفخر بأنه استطاع تطوير رصاصة حتتوي على شحم اخلرتير) موشيه أنتل مان(

ولقد قدم هذا .. املسلمني، والذين يؤمنون بأن أي اتصال مع اخلرتير يفقدهم الفرصة يف دخول اجلنة، حسب زعمه



 ٤٤٩ 

ختراعه هدية ملستوطين الضفة الغربية، وبأمل أن حيصل على اهتمام البنتاغون يف االستفادة من هذا االختراع احلاخام  ا
  .اخلرتيري العسكري

  فلمن رحلت بعد اليهود؟: قلنا
وتصورت أم لذلك سيتعاملون مع البشر مبا .. لقد تصورم أكثر الناس طيبة .. رحت إىل املسيحيني : قلت

  .طيبة، فال يفرقوا بني بشر وبشرتقتضيه تلك ال
  فما وجدت؟: قلنا
  .لقد وجدت روائح العنصرية تفوح من كتبهم املقدسة كما تفوح من كتب اليهود املقدسة: قال
  كيف ذلك؟: قلنا
ولذلك فإن روائح .. أنتم تعلمون أن املسيحيني يعتمدون نفس الكتاب املقدس الذي يعتمده اليهود : قال

  .ح من العهد القدمي هي نفس الروائح اليت أزكمت اليهودالعنصرية اليت تفو
  .خمتلف متاما.. ولكن العهد اجلديد خمتلف : قال رجل منا
، وهم سكان فلسطني قبل جميء بين ١فبماذا تفسر ما ورد يف اإلجنيل من أن امرأة مؤمنة من كنعان: ابتسم، وقال

مل يلب طلبها إال بعد أن أهدرت كرامتها، وقورنت بالكالب،  إسرائيل، جاءت املسيح، وأا ظلّت تتوسل إليه، ولكنه
 .ورضيت

ثُم غَادر :( يف نسبة العاملية للمسيحيةاملسيحيون إليه يستند جاء يف إجنيل مىت ، وهو اإلجنيل الذين امسعوا ما 
ا، فَإِذَا امديصو وري صاحوإِلَى ن بذَهطَقَةَ، ونالْم لْكت وعسةًيارِخص هإِلَي تمقَدت ي، قَداحوالن لْكت نةٌ مانِيعأَةٌ كَنر :

)داود ناابي ،دياسنِي يمحطَانٌ! اريا شهكُنساً، يةٌ جِدذَّبعي متنبا (هلَيونَ عحلي يذُهالَماَء تفَج ،ةما بِكَلهجِبي لَم هنلك 
نيلا: ( قَائهتاجا حا. اقْضِ لَهي إِثْرِنف خرصت فَهِي( !ابفَأَج ،) : تيإِلَى ب ،الَّةالض افرإِالَّ إِلَى الْخ لْتسا أُرم

لَيس من الصوابِ أَنْ يؤخذَ : (، فَأَجاب!)أَعني ياسيد: (، ولكن الْمرأَةَ اقْتربت إِلَيه، وسجدت لَه، وقَالَت!)إِسرائيلَ
صحيح ياسيد؛ ولكن جِراَء الْكالَبِ تأْكُلُ من الْفُتات الَّذي يسقُطُ من : (، فَقَالَت!)خبز الْبنِني ويطْرح لجِراِء الْكالَبِ

  )٢٧ـ  ٢٣: ١٥متى !)(موائد أَصحابِها
أَيتها الْمرأَةُ، عظيم :( فَأَجابها يسوع) :( ٢٨: مىت(فقد ورد يف .. ولكن املسيح أجاب املرأة : الرجل قال

كانإِمي !طْلُبِنيا تم لَك كُنفَلْي (! ةاعالس لْكت نا مهتناب تيففَش (  
بالنسبة له إال بعد أن أهان كرامتك، واحتقرك، بل مساك  أرأيت لو أن شخصا مل يلب طلبك البسيط: قال زيد

  .أتعترب مثل هذا إنسانا حمترما ال حيمل أي عنصرية.. كلبا، مث مل يلبه إال بعد إحلاح شديد، بل بعد سجودك له
.. هل اإلله هو الذي يفضل شعبا على شعب .. إهلا املسيحيون يعتربونه ومع ذلك : ويد ، فقالالرجل سكت

  لى أمة؟وأمة ع
قائد املئة الرومي والذي جاء املسيح إليه بدالً من أن لقد ذكر .. ولكن ورد يف لوقا ما ينقض هذا : قال الرجل

وبعدما أَتم إِلْقَاَء أَقْواله كُلِّها في مسامعِ الشعبِ، ):( ١٠ـ  ١: ٧لوقا (ما ورد يف امسع  ..يذهب هو بنفسه إىل املسيح
                                                

 )فنيقيا هي لبنان أو ساحل سوريه(ويف رواية خمالفة،أن املؤمنة من اليونان من أصل سوري فنيقي  )١(



 ٤٥٠ 

لَ بخدوماحنةَ كَفْرلْد .هلَيزِيزاً عكَانَ عو ،تولَى الْمع فرأَش قَد رِيضم دبع ئَةم دقَائ دنكَانَ عو . ،وعسبِي عما سفَلَم
هدبذَ عقنيو يأْتأَنْ ي هالً إِلَيسوتم ،ودهالْي وخيش هلَ إِلَيسأَر .لَمونيلاحٍ قَائبِإِلْح هوا إِلَيطَلَب ،وعسكُوا يرا أَد) : قحتسي هإِن
عمجا الْمى لَننب قَدا، ونتأُم بحي وفَه ،هطَلَب هحنمأَنْ ت .(وعسي مافَقَهفَر .،تيالْب نم ةبقْرلَى مع حبا إِنْ أَصم نلَكو 

حقُولُ لَهي ،هقَائدأَص ضعب ئَةالْم دقَائ هلَ إِلَيسى أَرت) : قْفس تحلَ تخدأَنْ ت قحتي الَ أَسَألن ،كفْسن كَلِّفالَ ت ،دياسي
فَأَنا أَيضاً رجلٌ موضوع تحت سلْطَة : ، فَيشفَى خادميإِنما قُلْ كَلمةً. ولذلك الَ أَعتبِر نفِْسي أَهالً َألنْ أُالَقيك. بيتي

مهدي، أَقُولُ َألحترإِم تحت ودني جلي، ونلَى مأَع :باذْه !رِهيغل؛ وبذْهالَ: فَيعي! تدبعلي؛ وأْتذَا: فَيلْ هافْع !
لَم أَجِد حتى في : أَقُولُ لَكُم: (وع ذلك، تعجب منه، ثُم الْتفَت إِلَى الْجمعِ الَّذي يتبعه، وقَالَفَلَما سمع يس). فَيفْعلُ

  )  تعافَىولَما رجع الْمرسلُونَ إِلَى الْبيت، وجدوا الْعبد الْمرِيض قَد !) إِسرائيلَ إِمياناً عظيماً كَهذَا
إن كتبة اإلجنيل رغم رفضهم لضعفاء األمم حىت .. فرق كبري بني املرأة الكنعانية البسيطة، وهذا القائد زيد  قال

وإن آمنوا ،ال جندهم حيتقرون أويل النفوذ والقوة،كملّة اليهود من قبلهم الذين كانوا على مدى تارخيهم ترتعد فرائصهم 
  . إم ينافقوم، وخيدموم، ويسجدون هلمحىت.. من أويل البأس والسلطان 

فَالَ . علَى كُلِّ نفْسٍ أَنْ تخضع للسلْطَات الْحاكمة:( بولس، وهو ينافق السلطة الوثنية الغالبة يف عصره لقد قال
حتى إِنَّ من يقَاوِم السلْطَةَ، يقَاوِم ترتيب اِهللا، والْمقَاوِمونَ . سلْطَةَ إِالَّ من عند اِهللا، والسلْطَات الْقَائمةُ مرتبةٌ من قبلِ اِهللا

فُِسهِملَى أَنع قَابونَ الْعبلجيس .رلُ الشفْعي نلْ مب الَحلُ الصفْعي نم مافُهخالَ ي كَّامي أَنْ . فَإِنَّ الْحإِذَنْ ف غَبرأَفَت
ةُ اِهللا لَتمادا خها، َألنهدنوحاً عدمكُونَ مفَت ،حالص وا هلْ مم؟ اعلْطَةالس نم فائخ ررِكُونَ غَييلِ الْخَألج ا إِنْ . كأَم

خادمةُ اِهللا، وهي الَّتي تنتقم لغضبِه ممن يفْعلُ  كُنت تعملُ الشر فَخف، َألنَّ السلْطَةَ الَ تحملُ السيف عبثاً، إِذْ إِنها
رضاً. الشريِ أَيملضاةً لاعرلْ مبِ فَقَطْ، بضلْغقَاًء لوا، الَ اتعضخأَنْ ت ورِيرالض نفَم ،كذَللونَ . وفَعدبِ تبذَا السهفَل

الضرِيبةَ : فَأَدوا لكُلِّ واحد حقَّه٧. َألنَّ رِجالَ السلْطَة هم خدام لله يواظبونَ علَى هذَا الْعملِ بِعينِهالضرائب أَيضاً، 
 اماِإلكْرامِ، ورتبِ االحاحصل امرتاالحو ،ةيبِ الْجِزاحصةَ ليالْجِزو ةرِيببِ الضاحصامِ لبِ اِإلكْراحص١٣/١روميه )(ل 

  )٧ـ 
  فلمن جلأت بعد أن مل جتد بغيتك عند أتباع املسيح؟: قلنا
لعلي أجد أمة من األمم أو حضارة من احلضارات .. بعد أن يئست من األديان رحت أحبث يف البلدان : قال

  .استطاعت أن حتطم وهم العنصرية لترى البشر بشرا
  ؟فبم بدأت: قلنا
  ..  الفرسبالد دأت بب: قال
  فما وجدت؟: قلنا
يدعون أنه جيري يف هم ـ ملوكـ  مأكاسرلقد رأيت .. وجدت نفس الروائح اليت تفوح بالعنصرية : قال

يعتقدون أن يف طبيعتهم شيئاً علوياً مقدساً، بل آلهلة، ما تنظر لإليهم كت الرعية تنظر كانلذلك عروقهم دم إهلي، و
، وينشدون األناشيد بألوهيتهم، ويروم فوق القانون، وفوق االنتقاد ، وفوق البشر، ال جيري فكانوا يكَفّرون هلم

  . امسهم على لساـم، وال جيلس أحد يف جملسهم، ويعتقدون أن هلم حقاً على كل إنسان، وليس إلنسان حق عليهم
تهم، وفوق مستوى الناس يف يف بيوتات األشراف من قومهم، فريوم فوق العامة يف طينورأيتم يعتقدون 



 ٤٥١ 

  .عقوهلم، ونفوسهم، ويعطوم سلطة ال حد هلا، وخيضعون هلم خضوعاً كامالً
كان اتمع مؤسساً على اعتبار النسب ): (إيران يف عهد الساسانيني(مؤلف تاريخ ) أرر سني(يقول الربوفسور 

ال تصل بينها صلة، وكانت احلكومة حتظر على واحلرف، وكان بني طبقات اتمع هوة واسعة ال يقوم عليها جسر و
العامة أن يشتري أحد منهم عقاراً ألمري أو كبري، وكان من قواعد السياسة الساسانية أن يقنع كل واحد مبركزه الذي 

وكان ملوك إيران ال . منحه نسبه، وال يستشرف ملا فوقه، ومل يكن ألحد أن يتخذ حرفة غري احلرفة اليت خلقه اهللا هلا
وكان لكل . يولون وضيعاً وظيفة من وظائفهم، وكان العامة كذلك طبقات متميزة بعضها عن بعض متيزاً واضحاً

  )واحد مركز حمدد يف اتمع
  فلمن ذهبت بعد بالد فارس؟: قلنا
قائماً، فقد كانوا يعتقدون أم شعب هم عندبني البشر التفاضل وقد وجدت ..  اإلغريقذهبت إىل بالد : قال

بكرمي الصفات اإلنسانية، من عقل وإرادة، وأن غريهم من سائر البشر مل يشاركوهم يف كرمي صفام اهللا هم خص
اإلنسانية؛ ولذلك فقد كانوا يطلقون على غريهم من الشعوب اسم الربابرة، إشارة إىل أن مرتبة كل الشعوب ال 

صبحوا ينظرون إىل من أمسوهم الربابرة نظرة احتقار تستطيع أن تسمو إىل مرتبتهم يف الصفات اإلنسانية الكاملة، وأ
  .وازدراء، بالرغم من أم ال خيتلفون عن اليونان إال يف اللغة والعادات

يؤكد أن هؤالء الربابرة مل خيلقوا إال ليقرعوا بالعصا ويستذهلم ويستعبدهم شعب ) أرسطو(وكان فيلسوفهم 
  .اليونان

لألحرار كل احلقوق السياسية ال و .. أحرار وأرقاء، فشعبهم مقسم إىل منحطكما أنه يسود عندهم نظام طبقي 
تفرقة بينهم من حيث الثروة أو املركز االجتماعي يف التأثري يف مسامهام يف احلياة السياسية أو تقلدهم الوظائف العامة، 

إمنا هم مبعدون عن أي نشاط يف هذا وأما األرقاء وهم األكثر عدداً بالنسبة هلؤالء األحرار، فليس هلم أدىن احلقوق و
  .اتمع

  فلمن ذهبت بعد اإلغريق؟: قلنا
أنفسهم أوصياء على اإلنسانية كلها،  نعتربووقد رأيتهم من خالل فكرهم وسلوكهم ي..  الرومانإىل : قال

توصلهم إىل شعوب، واستعملوا يف سبيل ذلك كل الوسائل اليت البسطوا سلطام حبد السيف على الكثري من لذلك و
ما يبتغونه، سواء أكانت هذه الوسائل شريفة أم حقرية، واستطاعوا يف النهاية أن يسيطروا على معظم أجزاء العامل 

  .معتربين أنفسهم سادته
وإمنا  ،ومل تكن قوانينهم ونظمهم تساوي بني الرومان وغريهم من سائر الشعوب اليت يتحكمون يف مصائرها

طبقة أدىن من طبقة الرومان ليس له احلقوق اليت يتمتع ا هؤالء، وإمنا قد خلق ليكون رقيقاً  يعتربون غري الروماين من
  .خيدم فقط وليس من حقه التطلع إىل ما وراء ذلك

القانون املدين، وهو خاص : ولذلك فإم انطالقاً من هذا املعتقد وضعوا نوعني متباينني من القوانني، أحدمها
  .قانون الشعوب، وهو خاص بسكان البالد اليت احتلها الرومان: وثانيهما ..بالشعب الروماين نفسه

  .لقد ذكرت لنا ما وجدت عند أهل امللل واحلضارات، فحدثنا عما وجدت يف اإلسالم: قلنا
بل رأيته ..  ، وهي مطليب األدىن الذي كنت أطلبهلقد رأيت أن اإلسالم مل يكتف فقط بأن يؤمن باملساواة: قال



 ٤٥٢ 

  .ربى، وثورة عظمى ضد الطبقية والعنصرية وكل ما يفرق بني البشر بأي سبب من األسبابصرخة ك
  .فحدثنا عن ذلك: قلنا
لقد رأيت اإلسالم يعمق احلقائق اليت تتطلبها املساواة يف كال الركنني اللذين تتكون منهما اختيارات : قال
  .التصور والسلوك: اإلنسان
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  ـ التصور ١
  .اإلسالم حقائق املساواة عرب التصور فحدثنا كيف عمق: قلنا
لقد بدأ اإلسالم بتصحيح التصورات اليت كان البشر ـ مبوجبها ـ يتعاىل بعضهم على بعضهم، ويتسيد : قال

كل تصور منها أكسري من .. وكان من أهم ما جاء به، بل كاد ينفرد به أربع تصورات .. بعضهم على بعض
  .اخليالء والزهو الكاذباألكاسري اليت تقضي على الكربياء و

  :وحدة اإلله
  فما التصور األول؟: قلنا
  .وحدة اإلله: قال

  وما عالقة وحدة اإلله ذا؟: قال رجل منا
  .لقد رأينا العنصرية عند اليهود مع كوم يعبدون إهلا واحدا: قال آخر
وال ..  عالقة له إال بإسرائيل بل هو إله قومي ال.. لكنه إله مشوه .. هم يعبدون إهلا واحدا .. نعم : قال زيد

  .. يهتم إال بإسرائيل 
وقد اختارك الرب لكي تكون . ألنك شعب مقدس للرب إهلك: (عن اليهود) ١٤/٢ :التثنية(سفر د ورد يف قل

  )له شعباً خاصاً فوق مجيع الشعوب الذين على وجه األرض
وتكونون يل قديسني ألين .. كم من الشعوبأنا الرب إهلكم الذي ميز(): ٢٦، ٢٠/٢٤:الالويني(يف سفر و

  )وقد ميزتكم من الشعوب لتكونوا يل. قدوس أنا الرب
وحينما يقع االختيار على أحد املصلني لقراءة . .ويشكر اليهودي إهله يف كل الصلوات الختياره الشعب اليهودي

  .نحه التوراة عالمة على التميزالتوراة عليه أن حيمد اإلله الختياره هذا الشعب دون الشعوب األخرى، ومل
خاصاً مقصوراً على واإلله يف تصور هؤالء الذين غذوا مبثل هذه النصوص والشعائر ال يعدو أن يكون إهلا قوميا 

  ) ٦/٧خروج (الشعب اليهودي وحده، بينما جند أن للشعوب األخرى آهلتها 
  . هد على وحدانية اإلله يف صالة الشماعولذا، جند أن الشعب ككل، وليس اإلنسان ذو الضمري الفردي، يش

ويظهر االجتاه نفسه يف أفكار دينية مثل االختيار والوعد اإلهلي وأرض امليعاد اليت تصبح مقدسة وخمتارة متاماً مثل 
الغرض اإلهلي يتركز يف هذا الشعب و ..وحده) مجاعة يسرائيل(وهلذا، ظلت اليهودية دين الشعب اليهودي .. الشعب 

كما أن جمرى الطبيعة أو تاريخ  ..سواه، فقد اختري من بني مجيع الشعوب ليكون املستودع اخلاص لعطف يهوهدون 
ويتضح هذا يف مفهوم التاريخ اليهودي املقدس الذي ال ميكن فهم ، البشر يدور بإرادة اإلله حول حياة ومصري اليهود

، )أبوكاليبس(يث ترتبط صورة اآلخرة والنشور يف كتب الرؤى تاريخ الكون بدونه، كما يتبدى يف رؤية آخر األيام ح
مث يتعمق االجتاه احللويل مع ظهور اليهودية التلمودية . .ويف بعض أجزاء العهد القدمي، بسيادة اليهود على العاملني

فوية حيث احلاخامية ويزداد احللول اإلهلي، فنجد أن القداسة تتعمق يف احلاخامات من خالل مفهوم الشريعة الش
يتساوى الوحي اإلهلي باالجتهاد البشري ويصبح احلاخامات ذوي إرادة مستقلة يقارعون اإلله احلجة باحلجة، وتجمع 



 ٤٥٤ 

وقد قرأت لكم من قبل من التلمود ما يبني لكم ما حيمله ..  ١آراؤهم يف التلمود الذي يصبح أكثر قداسة من التوراة
  .اس الدينهذا الشعب من عنصرية مقيتة يلبسها لب

  .عرفنا تصورات اليهود، فحدثنا عن تصورات املسلمني: قلنا
يعتقد املسلمون مجيعا أن اهللا الذي خلق كل شيء هو رب كل شيء واملتصرف فيه، ولذلك ال حيق ألحد : قال

  ..  مهما كان أن يتعاىل عليه أو يتوهم نفسه أفضل منه، فاهللا هو الذي يفضل ال اإلنسان
، )الفاحتة( ﴾)٢(الْحمد للَّه رب الْعالَمني  ﴿:القرآن يكررها املسلم كل حني يقول اهللا تعاىل  ففي أول سورة من
  .أن ربه هو رب كل شيء ومليكه، وأنه ال حيق لذلك ألحد أن يفخر على أحد أو يتيه عليه افيعرف املؤمن من خالهل

ومن يرغَب عن ملَّة إِبراهيم إِلَّا من  ﴿:رمي، يقول تعاىل لقد تكرر هذا الوصف هللا يف مواضع كثرية من القرآن الك
 نيحالالص نلَم ةري الْآخف هإِنا ويني الدف اهنطَفَياص لَقَدو هفْسن هف١٣٠(س ( برل تلَمقَالَ أَس ملأَس هبر إِذْ قَالَ لَه

 نيالَمانظروا كيف قرن اهللا تعاىل هنا بني اإلسالم هللا وكونه رب العاملني) .. البقرة( ﴾)١٣١(الْع.  
قُلْ أَندعو من دون اللَّه ما لَا ينفَعنا ولَا يضرنا ونرد علَى أَعقَابِنا بعد إِذْ هدانا  ﴿:ومثل ذلك ما ورد يف قوله تعاىل 

تي اسكَالَّذ اللَّهه ى اللَّهدا قُلْ إِنَّ هنى ائْتدإِلَى الْه هونعدي ابحأَص انَ لَهريضِ حي الْأَرف نياطيالش هتوا هنرأُمى ودالْه و
 نيالَمالْع برل ملسناألنعام( ﴾)٧١(ل(  

واتلُ علَيهِم نبأَ ابني آدم بِالْحق إِذْ  ﴿:قتل أخيهويقول تعاىل حاكيا عن ابن آدم الصاحل الذي رفض أن ميد يده ل
لَئن بسطْت إِلَي ) ٢٧(إِنما يتقَبلُ اللَّه من الْمتقني  قَربا قُربانا فَتقُبلَ من أَحدهما ولَم يتقَبلْ من الْآخرِ قَالَ لَأَقْتلَنك قَالَ

ي نيالَمالْع بر اللَّه افي أَخإِن لَكأَقْتل كإِلَي يدي طاسا بِبا أَنلَنِي مقْتتل ككُونَ ) ٢٨(دفَت كإِثْمي ووَء بِإِثْمبأَنْ ت ي أُرِيدإِن
 نيماُء الظَّالزج كذَلارِ وابِ النحأَص نما توحي به هذه املقولة من احترام اإلنسان، بل انظروا ) .. املائدة( ﴾)٢٩(م
  .احترام العاملني مجيعا لكون اهللا هو رم

وهكذا جند القرآن الكرمي ميأل كيان املؤمن أثناء توجهه هللا رب العاملني باحترام العاملني مجيعا وعدم التيه عليهم 
  .هللاألن اهللا هو رم الذي خلقهم، وما كان للمؤمن أن حيتقر ما خلق ا

مرضت ! يا ابن آدم : يوم القيامةحاكيا عن ربه عز وجل، وهو خياطب عبده  رسول اهللا ويف احلديث قال 
أما علمت أن عبدي فالناً مرض فلم تعده ؟ أما : يا رب كيف أعودك وأنت رب العاملني ؟ قال : فلم تعدين ، فيقول 

يا رب كيف أطعمك وأنت رب : قال . فلم تطعمين  استطعمتك! يا ابن آدم . علمت أنك لو عدته لوجدتين عنده 
! يا ابن آدم . إن عبدي فالناً استطعمك فلم تطعمه ، أما علمت لو إنك أطعمته لوجدت ذلك عندي : العاملني ؟ قال 

إن عبدي فالناً استسقاك فلم تسقه، : يا رب كيف أسقيك وأنت رب العاملني ؟ فيقول : قال . استسقيتك فلم تسقين 
   ٢)علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عنديأما 

انظروا كيف خياطب اهللا عبده ويعاتبه على تقصريه يف حق عباده دون أن حيدد يف ذلك جنسا دون جنس أو لونا 
  .ألن الكل عباده.. دون لون 

                                                
 .املوسوعة اليهودية، للمسريي: انظر )١(
 .رواه مسلم )٢(



 ٤٥٥ 

  :وحدة البشرية
  عرفنا التصور األول، فما التصور الثاين؟: قلنا
  .وحدة البشرية: قال
  ك؟ما تريد بذل: قلنا
أن هناك دماء أفضل من دماء، وال شك أنكم تعرفون أن البشرية يف مجيع أطوارها كانت تعتقد بأن هناك : قال

  .شعوبا أفضل من شعوب
  .ذلك يف العصور البدائية القدمية: قال رجل منا

تمييز بل ال يزال لذلك دعاة نشطون، بل علماء وباحثون يستعملون كل الوسائل إلقناع البشر ذا ال: قال
  .. العنصري املقيت 

بالفلسفة اإلنسانية اهليومانية اليت تتمركز حول اإلنسان بدأ تاريخ الفلسفة الغربية احلديثة أن الشك أنكم تعرفون 
وهذه هي .. وتضعه بشكل كامل فوق الطبيعة، باعتبار أن له عقالً قادراً على توليد معياريته وقيمه وغائيته من داخله

  .العنصرية األوىل
اهليومانية تدرجيياً إىل فلسفة إنسانية غربية متكربة متعجرفة حتوسل الطبيعة تلك حتولت تلتها عنصرية أخرى حني 
ومن مث، بدالً من توظيف الطبيعة .. مث أصبح اإلنسان الغريب هو وحده هذا املركز  ..وحتلم بالتحكم الكامل يف الكون

غريب يف حوسلة بقية البشر والطبيعة باسم حقوقه املطلقة وباسم تفوقه وتسخريها لإلنسانية مجعاء بدأ اإلنسان ال
 ..فتحولت اهليومانية إىل إمربيالية كاملة ال تعترف إال بالقوة والتفوق العرقي باعتبارها املعايري الوحيدة. احلضاري

  .١ككل وهكذا تدهورت اهليومانية الغربية إىل إمربيالية وعرقية وعداء صريح لآلخر ولإلنسان
  .. ال يزال هذا الفكر هو املسيطر على اإلنسان الغريب إىل اآلن .. لألسف 

فال يطغى شيء على شيء، وال حيتقر .. يف مقابله نرى اإلسالم يعطي كل شيء حقه وحمله يف هذا الوجود 
  .شيء شيئا

  .هذا على مستوى الطيبعة
وهم سواء .. وأمهم واحدة .. أبوهم واحد .. وة أما على مستوى اإلنسان، فالبشر كلهم يف منطق اإلسالم إخ

يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَبائلَ لتعارفُوا إِنَّ  ﴿:قال تعاىل .. يف القدرات اإلنسانية 
قَاكُمأَت اللَّه ندع كُمموقال ، )احلجرات( ﴾)١٣(أَكْر:﴿  لَقخو ةداحفْسٍ ون نم لَقَكُمي خالَّذ كُمبقُوا رات اسا النها أَيي

 ﴾)١(قيبا نَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رمنها زوجها وبثَّ منهما رِجالًا كَثريا ونِساًء واتقُوا اللَّه الَّذي تساَءلُونَ بِه والْأَرحام إِ
لُقُكُم في خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة ثُم جعلَ منها زوجها وأَنزلَ لَكُم من الْأَنعامِ ثَمانِيةَ أَزواجٍ يخ ﴿:، وقال )النساء(

اللَّه كُمذَل ثَلَاث اتي ظُلُملْقٍ فخ دعب نلْقًا مخ كُماتهأُم طُونفُونَ  برصى تفَأَن وإِلَّا ه لَا إِلَه لْكالْم لَه كُمب٦(ر(﴾ 
 ﴾)٩٨( وهو الَّذي أَنشأَكُم من نفْسٍ واحدة فَمستقَر ومستودع قَد فَصلْنا الْآيات لقَومٍ يفْقَهونَ ﴿:، وقال)الزمر(
  )األنعام(

                                                
 .املوسوعة اليهودية للمسريي: انظر )١(



 ٤٥٦ 

يا أيها (أو ) .. يا معشر العرب(فال نرى فيه أبدا ..  ال خيص جنسا دون جنس فخطابه وهكذا جند القرآن الكرمي
  )يا بين آدم(أو ) .. يا أيها الناس(بل نرى اخلطاب فيه موجها للبشر مجيعا ) .. العرب

 :( ففي احلديث قال رسول اهللا .. ينهى عن الفخر مذكرا بوحدة البشرية وانتمائها  وهكذا جند النيب 
 ٢، الذي يدهده١لينتهني أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا ، إمنا هم فحم جهنم أو ليكونن أهون على اهللا من اجلعل

اجلاهلية وفخرها باآلباء ، إمنا هو مؤمن تقي وفاجر شقي الناس بنو آدم وآدم  ٣إن اهللا أذهب عنكم عبية. .اخلرأة بأنفه 
   ٤)خلق من تراب

لقيامة أمر اهللا مناديا ينادي أال إين جعلت نسبا وجعلتم نسبا فجعلت أكرمكم أتقاكم إذا كان يوم ا: ( وقال
    ٥)فأبيتم إال أن تقولوا فالن ابن فالن خري من فالن بن فالن فاليوم أرفع نسيب وأضع نسبكم أين املتقون

دم من تراب مؤمن تقي إن اهللا عز وجل أذهب عنكم عبية اجلاهلية وفخرها باآلباء، الناس بنو آدم وآ: (وقال
وفاجر شقي، لينتهني أقوام يفتخرون برجال إمنا هم فحم من فحم جهنم أو ليكونن أهون على اهللا من اجلعالن اليت 

   ٦)تدفع الننت بأنفها
أنسابكم هذه ليست مبسبة على أحدكم، كلكم بنو آدم  ليس ألحد على أحد فضل اال بالدين أو تقوى : (وقال

   ٧)ون بذيا فاحشا خبيالوكفى بالرجل أن يك
يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، أال ال فضل  لعريب على   عجمي  ( :يف خطبة الوداع فقالوقال 

 إِنَّ أَكْرمكُم عند اللَّه أَتقَاكُم  وال لعجمي على   عريب  وال ألمحر على أسود وال ألسود على أمحر إال بالتقوى 
  ٨) فليبلغ الشاهد الغائب: بلى يا رسول اهللا،  قال: ، أال هل بلغت؟ قالوا)١٣:احلجرات(

  :وحدة املوازين
  عرفنا التصور الثاين، فما التصور الثالث؟: قلنا
  .وحدة املوازين: قال
  ما تريد بذلك؟: قلنا
.. ب دون شعب فليس هناك موازين ألمة دون أمة وال لشع.. لقد وضع اهللا موازين واحدة للبشر مجيعا : قال

ه لَيس بِأَمانِيكُم ولَا أَمانِي أَهلِ الْكتابِ من يعملْ سوًءا يجز بِه ولَا يجِد لَه من دون اللَّ ﴿:لقد أشار إىل ذلك قوله تعاىل 
نثَى وهو مؤمن فَأُولَئك يدخلُونَ الْجنةَ ولَا يظْلَمونَ نقريا ومن يعملْ من الصالحات من ذَكَرٍ أَو أُ) ١٢٣(وليا ولَا نصريا 

  )النساء( ﴾)١٢٤(
                                                

 .دويبة أرضية: ح بضم ففت )١(
 .أي يدحرج وزنا ومعىن )٢(
 .عبية بضم العني املهملة أو كسرها وتشديد املوحدة وكسرها وتشديد التحتية هي الكرب والفخر والنخوة )٣(
 .أبو داود والترمذي وحسنهرواه  )٤(
 .رواه الطرباين يف األوسط والصغري والبيهقي مرفوعا وموقوفا وقال احملفوظ املوقوف )٥(
 .رواه أمحد )٦(
 .رواه أمحد )٧(
 .الكبري رواه الطرباين يف )٨(



 ٤٥٧ 

، وقد أي ليس كل من متىن خرياً حصل له)٢٤:لنجم(أَم للْإِنسان ما تمنى﴾  ﴿:وقال منكرا على من غرته األماين
، وكأا تشري إىل أن عجز األماين وقصورها عن )٢٥:لنجم(خرةُ والْأُولَى﴾ فَللَّه الْآ  ﴿:تعاىلعقبت هذه اآلية بقوله 

  .حتقيق مطالب اإلنسان يف الدنيا هو نفسه عجزها وقصورها عن حتقيق مطالبه يف اآلخرة
اليت تصورها اخللق بديال عن الكسب االغترارا باألنساب، وتوهم أا من القوة حبيث حتول بني اهللا األماين ومن 

وعقوبة من يستحق العقوبة، فيتساوى يف منطقها الصائم القائم بالسكري الفاجر ألن نسب الفاجر ـ على حسب هذا 
  .الوهم ـ من القوة ما يلغي عدالة اهللا بني عباده

اللَّه وأَحباؤه قُلْ  وقَالَت الْيهود والنصارى نحن أَبناُء ﴿:تعاىلوهلذا أنكر تعاىل على األمم قبلنا هذا الوهم، فقال 
ه ملْك السماوات والْأَرضِ وما فَلم يعذِّبكُم بِذُنوبِكُم بلْ أَنتم بشر ممن خلَق يغفر لمن يشاُء ويعذِّب من يشاُء وللَّ

 ﴾ريصالْم هإِلَيا ومهني١٨:املائدة(ب(  
تلْك أُمةٌ قَد خلَت لَها ما كَسبت   ﴿:تعاىل أن لكل أمة ما كسبت، فال يسأل إال املكتسب، قال وأخرب تعاىل

، أي أن السلف املاضني من آبائكم من األنبياء )١٣٤:البقرة(ولَكُم ما كَسبتم وال تسأَلونَ عما كَانوا يعملُونَ﴾ 
إليهم إذا مل تفعلوا خرياً يعود نفعه عليكم، فإن هلم أعماهلم اليت عملوها ولكم والصاحلني ال ينفعكم انتسابكم 

  .أعمالكم
يا بنِي ال تدخلُوا من بابٍ  ﴿:وقد أشار تعاىل إىل هذا عدم جدوى هذا الوهم بقوله على لسان يعقوب 

نا أُغْنِي عمو قَةفَرتابٍ موأَب نلُوا مخادو داحكَّلِ ووتفَلْي هلَيعو كَّلْتوت هلَيع لَّهإِلَّا ل كْمالْح ٍء إِنيش نم اللَّه نم كُم
   )٦٧من اآلية: يوسف(الْمتوكِّلُونَ﴾ 

يءٌ لَيس لَك من الْأَمرِ ش  ﴿:تعاىلمن أن األمر هللا وحده، قال  وإىل هذا أيضا يشري قوله تعاىل خماطبا رسوله 
  )١٢٨:آل عمران(أَو يتوب علَيهِم أَو يعذِّبهم فَإِنهم ظَالمونَ﴾ 

ما من رجل يسلك طريقا يطلب فيه علما إال سهل اهللا له طريق اجلنة ومن أبطأ   (:وهلذا ورد يف احلديث قوله 
    ١)به عمله مل يسرع به نسبه

يسلك طريق العلم، فيسلك بسلوكه طريق اجلنة، وبني من يكتفي  ويف هذا احلديث مجع لطيف بني اتهد الذي
  .بالقعود مع التغين بأجماد سلفه اليت ال تغين عنه شيئا

يا أَيها الناس إِنا ﴿ :يشتد يف نفي هذه األنواع من األوهام، وقد قرأ مرة قوله تعاىل وهلذا كان رسول اهللا 
) ريى وجعلْناكُم شعوباً وقَبائلَ لتعارفُوا إِنَّ أَكْرمكُم عند اللَّه أَتقَاكُم إِنَّ اللَّه عليم خبِخلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَ

  )١٣:احلجرات(
فضل، وال السود على أبيض فضل، وال البيض  فليس لعرىب على عجمى فضل، وال لعجمي على عريب:( مث قال

تقوى، يا معشر قريش ال جتيئوا بالدنيا حتملوا على أعناقكم، وجيئ الناس باالخرة، فاىن ال على أسود فضل، اال بال
   ٢)أغين عنكم من اهللا شيئا

                                                
 .رواه مسلم )١(
  .رواه الطرباين يف الكبري)  ٢(



 ٤٥٨ 

اشتروا أنفسكم من اهللا، ال أغين عنكم من اهللا شيئا، يا بين ! يا معشر قريش:( وكان خياطب قبيلته وأهل بيته قائال
ال أغين عنك من اهللا شيئا، يا ! غين عنكم من اهللا شيئا، يا عباس بن عبد املطلبعبد مناف اشتروا انفسكم من اهللا، ال أ

سليين من مايل ما شئت، ال أغين عنك من اهللا ! ال أغين عنك من اهللا شيئا، يا فاطمة بنت حممد! صفية عمة رسول اهللا
     ١)شيئا

صور املتوهم أن انتسابه وحده كاف يف االنتساب إىل مذاهب أو أديان مع اخللو من األعمال، فيتاألماين ومن 
من : البقرة(لَن يدخلَ الْجنةَ إِلَّا من كَانَ هوداً أَو نصارى ﴾  ﴿:جناته، ولذلك قال تعاىل رادا على بين إسرائيل يف قوهلم

  ) ١١١اآلية
من : البقرة(وا برهانكُم إِنْ كُنتم صادقني﴾ تلْك أَمانِيهم قُلْ هات ﴿:تعاىلوقد رد اهللا تعاىل على هذا الوهم بقوله 

  )١١١اآلية
  :وحدة املصري

  عرفنا التصور الثالث، فما التصور الرابع؟: قلنا
  .وحدة املصري: قال
  ما تريد بذلك؟: قلنا
  .فإن مصري البشر واحد.. مبا أن املوازين اليت حتكم البشر واحدة، وهي موازين يف منتهى العدل : قال
  ما تقصد بذلك؟: قلنا
لقد كان اليهود ـ بسبب عنصريتهم الوقحة ـ يزعمون أن هلم عند اهللا مقاما خاصا حبيث ال يعذبون، فإذا : قال

وقد رد اهللا عليهم هذا، وأعلمهم أم كسائر الناس، فال ينجو يف .. عذبوا، فإم لن ميكثوا يف العذاب إال فترة حمدودة 
ه قَالُوا لَن تمسنا النار إِلَّا أَياما معدودةً قُلْ أَتخذْتم عند اللَّه عهدا فَلَن يخلف اللَّ ﴿:قال تعاىل  ..اآلخرة إال املصلحون 

ئَته فَأُولَئك أَصحاب النارِ هم فيها بلَى من كَسب سيئَةً وأَحاطَت بِه خطي) ٨٠(عهده أَم تقُولُونَ علَى اللَّه ما لَا تعلَمونَ 
  )البقرة( ﴾)٨٢(والَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات أُولَئك أَصحاب الْجنة هم فيها خالدونَ ) ٨١(خالدونَ 

ابِ يدعونَ إِلَى كتابِ اللَّه ليحكُم بينهم ثُم يتولَّى أَلَم تر إِلَى الَّذين أُوتوا نصيبا من الْكت ﴿:ويف موضع آخر قال 
رونَ ذَلك بِأَنهم قَالُوا لَن تمسنا النار إِلَّا أَياما معدودات وغَرهم في دينِهِم ما كَانوا يفْت) ٢٣(فَرِيق منهم وهم معرِضونَ 

  )آل عمران( ﴾)٢٥(كَيف إِذَا جمعناهم ليومٍ لَا ريب فيه ووفِّيت كُلُّ نفْسٍ ما كَسبت وهم لَا يظْلَمونَ فَ) ٢٤(
إما يصححان تلك التصورات املنحرفة اليت جتعل اهللا .. تأملوا هذين املوضعني واحلقائق العظيمة اليت حيمالا 

ومها يذكران اإلنسان بأن مصريه خاضع لسلوكه يف .. غري سبب وال علة تستوجب التفضيل يفاضل بني عباده من 
  .. الدنيا بغض النظر عن انتمائه العرقي أو املذهيب 

وبناء على هذا فإن اخللق يف الدنيا واآلخرة يصنفون حبسب أعماهلم، وجيازون حبسب أصنافهم، فال يدخل يف 
  . سابه ما يؤهله لذلككل صنف إال من وفر من دالئل انت

يوم يفر الْمرُء من ) ٣٣(فَإِذَا جاَءت الصاخةُ  ﴿:لقد ذكر اهللا تعاىل عدم جدوى األنساب يف ذلك اليوم، فقال
                                                

  .رواه البخاري ومسلم)  ١(



 ٤٥٩ 

 يه٣٤(أَخ ( أَبِيهو هأُمو)٣٥ ( نِيهبو هتباحصو)٣٦ (ِنغأْنٌ يش ذئموي مهنرِئٍ مكُلِّ امل يه)٣٧ ( ٌةرفسم ذئموي وهجو)٣٨ (
 ﴾)٤٢(أُولَئك هم الْكَفَرةُ الْفَجرةُ ) ٤١(ترهقُها قَترةٌ ) ٤٠(ووجوه يومئذ علَيها غَبرةٌ ) ٣٩(ضاحكَةٌ مستبشرةٌ 

  ) عبس(
أَم  ﴿:تعاىلتكاسل، أو بني املصلح واملفسد، قال وهلذا نفت اآليات القرآنية الكثرية أي مساواة بني العامل وامل

  )٢٨:ص( نجعلُ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات كَالْمفِْسدين في الْأَرضِ أَم نجعلُ الْمتقني كَالْفُجارِ﴾
  ) ٣٥:القلم(﴾ أَفَنجعلُ الْمسلمني كَالْمجرِمني ﴿:ويف آية أخرى يستفهم مستنكرا

ـ وإلقناع العقل اادل بصحة هذا التصنيف ـ بعدم تساوي  وقد شبه اهللا تعاىل ـ لتقريب الصورة لألذهان
: املائدة(قُلْ ال يستوِي الْخبِيثُ والطَّيب ولَو أَعجبك كَثْرةُ الْخبِيث﴾  ﴿:تعاىلالتعامل مع ما نراه من احملسوسات، فقال 

  ) ١٠٠من اآلية
وما يستوِي الْبحران هذَا عذْب فُرات سائغٌ شرابه وهذَا  ﴿:تعاىلوشبه ذلك بالبحار املختلفة الطعوم واملنافع، قال 

ه مواخر لتبتغوا من فَضله ولَعلَّكُم ملْح أُجاج ومن كُلٍّ تأْكُلُونَ لَحماً طَرِياً وتستخرِجونَ حلْيةً تلْبسونها وترى الْفُلْك في
  )١٢:فاطر(تشكُرونَ﴾ 

وما يستوِي الْأَحياُء وال الْأَموات إِنَّ اللَّه يسمع من   ﴿:تعاىلوشبه ذلك بالتمايز الذي نراه بني احلي وامليت، فقال 
  )  ٢٢:فاطر(بورِ﴾ يشاُء وما أَنت بِمسمعٍ من في الْقُ

مثَلُ الْفَرِيقَينِ كَالْأَعمى   ﴿:تعاىلوشبه الفريقني من املؤمنني وغريهم باملنعم عليهم باحلواس والفاقدين هلا، قال 
يستوِي الْأَعمى والْبصري  قُلْ هلْ﴿ :تعاىل، وقال )٢٤:هود(والْأَصم والْبصريِ والسميعِ هلْ يستوِيان مثَالً أَفَال تذَكَّرونَ﴾ 

 ﴾ورالنو اتوِي الظُّلُمتسلْ ته ١٦من اآلية: الرعد(أَم (  
وضرب اللَّه مثَالً رجلَينِ أَحدهما أَبكَم ال يقْدر علَى شيٍء وهو  ﴿:تعاىلوشبه الفريقني باألحرار والعبيد، فقال 

الهولَى ميمٍ﴾  كَلٌّ عقتسم اطرلَى صع وهلِ ودبِالْع رأْمي نمو ووِي هتسلْ يرٍ هيبِخ أْتال ي ههجوا يمن٧٦:النحل(أَي( ،
مثَالً الْحمد للَّه بلْ  ضرب اللَّه مثَالً رجالً فيه شركَاُء متشاكسونَ ورجالً سلَماً لرجلٍ هلْ يستوِيان﴿ :تعاىلوقال 

  )٢٩:الزمر(أَكْثَرهم ال يعلَمونَ﴾ 
أَمن   ﴿:تعاىلوهلذا، فإنه ال يستوي ـ يف ميزان العقل ـ اتهد باملتكاسل والعامل باملقعد والقائم بالنائم، قال 

ةَ ورالْآخ ذَرحماً يقَائاجِداً ولِ ساَء اللَّيآن قَانِت وا همونَ إِنلَمعال ي ينالَّذونَ ولَمعي ينوِي الَّذتسلْ يقُلْ ه هبةَ رمحو رجري
  ) ٩:الزمر(يتذَكَّر أُولُو الْأَلْبابِ﴾ 

ال يستوِي  ﴿:تعاىلوال يستوي ااهدون املضحون بأنفسهم يف سبيل اهللا بالراكنني إل خمادع الرخاء، قال 
لَالْقَاعفَض فُِسهِمأَنو هِمالوبِأَم بِيلِ اللَّهي سونَ فداهجالْمرِ وري الضأُول رغَي نِنيمؤالْم نونَ مد هِمالوبِأَم ينداهجالْم اللَّه 

اللَّه الْمجاهدين علَى الْقَاعدين أَجراً عظيماً﴾ وأَنفُِسهِم علَى الْقَاعدين درجةً وكُلّاً وعد اللَّه الْحسنى وفَضلَ 
  ) ٩٥:النساء(

أَم حِسب الَّذين اجترحوا السيئَات أَنْ نجعلَهم كَالَّذين  ﴿:تعاىلوهذا التفريق شامل ألجزية الدنيا واآلخرة، قال 
اهيحاًء موس اتحاللُوا الصمعوا ونونَ﴾ آمكُمحا ياَء مس مهاتممو ٢١:اجلاثـية(م (  

وللَّه ما في  ﴿:تعاىلفحكمة اهللا وعدالته اليت قام عليها السموات واآلرض تأىب املساواة بني املسيء واحملسن، قال 



 ٤٦٠ 

  )٣١:لنجم(ي الَّذين أَحسنوا بِالْحسنى﴾ السماوات وما في الْأَرضِ ليجزِي الَّذين أَساُءوا بِما عملُوا ويجزِ
  



 ٤٦١ 

  ـ السلوك ٢
  .حدثنا عن السلوك.. فحدثنا عن الثاين .. عرفنا الركن األول : قلنا
وهي أربع .. ولذلك سأكتفي لكم مبجامعه وأسسه وأركانه.. ال يطيق هذا الس احلديث عن تفاصيله : قال
  .كاليت سبق

  :الدعوة
  .ولفحدثنا عن األ: قلنا
 ﴿:، وقال )األنبياء( ﴾)١٠٧(وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً للْعالَمني  ﴿:لقد أشار القرآن الكرمي إىل هذا، فقال : قال

قُلْ يا أَيها الناس إِني  ﴿: ، وقال)٢٨: سبأ ( ﴾وما أَرسلْناك إِلَّا كَافَّةً للناسِ بشريا ونذيرا ولَكن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ 
 ﴾وأُوحي إِلَي هذَا الْقُرآنُ لأُنذركُم بِه ومن بلَغَ  ﴿:وقال ، )١٥٨: األعراف( ﴾رسولُ اللَّه إِلَيكُم جميعا 

  )١٩:األنعام(
يغها، وهي دعوة اإلسالم، ليست لتبل ففي هذه اآليات مجيعا خيرب اهللا تعاىل أن الدعوة اليت جاء رسول اهللا 

أرسلت إىل اخللق كافة وختم يب  :( بل هي للعاملني مجيعا، كما قال .. خاصة جبنس دون جنس أو قوم دون قوم 
   ١)النبيون

من ولذلك فإن من أصول عقائد اإلسالم أن .. وهي دعوة اجتمعت فيها مجيع دعوات األنبياء وما أنزل عليهم 
رسول واحد ، أو آمن ببعض وكفر ببعض ، فهو كمن كفر باهللا وجحده ، وقد فرق بني اهللا كفر بنيب واحد ، أو 

ورسله ، وال ينفعه إميانه ببقية الرسل ؛ ذلك أن الرسل محلة رسالة واحدة ، ودعاة دين واحد ، وإن اختلفت شرائعهم، 
إِنَّ الَّذين يكْفُرونَ  ﴿:قال تعاىل ، تقدمومرسلهم واحد ، فهم وحدة يبشر املتقدم منهم باملتأخر ، ويصدق املتأخر امل
عبِب كْفُرنضٍ وعبِب نمؤقُولُونَ نيو هلسرو اللَّه نيقُوا بفَرونَ أَنْ يرِيديو هلسرو بِيلًا بِاللَّهس كذَل نيذُوا بختونَ أَنْ يرِيديضٍ و

والَّذين آمنوا بِاللَّه ورسله ولَم يفَرقُوا بين أَحد ) ١٥١(فرونَ حقا وأَعتدنا للْكَافرِين عذَابا مهِينا أُولَئك هم الْكَا) ١٥٠(
  )النساء( ﴾)١٥٢(منهم أُولَئك سوف يؤتيهِم أُجورهم وكَانَ اللَّه غَفُورا رحيما 

أَنْ ) ١(عبس وتولَّى  ﴿:قال تعاىل .. يه أن خيص بالدعوة األغنياء دون الفقراء  ربية اهللا لنبيه وهلذا كان من ت
) ٦(ى فَأَنت لَه تصد) ٥(أَما منِ استغنى ) ٤(أَو يذَّكَّر فَتنفَعه الذِّكْرى ) ٣(وما يدرِيك لَعلَّه يزكَّى ) ٢(جاَءه الْأَعمى 

) ١١(كَلَّا إِنها تذْكرةٌ ) ١٠(فَأَنت عنه تلَهى ) ٩(وهو يخشى ) ٨(وأَما من جاَءك يسعى ) ٧(وما علَيك أَلَّا يزكَّى 
 هاَء ذَكَرش نعبس( ﴾)١٢(فَم(  

  .يد يف هذا البابلقد نزلت هذه اآليات يف بداية اإلسالم، وهي تقرر موقف اإلسالم الشد
مشغوالً بأمر مجاعة من كرباء قريش يدعوهم إىل اإلسالم حينما جاءه ـ يف ذلك احلني ـ  كان النيب لقد 

ابن أم مكتوم الرجل األعمى الفقري وهو ال يعلم أنه مشغول بأمر القوم يطلب منه أن يعلمه مما علمه اهللا ، فكره رسول 
؛ ويقرر حقيقة القيم يف  فرتل القرآن بصدر هذه السورة يعاتب الرسول هذا وعبس وجهه وأعرض عنه ،  اهللا 

                                                
 .مسلمرواه )١(



 ٤٦٢ 

  .١احياة اجلماعة املسلمة يف أسلوب قوي حاسم ، كما يقرر حقيقة هذه الدعوة وطبيعته
يدونَ والَ تطْرد الذين يدعونَ ربهم بالغداة والعشي يرِ ﴿:وقد توالت األوامر اإلهلية يف هذا الباب، قال تعاىل 

 ﴾لظاملني وجهه ما علَيك من حسابِهِم من شيٍء وما من حسابِك علَيهِم من شيٍء فَتطْردهم فَتكُونَ من ا
عيناك عنهم ترِيد  واصرب نفْسك مع الذين يدعونَ ربهم بالغداة والعشي يرِيدونَ وجهه والَ تعد ﴿:، وقال )٥٢:األنعام(

  )٢٨: الكهف ( ﴾زِينةَ احلياة الدنيا والَ تطع من أَغْفَلْنا قَلْبه عن ذكْرِنا واتبع هواه وكَانَ أَمره فُرطاً 
  :التكليف

  .فحدثنا عن الثاين.. عرفنا األول : قلنا
وهم .. فهم يستوون يف وجوب تطبيق التكاليف . .كما يستوي البشر يف وجوب دعوم إىل دين اهللا : قال

  .ينالون أجزيتهم ومراتبهم حبسب قيامهم بالتكاليف ال حبسب أعراقهم أو منازهلم االجتماعية
  :وبأساليب متفرقة.. لقد نص القرآن الكرمي على هذا يف مواضع كثرية منه

إِنا  ﴿:بغض النظر عن جنسه ولونه، قال تعاىل  فاهللا تعاىل يبني أن أمانة التكليف حتملها اإلنسان بوصفه إنسانا
محا وهنم فَقْنأَشا وهلْنمحأَنْ ي نيالِ فَأَبالْجِبضِ والْأَرو اتاوملَى السةَ عانا الْأَمنضرولًا عها جكَانَ ظَلُوم هانُ إِنسا الْإِنلَه

  )األحزاب( ﴾)٧٢(
وما  ﴿:ان وكرامته عند اهللا بقدر تقواه اليت تعين قيامه بأداء التكاليف اليت أمر ا، قال تعاىل وبني أن قيمة اإلنس

 وندبعيإِلَّا ل سالْإِنو الْجِن لَقْت٥٦(خ ( ونمطْعأَنْ ي ا أُرِيدمقٍ ورِز نم مهنم ا أُرِيدم)ذُو ا) ٥٧ اقزالر وه إِنَّ اللَّه ةلْقُو
 نيتالذاريات( ﴾)٥٨(الْم(  

ومبا أن الكثري من الشعوب كانت متتهن املرأة، وتتصور أا أدىن قيمة من الرجل، فلذلك ال تكلف مبا يكلف به 
  .الرجل، فقد ورد يف النصوص ما يبني أن هلا مستوى الرجل يف وجوب التكاليف ويف أنواع اجلزاء املترتبة عليها

 فَاستجاب لَهم ربهم أَنِّي ال أُضيع عملَ عاملٍ مّنكُم مّن ذَكَرٍ أَو أُنثَى بعضكُم مّن بعضٍ ﴿:عاىل ومن ذلك قوله ت
صابِرِين والْـمؤمنِني والْـمؤمنات والْقَانِتني والْقَانِتات والصادقني والصادقَات وال ﴿:، وقال )١٩٥: آل عمران( ﴾

و اتمائالصو نيمائالصو قَاتّدصتالْـمو نيقّدصتالْـمو اتعاشالْـخو نيعاشالْـخو اتابِرالصو نيظافالْـح
م ملَه اللَّه دأَع اترالذَّاكرياً وكَث اللَّه رِينالذَّاكو ظَاتافالْـحو مهوجيماًفُرظراً عأَجةً ورف٣٥: األحزاب( ﴾ غ( ،

م بِأَحسنِ ما كَانواْ من عملَ صالحا من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمن فَلَنحيِينه حياةً طَيبةً ولَنجزِينهم أَجره ﴿:وقال
  )النحل( ﴾) ٩٧(يعملُونَ

باد ال ختضع ألجناسهم وألوام وإمنا ختضع ملدى اجتهادهم يف تنفيذ ما أمروا به من وبناء على هذا فإن مراتب الع
أَفَنجعلُ  ﴿:، وقال )١٨: السجدة( ﴾ أَفَمن كَانَ مؤمناً كَمن كَانَ فَاسقاً الَّ يستوونَ ﴿:التكاليف، قال تعاىل 

حت فكَي ا لَكُمم نيرِمجكَالْـم نيملسونَالْـموقال )٣٦ – ٣٥: القلم( ﴾ كُم ،:﴿  نونَ مدوِي الْقَاعتسال ي
لَ اللَّهفَض أَنفُِسهِمو هِمالوبِأَم بِيلِ اللَّهي سونَ فداهجالْـمرِ وري الضلأُو رغَي نِنيمؤالْـم  هِمالوبِأَم ينداهجالْـم

لَى الْقَاعع أَنفُِسهِماويمظا عرأَج يندلَى الْقَاعع ينداهجالْـم لَ اللَّهفَضى ونسالْـح اللَّه دعكُالًّ وةً وجرد يند ﴾ 
                                                

 .يف ظالل القرآن )١(
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أَنفَقُوا من بعد  ال يستوِي منكُم من أَنفَق من قَبلِ الْفَتحِ وقَاتلَ أُولَئك أَعظَم درجةً مّن الَّذين ﴿:، وقال )٩٥: النساء(
بِريلُونَ خمعا تبِم اللَّهى ونسالْـح اللَّه دعكُالًّ ولُوا وقَات١٠: احلديد( ﴾ و(  

  :القانون
  .فحدثنا عن الثالث.. عرفنا الثاين : قلنا
ـ  ١ن عشرحىت آخر القرن الثامكان ـ القانون الوضعي لقد رأيت يف مسرية حبثي عن شريعة احلق أن : قال

وال يعترف باملساواة بني احملكومني، وكان مييز بينهم يف احملاكمة ويف توقيع العقوبة، ويف تنفيذ العقوبة،  ،مييز بني األفراد
وكانت احملاكم تتعدد تبعاً لتعدد طوائف األمة، فلألشراف حماكم خاصة وقضاة من طبقة معينة، ولرجال الدين حماكم 

هذه  موكانت اجلرمية الواحدة يعاقب عليها أما. ة، ولكل من هاتني الطائفتني قضامخاصة وللجمهور حماكم خاص
احملاكم املختلفة بعقوبات خمتلفة، وكان لشخصية اجلاين اعتبارها يف القانون، فالعمل الذي يأتيه الشريف ويعاقب عليه 

ت العقوبة تنفذ على الشريف بطريقة تتفق بأتفه العقوبات يعاقب عليه الشخص العادي إذا أتاه بأقصى العقوبات، وكان
مع شرفه، ولكنها تنفذ على رجل الشارع بطريقة تتفق مع ضعته وحطته؛ فإذا حكم باإلعدام مثالً على شريف ووضيع 
ضربت رقبة الشريف بالسيف، وشنق الوضيع يف حبل كما تشنق الكالب، وكانت بعض األفعال تعترب جرائم إذا أتاها 

عليها أشد احلساب، بينما يأتيها األشراف ورجال الدين يف كل وقت فال حياسبون عليها وال حياكمون العامة حياسبون 
  .عنها

القانون اجلنائي الوضعي حىت أواخر القرن الثامن عشر، حىت جاءت الثورة الفرنسية، فجعلت لقد بقي هذا شأن 
  .أن تسري نصوص القوانني على اجلميعاملساواة أساساً من األسس األولية يف القانون، وأصبحت القاعدة 

لكن مبدأ املساواة بالرغم من ذلك مل يطبق تطبيقاً دقيقاً حىت اآلن، إذ مل يكن من السهل التخلص من التقاليد 
القدمية دفعة واحدة وإنكار املاضي كله، فبقيت حاالت من التمييز وعدم املساواة اعتربت استثناءات من مبدأ املساواة 

  .اح بعض الكتاب ينتحل هلا املعاذير أو يربرها حبيل قانونية، بينما راح البعض ينتقدها ويطالب بإلغائهاالتامة، ور
متيز القوانني الوضعية دائماً بني رئيس الدولة األعلى  ومن أظهر األمثلة على عدم املساواة يف القوانني الوضعية

خيضع األفراد للقانون ال خيضع له رئيس الدولة حبجة أنه مصدر ملكاً كان أو رئيس مجهورية وبني باقي األفراد، فبينما 
  .القانون، وأنه السلطة العليا، فال يصح أن خيضع لسلطة هي أدىن منه وهو مصدرها

وتعترب بعض الدساتري ذات امللك مقدسة، كالدستور الدمنركي والدستور األسباين قبل اجلمهورية، أما الدستور 
لك مصونة ال متس، ويفترض أن امللك ال خيطئ، ويف بلجيكا ومصر ذات امللك مصونة ال اإلجنليزي فيجعل ذات امل

  .متس، وكذلك كان احلال يف إيطاليا ورومانيا قبل إلغاء النظام امللكي
واألصل يف النظام اجلمهوري أن رئيس اجلمهورية غري املسئول، وكانت شعوب العامل تعترف ذا الوضع 

ة حىت القرن التاسع عشر، مث بدأت خترج عليه حتقيقاً ملبدأ املساواة، فالدستور الفرنسي جيعل لرؤساء الدول اجلمهوري
رئيس اجلمهورية مسئوالً جنائياً يف حالة واحدة هي حالة اخليانة العظمى، ودستور تشيكوسلوفاكيا قبل احلرب األخرية 

 ١٩١٤تور البولندي الذي وضع بعد احلرب سنة أجاز التحقيق مع رئيس اجلمهورية يف حالة اخليانة العظمى، والدس
                                                

 .التشريع اجلنائي يف اإلسالم لعبد القادر عودة: انظر )١(
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جعل رئيس اجلمهورية مسئوالً جنائياً يف حالة اخليانة العظمى واالعتداء على الدستور، كما جعله مسئوالً إذا ارتكب 
  .جرمية عادية، واشترط حملاكمته إذن الربملان وأغلبية خاصة

تعفي القوانني الوضعية ، حيث ييز رؤساء الدول األجنبيةمت األمثلة على عدم املساواة يف القوانني الوضعيةومن 
رؤساء الدول األجنبية ملوكاً كانوا أو رؤساء مجهوريات من أن حياكموا على ما يرتكبونه من اجلرائم يف أي بلد آخر 

  .هوريةغري بالدهم، سواء دخلوه بصفة رمسية أو متنكرين، وهذا اإلعفاء يشمل كل أفراد حاشية امللك أو رئيس اجلم
وحجة شراح القوانني يف هذا اإلعفاء أن إجازة حماكمة رؤساء الدول وأفراد حاشيتهم ال تتفق مع ما جيب هلم 

وهي حجة ال تستقيم مع املنطق؛ ألن رئيس الدولة الذي يرتل بنفسه إىل حد  ..من كرم الضيافة والتوفري واالحترام
  .تحق شيئا من التوفري و االحترام ، و مثل هذا يقال يف أفراد احلاشيةارتكاب اجلرائم خيرج على قواعد الضيافة، و ال يس

تعفي القوانني حيث ..  متييز رجال السلك السياسي األمثلة على عدم املساواة يف القوانني الوضعيةومن 
ن فيها، ويشمل الوضعية املفوضني السياسيني الذين ميثلون الدول األجنبية من أن يسري عليهم قانون الدولة اليت يعملو

وحجة شراح القوانني يف هذا اإلعفاء أن املمثلني السياسيني ميثلون دوهلم أمام . .اإلعفاء حاشيتهم وأعضاء أسرهم
الدولة اليت يعملون يف أرضها، وليس لدولة على أخرى حق العقاب، وأن اإلعفاء ضروري لتمكينهم من أداء وظائفهم، 

ن املمثل السياسي ليس إال فرداً من وهاتان حجتان واهيتان أل. .فتيش واحملاكمةوحىت ال تتعطل لتعريضهم للقبض والت
للدولة حق العقاب على رعايا الدول األجنبية إذا ارتكبوا جرمية يف أرضها، وال ميكن بذلك يكون رعايا دولة أجنبية، و

قانون ويطيعه وال يعرض نفسه للوقوع أن يعطل سريان القانون على املمثل السياسي أعمال هذا املمثل ما دام حيترم ال
  .حتت طائلته
تعفى القوانني الوضعية ، حيث متييز أعضاء اهليئة التشريعية األمثلة على عدم املساواة يف القوانني الوضعيةومن 

 ممثلي الشعب يف البالد النيابية من العقاب على ما يصدر منهم من األقوال أثناء تأدية وظائفهم، واملقصود من هذا
اإلعفاء إعطاء أعضاء الربملان قدراً من احلرية يساعدهم على أداء وظائفهم حق األداء، إال أن اإلعفاء بالرغم من هذا 
اعتداء صارخ على مبدأ املساواة؛ ألن هناك جمالس نيابية أخرى هي جمالس املديريات ليس ألعضائها أن يتمتعوا مبثل 

وله فيها تأثري أكثر مما ألي  ،وألن هناك من الوطنيني من يشتغل باملسائل العامةاحلصانة اليت يتمتع ا أعضاء الربملان، 
  .عضو من أعضاء الربملان، وبالرغم من ذلك فهم حمرومون من مثل حصانة أعضاء الربملان

ألمثلة متييز األغنياء على الفقراء يف كثري من احلاالت، ومن ا األمثلة على عدم املساواة يف القوانني الوضعيةومن 
يوجب على القاضي أن حيكم باحلبس يف كثري من اجلرائم، على يف كثري من البالد على ذلك أن قانون حتقيق اجلنايات 

أن يقدر للمحكوم عليه كفالة مالية إذا دفعها أجل تنفيذ احلكم عليه حىت يفصل يف االستئناف وإن مل يدفعها حبس 
  .دون انتظار لنتيجة االستئناف

ج ظاهر على مبادئ املساواة، إذ يستطيع الغين دائماً أن يدفع الكفالة فال ينفذ عليه احلكم، بينما ويف هذا خرو
  .يعجز الفقري عن دفعها يف أغلب األحوال فينفذ عليه احلكم يف احلال

تيح أن بعض القوانني تز القوانني الوضعية الظاهرين من أفراد اجلماعة على غريهم، ومن أمثلة ذلك ييومن ذلك مت
لوكيل النيابة أن يرفع الدعوى العمومية على املتهم يف جنحة دون استئذان جهة ما، ولكن إذا كان املتهم موظفاً أو 
حمامياً أو طبيباً أو عضواً يف الربملان أو شخصية ظاهرة فإن وكيل النيابة ال يستطيع رفع الدعوى العمومية إال بعد 
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ابة أن حيفظ القضية اكتفاء جبزاء إداري يوقع على املوظف أو الطبيب أو استئذان جهات معينة، وجيوز لوكيل الني
  .احملامي، وبذلك ينجو املتهم من العقوبة اجلنائية، ومثل هذا احلفظ غري ممكن بالنسبة ألفراد الشعب العاديني

كم حني تقدر ملن وقع عليه ضرر من جرمية أن يطالب بتعويض ما أصابه من الضرر، واحملاهذه القوانني يز جتو
هذا التعويض تراعي مركز الشخص وماله، وما أصابه من ضرر وما فاته من نفع، فلو أن مدير شركة وعامالً يف نفس 
الشركة أصيبا يف حادث واحد بإصابات متماثلة فطالبا بتعويض، لكان التعويض الذي حيكم به ملدير الشركة ضخماً 

  .ل تافهاً ضئيالًكبرياً، ولكان التعويض الذي حيكم به للعام
  فما الذي جاء به اإلسالم يف هذا الباب؟.. عرفنا ما جاءت به القوانني الوضعية : قلنا
مهيضة اجلناح، مل تسو بني الرؤساء واملرءوسني، واحلاكمني  قدميها وحديثهاالقوانني عندما أدركت أن : قال

رحت أحبث عن املساواة يف . .اعة، وال بني الغين والفقريواحملكومني، ومل تسو بني الفرد والفرد، وال بني اجلماعة واجلم
  .وقد رأيت من ذلك ما مألين بالعجب.. شريعة اإلسالم 

  .فحدثنا عما رأيت: قلنا
 ،أن املساواة اليت مل يتم نضجها وتكوينها يف القانون الوضعي احلديث قد نضجت متام النضجلقد رأيت : قال

وال متتاز الشريعة اإلسالمية على القوانني الوضعية ذا فقط، بل متتاز .. إلسالميةالشريعة ايف متام التكوين  نتوتكو
عليها أيضاً بأا عرفت نظرية املساواة على هذا الوجه من أربعة عشر قرناً، بينما مل تبدأ القوانني الوضعية مبعرفتها إال يف 

  .آخر القرن الثامن عشر
اواة التامة أن يرجعوا إىل الشريعة اإلسالمية، فإن املساواة التامة اليت ويستطيع املفكرون املثاليون طالب املس

يبحثون عنها قائمة يف الشريعة، حيوطها من مجال التكوين، وجالل التقنني، وعدالة التشريع، ما يبهر أبصارهم وحيري 
  .ألبام، ولكنه دون شك حيقق أحالمهم ويشبع أطماعهم

  .فحدثنا.. لقد شوقتنا : قلنا
من يوم نزوهلا باملساواة التامة، فقررت املساواة على إطالقها، فال اإلسالمية جاءت الشريعة لقد رأيت أن : الق

مساواة تامة بني األفراد، ومساواة بني اجلماعات، ومساواة تامة بني األجناس، ومساواة هي قيود وال استثناءات، وإمنا 
بني الرؤساء واملرءوسني، ال فضل لرجل على رجل، وال ألبيض على تامة بني احلاكمني واحملكومني، ومساواة تامة 

  . أسود، وال لعريب على أعجمي
فالناس مجيعاً يف الشريعة متساوون على اختالف شعوم وقبائلهم، متساوون يف احلقوق، متساوون يف 

سن، وال تنقص سن عن الواجبات، متساوون يف املسؤوليات، وهم يف ذلك كأسنان املشط الواحد ال تزيد سن عن 
سن، أو هم يف ذلك كأبناء الرجل الواحد واملرأة الواحدة، ترشحهم وحدة أصلهم إىل املساواة يف حقوقهم وواجبام 
ومسؤوليام، ال فضل لرجل على رجل كما فضل أبناء إجنلترا وفرنسا على أبناء املستعمرات التابعة هلاتني الدولتني، 

ما فضل األمريكي األبيض على األمريكي األسود، وال فضل لعريب على عجمي، أي ال وال فضل ألبيض على أسود ك
  .فضل جلنس على جنس كما ادعت أملانيا وغريها من دول أوروبا أفضليتها على بقية األجناس

والتقوى هي وحدها نصاب التفاضل بني الناس يف الشريعة اإلسالمية، ولكنه تفاضل يف حدود معينة، تفاضل بني 
لناس عند رم فقط، فأكرمهم عند اهللا أتقاهم، وكون التقي كرمياً على اهللا ال يعطيه حقاً عند الناس يزيد على ما لغريه ا
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من احلقوق، فالتقوى صفة تؤثر يف صلة اإلنسان بربه أكثر مما تؤثر يف صلة اإلنسان بغريه، والتفاضل الذي ينشأ عن 
  .التقوى هو تفاضل معنوي ال مادي

الشريعة مبدأ املساواة إىل أوسع مدى يتصوره العقل البشري، وهلذا ال تفرق نصوصها بني الرؤساء وتطبق 
واملرءوسني، وال بني امللوك والسوقة، وال بني ممثلي الدول السياسيني والرعايا العاديني، وال بني ممثلي الشعب وأفراده، 

  .وال بني األغنياء والفقراء، وال بني الظاهرين واخلاملني
  .املساواة بني رؤساء الدول والرعايافحدثنا عن : قلنا
تسوي الشريعة بني رؤساء الدول والرعايا يف سريان القانون، ومسئولية اجلميع عن جرائمهم، ومن أجل : : قال

ذلك كان رؤساء الدول يف الشريعة أشخاصاً ال قداسة هلم، وال ميتازون عن غريهم، وإذا ارتكب أحدهم جرمية 
  .ليها كما يعاقب أي فردعوقب ع

إِنما أَنا بشر  ﴿: وهو نيب ورئيس دولة ال يدعي لنفسه قداسة وال امتيازاً، وكان يقول دائماً وقد كان الرسول 
ى إِلَيوحي ثْلُكُم١١٠: الكهف( ﴾ م(والً ﴿، وسا ررشإَالَّ ب لْ كُنته ﴾ )٩٣: اإلسراء(  

دخل عليه أعرايب فأخذته  ..مسلمني يف توكيد معاين املساواة بني الرؤساء واملرءوسنيقدوة خللفائه ولل وكان 
   ١)هوّن عليك، فإمنا أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد:(  هيبة الرسول، فقال له 

أيها الناس من كنت (: وخرج أثناء مرضه األخري بني الفضل ابن عباس وعلي حىت جلس على املنرب، مث قال
له ظهراً فهذا ظهري فليستقد منه، ومن كنت شتمت له عرضاً فهذا عرضي فليستقد منه، ومن أخذت له ماالً  جلدت

فهذا مايل فليأخذ منه، وال خيش الشحناء من قبلي فإا ليست من شأين، أال وإن أحبكم إيلَّ من أخذ مين حقاً إن كان 
  .٢لى الظهر، مث رجع إىل املنرب فعاد ملقالته األوىلمث نزل فص ،)له، أو حللين فلقيت ريب وأنا طيب النفس

يصعد املنرب بعد أن بويع الصديق فهذا أبو بكر واستنوا بسنته، اهتدوا ديه، ف ،من بعده وجاء خلفاء الرسول 
قد وليت عليكم أيها الناس، (: لقد قال..  باخلالفة، فتكون أول كلمة يقوهلا توكيداً ملعىن املساواة، ونفياً ملعىن االمتياز

مث يعلن يف آخر كلمته أن من حق الشعب الذي اختاره . ).ولست خبريكم، إن أحسنت فأعينوين، وإن أسأت فقوموين
  )أطيعوين ما أطعت اهللا ورسوله، فإذا عصيت اهللا ورسوله فال طاعة يل عليكم(: أن يعزله، فيقول

: خطب يوماً فقال ..، حىت إنه لريى قتل اخلليفة الظاملوهذا عمر يوىل اخلالفة فيكون أكثر متسكاً ذه املعاين
لوددت أين وإياكم يف سفينة يف جلة البحر تذهب بنا شرقاً وغرباً، فلن يعجز الناس أن يولوا رجالً منهم، فإن استقام (

  )ن بعدهال، القتل أنكل مل(: وما عليك لو قلت وإن تعوج عزلوه، قال: فقال طلحة ،)اتبعوه، وإن جنِف قتلوه
وفعل عمر مثل ذلك، وتشدد فيه، فأعطى القود من  ..وأعطى أبو بكر القَود من نفسه، وأقاد للرعية من الوالة

يعطي القود من نفسه، وأبا بكر يعطي القود من  رأيت رسول اهللا : وملا قيل له يف ذلك قال. .نفسه أكثر من مرة
  .٣نفسه، وأنا أعطي القود من نفسي

                                                
 .رواه ابن ماجة )١(
 .بو يعلى والطرباين وابن جرير والبيهقي وأبو نعيمابن سعد وأرواه  )٢(
 .١١٥ - ١١٣سرية عمر بن اخلطاب البن اجلوزي ص )٣(
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رجل جهل فعلَّم، أو : إمنا كنت أحد رجلني: يف هذا الباب أنه ضرب رجالً، فقال له الرجلومن تشدد عمر 
  .صدقت، دونك فامتثل؛ أي اقتص: فقال له عمر. أخطأ فعفي عنه

وأخذ عمر الوالة مبا أخذ به نفسه، فما ظلم وال رعيته إال أقاد من الوايل للمظلوم، وأعلن على رءوس األشهاد 
أيها (: م احلج، حيث طلب والة األمصار أن يوافوه يف املوسم، فلما اجتمعوا خطبهم وخطب الناس قالمبدأه يف موس

الناس، إين ما أرسل إليكم عماالً ليضربوا أبشاركم، وال ليأخذوا أموالكم، وإمنا أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنة 
يا : فوثب عمرو بن العاص فقال. )بيده ألقصنه منه نبيكم، فمن فُعل به شئ سوى ذلك فلريفعه إيل فوالذي نفس عمر

أي والذي (: أمري املؤمنني، أرأيتك إن كان رجل من املسلمني على رعيته فأدب بعض رعيته إنك لتقصنه منه؟ فقال
  )يقص من نفسه نفس عمر بيده، إذن ألقصنه منه، وكيف ال أقصه وقد رأيت النيب 

كمة اخللفاء وامللوك والوالة أمام القضاء العادي، وبالطريق العادي، فهذا هو وقد جرى العمل يف الشريعة على حما
علي بن أيب طالب يف خالفته يفقد درعاً له وجيدها مع يهودي يدعي ملكيتها، فريفع أمره إىل القاضي، فيحكم لصاحل 

. .املنسوبة إليه بالطريق العاديوهذا هو املغرية وايل الكوفة يتهم بالزنا، فيحاكم على اجلرمية . .اليهودي ضد علي
ويقص علينا التاريخ أن املأمون اختصم مع رجل بني يدي حيىي بن أكثم قاضي بغداد، فدخل املأمون إىل جملس حيىي 

يا أمري املؤمنني، ال : وخلفه خادم حيمل طنفسةً جللوس اخلليفة، فرفض حيىي أن مييز اخلليفة على أحد أفراد رعيته، وقال
  . ى صاحبك شرف الس دونه، فاستحيا املأمون ودعا للرجل بطنفسة أخرىتأخذ عل

وبعض اخلصومات اليت كانت تثور بني اخلليفة والوالة وبني األفراد كانت تفض بطريق شرعي حبت هو 
: التحكيم، كما فعل عمر، فقد أخذ فرساً من رجل على سوم فحمل عليه فعطب، فخاصم الرجل عمر، فقال عمر

أخذته صحيحاً سليماً فأنت له : إين أرضى بشريح العراقي، فقال شريح لعمر: عل بيين وبينك رجالً، فقال الرجلاج
  .ضامن حىت ترده صحيحاً سليماً، وكان هذا احلكم الذي صدر ضد عمر هو الذي حفَز عمر لتعيني شريح قاضياً

  .بني امللوك والسوقةاملساواة فحدثنا عن ..  رعايابني رؤساء الدول والعرفنا مساواة الشريعة اإلسالمية : قلنا
، فهم لدى الشريعة سواء، فاحلاكم كاحملكوم، والشريف اتمع ال متيز الشريعة اإلسالمية بني أفراد: قال

وقد عاتب اهللا رسوله عتاباً شديداً ألنه اهتم بأمر قادة قريش وسراا . .كالوضيع، والقوي كالضعيف، والنابه كاخلامل
أن يعمله مما علمه اهللا، وكان النيب جمتمعاً  جاء يسأل الرسول الذي بن أم مكتوم اأكثر مما اهتم بأمر فقري أعمى هو 

يف هذا الوقت بصناديد قريش وسراا يكلمهم يف شأن الدعوة، فكره أن يقطع عليه ابن أم مكتوم كالمه، وظهرت 
عبس  ﴿: ستمالة القوم، فأنزل اهللا جل شأنه يف ذلك احلادث قولههذه الكراهية يف وجهه، وأعرض عنه وهو يطمع يف ا

فَأَنت ) ٥(أَما منِ استغنى ) ٤(أَو يذَّكَّر فَتنفَعه الذِّكْرى ) ٣(وما يدرِيك لَعلَّه يزكَّى ) ٢(أَنْ جاَءه الْأَعمى ) ١(وتولَّى 
  )عبس( ﴾)١٠(فَأَنت عنه تلَهى ) ٩(وهو يخشى ) ٨(وأَما من جاَءك يسعى ) ٧(أَلَّا يزكَّى  وما علَيك) ٦(لَه تصدى 

  :يف كل األحوال وعدم التمييز بني األفراداملساواة على تطبيق مبدأ  وقد حرص الرسول 
عزم على قطع  اس أن رسول اهللا سرقت، فتحدث الن امرأة من أشراف قريشومما يدل على ذلك ما روي أن 

ما إكثاركم على يف حد من حدود اهللا، وقع على (: ، فقام خطيباً فقال  عظموا ذلك وكلموا فيها الرسولفأيدها، 
  )أمة من إماء اهللا؟ والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت حممد نزلت مبثل الذي نزلت به لقطع حممد يدها

فغضب عبد الرمحن  الرمحن بن عوف وهو من كبار الصحابة إىل رسول اهللا  وخاصم عبد من عامة الناس عبد
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ليس البن بيضاء على (: أشد الغضب، ورفع يده قائالً فغضب النيب . يا ابن السوداء: بن عوف، وسب العبد قائالً
آمله للنفس، فوضع ، فاستخذى عبد الرمحن وخجل، ورأى أن يعتذر للعبد أوضح اعتذار و)ابن سوداء سلطان إال باحلق

   .طأ عليها حىت ترضى: خده على التراب، وقال للعبد
قصة جبلة بن األيهم، فقد داس أعرايب على إزاره ومها يطوفان بالكعبة، فلطمه جبلة، فشكاه ولعلكم تعرفون 
ض الروم بالقصاص، وعز على جبلة وهو شريف أن يقتص منه األعرايب، فهرب وحلق بأرعمر األعرايب إىل عمر، فأمر 

  :وتنصر، مث أدركه الندم، فقال مقالته املشهورة
  وما كان فيها لو صربت هلا ضرر تنصرت األشراف من أجل لطمة

القاعدة يف الشريعة أن التعويضات ال ينظر فيها إىل شخصية اين عليه، وال مركزه، وال باإلضافة إىل هذا، ف
الذي وقع عليه، فإذا قتل شريف ووضيع فديتهما واحدة، وإذا  ثروته، وإمنا يقدر التعويض على أساس نتيجة الفعل

أصيب عامل يف شركة ومدير الشركة يف حادث وترتب على احلادث أن فقد كل منهما ذراعاً أو أصبعاً عوض كل 
  .منهما تعويضاً مساوياً لتعويض اآلخر

  .يف بالد اإلسالمفحدثنا عن املساواة القانونية بني املسلمني وغريهم .. عرفنا هذا : قلنا
واملسلمني، فإا تسوي بني املسلمني وغريهم ممن تشملهم بالد اإلسالم الشريعة بني املسلمني كما تسوي : قال

أما ما خيتلفون فيه فال تسوي بينهم فيه؛ ألن املساواة يف هذه احلالة تؤدي إىل ظلم  ..يف كل ما كانوا فيه متساوين
  .الذميني

  كيف ذلك؟: قلنا
  .ذا كانت املساواة بني املتساوين عدل خالص فإن املساواة بني املتخالفني ظلم واضحإ: قال
  .هذا استثناء من قاعدة املساواةأال ترى أن : قلنا
بل هو تأكيد للمساواة، إذ املساواة مل يقصد ا إال حتقيق العدالة، وال ميكن أن تتحقق العدالة إذا .. ال : قال

 فيما يتصل بالعقيدة الدينية؛ ألن معىن ذلك هو محل املسلمني على ما يتفق مع عقيدم، سوى بني املسلمني والذميني
ومعناه أيضاً عدم التعرض للمسلمني فيما يعتقدون، والتعرض للذميني فيما  ..ومحل الذميني على ما خيتلف مع عقيدم
د الشريعة العامة اليت تقضي بترك الذميني وما ومعناه أخرياً اخلروج على قواع ..يعتقدون وإكراههم على غري ما يدينون

  )٢٥٦: البقرة( ﴾ الَ إِكْراه في الدينِ ﴿: يدينون، واخلروج على نص القرآن الصريح
اجلرائم اليت تفرق فيها الشريعة بني املسلمني والذميني هي اجلرائم القائمة على أساس ديين انطالقا من هذا، فإن و

م اخلرتير، فالشريعة اإلسالمية حترم شرب اخلمر وأكل حلم اخلرتير، ومن العدل أن يطبق حمض كشرب اخلمر وأكل حل
هذا التحرمي على املسلم الذي يعتقد طبقاً لدينه حبرمة شرب اخلمر وأكل حلم اخلرتير، ولكن من الظلم أن يطبق هذا 

اخلرتير ال حرمه فيه، ولو طبقت قاعدة التحرمي على غري املسلم الذي يعتقد بأن شرب اخلمر غري حمرم وأن أكل حلم 
املساواة تطبيقاً أعمي ألخذ الذميون بأفعال هي يف عقيدم غري حمرمة، ويف هذا ظلم بني، فكان من العدل الذي 

، فاملسلم إذا شرب اخلمر أو أكل حلم اخلرتير مأخذت به الشريعة نفسها أن قصرت التحرمي على املسلمني دون غريه
  .اقباً عليها، أما الذمي فال يعترب شربه اخلمر وأكله حلم اخلرتير جرميةارتكب جرمية مع

ولكن يعاقب الذميون على اجلرائم القائمة على أساس ديين إذا كان إتياا حمرماً يف عقيدم، أو يعترب عندهم 
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شرب اخلمر ليس حمرماً يف رذيلة، أو إذا كان إتيان الفعل مفسداً لألخالق العامة، أو ماساً بشعور اآلخرين، فمثالً 
عقيدة الذميني ولكن السكر حمرماً عندهم، أو هو رذيلة، فضالً عن أنه مفسد لألخالق العامة، ومن مث كان الذميون 

والشريعة . معاقبني على السكر دون الشرب، فمن شرب حىت سكر عوقب، ومن شرب ومل يسكر فال عقوبة عليه
الصوم معصية، ويف التظاهر باإلفطار معصية، ولكنها ال تعاقب على عدم  توجب الصوم على املسلم، وترى يف عدم

الصوم إال املسلم؛ ألنه ملزم به طبقاً لعقيدته، وألن غري املسلم ليس ملزماً بالصوم؛ ألنه ال يعتقد به، ولو محل عليه 
ار فيعاقب عليه املسلم والذمي معاً؛ أما التظاهر باإلفط .بالعقوبة ظلم وأكره على عمل ما ال يعتقد، وال إكراه يف الدين

ألن الذمي وقد التزم أحكام اإلسالم جيب عليه أن ميتنع عن كل ما ميس شعائر اإلسالم وشعور املسلمني، وهذا دون 
شك يف استطاعته، وال ميس أي مساس بعقيدته، والتظاهر باإلفطار فيه مساس بشعرية الصوم، وبشعور الصائمني، فإذا 

ي باإلفطار عوقب على تظاهره باإلفطار، وإذا مل يتظاهر فال عقاب عليه ولو أنه مفطر؛ ألن الصوم ليس ما تظاهر الذم
  .واجباً عليه

قسم : ويترتب على التفرقة يف تطبيق نصوص الشريعة بني املسلمني والذميني أن تكون اجلرائم يف الشريعة قسمني
وقسم خاص يعاقب على إتيانه دون غريهم، وال ميكن أن يقع إال  عام يعاقب على إتيانه كل املقيمني يف دار اإلسالم،

  .منهم، وأساس هذا القسم هو الدين
وليس يف القوانني الوضعية احلديثة قانوناً واحداً مل يسلك مسلك الشريعة من حيث جعل بعض اجلرائم عاماً يقع 

  . ال جتعل أساس التفرقة الدينمن كل الرعايا، وبعضها خاصاً يقع من بعض الرعايا فقط، ولكن القوانني
وقد اضطرت الشريعة اإلسالمية لسلوك هذا الطريق لتحقيق العدالة، وتوفري حرية االعتقاد، واحملافظة على النظام، 

  . وأساس النظام يف الشريعة هو اإلسالم
عادة من كل ما له  أما القوانني الوضعية فليس فيها ما حيمل واضعها على سلوك هذا الطريق؛ ألن القوانني جترد

حرمي ما ميس عالقات األفراد املادية، أو ميس األمن، أو تمساس بالعقائد واألخالق والدين على العموم، ويكتفي فيها ب
  . نظام احلكم

إىل فساد األخالق، وشيوع الفوضى، والتحلل من كل القيود، ـ كما تعلمون ـ وقد أدت طريقة القوانني 
لتمرد، واالستعداد للخروج على قواعد القانون واالستهانة ا، فكثرت الثورات وأوجدت يف اجلماهري روح ا

   .واالنقالبات، وصارت النظم تتغري يوماً بعد يوم، وكل نظام يالقي مصري الذي سبقه
، وقد أوقع املشرعني الوضعيني يف هذا اخلطأ الفاحش أم أرادوا أن حيققوا املساواة، ويطبقوا مبدأ حرية االعتقاد

فلم يروا وسيلة لتطبيق هذين املبدأين معاً إال أن جيردوا القانون من كل ما ميس العقائد واألخالق واألديان، فأدى م 
هذا التطبيق السيئ إىل هذه النتائج احملزنة، ولو أم أخذوا بطريقة الشريعة اإلسالمية لضمنوا حتقيق ما شاءوا من مبادئ، 

  .وملنعوا من وقوع هذه املساوئ
ولعل عذر املشرعني الوضعيني فيما حدث أن القوانني الوضعية كانت إىل ما قبل الثورة الفرنسية تقوم على أساس 
ديين يراعى فيه مذهب احلاكم واعتقاده، ال مذاهب احملكومني مجيعاً وعقائدهم، حبيث كان املخالفون يف العقيدة 

أو عقيدته، وقد أدى هذا املسلك إىل إثارة الشحناء والبغضاء  حيملون محالً بسطوة القانون على اعتناق مذهب احلاكم
بني أفراد الشعب الواحد، وإراقة الدماء وتعدد املذابح، مما كان له رد فعل قوي محل املشرعني على أن يعاجلوا هذه 



 ٤٧٠ 

إىل نتائج ال تقل احلالة بتجريد القوانني احلديثة من كل ما ميس العقائد واألخالق واألديان، ولكن هذا العالج أدى 
سوءاً ، وال أظن أن هناك عالجاً موفقاً كعالج الذي ارتأته الشريعة، فإنه يؤدي إىل األخذ مببدأي املساواة وحرية 
االعتقاد، كما يؤدي يف الوقت نفسه إىل االحتفاظ بالقيم األخالقية والروحية، وهي األساس األول يف احترام الشرائع 

   .والقوانني
ى حني نقارن القوانني الوضعية بالشريعة اإلسالمية، أن الشريعة األخرية شريعة دينية أساسها وجيب أال ننس

اإلسالم، فال ميكن بطبيعة احلال أن تتجه اجتاهاً خيالف اإلسالم، وأن الدين اإلسالمي يعترب النظام األساسي للدولة بكل 
به وحيرمه، وهو نظام ال يقبل التجزئة بطبيعته، ما يشتمل عليه من صوم وصالة وزكاة وحج وتوحيد، وبكل ما يوج

 - وقد فهم أصحاب الرسول . فليس من املستطاع األخذ ببعضه وترك بعضه؛ ألن األخذ ببعضه وترك بعضه هدم له
هذا الوضع حق الفهم، فحاربوا مانعي الزكاة بعد وفاة الرسول واعتربوهم مرتدين، مع أن  - صلى اهللا عليه وسلم 

وا يف أشد احلاجة إىل املساملة يف هذا الوقت العصيب الذي انتفضت فيه شبه جزيرة العرب كلها على املسلمني كان
  .املسلمني

فالشريعة إذن ال ميكن بأي حال أن تتخلى عن العقاب على اجلرائم الدينية أو األخالقية؛ ألا تقوم على النظام 
وال  .لى مقوماته، فالبد أن حترم كل ما يسمه وتعاقب عليهاإلسالمي، وألا وجدت حلماية هذا النظام واحملافظة ع

يصح أن يعترب عيباً يف الشريعة اإلسالمية، ألنه صفة أساسية الصقة بكل نظام أقيم أو يقام على وجه األرض، فكل 
لت أسسه، نظام له أسسه اليت يقوم عليها، ومقوماته اليت ال يستمر بغريها، وال ميكن أن يقوم أي نظام وضعي إذا أمه

وجتوهلت مقوماته، فالدميوقراطية هلا أسس معينة ومقومات خاصة، وكل نظام من هذه األنظمة ختتلف أسسه 
ومقوماته اختالفاً ظاهراً عن أسس النظام اآلخر ومقوماته، وال ميكن أن يعيش أي نظام من هذه األنظمة إذا أمهلت 

واملقومات وجد وعاش، ومتيز عن غريه من األنظمة، وحنن بعض أسسه أو جتوهلت بعض مقوماته؛ ألنه ذه األسس 
نعلم أن كل نظام من هذه األنظمة الثالثة يضع عقوبات قاسية على كل ما ميس أسس النظام أو يهدم مقوماته، فال 
عيب إذن على الشريعة إذا عاقبت على كل ما ميس النظام الذي قامت عليه؛ ألن ما تفعله الشريعة هو طبيعة الزمة 

وإذا كانت الشريعة تعاقب على ما ال تعاقب عليه القوانني الوضعية فليس . لكل نظام يراد له البقاء والنماء واالستقرار
ذلك بشيء؛ ألنه يرجع إىل تغاير النظم واختالف طبائعها، وما دامت اجتاهات النظم خمتلفة، وطبائعها خمتلفة، فال ميكن 

  .أن تتفق فيما حتل وفيما حترم
لة على ذلك بارزة يف األنظمة الوضعية، فالشيوعية مثالً تعاقب على الدعوة للنازية والدميوقراطية، والنازية واألمث

تعاقب على الدعوة للدميوقراطية والشيوعية، والدميوقراطية حتارب الشيوعية والنازية وتعاقب عليهما، وامللكية الفردية 
فاختالف األفعال احملرمة يف النظم ال ميكن . .كنها جرمية يف البالد الشيوعيةمباحة إىل غري حد يف البالد الدميوقراطية، ول

أن يكون عيباً بذاته، ألن قيمة النظام ال تقاس مبا حيل وما حيرم، وال بعمومه وخصوصه، وإمنا يقاس مبا يؤدي إليه من 
  .١إسعاد اجلماعة، ورقيها وتفوقها، ونشر العدل واملساواة والتراحم بني أفرادها

                                                
لعبد القادر عودة، والـذي  ) التشريع اجلنائي يف اإلسالم(كل هذه املقارنات اجلميلة والردود املفحمة منقولة من كتاب  )١(

 .أشرنا إليه مرات كثرية يف هذه الرسالة



 ٤٧١ 

  :احلقوق
  .فحدثنا عن الرابع.. عرفنا الثالث : قلنا
  .املساواة يف احلقوق: قال
  ما الذي تقصد بذلك؟: قلنا
فال يوجد يف اإلسالم فرق بني حر وعبد، وال .. لقد سوت الشريعة اإلسالمية العادلة بني الكل يف احلقوق : قال

  .حياةبني مسلم وغري مسلم يف كل ما يرتبط باحلاجات األساسية لل
فبالنسبة للماليك الذي كانوا يهانون يف كل الشرائع ويذلون ومينعون من أبسط حقوقهم احترمهم اإلسالم 

  . ١وأعطاهم مجيع ما حيتاجونه من حقوق مما قد يفتقر إليه األحرار يف عاملنا هذا 
ما ال يطيق، ففي وأن ال يكلفه من العمل يأكل ويلبس، املالك أن يطعم مملوكه ويكسوه، مما  فقد أمر 

خولكم إخوانكم جعلهم اهللا حتت أيديكم، فمن كان أخوه حتت يده فليطعمه مما :(  قال أن الرسول احلديث 
   ٢)يأكل، وليلبسه مما يلبس، وال تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم 

لقمةً أو لقمتني أو أكلةً أو أكلتني؛ فإنه ويل إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، فإن مل جيلسه معه، فليناوله :( قالو
   ٣)عالجه 

فانطلق فأعطهم؛ فإن : قال. ال: هل أعطيت الرقيق قُوتهم؟ قال: أنه قال لقَهرمانَ له وعن عبد اهللا بن عمرو 
   ٤)كفى باملرء إمثا أن حيبس عمن ميلك قوم:(  قال رسول اهللا 

يذهب إىل العوايل يف كل يوم وهو خليفة املسلمني وكان عمر طاقتهم،  وقد ي عن تكليفهم من األعمال فوق
  . سبت، فإذا وجد عبداً يف عمل ال يطقه وضع عنه منه

يا عبد اهللا امحله خلفك فإمنا هو :أنه رأى رجالً على دابته وغالمه يسعى خلفه فقال له ويروى عن أيب هريرة 
  .خلفه يمش العبد يزداد من اهللا بعداً مال يزال ا: أخوك روحه مثل روحك فحمله مث قال

 جنمع أن بعثنا اخلادمة يف شغل فكرهنا: يا أبا عبد اهللا ما هذا؟ فقال: ودخل على سلمان رجل وهو يعجن فقال
  .عملني عليه

ال يقل أحدكم عبدي أو أميت ( : قال فمبا يدل على حتقريه واستعباده، العبد أن ينادى  ى وفوق هذا 
  ) وفتايت، وغالمي وليقل فتاي

من :(  قال رسول اهللا : قال فعن ابن عمر بل رتب الكفارة على ذلك ، هم، إذيتعن ظلمهم و ى و
  ) لطم مملوكه أو ضربه فكفارته عتقه 

 بينا أنا أضرب غالما يل إذ مسعت صوتا من خلفي، فإذا هو رسول اهللا : نصاري قالوعن أيب مسعود األ
لو مل تفعل :(  هو حر لوجه اهللا، فقال: فقلت، ) عود أن اهللا أقدر عليك منك على هذا الغالم اعلم أبا مس:(  يقول

                                                
 .من هذه السلسلة) رمحة للعاملني(لتفاصيل املرتبطة ذا يف رسالة انظر ا )١(
  .البخاري ومسلم)  ٢(
  .رواه البخاري)  ٣(
  .مسلم)  ٤(



 ٤٧٢ 

  ) ملستك النار 
  .ملوكهعاملة املالك يسيء م أنله للقاضي حق احلكم بالعتق إذا ثبت بل نص الفقهاء على أن 

ن الميكم من مملوكيكم فأطعموه م:(  قال رسول اهللا وهلذا ورد ي من ال يطيق اإلحسان إليهم عن متلكهم، 
   ١)  مما تأكلون واكسوه مما تكتسون ومن ال يالميكم منهم فبيعوه وال تعذبوا خلق اهللا

  عرفنا حقوق العمال، فما حقوق الذميني؟: قلنا
عقد ذمة، وهو ينبه كل مسلم بذلك إىل أن هلم  ،)أهل ذمة(لقد كان من احترام اإلسالم هلم أن مساهم : قال
عهدا بإباحة إقامتهم على التأبيد يف دولة اإلسالم،  كما مينحهم األمان على دمائهم وأمواهلم وأعراضهم،  أي  مينحهم

  . محايتهم من العدوان اخلارجي،  أو التعدي الداخلي
وعليهم ما عليهم من االلتزامات سوى ما كان  لذميني يف بلد املسلمني ما للمسلمني من حقوق،ونتيجة هلذا، فل

احلدود الشرعية فيما ال : فال توقع عليهم مثال ـ كما ذكرنا ذلك من قبل ـ  ق منها بشئون الدين والعقيدةيتعل
   .حيرمونه، وال يدعون للقضاء يف أيام أعيادهم

وأنه سواء مع املسلم يف هذا احلق إذا صار شيخا  ،املسلمني على أن للذمي حقا يف بيت املالفقهاء قد اتفق و
تصدق على بيت  وقد روي أبو عبيد عن سعيد بن املسيب أن رسول اهللا  ..ا عن الكسب والعملكبريا، أو عاجز

وهو عدي  –ىل عامله يف البصرة إوكتب اخلليفة عمر بن عبد العزيز  ..من اليهود مث أجريت عليهم الصدقة من بعد 
وولت عنه املكاسب، فأجر عليه  وانظر من قبلك من أهل الذمة من كربت سنه، و ضعفت قوته،: (فقال –بن أرطاة 

وذا كفل اإلسالم كافة احلقوق األساسية لرعايا الدولة اإلسالمية، دون متييز، ، )من بيت مال املسلمني ما يصلحه
  . فتعطي للذمي مثلما تعطي للمسلم

سلطة وظيفة يف الدولة اإلسالمية إذا كانت من وظائف الأي  يستطيع الذمي أن يتقلدبل .. ليس ذلك فقط 
ويستثىن من ذلك،  ما له صلة مباشرة بالعقيدة . .التنفيذية، كاحملاسب العام أو املهندس األعلى أو ناظر الربيد، أو فوقه

  .والدين، فان هذا ال يتواله غري املسلم خلطورته يف حياة الدولة اإلسالمية
***  

ه جمموعة من اجلنود، مث أخذوا بيد من حديثه إىل هذا املوضع حىت جاء السجان، ومعسعيد بن جبري ما وصل 
 سيوف ويف فمه ابتسامة عذبة ذكرتين بابتسامة مسيه سعيد وهو يواجه.. ، وساروا به إىل مقصلة اإلعدام سعيد

  ..احلجاج
ال أريد .. أستودعكم اهللا أيها اإلخوان األفاضل : فأشار إلينا بأن نتوقف، وقال.. أراد بعضنا أن يتدخل ليمنعهم 

  .ولن تعذروا إال إذا وفيتم به.. فوا به وأرجو أن ت.. متوجه للقاء ريب الذي طاملا اشتقت إليه إال شيئا واحدا  وأنا منكم
وحتموا الضعفاء من كرب .. ال أطلب منكم إال أن تسريوا يف األرض لتخلصوا املستضعفني من نري املستبدين 

   .املتكربين
  .ومتتم بالشهادتني، مث أسلم نفسه مبتسما هللا ..قال ذلك، مث سار خبطا وقورة إىل املقصلة 

                                                
  .أبو داود عن أيب ذر)  ١(



 ٤٧٣ 

وقد صحت معهم بالتكبري .. مبجرد أن فاضت روحه إىل باريها كرب مجيع املساجني مبذاهبهم وطوائفهم وأديام 
  . وقد ترتلت علي حينها أشعة جديدة اهتديت ا بعد ذلك إىل مشس حممد .. دون شعور 

  
  
  
   
  
  
  
   
  



 ٤٧٤ 

  ثامنا ـ التنوع
وقد ..  ١ )عمر املختار(سيساق إىل املوت .. يف هذا املساء : م الثامن، صاح السجان بصوته املزعج قائاليف اليو

                                                
جماهد لييب حارب قوات الغـزو  .. امللقب بشيخ الشهداء أو أسد الصحراء ) ١٩٣١ - ١٨٦٢(عمر املختار أشري به إىل  )١(

وقـد استشـهد يف   .. ، وذلك ألكثر من عشرين عاما يف أكثر من ألف معركة ١٩٣١نذ دخوهلا أرض ليبيا إىل عام اإليطالية م
  .. عاما ٧٣األخري بإعدامه شنقاً عن عمر يناهز 

مث سافر إىل اجلغبوب ليمكث فيها مثانية أعوام للدراسة والتحصيل علـى كبـار علمـاء    ، تلقى تعليمه األول يف زاوية جرتور
يخ السنوسية يف مقدمتهم اإلمام السيد املهدي السنوسي قطب احلركة السنوسية، فدرس علوم اللغة العربية والعلوم الشرعية ومشا

  .وحفظ القرآن الكرمي عن ظهر قلب، ولكنه مل يكمل تعليمه
ى مما زاده رفعة ومسو، ظهرت عليه عالمات النجابة ورزانة العقل، فاستحوذ على اهتمام ورعاية أستاذه السيد املهدي السنوس

لو كان عندنا عشـرة  : (  فتناولته األلسن بالثناء بني العلماء ومشايخ القبائل وأعيان املدن حىت قال فيه السيد املهدي واصفاً إياه 
  )مثل عمر املختار الكتفينا م

هدي السنوسي رفيقا له إىل السودان ولثقة السنوسيني به ولوه شيخا على زاوية القصور باجلبل االخضر، وقد اختاره السيد امل
و قد شارك عمر املختار فترة بقائـه بتشـاد يف   . هـ  ١٣١٧عند انتقال قيادة الزاوية السنوسية اليها فسافر سنة) تشاد(األوسط 

وقـد اسـتقر   . وحول واداي) السودان الغريب، تشاد(اجلهاد بني صفوف ااهدين يف احلرب الليبية الفرنسية يف املناطق اجلنوبية 
ليقضي فترة من حياته معلماً ومبشراً باإلسـالم  ) عني كلكه(مث عني شيخاً لزاوية ، املختار فترة من الزمن يف قرو مناضالً ومقاتالً

  .هـ حيث أسندت اليه مشيخة زاوية القصور للمرة الثانية  ١٣٢١يف تلك األصقاع النائية، وبقي هناك إىل أن عاد إىل برقة سنة 
سـبتمرب   ٢٩فعندما أعلنت إيطاليا احلرب على تركيـا يف  ، املختار حرب التحرير و اجلهاد منذ بدايتها يوماً بيومعاش عمر 

كـان  ، درنة وطرابلس مث طربق وبنغازي واخلمـس ، وبدأت البارجات احلربية بصب قذائفها على مدن الساحل اللييب، م١٩١١
وعندما علم بالغزو اإليطـايل  ، دته من الكفرة حيث قابل السيد أمحد الشريفعمر املختار يف تلك األثناء مقيما يف جالو بعد عو

فيما عرف باحلرب العثمانية اإليطالية سارع إىل مراكز جتمع ااهدين حيث ساهم يف تأسيس دور بنينه وتنظيم حركـة اجلهـاد   
ليت أعقبت انسحاب األتراك من ليبيـا سـنة   وقد شهدت الفترة ا. واملقاومة إىل أن وصل السيد أمحد الشريف قادماً من الكفرة

  .م أعظم املعارك يف تاريخ اجلهاد اللييب١٩١٢
وبعد االنتصار الذي حتقق يف تلك احلرب إىل اجلانب الذي انضمت إليـه  ، ١٩٢٢بعد االنقالب الفاشي يف إيطايل يف أكتوبر 

واضـطر إىل تـرك الـبالد عاهـداً     ، ريس السنوسيتغريت األوضاع داخل ليبيا واشتدت الضغوط على السيد حممد إد. إيطاليا
  .باألعمال العسكرية والسياسية إىل عمر املختار

دفعت مواقف املختار ومنجزاته إيطاليا إىل دراسة كيفية التعامل معه، وتوصلت إىل تعيني غرسياين وهو أكثر جنراالت اجليش 
  . يل يف التاريخ يف وحشيتها وفظاعتها وعنفهاوحشية ودموية ليقوم بتنفيذ خطة إفناء وإبادة مل يسبق هلا مث

م سقطت من الشيخ عمر املختار نظارته، وعندما وجدها أحد جنود الطليـان  ١٩٣٠يف معركة السانية يف شهر أكتوبر عام 
  )اآلن أصبحت لدينا النظارة، وسيتبعها الرأس يوماً ما: (وأوصلها لقيادته، فرائها غراتسياين فقال

م، وبينما كان الشيخ عمر املختار يستطلع منطقة سلنطة يف كوكبة مـن فرسـانه، عرفـت    ١٩٣١عام  سبتمرب من ١١ويف 
احلاميات اإليطالية مبكانه فأرسلت قوات حلصاره وحلقها تعزيزات، واشتبك الفريقني يف وادي بوطاقة ورجحت الكفـة للعـدو   

ت على يده مما شل حركته ائياً، فلم يتمكن من ختلـيص  فأمر عمر املختار بفك الطوق والتفرق، ولكن قُتلت فرسه حتته وسقط
  .نفسه ومل يستطع تناول بندقيته ليدافع عن نفسه

عقدت للشيخ الشهيد حمكمة هزلية صورية يف مركز إدارة احلزب الفاشسيت ببنغازي مساء يوم الثالثاء عند الساعة اخلامسـة  
نطوق احلكم باإلعدام شنقاً حىت املوت، وعندما ترجم له احلكم، قال م، وبعد ساعة حتديداً صدر م١٩٣١سبتمرب  ١٥والربع يف 

  )إنا هللا وإنا إليه لراجعون... ال حكمكم املزيف … إن احلكم إال هللا : ( الشيخ 
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ومن خيترقها .. رأت إدارة السجن أن تسمح جلميع املساجني بتوديعه واجللوس إليه بشرط أال خيترقوا قوانني السجن 
  .فسيتحمل مسؤولية خرقه

والبسمة على ..  عمر املختاراملساجني إىل ساحة السجن حيث سبقهم  مبجرد أن فتحت أبواب الزنازن أسرع
  .والسرور باد على وجهه.. شفتيه 

  ) .. عمر املختار(لقد تذكرت مبرآه صورة مسيه ااهد البطل 
بل تلك اللحظة اليت أظهر فيها من الثبات يف االستجواب ما .. تذكرت تلك اللحظات املريرة اليت مت فيها أسره 

  .. أظهره على أرض املعركة  كان
ملاذا حاربت بشدة متواصلة احلكومة  :ـ القائد اإليطايل ـ عندما سأله قائالغراسياين  لقد تذكرت حديثه مع

..  ما الذي كان يف اعتقادك الوصول إليه؟ :غراتسياينفسأله . .من أجل ديين ووطين: ه عمرأجابف..  لفاشستية؟ا
فسأله . .ألنكم مغتصبون، أما احلرب فهي فرض علينا وما النصر إال من عند اهللا ..إال طردكم  يءال ش: عمرفأجاب 
فأجاب  ..ملا لك من نفوذ وجاه، يف كم يوم ميكنك إن تأمر الثوار بأن خيضعوا حلكمنا ويسلموا أسلحتهم؟ :غراتسياين

خر، ت كلنا الواحد بعد اآلسمنا أن منووبدون جدوى حنن الثوار سبق أن أق…  يءال ميكنين أن أعمل أي ش: عمر
  ..وال نسلم أو نلقي السالح

***  
.. لقد حدثكم صاحيب عن املساواة : بعد أن التفت مجوع املساجني بعمر نظر إليهم نظرة ملؤها احلنان، وقال

 يف فال ميكن لشريعة أن حتفظ العدل وهي ال حتترم التنوع الذي أودعه اهللا.. وأنا ال أجد إال أن أحدثكم عن التنوع 
  .خلقه

   ١)أنزلوا الناس منازهلم:( عن هذا الركن من أركان العدالة، فقال  لقد عرب رسول اهللا 
  ٢ )ليس منا من مل يرحم صغرينا ويعرف شرف كبرينا:(وعرب عنه، فقال

فدخل عليه أصحابه حىت امتأل الس ، فجاء جرير  ،دخل بيتا من بيوته أن رسول اهللا وروي يف تطبيق هذا 
 (:رداءه وقدمه إليه ليجلس عليه ، وقال له عبد اهللا البجلي ، فلم جيد مكانا فقعد على الباب فلف رسول اهللا  بن

                                                                                                                                 
، اختذت مجيـع  )١٣٥٠األول من شهر مجادى األول من عام ( ١٩٣١سبتمرب  ١٦يف صباح اليوم التايل للمحاكمة األربعاء، 

ألف من األهايل ومجيـع   ٢٠الزمة مبركز سلوق لتنفيذ احلكم بإحضار مجيع أقسام اجليش وامليليشيا والطريان، وأحضر التدابري ال
  .املعتقلني السياسيني خصيصاً من أماكن خمتلفة ملشاهدة تنفيذ احلكم يف قائدهم

لني بأزيز جملجل حىت ال يتمكن عمـر  وأحضر الشيخ عمر املختار مكبل األيدي، وبدأت الطائرات حتلق يف الفضاء فوق املعتق
املختار من خماطبتهم، ويف متام الساعة التاسعة صباحاً سلم الشيخ إيل اجلالد، وكان وجهه يتهلل استبشاراً بالشهادة وكله ثبـات  
 وهدوء، فوضع حبل املشنقة يف عنقه، وقيل عن بعض الناس الذين كان على مقربة منه إنه كان يؤذن يف صـوت خافـت آذان  

فَـادخلي  ) ٢٨(ارجِعي إِلَى ربك راضيةً مرضيةً ) ٢٧(﴿ يا أَيتها النفْس الْمطْمئنةُ :الصالة، والبعض قال انه تتمتم باآلية الكرمية 
  ) الفجر) (٣٠(وادخلي جنتي ) ٢٩(في عبادي 

 .يظهر البكاء عند إعدام عمر املختار ل من يبدي احلزن أووسبق إعدام الشيخ أوامر شديدة احلزم بتعذيب وضرب ك
 .وغريه رواه أبو داود )  ١(
 .أمحد بلفظ مقاربرواه حسن صحيح، و: وقال، الترمذيرواه  )  ٢(
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له ، مث لفه  فأخذ جرير الرداء ، ووضعه على وجهه ، وجعل يقبله ويبكي ، متأثرا من إكرام النيب  ،)اجلس على هذا
أكرمك اهللا يا رسول اهللا كما  ،جلس على ثوبك يا رسول اهللاما كنت أل: شاكرا مقدرا ، وقال  ورده إىل النيب 

     ١)إذا أتاكم كرمي قوم فأكرموه(: ميينا ومشاال مث قال  أكرمتين ، فنظر املصطفى 
بالتجاوز عن عثرات أهل الفضل وذوي اهليئات، وتقبل أعذارهم للحفاظ على مرتلتهم وعرب عنه عندما أمر 
   ٢)أقيلوا ذوي اهليئات عثرام إال احلدود:( فقال عز وجل وحقوق الناس،  وشأم إال يف حدود اهللا

ونصرته، وحبه،  باألنصار الذين حازوا اخلري والفضل كله بإيوائهم رسول اهللا  وروي يف تطبيقه وصيته 
ر، فإم أوصيكم باألنصا: (قائال أوصى م رسول اهللا لقد  ..وحب كل من هاجر إليهم ومؤاثرته على أنفسهم

   ٣)كرشي وعيبيت، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي هلم، فاقبلوا من حمسنهم، وجتاوزا عن مسيئهم
ـ تنسف كل ما أراد صاحبك الذي حدثنا عن املساواة أن يقنعنا به؟: قال رجل منا   أنت ـ بكالمك هذا 

موا من املساواة ما فهمها لقد خشيت أن تفه.. ال ـ يا أخي ـ كالمي يكمل كالمه وال ينسفه : قال عمر
  .. الشيوعيون، فتنحرفوا عما تتطلبه الفطرة السليمة من ضرورة التنوع واالختالف 

  وما فعل الشيوعيون؟: قال الرجل
.. لقد تصوروا أن أي متييز بني البشر ـ مهما دفعت إليه الضرورة والفطرة ـ نوعا من أنواع الطبقية  :قال عمر
الطبقية من شأنه أن يضع حداً فاصالً ملا ذخر به تاريخ البشرية من ألوان الصراع، ألن ع من هذا النوحمو وتصوروا أن 

الشيوعية، مرد تلك األلوان إىل التناقض الطبقي الذي نتج عن انقسام اتمع إىل مالكني ومعدمني، فإذا ماقامت 
الوئام والسالم  - حسبها - الصراع، وساد وحولت اتمع إىل طبقة واحدة، زال التناقض الطبقي، واختفت كل ألوان 

  .إىل األبد
  .هذا جيد: قال الرجل
واحلياة ال تقوم إال على الواقع الذي تدعو إليه .. ال من حيث الواقع .. هو جيد من حيث عامل املثل : قال عمر
  .أما املثل اردة فإا سرعان ما تصطدم بصخرة الواقع.. الفطرة السليمة

  .ذلك يظل ما قاله الشيوعيون سليما، ومل يوجد من دعا إىل هذه املثل كدعومومع : قال الرجل
  فهل طبق الشيوعيون ما دعوا إليه؟.. ولكن الشأن يف أن نعيش املثل.. ليس الشأن يف الدعوة للمثل : قال عمر

مللكية اخلاصة، وتأميم يف البلدان االشتراكية نفسها أن إزالة ا ٤العمليالتطبيق لقد أثبت : سكت الرجل، فقال عمر
، وسائل اإلنتاج، مل يقض على التركيب الطبقي، إذ أن تركيباً طبقياً من نوع آخر قد برز إىل الوجود على أساس آخر

  ). اجلهاز احلزيب والسياسي(كان ذلك التركيب هو 
لت عليها أكثر اإلمكانيات والصالحيات اليت تفوق سائر اإلمكانيات اليت حصلقد كان هذا التركيب يتمتع ب

فقد كسب رجال احلزب الشيوعي سلطة مطلقة على مجيع املمتلكات ووسائل اإلنتاج  ..الطبقات على مر التاريخ
                                                

 . رواه الطرباين يف األوسط والكبري )  ١(
 .رواه أبو داود )  ٢(
 .رواه البخاري ومسلم )  ٣(
 .الدكتورة نعيمة شومان، وماركس وحقوق اإلنسان يف اإلسالمإلسالم بني كيرت ا: انظر )  ٤(
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. املؤممة يف البالد، كما كسبوا مركزاً سياسياً يتيح هلم االنتفاع بتلك املمتلكات، والتصرف ا تبعاً ملصاحلهم اخلاصة
كما تنعكس أيضاً يف  ،واملؤسسات الصناعية ووسائل اإلنتاج إىل كل نواحي احلياة ومتتد امتيازام من إدارة الدولة

  .التناقضات الشديدة بني أجور العمال ورواتبهم الضخمة
ولذلك، فإن صراعاً من نوع آخر قد برز إىل الوجود بني الطبقات البديلة ذاا، صراعاً يفوق إىل حد كبري العنف 

  .ال التناقض الطبقي يف التاريخالذي عرفته املاركسية ألشك
وعلى سبيل املثال، فقد مشلت عمليات التطهري تسعة وزراء من أعضاء الوزارة األحد عشر الذين كانوا يديرون 

، واكتسحت ثالثة وأربعني أميناً من أمناء سر منظمة احلزب املركزية الذين ١٩٣٦دفة احلكم يف االحتاد السوفيايت عام 
تقريباً من جمموع % ٦٠ثة ومخسني أميناً، وثالثة من مارشاالت اجليش السوفيايت اخلمسة، وكان يبلغ عددهم ثال

جنراالت السوفييت، ومجيع أعضاء املكتب السياسي الذي أنشأه لينني بعد الثورة، باستثناء ستالني، كما أدت عمليات 
ليونني ونصف وكذلك سبعني عضواً من أصل م ١٩٣٩التطهري إىل طرد مايزيد على مليونني من أعضاء احلزب عام 

  .وبذلك كاد احلزب الشيوعي املطرود يوازي احلزب الشيوعي نفسه. من أعضاء جملس احلزب الثمانني
وقد رأيت .. لقد قدر اهللا يل أن أعيش يف البالد اليت كانت حتمل راية الشيوعية .. صدقت يف هذا : قال الرجل
ففي املرحلة الثانية من عهد ستالني كان .. يف بدأت تتراجع عن مبادئها ك نفسها الشيوعيةاحلكومة بعيين كيف أن 

النظام يف حاجة إىل زيادة اإلنتاج ، ومن مث أعلن ستالني أنه من أراد من العمال ـ بعد وحدة العمل اإلجبارية األوىل 
املعيشية فيشتري أنواعاً من  ـ أن يقوم بوحدة ثانية إضافية فسيكون له عليها أجر إضايف يستطيع به أن حيسن أحواله
  .الطعام أفخر ، أو كميات أكرب ، وأنواعاً من املالبس أرقى مما توفره وحدة العمل اإلجبارية 

، أن الدولة حني احتاجت إىل زيادة اإلنتاج مل جتد وسيلة إليه إال إثارة احلافز الفردي وااللتجاء إليهمث رأيت كيف 
ة نفسها ـ أنه ميكن زيادة اإلنتاج دون االلتجاء للحافز الفردي لفعلت ، خاصة ولو كانت ترى ـ أو تعتقد يف دخيل

وهي متلك احلديد والنار وتستخدمهما ـ بإسراف ـ يف مجيع ااالت ، ذلك أن االلتجاء للحافز الفردي ـ أيا تكن 
ئل بأن امللكية الفردية ليست مربراته اليت تلقى أمام الناس ـ هو تراجع عن أصل من أصول النظرية ، وهو األصل القا

  !شيئاً فطرياً وأن األصل يف الناس هو امللكية اجلماعية
وهلذا، فإن اإلسالم اعترف بالتنوع، وتعاملت تشريعاته مع البشر على أساسه، فال ميكن أن يقوم العدل : قال عمر

  .من غري مراعاة للفوارق اليت فرق اهللا ا بني عباده
  .ال فكاك له منه يف مأزقال حمالة يوقع اإلسالم لتعامل ساولكن هذا : قال الرجل
  وما هو؟: قال عمر

فهم مل يقولوا مبا يقولون به إال انطالقا من رؤية ما .. تبىن كل ما تبناه العنصريون إن هذا سيجعله ي: قال الرجل
  .جعل يف العباد من أنواع الفوارق

  .وتعامل مع كل نوع حبسبه.. ع لقد ميز اإلسالم بني أنواع التنو.. ال : قال عمر
  وكيف تعامل معها اإلسالم؟.. فما أنواع التنوع؟ : قلنا

.. هناك التنوع الفطري اجلبلي الذي جعله اهللا يف عباده من غري اختيار منهم .. هناك نوعان من التنوع : قال عمر
    .. وهناك التنوع الذي نشأ بسبب الكسب واالختيار 
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  ـ التنوع الفطري ١
  ؟هما تريد ب.. فحدثنا عن التنوع األول : اقلن
  أال ترون أن اهللا خلق لكل شيء خصائصه اليت تفرد ا عن غريه؟: قال
  .. بلى : قلنا
  أال ترون من العدل أن يعامل كل شيء مبا تتطلبه طبيعته من معاملة؟: قال
  كيف ذلك؟: قلنا
  .. أنتم تعلمون أن النبات واحليوان كالمها كائنات حية : قال
  .صحيح: قلنا
ونستفيد منهما .. ومع اعتقادنا لتساويهما يف احلياة نتعامل معهما معامالت خمتلفة .. ولكنا مع ذلك : قال

  .بأساليب خمتلفة
بل حنن نعترب كل صنف من النبات واحليوان صنفا قائما بذاته، فنتعامل معه .. ذلك صحيح : قال رجل منا

فنحن حنرق الشوك يف الوقت الذي نضع فيه الورود يف أحسن موضع من .. تحبسب ما تتطلبه طبيعته من متطلبا
  .منازلنا

  .فهذا هو التنوع الفطري: قال
إم يعتقدون أن من البشر أزهارا ينبغي .. إن ما تقوله هو نفس ما يدعيه أصحاب التمييز العنصري : قال الرجل

  .قداموضعها فوق الرؤوس، وأن منهم أشواكا ينبغي أن تداس باأل
فهم كلهم عباد اهللا متساوون يف عبوديتهم .. وال يقول بالتفريق بني اخللق .. اإلسالم ال يقول ذا .. ال : قال

فاهللا ال .. من القوى والطاقات له ـ يتعامل مع كل صنف منهم حبسب ما وهب  مع هذا االعتقادولكنه ـ . .هللا
  .. يكلف النفوس إال ما تسع وتطيق 

لَيس علَى الْأَعمى حرج  ﴿فـ .. القرآن الكرمي كيف اعترب أصحاب العاهات كغريهم من الناس  انظر مثال إىل
ب أَو كُموتيب نأْكُلُوا مأَنْ ت فُِسكُملَى أَنلَا عو جررِيضِ حلَى الْملَا عو جرجِ حرلَى الْأَعلَا عو وتيب أَو كُمائآب وتي

هوأُميب أَو كُماتمع وتيب أَو كُماممأَع وتيب أَو كُماتوأَخ وتيب أَو انِكُموإِخ وتيب أَو كُمات وتيب أَو كُمالوأَخ ت
وا جميعا أَو أَشتاتا فَإِذَا دخلْتم بيوتا فَسلِّموا علَى خالَاتكُم أَو ما ملَكْتم مفَاتحه أَو صديقكُم لَيس علَيكُم جناح أَنْ تأْكُلُ

عت لَّكُملَع اتالْآي لَكُم اللَّه نيبي كةً كَذَلبكَةً طَياربم اللَّه دنع نةً ميحت فُِسكُملُونَ أَنالنور( ﴾)٦١(ق(  
وما ) ٢(أَنْ جاَءه الْأَعمى ) ١(عبس وتولَّى  ﴿:قال تعاىل .. ئر الناس وهم يف وجوب إبالغ الدعوة هلم ـ كسا

  )عبس( ﴾)٤(أَو يذَّكَّر فَتنفَعه الذِّكْرى ) ٣(يدرِيك لَعلَّه يزكَّى 
لضعفَاِء ولَا لَيس علَى ا ﴿:قال تعاىل .. ولكنهم ـ مع هذا ـ رفع عنهم القلم فيما ال يطيقون من التكاليف 

لَى الْما عم هولسرو لَّهوا لحصإِذَا ن جرقُونَ حفنا يونَ مجِدلَا ي ينلَى الَّذلَا عى وضرلَى الْمع اللَّهبِيلٍ وس نم ِسنِنيح
 يمحر قُ) ٩١(غَفُور ملَهمحتل كوا أَتإِذَا م ينلَى الَّذلَا ععِ ومالد نم يضفت مهنيأَعا ولَّووت هلَيع لُكُمما أَحم لَا أَجِد لْت

ع إِنما السبِيلُ علَى الَّذين يستأْذنونك وهم أَغْنِياُء رضوا بِأَنْ يكُونوا مع الْخوالف وطَب) ٩٢(حزنا أَلَّا يجِدوا ما ينفقُونَ 
قُلْ للْمخلَّفني من الْأَعرابِ ستدعونَ إِلَى قَومٍ أُولي  ﴿:، وقال تعاىل )التوبة( ﴾)٩٣(اللَّه علَى قُلُوبِهِم فَهم لَا يعلَمونَ 
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وإِنْ تتولَّوا كَما تولَّيتم من قَبلُ يعذِّبكُم عذَابا أَليما  بأْسٍ شديد تقَاتلُونهم أَو يسلمونَ فَإِنْ تطيعوا يؤتكُم اللَّه أَجرا حسنا
)١٦ (ولَهسرو عِ اللَّهطي نمو جررِيضِ حلَى الْملَا عو جرجِ حرلَى الْأَعلَا عو جرى حملَى الْأَعع سلَي  اتنج لْهخدي

هتحت نرِي مجا تيما أَلذَابع هذِّبعلَّ يوتي نمو ارهالفتح( ﴾)١٧(ا الْأَن(  
جابر بن  وقد ورد يف احلديث عن .. فإن اهللا برمحته يكتب هلم من األجر واجلزاء ما يكتبه لألصحاء .. ومع هذا 
مسريا ، وال قطعتم واديا ، إال كانوا إن باملدينة لرجاال ما سرمت :( يف غزاة ، فقال كنا مع النيب : عبد اهللا ، قال 

   ١)إال شركوكم يف األجر:(ويف رواية، )معكم حبسهم املرض
وال واديا ،  إن أقواما خلفنا باملدينة ما سلكنا شعبا:( ، فقالرجعنا من غزوة تبوك مع النيب : عن أنس، قال و

    ٢)إال وهم معنا ؛ حبسهم العذر
إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل :( عمله وهو يف حياته العادية، فقال  أن اهللا يكتب للمعذور أجر وأخرب 

   ٣)ما كان يعمل مقيماً صحيحاً
فهي يف احلقيقة مفاضالت تكليف ال .. ويقاس على هذا كل ما ورد يف النصوص من أنواع املفاضالت 

  .. مفاضالت جزاء 
  ..  وسيلة إلثارة الشبهات والفنت كثريا ما اختذه الشياطني.. سأضرب لكم يف هذا مثاال مهما 

  . ٤الشك أن الشبهات املثارة يف هذا الباب تعرفوا وحتفظوها.. إنه يف معاملة اإلسالم للمرأة 
  .وهي بالنسبة لنا مواضع شبهة.. فقد فرق اإلسالم بني الرجل واملرأة يف نواح كثرية .. أجل : قال رجل منا

  .. نصف ما أعطى الرجل يف املرياثلقد أعطى اإلسالم املرأة : قال آخر
  ..بل مل يعترب شهادا كشهادة الرجل يف كثري من احملال.. ليس ذلك فقط : قال آخر
   .بل منعها من كثري من الوظائف اليت أتاحها للرجال: قال آخر
.. ال كرامة إم قوم ال قيمة عندهم للمرأة و.. أنا أعرف هذه الشبه، وأعرف من يثريها .. رويدكم : قال عمر

مث يستخدموا بعد ذلك حربا على الدين الوحيد الذي حفظ هلا كرامتها وعزا .. فهم يهينوا كل أصناف اإلهانات 
  .وحقوقها
  .فال تقبل الدعاوى من غري أدلتها.. وحدثنا عن األدلة.. دعنا من احلديث العام : قلنا
ولكين سأبني لكم أسرار التفريق بني .. هللا على النساء ليس يل الوقت الكايف ألحدثكم عن تفاصيل فضل ا: قال

  .. الرجل واملرأة يف املواضع اليت ذكرمت 
  .. سأضرب لكم ـ مثال على ذلك ـ يقرب لكم املسألة 
وأن .. قد تتصورون أن الذكر بذلك أفضل من األنثى .. ففي املرياث تأخذ األم يف العادة نصف نصيب األب 

  .. ثر من األمر برعاية األب األمر برعاية األب أك
                                                

 .رواه مسلم )  ١(
 .رواه البخاري )  ٢(
 .مرواه مسل )  ٣(
 .من هذه السلسلة) رمحة للعاملني(سنرد بالتفصيل عن الشبهات املثارة يف هذا الباب يف رسالة  )  ٤(
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إىل  جاء رجالففي احلديث أن .. فقد ورد يف النصوص احلث على بر األم أكثر من بر األب .. هذا خطأ 
: قال . أمك : مث من ؟ قال  :قال. أمك : يا رسول اهللا ، من أحق الناس حبسن صحابيت؟ قال : فقال ،  رسول اهللا 

  .١مث أبوك: ؟ قال  مث من: قال . أمك : مث من ؟ قال 
  .. بر األم مقدما على بر األب  انظروا كيف اعترب رسول اهللا 

  فلم أنقص نصيبها يف املرياث؟.. ما دام األمر كذلك : قلنا
ومبا أن األب .. والعدالة تقتضي أن تصرف األموال ملن حيتاج إليها .. ألن املرياث مرتبط بالنواحي املالية : قال

  .ألن نفقتها واجبة عليه.. األم، فقد أعطي أكثر منها يف بعض األحوال  أحوج إىل املال من
  ، سدس التركةفإن أبويه يرث كل واحد منهما ..  إذا ترك أوالداً وأباً وأماًومع ذلك، فإن هذا ليس عاما، فامليت 

  )النساء( ﴾)١١(..  حد منهما السدسوَألبويه لكُلِّ وا  ﴿:كما قال تعاىل   ، دون تفريق بني ذكورة األب وأنوثة األم
وسر ذلك أن األب يف هذه احلالة عادة يكون كبري السن، ويكون له من األوالد واألحفاد من ينفق عليه، 

  .فاستوى هو واألم يف املرياث بسبب ذلك
  ؟ )النساء( ﴾)١١(..  ثَيينِللذَّكَرِ مثْلُ حظِّ األُن ..  ﴿:فما تقول فيما ورد يف القرآن من أن : قال رجل منا

والعدالة تقتضي أن يعطى .. فعلى الذكر من األعباء ما ليس على األنثى ..  ٢هو نفس ما قلت يف األم: قال عمر
  .. من تقع عليه األعباء 
 ﴾)٤(..نِحلَةً وآتوا النساَء صدقَاتهِن ﴿:لزوجته، قال تعاىل يدفع املهر أن يف بداية حياته الزوجية فعلى الرجل 

  )النساء(
وإن كانت متتلك من األموال ما ال ميتلكه هو ، فليس من حقه أن  ،ينفق على املرأةأن الرجل بعد الزواج وعلى 

يطالبها بالنفقة على نفسها فضالً عن أن يطالبها بالنفقة عليه ؛ ألن اإلسالم ميزها وحفظ ماهلا ، ومل يوجب عليها أن 
  .تنفق منه 
األقرباء وغريهم ممن جتب عليه نفقتهم ، حيث يقوم باألعباء العائلية النفقة على مكلف بفوق هذا ـ  ـالرجل و

  .  واإللتزامات اإلجتماعية الىت يقوم ا املورث باعتباره جزءاً منه ، أو امتداداً له ، أو عاصباً من عصبته 
كثر موضوعية ، وهى أن الثروة أو املال أو امللك هذه األسباب وغريها جتعلنا ننظر إىل املال أو الثروة نظرة أو

فالدخل هو املال الوارد إىل الثروة ، وليس هو نفس الثروة ؛ حيث متثل الثروة املقدار  ..مفهوم أعم من مفهوم الدخل 
الدخل  وذا اإلعتبار جند أن اإلسالم أعطى املرأة ىف بعض احلاالت نصف الرجل ىف ..املتبقى من الواردات والنفقات 

حتفاظ ذا الدخل دون أن ينقص سوى من حق اهللا كالزكاة ، أما الرجل فأعطاه اهللا الدخل الوارد ، وكفل هلا اال
األكرب وطلب منه أن ينفق على زوجته وأبنائه ووالديه إن كربا ىف السن ، ومن تلزمه نفقتهم من قريب وخادم وما 

املختلفة ؛ مما جيعلنا جنزم أن اهللا فضل املرأة على الرجل ىف الثروة ؛ استحدث ىف عصرنا هذا من اإلجيارات والفواتري 
                                                

فريون أن :( قال  :زاد ابن حبان، )مك ، مث أباك ، مث أدناك أدناكأمك ، مث أ(: ويف رواية هلما  رواه البخاري ومسلم، )  ١(
 )لألم ثلثي الرب

كلية الدراسـات  ، إعداد أمحد حسني خليل حسن، الرد على شبه املتنصرين يف املرياث: رجعنا يف هذا إىل مقال بعنوان )  ٢(
 .موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة.. جامعة األزهر –اإلسالمية 
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  . حيث كفل هلا حفظ ماهلا ، ومل يطالبها بأى شكل من أشكال النفقات
احلال ىف توريث اإلخوة واألخوات ألم ؛ جند أن الشارع  وولذلك حينما تتخلف قضية العبء املاىل كما ه

وإِنْ كَانَ رجلٌ يورثُ كَلَالَةً أَوِ امرأَةٌ ولَه أَخ أَو  ﴿:ألنثى ىف املرياث ، قال تعاىل احلكيم قد سوى بني نصيب الذكر وا
 ي الثُّلُثكَاُء فرش مفَه كذَل نم وا أَكْثَرفَإِنْ كَان سدا السمهنم داحكُلِّ وفَل تفالتسوية هنا ).. النساء( ﴾) ١٢( ..أُخ

الرحم ، وليسوا عصبة ملورثهم حىت يكونوا امتدادا له من هو أصل توريثهم هنا  سببهاور واإلناث ىف املرياث بني الذك
  .دون املرأة ، فليست هناك مسئوليات أو أعباء تقع على كاهله ذا اإلعتبار

ك أربع حاالت هناف ..لعلماء والباحثني حقائق قد تذهل الكثريين لوباستقراء حاالت ومسائل املرياث انكشف 
هناك حاالت كثرية جدا و .. ٢أضعاف هذه احلاالت ترث املرأة مثل الرجلوهناك ..  ١فقط ترث املرأة نصف الرجل

  .٤هناك حاالت ترث املرأة وال يرث نظريها من الرجالو. . ٣ترث املرأة أكثر الرجل 
وما .. ادة املرأة نصف شهادة الرجلولكن ما تقول فيما ورد يف القرآن من أن شه.. وعينا هذا : قال رجل منا

فمر  ،يف أضحى أو فطْر إىل املصلى خرج رسول اهللا : أبو سعيد اخلدري قالورد تعليال له يف احلديث الذي رواه 
: قلن، )يا معشر النساء ، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل احلازم من إحداكن(: على النساء ، فقال
فذلك (: قال. .بلى: قلن، )أليس شهادة املرأة مثل نصف شهادة الرجل؟(: قال وعقلنا يا رسول اهللا؟ وما نقصان ديننا

                                                
األب واألم وال يوجـد أوالد وال  . .البنت مع إخواا الذكور ، وبنت اإلبن مع ابن اإلبـن  : وذلك يف احلاالت التالية )  ١(

 .األخت ألب مع إخواا الذكور. .األخت الشقيقة مع إخواا الذكور . .زوج أو زوجة 
أخوات مع اإلخوة واألخوات ألم  . .األخ واألخت ألم  ..األب واألم ىف حالة وجود اإلبن : وذلك يف احلاالت التالية )  ٢(

زوج وأم وأخـتني ألم   ..األب مع أم األم وابن اإلبن. )  .مع عدم وجود احلاجب ( البنت مع عمها أو أقرب عصبة لألب  ..
ركة بأن يكـون هـو   انفراد الرجل أو املرأة بالت. .وأخ شقيق على قضاء عمر فإن األختني ألم واألخ الشقيق شركاء ىف الثلث 

وأيضاً  لو ترك أبـا  . الوارث الوحيد ، فريث اإلبن إن كان وحده التركة كلها تعصيبا ، والبنت ترث النصف فرضاً والباقى رداً 
زوج مع األخت الشقيقة ؛ فإـا  . .وحده فإنه سريث التركة كلها تعصيباً ولو ترك أما فسترث الثلث فرضاً والباقى رداً عليها 

ولو تركت .ا لو كانت ذكراً ، مبعىن لو تركت املرأة زوجا وأخا شقيقا فسيأخذ الزوج النصف ، والباقى لألخ تعصيباً ستأخذ م
األخت ألم مع األخ الشقيق ، وهذا إذا تركت املرأة زوجا وأما . .زوجاً وأختاً فسيأخذ الزوج النصف واألخت النصف كذلك 

واألخت ألم السدس ، والباقى لألخ الشـقيق تعصـيبا وهـو    ، نصف واألم السدس وأختا ألم وأخا شقيقا ؛ فسيأخذ الزوج ال
، ١٩٤٣لسنة  ٧٧من القانون  ٣١ذوو األرحام ىف مذاهب أهل الرحم ، وهو املعمول به ىف القانون املصرى ىف املادة . .السدس 

تركة بينهم بالتساوى كـأن يتـرك   وهو إن مل يكن هناك أصحاب فروض وال عصابات فإن ذوى األرحام هم الورثة وتقسم ال
  . .فكلهم يرثون نفس األنصبة ) بنت بنت ، وابن بنت ، وخال ، وخالة ( املتوىف 

الزوج ، (هناك ستة ال حيجبون حجب حرمان أبدا وهم ثالثة من الرجال ، وثالثة من النساء ، فمن الرجال باإلضافة إىل أن 
 )لبنت ، واألم الزوجة ، وا( ن ومن النساء ) واإلبن ، واألب

أختني ألب ؛ يرثـان أكثـر مـن    . .البنت مع أعمامها . .الزوج مع ابنتيه  ..الزوج مع ابنته الوحيدة : من أمثلة ذلك )  ٣(
 ..األخوين ألب 

 فإن بنت اإلبن سترث السدس، ىف حني لو أن املـرأة ) زوجاً وأباً وأماً وبنتاً وبنت ابن ( لو ماتت امرأة وتركت مثلما  )  ٤(
  .تركت ابن ابن بدالً من بنت اإلبن لكان نصيبه صفراً ؛ ألنه كان سيأخذ الباقى   تعصيباً وال باقى

فإن األخت ألب سترث السدس ، ىف حني لـو كـان األخ ألب   ) زوجاً وأختاً شقيقة وأختاً ألب ( لو تركت امرأة ومثلما 
 .يقة والباقى لألخ ألب وال باقىبدالً من األخت مل يرث ؛ ألن النصف للزوج والنصف لألخت الشق
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    ١)فذلك من نقصان دينها(: قال. .بلى: قلن، )أليس إذا حاضت مل تصلّ ومل تصم ؟ ..من نقصان عقلها
فذكر من بينها قوة عضالت .. أرايتم لو أن طبيبا ذكر القدرات اجلسمية للرجل واملرأة : ابتسم عمر، وقال

هل تراكم .. وأنه لذلك ميكنه أن يتحمل من اجلهد البدين ما ال تتحمله املرأة .. الرجل مقارنة بقوة عضالت املرأة 
  أم أنكم تؤلبون عليه اخلصومة، وتعتربونه حمتقرا للمرأة؟.. توافقونه على ذلك، وترونه ناصحا 

  .ها بأم أعيننافهذه حقيقة نرا.. بل نراه ناصحا : قلنا
  .ومع ذلك ميكنكم أن تقولوا بأن من النساء من يفوق الرجال قوة: قال
  .والشاذ ال يقاس عليه.. ولكنه يف حكم الشاذ .. ذلك صحيح : قلنا
فال ينبغي .. وبىن عليها حكما .. فقد أخرب عن حقيقة علمية واقعية غالبة..  فهكذا حتدث رسول اهللا : قال

  .من النساء فقوي، أو من شذ من الرجل، فضعفالرد عليه مبن شذ 
وقد مسعنا قارئا يقرأ قوله .. فقد كنت يف يوم من األيام مع طبيب ملحد .. أما إن قلت ذلك : قال رجل منا

ترضونَ من الشهداِء أَنْ تضلَّ  واستشهِدوا شهِيدينِ من رِجالكُم فَإِنْ لَم يكُونا رجلَينِ فَرجلٌ وامرأَتان ممن ﴿:تعاىل 
مث .. وقد تعجبت إذ رأيت الطبيب ينصرف بكليته إىل اآلية ..  )٢٨٢:البقرة ( ﴾ إِحداهما فَتذَكِّر إِحداهما الْأُخرى

  .مث سرعان ما يعلن إسالمه.. يسأل عنها 
  ..   ٢عد حبوث طويلة ـ اكتشف هذه احلقيقة وعندما سألته عن سر هذا التغري املفاجئ أخربين بأنه ـ ب

وهي حقيقة ال شك ..  احلديث يشري إىل غلبة العاطفة والرقة على املرأةإن ف.. باإلضافة إىل هذا : قال عمر
املرأة تغلب العاطفة على العقالنية، وذلك على عكس الرجل ، الذي تغلب عقالنيته وحساباته العقالنية ف.. فيها

  .ميادين العاطفة بال حدود وبال حساباتيف إهلية ، وحكمة بالغة ، ليكون عطاء املرأة رمحة ذا التمايز وىف ه.. عواطفه
فنقص العقل الذي أشار إليه احلديث الشريف هو وصف لواقع تتزين به املرأة السوية وتفخر به ، ألنه يعىن غلبة 

نب بسالح العاطفة وسلطان االستضعاف أهل احلزم يغلأن النساء  أخرب ولذلك .. عاطفتها على عقالنيتها اردة
                                                

 .رواه البخاري ومسلم )  ١(
 BBCوشـبكة   CNNونشرت نتائجهـا علـى شـبكة    ) سيدين ـ أستراليا (ففي دراسة حديثة قام ا علماء يف  )  ٢(

احلمل جيعل الذاكرة أقـل،  ( Pregnancy does cause memory loss, study says: اإلخبارية بعنوان الدراسة
أثبتت الدراسة أن احلمل يتسبب بضعف ذاكرة النساء، وأن هذه احلالة تستمر لفترة ما بعد الوالدة أحيانـاً  ). تقول ذلكالدراسة 

  . حيث يتسبب احلمل يف تناقص طفيف يف عدد خاليا الذاكرة لدماغ األم احلامل
ما وجدناه هو (:  CNNشبكة قالت جوليا هنري، وهي إحدى العامالت على البحث من جامعة نيوساوث ويلز بسيدين، ل
قد تعجـز املـرأة   (: وأضافت ٩أن اهود الذهين املرتبط بتذكر تفاصيل جديدة أو أداء مهام متعددة املراحل، يصاب باضطراب

إـا   :وقالت هنـري  )احلامل مثالً عن تذكّر رقم جديد، لكنها ستستعيد بسهولة األرقام القدمية اليت كانت تطلبها على الدوام
مشل مسحاً لقدرات النساء الذهنية قبـل   احبث ١٢، مساعدة الدكتور بيتر ريندل، بوضع هذه الدراسة باالعتماد على حتليل قامت

  .الوالدة وبعدها
ولفتت إىل أن النتائج تشري إىل احتمال استمرار حالة االضطراب هذه بعد الوالدة لعام كامل أحيانـاً، دون أن تؤكـد بـأن    

غري أن الدراسة مل حتدد أسباب هذه الظاهرة، نظراً للحاجة . .الفترة بسبب احلاجة إىل املزيد من األحباثالوضع يتحسن بعد تلك 
إىل إجراء املزيد من الفحوصات املخربية املعمقة، وإن كانت قد استعرضت جمموعة من السيناريوهات احملتملة، ويف مقدمتها تبدل 

 .شهرمونات اجلسد والتغير السريع يف منط العي



 ٤٨٣ 

ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب :( واأللباب من عقالء الرجال، وخيترقن بالعواطف الرقيقة أمنع احلصون 
   )الرجل احلازم من إحداكن

  الذي ذكره احلديث؟) نقص الدين(وما تقول يف : قال الرجل
فعندما سألت النسوة رسول .. املذموم ، بل إنه الواقع احملمود واملمدوح  هو اآلخر وصف الواقع غري: قال عمر

عن املقصود من نقصهن يف الدين ، حتدث عن اختصاصهن برخص يف العبادات تزيد على الرخص اليت  اهللا 
املرض  فالنساء يشاركن الرجال يف كل الرخص اليت رخص فيها الشارع من إفطار الصائم يف.. يشاركن فيها الرجال

 يزدن عن الرجال يف رخصمث .. إىل إباحة احملرمات عند الضرورات.. إىل قصر الصالة ومجعها يف السفر.. والسفر
 ض و النفساءن خاصةوإفطار املرضعة ، عند احلاجة ، يف شهر .. من مثل سقوط فرائض الصالة والصيام عن احلي
  .. رمضان

ـُ ـَى عزائمه ، فإن التزام النساء ذه  وإذا كان اهللا سبحانه وتعاىل حيب أن ت ـُؤت ـَى رخصه كما حيب أن ت ؤت
  ..  ١ الرخص  الشرعية هو الواجب املطلوب واحملمود ، وفيه هلن األجر والثواب

املرأة كالضلع إن ذهبت تقيمها كسرا وإن تركتها استمتعت ا (فما تقول فيما قاله حممد من أن : قال الرجل
   ٢)على عوج

احلديث فيه اإلرشاد إىل مالطفة :( فقد قال تعليقا على هذا احلديث .. أقول فيه ما قال الشوكاين : رقال عم
النساء والصرب على ما ال يستقيم من أخالقهن، والتنبيه على أن خلقن على تلك الصفة اليت ال يفيد معها التأديب وال 

   ٣)لتأنيب واملخاشنةينجع عندها النصح، فلم يبق إال الصرب واحملاسنة وترك ا
  ما يعين الشوكاين بقوله هذا؟: قال الرجل
فمن ..  ٤الرجال عن طبيعة النساء حىت ال خيطئوا يف التعامل معهن يف هذا احلديث خيرب رسول اهللا : قال عمر

نظار، مع أن لكل من أكرب أسباب املشاكل العائلية تعامل الرجل مع املرأة وكأا رجل ، وتعامل املرأة مع الرجل ذا امل
منهما أسلوب تفكريه اخلاص الذي قد يتناقض مع أسلوب اآلخر، تناقضا حتتاج إليه احلياة الستمرارها، كما حتتاج 

  .الذرة إىل اجلمع بني تناقضات إلكتروناا وبروتوناا
  ؟ذم للمرأةال حيمل أي هذا احلديث أنت تقصد أن : قال الرجل
إن القوس منحين الشكل، فليس يف ذلك أي ذم للقوس، بل هو وصف : القائل بل هو كقول .. أجل : قال عمر

  .له، ودليل على مجاله، ولو وصف باالستقامة لكان وصفا لغري القوس
فكذلك املرأة تقتضي منها طبيعتها ، وفطرا األنثوية والعاطفة اليت جبلت عليها أن متيل معها حيث متيل، فلذلك 

لها مراعيا طبيعتها، كمن يسري يف منعرجات ومنحنيات حيتاج إىل السري كما تقتضي تلك أرشد الرجل ألن مييل ملي
  :املنحنيات واملنعرجات، وقد نظم بعضهم هذا املعىن فقال

                                                
 .وغريها.. ى قاطرجي. د  –شبهات حول حقوق املرأة يف اإلسالم : انظر )  ١(
 .حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وإسناده جيد:، وقالالترمذيرواه  )  ٢(
 .٦/٣٥٨:نيل األوطار )  ٣(
 )سرة برؤية مقاصديةفقه األ(من سلسلة ) العالج الشرعي للخالفات الزوجية(انظر التفاصيل املرتبطة ذا يف  )  ٤(



 ٤٨٤ 

  هي الضلع العوجاء لست تقيمها     أال إن تقومي الضلوع انكسارها
  جتمع ضعفا واقتدارا على الفـىت      أليس عجيبا ضعفها واقتدارها

يف حل الكثري من اخلالفات الزوجية، بل يف  اكبري اهلذه املعرفة دورقد رأيت من خالل الواقع والتجربة أن و
وقد ورد يف اآلثار ما يدل على استخدام هذه املعرفة يف هذا السبيل، فقد قدم جرير بن عبد اهللا  ..الوقاية من وقوعها

إين آليت ، إين ألقى مثل ما تلقى منهن : قال فقال عمر ، هن على عمر فشكا إليه ما يلقى من النساء من سوء أخالق
: فقال عبد اهللا بن مسعود، إمنا انطلق ينظر إىل فتام أو خيطب إليهم: الناس أشتري منهم الدابة أو الثوب فتقول املرأة 

لع فأقمه فإن استقام إمنا هي من ضلع فخذ الض(: أو ما تعلم أن شكا إبراهيم من سوء يف خلق سارة فأوحى اهللا إليه
فأوحى  اهللا إليه إمنا هي من ضلع، فارفق ا أما ترضى أن تكون نصيبك من (: ، ويف رواية)وإال فالبسها على ما فيها

   ١)املكروه
   ٢)ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة:( فما تقول فيما ورد يف احلديث : قال الرجل
  ؟٣أتدري املراد باألمر هنا: قال عمر
  .ويقصد به كل أمر.. هو عام : لقال الرج
بل يقصد به أمورا خاصة بدليل أن الشريعة أتاحت للمرأة أمورا كثرية أجازت أن تكون ولية .. ال : قال عمر

فاملسلمون جممعون على أن اإلسالم قد سبق كل الشرائع الوضعية واحلضارات اإلنسانية عندما أعطى للمرأة ذمة .. فيها
والوالية املالية واالقتصادية من .. سلطاناً على أمواهلا مثلها يف ذلك مثل الرجل سواء بسواءمالية خاصة ، ووالية و

  .أفضل الواليات والسلطات يف اتمعات اإلنسانية
واملسلمون جممعون على أن للمرأة والية على نفسها ، تؤسس هلا حرية وسلطانا يف شؤون زواجها، عندما يتقدم 

  ..تران ا ، وسلطاا يف هذا يعلو سلطان وليها إليها الراغبون يف االق
إن أيب زوجين من ابن أخيه لريفع يب خسيسته : - يعين للنيب صلى اهللا عليه وسلم  - أن فتاة قالت ففي احلديث 

ت إين قد أجز! يا رسول اهللا : وأنا كارهة فأرسل النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل أبيها فجاء فجعل األمر إليها ، فقالت 
   ٤)ما صنع أيب ، ولكن أردت أن أعلّم النساء أن ليس لآلباء من األمر شيء

وأصبحت . املرأة حىت أصحبت تعرف حقها ، وتريد أن تعرف األخريات عليه اإلسالم بكيف ارتفع انظروا 
                                                

 .رواه ابن أيب شيبة واحلاكم )  ١(
 .رواه البخاري و النسائي و الترمذي )  ٢(
نفـراً قـد   فقد روي يف مناسبته أن .. أجاب بعضهم على الشبهات املرتبطة ذا احلديث بذكر املناسبة اليت ورد فيها  )  ٣(

لن يفلح قـوم  :(  فقال . امرأة: فقالوا  )من يلي أمر فارس؟: ( ل اهللا قدموا من بالد فارس إىل املدينة املنورة ، فسأهلم رسو
  )ولوا أمرهم امرأة

وهي نبوءة نبوية قد حتققـت   -مالبسات ورود احلديث جتعله نبوءة سياسية بزوال ملك فارسوقد ذكروا بناء على هذا أن 
  .. السياسي العام أكثر منه تشريعاً عاماً حيرم والية املرأة للعمل  -بعد ذلك بسنوات 

يف هذا احلـديث يـذكر سـنة     مبناسباا، فالنيب  ولكنا مع احترامنا هلذا نرى أنه ال ينبغي ختصيص أحاديث الرسول 
 .اجتماعية دلت عليه األدلة الكثرية

 .النسائي رواه )  ٤(



 ٤٨٥ 

  ..تستطيع أن تشكو إذا هضم حقها ، وجتد من يسمع هلا ويعطيها إياه 
إن زوج بريرة كان عبداً يقال له مغيث، كأين أنظر إليه خلفها يطوف : قالباس، ابن عويف حديث آخر عن 

أال تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثاً؟ فقال : للعباس  ودموعه تسيل على حليته ، فقال رسول اهللا 
  .١ال حاجة يل فيه: ال إمنا أشفع قالت : تأمرين ؟ قال ! يا رسول اهللا : لو راجعته ؟ فقالت : هلا رسول اهللا 

  .. مل يكن له سلطة على هذه املرأة، فيفرض عليها شيئا خيصها ..  حىت رسول اهللا .. انظر 
  .. فاألمر إذن ال يراد به هذا 

املسلمون جممعون و.. فللرجل أن جيعل أمر البيت بيد زوجته .. وال يراد به كذلك أي سلطة للمرأة يف بيتها 
فصل أنواع وهو ي رسول اهللا فقد قال .. اية وسلطاناً يف بيت زوجها ، وىف تربية أبنائهاعلى أن للمرأة والية ورع

كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ، فاألمري الذي على الناس راع عليهم وهو مسؤول عنهم ، :( وميادين الواليات
ه وهى مسئولة عنهم ، أال فكلكم والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم واملرأة راعية على بيت بعلها وولد

   ٢)راع وكلكم مسؤول عن رعيته
فلها أن تكون مديرة أو وزيرة أو .. وال يراد به كذلك أي سلطة قد متارسها املرأة يف جمتمعها مما هلا القدرة فيه 

  .أي منصب من مناصب املسؤولية اليت يكون لقدراا جمال فيها
  .أنت تفرغه من حمتواه..  احلديث فأنت تنفي بقولك هذا معىن: قال الرجل
ما ال  فمن اخلطأ أن حنمل كالم رسول اهللا .. بل أحصره يف حمتواه .. أنا ال أفرغه من حمتواه .. ال : قال عمر

  .ومن اجلرم أن نضرب الشريعة بالشريعة.. حيتمل 
  فما نوع األمر الذي تنهى املرأة عن توليه؟: قال الرجل
وقد ذكر القرآن من النساء من .. والنساء خيتلفن .. نه كل أمر ال يتناسب مع طبيعتهالقد ذكرت لك أ: قال عمر

فأثىن عليها وعلى  - وهى امرأة  - لقد حتدث القرآن الكرمي عن ملكة سبأ .. تولني املناصب الرفيعة، وأثىن عليهن 
قَالَت يا أَيها الْملَأُ أَفْتونِي  ﴿:قال تعاىل .. دية واليتها للوالية العامة، ألا كانت حتكم باملؤسسة الشورية ال بالوالية الفر

 وندهشى تتا حرةً أَمعقَاط تا كُنرِي مي أَمالنمل( ﴾)٣٢(ف(  
ألنه قد ـ وهو رجل  - ذم فرعون مصر ـ وهي امرأة ـ  انظروا يف الوقت الذي أثىن فيه القرآن على ملكة سبأ

قَالَ فرعونُ ما أُرِيكُم إِلَّا ما أَرى وما أَهديكُم إِلَّا سبِيلَ  ﴿:، قال تعاىل عامة وسلطة صنع القرارانفرد بسلطان الوالية ال
 ادشغافر( ﴾)٢٩(الر(  
  ولكن الفقهاء مع ذلك متفقني على أنه ليس للمرأة أن تتوىل الواليات العامة؟: قال الرجل 

.. بل ال تتوفر يف كثري من الرجال .. تدعي قدرات خاصة ال تتوفر يف املرأة ألن الواليات العامة تس: قال عمر
  .. لعل أقلها هو ما جبلت عليه طباع أكثر الناس على عدم الثقة يف قدرة النساء على تويل هذا املنصب 

 واتأمل  .. اإلسالم فإن الواقع التارخيي منذ أقدم العصور كان وال يزال متفقاً مع هذا الذي قررته شريعة..  انظروا 
                                                

 .اخلمسة إال مسلماًرواه )  ١(
 .رواه البخاري ومسلم )  ٢(



 ٤٨٦ 

أن النساء الالئي تبوأن هذا  ونستجد  ، يف أمساء من نصبوا ملوكاً أو رؤساء لدوهلم منذ أقدم العصور إىل يومنا هذا
وها هي ذي الواليات املتحدة اليت يب بنساء العامل أن يطالنب حبقوقهن، مل  .   . املركز اليزدن على عدد أصابع اليدين

جنحت يف أن تصل إىل بل مل نسمع عن امرأة   ، منذ فجر والدا إىل اليوم  ، واحدة تولت الرئاسة فيهانسمع عن امرأة 
  .ارشح للرئاسة فيهالت

فقد رأيت الكثري من الفقهاء يذهب إىل حترمي عمل املرأة خارج .. ولكن األمر ال يتوقف عند هذا : قال الرجل
  .بيتها حترميا مطلقا
فعمل املرأة املرهق خارج بيتها يضرها ويضر .. من قال هذا فإن هناك بعض احلق فيه بغض النظر ع: قال عمر

  .. أسرا أكثر مما ينفعها 
  .ها قد صرحت أخريا مبا كنت تضمر: صاح الرجل

ما تقول يف املرأة اليت تترك رضيعها يتلوى جوعا وعطشا، مث تذهب لتلبس لباس الشرطة : ابتسم عمر، وقال
  أهذا تصرف نبيل يف تصورك يتناسب مع طبيعة املرأة؟.. ؟ وتطارد ارمني
  .مث تذهب هي لعملها.. ميكن للمرأة أن تسلم ابنها للحاضنة : قال الرجل
  كيف تترك عملها وحتضن أوالد الناس؟.. واحلاضنة : قال عمر

  .وهي تنال أجرا عليها من الناس.. احلضانة هي عملها : قال الرجل
ويكون عملها هو حضانته وتربيته فهي أحن عليه من .. ملاذا ال تبقى املرأة مع ابنها .. اخللط؟ فلم هذا : قال عمر

  ؟١كل أحد
  ولكن اتمع يشل نصفه بذلك؟: قال الرجل
  أال ترى أن اتمعات املعاصرة تشكو من البطالة؟: قال عمر

  .. أجل : قال الرجل
إن ذلك .. مث تترك سائر األعمال للرجال .. تبط ن وبقدران فلم ال يكتفى من أشغال النساء مبا ير: قال عمر

  .. ويوفر للنساء الفرصة لالنشغال مبا أودعه اهللا فطرن .. سيقضي على احملالة على البطالة 
.. فأرادت أن حتول منها لعبة تتسلى ا.. إن البشرية نتيجة الطمع واحلرص مل ترض للمرأة ما رضيه اهللا هلا 

  . ٢مث سخرا فيما شاءت هلا أهواؤها من أعمال ال تتناسب مع كرامتها وقدراا.. ثتها عن العمل فلذلك حد

                                                
وأن ، لصحة العاملية أن كل طفل مولود حيتاج إىل رعاية أمه املتواصلة ملدة ثالث سنوات على األقـل يئة اهلتقرير ذكر  )  ١(

فقدان هذه الرعاية يؤدي إىل اختالل الشخصية لدى الطفل كما يؤدي إىل انتشار جرائم العنف الذي انتشر بصـورة مريعـة يف   
أة للمرتل وطلبت من مجيع حكومات العامل أن تفرغ املرأة وتدفع هلا راتبـاً  اتمعات الغربية وطالبت هذه اهليئة املوقرة بتفريغ املر

  .شهرياً إذا مل يكن هلا من يعوهلا حىت تستطيع أن تقوم بالرعاية الكاملة ألطفاهلا
طـاء  وقد أثبتت الدراسات الطبية والنفسية أن احملاضن وروضات األطفال ال تستطيع القيام بـدور األم يف التربيـة وال يف أع  

 )عمل املرأة يف امليزان، للبار: انظر. (الطفل احلنان الدافق الذي تغذيه به
إن املرأة يف الغرب جتد نفسها جمـربة علـى   :( نقالً عن كريستيان سانيس مونيتور ١٤/١٠/١٤٠٠يف ) املدينة(نشرت  )  ٢(

إن حال املرأة األمريكيـة  : ( الدكتورة ميخائيل  وتقول نفس الة على لسان) العمل خارج البيت لتحقق ما يطلبه منها اتمع 
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  نراك خرجت باحلديث عن املرأة عن التنوع؟: قلنا
  .. هذا منوذج عن تعامل اإلسالم مع التنوع الفطري .. مل أخرج .. ال : قال عمر

نتج عنه خطر .. وهذا خطأ كبري .. ساواة بني الرجل واملرأة لقد انتشر بني الناس، ولفترة طويلة ما يسمى بامل
فال .. فاملرأة اليت نريد أن نساويها بالرجل سنقضي على خصائصها وشخصيتها لتتحول بعد ذلك إىل مسخ .. كبري 

  .. وال هي امرأة .. هي رجل 
وقد كنت .. ل إىل هذا ومل يكن قصدي من سؤالك إال الوصو.. فقد صدقت .. أما إن قلت ذلك : قال الرجل

  .١طبيبا، ورأيت من الفروق بني الرجل واملرأة ما يؤيد ما ذكرت

                                                                                                                                 
وتنقل الة املذكورة رأي الدكتورة آمال رسام وهو أن دور املرأة خمتلف عن دور الرجل وإن ذلك مشاهد على ) خميب لآلمال 

  .مدى التاريخ ويف كل مكان وزمان حىت يف أمريكا اليوم
 .من هذه السلسلة) رمحة للعاملني(ت املثارة حوله يف رسالة وسنرى التفاصيل الكثرية املرتبطة ذا وبالشبها

هيكل املرأة اجلسدي خيتلـف  ف ، تكوين الرجلخمالف لأن كيان املرأة النفسي واجلسدي الكثرية أثبتت الدراسات الطبية  )  ١(
  .رجلن كل خلية من خاليا جسم املرأة ختتلف يف خصائصها وتركيبها عن خاليا الإعن هيكل الرجل ، بل 

ستون مليون مليون خليـة يف جسـم   .. وإذا دققنا النظر يف اهر هالنا أن جند الفروق واضحة بني خلية الرجل وخلية املرأة 
هذه خلية رجل وهذه خلية امرأة ، كل خلية فيهـا موسـومة   : اإلنسان ومع هذا فإن نظرة فاحصة يف اهر تنبئك اخلرب اليقني 

  .طابع األنوثةمبيسم الذكورة أو مطبوعة ب
واخلاليا إىل مستوى األنسجة واألعضاء وجـدنا الفـروق اهلائلـة    ) الكروموسومات ( وإذا ارتفعنا من مستوى الصبغيات 

فعضالت الفىت مشدودة قوية وهو عريض املنكبني واسع الصدر ضيق البطن صـغري احلـوض   .. الواضحة بني الذكورة واألنوثة 
وينمـو  .. يتوزع الدهن جسمه توزيعاً عادالً وطبقة الدهن يف الغالب األعم حمدودة بسيطة ..  نسبياً ال أرداف له وال عجز كبري

بينما جند عضـالت  .. شعر العانة متجهاً حنو السرة كما ينمو شعر عذاريه وينمو شعر ذقنه وشاربه ويغلظ صوته ويصبح أجش 
فيه خالياً من احلفر والنتوءات الواضحة املتعاقبة الـيت ال   امرغوبالفتاة رقيقة ومكسوة بطبقة دهنية تكسب اجلسم استدارة وامتالء 

  ترتاح العني لرؤيتها 
وال تقتصر هذه الطبقة الدهنية على استدارة اجلسم وستر ما يعتوره من حفر أو نتوءات بل أن بعض املناطق اخلاصـة حتظـى   

هما شكل نصف كرة ، وكذلك منطقة الزهرة واالليتـان  بنصيب وافر منها مثل الثديني اللذين يكربان ويستديران ويتخذ كل من
ويتسع احلوض متخذاً شكالً مناسباً يتفق مع العمل الـذي خصـص لـه    . وكما يستدير الفخذان وغريمها من مواضع خاصة 

سـلية  ويكتمل منو أعضاء التناسل الباطنة كالرحم واملبيض الذي يقوم بعملية االبياض السابقة للطمث وكـذلك األعضـاء التنا  
الظاهرة كالشفرين الكبريين ويتخذ كل منهما شكله وحجمه وقوامه وبنيانه وموضعه يف البالغ ويظهر الشعر يف منطقة الزهـرة  

  .واإلبطني وينعم الصوت بعد أن كان مصبوغاً بصبغة الطفولة 
يتفق مع حسن ونعومة ونضـارة  وغرض كل هذه التغيريات يف الفتاة اكتساب مجال املنظر ورشاقة القوام ونضارة الطلعة مما 

  .األنوثة وكلها عوامل قوية لإلغراء
وختتلف األعضاء التناسلية للرجل واملرأة اختالفاً يعرفه كل إنسان فللمرأة رحم منوط به احلمل فإن مل يكـن محـل فـدورة    

الية كما هلا وظيفة تغذية الطفل وللمرأة أثداء هلا وظيفة مج. حىت حتمل أو تتوقف احلياة اجلنسية للمرأة ) حيض ( شهرية وطمث 
ليس هذا فحسب ولكن تركيب العظام خيتلف يف الرجل عن املرأة يف القوة .. منذ والدته إىل فطامه بأحسن وأنظف وأليق غذاء 

  .واملتانة ويف الضيق والسعة ويف الشكل والزاوية 
عن حوض الرجل بالنسبة املرأة خيتلف حوض ، فبرياًوإذا نظرنا حلوض املرأة مثالً وجدناه خيتلف عن حوض الرجل اختالفاً ك

فنمو اجلـنني يف احلـوض   .. لقيامه بوظيفة هامة إضافية تتطلب منه بعض الضروريات الالزمة اليت ال حيتاج إليها حوض الرجل 
الـيت يسـهل   وطرق تغذيته وحفظه مث مروره بتجويف احلوض ومن خمرجه وقت الوالدة مما يستلزم بعض التغيريات والتعديالت 
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معها إمتام الوالدة بالنسبة لألم والطفل وتنحصر كل هذه التغيريات يف أن يكون جتويف حوض السيدة أوسع وأقصر ، وأن تكون 

  .عظامه أرق وأقل خشونة وأبسط تضاريساً
الظاهرة واخلفية  الصة أن أعضاء املرأة الظاهرة واخلفية وعضالا وعظامها ختتلف إىل حد كبري عن تركيب أعضاء الرجلاخلو

  .كما ختتلف عضالته وعظامه يف شدا وقوة حتملها 
سـتاذ  أل )مبادئ علم التشريح ووظائف األعضاء(حملمد علي البار، وهو نقلها بدوره عن كتاب ) عمل املرأة يف امليزان: (انظر

 .علم التشريح الدكتور شفيق عبد امللك
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  ـ التنوع الكسيب ٢
  ما تريد به؟.. فحدثنا عن التنوع الثاين.. حدثتنا عن التنوع األول : قلنا
ر اإلنسان ما دام هذا والعاقل هو الذي حيترم اختيا.. وإمنا يرتبط بالكسب .. التنوع الثاين ال يرتبط بالفطرة : قال

  .االختيار ال يضر مبصاحل اآلخرين
  ما تعين؟: قلنا
مثل القائم على حدود اهللا واملداهن :(  فقد قال رسول اهللا .. لقد ورد يف احلديث ما يوضح هذا املعىن : قال

ان الذين يف أسفلها ، فك فيها كمثل قوم استهموا على سفينة يف البحر، فأصاب بعضهم أعالها ، وأصاب بعضهم
لو أنا  :ال ندعهم يصعدون فيؤذونا ، فقالوا :أسفلها إذا استقوا من املاء مروا على من فوقهم فقال الذين يف أعالها

ن يتركوهم وما أرادوا هلكوا مجيعا وإن أخذوا على أيديهم جنوا وجنوا إخرقنا يف نصيبنا خرقا ومل نؤذ من فوقنا ، ف
   ١)مجيعا

  .كنا مل نفهم قصدك منهفهمنا احلديث ل: قلنا
فالبد أن .. فإن كان يف السفينة طبقتني .. أن احلياة تقتضي التنوع  يف هذا احلديث خيربنا رسول اهللا : قال

  .. فال ميكن أن جيتمع اجلميع يف طبقة واحدة.. حيل بعض الركاب يف أسفلها وبعضهم يف أعالها 
.. ومنهم من ينصرف للصناعات .. ن الناس من ينصرف للعلوم فم.. وهكذا احلياة فال بد أن يتنوع الناس فيها 

وهو الَّذي  ﴿:لقد أشار القرآن إىل هذا، فقال .. وال حرج فيه .. وكل ذلك حمترم .. ومنهم من ينصرف للمكاسب 
ي مف كُملُوبيل اتجرضٍ دعب قفَو كُمضعب فَعرضِ والْأَر فلَائخ لَكُمعج فُورلَغ هإِنقَابِ والْع رِيعس كبإِنَّ ر اكُما آت

 يمحاألنعام( ﴾)١٦٥(ر(  
ولكن احلرج يف أن يظلم بعضهم بعضا، أو يبغي بعضهم على بعض، أو يتكرب بعضهم على بعض، أو يستغل 

  .. بعضهم قدراته ليضرب ا غريه 
ولكنه مل حيترمه فيما يرتبط .. يب املرتبط باملعايش واألرزاق اإلسالم احترم التنوع الكس.. نعم : قال رجل منا

  .باألفكار واملذاهب وامللل والنحل
امسع إىل القرآن الكرمي وهو .. بل مل يوجد يف دين الدنيا احترم كل ذلك كما فعل اإلسالم : ابتسم عمر، وقال

ولَولَا دفْع اللَّه الناس بعضهم بِبعضٍ ..  ﴿:ل تعاىل قا.. يقرر اجلهاد يف سبيل اهللا يف سبيل محاية املعتقدات املختلفة 
ي نم نَّ اللَّهرصنلَيا وريكَث اللَّه ما اسيهف ذْكَري اجِدسمو اتلَوصو عبِيو عاموص تمدلَه زِيزع لَقَوِي إِنَّ اللَّه هرص٤٠(ن(﴾ 

  )احلج(
أَفَنجعلُ  ﴿:أمل تر يف القرآن هذه العبارة .. ولكن اإلسالم يفرق بني الناس على أساس أديام : قال الرجل

 نيرِمجكَالْم نيملسي  ﴿:وهذه العبارة ) .. القلم( ﴾)٣٥(الْمف ينفِْسدكَالْم اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينلُ الَّذعجن أَم
جن ضِ أَمارِ الْأَركَالْفُج نيقتلُ الْموهذه العبارة ) .. ص( ﴾)٢٨(ع:﴿  ملَهعجأَنْ ن ئَاتيوا السحرتاج ينالَّذ ِسبح أَم

من العبارات وغريها ) .. اجلاثية( ﴾)٢١(كَالَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات سواًء محياهم ومماتهم ساَء ما يحكُمونَ 
                                                

 .رواه أمحد والبخاري والترمذي )  ١(
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  اليت توحي بالتفرقة بني الناس على أساس أفكارهم وسلوكهم؟
بل فوق ذلك فإن القرآن الكرمي أخرب أن اهللا تعاىل ال يقبل إال اإلسالم، قال .. صدق اهللا العظيم : قال عمر

  )آل عمران( ﴾)٨٥(آخرة من الْخاسرِين ومن يبتغِ غَير الْإِسلَامِ دينا فَلَن يقْبلَ منه وهو في الْ ﴿:تعاىل
. يا رب، أنا الصالة: جتيء األعمال يوم القيامة، فتجيء الصالة فتقول :(  ويف احلديث قال رسول اهللا 

: مث جييء الصيام فيقول. .إنك على خري : فيقول. يا رب، أنا الصدقة: فتجيء الصدقة فتقول. .إنك على خري : فيقول
إنك على خري، مث جييء : مث جتيء األعمال، كل ذلك يقول اهللا تعاىل. .إنك على خري : فيقول. أنا الصيامأي يا رب ، 
، )إنك على خري، بك اليوم آخذ وبك أعطي: فيقول اهللا تعاىل. .يا رب، أنت السالم وأنا اإلسالم : اإلسالم فيقول
  ١)آل عمران( ﴾)٨٥(دينا فَلَن يقْبلَ منه وهو في الْآخرة من الْخاسرِين ومن يبتغِ غَير الْإِسلَامِ  ﴿:قال اهللا يف كتابه
  فاإلسالم ال حيترم التنوع املكتسب إذن؟: قال الرجل
أال ترى .. فتخظئتك له ال تعين إال نصيحتك له .. فرق بني احترامك لرأي اآلخر، وبني ختطئتك له : قال عمر

مث حيترمهم يف أن يترك لكل واحد منهم الفرصة يف أن جييب اإلجابة اليت .. تحن تالميذه يسأهلم أن األستاذ عندما مي
أم أنك تريد من األستاذ أن .. وحيترم نفسه بعد ذلك حينما يضع لكل واحد منهم العالمة اليت يستحقها .. يشاء 

  وبني اد واهلازل؟.. يسوي بني املخطئ واملصيب 
  .مر خمتلفولكن األ: قال الرجل
وأعطاهم من العقول ما يعون به .. لقد وضع اهللا كل وسائل اهلداية للخلق .. ليس خمتلفا .. ال : قال عمر

  .وبعد ذلك أخرب أنه سيحاسبهم على أساس ذلك الكسب.. مث ترك هلم الفرصة يف الكسب الذي يبغونه .. احلقائق
  ولكن ذلك سيلغي التنوع الفكري والديين؟: قال الرجل
  .ويدخلوا يف دين اهللا أفواجا.. كل هدف اإلسالم أن يرى البشر مجيعا احلقائق بأعينهم ليؤمنوا ا : قال عمر

  .وال يقر به.. فاإلسالم يلغي التنوع إذن : قال الرجل
هل ترى األستاذ النصوح يود .. ال التنوع الزائف .. التنوع الذي يريده اإلسالم هو التنوع الصحيح : قال عمر

  .يكون يف تالميذه املقصر واجلاهل حبجة احترام التنوع يف تالميذه أن
  .. ال : قال الرجل
  فما التنوع الذي يريده األستاذ من تالميذه؟: قال عمر

  .هو تنوع املواهب والتخصصات والقدرات: قال الرجل
  .. خر ال يرضاه لكن التنوع اآل.. فهذا هو التنوع اإلجيايب الذي يريده اإلسالم من البشر : قال عمر

  .تقصد أن املسلم يضيق باآلخر: قال الرجل
ويتمىن من كل قلبه أن يعرض عن جهله ليقبل على اهللا .. ويأسف له .. املسلم النصوح حيزن لآلخر : قال عمر

ك علَى فَلَعلَّك باخع نفْس ﴿:لقد ذكر اهللا ذلك، فقال .. وحال ورثته  لقد كان هذا حال رسول اهللا .. بكليته
 ،)٨:فاطر( ﴾فَال تذْهب نفْسك علَيهِم حسرات  ﴿:، وقال )الكهف( ﴾)٦(آثَارِهم إِنْ لَم يؤمنوا بِهذَا الْحديث أَسفًا 

                                                
 .اه أمحدرو )  ١(



 ٤٩١ 

  )٣:الشعراء( ﴾ لَعلَّك باخع نفْسك أَال يكُونوا مؤمنِني ﴿:، وقال )١٢٧:النحل( ﴾وال تحزنْ علَيهِم  ﴿:وقال 
  أال ترى أن هذا احلزن والضيق يلجئه إىل استعمال العنف يف سبيل إجلاء اآلخر إىل اإلسالم؟: قال الرجل
ومن يفعل .. واحلب ال يفرض بالعنف .. فاإلسالم حب .. ال ميكن أن يدخل الناس اإلسالم بالعنف : قال عمر

  .. ذلك خيرج الناس من اإلسالم، وال يدخلهم فيه 
أناس من أبناء األنصار قد ـ وهم من اليهود ـ كان يف بين النضري أنه  د حصل يف عهد رسول اهللا لق
ال  ﴿:فأراد أهلوهم املسلمون منعهم من الرحيل معهم فأنزل اهللا عزوجل  ،بسبب تربيتهم بني ظهراين اليهود ١ودوا

الْغ نم دشالر نيبت ينِ قَدي الدف اها إِكْرلَه امصفثْقَى ال انالْو ةوربِالْع كسمتاس فَقَد بِاللَّه نمؤيو بِالطَّاغُوت كْفُري نفَم ي
يملع يعمس اللَّهالبقرة( ﴾)٢٥٦( و(  
  فهل احترم املسلمون هذا؟: قال الرجل
  ..  ٢ شاهد على ذلكوالتاريخ أكرب.. وما كان هلم إال أن حيترموا .. أجلهم : قال عمر

هل الذمة، يهوداً ونصارى، قدم أل.. عصر الرسالة  أي من .. ه األوىل من بدايتإن التاريخ يشهد أن اإلسالم 
وعندما  ..موقفاً منفتحاً رمست من خالله تقاليد العالقة بني املسلمني وغري املسلمني، ووضعت أصوهلا ونظّمت صيغها

التالية مضت معها هذه التقاليد واألصول والصيغ تعمل يف جمرى العالقات  مضت حركة التاريخ صوب العصور
فإنه مل يتجاوز أن يكون شذوذاً على القاعدة ازدادت ، االجتماعية، وما حدث بني احلني واحلني من خروج عليها 

  .تأكيداً مبرور األيام
هـ لنصارى جنران، ذلك العهد  ٩عام يف أعقاب غزوة تبوك  إىل العهد الذي كتبه الرسول  - مثال  - انظروا 

قد جاء ل .. الذي ميثل قمة من قمم العدل والسماحة واحلرية، والذي مل يفرض عليهم فيه سوى جزية عينية متواضعة
وال يؤاخذ أحد ..  ومن سأل منهم حقاً فبينهم النصف غري ظاملني وال مظلومني.. ولنجران وحاشيتهم جوار اهللا (: فيه

أبداً، حىت يأيت اهللا بأمره إن نصحوا وأصلحوا  وعلى ما يف هذه الصحيفة جوار اهللا وذمة النيب . .رمنهم بظلم آخ
  .٤وقد دخل يهود جنران يف هذا الصلح .. ٣)فيما عليهم
والسنني ) هـ  ٧( لعدد من التجمعات اليهودية يف مشال اجلزيرة ، بعد غزوة خيرب  العهود اليت كتبها ومن 
أما بعد، فقد نزل علي رسلكم (: وقد جاء فيه..  إىل بين جنبة مبقنة القريبة من أيلة على خليج العقبةهده عاليت تلتها؛ 

راجعني إىل قريتكم، فإذا جاءكم كتايب هذا فإنكم آمنون لكم ذمة اهللا وذمة رسوله، وإن رسول اهللا غافر لكم سيئاتكم 
وإن عليكم ريع ما أخرجت .. اركم مما منع منه نفسهوكل ذنوبكم، ال ظلم عليكم وال عدى، وإن رسول اهللا ج

                                                
كانت املرأة تكون مقْالة، فتجعل على نفسها إن عاش هلا ولـد أن  : بن عباس قالاعن سبب ودهم روى أبو داود يف  )  ١(

ال إِكْراه في الـدينِ قَـد    ﴿:الندع أبنائنا فأنزل اهللا عزوجل: تهوده، فلما أجليت بنو النضري، كان فيهم من أبناء األنصار، فقالوا
بثْقَى تالْو ةوربِالْع كسمتاس فَقَد بِاللَّه نمؤيو بِالطَّاغُوت كْفُري نفَم يالْغ نم دشالر ني ـيملع يعمس اللَّها ولَه امصف٢٥٦( ال ان(﴾ 
 )البقرة(

مـن موقـع   .. عماد الدين خليـل . د. بقلم أ، )اريخشهادة الت(نقلنا املعلومات التارخيية الواردة هنا من مقال بعنوان  )  ٢(
 )اإلسالم اليوم(

 .، والبالذري)الطبقات الكربى(كتاب يف حممد بن سعد رواه  )  ٣(
 .فتوح البلدان: البالذري  )  ٤(



 ٤٩٢ 

واغتزل نساؤكم، وإنكم برئتم بعد من كل جزية أو سخرة، فإن مسعتم وأطعتم ) مراكبكم(خنلكم وصادت عروككم 
أن يكرم كرميكم ويعفو عن مسيئكم، وأن ليس عليكم أمري إال من أنفسكم أو من أهل رسول  فإن على رسول اهللا 

  )..اهللا
  )إن هلم الذمة وعليهم اجلزية وال عداء.. (): بين غاديا(جلماعة أخرى من اليهود تدعى  وكتب

  .كما كتب لبين عريض كتاباً آخر حيدد فيه ما عليهم أن يدفعوا للمسلمني لقاء محايتهم هلم وعدم ظلمهم إياهم
ليهم مائة دينار يف كل رجب إم آمنون بأمان اهللا وأمان حممد، وأن ع(: وكتب ألهل جرباء وأذرح من اليهود

   ١)وافية طيبة، واهللا كفيل عليهم بالنصح واإلحسان للمسلمني، ومن جلأ إليه من املسلمني
من حتويل هذه التجمعات اليهودية إىل مجاعات من املواطنني يف الدولة اإلسالمية  وبذلك متكن الرسول 

  . حيتمون بقوا وسلطاا، ويتمتعون بعدهلا ومساحتهايدفعون هلا ما تفرضه عليهم من ضرائب نقدية أو عينية، و
ولقد ظل اليهود ـ والنصارى بطبيعة احلال ـ كمواطنني وليسوا كتالً سياسية أو عسكرية ـ ميارسون 
حقوقهم يف إطار الدولة اإلسالمية ال ميسسهم أحد بسوء، وعاد بعضهم إىل املدينة، بدليل ما ورد عن عدد منهم يف 

  . ويف مغازي الواقدي، ام سرية ابن هش
كان يعامل اليهود بعد غزوة خيرب  وهناك الكثري من الروايات والنصوص التارخيية اليت تدل على أن الرسول 

، وعلى هذا النحو عومل )أن ال يفنت اليهود عن يهوديتهم(ـ بروح التسامح، حىت إنه أوصى عامله معاذ بن جبل ب
  .  بدفع اجلزية، وبقوا متمسكني بدين آبائهميهود البحرين؛ إذ مل يكلّفوا إال

تنفيذاً يف عهدهم شهد اتمع اإلسالمي فقد .. على هذا املنهج  الراشدوناخللفاء استمر ..  بعد وفاة النيب 
فلقد كان العصر اجلديد ، يف العالقات اإلنسانية بني املسلمني وغريهم ال يقل تفرداً وتألقاً عما شهده عصر الرسالة 

صر الفتوح واالمتداد اإلسالمي يف مشارق األرض ومغارا، وكانت مساحات واسعة من األراضي اليت بلغها ع
  .اإلسالم تضم حشوداً كبرية من اليهود والنصارى واوس والطوائف الدينية األخرى

من األجناس واألديان لقد أصبح اتمع اإلسالمي حبركة الفتح هذه جمتمعاً عاملياً ضم جناحيه على أعداد كبرية 
  .واألقوام واجلماعات واملذاهب والفرق واالجتاهات

: شهاداته ذا الصدد يف كتابه املعروفوهو غري مسلم كما تعرفون ـ  –) توماس أرنولد(السري لقد ذكر 
الذي يتضمن حتليالً مدعماً بالوثائق والنصوص للصيغ و) The Preaching to Islamالدعوة إىل اإلسالم (
  .إلنسانية اليت اتبعها اإلسالم يف تعامله مع أبناء املذاهب األخرىا

ملا قدم أهل احلرية املال املتفق عليه ذكروا صراحة أم إمنا دفعوا هذه اجلزية على شريطة .. :(يقول يف كتابه هذا 
أبرمها أهايل املدن  أن مينعونا وأمريهم البغي من املسلمني وغريهم، وكذلك حدث أن سجل خالد يف املعاهدة اليت

  )فإن منعناكم فلنا اجلزية وإال فال(: ااورة للحرية قوله
وميكن احلكم على مدى اعتراف املسلمني الصريح ذا الشرط من تلك احلادثة اليت وقعت يف حكم اخلليفة 

أن  - تيجة ملا حدثن - ملا حشد اإلمرباطور هرقل جيشاً ضخماً لصد قوات املسلمني كان لزاماً على املسلمني: عمر
                                                

 .٣٠ـ  ١/٢/٢٨الطبقات : ابن سعد  )  ١(



 ٤٩٣ 

فلما علم بذلك أبو عبيدة قائد العرب كتب إىل عمال املدن ، يركزوا كل نشاطهم يف املعركة اليت أحدقت م 
إمنا رددنا عليكم (: املفتوحة يف الشام يأمرهم أن يردوا عليه ما جيب من اجلزية من هذه املدن، وكتب إىل الناس يقول

من اجلموع، وإنكم قد اشترطتم علينا أن مننعكم، وإنا ال نقدر على ذلك، وقد رددنا أموالكم ألنه بلغنا ما مجع لنا 
، وبذلك ردت مبالغ طائلة من مال )عليكم ما أخذنا منكم وحنن لكم على الشرط، وما كتبنا بيننا إن نصرنا اهللا عليهم

ا ونصركم عليهم ـ أي على الروم ـ فلو ردكم اهللا علين(: الدولة، فدعا املسيحيون بالربكة لرؤساء املسلمني وقالوا
   ١)أخذوا كل شيء بقي لناكانوا هم مل يردوا شيئاً و

وعن نواحي نشاطهم منذ أن صاروا رعية ، يكشف تاريخ النساطرة عن ضة رائعة يف احلياة الدينية:( وقال 
إذ كان السواد األعظم من  ويضطهدوا تارة أخرى؛ ،وكان أكاسرة الفرس يدللون هذه الطائفة تارة ..للمسلمني

أفرادها يقيمون يف واليات هؤالء األكاسرة، بل مروا حبياة أشد من هذه خطورة، وخضعوا ملعاملة خشنة قاسية حني 
  .جعلتهم احلرب بني فارس وبيزنطة عرضة لشك الفرس فيهم، بأم كانوا ميالئون أعداءهم من املسيحيني

يف عهد اخللفاء قد مكنهم من أن يسريوا قدماً يف سبيل أعماهلم التبشريية  ولكن األمن الذي نعموا به يف بالدهم
  . يف اخلارج، فأرسلوا البعوث الدينية إىل الصني واهلند، وارتقى كل منهم إىل مرتبة املطرانية يف القرن الثامن امليالدي

ملسيحية يف آسيا، حىت إذا جاء ويف العصر نفسه تقريباً رسخت أقدامهم يف مصر، مث أشاعوا فيما بعد العقيدة ا
  . القرن احلادي عشر كانوا قد جذبوا عدداً كبرياً ممن اعتنقوا املسيحية من بني التتار

وإذا كانت الطوائف املسيحية األخرى قد أخفقت يف إظهار مثل هذا النشاط القوي، فليس هذا اإلخفاق خطأ 
ع مجيعهم على السواء، وكانت فضالً عن ذلك تصدهم عن أن املسلمني؛ إذ كانت احلكومة املركزية العليا تتسامح م

  . يضطهد بعضهم بعضاً
، وهو أسقف نسطوري، قد أغرى ملك الفرس بأن يدبر اضطهاداً )برصوما(ويف القرن اخلامس امليالدي كان 

  .ميالً إىل مبادئهمعنيفاً للكنيسة األرثوذكسية، وذلك بإظهار نسطور مبظهر الصديق للفرس، وإظهار مبادئه بأا أكثر 
من رجال الكنيسة األرثوذكسية مع عدد ضخم من العلمانيني، قد ذُحبوا يف هذا ) ٧٨٠٠(إن عدداً يبلغ : ويقال
وقام خسرو الثاين باضطهاد آخر لألرثوذكس بعد أن غزا هرقل بالد فارس، وذلك بتحريض أحد اليعاقبة . االضطهاد

  . هرون مبظهر العطف وامليل إىل البيزنطينيالذي أقنع امللك بأن األرثوذكس سوف يظ
ولكن مبادئ املسلمني على خالف غريهم؛ إذ يظهر لنا أم مل يألوا جهداً يف أن يعاملوا كل رعاياهم من 

مثال ذلك أنه بعد فتح مصر استغل اليعاقبة فرصة إقصاء السلطات البيزنطية ليسلبوا . .املسيحيني بالعدل والقسطاس
سهم، ولكن املسلمني أعادوها أخرياً إىل أصحاا الشرعيني بعد أن دلل األرثوذكس على ملكيتهم األرثوذكس كنائ

   ٢)هلا
ومما يدل على أن حتول املسيحيني إىل اإلسالم ـ يف مصر ـ مل يكن راجعاً إىل االضطهاد، ما وقفنا عليه من (

ي البطريركية متتع املسيحيون باحلرية التامة يف إقامة الشواهد التارخيية األصلية، وهو أنه يف الوقت الذي شغر فيه كرس
                                                

 .٧٩، ص  ١٩٧١مكتبة النهضة ، القاهرة ـ  ٣الدعوة إىل اإلسالم ، ترمجة وتعليق حسن إبراهيم حسن ورفاقه ، ط )  ١(
 .٨٨ـ  ٨٦ص : الدعوة إىل اإلسالم )  ٢(



 ٤٩٤ 

شعائرهم، وسمح هلم بإعادة بناء كنائسهم، بل ببناء كنائس جديدة، وختلّصوا من القيود اليت حتمت عليهم أن يركبوا 
    ١)معينة ومنحوا امتيازات، احلمري والبغال، وحوكموا يف حماكمهم اخلاصة، على حني أُعفي الرهبان من دفع اجلزية 

  .وهي شهادة تدعمها كل الوثائق التارخيية.. توماس أرنولد هذه أمثلة بسيطة عن الشهادات اليت ذكرها 
  .. قارنوا هذه النماذج املشرفة مبا يفعله املتسلطون املستبدون 

 لقد أُكرهت مصر على انتحال النصرانية، ولكنها هبطت بذلك إىل حضيض االحنطاط(: غوستاف لوبونقال 
وكان البؤس والشقاء مما كانت تعانيه مصر اليت كانت مسرحاً لالختالفات .. الذي مل ينتشلها منه سوى الفتح العريب

وكان أهل مصر يقتتلون ويتالعنون بفعل تلك االختالفات، وكانت مصر، اليت أكلتها ، الدينية الكثرية يف ذلك الزمن 
حتقد على سادا الروم، وتنتظر ساعة حتريرها من براثن قياصرة االنقسامات الدينية وأكها استبداد احلكام، 

    ٢)القسطنطينية الظاملني
ويف صميمها جمادالت كالمية شغلت فكر األمة واستهلكت ، ثارت حول الديانة النصرانية (: الندوي وقال

وانتهاب واغتيال، وحولت وحتولت يف كثري من األحيان إىل حروب دامية، وقتل وتدمري وتعذيب ، وإغارة ، ذكاءها 
املدارس والكنائس والبيوت إىل معسكرات دينية تتنافس، وأقحمت البالد يف حرب أهلية، وكان أشد مظاهر هذا 
  . اخلالف الديين ما كان بني نصارى الشام والدولة الرومية، وبني نصارى مصر، أو بني امللكانية واملنوفيسية بلفظ أصح

بني يف القرنني السادس والسابع حىت صار كأنه حرب بني دينني متنافسني، أو كأنه وقد اشتد اخلالف بني احلز
وشهدت مصر من الفظائع ما تقشعر .. إا ليست على شيء: خالف بني اليهود والنصارى، كل طائفة تقول لألخرى

األشقياء حىت يسيل الدهن من منه اجللود، فرجال كانوا يعذّبون مث يقتلون إغراقاً، وتوقد املشاعل وتسلط نارها على 
   ٣)اجلانبني إىل األرض، ويوضع السجني يف كيس مملوء من الرمال ويرمى به يف البحر، إىل غري ذلك من الفظائع

على سبيل املثال، ) م٦١٠(وحدث بني اليهود والنصارى ما هو أشد هوالً، ففي السنة األخرية من حكم فوكاس 
اكية، فأرسل اإلمرباطور قائده أبنوسوس ليقضي على ثورم، فذهب وأنفذ عمله بقسوة أوقع اليهود باملسيحيني يف أنط

  . نادرة، فقتل الناس مجيعاً، قتالً بالسيف، وشنقاً وإغراقاً وتعذيباً ورمياً للوحوش الكاسرة
املؤرخ وهذه واحدة من مناذج التعامل بني الطرفني يوردها ، وحدث ذلك بني اليهود والنصارى مرة بعد مرة 

يف أيام فوقا ملك الروم بعث كسرى ملك فارس جيوشه إىل بالد الشام ومصر فخربوا (: ، قالاملصري املقريزي
كنائس القدس وفلسطني وعامة بالد الشام، وقتلوا النصارى أمجعهم، وأتوا إىل مصر يف طلبهم، وقتلوا منهم أمة كبرية، 

ليهود يف حماربة النصارى وختريب كنائسهم، وأقبلوا حنو الفرس من وسبوا منهم سبياً ال يدخل حتت حصر، وساعدهم ا
، فنالوا من النصارى كل منال، وأعظموا النكاية فيهم، وخربوا هلم كنيستني يف القدس، وأحرقوا أماكنهم ، كل مكان 

  ...وأسروا بطريك القدس وكثرياً من أصحابه
وجيدد ما خربه ، طنطينية ليمهد ممالك الشام ومصر وكان هرقل قد ملك الروم، وغلب الفرس، مث سار من قس

                                                
 .١٣٠ص : الدعوة إىل اإلسالم )  ١(
 .٣٣٦م ، ص  ١٩٥٦، دار إحياء الكتب العلمية ، القاهرة ـ  ٣حضارة العرب ، ترمجة عادل زعيتر ، ط )  ٢(
 .٣٠ـ  ٢٩ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني ، ص  )  ٣(



 ٤٩٥ 

الفرس، فخرج إليه اليهود من طربية وغريها وقدموا له اهلدايا اجلليلة، وطلبوا منه أن يؤمنهم وحيلف هلم على ذلك، 
ءه فأمنهم وحلف هلم، مث دخل القدس وقد تلقاه النصارى باألناجيل والصلبان، فوجد املدينة وكنائسها خراباً، فسا

ذلك، وأعلمه النصارى مبا كان من ثورة اليهود مع الفرس، وأم كانوا اشد نكاية هلم من الفرس، وحثوا هرقل على 
الوقيعة م وحسنوا له ذلك، فاحتج عليهم مبا كان من تأمينه هلم وحلفه، فأفتاه رهبام وبطاركتهم وقسيسوهم بأنه ال 

أبادهم مجيعهم فيها، حىت مل يبق يف ممالك الروم مبصر ، باليهود وقيعة شنعاء  جرم عليه يف قتلهم، فمال إىل قوهلم وأوقع
   ١)والشام منهم إال من فر واختفى

أما ما فعله النصارى باملسلمني عندما متكنوا منهم، فيكفي أن نشري إىل ما نفذته السلطة والكنيسة االسبانيتني عن 
غرناطة، وما فعلته قوى : ندلس بعد سقوط آخر معاقلهم السياسيةطريق حماكم التحقيق مع بقايا املسلمني يف األ

االستعمار الصلييب يف آسيا وإفريقية مع الشعوب اإلسالمية عرب القرون األخرية، وما تفعله القيادات اإلفريقية النصرانية 
  . مع املسلمني

عقيداً واتساعاً، وأخذت منحنيات ، حني ازداد اتمع اإلسالمي تيف العصر األموي والعصور العباسية التالية
اإلبداع احلضاري تزداد صعوداً واطراداً، وتزداد معها املؤسسات اإلدارية نضجاً ومنواً، أخذ املوقف من غري املسلمني 

  .يتألق باملزيد من صيغ التعامل اإلنساين أخذاً وعطاء
ارى وجموساً وصابئة، وأتاحوا لقد فتح املسلمون ـ قواعد وسلطة ـ صدورهم لغري املسلمني يهوداً ونص

للعناصر املتميزة من هؤالء وهؤالء احتالل مواقعهم االجتماعية والوظيفية يف إطار من مبدأ تكافؤ الفرص، مل تعرفه أمة 
  .من األمم عرب تاريخ البشرية كله

ذا اجلانب أو لقد ساهم غري املسلمني يف صنع احلضارة اإلسالمية وإغنائها، دومنا أي عقد أو حساسيات من ه
ذاك، كما فُتح الطريق أمامهم للوصول إىل أعلى املناصب، بدءاً من الكتابة يف الدواوين وانتهاء مبركز الوزارة اخلطري 
نفسه، وأُتيح ألبناء األديان واملذاهب األخرى أن يتحركوا يف ساحات النشاط االقتصادي واملايل حبرية تكاد تكون 

عوا مبستويام االجتماعية مبا يوازي قدرام على العمل والنشاط، وملؤوا ذا وذاك مساحة مطلقة، فنموا ثروام وارتف
واسعة يف ميدان النشاط االقتصادي واملايل جنباً إىل جنب مع مواطنيهم املسلمني، بل إن بعض األنشطة املالية 

يف اال الثقايف من نصيبهم، وكما واالقتصادية كادت تصبح من اختصاص أهل الكتاب، متاماً كما كانت الترمجة 
  .كانت بعض الوظائف اإلدارية والكتابية يف اال اإلداري من نصيبهم كذلك

لقد استجاب املسلمون للتحدي االجتماعي، وكانوا يف ، إنه جمتمع تكافؤ الفرص واحلرية العقدية واالنفتاح 
انتقاله إىل الرفيق األعلى أن يكونوا رفقاء بأهل م، وهو يوصيهم قبل  معظم األحيان عند حسن ظن رسوهلم 

  .الذمة
أقام الذميون :( يتحدث عن تلك الفترة من التاريخ اإلسالمي )تاريخ العرب املطول(فيليب حيت يف كتابه يقول 

ة والسريانية يف مزارعهم ومنازهلم الريفية، ومتسكوا بتقاليدهم الثقافية، وحافظوا على لغام األصلية؛ فكانت هلم اآلرامي
ويف املدن تقلد النصارى واليهود مناصب هامة يف دوائر .. لغة يف سوريا والعراق، واإليرانية يف فارس، والقبطية يف مصر

                                                
 .٣٦ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني ، ص : نقال عن )  ١(



 ٤٩٦ 

  .املال والكتابة واملهن احلرة، ومتتعوا يف ظل اخلالفة بقسط وافر من احلرية، ونالوا كثرياً من التساهل والعطف
كتلك اليت جرت يف بالط معاوية وعبد امللك، وقد ألقى تيموتاوس بطريك  وشهد بالط العباسيني مناقشات

كذلك حتدرت إلينا رسالة ، دفاعاً عن النصرانية أمام املهدي، ال يزال حمفوظاً نصه إىل اليوم ) م ٧٨١(النساطرة يف سنة 
  )..اسن اإلسالم والنصرانيةيف حضرة املأمون يف مقابلة بني حم) م ٨١٩(للكندي تصرح أا بيان ملناقشة جرت سنة 

وكان للعهدين القدمي واجلديد من الكتاب املقدس ترمجات عربية معروفة، وهناك أخبار تذكر أن رجالً يدعى 
ولدينا ما يثبت أيضاً أقساماً  ..كان قد ترجم التوراة إىل العربية منذ والية هارون الرشيد) أمحد بن عبد اهللا بن سالم(

  .نقلت إىل العربية يف القسم األخري من القرن السابع من التوراة كانت قد
وكان للمتقي وزير .. مث إننا نعرف وزراء نصارى قاموا يف الشطر الثاين من القرن التاسع منهم عبدون بن صاعد(

  .نصراين، كما كان ألحد بين بويه وزير آخر
وقد نال أمثال هؤالء النصارى من ، نياًأما املعتضد فقد جعل يف املكتب احلريب جليش املسلمني رئيساً نصرا

وكانت أكثرية أطباء اخللفاء أنفسهم من ... أصحاب املناصب العالية ما ناله زمالؤهم املسلمون من اإلكرام والتبجيل
  . أبناء الكنيسة النسطورية

قات الودية بني حلماية النساطرة، وهي توضح مدى العال) م  ١١٣٨( وقد نشر أخرياً براءة منحها املكتفي سنة 
  .رجال اإلسالم الرمسيني وبني رجال النصرانية

ومن أعجب الظواهر يف حياة النصرانية يف ظل اخللفاء، أنه كان هلا من القوة والنشاط ما دفع ا إىل التوسع (
  )..فافتتحت هلا مراكز تبشريية يف اهلند والصني

، ارى بالرغم مما يف بعض اآليات القرآنية من تنديد مولقد لقي اليهود من حماسن املسلمني فوق ما لقيه النص 
أن أكثر الصيارفة وأرباب البنوك ) م٩٨٥(وقد وجد املقدسي سنة . .والسبب أم كانوا قليلي العدد فلم يخش أذاهم
  . يف سورية يهود، وأكثر الكتبة واألطباء نصارى

وكان هلم يف بغداد  ..ود يف الدولة مراكز هامةونرى يف عهد عدد من اخللفاء وأخصهم املعتضد أنه كان لليه
، )م١١٦٩(وقد زار هذه املستعمرة بنيامني التطيلي حوايل سنة . .مستعمرة كبرية ظلت فيها مزدهرة حىت سقوط املدينة

فوجد فيها عشر مدارس للحاخامني، وثالثة وعشرين كنيساً، وأفاض بنيامني يف وصف احلفاوة اليت القاها رئيس 
ورئيس امللة اإلسرائيلية، وقد كان لرئيس احلاخامني  البابليني من املسلمني، بصفته سليل بيت داود النيب اليهود 

  .هذا من السلطة التشريعية على أبناء طائفته ما كان للجاثليق على مجيع النصارى
وكان إذا خرج إىل ،  وقد روى إنه كانت له ثروة ومكانة وأمالك طائلة فيها احلدائق والبيوت واملزارع اخلصبة

املثول يف حضرة اخلليفة ارتدى املالبس احلريرية املطرزة، وأحاط به رهط من الفرسان، وجرى أمامه ساع يصيح 
   ١..)أفسحوا درباً لسيدنا ابن داود (: بأعلى صوته

يوبيون واملماليك الفاطميون واأل: وما يقال عن العصرين األموي والعباسي، ميكن أن يقال عن العصور اليت تلتهما
والعثمانيون، لوال بعض ردود األفعال الغاضبة اليت اعتمد فيها العنف ألول مرة بسبب من مواقف عدائية معلنة اختذا 

                                                
 .٤٣٨ـ  ٤٣٢/  ٢ م ، ١٩٦٥، دار الكشاف ، بريوت ـ  ٤تاريخ العرب املطول ، ط )  ١(



 ٤٩٧ 

هذه الفئة أو تلك من أهل الكتاب، فماألت خصوم املسلمني، ووضعت أيديها بأيدي الغزاة الذين قدموا إلبادم 
  .لتدمري عقيدم وإزالة ملكهم من األرض وإفنائهم، وتآمرت سراً وجهراً

وميكن أن يذكر ـ ها هنا ـ املواقف العدائية العديدة اليت اختذها نصارى الشام واجلزيرة واملوصل والعراق عامة، 
خالل حمنة الغزو املغويل؛ إذ رحبت مجاعات منهم بالغزاة، وتآمرت معهم ضد مواطنيهم املسلمني، فاحتضنهم الغزاة 

هم يف فرض هيمنتهم، واختذوهم خمالب لتمزيق أجساد املسلمني الذين عاشوا معهم حبرية وإخاء عرب القرون واستخدمو
الطوال، وميكن أن نتذكر كذلك التجارب املرة نفسها اليت مارستها مجاعات من اليهود والنصارى يف العصر العثماين، 

  ..وردود األفعال العثمانية إزاءها
ن يف اية التحليل، ومن خالل نظرة مشولية حلركة اتمعات اإلسالمية عرب التاريخ، لكن هذه احلاالت مل تك

سوى استثناءات أو نقاط سوداء حمدودة على صفحة واسعة تشع بياضاً، على العكس متاماً مما شهدته اتمعات 
الفيه نقاطاً استثنائية بيضاء األخرى؛ حيث كانت حاالت احلرية والعدالة وتكافؤ الفرص بني أصحاب الدين احلاكم وخم

  .يف صفحة تنفث حقداً ودخاناً
ومن عجب أن مرحلة احلروب الصليبية نفسها، تلك اليت دامت حوايل القرنني من الزمن، وكان الغزاة فيها 
حيملون الطائفية والكراهية ضد كل ما هو إسالمي، واليت جاءت لكي تدمر على اتمع اإلسالمي أمنه واستقراره، 
وتفتنه عن دينه لصاحل الكنيسة املتعصبة، هذه التجربة املرة مل تسق القيادات واتمعات اإلسالمية إىل ردود فعل طائفية 
تقودهم إىل عدم التفرقة، وهم يتحركون بسيوفهم، بني الغزاة وبني النصارى احملليني، رغم أن فئات من هؤالء تعاونت 

  .يديهم، وتآمرت معهم على إنزال الدمار باإلسالم واملسلمنيووضعت أيديها يف أ، علناً مع الغزاة 
وحلسن احلظ فإن الغزاة الذين انطلقوا أساساً من نقطة التعصب واملذهبية، مارسوا الطائفية نفسها إزاء رفاقهم يف 

رانية احمللية، ممن مل العقيدة ممن ينتمون ألجنحة نصرانية أخرى، بدءاً من البيزنطيني األرثوذكس، وانتهاء جبل الفئات النص
تدن باملذهب الكاثوليكي الذي انضوى حتت لوائه معظم الغزاة، ولوال ذلك المتدت مساحة التعاون بني الطرفني، فيما 

  .كان ميكن أن يؤدي إىل نتائج أكثر وخامة
كرد فعل لغزو  املهم إننا مل نشهد عرب مرحلة احلروب الصليبية هذه بثوراً طائفية، يف نسيج اتمع اإلسالمي،

مل نسمع مبذحبة ارتكبها املسلمون ضد رفاقهم يف األرض، وال بعمل انتقامي غري .. وهو يف أساسه ديين متعصب
  !!منضبط نفذوه ضد مواطنيهم وأهل ذمتهم

وما من شك يف أن هذا االنفتاح الذي شهده اتمع اإلسالمي إزاء العناصر غري اإلسالمية، والفرص املفتوحة اليت 
نحها إياهم، قاد بعض الفئات ـ كما رأينا ـ إىل ما ميكن عده استغالالً للموقف السمح، وحماولة لطعن املسلمني يف م

ظهورهم، وتنفيذ حماوالت ختريبية على مستوى السلطة حيناً، والعقيدة حيناً، واتمع نفسه حيناً ثالثاً، وإننا لنتذكر هنا 
الطوائف اليهودية بدءاً من حماوالت السبئية، وانتهاء مبؤامرة الدومنة إلسقاط  ـ على سبيل املثال كذلك ـ ما فعلته

اخلالفة العثمانية، وما فعلته بعض الطوائف اوسية يف العصر العباسي فيما يشكل العمود الفقري للحركة الشعوبية، 
  .اليت استهدفت العرب واملسلمني على السواء
مني من جراء تعاملهم اإلنساين مع خمالفيهم يف العقيدة، واملخاطر اليت تعرضوا لكن هذه اخلسائر اليت حلقت باملسل

هلا عرب تارخيهم الطويل، من قبل هؤالء اخلصوم الذين استغلوا الفرصة، وسعوا إىل ممارسة التخريب والتآمر وااللتفاف 



 ٤٩٨ 

وتقاليد غري .. خيهم االجتماعي الطويل ال تسوغ البتة اعتماد صيغ يف التعامل غري تلك اليت اعتمدها املسلمون يف تار
  .تلك اليت منحهم إياها، ورباهم عليها كتاب اهللا، وسنة رسوله عليه السالم، وجتارب اآلباء واألجداد

إن اخلسائر اجلزئية ـ مهما كانت فداحتها ـ ألهون بكثري من اخلسارة الكربى ذات البعد اإلنساين، وإن 
كان سيخسر الكثري لو حاول أن يسعى إىل حتصني نفسه باحلقد والطائفية،  - ديانقبل غريه من األ - اإلسالم نفسه 

  .والردود املتشنجة اليت جتاوز حدودها املعقولة واملسوغة
وإن اإلنسان نفسه كان سيغدو الضحية لو أن اتمع اإلسالمي خرج على التقاليد النبيلة املتألقة اليت علّمه إياها 

فيما عدا التاريخ اإلسالميـ  فإنه ليس مثة يف تاريخ البشرية ـ قدمياً وحديثاً ـ مرحلة  ؛ ألنه ـ رسول اهللا 
ـ  كتاريخ اإلسالم احترم فيها فكر املخالفني وصينت عقائدهم، وحميت حقوقهم، بل كانوا ـ على العكس متاماً 

  .هدفاً لالستعباد واهلوان والضياع، بل التصفية واإلفناء
وحىت سقوط العثمانيني فرض العقيدة  ت اإلسالمية مجيعها، منذ عصر الرسول مل يكن هدف الفتوحا

  .اإلسالمية بالقوة كما يتعمد البعض أن يصور أو يتصور
إا حماولة جادة لتسلم القيادة من األرباب والطواغيت، وحتويلها ، إمنا نشر السيادة واملنهج اإلسالمي يف العامل 

  .م اآلخر، وال يريدون علواً يف األرض وال فساداًإىل أناس يؤمنون باهللا واليو
وحتت ظالل هذه القيادة، كان مبقدور الناس، وقد حرروا متاماً من أي ضغط أو تأثري مضاد أن ينتموا للعقيدة اليت 
يشاؤون، وملا كانت عقيدة اإلسالم هي األرقى واألجدر واألكثر انسجاماً مع مطالب اإلنسان بأي مقياس من 

ييس، كان من الطبيعي أن تنتشر بني الناس، وأن ينتمي إليها األفراد واجلماعات بالسرعة اليت تبدو للوهلة األوىل املقا
أمراً حمرياً، ولكن بالتوغل يف األمر يتبني مدى منطقية هذا اإلقبال السريع الذي خيتزل احليثيات، انتماًء إىل اإلسالم 

لذي متلكه هذه العقيدة، واالستجابة احليوية حلاجات اإلنسان يف أشدها اعتداالً إنه اجلذب الفعال ا.. وحتققاً بعقيدته
  .وتوازناً وانسجاماً، تلك اليت حيققها هذا الدين

، يتفرغ السنني الطوال ملتابعة هذه املسألة، مث يعلنها يف كتابه املعروف الذي ذكرناهإن سري توماس أرنولد، 
س فيه، واستناد علمي على احلقائق وحدها بعيداً عن التأويالت والتحزبات وامليول بوضوح ال لب) الدعوة إىل اإلسالم(

  .واألهواء
ونكتفي هنا ببعض الشهادات اليت قدمها هذا الباحث كنماذج تؤكد البعد اإلنساين للسلوكية اليت اعتمدها 

  :اإلسالم يف االنتشار
ني املسيحيني واملسلمني من العرب بأن القوة مل تكن ميكننا أن نحكُم من الصالت الودية اليت قامت ب(: يقول

فمحمد نفسه عقد حلفاً مع بعض القبائل املسيحية، وأخذ على عاتقه ، عامالً حامساً يف حتويل الناس إىل اإلسالم 
مي يف ومنحهم احلرية يف إقامة شعائرهم الدينية، كما أتاح لرجال الكنيسة أن ينعموا حبقوقهم ونفوذهم القد، محايتهم 

   ١)أمن وطمأنينة
إن األخبار اخلاصة بزوال املسيحية من بني القبائل العربية النصرانية اليت كانت تعيش يف بالد العرب (ويقول

                                                
 .٦٥الدعوة إىل اإلسالم ، ص  )  ١(



 ٤٩٩ 

الشمالية، ال تزال حباجة إىل شيء من التفصيل، والظاهر أم قد انتهوا إىل االمتزاج باتمع اإلسالمي الذي كان حييط 
االندماج السلمي، والذي مت بطريقة مل حيسسها أحد منهم، ولو أن املسلمني حاولوا إدخاهلم  م عن طريق ما يسمونه

يف اإلسالم بالقوة عندما انضووا بادئ األمر حتت احلكم اإلسالمي، ملا كان من املمكن أن يعيش املسيحيون بني 
  ١ )ظهرانيهم حىت عصر اخللفاء العباسيني

مناها عن ذلك التسامح الذي بسطه املسلمون الظافرون على العرب املسيحيني ومن هذه األمثلة اليت قد: (ويقول
يف القرن األول من اهلجرة، واستمر يف األجيال املتعاقبة، نستطيع أن نستخلص حبق أن هذه القبائل املسيحية اليت 

ن يف وقتنا هذا بني مجاعات اعتنقت اإلسالم إمنا فعلت ذلك عن اختيار وإرادة حرة، وإن العرب املسيحيني الذين يعيشو
  ٢ )مسلمة لشاهد على هذا التسامح

ملا بلغ اجليش اإلسالمي وادي األردن وعسكر أبو عبيدة يف فحل، كتب األهايل املسيحيون يف هذه :( ويقول
، رأف بنا وأ، يا معشر العرب أنتم أحب إلينا من الروم وإن كانوا على ديننا، أنتم أوىف لنا : "البالد إىل العرب يقولون

، وأغلق أهل محص مدينتهم دون " ولكنهم غلبونا على أمرنا وعلى منازلنا، وأحسن والية علينا ، وأكف عن ظلمنا 
  ٣)جيوش هرقل، وأبلغوا املسلمني أن واليتهم أحب إليهم من ظلم اإلغريق وتعسفهم

ن ببسالتهم، فقد وجدت أا تتمتع أما واليات الدولة البيزنطية اليت سرعان ما استوىل عليها املسلمو:( ويقول
حبالة من التسامح مل تعرفها طوال قرون كثرية، بسبب ما شاع بينهم من اآلراء اليعقوبية والنسطورية، فقد سمح هلم أن 
يؤدوا شعائر دينهم دون أن يتعرض هلم أحد، اللهم إال إذا استثنينا بعض القيود اليت فُرضت عليهم منعاً إلثارة أي 

  . بني أتباع الديانات املتنافسة احتكاك
وميكن احلكم على مدى هذا التسامح ـ الذي يلفت النظر يف تاريخ القرن السابع ـ من هذه العهود اليت 

وإطالق احلرية الدينية هلم يف ، أعطاها العرب ألهايل املدن اليت استولوا عليها، وتعهدوا هلم حبماية أرواحهم وممتلكام 
   ٤)فع اجلزيةمقابل اإلذعان ود

وقد حان وقت  - إنه بينما كانا يف كنيسة القيامة: وقد زار عمر األماكن املقدسة يصحبه البطريق، وقيل:( ويقول
إنه إن فعل ذلك فإن أتباعه قد : طلب البطريق إىل عمر أن يصلي هناك، ولكنه بعد أن فكر اعتذر وهو يقول - الصالة
  ٥)نيفيما بعد أنه حمل لعبادة املسلم يدعون

وكان املسيحيون يؤدون اجلزية مع سائر أهل الذمة الذين كانت حتول ديانتهم بينهم وبني اخلدمة يف  :(ويقول
  ٦)اجليش مقابل احلماية اليت كفلتها هلم سيوف املسلمني

لذي وملا كان املسيحيون يعيشون يف جمتمعام آمنني على حيام وممتلكام، ناعمني مبثل هذا التسامح ا:( ويقول
                                                

 .٦٧الدعوة إىل اإلسالم ، ص  )  ١(
 .٦٩الدعوة إىل اإلسالم ، ص  )  ٢(
 .٧٣، ص  الدعوة إىل اإلسالم )  ٣(
 .٧٤الدعوة إىل اإلسالم ، ص  )  ٤(
 .٧٥الدعوة إىل اإلسالم ، ص  )  ٥(
 .٧٩ص الدعوة إىل اإلسالم ،  )  ٦(
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  ١)حبالة من الرفاهية والرخاء يف األيام األوىل من اخلالفة - وخاصة يف املدن - منحهم حرية التفكري الديين، متتعوا
بالد الشرق ) Ricoldos de Monre Crucis(زار راهب دومنيكاين من فلورنسا ويدعى :( ويقول

روح التسامح اليت متتع ا النساطرة إىل عصره يف حوايل اية القرن الثالث عشر وبداية القرن الرابع عشر، وحتدث عن 
قرأت يف التاريخ القدمي ويف مؤلفات للعرب موثوق ا أن النساطرة أنفسهم كانوا أصدقاء : "ظل احلكم اإلسالمي فقال

حملمد وحلفاء له، وأن حممداً نفسه قد أوصى خلفاءه أن حيرصوا على صداقتهم مع النساطرة، اليت يرعاها العرب 
  ٢)نفسهم حىت ذلك اليوم بشيء من العنايةأ

وإذا نظرنا إىل التسامح الذي امتد على هذا النحو إىل رعايا املسلمني من املسيحيني يف صدر احلكم :( ويقول
  ٣ )اإلسالمي، ظهر أن الفكرة اليت شاعت بأن السيف كان العامل يف حتويل الناس إىل اإلسالم بعيدة عن التصديق

نسمع عن أي حماولة مدبرة إلرغام الطوائف من غري املسلمني على قبول اإلسالم، أو عن أي إننا مل :( ويقول
  . اضطهاد منظم قُصد منه استئصال الدين املسيحي

ولو اختار اخللفاء تنفيذ إحدى اخلطتني الكتسحوا املسيحية بتلك السهولة اليت أقصى ا فرديناند وإيزابيال دين 
ليت جعل ا لويس الرابع عشر املذهب الربوتستانيت مذهباً يعاقب عليه متبعوه يف فرنسا، أو اإلسالم من أسبانيا، أو ا

  . بتلك السهولة اليت ظل ا اليهود مبعدين عن إجنلترا مدة مخسني وثالمثائة سنة
مجيع أحنائه وكانت الكنائس الشرقية يف آسيا قد انعزلت انعزاالً تاماً عن سائر العامل املسيحي الذي مل يوجد يف 

وهلذا فإن جمرد بقاء الكنائس حىت اآلن ليحمل يف طياته ، أحد يقف يف جانبهم بصفتهم طوائف خارجة عن الدين
  ٤)الدليل القوي على ما قامت عليه سياسة احلكومات اإلسالمية بوجه عام من تسامح حنوهم

ية الدينية اليت مل ينعموا ا قبل ذلك جلب الفتح اإلسالمي إىل األقباط يف مصر حياة تقوم على احلر:( ويقول
  .بقرن من الزمان

وقد تركهم عمرو أحراراً على أن يدفعوا اجلزية، وكفل هلم احلرية يف إقامة شعائرهم الدينية، وخلصهم بذلك؛ 
ن وليس هناك شاهد من الشواهد يدل على أ.. من التدخل املستمر الذي عانوا من عبثه الثقيل يف ظل احلكم الروماين

ارتداد األقباط عن دينهم ودخوهلم يف اإلسالم على نطاق واسع كان راجعاً إىل اضطهاد أو ضغط يقوم على عدم 
بل لقد حتول كثري من هؤالء القبط إىل اإلسالم قبل أن يتم الفتح، حني كانت ، التسامح من جانب حكامهم احلديثني

  ٥)وسار كثري من القبط على ج إخوام بعد ذلك بسنني قليلةاإلسكندرية حاضرة مصر وقتئذ ال تزال تقاوم الفاحتني، 
هذه حملات عن منطقة حمدودة هي العراق والشام، ومصر إىل حد ما، من العامل الذي امتد إليه اإلسالم وتعامل 

آسيا، مما معه، فهنالك بالد فارس وأواسط آسيا، وإفريقية، وأسبانيا، وجنويب أوروبا وشرقيها، واهلند والصني، وجنوب 
  . .حتدث عنه أرنولد فأطال احلديث

                                                
 .٨١الدعوة إىل اإلسالم ، ص  )  ١(
 .٨١الدعوة إىل اإلسالم ، ص  )  ٢(
 .٨٨الدعوة إىل اإلسالم ، ص )  ٣(
 .٩٨الدعوة إىل اإلسالم ، ص  )  ٤(
 .١٢٣اإلسالم ، ص الدعوة إىل  )  ٥(
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  .وكل هذه الشهادات على مدى احترام الشريعة اإلسالمية للتنوع نظرية وتطبيقا
***  

ومعه جمموعة من اجلنود، مث أخذوا بيد ه إىل هذا املوضع حىت جاء السجان، من حديث) عمر املختار(ما وصل 
مه ابتسامة عذبة ذكرتين بابتسامة مسيه عمر املختار وهو يواجه سيوف ويف ف.. ، وساروا به إىل مقصلة اإلعدام عمر

  ..اإليطاليني البغاة
ال أريد .. أستودعكم اهللا أيها اإلخوان األفاضل : فأشار إلينا بأن نتوقف، وقال.. أراد بعضنا أن يتدخل ليمنعهم 

فهي وحدها .. املعاين العظيمة اليت جاء ا اإلسالم وأنا متوجه للقاء ريب الذي طاملا اشتقت إليه إال أن تتأملوا يف  منكم
  .من كل الظلمات الشيطانية لتزج ا يف كل األنوار املقدسة ةالكفيلة بإخراج البشري

  .ومتتم بالشهادتني، مث أسلم نفسه مبتسما هللا.. قال ذلك، مث سار خبطا وقورة إىل املقصلة 
وقد صحت معهم بالتكبري .. ساجني مبذاهبهم وطوائفهم وأديام مبجرد أن فاضت روحه إىل باريها كرب مجيع امل

  . وقد ترتلت علي حينها أشعة جديدة اهتديت ا بعد ذلك إىل مشس حممد .. دون شعور 
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  تاسعا ـ التكافل
 وقد..  ١ )سيد قطب(سيساق إىل املوت .. يف هذا املساء : يف اليوم التاسع، صاح السجان بصوته املزعج قائال

ومن خيترقها .. رأت إدارة السجن أن تسمح جلميع املساجني بتوديعه واجللوس إليه بشرط أال خيترقوا قوانني السجن 
  .فسيتحمل مسؤولية خرقه

الذي جلس على الكرسي ) سيد(مل مير بعد هذا الصياح املزعج إال حلظات قليلة حىت اجتمع مجيع املساجني إىل 
  .ور واالنبساطالذي أعد له، وهو يف غاية السر

امسحوا يل أن أحدثكم اليوم ـ على درب إخواين .. إخواين : ألقى سيد نظرة على اجلمع امللتف حوله، مث قال
  .ال ميكن للعدالة أن تقوم من دوا.. ـ على ناحية مهمة اهتمت ا تشريعات اإلسالم اهتماما شديدا 

تأملون للفقراء واملساكني واألرامل واليتامى ال شك أنكم ت: قال ذلك، مث صمت صمتا عميقا، قال بعده
  .. واحملرومني 
  .ال ميكن لإلنسان الذي ال يزال حيتفظ بإنسانيته إال أن يتأمل: قلنا
وأنتم تعلمون أن األمل وحده ال جيدي شيئا ما مل يعقبه العمل الذي خيلص الفقري من فقره، واحملروم من : قال
  .حرمانه

  .ذلك صحيح: قلنا
                                                

، أديب ومفكر إسالمي، ولـد يف صـعيد   )م١٩٦٦ - ١٩٠٦هـ، ١٣٨٥ - ١٣٢٤(سيد قطب إبراهيم أشري به إىل  )١(
بالقـاهرة، ونـال شـهادا    ) عبدالعزيز(مصر، وا تلقى تعليمه األويل وحفظ القرآن الكرمي، مث التحق مبدرسة املعلمني األولية 

عمل بوزارة املعارف بوظائف تربوية وإدارية، وابتعثته الوزارة إىل أمريكا ملدة عـامني  . م١٩٣٣م والتحق بدار العلوم وخترج عا
م انضـم إىل  ١٩٥٠ويف عام . م١٩٤٢انضم إىل حزب الوفد املصري لسنوات وتركه على أثر خالف عام . م١٩٥٠وعاد عام 

  .م١٩٦٦احلكم بإعدامه، وأعدم عام مجاعة اإلخوان املسلمني، وحوكم بتهمة التآمر على نظام احلكم وصدر 
  :شاعر يرثيهالقال وقد 

 ــه ــه بِــ ــع اللَّــ ــهِيدا رفَــ ــا شــ   يــ
   

ــدى    ــولِ املَـ ــى طُـ ــقِّ علَـ ــةَ الْحـ   جبهـ
    

ــا    ــا علَمـ ــي الْحنايـ ــى فـ ــوف تبقَـ   سـ
   

ــدى   ــزا للْفــ ــبِ رمــ ــا للرّكْــ   حاديــ
    

  مــــا نِســــينا أَنــــت قَــــد علَّمتنــــا
   

ى   بدّــر ــه الـ ــي وجـ ــؤمنِ فـ ــمةَ الْمـ   سـ
    

   ــك ــلٍ حالــ ــد بِلَيــ ــك الْحقْــ   غَالَــ
   

ــدى    ــدي للْهـ ــدر يهـ ــه الْبـ ــت فيـ   كُنـ
    

  هِمتــو ــي نشــ ــار فــ ــي الْفُجّــ   نِســ
   

  أَنَّ نـــور الْحـــقِّ لَـــا لَـــن يخمـــدا    
    

ة لكونه من الشهداء الذين قدموا أرواحهم يف سبيل العدالـة اإلسـالمية   وال خيفى سر اختيارنا له يف هذا احملل، فهو باإلضاف
  ) العدالة االجتماعية يف اإلسالم(وخاصة كتابه املعروف .. كتب يف هذا الباب كثريا 
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  .تم تعلمون أن إحسان األفراد وحدهم ال ميكن أن جيدي شيئاوأن: قال
  .ذلك صحيح: قلنا
  .وأنتم تعلمون أن اإلحسان اجلزئي املزاجي قاصر عن أن حيمي املستضعفني من ضعفهم: قال
  .ذلك صحيح: قلنا
ومل .. تدعه لألمزجة  فلم.. تولت شريعة الرمحة اإلهلية االهتمام ذا اجلانب  انطالقا من هذه املعاين وغريها: قال

واعتربته ركنا من أركان الدين اليت ال يقوم دين .. بل نظمته وأحكمت تنظيمه.. للرتوات ومل تدعه .. تدعه لألفراد 
  .صاحبها إال به

أَرأَيت  ﴿:) املاعون(قال تعاىل يف سورة تسمى .. امسعوا هذه اآليات لتروا عالقة اإلحسان والتكافل بالدين 
ي يينِ الَّذبِالد ١(كَذِّب ( يمتالْي عدي يالَّذ كفَذَل)٢ ( ِنيكسامِ الْملَى طَعع ضحلَا يو)٣ ( لِّنيصلْملٌ ليفَو)٤ ( ينالَّذ

  )املاعون( ﴾ )٧(ويمنعونَ الْماعونَ ) ٦(الَّذين هم يراُءونَ ) ٥(هم عن صلَاتهِم ساهونَ 
ذات اآليات السبع القصرية تعاجل حقيقة ضخمة تكاد تبدل املفهوم السائد لإلميان والكفر تبديالً  ١هذه السورة إن
فوق ما تطلع به على النفس من حقيقة باهرة لطبيعة هذه العقيدة ، وللخري اهلائل العظيم املكنون فيها هلذه . .كامالً 

  .للبشر وهو يبعث إليهم ذه الرسالة األخريةالبشرية ، وللرمحة السابغة اليت أرادها اهللا 
إن هذا الدين ليس دين مظاهر وطقوس؛ وال تغين فيه مظاهر العبادات والشعائر ، ما مل تكن صادرة عن إخالص 
هللا وجترد، مؤدية بسبب هذا اإلخالص إىل آثار يف القلب تدفع إىل العمل الصاحل ، وتتمثل يف سلوك تصلح به حياة 

  .ه األرض وترقى الناس يف هذ
إمنا . . كذلك ليس هذا الدين أجزاء وتفاريق موزعة منفصلة ، يؤدي منها اإلنسان ما يشاء ، ويدع منها ما يشاء 

هو منهج متكامل ، تتعاون عباداته وشعائره ، وتكاليفه الفردية واالجتماعية ، حيث تنتهي كلها إىل غاية تعود كلها 
. . القلوب ، وتصلح احلياة ، ويتعاون الناس ويتكافلون يف اخلري والصالح والنماء غاية تتطهر معها . . على البشر 

  .وتتمثل فيها رمحة اهللا السابغة بالعباد 
وقد يصلي ، وقد يؤدي شعائر أخرى . إنه مسلم وإنه مصدق ذا الدين وقضاياه : ولقد يقول اإلنسان بلسانه 

ديق بالدين تظل بعيدة عنه ويظل بعيداً عنها ، ألن هلذه احلقيقة عالمات غري الصالة ولكن حقيقة اإلميان وحقيقة التص
وما مل توجد هذه العالمات فال إميان وال تصديق مهما قال اللسان ، ومهما تعبد . تدل على وجودها وحتققها 

  !اإلنسان
فإذا مل تتخذ هذه . إن حقيقة اإلميان حني تستقر يف القلب تتحرك من فورها لكي حتقق ذاا يف عمل صاحل 

  ..وهذا ما تقرره هذه السورة نصاً  ..احلركة فهذا دليل على عدم وجودها أصالً 
 ﴾)١(أَرأَيت الَّذي يكَذِّب بِالدينِ  ﴿:إا تبدأ ذا االستفهام الذي يوجه كل من تتأتى منه الرؤية لريى 

اإلشارة وإىل من تتجه؟ ومن هو هذا الذي يكذب بالدين ، وينتظر من يسمع هذا االستفهام لريى أين تتجه  ،)املاعون(
  .والذي يقرر القرآن أنه يكذب بالدين

                                                
  .يف تفسري سورة املاعون يف الظاللسيد قطب الكالم املذكور هنا هو ل )١(
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  )املاعون( ﴾) ٣(ولَا يحض علَى طَعامِ الْمسكنيِ ) ٢(فَذَلك الَّذي يدع الْيتيم  ﴿:وإذا اجلواب 
إن الذي . . ولكن هذا هو لباب األمر وحقيقته . . وقد تكون هذه مفاجأة بالقياس إىل تعريف اإلميان التقليدي 

والذي ال حيض على طعام املسكني . .أي الذي يهني اليتيم ويؤذيه .. يكذب بالدين هو الذي يدفع اليتيم دفعاً بعنف 
 فلو صدق بالدين حقاً ، ولو استقرت حقيقة التصديق يف قلبه ما كان ليدع اليتيم ، وما كان. . وال يوصي برعايته 

  .ليقعد عن احلض على طعام املسكني
إن حقيقة التصديق بالدين ليست كلمة تقال باللسان؛ إمنا هي حتول يف القلب يدفعه إىل اخلري والرب بإخوانه يف 

إمنا يريد منهم معها أعماالً تصدقها ، وإال . واهللا ال يريد من الناس كلمات . .البشرية ، احملتاجني إىل الرعاية واحلماية 
  .هباء ، ال وزن هلا عنده وال اعتبار فهي

وليس أصرح من هذه اآليات الثالث يف تقرير هذه احلقيقة اليت متثل روح هذه العقيدة وطبيعة هذا الدين أصدق 
  .متثيل 

هِم الَّذين هم عن صلَات) ٤(فَويلٌ للْمصلِّني  ﴿ :مث يرتب على هذه احلقيقة األوىل صورة تطبيقية من صورها 
إنه دعاء أو وعيد باهلالك للمصلني الذين هم  )املاعون( ﴾ )٧(ويمنعونَ الْماعونَ ) ٦(الَّذين هم يراُءونَ ) ٥(ساهونَ 

  !فمن هم هؤالء الذين هم عن صالم ساهون. . عن صالم ساهون 
  )املاعون( ﴾ )٧(ويمنعونَ الْماعونَ ) ٦(الَّذين هم يراُءونَ  ﴿:إم 

الذين يؤدون حركات الصالة ، وينطقون بأدعيتها ، . إم أولئك الذين يصلون ، ولكنهم ال يقيمون الصالة 
ولكن قلوم ال تعيش معها ، وال تعيش ا ، وأرواحهم ال تستحضر حقيقة الصالة وحقيقة ما فيها من قراءات 

ساهون . ومن مث هم ساهون عن صالم وهم يؤدوا . الصاً هللا إم يصلون رياء الناس ال إخ. ودعوات وتسبيحات 
وإقامتها ال تكون إال باستحضار حقيقتها والقيام هللا . واملطلوب هو إقامة الصالة ال جمرد أدائها . عنها مل يقيموها 

  .وحده ا 
. فهم مينعون املاعون . ومن هنا ال تنشئ الصالة آثارها يف نفوس هؤالء املصلني الذين هم عن صالم ساهون 

ولو كانوا يقيمون الصالة حقاً هللا ما . مينعون املاعون عن عباد اهللا . مينعون املعونة والرب واخلري عن إخوام يف البشرية 
  ..منعوا العون عن عباده ، فهذا هو حمك العبادة الصادقة املقبولة عند اهللا

  .الدين هذا الركن من أركان العدالة فكيف نظم.. عرفنا حمل التكافل من الدين : قلنا
وهو ما مل يوجد يف .. بل حىت مقاديرها .. لقد جاءت التشريعات الكثرية تبني جماالت التكافل، وكيفياا : قال

  .أي شريعة من الشرائع
  فهل حدثتنا عن تفاصيل ذلك؟: قلنا

أمامكم لذكرت لكم من ذلك ما تقر به  لو مسحت يل هذه املشنقة املنصوبة: التفت إىل املشنقة املنصوبة، وقال
  .أعينكم، وتعلمون حقيقة ما ذكرت

  فعم تريد أن حتدثنا إذن؟: قلنا
واليت جتعل الكل متساويا يف قضاء .. على بعض ما وضع اإلسالم يف هذا الباب من رعاية ألنواع احلاجات : قال

  .ما تتيسر به حياة الناس لينصرفوا إىل ما وكل اهللا هلم من وظائف
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  من الكل؟: قلنا
  .الكل يبدأ من الفرد، مث األسرة، مث اتمع، مث األمة، مث العامل أمجع: قال
  ما عالقة الفرد بالتكافل؟.. ؟ !الفرد: قلنا
لقد ذكر . .لقد أمرت الشريعة املسلم بأن يقوم حبق نفسه، فال يقوم حبقوق غريه من يقصر يف حقوق نفسه: قال

ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة ، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة ، وما أطعمت :( ذلك، فقال رسول اهللا 
  ١ )زوجتك فهو لك صدقة ، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة

   ٢ )من أنفق على نفسه نفقة يستعف ا فهي صدقة :(يف حديث آخر قالو
أنفقه على :(دينار قال  يا رسول اهللا عندي :فقال رجل )تصدقوا(: ألصحابه قال يوما  يف حديث آخر أنه و
إن  :، قال )أنفقه على ولدك:(إن عندي آخر قال  :، قال )أنفقه على زوجتك:(إن عندي آخر قال  :، قال )نفسك

  ٣ )أنت أبصر به:(إن عندي آخر قال  :، قال )أنفقه على خادمك:(عندي آخر قال 
يا رسول اهللا لو كان هذا  :فقالوا طه ،وأصحابه فرأوا من جلده ونشا أن رجال مر على النيب ويف حديث آخر 

إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو يف سبيل اهللا ، وإن كان خرج يسعى على أبوين (: يف سبيل اهللا ، فقال 
شيخني كبريين فهو يف سبيل اهللا ، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو يف سبيل اهللا ، وإن كان خرج يسعى 

   ٤ ) سبيل الشيطانرياء ومفاخرة فهو يف
  
  
    
  
  

                                                
  .لفةرواه أمحد والبخاري وغريمها بألفاظ خمت  )١(
  .الطرباين بإسناد حسنرواه   )٢(
  .ابن حبان يف صحيحهرواه   )٣(
  .الطرباين بسند رجاله رجال الصحيحرواه   )٤(
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  ـ تكافل األسرة ١
  .فحدثنا عن التشريعات اليت وضعها اإلسالم لتكافل األسرة.. وعينا هذا : قلنا
قال رسول اهللا تبني مسؤولية املؤمن حول أسرته، ففي احلديث  لقد وردت النصوص الكثرية عن النيب : قال

  ):١ )كفى باملرء إمثا أن يضيع من يقوت  
  ٢ )إن اهللا سائل كل راع عما استرعاه أحفظ أم ضيع حىت يسأل الرجل عن أهل بيته :(وقال
كلكم راع ومسئول عن رعيته ، اإلمام راع ومسئول عن رعيته ، والرجل راع يف أهله ومسئول عن :( وقال

رعيته ، وكلكم راع رعيته واملرأة راعية يف بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها ، واخلادم راع يف مال سيده ومسئول عن 
  ٣ )ومسئول عن رعيته

دينار أنفقته يف سبيل اهللا ، ودينار أنفقته يف رقبة ، ودينار تصدقت به على مسكني ، ودينار أنفقته على :( وقال
  ٤ )أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك 

ابته يف سبيل اهللا ، ودينار ينفقه على أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ، ودينار ينفقه على د:( وقال
  ٥ )أصحابه يف سبيل اهللا 

: فأما أول ثالثة يدخلون اجلنة .. وأول ثالثة يدخلون النار عرض علي أول ثالثة يدخلون اجلنة ،:( وقال
فأمري وأما أول ثالثة يدخلون النار . .فالشهيد، وعبد مملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده ، وعفيف متعفف ذو عيال 

  ٦ )مسلط ، وذو ثروة من مال ال يؤدي حق اهللا من ماله ، وفقري فخور
وإنك لن تنفق نفقة تبتغي ا وجه اهللا إال أجرت عليها حىت  (:من مجلة حديث طويل لسعد بن أيب وقاصوقال 

  ٧ )ما جتعل يف يف امرأتك
أطعمت زوجتك فهو لك  ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة ، وما :(وقال

  ٨ )صدقة ، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة
أُمك وأَباك وأُختك وأَخاك وموالَك الذي يلي : (يا رسول اهللا من أبر؟ قال: فقال،  هرجال جاء أنوروي 

    ٩ )ذاك، حق واجِب ورحم موصولَةٌ
: ، قال)أُمك: (ثُم من؟ قال: قال) أُمك: (اسِ حبسن صحابيت؟ قاليا رسولَ اهللا من أحق الن: رجلٌ، فقال هجاءو

                                                
  .أبو داود والنسائيرواه   )١(
  .ابن حبان يف صحيحهرواه   )٢(
  .رواه البخاري ومسلم  )٣(
  .مسلمرواه   )٤(
  .مسلم والترمذيرواه   )٥(
  . حيحه ، وكذا الترمذي وابن حبان بنحوهابن خزمية يف صرواه   )٦(
  .رواه البخاري ومسلم  )٧(
  .أمحد بإسناد جيدرواه   )٨(
  .أبو داودرواه   )٩(
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   ١)أَبوك ثُم أَدناك أَدناك: (مث من؟ قال: ، قال)أُمك: (مث من؟ قال
، )أُمك: (مث من؟ قال: ، قلت)أُمك: (مث من؟ قال: ، قلت)أُمك: (يا رسولَ اهللا من أَبر؟ قال: وقال له رجل

   ٢ )أَباك ثُم اَألقرب فَاَألقرب: (من؟ قال مث: قلت
يد املُعطي : (قدمت املدينة، فإذا رسولُ اهللا قائم على املنرب خيطب الناس وهو يقول: عن طارِق املُحاربـي قالو

اكأَدن اكثُم أَدن ،اكوأَخ كأُختو ،اكأَبو ول، أُمكعن تأ بِمابدا، ولي٣ )الع   
كل معروف صدقة ، وما أنفق الرجل على أهله كتب له صدقة ، وما وقى به املرء عرضه كتب له به  :(وقال

   ٤ )صدقة ، وما أنفق املؤمن من نفقة فإن خلفها على اهللا واهللا ضامن إال ما كان يف بنيان أو معصية
   ٥ )أول ما يوضع يف ميزان العبد نفقته على أهله :(وقال
  ٦ )ت إىل أهلك فهو صدقة عليهمكل ما صنع :(وقال

أن امرأة دخلت تسأل عائشة ومعها بنتاها فلم جتد إال مترة فأعطتها إياها فقسمتها بني بنتيها ومل تأكل وروي 
من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا أو : فقال ، منها ، فذكرت عائشة ذلك لرسول اهللا 

  ٧ )حجابا من النار
فيها مترة  سكينة جاءا ببنتيها فأعطتها ثالث مترات ، فأعطت كل واحدة منهما مترة ، ورفعت إىلن مأ وروي

لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة اليت كانت تريد أن تأكلها بينهما فأعجبها شأا فذكرته لرسول اهللا صلى اهللا 
  ٨ )ها ا من النارإن اهللا قد أوجب هلا ا اجلنة أو أعتق: عليه وسلم فقال 

  ٩ )من عال جاريتني حىت تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه :(وقال 
من عال ابنتني أو ثالثا أو أختني أو ثالثا حىت يبنني أو ميوت عنهن كنت أنا وهو يف اجلنة كهاتني وأشار : (وقال

  ١٠ )بأصبعيه السبابة واليت تليها
ومل يهنها ومل يؤثر ولده يعين الذكر  - أي يدفنها حية على عادة اجلاهلية  - دها من كانت له أنثى فلم يئ :(وقال

  ١١ )عليها أدخله اهللا اجلنة
من أنفق على ابنتني أو أختني أو ذوايت قرابة حيتسب النفقة عليهما حىت يغنيهما من فضل اهللا أو يكفيهما  :(وقال

                                                
  .رواه البخاري ومسلم  )١(
  .الترمذيرواه   )٢(
  .النسائيرواه   )٣(
  .الدارقطين واحلاكم وصحح إسنادهرواه   )٤(
  .الطرباين يف األوسطرواه   )٥(
  .طرباين بسند صحيحالرواه   )٦(
  .رواه البخاري ومسلم  )٧(
  .مسلمرواه   )٨(
  .مسلمرواه   )٩(
  .ابن حبان يف صحيحهرواه   )١٠(
  .أبو داود واحلاكم وصححهرواه   )١١(
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  ١ )كانتا له سترا من النار
  ٢ )لتم من كَسبِكُم، وإن أَوالَدكُم من كَسبِكُم فَكُلُوه هنيئاًإن أطيب ما أكَ: (قالو

أن ففي احلديث زوجها لتنفق على نفسها وأوالدها،  مال جوز يف هذا سرقة الزوجة من بل إن رسول اهللا 
و ال يعلم، يا رسول اهللا، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيين ما يكفيين وولدي إال ما أخذت منه وه: هندا قالت

  ٣ )خذي ما يكفيك وولدك باملعروف (:فقال
جيوز ملن وجبت له النفقة شرعا على شخص أن يأخذ من ماله ما يكفيه إذا مل وقد استدل الفقهاء ذا على أنه 

  .٤يقع منه االمتثال وأصر على التمرد
يس الْبِر أَنْ تولُّوا وجوهكُم قبلَ لَ﴿ :بل إن الفقهاء استدلوا بالنصوص املوجبة للنفقة على األقارب كقوله تعاىل
يني وآتى الْمالَ علَى حبه ذَوِي الْقُربى الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولَكن الْبِر من آمن بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ والْملَائكَة والْكتابِ والنبِ

نياكسالْمى وامتالْيإِذَو مهدهوفُونَ بِعالْمكَاةَ وى الزآتلَاةَ والص أَقَامقَابِ وي الرفو نيلائالسبِيلِ والس نابوا  وداها ع
تالْم مه كأُولَئقُوا ودص ينالَّذ كأْسِ أُولَئالْب نيحاِء ورالضاِء وأْسي الْبف ابِرِينالصوقوله )البقرة(﴾   )١٧٧(قُونَ و ،: ﴿

اكسالْمى وامتالْيى وبي الْقُربِذا وانسنِ إِحيدالبِالْوئًا ويش رِكُوا بِهشلَا تو وا اللَّهدباعارِ والْجى وبي الْقُرارِ ذالْجنيِ و
بِيلِ ونِ الساببِ ونبِ بِالْجاحالصبِ ونا الْجورالًا فَختخكَانَ م نم بحلَا ي إِنَّ اللَّه كُمانمأَي لَكَتا م٣٦(م(  ﴾

كُم غيِ يعظُكُم لَعلَّإِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسان وإِيتاِء ذي الْقُربى وينهى عنِ الْفَحشاِء والْمنكَرِ والْب﴿ :، وقوله )النساء(
﴾  )٢٦(وآت ذَا الْقُربى حقَّه والْمسكني وابن السبِيلِ ولَا تبذِّر تبذيرا ﴿ :، وقوله )النحل(﴾  )٩٠(تذَكَّرونَ 

اكني والْمهاجِرِين في سبِيلِ اللَّه ولَا يأْتلِ أُولُو الْفَضلِ منكُم والسعة أَنْ يؤتوا أُولي الْقُربى والْمس﴿ :، وقوله )اإلسراء(
 يمحر غَفُور اللَّهو لَكُم اللَّه رفغونَ أَنْ يبحوا أَلَا تفَحصلْيفُوا وعلْيوقوله )النور(﴾  )٢٢(و ،: ﴿ قَّهى حبذَا الْقُر فَآت

ينلَّذل ريخ كبِيلِ ذَلالس نابو نيكسالْمونَ  وحفْلالْم مه كأُولَئو اللَّه هجونَ ورِيدوغريها من اآليات ) الروم(﴾  )٣٨(ي
  ..   ٥على لزوم نفقة األقارب مهما بعدوا

                                                
  .أمحد والطرباينرواه   )١(
  .أبو داودرواه   )٢(
  .رواه البخاري وغريه  )٣(
قد ذكرنا ما يرتبط باألسرة منـها يف كتـاب   كثرية تتعلق بالنفقات، و، ويف احلديث فوائد ٧/١٣١:نيل األوطار: انظر  )٤(

  ).فقه األسرة(من سلسلة ) احلقوق املادية للزوجة(
وما سنذكره هنا هو اختيار ابن القيم وترجيحه للخالف يف مسألة وجوب النفقة على .. البن القيم) إعالم املوقعني(انظر ) ٥(

  :التالية قوالاألٰهذه املسألة على  قد اختلف الفقهاء يف حكمف األقارب،
قال عبـد  . أنه ال يجبر أحد على نفقة أحد من أقاربه، وإمنا ذلك بِر وصلَة، وهذا مذهب يعزى إىل الشعبـي: القول األول
حداً علـى أحـد،   ما رأيت أحداً أجرب أ: حدثنا قَبِـيصةُ، عن سفيان الثوري، عن أشعث، عن الشعبـي، قال: بن محيد الكَشي
أن النـاس  : ويف إثبات هذا املذهب ذا الكالم نظر، والشعبـي أفقه من هذا، والظاهر أنه أراد: قال ابن القيم ..يعين على نفقته

اب كانوا أتقى هللا من أن حيتاج الغين أن جيربه احلاكم على اإلنفاق على قريبه احملتاج، فكان الناس يكتفون بإجياب الشرع عن إجي
  .احلاكم أو إجباره

أنه جيب عليه الفقةُ على أبـيه األدىن، وأمه اليت ولدته خاصة، فٰهذان األبوان جيرب الذكر واألنثى من الولد على : الثاين القول
ته الدنيا حـىت  النفقة عليهما إذا كانا فقريين، فأما نفقةُ األوالد، فالرجل يجرب على نفقة ابنه األدىن حىت يبلغ فقط، وعلى نفقة بن
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ـ  ة واألم تزوج، وال جيرب على نفقة ابن ابنه، وال بنت ابنه وإن سفال، وال تجبر اُألم على نفقة ابنها وابنتها ولو كانا يف غاية احلاج

 خالة، وال يف غاية الغىن، وال جتب على أحد النفقةُ على ابن ابن، وال جد، وال أخٍ، وال أخت، وال عم، وال عمة، وال خالٍ وال
وجتب النفقةُ مع احتاد الدين واختالفه حيث وجبت، وهذا مذهب مالك، وهـو أضـيق   . أحد من األقارب البتة سوى ما ذكرنا

  .املذاهب يف النفقات
نفَق أنه جتب نفقةُ عمودي النسب خاصة، دون من عداهم، مع اتفاق الدين، ويسارِ املنفقِ، وقدرته، وحاجة املُ: الثالث القول

وهذا مذهب الشافعي، وهو أوسع من مـذهب  . عليه، وعجزه عن الكسب بصغرٍ أو جنون أو زمانة إن كان من العمود األسفل
  .مالك

أن النفقة تجب على كل ذي رحمٍ محرمٍ لذي رمحه فإن كان من األوالد وأوالدهم، أو اآلبـاء واألجـداد،   : الرابع القول
وإن كان من غريهم، مل جتب إال مع احتاد الدين، فال جيب على املسلم أن ينفـق علـى   . ن واختالفهوجبت نفقتهم مع احتاد الدي

فإن كان صغرياً اعتبِر فَقره فَقَط، وإن كان كبــرياً،  . ذي رمحه الكافر، مث إمنا جتب النفقة بشرط قدرة املنفق وحاجة املنفَقِ عليه
فإن كان صحيحاً بصرياً مل جتب نفقته، وهي مرتبة فال بد مع فقره من عماه أو زمانته، فإن كان أنثى، فكذلك، وإن كان ذَكَراً، 

  .عنده على املرياث إال يف نفقة الولد، فإا على أبـيه، خاصة على املشهور من مذهب
أبـي حنيفـة، وهـو    أا على أبويه خاصة بقدر مرياثهما طرداً للقياس، وهذا مذهب: وروي عن احلسن بن زياد اللؤلؤي

  .أوسع من مذهب الشافعي
أن القريب إن كان من عمودي النسب وجبت نفقته مطلقاً، سواًء كان وارثاً أو غري وارث، وهذا مـذهب  : اخلامس القول

اإلمام أمحد، وهو أوسع من مذهب أبـي حنيفة، وإن كان مذهب أبـي حنيفة أوسع منه من وجه آخر حيثُ يوجِب النفقـةَ  
ى ذوي األرحام وهو الصحيح يف الدليل، وهو الذي تقتضيه أصولُ أمحد ونصوصه وقواعد الشرع، وصلةُ الرحم اليت أمـر اهللا  عل

  .أن توصلَ، وحرم اجلنة على كل قاطع رحم
ال تعين ) حق(كلمة ، ف)اإلسراء(﴾  )٢٦(.. وآت ذَا الْقُربى حقَّه ﴿ :قوله تعاىل وقد رجح ابن القيم هذا القول واستدل له ب

فأي قطيعة أعظم من أن : أن يقال: أحدمها :اجلواب، من وجهني: بقوله) ترك قطيعته(إال الوجوب، وقد رد على من فسرها بـ 
 وررعة، وال يكسوه ما يسـتر عج يهسقةً، وال يلُقم همطعطَشاً، ويتأذى غاية األذى باحلر والربد، وال يوعاً وعـ يراه يتلظى ج ت ه

ويقيه احلر والربد، ويسكنه حتت سقف يظله، هذا وهو أخوه ابن أمه وأبـيه، أو عمه صنو أبـيه، أو خالته اليت هي أمـه، إمنـا   
جيب عليه من ذلك ما جيب بذلُه لألجنبـي البعيد، بأن يعاوضه على ذلك يف الذمة إىل أن يوسر، مث يسترجع به عليه، هذا مـع  

فإن مل تكن ٰهذه قطيعة، فإنا ال ندري ما هي القطيعة احملرمة، والصلَةُ اليت أمـر اهللا  . اليسارِ واجلدة، وسعة األموالكونه يف غاية 
  .ا، وحرم اجلنة على قاطعها

قَدرٍ زائـد   فما هذه الصلة الواجبة اليت نادت عليها النصوص، وبالغت يف إجياا، وذَمت قاطعها؟ فأي: أن يقال: الوجه الثاين
مرض، فيها على حق األجنبـي حىت تعقلَه القلوب، وتخبِر به األلسنة، وتعملَ به اجلوارح؟ أهو السالم عليه إذا لقيه، وعيادته إذا 

وتشميته إذا عطس، وإجابته إذا دعاه، وإنكم ال توجبون شيئاً من ذلك إال ما جيب نظريه لألجنبــي علـى األجنبــي؟ وإن    
كانت هذه الصلَةُ ترك ضربِه وسبه وأذاه واإلزراِء به، وحنو ذلك، فهذا حق جيب لكل مسلم على كُل مسلم، بل للذمي البعيـد  

  .على املسلم، فما خصوصيةُ صلة الرحم الواجبة؟
  .أعياين أن أعرف صلةَ الرحم الواجبة: وهلذا كان بعض فضالء املتأخرين يقول

ما معىن صلة الرحم عندكم؟ صنف بعضهم يف صـلة الـرحم كتابـاً    : ى أصحابِ مالك، وقالوا هلموملا أورد الناس هذا عل
،واملوقوفة وذكر جنس الصلة وأنواعها وأقسامها، ومع هذا فلم يتخلص من ٰهذا اإللزام،  كبـرياً، وأوعب فيه من اآلثار املرفوعة
 والعام، واآلثار وجتب له الرمحة، وال فإن الصلة معروفة يعرفُها اخلاص ،ا الرحم صفيها أشهر من العلم، ولكن ما الصلةُ اليت ختت

يشاركه فيها األجنبـي؟ فال يمكنكم أن تعينوا وجوب شيء إال وكانت النفقةُ أوجب منه، وال ميكنكم أن تـذكُروا مسـقطاً   
 ق األخ واألخت باألب واألم، فقاللوجوب النفقة إال وكان ما عداها أوىل بالسقوط منه، والنبـينَ حقد قَر :)  ،ـاكوأَب أُمك

اكفَأَدن اكثُم أَدن ،اكأَخو كهـذا،  )وأُخت رِفلالستحباب؟ وإذا ع هرللوجوب، وآخ فما الذي نسخ هذا، وما الذي جعل أولَه ،
وي ،فالكُن سكني الرجلُ أباه عدلُ للناس على رأسـه  فليس من بِر الوالدين أن يحماحلَمامِ، وي ونيف أَت دوقكاري على احلُمر، وي

سلُ ثيام، وتسقي ما يتقَوت بأُجرته، وهو يف غاية الغىن واليسار، وسعة ذات اليد، وليس من بِر أمه أن يدعها تخدم الناس، وتغ
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ي اهللا تعاىل جعل قد ف سواًء بسواء، وأخرب سبحانه؛ أن  حق ذي القرىب يلي حق الوالدين، كما جعله النـب
  ؟، وأمر بإتيانه إياه، فإن مل يكن ذلك حق النفقة، فال ندرِي أي حق هولذي القرىب حقاً على قرابته

ومن أعظم اإلساءةَ أن يراه ميوت جوعاً وعرياً، وهو قادر على سد خلته  ..وأمر تعاىل باإلحسان إىل ذي القرىب
 ،هتوروستر عمتةً إال بأن يقرضه ذلك يف ذورر له عستوال يطعمه لُقمة، وال يه.  

والْوالدات يرضعن أَولَادهن حولَينِ كَاملَينِ ﴿ : مطابق لكتاب اهللا تعاىل حيث يقول وٰهذا احلكم من النبـي 
ن كَلَّفلَا ت وفرعبِالْم نهتوسكو نقُهرِز لَه لُودولَى الْمعةَ واعضالر متأَنْ ي ادأَر نمةٌ فْلدالو ارضا لَا تهعسإِلَّا و س

 كثْلُ ذَلم ارِثلَى الْوعو هلَدبِو لَه لُودولَا ما وهلَدمثل ما  ،)البقرة(﴾ )٢٣٣(.. بِو فأوجب سبحانه وتعاىل على الوارث
  .أوجب على املولود له

  .ةَ صبـي على أن ينفقُوا عليه، الرجال دون النساءحبس عصب - رضي اهللا عنه  - أن عمر وروي يف تطبيق هذا 
ال مال له، : ابن املسيب أن عمر بن اخلطاب وقف بين عم على منفُوسٍ كَاللة بالنفقة عليه مثل العاقلة، فقالوافعن 

  .ولو مل يكن له مال: ولو، أي: قوله: ولَو، وقوفُهم بالنفقة عليه كهيئة العقل، قال ابن املديين: فقال
: أَنفق عليه، مث قال: جاء ويل يتيم إىل عمر بنِ اخلطاب، فقال: وذكر ابن أبـي شيبة، عن سعيد بن املسيب، قال

  .وحكم مبثل ذلك أيضاً زيد بن ثابت. لو مل أجد إال أقصى عشريته لَفَرضت عليهم
العم بقدر مرياثه، وال يعرف لعمر،  إذا كان أُم وعم، فعلى األم بقدر مرياثها، وعلى: عن زيد بن ثابت، قالو

  .وزيد خمالف يف الصحابة البتةَ
. على ورثة اليتيم أن ينفقوا عليه كما يرثونه: ، قال﴾  وعلَى الوارِث مثلُ ٰذلك﴿ :قلت لعطاء : وقال ابن جريج

وعلى الوارِث مثلُ ﴿ :احلسن وقال . أفيدعه ميوت؟: أَيحبس وارثُ املولود إن مل يكن للمولود مال؟ قال: قلت له
كقال﴾ ٰذل :رِثُ أن ينفق عليه حىت يستغينعلى الرجلِ الذي ي .  

ـيصةُ : وذا فسر اآلية مجهور السلف، منهم قتادة، وجماهد، والضحاك، وزيد بن أسلم، وشريح القاضي، وقَبِ
سفيان : شعبـي، وأصحاب ابن مسعود، ومن بعدهمبن ذُؤيب، وعبد اهللا بن عتبة بن مسعود، وإبراهيم النخعي، وال

  .أمحد، وإسحاق، وداود وأصحام: الثوري، وعبد الرزاق، وأبو حنيفة وأصحابه، ومن بعدهم
  
  

                                                                                                                                 
نفها مبا يونعليها، ويقولهلم املاء وحنو ذلك، وال يص قه : ـنيِ، فياهللا العجبينيِ وال أَعمنمان صحيحان، وليسا بِزِسبكتاألبوان م

قوفـةً  أين شرطُ اهللا ورسوله يف بر الوالدين وصلَة الرحمِ أن يكون أحدهم زمناً أو أعمى، وليست صلَةُ الرحمِ وال بِر الوالدين مو
 )إعالم املوقعني(انظر  )فاًعلى ذلك شرعاً وال لغةً وال عر
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  ـ تكافل اتمع ٢
  .فحدثنا عن التشريعات اليت وضعها اإلسالم لتكافل اتمع.. وعينا هذا : قلنا
تبني مسؤولية املؤمن عن اتمع الذي يعيش .. التشريعات املنظمة  ومعها.. لقد وردت النصوص الكثرية : قال

  .وانتهاء بالضيوف وعابري السبيل.. واليتامى والقاصرين .. مرورا باألرملة واملسكني .. بدءا باجلار مبراتبه.. فيه 
نْ تولُّوا وجوهكُم قبلَ الْمشرِقِ لَيس الْبِر أَ﴿ :وقرنه بقضايا اإلميان، فقال .. لقد اعترب اهللا تعاىل ذلك من الرب 

آتو نيبِيالنابِ وتالْكو كَةلَائالْمرِ ومِ الْآخوالْيو بِاللَّه نآم نم الْبِر نلَكرِبِ وغالْمى وامتالْيى وبذَوِي الْقُر هبلَى حالَ عى الْم
ابِرِين في يلِ والسائلني وفي الرقَابِ وأَقَام الصلَاةَ وآتى الزكَاةَ والْموفُونَ بِعهدهم إِذَا عاهدوا والصوالْمساكني وابن السبِ

  )قرةالب(﴾ )١٧٧(الْبأْساِء والضراِء وحني الْبأْسِ أُولَئك الَّذين صدقُوا وأُولَئك هم الْمتقُونَ 
إِنما نطْعمكُم ) ٨(ويطْعمونَ الطَّعام علَى حبه مسكينا ويتيما وأَسريا ﴿ :ووصف الصاحلني من عباده، فقال 

  )اإلنسان(﴾ )١٠(ا إِنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قَمطَرِير) ٩(لوجه اللَّه لَا نرِيد منكُم جزاًء ولَا شكُورا 
فهم ال يطعمون ما فضل من طعامهم، بل يطعمون ما .. انظروا املرتبة الرفيعة اليت رفع اهللا ا عباده املؤمنني 

  ﴾  يطْعمونَ الطَّعام علَى حبه﴿َ :فهم  .. حيتاجون إليه منه 
ميانَ من قَبلهِم يحبونَ من هاجر إِلَيهِم ولَا يجِدونَ في والَّذين تبوُءوا الدار والْإِ﴿ :ومبثل ذلك وصفهم، فقال 

فِْسهن حش وقي نمةٌ واصصخ كَانَ بِهِم لَوو فُِسهِملَى أَنونَ عرثؤيوا وا أُوتمةً ماجح مورِهدونَ  صحفْلالْم مه كفَأُولَئ
  )احلشر(﴾ )٩(

وتربطه بالعبادات املختلفة .. واحلض على اإلطعام ..  تطالب املؤمنني باإلطعاموردت النصوص الكثرية وهلذه 
  .. حىت ال يبقى جائع بني املسلمني 

إِلَّا أَصحاب ) ٣٨(كُلُّ نفْسٍ بِما كَسبت رهينةٌ ﴿ :امسعوا هذه األوصاف اليت يصف اهللا ا ارمني، قال تعاىل 
قَالُوا لَم نك من الْمصلِّني ) ٤٢(ما سلَكَكُم في سقَر ) ٤١(عنِ الْمجرِمني ) ٤٠(في جنات يتساَءلُونَ ) ٣٩( الْيمنيِ

)٤٣ ( نيكسالْم مطْعن كن لَمو)٤٤ ( نيضائالْخ عم وضخا نكُنو)٤٥ ( ِينمِ الدوبِي كَذِّبا نكُنو)ا ) ٤٦انى أَتتح
 نيقاملدثر(﴾ )٤٧(الْي(  

فَلَا  ﴿:وامسعوا هلذا احلل الذي يضعه اهللا بني يدي عباده إذا ما أرادوا جتاوز العقبة اليت حتول بينهم وبني مرضاته 
) ١٥(يتيما ذَا مقْربة ) ١٤(في يومٍ ذي مسغبة  أَو إِطْعام) ١٣(فَك رقَبة ) ١٢(وما أَدراك ما الْعقَبةُ ) ١١(اقْتحم الْعقَبةَ 

 ةبرتا ذَا مينكسم ١٦(أَو ( ةمحرا بِالْمواصوترِ وبا بِالصواصوتوا ونآم ينالَّذ نكَانَ م ثُم)١٧ ( ةنميالْم ابحأَص كأُولَئ
)١٨ (وا بِآيكَفَر ينالَّذو ةأَمشالْم ابحأَص ما هنات)١٩ ( ٌةدصؤم ارن هِملَيع)البلد(﴾ )٢٠(  

﴿ :وامسعوا هلذا الذم الشديد للذي انشغل مبا تطلبه نفسه املمتلئة بالشهوات عن املستضعفني واحملتاجني، قال تعاىل
 يمتونَ الْيكْرِملْ لَا ت١٧(كَلَّا ب (َلونَ عاضحلَا تنيِ وكسامِ الْمى طَع)١٨ ( ااثَ أَكْلًا لَمرأْكُلُونَ التتو)ونَ ) ١٩بحتو

  )الفجر(﴾ )٢٠(الْمالَ حبا جما 
، واليت ظلت تقرع آذان املسلمني أجياال طويلة، لتريب فيهم  ومبثل ذلك وردت الوصايا الكثرية من رسول اهللا 

  : يع قوانني الدنيا أن تربيهمن معاين التكافل ما مل تستطع مج



 ٥١٢ 

وتقرأ السالم على من  ،تطعم الطعام:( قال  ؟أي اإلسالم خري: ، فقالرجال سأل النيب  ففي احلديث أن
    ١)عرفت ومن مل تعرف
كل شيء خلق :( قال  ،يا رسول اهللا إين إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيين أنبئين عن كل شيء :وقال له رجل

وصل بالليل  ،وصل األرحام ،وأفش السالم ،أطعم الطعام:( قال  ،خربين بشيء إذا عملته دخلت اجلنةأ: ، قال)من املاء
    ٢)والناس نيام تدخل اجلنة بسالم

    ٣)وأفشوا السالم تدخلوا اجلنة بسالم ،وأطعموا الطعام ،اعبدوا الرمحن:( وقال
هي ملن :( قال  ؟ملن هي يا رسول اهللا: قيل )هرهاإن يف اجلنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظا:( وقال

    ٤)وبات قائما والناس نيام ،وأطعم الطعام ،أطاب الكالم
 إين مسعت رسول اهللا  :فيك سرف يف الطعام، فقال :قال عمر لصهيب :وعن محزة بن صهيب عن أبيه قال

   ٥)خياركم من أطعم الطعام:( يقول 
    ٦)فشاء السالم والصالة بالليل والناس نيامإطعام الطعام وإ :الكفارات:( وقال

فكنت فيمن جاءه، فلما  ،إليه ٧إىل املدينة اجنفل الناس وعن عبد اهللا بن سالم قال أول ما قدم رسول اهللا  
أيها الناس :( وكان أول ما مسعت من كالمه أن قال  :قال ،تأملت وجهه واستثبته علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب

    ٨)وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا اجلنة بسالم أفشوا السالم
    ٩)السغبانإطعام املسلم  :من موجبات الرمحة:( قال و
    ١٠)إن اهللا لرييب الحدكم التمرة واللقمة كما يريب أحدكم فلوه أو فصيله حىت يكون مثل أحد:( قال و
التمر ومثله مما ينفع املسكني ثالثة اجلنة اآلمر به والزوجة  ١١إن اهللا عز و جل ليدخل بلقمة اخلبز وقبصة:( قال و

    ١٢)احلمد هللا الذي مل ينس خدمنا:(   قال ، مث )املصلحة له واخلادم الذي يناول املسكني
فاخضرت، فأشرف  ،وأمطرت األرض ،فعبد اهللا يف صومعته ستني عاما ،تعبد عابد من بين إسرائيل:( قال و

فذكرت اهللا، فازددت خريا، فرتل ومعه رغيف أو رغيفان، فبينما هو يف األرض  ،فقال لو نزلت ،الراهب من صومعته
مث أغمي عليه، فرتل الغدير يستحم، فجاء سائل، فأومأ إليه أن يأخذ  ،لقيته امرأة، فلم يزل يكلمها وتكلمه حىت غشيها

                                                
  .رواه البخاري ومسلم والنسائي )١(
  .رواه أمحد وابن حبان يف صحيحه واللفظ له واحلاكم وقال صحيح اإلسناد)٢(
  .رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح)٣(
  .رواه الطرباين يف الكبري بإسناد حسن واحلاكم وقال صحيح على شرطهما)٤(
  .بان يف كتاب الثوابرواه أبو الشيخ ابن ح)٥(
  .رواه احلاكم وقال صحيح اإلسناد)٦(
  .أي أسرعوا ومضوا كلهم :اجنفل الناس)٧(
  .رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وابن ماجه واحلاكم وقال صحيح على شرط الشيخني)٨(
  .رواه احلاكم وصححه والبيهقي متصال ومرسال)٩(
  .رواه ابن حبان يف صحيحه)١٠(
  .تح القاف وضمها وبالصاد املهملة هي ما يتناوله اآلخذ برؤوس أصابعه الثالثبف :القبصة)١١(
  .رواه الطرباين يف األوسط واحلاكم)١٢(



 ٥١٣ 

حبسناته مث وضع الرغيف أو الرغيفان مع  الزنية، فرجحت الزنية الرغيفني مث مات، فوزنت عبادة ستني سنة بتلك
    ١)حسناته، فرجحت حسناته، فغفر له

إن كنت أقصرت اخلطبة لقد أعرضت :( يا رسول اهللا علمين عمال يدخلين اجلنة قال  :قالف ،أعرايب هجاءو
    ٢)املسألة أعتق النسمة وفك الرقبة، فإن مل تطق ذلك، فأطعم اجلائع واسق الظمآن

عم أخاه حىت يشبعه وسقاه من املاء حىت يرويه باعده اهللا من النار سبع خنادق ما بني كل خندقني من أط:( قال و
    ٣)مسرية مخسمائة عام

    ٤)أفضل الصدقة أن تشبع كبدا جائعا:( قال و
مإ وأميا مؤمن سقى مؤمنا على ظ ،أميا مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه اهللا يوم القيامة من مثار اجلنة:( قال و

    ٥)وأميا مؤمن كسا مؤمنا على عري كساه اهللا يوم القيامة من حلل اجلنة ،سقاه اهللا يوم القيامة من الرحيق املختوم
حيشر الناس يوم القيامة أعرى ما كانوا قط وأجوع ما كانوا قط وأظمأ ما كانوا قط وأنصب ما كانوا :( قال و

وجل أطعمه اهللا عز وجل ومن سقى هللا عز وجل  ن أطعم هللا عزوم ،قط، فمن كسا هللا عز و جل كساه اهللا عز و جل
    ٦)ومن عفا هللا عز و جل أعفاه اهللا عز و جل ،ومن عمل هللا أغناه اهللا ،سقاه اهللا عز و جل

يا رب كيف أعودك وأنت رب  :قال ،إن اهللا عز و جل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت، فلم تعدين:( قال و
يا ابن آدم  ؟أما علمت أنك لو عدته لوجدتين عنده ،فالنا مرض، فلم تعده ا علمت أن عبديأم :قال ؟العاملني

أما علمت أنه استطعمك عبدي فالن،  :قال ؟يا رب كيف أطعمك وأنت رب العاملني :قال ،استطعمتك، فلم تطعمين
يا رب وكيف  :قين قاليا ابن آدم استسقيتك، فلم تس ؟فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي

     ٧)استسقاك عبدي، فالن، فلم تسقه أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي :قال ؟أسقيك وأنت رب العاملني
من أطعم منكم اليوم  :أنا، فقال: فقال أبو بكر ؟من أصبح منكم اليوم صائما:وخاطب أصحابه يوما، فقال

قال  ؟من عاد منكم اليوم مريضا :أنا، فقال :قال أبو بكر ؟م جنازةمن تبع منكم اليو: قال، أنا :فقال أبو بكر ؟مسكينا
    ٨)ما اجتمعت هذه اخلصال قط يف رجل إال دخل اجلنة:(  أنا، فقال رسول اهللا  :أبو بكر
إدخالك السرور على مؤمن أشبعت جوعته أو كسوت عورته أو قضيت :( قال  ؟أي األعمال أفضل سئل و
أو تطرد  ،أو تكشف عنه كربة ،أحب األعمال إىل اهللا عز و جل سرور تدخله على مسلم( :ويف رواية ،  ٩)له حاجة
   )أو تقضي عنه دينا ،عنه جوعا

                                                
  .رواه ابن حبان يف صحيحه )١(
  .رواه أمحد وابن حبان يف صحيحه والبيهقي )٢(
  .ل احلاكم صحيح اإلسنادرواه الطرباين يف الكبري وأبو الشيخ ابن حبان يف الثواب واحلاكم والبيهقي وقا)٣(
  .رواه أبو الشيخ يف الثواب والبيهقي واللفظ له واألصبهاين)٤(
  .رواه الترمذي واللفظ له وأبو داود)٥(
  .ابن أيب الدنيا يف كتاب اصطناع املعروف)٦(
  .رواه مسلم)٧(
  .رواه ابن خزمية يف صحيحه)٨(
  .رواه الطرباين يف األوسط ورواه أبو الشيخ يف الثواب)٩(



 ٥١٤ 

    ١)من أطعم مؤمنا حىت يشبعه من سغب أدخله اهللا بابا من أبواب اجلنة ال يدخله إال من كان مثله:( وقال
    ٢)الطعام من عبيدهإن اهللا عز و جل يباهي مالئكته بالذين يطعمون :( وقال
وإحسان إىل  ،وشفقة على الوالدين ،رفق بالضعيف :ثالث من كن فيه نشر اهللا عليه كنفه وأدخله جنته:( وقال
واملشي إىل  ،الوضوء يف املكاره :وثالث من كن فيه أظله اهللا عز وجل حتت عرشه يوم ال ظل إال ظله ،اململوك

    ٣)وإطعام اجلائع ،املساجد يف الظلم
أنّ فقد روي أن .. ـ لذلك كله ـ حيث على األكل مجاعة، وخيرب عما أودع اهللا فيه من الربكات  ان وك

 رجال قال للنيب :عقال، فإنا نأكلُ وال نشب   ): فلعلكم تأكلون متفرقني، اجتمعوا على طعامكم، واذكروا اسم
   ٤)اهللا يبارك لكم فيه

   ٥)وال تفَرقُوا؛ فإن الربكة مع اجلماعةكلوا مجيعا :(   قالويف حديث آخر 
  :باعتباره من احلاجات األساسية لإلنسان بفضل السقيومبثل ما وردت النصوص بفضل اإلطعام، وردت 

عابد واآلخر به رهق، فعطش العابد حىت سقط، فجعل  ،رجالن سلكا مفازة:( ففي احلديث قال رسول اهللا 
ولئن  ،اهللا إن مات هذا العبد الصاحل عطشا ومعي ماء ال أصيب من اهللا خريا أبداو :صاحبه ينظر إليه وهو صريع، فقال

سقيته مائي ألموتن، فتوكل على اهللا وعزم، فرش عليه من مائه وسقاه فضله، فقام، فقطع املفازة، فيوقف الذي به رهق 
أنا  :ومن أنت، فيقول :ما تعرفين، فيقوليا فالن أ :للحساب، فيؤمر به إىل النار، فتسوقه املالئكة، فريى العابد، فيقول

قفوا، فيقفون، فيجيء حىت يقف،  :بلى أعرفك، فيقول للمالئكة :فالن الذي آثرتك على نفسي يوم املفازة، فيقول
يا رب هبه يل، فيقول هو لك، ، يقول يا رب قد عرفت يده عندي وكيف آثرين على نفسه، ففيدعو ربه عز و جل

    ٦)، فيدخله اجلنةفيجيء، فيأخذ بيد أخيه
ن رجال من أهل اجلنة يشرف يوم القيامة على أهل النار، فيناديه رجل من أهل النار، فيقول يا، فالن هل إ:( وقال

ال واهللا ما أعرفك من أنت، فيقول أنا الذي مررت يب يف الدنيا، فاستسقيتين شربة من ماء، فسقيتك  :تعرفين، فيقول
فيسأل اهللا تعاىل جل ذكره، فيقول إين أشرفت على النار، فناداين رجل ، ا عند ربكفاشفع يل  :قد عرفت قال :قال

من أهلها، فقال يل هل تعرفين قلت ال واهللا ما أعرفك من أنت قال أنا الذي مررت يب يف الدنيا، فاستسقيتين شربة من 
    ٧)ج من النارماء، فسقيتك، فاشفع يل عند ربك، فشفعين فيه، فيشفعه اهللا، فيأمر به، فيخر

 ،يا فالن :مث مير أهل اجلنة، فيمر الرجل على الرجل من أهل النار، فيقول ،يصف الناس يوم القيامة صفوفا :(وقال
أما تذكر يوم ناولتك طهورا،  :ومير الرجل على الرجل، فيقول ،فيشفع له، أما تذكر يوم استسقيت، فسقيتك شربة

                                                
  .رواه الطرباين يف الكبري)١(
  .رواه أبو الشيخ يف الثواب مرسال)٢(
  .رواه الشيخ يف الثواب وأبو القاسم األصبهاين بتمامه، ورواه الترمذي بالثالث األول، فقط وقال حديث غريب)٣(
 .رواه أبو داود وابن ماجه )  ٤(
 .رواه ابن ماجة )  ٥(
  . الشعبرواه الطرباين يف األوسط والبيهقي يف)٦(
  .رواه ابن ماجه)٧(



 ٥١٥ 

    ١)يا فالن أما تذكر يوم بعثتين حلاجة كذا وكذا، فذهبت لك، فيشفع له :ولومير الرجل على الرجل، فيق ،فيشفع له
 )أو مها أعملتاك:(  أخربين بعمل يقربين من اجلنة ويباعدين من النار، فقال النيب  :فقال اه،أن رجال أتوروي 

وما أستطيع أن أعطي  ،اعةواهللا ال أستطيع أن أقول العدل كل س :قال، )العدل وتعطي الفضل  تقول:( نعم قال  :قال
فانظر :( نعم قال :قال ،)؟فهل لك إبل:(  قال ،هذه أيضا شديدة :قال ،)فتطعم الطعام وتفشي السالم:( قال  ،الفضل

اسقهم، فلعلك ال يهلك بعريك وال ينخرق ، ف٢مث اعمد إىل أهل بيت ال يشربون املاء إال غبا ،إىل بعري من إبلك وسقاء
    ٣)، فانطلق األعرايب يكرب، فما اخنرق سقاؤه وال هلك بعريه حىت قتل شهيدا)نةسقاؤك حىت جتب لك اجل

فاشتر ا ( :قال، نعم :قال ،أنت ببلد جيلب به املاء :قال ،ما عمل إن عملت به دخلت اجلنة :، فقالرجل اهأتو
   ٤)مث اسق فيها حىت خترقها، فإنك لن خترقها حىت تبلغ ا عمل اجلنة ،سقاء جديدا

إين أنزع يف حوضي حىت إذا مألته إلبلي ورد علي البعري لغريي، فسقيته، فهل يف  :قال، فهأن رجال جاءروي و
    ٥)أجرا إن يف كل ذات كبد:(  فقال رسول اهللا  ؟ذلك من أجر
أو  ،أو غرس خنال ،أو حفر بئرا ،أو كرى را ،من علم علما :سبع جتري للعبد بعد موته وهو يف قربه:( وقال 
    ٦)أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته ،أو ورث مصحفا ،بىن مسجدا
    ٧)ليس صدقة أعظم أجرا من ماء:( وقال 

:( قال  ؟يا رسول اهللا إن أمي توفيت ومل توص أفينفعها أن أتصدق عنها :قال، فأن سعدا أتى النيب وروي 
    ٨)وعليك باملاء ،نعم

   ٩ )ن جن وال إنس وال طائر إال آجره اهللا يوم القيامةمن حفر ماء مل تشرب منه كبد حرى م:( وقال
رجل على فضل ماء بفالة  :ثالثة ال يكلمهم اهللا يوم القيامة وال ينظر إليهم وال يزكيهم وهلم عذاب أليم: (وقال

    ١٠ ..)اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما مل تعمل يداك  :يقول اهللا له ،مينعه ابن السبيل
املاء :(قال  ؟ما الشيء الذي ال حيل منعه:  سئل رسول اهللا ، فقد اجات األساسية لإلنسانكل احلوهكذا يف 

من أعطى نارا فكأمنا تصدق جبميع ما :( قال  ؟يا رسول اهللا هذا املاء وقد عرفناه فما بال امللح والنار: قيل )وامللح والنار
ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث  ،بت تلك امللحومن أعطى ملحا فكأمنا تصدق جبميع ما طي ،أنضجت تلك النار

                                                
  .رواه األصبهاين بنحو ابن ماجه)١(
  .أي يوما دون يوم:  يشربون املاء إال غباال)٢(
  .رواه الطرباين والبيهقي ورواه الطرباين إىل كدير رواة الصحيح ورواه ابن خزمية يف صحيحه باختصار)٣(
  .رواه الطرباين يف الكبري)٤(
  .هورونرواه أمحد ورواته ثقات مش)٥(
  .رواه البزار وأبو نعيم يف احللية)٦(
  .رواه البيهقي)٧(
  .رواه الطرباين يف األوسط ورواته حمتج م يف الصحيح)٨(
  .رواه البخاري يف تارخيه وابن خزمية يف صحيحه)٩(
  .رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه)١٠(



 ٥١٦ 

  ١ )ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث ال يوجد املاء فكأمنا أحياها ،فكأمنا أعتق رقبة ،يوجد املاء
  . ٢يعين املاء اجلاري :قال أبو سعيد )ومثنه حرام ،والنار ،والكإل ،يف املاء :املسلمون شركاء يف ثالث: (وقال

فال حيل أن يفتقد أي مسلم يف أي جمتمع ما ال تتم .. الثة كل ما ال تتم حياة اإلنسان إال بهويقاس على هذه الث
  .. حياته إال به 

 رعاية احملتاجنيومبثل ما ورد من النصوص واألحكام مما يرتبط باحلاجات األساسية لإلنسان ورد ما حيث على 
  .ممن يضمهم اتمع املسلم

ما آمن يب من بات :(  ففي احلديث قال رسول اهللا ..  جلاره احملتاجني برعايته ويبدأ املسلم رعايته للمحتاج
   ٣)شبعانا وجاره جائع إىل جنبه وهو يعلم

    ٤)ليس املؤمن الذي يشبع وجاره جائع:( وقال
 ،وليس مبؤمن من مل يأمن جاره بوائقه ،من أغلق بابه دون جاره خمافة على أهله وماله فليس ذلك مبؤمن :(وقال

وإذا أصابه  ،وإذا مرض عدته ،وإذا افتقر عدت عليه ،وإذا استقرضك أقرضته ،إذا استعانك أعنته ؟أتدري ما حق اجلار
 ،وال تستطيل عليه بالبنيان فتحجب عنه الريح إال بإذنه ،وإذا مات اتبعت جنازته ،وإذا أصابته مصيبة عزيته ،خري هنأته

وال خيرج ا  ،فإن مل تفعل فأدخلها سرا ،وإن اشتريت فاكهة فأهد له ،ه منهاوال تؤذه بقتار ريح قدرك إال أن تغرف ل
   ٥)ولدك ليغيظ ا ولده

أما لك جار له فضل :( يا رسول اهللا اكسين فقال :فقال ،فأعرض عنه ،يا رسول اهللا اكسين :رجل فقال هجاءو
   ٦)ةفال جيمع اهللا بينك وبينه يف اجلن:(بلى غري واحد قال  :قال )؟ثوبني

   ٧)كم من جار متعلق جباره يقول يا رب سل هذا مل أغلق عين بابه ومنعين فضله :(وقال 
هي يف ( :قال ،يا رسول اهللا إن فالنة تكثر من صالا وصدقتها وصيامها غري أا تؤذي جرياا بلساا: وقيل له

وأا تتصدق باألثوار من األقط وال تؤذي  يا رسول اهللا فإن فالنة يذكر من قلة صيامها وصالا: ، وقيل له)النار
   ٨)هي يف اجلنة:( جرياا قال 

حىت  )أوصيكم باجلار:(وهو على ناقته اجلدعاء يف حجة الوداع يقول  وعن أيب أمامة قال مسعت رسول اهللا 
  .٩أكثر فقلت إنه يورثه

أهديتم جلارنا .. ارنا اليهودي أهديتم جل :فلما جاء قال ،أن عبد اهللا بن عمر ذحبت له شاة يف أهله وروي
                                                

  .رواه ابن ماجه)١(
  .رواه ابن ماجه)٢(
 .واه الطرباين والبزار وإسناده حسنر )  ٣(
 .احلاكمورواه الطرباين وأبو يعلى  )  ٤(
 .رواه اخلرائطي من مكارم األخالق )  ٥(
 .رواه الطرباين يف األوسط )  ٦(
 .رواه األصبهاين )  ٧(
 .رواه أمحد والبزار وابن حبان يف صحيحه واحلاكم وقال صحيح اإلسناد )  ٨(
 .سناد جيدرواه الطرباين بإ )  ٩(



 ٥١٧ 

    ١)ما زال جربيل يوصيين باجلار حىت ظننت أنه سيورثه:( يقول  مسعت رسول اهللا .. اليهودي 
    ٢)واملسكن الواسع ،واملركب اهلينء ،اجلار الصاحل :من سعادة املرء :( ولذلك اعترب 

ولَولَا دفْع اللَّه  ﴿:مث قرأ  ،بيت من جريانه البالء ن اهللا عز و جل ليدفع باملسلم الصاحل عن مائة أهلأ :(وذكر 
 ضالْأَر تدضٍ لَفَسعبِب مهضعب اس٣)﴾ )٢٥١( ..الن   

  :حاجات اليتامى واألراملباإلضافة إىل اجلار وردت النصوص الكثرية، ومعها التشريعات الكثرية اليت ترعى 
  . ٤وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما )كافل اليتيم يف اجلنة هكذاأنا و( : ففي احلديث، قال رسول اهللا 

من عال ثالثة من األيتام كان كمن قام ليله وصام اره وغدا وراح شاهرا سيفه يف سبيل اهللا وكنت :(  وقال 
    ٥ )ـوألصق أصبعيه السبابة والوسطى ـ أنا وهو يف اجلنة أخوين كما أن هاتني أختان 

   ٦)قبض يتيما من بني مسلمني إىل طعامه وشرابه أدخله اهللا اجلنة ألبتة إال أن يعمل ذنبا ال يغفرمن  :(وقال
   ٧)من ضم يتيما من بني أبوين مسلمني إىل طعامه وشرابه وجبت له اجلنة :(وقال
والديه أو  ومن أدرك ،من ضم يتيما بني مسلمني يف طعامه وشرابه حىت يستغين عنه وجبت له اجلنة ألبتة :( وقال

   ٨)وأميا مسلم أعتق رقبة مسلمة كانت فكاكه من النار ،أحدمها مث مل يربمها دخل النار فأبعده اهللا
   ٩)فيقرب قصعتهم شيطان ،ما قعد يتيم مع قوم على قصعتهم:(  وقال
   ١٠)إن أحب البيوت إىل اهللا بيت فيه يتيم مكرم :(وقال
   ١١)وشر بيت يف املسلمني بيت فيه يتيم يساء إليه ،حيسن إليهخري بيت يف املسلمني بيت فيه يتيم  :(وقال
زوجها  ١٣امرأة آمتـ وأومأ بيده الوسطى والسبابة ـ اخلدين كهاتني يوم القيامة  ١٢أنا وامرأة سفعاء  :(وقال

   ١٤)ذات منصب ومجال حبست نفسها على يتاماها حىت بانوا أو ماتوا

                                                
 .رواه أبو داود والترمذي واللفظ له وقال حديث حسن غريب )  ١(
 .رواه أمحد ورواته رواة الصحيح )  ٢(
 .رواه الطرباين يف الكبري واألوسط )  ٣(
 .رواه البخاري وأبو داود والترمذي )  ٤(
 .رواه ابن ماجه )  ٥(
 .رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح )  ٦(
 .د والطرباينرواه أمح )  ٧(
 .رواه أبو يعلى والطرباين وأمحد خمتصرا بإسناد حسن )  ٨(
 .رواه الطرباين يف األوسط واألصبهاين )  ٩(
 .رواه الطرباين واألصبهاين )  ١٠(
 .رواه ابن ماجه )  ١١(
ها علـى أوالدهـا ومل   يريد بذلك أا حبست نفس ،ةميهي اليت تغرب لوا إىل الكمودة والسواد من طول األ :السفعاء )  ١٢(

 .تتزوج فتحتاج إىل الزينة والتصنع للزوج
واملراد هنا من مات  ،تزوجت أو مل تتزوج بعد ،بكرا كانت أو ثيبا ،وهي من ال زوج هلا ،إذا صارت أميا :آمت املرأة )  ١٣(

 .زوجها وتركها أميا
 .رواه أبو داود )  ١٤(



 ٥١٨ 

أنا امرأة  :فتقول ؟ومن أنت ،ما لك : أرى امرأة تبادرين فأقول هلاأنا أول من يفتح باب اجلنة إال أين:( وقال
    ١)قعدت على أيتام يل

ومن أحسن  ،من مسح على رأس يتيم مل ميسحه إال هللا كان له يف كل شعرة مرت عليها يده حسنات:( وقال
  . ٢الوسطىوفرق بني أصبعيه السبابة و ـ)إىل يتيمة أو يتيم عنده كنت أنا وهو يف اجلنة كهاتني

ورحم يتمه وضعفه ومل  ،والن له يف الكالم ،والذي بعثين باحلق ال يعذب اهللا يوم القيامة من رحم اليتيم :(وقال
   ٣)يتطاول على جاره بفضل ما آتاه اهللا

   ٤)إياكم وبكاء اليتيم فإنه يسري يف الليل والناس نيام :(وقال
   ٥)وكالصائم ال يفطر ،وكالقائم ال يفتر ،يف سبيل اهللالساعي على األرملة واملسكني كااهد :(  وقال
 ،وامسح رأسه ،ارحم اليتيم :وتدرك حاجتك ،أحتب أن يلني قلبك:( قال ف ،رجل يشكو قسوة قلبه وأتاه

   ٦)وتدرك حاجتك ،يلن قلبك ،وأطعمه من طعامك
   ٧)وأطعم املسكني ،امسح رأس اليتيم :(فقال ،قسوة قلبه يه أن رجال شكا إلوروي 

  
  
  

                                                
 .رواه أبو يعلى )  ١(
 .رواه أمحد وغريه )  ٢(
 .رواه الطرباين )  ٣(
 .رواه األصبهاين )  ٤(
 .رواه البخاري ومسلم وابن ماجه )  ٥(
 .رواه الطرباين )  ٦(
 .رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح )  ٧(



 ٥١٩ 

  ـ تكافل األمة ٣
  أوال؟ ١وما تعين باألمة.. فحدثنا عن التشريعات اليت وضعها اإلسالم لتكافل األمة.. وعينا هذا : قلنا
.. األمة يف املفهوم اإلسالمي تعين مجيع املسلمني باختالف ألوام وأعراقهم ومذاهبهم ولغام وبلدام : قال

  ..ووجب على املسلمني مجيعا القيام حبقوقه .. الم فكل من كان مسلما كان من أمة اإلس
فالدول .. وال اجليوش .. وال القوانني .. وهلذا، فإن مفهوم األمة يف اإلسالم هو الذي حفظ اإلسالم ال الدولة 

ميكن أما تلك اجلذوة اليت تتقد يف قلوب املؤمنني حنو بعضهم بعضا، فال .. واجليوش تنهزم .. والقوانني خترق .. تدال
  .أن خترق وال أن حترق وال أن تنطفئ

فسرعان ما ب عليه أرياح التوجيهات املقدسة لتعيد لشعلة احلب .. ولكنه ال ينطفئ .. قد خيفت نورها .. نعم 
  .نورها واتقادها وإشراقها

﴿ :تعاىللقد أشعل تلك اجلذوة تلك النصوص املقدسة اليت جتعل املسلمني ـ مهما تناءت ديارهم ـ إخوة، قال 
  )احلجرات(﴾ )١٠(إِنما الْمؤمنونَ إِخوةٌ فَأَصلحوا بين أَخويكُم واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم ترحمونَ 

ا واعتصموا بِحبلِ اللَّه جميعا ولَا تفَرقُو﴿ :وقال مين على عباده املؤمنني بتلك األلفة اليت ربط ا بني قلوم 
إِخ هتمبِنِع متحبفَأَص قُلُوبِكُم نيب اًء فَأَلَّفدأَع متإِذْ كُن كُملَيع اللَّه تموا نِعاذْكُرارِ والن نم ةفْرفَا حلَى شع متكُنا وانو

لَّكُملَع هاتآي لَكُم اللَّه نيبي كا كَذَلهنم قَذَكُمونَ  فَأَندتهآل عمران(﴾ )١٠٣(ت(  
:(  أن املودة واحملبة اليت تربط بني املؤمنني هي عالمة من عالمات تغلغل اإلميان يف القلب، قال  وأخرب 

 ،ومن أحب عبدا ال حيبه إال هللا ،من كان اهللا ورسوله أحب إليه مما سوامها :ثالث من كن فيه وجد ن حالوة اإلميان
  ٢)د يف الكفر بعد أن أنقذه اهللا منه كما يكره أن يقذف يف النارومن يكره أن يعو

                                                
جمموعة بشرية كبرية توحدها عوامل مشتركة مثل اللغة والـدين  ـ يف االصطالح احلديث ـ  ) Nation( األمةتعين  )  ١(

  .ث واألصول العرقية أحيانا، والثقافة املشتركةوالتاريخ والترا
تعين يف القانون الدويل، جمموعة من الناس ميارسون حكما ذاتيا داخل إقليم حمدد، باعتراف أمم أخرى من خالل تبادل  وهي

ها بعض الواجبـات،  وعندما تعترف األمم األخرى بأمة جديدة فإا حتصل على بعض احلقوق، وتترتب علي. السفراء فيما بينهما
تتمثّل حقوقها يف حق حرية املالحة يف البحار العليا، أما واجباا فهي االلتزام بعدم ديد األمم األخرى، أو اسـتعمال القـوات   

  )املوسوعة العربية العاملية: انظر. (ويطلق القانون الدويل أحيانا لفظ قطر أو دولة على األمة. العسكرية ضدها
  :معانيها عدة أوجه، منهذا املصطلح على القرآن وقد ورد يف 

  )١٢٠: النحل(﴾  إنَّ إبراهيم كَانَ أُمةً(﴿ : الرجل اجلامع للخري، الذي يقتدى به - ١
  )٢٢: الزخرف(﴾  إنا وجدنا آباَءنا علَى أُمة، ﴿ )٩٢: األنبياء(﴾  إنَّ هذه أُمتكُم أُمةً واحدةً﴿ : الدين وامللة - ٢
  )٢٣: القصص(﴾  وجد علَيه أُمةً مّن الناسِ يسقُونَ﴿ : القوم، كقوله تعاىل - ٣
﴾  وكَذَلك جعلْناكُم أُمـةً وسـطًا  ، ﴿ )١١٠: آل عمران(﴾  كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ﴿ : أهل اإلسالم خاصة - ٤

  )١٤٣: البقرة(
 () ٤٥: يوسـف (﴾  وادكَر بعد أُمة، ﴿ )٨: هود(﴾  ولَئن أَخرنا عنهم الْعذَاب إلَى أُمة معدودة﴿ : زمن أو السننيال - ٥
 )م١٩٧٩حيىي بن سالم، التصاريف، ط تونس : انظر
 .رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي )  ٢(



 ٥٢٠ 

   ١)إن اهللا تعاىل يقول يوم القيامة أين املتحابون جباليل اليوم أظلهم يف ظلي يوم ال ظل إال ظلي:( وقال
   ٢)من سره أن جيد حالوة اإلميان فليحب املرء ال حيبه إال هللا:( قالو
ورجل قلبه معلق يف  ،وشاب نشأ يف عبادة اهللا ،اإلمام العادل :يوم ال ظل إال ظله سبعة يظلهم اهللا يف ظله:( قالو
 ،إين أخاف اهللا :ورجل دعته امرأة ذات منصب ومجال فقال ،ورجالن حتابا يف اهللا اجتمعا عليه وتفرقا عليه ،املساجد

    ٣)اليا ففاضت عيناهورجل ذكر اهللا خ ،ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حىت ال تعلم مشاله ما تنفق ميينه
    ٤)فذلك اإلميان ،إن من اإلميان أن حيب الرجل رجال ال حيبه إال هللا من غري مال أعطاه:( قالو
    ٥)ما حتاب رجالن يف اهللا إال كان أحبهما إىل اهللا عز و جل أشدمها حبا لصاحبه:( قالو
    ٦)اهللا أشدمها حبا لصاحبه ما من رجلني حتابا يف اهللا بظهر الغيب إال كان أحبهما إىل:( قالو
فدخال مجيعا اجلنة فكان الذي أحب أرفع مرتلة من اآلخر وأحق  ،من أحب رجال هللا فقال إين أحبك هللا:( قالو

    ٧)بالذي أحب هللا
 :قال ،أين تريد :فلما أتى عليه قال ،ملكا ٨فأرصد اهللا على مدرجته ،ن رجال زار أخا له يف قرية أخرىإ:( قالو
فإين رسول اهللا إليك  :ال غري أين أحبه يف اهللا قال :قال ٩هل لك عليه من نعمة ترا :قال ،يل يف هذه القرية أريد أخا

    ١٠)إن اهللا قد أحبك كما أحببته فيه
 ،وقد حقت حمبيت للذين يتزاورون من أجلي ،قد حقت حمبيت للذين يتحابون من أجلي :قال اهللا عز وجل:( قالو

    ١١)وقد حقت حمبيت للذين يتصادقون من أجلي ،يتباذلون من أجلي وقد حقت حمبيت للذين
، )ليسوا بأنبياء وال شهداء ،يغبطهم الناس ،ليبعثن اهللا أقواما يوم القيامة يف وجوههم النور على منابر اللؤلؤ:( قالو

 من قبائل شىت وبالد شىت هم املتحابون يف اهللا:( قال ،يا رسول اهللا جلهم لنا نعرفهم :فجثى أعرايب على ركبتيه فقال
    ١٢)جيتمعون على ذكر اهللا يذكرونه

امسعوا واعقلوا واعلموا أن هللا عز وجل عبادا ليسوا بأنبياء وال شهداء يغبطهم النبيون  ،يا أيها الناس:( قالو
يا  :(فقال فجثى رجل من األعراب من قاصية الناس وألوى بيده إىل النيب  ،)والشهداء على منازهلم وقرم من اهللا

                                                
 .رواه مسلم )  ١(
 .اكم من طريقني وصحح أحدمهارواه احل )  ٢(
 .رواه البخاري ومسلم وغريمها )  ٣(
 .رواه الطرباين يف األوسط )  ٤(
رواه الطرباين وأبو يعلى ورواته رواة الصحيح إال مبارك بن فضالة ورواه ابن حبان يف صحيحه واحلاكم إال أما قـاال   )  ٥(

 .ح اإلسنادوقال احلاكم صحي ،)كان أفضلهما أشدمها حبا لصاحبه(
 .رواه الطرباين بإسناد جيد قوي )  ٦(
 .رواه البزار بإسناد حسن )  ٧(
 .هي الطريق :املدرجة )  ٨(
 .وتسعى يف صالحها ،أي تقوم ا :ترا )  ٩(
 .رواه مسلم )  ١٠(
 .رواه أمحد ورواته ثقات والطرباين يف الثالثة واللفظ له واحلاكم وقال صحيح اإلسناد )  ١١(
 .واه الطرباين بإسناد حسنر )  ١٢(



 ٥٢١ 

رسول اهللا ناس من الناس ليسوا بأنبياء وال شهداء يغبطهم األنبياء والشهداء على جمالسهم وقرم من اهللا أنعتهم لنا 
هم ناس من أفناء :(  بسؤال األعرايب فقال رسول اهللا  فسر وجه النيب  ،)جلهم لنا يعين صفهم لنا شكلهم لنا
 ،م أرحام متقاربة حتابوا يف اهللا وتصافوا يضع اهللا هلم يوم القيامة منابر من نورالناس ونوازع القبائل مل تصل بينه

فيجعل وجوههم نورا وثيام نورا يفزع الناس يوم القيامة وال يفزعون وهم أولياء اهللا ال خوف  ،فيجلسون عليها
    ١)عليهم وال هم حيزنون

هلا أبواب مفتحة تضيء كما يضيء الكوكب  ،جدغرف من زبر عليها ،إن يف اجلنة لعمدا من ياقوت:( قالو
    ٢)واملتالقون يف اهللا ،واملتباذلون يف اهللا ،املتحابون يف اهللا:(قال  ؟يا رسول اهللا من يسكنها :واقال ،)الدري

  .إنه لن يطعم اجلائع، ولن يكسي العاري، ولن يؤوي املشرد.. وما جيدي احلب؟ : قلنا
ويستحيل .. فيستحيل على احملب أن يشبع، وتصيبه التخمة، وحمبوبه جائع .. احلب يفعل كل ذلك .. كال : قال

  .. أن يتلهى مبتاع الدنيا وزخارفها يف الوقت الذي يرزح فيه حمبوبه يف أغالل الفاقة 
   ٣)خيه ما حيب لنفسهال يؤمن أحدكم حىت حيب أل:( ذلك، فقال متوعدا لقد ذكر رسول اهللا 

ومن مل يصبح وميس  ،من ال يهتم بأمر املسلمني فليس منهم:( لة عن مصاحل املسلمني بل قال مبينا خطورة الغف
   ٤)ناصحا هللا ولرسوله ولكتابه وإلمامه ولعامة املسلمني فليس منهم

  فما التنظيمات؟.. هذه التوجيهات : قلنا
فمن التكافل ما ..  جوة منه لقد وضع اإلسالم كثريا من التشريعات اليت تنظم التكافل حىت يؤدي الغاية املر: قال

  .ومنه ما جعله تطوعا يتنافس فيه األفراد واجلماعات.. ومنه ما ألزم به اموع .. ألزم به األفراد 
  :اإللزام الفردي

  .التكافل الذي ألزم به اإلسالم األفرادفحدثنا عن : قلنا
إلزامية فرضها اهللا على املسلم دينا وهي فريضة .. وهي ركن أساسي من أركان الدين ..  الزكاةمن ذلك : قال

  .وجعل للدولة احلق يف أخذها منه قهرا إذا هو امتنع عن أدائها
وال يحسبن الَّذين يبخلُونَ بِما آتاهم ﴿ :لقد قال تعاىل يبني عاقبة من يتهاونون يف هذا الركن من أركان الدين 

مراً لَهيخ وه هلفَض نم ال اللَّهضِ والْأَرو اتاوماثُ السريم لَّهلو ةاميالْق موي لُوا بِهخا بقُونَ مطَويس ملَه رش ولْ ها ببِم لَّه
 بِريلُونَ خمع١٨٠:آل عمران(﴾ ت(  

يؤد زكَاته مثِّلَ له شجاعا أقرع له من آتاه اُهللا ماال فَلَم :( املراد من هذه اآلية، فقال  لقد بني رسول اهللا 
  .٥مث تال هذه اآلية، )أنا مالُك، أنا كَرتك: يقول -  يعين بشدقَيه - زبيبتان، يطَوقُه يوم القيامة، يأخذ بلهزِمتيه 

                                                
 .رواه أمحد وأبو يعلى بإسناد حسن واحلاكم وقال صحيح اإلسناد )  ١(
 .رواه البزار )  ٢(
ال يبلغ العبد حقيقة اإلميان حىت حيب للنـاس مـا   :(رواه البخاري ومسلم وغريمها ورواه ابن حبان يف صحيحه ولفظه  )  ٣(

 )حيب لنفسه
 .رواه الطرباين )  ٤(
 .رواه البخاري )  ٥(



 ٥٢٢ 

قيامة ما من صاحب ذهب وال فضة ال يؤدي منها حقها، إال إذا كان يوم ال : (يف بيان هذه اآلية قال و
صفحت له صفائح من نار فأمحي عليها يف نار جهنم فيكوى ا جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت يف يوم كان 

   ١)مقداره مخسني ألف سنة، حىت يقضى بني العباد
كيف تقول هذا عن الزكاة، وهي ليست سوى ضريبة من الضرائب اليت ال تزال الدول تفرضها : قال رجل منا

بل كانت الدولة الرومانية وغريها من الدول تفرضها على رعاياها، فأي جديد جاء به .. رضوا أم كرهوا على رعاياها
  ؟ ٢اإلسالم يف هذا الباب

شتان ما بني الزكاة اليت هي ركن من أركان اإلسالم، وبني تلك اإلتاوات .. شتان ما بينهما : ابتسم سيد، وقال
  .ستبدون على الرعايا، مث يصرفون ما شاءوا منها يف اللهو والترفالثقيلة اليت كان وال يزال يفرضها امل

يلتزم املمول بأدائها إيل الدولة،  ،فريضة إلزاميةكيف تقول هذا والضريبة والزكاة يتفقان يف كوما : قال الرجل
السلطات العامة، وتستخدم تبعا ملقدرته علي الدفع، بغض النظر عن املنافع اليت تعود عليه من وراء اخلدمات اليت تؤديها 

حصيلتها يف تغطية النفقات العامة من ناحية، وحتقيق بعض األهداف االقتصادية واالجتماعية والسياسة وغريها من 
  .األغراض اليت تنشد الدولة حتقيقها من ناحية أخرى

قراء واملساكني وسائر حق مقدر فرضه اهللا يف أموال املسلمني ملن مساهم يف كتابه من الفلكن الزكاة : قال سيد
  .املستحقني، شكرا لنعمته تعاىل، وتقربا إليه، وتزكية للنفس واملال

.. بغض النظر عن الشاعرية اليت عرفت ا الزكاة فهي ال تعدو أن تكون ضريبة من الضرائب: قهقه الرجل، وقال
  .. سأبني لك ذلك 

إال به، موجود يف الزكاة إذا تأخر املسلم عن أدائها  عنصر القسر واإللزام الذي ال تتحقق الضريبةإن .. انظر 
بدافع اإلميان، ومقتضى اإلسالم، وأي قسر وإلزام أكثر من أخذها بقوة السالح ممن منعها، ومن سل السيف لقتال من 

  .جحدها وكان ذا شوكة؟
.. ركزية والسلطات احمللية كما أن من شأن الضريبة أن تدفع إيل هيئة عامة مثل السلطة امل.. ثانيا .. هذا أوال 

﴾ )٦٠( ..والْعاملني علَيها ﴿ :كذلك الزكاة، إذ األصل فيها أن تدفع إيل احلكومة بواسطة اجلهاز الذي مساه القرآن ف
   ٣)التوبة(

 من مقومات الضريبة انعدام املقابل اخلاص، فاملمول يدفع الضريبة بصفته عضوا يف جمتمع خاص، يستفيد.. ثالثا 
من أوجه نشاطه املختلفة، والزكاة كذلك ال يدفعها املسلم مقابل نفع خاص وإمنا يدفعها بوصفه عضوا يف جمتمع مسلم 

فعليه أن يسهم يف معونة أبنائه، وتأمينهم ضد الفقر والعجز وكوارث احلياة، وأن يقوم بواجبه . .يتمتع حبمايته وكفالته 
ة اليت ا تعلو كلمة اهللا وتنشر دعوة احلق يف األرض، بغض النظر عما يعود عليه من يف إقامة املصاحل العامة لألمة املسلم

                                                
 .مسلم رواه )  ١(
فقه (، وقد خلصنا الرد من فصل كتبه القرضاوي يف هذا املوضوع يف كتابه شبهة مشاة الزكاة للضريبةهنا نرد على  )  ٢(
 )الزكاة
لني علَيها والْمؤلَّفَة قُلُوبهم وفـي  إِنما الصدقَات للْفُقَراِء والْمساكنيِ والْعام﴿ :نص اآلية اليت تنص على مصارف الزكاة  )  ٣(

 يمكح يملع اللَّهو اللَّه نةً مبِيلِ فَرِيضنِ السابو بِيلِ اللَّهي سفو نيارِمالْغقَابِ والتوبة(﴾ )٦٠(الر( 



 ٥٢٣ 

  .املنافع اخلاصة من وراء إيتاء الزكاة
أهداف اجتماعية واقتصادية وسياسية معينة فوق هدفها املايل فإن  - يف االجتاه احلديث - إذا كان للضريبة ..رابعا 

  .هدافمثل هذه األالزكاة هلا أيضا 
.. ولكين سأبني لك ما تتميز به الزكاة عن الضريبة .. أنا لن أجادلك فيما ذكرت : كت الرجل، فقال سيدس

  .وهو ما جيعل الزكاة حال أمثل بكثري من احلل الذي اختذته الدول، ودعاه إليه عدهلا أو جورها
تدل على الطهارة والنماء  العبادة اليت اختارها اهللا هلذه) الزكاة(فكلمة .. فيبدأ من االسم .. أما أول الفروق 

ضرب عليه (مشتقة من ، واليت هي )الضريبة(النفس إحياء مجيل، خيالف ما توحي به كلمة ولذلك يف ..  والربكة
  .ينظر الناس عادة إيل الضريبة باعتبارها مغرما وإضرارا ثقيالًوهلذا .. أي ألزمه ا، وكلفه حتمل عبئها، )غرامة

، وما حتمله من دالالت التطهري والتنمية والربكة، فهي توحي بأن املال الذي يكرته صاحبة، أو )ةالزكا(أما كلمة 
يستمتع به لنفسه، وال خيرج منه حق اهللا الذي فرضه يظل خبيثًا جنسا، حىت تطهره الزكاة، وتغسله من أدران الشح 

  .والبخل
ينظر ببصره، يزكو وينمو ويزيد، يف حقيقة األمر،  وهي توحي كذلك بأن هذا املال الذي ينقص، يف الظاهر، ملن

﴾ )٢٧٦(يمحق اللَّه الربا ويربِي الصدقَات واللَّه لَا يحب كُلَّ كَفَّارٍ أَثيمٍ ﴿ : كما قال تعاىل. ملن يتأمل ببصريته
ن عباده ويقْدر لَه وما أَنفَقْتم من شيٍء فَهو يخلفُه وهو خير قُلْ إِنَّ ربي يبسطُ الرزق لمن يشاُء م﴿ :، وقال )البقرة(

 نيازِقسبأ(﴾ )٣٩(الر( وقال الرسول ،):١)وما نقص مال من صدقة   
آلخذ الزكاة وملعطي : وهي توحي كذلك أن الطهارة والنماء والربكة ليست للمال وحده، بل لإلنسان أيضا

فآخذ الزكاة ومستحقها تتطهر ا نفسه من احلسد والبغضاء وتنمو ا من معيشته، إذ حتقق له وألسرته متام  ..اةالزك
وأما معطي الزكاة فيتطهر ا من رجس الشح والبخل وتزكو نفسه بالبذل والعطاء، ويبارك له يف نفسه وأهله . .الكفاية
صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها وصلِّ علَيهِم إِنَّ صلَاتك سكَن لَهم واللَّه سميع خذْ من أَموالهِم ﴿ :قال تعاىل وماله، 
 يملالتوبة(﴾ )١٠٣(ع(  

فما أسهل أن نسمي الضريبة باسم الزكاة، وترتفع .. وعد بنا إىل املسمى .. دعنا من االسم : قال الرجل
  .املشكلة

  :وشتان بني مسمى الزكاة ومسمى الضريبة.. الشأن يف املسمى .. ليس الشأن يف االسم : ابتسم سيد، وقال
أما الضريبة فهي التزام مدين حمض خال من كل  ..زكاة عبادة فرضت على املسلم، شكرا هللا تعاىل، وتقربا إليهفال

  .اهللا، إذ ال عبادة إال بنيةشرطًا ألداء الزكاة وقبوهلا عند  )النية(وهلذا كانت  ..معىن للعبادة والقربة
. .ن والسنة اللذين قرنا الزكاة بالصالةآاقتداء بالقر، يف الفقه اإلسالمي )العبادات(يف قسم  )الزكاة(وهلذا تذكر 

فالقرآن يف نيف وعشرين موضعا من سوره املكية واملدنية، وأما السنة ففي مواضع ال حصر هلا، كما يف حديث جربيل 
فكالمها ركن من أركان اإلسالم اخلمسة، وعبادة من عباداته . .وغريها) بين اإلسالم على مخس( :املشهور، وحديث

  .األربع
                                                

 .حسن صحيح: وقال ،رواه الترمذي )  ١(



 ٥٢٤ 

وملا كانت الزكاة عبادة وشعرية وركنا دينيا من أركان اإلسالم، مل تفرض إال علي املسلمني، فلم تقبل الشريعة 
عبادة والشريعة الدينية، وهذا خبالف الضريبة، فهي جتب السمحة أن توجب على غري املسلمني فريضة مالية فيها طابع ال

  .على املسلم وغري املسلم، تبعا ملقدرته على الدفع
  وما القيمة العملية هلذا الفرق؟: قال الرجل
فالضريبة يتهرب منها من ضربت عليه بينما الزكاة ـ باعتبارها عبادة ـ يسعى ا .. هلذا قيمة كبرية : قال سيد
  .رة ا عينه، ألنه يعلم أن اهللا كلفه ا، وأنه يقوم بإخراجها طاعة هللا ال طاعة ألي سلطةصاحبها قري

  .هللا وحده.. باإلضافة إىل هذا فإن كوا عبادة جعل حتديد مقاديرها وأنصبتها ومصارفها وكل ما يرتبط ا هللا 
عما دوا، وحدد املقادير الواجبة  ، فهو الذي حدد األنصبة لكل مال، وعفاحق مقدر بتقدير الشارعالزكاة ف

فليس ألحد أن يغري فيما نص عليه الشرع أو يبدل، وال أن  ..من اخلمس إيل العشر، إيل نصف العشر، إيل ربع العشر
خبالف الضريبة، فهي ختضع يف وعائها، ويف أنصبتها، ويف سعرها، ومقاديرها الجتهاد السلطة وتقدير .. يزيد أو ينقص

  .بل بقاؤها وعدمه مرهون بتقدير السلطة ملدى احلاجة إليهاأويل األمر، 
أن الزكاة فريضة ثابتة دائمة ما دام يف األرض إسالم ومسلمون، ال يبطلها جور جائر، وال : يترتب على هذاو

وام، أما الضريبة فليس هلا صفة الثبات والد ..فهذه عماد الدين، وتلك قنطرة اإلسالم ،عدل عادل، شأا شأن الصالة
ال يف نوعها وال يف أنصبتها وال يف مقاديرها، ولكل حكومة أن حتور فيها وتعدل حسبما ترى، أو يرى أهل احلل 

  .بل بقاؤها نفسه غري مؤبد، فهي جتب حسب احلاجة وتزول بزواهلا ..والعقد من ورائها
مصارف حمددة واضحة،  بقوله وفعله، وهي ، عينها اهللا يف كتابه، وبينها رسوله وللزكاة مصارف خاصة

زكاته بنفسه إذا لزم األمر، وهي مصارف ذات  - أو على معظمها - يستطيع الفرد املسلم أن يعرفها وأن يوزع عليها 
  .أما الضريبة فتصرف لتغطية النفقات العامة للدولة، كما حتددها السلطات املختصة. .طابع إنساين وإسالمي
امليزانية العامة للدولة، واجبة الصرف إيل األبواب املنصوص عليها، واليت  مستقلة عنميزانية لزكاة وبذلك تكون ل

  )التوبة(﴾ )٦٠(.. فَرِيضةً من اللَّه  ﴿:جعل القرآن الصرف هلا وفيها 
أداء الضريبة عالقة بني املكلف أو املمول وبني السلطة احلاكمة، وهي اليت تسنها، وهي وانطالقا من هذا، فإن 

 ا، وهي اليت حتدد النسبة الواجبة، وهي اليت متلك أن تنقصها، أو تتنازل عن جزء منها لظرف معني اليت تطالب
فإذا أمهلت السلطة أو تأخرت  ..ولسبب خاص، أو على الدوام، بل متلك إلغاء ضريبة ما، أو الضرائب كلها إن شاءت

عالقة بني املكلف  - قبل كل اعتبار - الزكاة فهي  يف املطالبة بالضريبة فال لوم علي املكلف، وال يطلب منه شيء، أما
هو الذي آتاه املال، وهو الذي كلفه أن يؤيت منه الزكاة، امتثاالً ألمره وابتغاء مرضاته، وعرفه مقاديرها، وبني له  ..وربه

سلم يفرض عليه فإذا مل توجد احلكومة املسلمة اليت جتمع الزكاة من أرباا، وتصرفها على مستحقيها، فامل.. مصارفها
مثلها يف ذلك مثل الصالة، لو كان املسلم يف مكان ال جيد  ..دينه أن يقوم هو بتفريقها على أهلها وال تسقط عنه حبال

فيه مسجدا وال إماما يأمت به، وجب عليه أن يصلي حيث تيسر له، يف بيته أو غريه، فاألرض كلها مسجد للمسلم وال 
  .أخت الصالةيترك الصالة أبدا، والزكاة 

ولذلك جيب علي املسلم أن يدفع الزكاة وهو طيب النفس ا، راجيا أن يتقبلها اهللا منه وال يردها عليه، 
  ).اللهم اجعلها مغنما، وال جتعلها مغرما: (ويستحب له أن يسأل ربه قبوهلا مبثل هذا الدعاء
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ما يتهرب مجهور الناس من دفع الضرائب، فإن ومن هنا حيرص املسلم على إيتاء الزكاة وال يتهرب من دفعها، ك
بل جند من املسلمني من يدفع من ماله أكثر مما توجبه الزكاة، رغبة فيما عند . .مل يتهربوا دفعوها مكرهني أو كارهني

  . اهللا، وطلبا ملثوبته ورضوانه
، اضريبة عن االرتقاء إليه، تقصر الآفاق علياروحية وخلقية حتلق يف  اللزكاة أهدافباإلضافة إىل كل هذا، ف

خذْ من ﴿ : وحسبنا من هذه األهداف ما صرح كتاب اهللا يف شأن أصحاب املال املكلفني بالزكاة حيث قال تعاىل
 يعمس اللَّهو ملَه كَنس كلَاتإِنَّ ص هِملَيلِّ عصا وبِه كِّيهِمزتو مهرطَهقَةً تدص هِمالوأَملع ومعىن )التوبة(﴾ ) ١٠٣(يم ،

)هِملَيلِّ عصأي ادع هلم، وكان ) و  يدعو لدافع الزكاة بالربكة يف نفسه ويف ماله، وهو أمر مندوب لكل عامل على
هو واجب، ألن اآلية أمرت به وظاهر األمر : ، بل قال بعض الفقهاءالزكاة أن يدعو ملعطي الزكاة اقتداء بالنيب 

  .الوجوب
لضريبة فهي مبعزل عن التطلع إىل مثل هذه األهداف، وقد ظل رجال املالية قرونا يرفضون أن يكون للضريبة أما ا

فلما تطورت األفكار، وتغريت األوضاع  ،)مذهب احلياد الضرييب(هدف غري حتصيل املال للخزانة، ومسي هذا 
لذين ينادون باستخدام الضرائب أداة لتحقيق االجتماعية والسياسية واالقتصادية، ازم مذهب احلياديني، وظهر ا

  .أهداف اقتصادية واجتماعية معينة، أو تقريب الفوارق وغري ذلك، وهذا إىل جوار هدفها املايل، وهو اهلدف األول
ولكن مل يستطع مشرعو الضرائب وال علماء املالية العامة ومفكروها أن خيرجوا من دائرة األهداف املادية، إىل 

  .ب وأبعد مدى، وهي دائرة األهداف الروحية واخللقية اليت عنيت ا فريضة الزكاةدائرة أرح
أبرز أوجه االختالف بني الزكاة والضريبة، األساس الذي بين عليه فرض كل فإن من .. باإلضافة إىل هذا كله 

 ١تعرفها، ولعلكم تعرفوالعلك  فاألساس القانوين لفرض الضريبة قد اختلف يف حتديده على نظريات متباينة ..منهما
                                                

  :على جمموعة نظريات، منها ين لفرض الضرائب على الناسيف األساس القانو املفكروناختلف  )  ١(
الضريبة تدفع مقابل النفـع  فأن الضريبة تقوم على أساس عالقة تعاقدية بني الدولة والفرد، وهي تنص على  :النظرية التعاقدية

وهذه الفكـرة هـي    -طنني الذي يعود على املمول من رعاية الدولة للمرافق العامة، مبوجب عقد ضمين مربم بني الدولة واملوا
  .يف بيان أساس الدولة )جان جاك روسو( قال ا يتال )العقد االجتماعي(تطبيق لنظرية 

  :وقد ذهب أنصار النظرية التعاقدية يف تكييف طبيعة العقد املربم بني الدولة ودافع الضريبة مذاهب شىت
  .أن املربم عقد بيع: اعة، ومعىن هذاإن الضريبة مثن عاجل يشتري به الفرد محاية اجلم: فقال مريابو

إن هذا العقد هو عقد إجيار أعمال، فالدولة تقوم بأداء خدمات للمواطنني، ويقوم املواطنون بدفع الضـريبة  : وقال آدم مسيث
  .هلا كأجر هلذه األعمال

  . ه للتأمني على اجلزء الباقيإن العقد تأمني، فالضريبة هي قسط التأمني الذي يدفعه املمول من مال: وقال مونتسكيو وهوبز
غري أن الناقدين بينوا أن هذا التصوير خاطئ من أساسه، فمن غري املمكن حتقيق التعادل بني الضريبة اليت يدفعها املمول وبـني  

ت العامة، ما يعود عليه من نفع من خدمات الدولة ألنه ال ميكن تقدير نسبة املنفعة اليت تعود على كل مواطن على حدة من النفقا
كاحملافظة على األمن، أو تنظيم القضاء، أو نشر التعليم، أو الدفاع الوطين، فضالً عن أنه لو أمكن تقدير هذه املنفعة، فـإن هـذه   
النظرية تؤدي إىل نتائج ظاملة، فالطبقات الفقرية أكثر احتياجا إيل خدمات الدولة من الطبقات الغنية، وتطبيقًا لنظريـة البـدل أو   

  .ار، جيب أن يتحملوا العبء األكرب للضريبةاإلجي
األوىل أا تقصر وظيفة الدولة على احملافظة على األمن، وهو ما خيـالف الواقـع،   : معيبة من ناحيتني )التأمني(كما أن نظرية 

بتعويض األفـراد عمـا   أن عقد التأمني يلقى على عاتق املؤمن عبء تعويض اخلسائر يف حني أن الدولة ال تلتزم : والناحية الثانية
  .يلحقهم من ضرر
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. .إن شئتم شرحتها لكم.. ا تقوم على أربع نظريات واضحة معقولة متوافقة هلا تأثريها املمتدأما الزكاة، فإ.  
  ؟أوهلافما .. أجل : قلنا
وتقوم هذه النظرية على أن من حق اخلالق املنعم أن يكلف عباده ما يشاء من ..  النظرية العامة للتكليف: قال

جبات بدنية ومالية، أداًء حلقه، وشكرا لنعمته، وليبلوهم أيهم أحسن عمالً، ليخترب ما يف صدورهم، وليمحص ما يف وا
قلوم، وليعلم من يتبع رسله ممن ينقلب على عقبيه، فيميز اهللا اخلبيث من الطيب، واملسيء من احملسن، ويوفيهم 

  .أعماهلم وهم ال يظلمون
لصالة والصيام وكل منهما عبادة بدنية، وباحلج، وهو عبادة بدنية مالية، كلفه بالزكاة، كما كلف اهللا املسلم باف

وهي عبادة مالية خالصة فيها بذل املال الذي هو شقيق النفس، وعصب احلياة، وفتنة الدنيا ليعلم من يعبده تعاىل حقا 
 ﴾) ٩(من يوق شح نفِْسه فَأُولَئك هم الْمفْلحونَ و ﴿:فيبذل ما عنده هللا، ومن يعبد ماله ودنياه، فيؤثرها على رضا اهللا 

  )احلشر(
  ؟الثانيةفما النظرية .. وعينا هذا : قلنا
مستخلف فيه، ليس سوى املال مال اهللا تعاىل، واإلنسان فاملسلم يعتقد أن . .يف مال اهللا نظرية االستخالف: قال

ـ بذلك ـ واألموال .. الص هللا تعاىل، وليس ألحد شرك يف ذرة منه فكل ما يف هذا العامل علويه وسفليه، ملك خ
كلها ملك هللا تعاىل، فهو واهبها واملنعم ا على عباده وهو وحده خالقها ومنشئها، وعمل اإلنسان الذي نسميه 

هو خلق املنفعة وليس إن اإلنتاج : وهلذا يقول االقتصاديون ،يتخذ جماله يف مادة خلقها اهللا سبحانه وسخرها له )إنتاجا(
  .خلق املادة، ومعىن هذا أنه حيول املادة لتشبع حاجاته وتكون هلا منفعة

ال غرابة أن ينفق اإلنسان عبد اهللا بعض ما رزقه اهللا يف سبيل اهللا، وإعالء كلمة اهللا، وعلى وبناء على هذا، 
أَنفقُوا  ﴿: تعاىلبقوله  اهللا يف كتابهخياطبنا أجل هذا إخوانه عباد اهللا، قياما للواهب املنعم حبق الشكر على نعمائه، ومن 

اكُمقْنزا رمويقرر أن املال مال اهللا، واإلنسان ما هو إال مستخلف فيه، أو موظف مؤمتن على )٢٥٤: البقرة( ﴾ م ،
ولَا  ﴿: ، ويقول)٣٣: النور( ﴾كُم وآتوهم من مالِ اللَّه الَّذي آتا ﴿:، فيقول تنميته وإنفاقه، واالنتفاع والنفع به

ونَ ما بخلُوا بِه يوم الْقيامة وللَّه يحسبن الَّذين يبخلُونَ بِما آتاهم اللَّه من فَضله هو خيرا لَهم بلْ هو شر لَهم سيطَوقُ
اللَّهضِ والْأَرو اتاوماثُ السريم  بِريلُونَ خمعا تذه احلقيقة) آل عمران( ﴾ )١٨٠(بِم أن املال رزق من : ليذكرهم
وأَنفقُوا مما جعلَكُم مستخلَفني فيه فَالَّذين آمنوا منكُم وأَنفَقُوا لَهم أَجر كَبِري  ﴿:عند اهللا آتاهم من فضله، ويقول

  .ووكيله فيه - وهو اهللا تعاىل - ن ليس مالك املال يف احلقيقة، ولكنه خليفة املالك فاإلنسا .).احلديد(﴾ )٧(
وليست مثرة العلم بأن املال مال اهللا، واإلنسان فيه مبرتلة النائب أو الوكيل، مقصور على وين البذل واإلنفاق 
                                                                                                                                 

وتقوم هذه النظرية على أساس أن الدولة تؤدي وظيفتها بقصد إشباع احلاجات اجلماعيـة، وال تضـع    :نظرية سيادة الدولة
ـ  ني نصب عينيها حتقيق مصاحل األفراد اخلاصة، بقدر تغليب املصاحل العامة على املصاحل اخلاصة، واحملافظة على التضامن القومي ب

مبـا  -وملا كان أداء هذه الوظائف يستلزم اإلنفاق كان للدولة احلق يف أن تلزم املستظلني بسمائها  -األجيال احلاضرة واملستقبلة 
أن يتضافروا مجيعا يف النهوض بعبء هذا اإلنفاق، وتقوم بتوزيع هذا العبء عليهم، حبسب درجـة يسـار    -هلا من حق السيادة

ميزانيـة  (كتـاب   :انظـر (الذي تقوم عليه اجلماعات السياسية احلديثة  )التضامن االجتماعي(به مبدأ  كل منهم، طبقا ملا يقضي
 )٧٣للدكتور حممد حلمي مراد ص  )الدولة
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ضا أن يتقيد اإلنسان مبشيئة املالك احلقيقي عليه، حيث ينفق من مال غريه وقد أذن له فيه، بل يفيد العلم ذه احلقيقة أي
للمال، فإن الوكيل ما هو إال ممثل إلرادة املوكل، ومنفذ ملا يطلبه، وليس له حق االنفراد بالتصرف حسبما يهوى 

  .ويشتهي، وإال بطلت وكالته، ومل يعد جديرا حبق االستخالف الذي أساء استعماله
  ؟الثةالثفما النظرية .. وعينا هذا : قلنا
وأنه ال  ،فمن املقرر لدى فالسفة االجتماع أن اإلنسان مدين بطبعه..  نظرية التكافل بني الفرد واتمع: قال

ومن املقرر كذلك أن الفرد مدين للمجتمع بكثري من معارفه  ..يستطيع أن حييا حياة إنسانية حقة إال يف ظل جمتمع
ال ميكنه أن يعيش وحييا بغري عون اتمع، فهو الذي يضمن له احلياة  -  حياتهبداية يف  - وخرباته وفضائله، فإن الفرد 

والبقاء، ولواله ملات يف مهده، واتمع هو الذي يقوم بتلقني الفرد مظاهر احلضارات والثقافة املختلفة وقواعد الدين 
  ..واملعاملة
عنوية والثقافية واحلضارية، يصدق الفرد إذن مدين للمجتمع بال ريب، وهذا كما يصدق على مكاسب الفرد املف

مل يكسب املال  - وإن أويت من املواهب ما أويت - فالذي ال شك فيه أن الفرد  ..على مكاسبه املادية واالقتصادية
جبهده وحده، بل شاركت فيه جهود وأفكار وأيد كثرية ال حتصى، بعضها ساهم من قريب، وبعضها ساهم من بعيد، 

  .ن غري قصد، وكلها أسباب عاونت يف وصول املال إىل صاحبهبعضها عن قصد، وبعضها ع
فإذا نظرنا مثالً إىل الزارع الذي حصد القمح، كيف حصل على قمحه هذا؟ وما قيمة جهده جبانب جهد 
اتمع؟ إن اتمع هو الذي شق له الترع والقنوات ونظم الري والصرف، وصنع له احملراث وغريه من أدوات الزراعة، 

  .إىل غري ذلك من األمور اليت ال حتصى ..مبا حيتاج إليه من قوت وملبس ومسكن، وهيأ له األمن واالستقرار وأمده
وإذا نظرنا إىل التاجر مثالً، كيف مجع ماله، وحقق كسبه؟ رأينا للمجتمع عليه الفضل األكرب، واليد الطوىل، 

  اتمع ومعاونة اتمع؟ فممن يشتري؟ وملن يبيع؟ ومع من يعمل؟ ومبن يسري إذا مل يكن
  .ومثل الزارع والتاجر، الصانع واملوظف وكل ذي حرفة وكل ذي مال

وكلما كان مال املالك أكثر، وثروته أوسع، كان جهد اجلماعة أظهر وأعظم، ونصيب الفرد فيه أقل وأصغر، 
  .حبدود قدرته ووقته وضروراته كإنسان - وال شك - فإن طاقة الفرد للعمل حمدودة 

يبذل من اجلهد صاحب املزرعة الواسعة، أو املصنع الكبري، أو املؤسسة الضخمة ذات الفروع؟ وكم يقاس  كم
جهده إذا كان له جهد إداري مثال، جبانب جهد العشرات أو املئات أو األلوف من أبناء اتمع الذين يعملون معه، 

أجل هذا كان املال الذي حيوزه مكتسبه، وينسب  ومن! ويبذلون من عرق جبينهم،أو نور أعينهم، أو وهج أفكارهم؟
  .إليه، هو مال اجلماعة أيضا، ينسب إليها، وحيسب عليها، وتكلف متضامنة باحملافظة عليه

اما ولَا تؤتوا السفَهاَء أَموالَكُم الَّتي جعلَ اللَّه لَكُم قي ﴿:وهذا ما جعل القرآن الكرمي خياطب مجاعة املسلمني فيقول
 منكُم يا أَيها الَّذين آمنوا لَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ إِلَّا أَنْ تكُونَ تجارةً عن تراضٍ ﴿:، ويقول)النساء( ﴾ )٥(.. 

ية الكرمية تنهى أن يأكل املؤمنون بعضهم مال فاآل، )النساء( ﴾ )٢٩(ولَا تقْتلُوا أَنفُسكُم إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُم رحيما 
ليشعر كل منهم أن مال  )أنفسكم(و )أموالكم( بعض، كما تنهى أن يقتل بعضهم بعضا، وإمنا اختارت اآلية التعبري بـ

  .بعضهم هو مال كلهم، وأن نفس كل فرد منهم كنفس اآلخر
ا وأمواهلا، فمن أضاع مال غريه فكأمنا أضاع مال فاألمة املسلمة متكافلة متضامنة يف حقوقها ومصاحلها وأنفسه
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نفسد، أو أضاع مال اتمع كله، ومن اعتدى على نفس أخيه بالقتل فكأمنا قتل نفسه، أو اعتدى على اجلماعة كلها، 
ا بِغيرِ نفْسٍ أَو فَساد في الْأَرضِ من أَجلِ ذَلك كَتبنا علَى بنِي إِسرائيلَ أَنه من قَتلَ نفْس ﴿:كما جاء يف اآلية األخرى

  )املائدة( ﴾ )٣٢( ..فَكَأَنما قَتلَ الناس جميعا ومن أَحياها فَكَأَنما أَحيا الناس جميعا 
مثل هذه إن (: تعليقا عليهاالسيد رشيد رضا لقد قال .. بالغة هذه اآلية وعظم املقاصد اليت حتملها .. انظروا 

اإلضافة قد قررت يف اإلسالم قاعدة االشتراك اليت يرمى إليها االشتراكيون يف هذا الزمان، ومل يهتدوا إىل سنة عادلة 
فيها، ولو التمسوها يف اإلسالم لوجدوها، ذلك بأن اإلسالم جيعل مال كل من فرد من أفراده املتبعني له ماالً ألمته 

ية، وحفظ حقوقها، فهو يوجب على كل ذي مال كثري حقوقًا معينة للمصاحل العامة، كلها، مع احترام احليازة وامللك
   ١)كما يوجب عليه وعلى مجيع البشر، وحيث فوق ذلك على الرب واإلحسان، والصدقة الدائمة واملؤقتة، واهلدية

روعة له، بل جيعل جزًءا خنلص من هذا كله إىل أن للجماعة حقًا أكيدا يف مال الفرد، حقًا ال يسلبه ملكيته املش
  .معينا ملصاحلها العامة، وأكثر منه عند اقتضاء احلاجة، واستدعاء املصلحة

فمن حق اتمع ممثالً يف الدولة اليت تشرف عليه، وترعى مصاحله، أن يكون هلا نصيب من مال ذي املال تنفقه 
  .لته، ويذود عنه كل بغي وعدوانفيما يعود على اتمع باخلري، وما حيفظ على اتمع كيانه ورسا

أن يؤدي زكاته، لتكون  -  والبد –فلو مل يكن يف اتمع املسلم أفراد فقراء حمتاجون، لوجب على املسلم 
وهو مصرف عام دائم ما دام يف  )سبيل اهللا(رصيدا للجماعة اإلسالمية، تنفق منه عند املقتضيات، وتبذل منه يف 

  .األرض إسالم
  ؟الرابعةفما النظرية .. ذا وعينا ه: قلنا
. .اإلخاء معىن أعمق غورا، وأبعد مدى، من التكافل بني الفرد واتمعف.. اإلخاء بني املسلمنينظرية : قال

اإلخاء ال يعتمد على تبادل املنافع، وال على اإلعطاء مقابل األخذ، وإمنا هو معىن إنساين روحي، ينبع من جوهر ف
يقتضي األخ أن يعطي أخاه وإن مل يأخذ منه، وأن يساعد أخاه وإن مل يكن حمتاجا إليه، وأن اإلنسان األصيل، اإلخاء 

  .حيب ألخيه ما حيب لنفسه، بل قد يؤثره إىل نفسه
فهنا تنضم رابطة املساكنة يف الوطن  ،ويتأكد حق هذه األخوة إذا كان املؤمنون ا يعيشون يف ظل جمتمع واحد

وطن واحد للمسلمني، وأن أبناء  - على سعتها- اإلميانية الواصلة، ومن الثابت أن دار اإلسالم الواحد إىل رابطة األخوة 
  .اإلسالم داخل هذا الدار جمتمع واحد

املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه : (حقوق هذه األخوة بأحاديثه الكثرية اهلادية وقد بني رسول اإلسالم 
ترامحهم كمثل اجلسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد باحلمى مثل املؤمنني يف توادهم و.. (٢)بعضا

ومن ترك أخاه جيوع ويعرى وميرض، وهو قادر على إنقاذه ، ٤)املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال يسلمه(.. ٣)والسهر
  .من اجلوع والعرى واملرض، فقد أسلمه وخذله

                                                
 .الطبعة الثانية - ٣٩/  ٥: تفسري املنار )  ١(
 .رواه البخاري ومسلم )  ٢(
 .رواه البخاري ومسلم )  ٣(
 .رواه البخاري ومسلم )  ٤(
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عضه بعضا، وأسرة واحدة يكفل كل أخ فيها أخاه، بل جسد بنيان مرصوص يشد ب: هذا هو اتمع املسلم
فمن حق اإلنسان املسلم الذي ال يستطيع أن يعمل، أو يستطيع أن يعمل وال . .واحد، إذا اشتكى بعضه اشتكى كله

حترق جيد عمالً، أو يعمل وال جيد كفايته من عمله، أو جيد ولكن حل به من أحداث الزمن ما أفقره إىل املعونة، كأن ا
بيته، أو ذهب السيل مباله، أو أصابت اجلوائح زرعه، أو أفلست جتارته، أو حنو ذلك، مما جعله يدان على عياله، كذلك 

  .من سافر لغرض مشروع فانقطع يف الطريق غريبا عن وطنه وماله
وع الرأس، من حق كل واحد من هؤالء أن يعان، ويشد أزره، ويؤخذ بيده لينهض ويسري يف قافلة احلياة مرف

  .وإال فال خري يف اإلنسان، وال يف املؤمن إذا ضيع أخاه يف العقيدة واإلميان ،بوصفه إنسانا كرمه اهللا
ذا كله يتضح لنا األساس النظري لفرض الزكاة يف اإلسالم، وهو شيء أوسع : التفت سيد إىل الرجل، وقال

يكون يف نظرية التكافل قدر مشترك بني الزكاة  وأعمق وأخلد من األساس الذي بين عليه فرض الضريبة، وقد
  .والضريبة، ولكن النظريات الثالث األخر، مما متيزت به فريضة الزكاة بال مراء

  فهل هناك غريه؟.. ذكرت لنا ركنا من أركان اإللزام الفردي : قلنا
ظورات أو تركه بعض ما فرضه اإلسالم على املسلم الرتكابه بعض احملوهي ..  الكفاراتهناك .. أجل : قال
ككفارة اليمني إذا حلف املسلم باهللا فحنث، وكفارة الفطر عمدا بدون عذر مقبول شرعا يف ار رمضان ، الواجبات
  .ومن هنا كانت وسيلة لتحقيق التكافل، وهذه الكفارات يف بعض مصارفها إطعام لعدد من املساكني. .وغريها 

ؤاخذُكُم اللَّه بِاللَّغوِ في أَيمانِكُم ولَكن يؤاخذُكُم بِما عقَّدتم الْأَيمانَ فَكَفَّارته لَا ي ﴿: :قال تعاىل يف كفارة اليمني
لَم نفَم ةقَبر رِيرحت أَو مهتوسك أَو يكُملونَ أَهمطْعا تم طسأَو نم نياكسم ةرشع امإِطْع فَص جِدي كامٍ ذَلأَي ثَلَاثَة امي

ت لَّكُملَع هاتآي لَكُم اللَّه نيبي ككَذَل كُمانمفَظُوا أَياحو ملَفْتإِذَا ح انِكُممةُ أَيونَ كَفَّاركُراملائدة( ﴾)٨٩(ش (  
ها على التخيري بينه وبني الكسوة وجوب اإلطعام يف كفارة اليمني باهللا تعاىل إذا حنث فيعلى اتفق الفقهاء وقد 

  .وهو ما نصت عليه اآلية الكرمية.. وحترير الرقبة ، فإن عجز فصيام ثالثة أيام
والَّذين يظَاهرونَ من نِسائهِم ثُم يعودونَ لما قَالُوا فَتحرِير رقَبة من قَبلِ أَنْ  ﴿: ١كفارة الظهاروقال تعاىل يف 

اسمتي بِريلُونَ خمعا تبِم اللَّهو ظُونَ بِهوعت كُم٣(ا ذَل ( لَم نا فَماسمتلِ أَنْ يقَب ننِ ميابِعتتنِ ميرهش اميفَص جِدي لَم نفَم
  )اادلة(﴾  )٤(ك حدود اللَّه وللْكَافرِين عذَاب أَليم يستطع فَإِطْعام ستني مسكينا ذَلك لتؤمنوا بِاللَّه ورسوله وتلْ

  .. ٢اإلطعام يف كفارة الفطر يف صوم رمضان أداء ومبثل هذا وردت األدلة توجب 
أنه يصار إىل الفدية يف الصيام عند اليأس من إمكان قضاء األيام اليت أفطرها لشيخوخة إىل  ٣وذهب بعض الفقهاء

وعلَى الَّذين يطيقُونه فديةٌ طَعام مسكنيٍ ﴿ :ها على الصيام ، أو مرض ال يرجى برؤه ، لقوله تعاىلال يقدر مع
  .واملراد من يشق عليهم الصيام  ،)البقرة(﴾  )١٨٤(..

                                                
 .أنت كظهر أمي: مرأتهالالرجل وذلك بأن  )  ١(
واختلف الفقهاء  ..غري أن الشافعية واحلنابلة قصروه على من جامع يف رمضان عامدا ، دون من أفطر فيه بغري اجلماع  )  ٢(

: تخيري بني األنواع الثالثة فقال احلنفية والشافعية واحلنابلة بتأخريه عن اإلعتاق والصيام ، وقال املالكية بال: يف رتبته تقدميا وتأخريا
 .اإلعتاق والصيام واإلطعام

 .املشهور عند املالكية أنه ال فدية عليهف -وهو املرجوح عند املالكية  -احلنفية والشافعية واحلنابلة وهم  )  ٣(
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طعام بالقيمة ، إما شراء هدي بالقيمة وذحبه، أو اإل: خيري إذا قتل صيدا بني ثالثة أشياء وذكر الفقهاء إىل أن احملرم 
لُ ما قَتلَ من يا أَيها الَّذين آمنوا لَا تقْتلُوا الصيد وأَنتم حرم ومن قَتلَه منكُم متعمدا فَجزاٌء مثْ ﴿:أو الصيام ، لقوله تعاىل

غَ الْكَعالا بيده كُمنلٍ مدا عذَو بِه كُمحمِ يعالن فَا اللَّهع رِهالَ أَمبو ذُوقيا لاميص كلُ ذَلدع أَو نياكسم امةٌ طَعكَفَّار أَو ةب
مثل اجلراد ، دم ومن قتل ما ليس له   ،)املائدة(﴾  )٩٥(عما سلَف ومن عاد فَينتقم اللَّه منه واللَّه عزِيز ذُو انتقَامٍ 

  .ا شاء كحفنة من طعام للواحدة وحفنتني لالثنتنيتصدق مب
  :اإللزام اجلماعي

  .اإللزام اجلماعيفحدثنا عن .. عرفنا اإللزام الفردي : قلنا
لقد ورد يف الشريعة اإلسالمية األمر امللزم جلميع املسلمني بكفاية احملتاج يف أي بالد من بالد اإلسالم، وقد : قال

يف عام الرمادة عندما اشتدت احلاجة إىل القوت إىل رضي اهللا عنه ـ أنه أرسل ورد يف تطبيق ذلك عن عمر ـ 
 )الغوث، الغوث(: األقاليم ذوات الغالت الزراعية يطلب املعونة منها، فأرسل إىل عمرو بن العاص وايل مصر يقول له

  .سأرسل إليك عرياً يكون أوهلا عندك وآخرها عندي: فرد عمرو
: يقول مسعت عمر بن اخلطاب : عن أسلم قالف.. مجيع اخللفاء الراشدين وهكذا كان تصوره وتصور 

إين أمرتكم أن جتتمعوا هلذا املال فتنظروا ملن ترونه، وإين قرأت آيات : اجتمعوا هلذا املال فانظروا ملن ترونه، مث قال هلم
خرِجوا من ديارِهم وأَموالهِم يبتغونَ فَضالً من اللَّه للْفُقَراِء الْمهاجِرِين الَّذين أُ :من كتاب اهللا، مسعت اهللا يقول

 .، واهللا ما هو هلؤالء وحدهم)٨:احلشر( ورِضواناً وينصرونَ اللَّه ورسولَه أُولَئك هم الصادقُونَ
هِم يحبونَ من هاجر إِلَيهِم وال يجِدونَ في صدورِهم حاجةً مما أُوتوا والَّذين تبوأُوا الدار والْأميانَ من قَبل :مث تال

واهللا ما هو ) ٩:احلشر( ويؤثرونَ علَى أَنفُِسهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ ومن يوق شح نفِْسه فَأُولَئك هم الْمفْلحونَ
  .هلؤالء وحدهم

 تجعلْ في قُلُوبِنا غلّاً والَّذين جاُءوا من بعدهم يقُولُونَ ربنا اغْفر لَنا ولإِخوانِنا الَّذين سبقُونا بِالْأميان وال :تال مث
يمحر وفؤر كا إِننبوا رنآم ينلَّذل )إال وله حق يف هذا املال أعطي أو ، واهللا ما من أحد من املسلمني)١٠:احلشر 

  ) منع حىت راع بعدن 
هذه استوعبت الناس مجيعاً ومل يبق أحد من املسلمني إال وله :( وقد جاء يف رواية أخرى قوله عن اآلية السابقة

حقه حىت يف هذا املال حق إال ما متلكون من رقيقكم، فإن أعش ـ إن شاء اهللاـ  مل يبق أحد من املسلمني إال سيأتيه 
  ) الراعي بسر ومحري يأتيه حقه ومل يعرق فيه جبينه 

يف إىل أن  ١، وذهب كثري منهم )احلقوق املالية غري الزكاة( وقد ذكر الفقهاء يف هذا احملل مسألة أطلقوا عليها 
ا بفقرائهم، وفرض على األغنياء من أهل كل بلد أن يقومو:( قال ابن حزم معربا عن هذا ..  املال حقًا سوى الزكاة

وجيربهم السلطان على ذلك، إن مل تقم الزكوات م، وال يف سائر أموال املسلمني م، فيقام هلم مبا يأكلون من 

                                                
قيس عن عمر، وعلي، وأيب ذر، وعائشة، وابن عمر، وأيب هريرة، واحلسن بن علي، وفاطمة بنت روي ذلك  )  ١(

، وهو قول ابن حزم ، وهو أبلـغ   وصح ذلك عن الشعيب وجماهد وطاوس وعطاء وغريهم من التابعني،  من الصحابة
 ـ من قام بنصره وعضده باألدلة الكثرية ـ كما سنرى
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القوت الذي ال بد منه، ومن اللباس للشتاء والصيف مبثل ذلك، ومبسكن يكنهم من املطر والصيف والشمس وعيون 
  )املارة

ل ميتة أو حلم خرتير وهو جيد طعاما فيه فضل عن صاحبه ملسلم أو لذمي؛ وال حيل ملسلم اضطر، أن يأك (:وقال
ألن فرضا على صاحب الطعام إطعام اجلائع، فإذا كان ذلك كذلك فليس مبضطر إىل امليتة وال إىل حلم اخلرتير، وباهللا 

املانع فإىل لعنة اهللا؛ ألنه منع حقًا، وإن قَتل ) القصاص(تعاىل التوفيق، وله أن يقاتل عن ذلك، فإن قُتل فعلى قاتله القود 
   ١)وهو طائفة باغية

) ٢٦(وآت ذَا الْقُربى حقَّه والْمسكني وابن السبِيلِ ولَا تبذِّر تبذيرا  ﴿:اليت تدل على هذا قوله تعاىل ومن األدلة 
وا بِه شيئًا وبِالْوالدينِ إِحسانا وبِذي الْقُربى والْيتامى والْمساكنيِ واعبدوا اللَّه ولَا تشرِكُ ﴿:وله تعاىل ، وق)اإلسراء( ﴾

اللَّه لَا يحب من كَانَ  والْجارِ ذي الْقُربى والْجارِ الْجنبِ والصاحبِ بِالْجنبِ وابنِ السبِيلِ وما ملَكَت أَيمانكُم إِنَّ
خا مورالًا فَخفأوجب تعاىل حق املساكني وابن السبيل مع  (:معلقا على هذه اآليات، قال ابن حزم )النساء( ﴾)٣٦(ت

حق ذي القرىب، وافترض اإلحسان إىل األبوين وذي القرىب واملساكني واجلار وما ملكت اليمني، واإلحسان يقتضي 
   )كل ما ذكرنا، ومنعه إساءة بال شك

فَويلٌ  ﴿:تعاىل ، قال ما جاء يف القرآن الكرمي من الوعيد بشأن الذين مينعون املاعونهذا ومن األدلة على 
 لِّنيصلْم٤(ل ( َوناهس هِملَاتص نع مه ينالَّذ)٥ ( َاُءونري مه ينالَّذ)٦ ( َوناعونَ الْمعنميو)وقد قال )املاعون( ﴾)٧ ،

ومعىن هذا أن إعارة ، )عارية الدلو والقدر كنا نعد املاعون على عهد رسول اهللا (: هايف تفسريعبد اهللا بن مسعود 
هذه األشياء الصغرية اليت حيتاج إليها اجلريان بعضهم من بعض واجبة؛ ألن مانعهما مذموم مستحق للويل، كالساهي 

إعارة هذه األشياء واجبة وهي غري  وإذا ثبت أن، عن الصالة املرائي وال يستحق املكلف الويل إال على ترك واجب
  .الزكاة قطعا، فقد ثبت أن يف املال حقًا سوى الزكاة

يف وصف تعاىل ، كقوله  وجوب التكافل بني املسلمنيالنصوص القرآنية الدالة على ومن األدلة على هذا 
، )٢٦: اإلسراء( ﴾ والْمسكني وابن السبِيلِ وآت ذَ القُربى حقَّه ﴿:وقوله ، )٢٩: الفتح( ﴾ رمحاُء بينهم ﴿:املؤمنني
بِ بِالْجنبِ وبِالوالدينِ إحسانا وبِذي القُربى واليتامى واملَساكنيِ والْجارِ ذي القُربى واجلَارِ اجلُنبِ والصاح ﴿:وقوله

كُمانمأي لّكَتا ممبِيلِ ونِ الساب٣٦: ءالنسا( ﴾ و.(  
اآليات الكثرية اليت جعلت إطعام املسكني واحلض على إطعامه من عالئم اإلميان، وتركه من لوازم الكفر ومثلها 

                                                
يعة من هذا ومن أمثاله يف الشر«:بقوله وقد علق الشيخ أمحد شاكر على رأي ابن حزم هذا  ٦/١٥٩: احمللي البن حزم )  ١(

اإلسالمية، يرى املنصف، أن التشريع اإلسالمي يف الذروة العليا من احلكمة والعدل، وليت إخواننا الذين غرم القوانني الوضعية، 
وأشربتها نفوسهم يطلعون على هذه الدقائق ويتفقهوا، لريوا أن دينهم جاءهم بأعلى أنواع التشريع يف األرض، تشريع يشـبع  

ق يف كل زمان ومكان، إن هو إال وحي يوحى، ولو فقه املسلمون أحكام دينهم، ورجعوا إىل استنباطها من القلب والروح، ويطب
املنبع الصايف واملورد العذب الكتاب والسنة وعملوا مبا يأمرهم به رم يف خاصة أنفسهم، ويف أمـورهم العامـة، ويف أحـوال    

قامت وهل قامت الثورات اخلربة اهلادمة والفنت املهلكة، إال من ظلم الغـىن  اجتماعهم  لو عملوا هذا، لكانوا سادة األمم، وهل 
، واملثل على ذلك كثرية؛ ولو فقه األغنياء، لعلموا أن أول ما !للفقري، ومن استئثاره خبري الدنيا، وجبواره أخوه ميوت جوعا وعريا؟
ا أوجبه اهللا على األغنياء، فليفقهوا وليعلموا فقد جاءم النـذر؛  حيفظ عليهم أمواهلم، إسداء املعروف للفقراء، بل القيام حنوهم مب

 )إا صيحة حق أطلقها الشيخ  كما أطلقها غريه منذ أربعني عاما، ومل جتد آذانا واعية، فكان ما كان". هدانا اهللا مجيعا



 ٥٣٢ 

ولَم نك ) ٤٣(قَالُوا لَم نك من الْمصلِّني  ﴿: سقرإىل يف أسباب دخول ارمني  كقوله تعاىلوالتكذيب باآلخرة، 
 نيكسالْم مطْعاجلحيم والعذاب األليمقوله ، و)املدثر( ﴾)٤٤(ن ن أويت كتابه بشماله فاستحق صلييف شأن م :﴿  هإِن

  )احلاقة( ﴾)٣٤(ولَا يحض علَى طَعامِ الْمسكنيِ ) ٣٣(كَانَ لَا يؤمن بِاللَّه الْعظيمِ 
مطلقا من غري ربط لذلك بالزكاة ومثل ذلك ما ورد يف األحاديث الكثرية اليت حتث على رعاية احملتاجني 

، ومن كان على فضلة  زيادة عن حاجة  ورأى املسلم أخاه ١)ن ال يرحم الناس ال يرمحه اهللام:(  وحنوها، كقوله 
  .جائعا عريانا ضائعا فلم يغثه، فما رمحه بال شك

من كان : (قال رسول اهللا  أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وأن: وعن عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق
    ٢)أو سادس... عنده طعام اثنني فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب خبامس

، ومن تركه جيوع ويعرى وهو  ٣)املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال يسلمه (: قال عن ابن عمر أن رسول اهللا و
  .قادر على إطعامه وكسوته فقد أسلمه  يعين خذله

من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من ال ظهر له، ومن : (قال أن رسول اهللا  أيب سعيد اخلدريعن و
فذكر من أصناف املال ما ذكر، حىت رأينا أنه ال حق ألحد منا يف ، »  كان عنده فضل زاد فليعد به على من ال زاد له

  .و سعيد، وبكل ما يف اخلرب نقولخيرب بذلك أب - رضي اهللا عنهم  –، وهذا إمجاع من الصحابة   ٤)فضل
   )وعودوا املريض،  أطعموا اجلائعو أطعموا اجلائع، وفكوا العاين: (قال أيب موسى عن النيب  عنو
إن اهللا فرض على أغنياء املسلمني يف أمواهلم بقدر الذي يسع  (: قال رسول اهللا : عن علي بن أيب طالب قالو

وا أو عروا إال مبا يصنع أغنياؤهم، أال وإنَّ اهللا حياسبهم حسابا شديدا، ويعذم فقراءهم، ولن جيهد الفقراء إذا جاع
    ٥)عذابا أليما

من كان يؤمن باهللا :(  كقوله ، ما صحت به األحاديث من إجياب حق الضيف على املضيفومثل ذلك 
واألمر بإكرامه ، ٦)ن بعد ذلك فهو صدقةواليوم اآلخر فليكرم ضيفه جائزته، يوم وليلة، والضيافة ثالثة أيام، فما كا

لعبد اهللا بن عمرو  ، بدليل قوله يدل على الوجوب بدليل تعليق اإلميان عليه، وبدليل جعل ما بعد الثالثة األيام صدقة
 :) (، وقوله٧)إنَّ جلسدك عليك حقًا، وإن لعينك عليك حقًا، وإن لزورك عليك حقًا، وإن لزوجك عليك حقًا: 

أميا رجل (: قال  روي أنه بل ، ٨)نزل بقوم فأصبح الضيف حمروما فله أن يأخذ بقدر قراه وال حرج عليه أميا ضيف
    ٩)أضاف قوما فأصبح الضيف حمروما، فإن نصره حق على كل مسلم حىت يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله

                                                
 .رواه البخاري ومسلم )  ١(
 .رواه البخاري )  ٢(
 .رواه البخاري )  ٣(
 .مسلم وأبو داود وأمحدرواه  )  ٤(
 .، وروي موقوفا على علي كما سنذكرهرواه الطرباين يف األوسط والصغري )  ٥(
 .رواه البخاري ومسلم )  ٦(
 .رواه البخاري ومسلم )  ٧(
 .صحيح اإلسناد: رواه أمحد ورواته ثقات واحلاكم وقال )  ٨(
 .صحيح اإلسناد: رواه أبو داود واحلاكم وقال )  ٩(



 ٥٣٣ 

كون أنه ال حيق ألحد أن يستأثر لقد جعلت هذه النصوص وغريها كثري علماء املسلمني وأولياء أمورهم يدر
  .باملال يف الوقت الذي يفتقد إخوانه فيه ـ يف أي مكان من بالد اإلسالم ـ ما حتتاج إليه حيام من ضروريات

لو استقبلت من أمري ما استدبرت ألخذت فضول أموال األغنياء فقسمتها على  :(معربا عن ذلكقال عمر لقد 
إنَّ اهللا تعاىل فرض على األغنياء يف أمواهلم بقدر ما يكفي فقراءهم، فإن :(  لي بن أيب طالبع وقال) .. فقراء املهاجرين

:( ابن عمر وقال ) .. جاعوا أو عروا وجهدوا فبمنع األغنياء، وحق على اهللا تعاىل أن حياسبهم يوم القيامة ويعذم عليه
إن كنت تسأل يف : (أم قالوا كلهم ملن سأهلم: بن عمرعن عائشة واحلسن بن علي واو) .. يف املال حق سوى الزكاة

: صح عن أيب عبيدة بن اجلراح وثالمثائة من الصحابةو. ).دم موجع، أو غُرم مفظع، أو فقر مدقع، فقد وجب حقك
  .أن زادهم فين، فأمرهم أبو عبيدة، فجمعوا أزوادهم يف مزودين، وجعل يقوم إياها على السواء

  :التطوع احملدود
فما أنواع .. عرفنا أنواع اإللزامات اليت جاءت ا الشريعة اإلسالمية لتحقيق التكافل بني أفراد األمة : لناق

  ؟التطوعات اليت شرعتها
  .وتطوعات ممدودة.. تطوعات حمدودة : نوعان: قال
  .فحدثنا عن األول: قلنا
  ..اهللا من مال وغريه على كل حمتاج  لقد ورد يف النصوص الكثرية احلث على أن يفيض املؤمن مما رزقه: قال

ومن ذلك وعد .. وقد سلكت هذه النصوص املقدسة كل املسالك اليت ترغب النفس يف هذا العمل الصاحل 
ر لَه قُلْ إِنَّ ربي يبسطُ الرزق لمن يشاُء من عباده ويقْد ﴿:قال تعاىل ..  بتعويض اهللا يف الدنيا قبل اآلخرةاملتصدق 

 نيازِقالر ريخ وهو فُهلخي وٍء فَهيش نم مفَقْتا أَنمسبأ( ﴾)٣٩(و(  
   ١)ما نقصت صدقة من مال:(  ويف احلديث قال رسول اهللا 

م الله: اللهم أعط منفقًا خلفًا ويقول اآلخر: ما من يوم يصبح العباد فيه إال ملكان يرتالن، فيقول أحدمها:( وقال
   ٢)أعط ممسكًا تلفًا

   ٣)ميني اهللا مألى، سحاء ال يغيضها شيء الليل والنهار: يا ابن آدم أَنفق أُنفق عليك، وقال: قال اهللا تعاىل :(وقال
ها أَنتم هؤلَاِء تدعونَ  ﴿:، قال تعاىل الصدقة يف احلقيقة ال تنفع إال صاحبهاومن ذلك اإلخبار بغىن اهللا، وأن 

نتلو نِيالْغ اللَّهو فِْسهن نلُ عخبا يملْ فَإِنخبي نملُ وخبي نم كُمنفَم بِيلِ اللَّهي سقُوا فلْ فدبتسا يلَّووتإِنْ تاُء والْفُقَر متأَن
 ثَالَكُموا أَمكُونلَا ي ثُم كُمرا غَيموقال)حممد( ﴾)٣٨(قَو ،:﴿ ى هتح ولِ اللَّهسر دنع نلَى مقُوا عفنقُولُونَ لَا تي ينالَّذ م

خذْ من أَموالهِم صدقَةً  ﴿:، وقال)املنافقون( ﴾)٧(ينفَضوا وللَّه خزائن السماوات والْأَرضِ ولَكن الْمنافقني لَا يفْقَهونَ 
تو مهرطَهت يملع يعمس اللَّهو ملَه كَنس كلَاتإِنَّ ص هِملَيلِّ عصا وبِه كِّيهِموقال)التوبة( ﴾)١٠٣(ز ،:﴿  يادبعقُلْ ل

وي يأْتلِ أَنْ يقَب نةً ملَانِيعا ورس ماهقْنزا رمقُوا مفنيلَاةَ ووا الصيمقوا ينآم ينلَالٌ الَّذلَا خو يهف عيلَا ب إبراهيم( ﴾)٣١(م( ،

                                                
 .مسلم والترمذيواه ر )  ١(
 .رواه البخاري ومسلم )  ٢(
 .رواه مسلم )  ٣(



 ٥٣٤ 

أَجلٍ قَرِيبٍ فَأَصدق  وأَنفقُوا من ما رزقْناكُم من قَبلِ أَنْ يأْتي أَحدكُم الْموت فَيقُولَ رب لَولَا أَخرتنِي إِلَى ﴿:وقال
 نيحالالص نم أَكُن١٠(و (ؤي لَنلُونَ ومعا تبِم بِريخ اللَّها ولُهاَء أَجا إِذَا جفْسن اللَّه رخ)املنافقون( ﴾)١١(  

   ١)والصدقة تطفئ اخلطيئة كما يطفئ املاء النار:(  ويف احلديث، قال رسول اهللا 
تعاىل ليدرأ بالصدقة  إن اهللا (:ويف رواية ،  ٢)إن الصدقة ولو قلت لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء:( وقال

   )سبعني بابا من ميتة السوء
    ٣)كل امرئ يف ظل صدقته حىت يقضى بني الناس:( وقال
   ٤)إن الصدقة تطفئ عن أهلها حر القبور:( وقال
   ٥)كلهم ينهى عنها ال خيرج رجل شيئا من الصدقة حىت يفك عنها حلي سبعني شيطانا:( وقال
   ٦)السوءالصدقة تسد سبعني بابا من :( وقال
   ٧)باكروا بالصدقة فإن البالء ال يتخطى الصدقة:( وقال
ما منكم من أحد إال سيكلِّمه اهللا ليس بينه وبينه ترمجان فينظُر أمين منه فال يرى إال ما قدم فينظر أشأم :( وقال

أن العبد برمحة : أي ٨)ولو بشق مترةفال يرى إال النار تلقاء وجهه فاتقوا النار  منه فال يرى إال ما قدم فينظر ببني يديه
  )نصف التمرة(اهللا قد ينجو من النار ولو تصدق بالقليل ولو كان مقدار 

، ولن يضيع أبدا، بل سيلقاه أحوج ما يكون إليه، قال ما تصدق به املؤمن باق عند اهللاومن ذلك اإلخبار بأن 
ما رزقْناكُم من قَبلِ أَنْ يأْتي يوم لَا بيع فيه ولَا خلَّةٌ ولَا شفَاعةٌ والْكَافرونَ هم يا أَيها الَّذين آمنوا أَنفقُوا م ﴿: ﴿:تعاىل 

أَنفُِسكُم وما لَيس علَيك هداهم ولَكن اللَّه يهدي من يشاُء وما تنفقُوا من خيرٍ فَل ﴿:، وقال)البقرة( ﴾)٢٥٤(الظَّالمونَ 
الَّذين ينفقُونَ  ﴿: ، وقال)البقرة( ﴾)٢٧٢(تنفقُونَ إِلَّا ابتغاَء وجه اللَّه وما تنفقُوا من خيرٍ يوف إِلَيكُم وأَنتم لَا تظْلَمونَ 

  )البقرة( ﴾)٢٧٤(جرهم عند ربهِم ولَا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ أَموالَهم بِاللَّيلِ والنهارِ سرا وعلَانِيةً فَلَهم أَ
ما بقي إال كتفها ؟ فقال : ما بقي منها ؟ فقالت عائشة : عن عائشة أم ذحبوا شاة فقال النيب ويف احلديث 

  ):أن ما تصدقوا به هو الباقيأي  ٩)بقي كلها إال كتفها.  
 ،أو أعطى فأبقى ،أو لبس فأبلى ،ما أكل فأفىن: وإمنا له من ماله ثالث . .يقول اإلنسان مايل مايل  :( وقال 

   ١٠)وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس
                                                

 .أبو يعلي بإسناد صحيحرواه  )  ١(
 .الترمذي وابن حبان يف صحيحهرواه  )  ٢(
 .أمحد وابن خزمية وابن حبان يف صحيحه واحلاكم وقال صحيح اإلسنادرواه  )  ٣(
 .الطرباين والبيهقيرواه  )  ٤(
 .بزار وابن خزمية من صحيحهأمحد والرواه  )  ٥(
 .الطرباينرواه  )  ٦(
 .قال احلافظ املنذريكما  ،وروى موقوفا عن أنس وهو األشبه، البيهقيرواه  )  ٧(
 .رواه البخاري ومسلم )  ٨(
 .الترمذي وقال حديث حسن صحيحرواه  )  ٩(
 .مسلمرواه  )  ١٠(



 ٥٣٥ 

مثَلُ الَّذين  ﴿:، فتتضاعف الصدقة أضعافا مضاعفة، قال تعاىل مبضاعفة اهللا اجلزاء لعبدهومن ذلك اإلخبار 
الَهوقُونَ أَمفني فاعضي اللَّهو ةبائَةُ حم لَةبني كُلِّ سابِلَ فنس عبس تتبأَن ةبثَلِ حكَم بِيلِ اللَّهي سف م عاسو اللَّهاُء وشي نمل

 يملا أَ) ٢٦١(عونَ مبِعتلَا ي ثُم بِيلِ اللَّهي سف مالَهوقُونَ أَمفني ينالَّذ فولَا خو هِمبر دنع مهرأَج ملَا أَذًى لَها ونفَقُوا من
ومثَلُ الَّذين ينفقُونَ أَموالَهم ابتغاَء مرضات اللَّه وتثْبِيتا من أَنفُِسهِم  ﴿:، وقال)البقرة( ﴾)٢٦٢(علَيهِم ولَا هم يحزنونَ 

ةنثَلِ جلُونَ  كَممعا تبِم اللَّهابِلٌ فَطَلٌّ وا وهبصي نِ فَإِنْ لَمفَيعا ضأُكُلَه تابِلٌ فَآتا وهابأَص ةوببِر ريصالبقرة( ﴾)٢٦٥(ب( ،
 ﴾)٧(نوا منكُم وأَنفَقُوا لَهم أَجر كَبِري آمنوا بِاللَّه ورسوله وأَنفقُوا مما جعلَكُم مستخلَفني فيه فَالَّذين آم ﴿:وقال 

، )آل عمران( ﴾)٩٢(لَن تنالُوا الْبِر حتى تنفقُوا مما تحبونَ وما تنفقُوا من شيٍء فَإِنَّ اللَّه بِه عليم  ﴿:، وقال )احلديد(
لِ اللَّه وللَّه مرياثُ السماوات والْأَرضِ لَا يستوِي منكُم من أَنفَق من قَبلِ الْفَتحِ وقَاتلَ وما لَكُم أَلَّا تنفقُوا في سبِي ﴿:وقال

من ذَا الَّذي ) ١٠(عملُونَ خبِري ما تأُولَئك أَعظَم درجةً من الَّذين أَنفَقُوا من بعد وقَاتلُوا وكُلا وعد اللَّه الْحسنى واللَّه بِ
 كَرِمي رأَج لَهو لَه فَهاعضا فَينسا حضقَر اللَّه قْرِضاحلديد( ﴾)١١(ي(  

من تصدق بعدل مترة من كسب طيب وال يقبل اهللا إال الطيب فإن اهللا يقبلها :(  ويف احلديث قال رسول اهللا 
إن العبد إذا تصدق من طيب (: ٢ويف رواية .. ١)ريب أحدكم فلوه حىت تكون مثل اجلبلبيمينه ويربيها لصاحبها كما ي

  )وإن الرجل ليتصدق باللقمة فتربو يف يد اهللا حىت تكون مثل اجلبل فتصدقوا ،تقبلها اهللا منه وأخذها بيمينه فرباها 
  :التطوع املمدود

  .٣دفما مرادك بالتطوع املمدو.. عرفنا التطوع احملدود : قلنا
صدقة جارية أو علم ينتفع به أو : إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث :( بقوله  هو ما عرب عنه : قال

أن اإلنسان ميكنه أن يعمل اخلري، وأن ينال جزاءه، ولو  ففي هذا احلديث أخربنا رسول اهللا ..  ٤)ولد صاحل يدعو له
  .بعد موته
  فما عالقة هذا مبا حنن فيه؟: قلنا
وكل مؤمن حيب أن تظل احلسنات دى إليه .. فكل مؤمن حيب لنفسه النجاة عند اهللا .. له عالقة وطيدة : قال

ولذلك، فإن فتح هذا الباب جيعله حريصا على أن يترك من .. لينال من رضوان اهللا وفضله ما يأمل فيه ويطمح إليه 
  .اخلري ما يبقى بعد موته

  :فقال ،٥أنواع اخلري الكثرية اليت تلحق اإلنسان بعد موته، وقد مجعها بعضهم وقد ورد يف النصوص املقدسة ذكر
ــري  ــيس جيـ ــن آدم لـ ــات ابـ   إذا مـ

  عليـــه مـــن خصـــال غـــري عشـــر    

     
  وغـــرس النخـــل والصـــدقات جتـــري  علــــوم بثهــــا ودعــــاء جنــــل

                                                
 .وابن خزمية والترمذي والنسائي وابن ماجه رواه البخاري ومسلم )  ١(
 .البن خزمية )  ٢(
، عبد اهللا بن ناصر بن عبد اهللا السدحان، ل)األوقاف وأثرها االجتماعي يف اتمع املسلم(رجعنا يف هذا املطلب لكتاب  )  ٣(

 .وغريه، والكتب يف هذا الباب كثرية ـ حبمد اهللا ـ وقد أشرنا إىل هذا املوضوع يف مناسبات خمتلفة يف هذه السلسلة
 .رواه اجلماعة إال البخاري وابن ماجه )  ٤(
 .هو جالل الدين السيوطي )  ٥(



 ٥٣٦ 

         
ــري  ــاط ثغـ ــحف وربـ ــة مصـ   وراثـ

  وحفـــر البئـــر أو إجـــراء ـــر       

     
ــأوي    ــاه يـ ــب بنـ ــت للغريـ   وبيـ

ــر إليــــه     ــل ذكــ ــاء حمــ   أو بنــ

     
ــرمي  ــرآن كـــ ــيم لقـــ   وتعلـــ

ــر       ــث حبصـ ــن أحاديـ ــذها مـ   فخـ

     
  ..  ١)الوقف(وقد اشتهر يف مجيع العصور اإلسالمية ما يسمى بـ 

  .. وكان يدعو إليها كل حني ..  وهو سنة سنها رسول اهللا 
ا، فإن شبعه وروثه يف ميزانه من احتبس فرسا يف سبيل اهللا إميانا واحتساب( :قال ففي احلديث أن رسول اهللا 

   ٢)يوم القيامة حسنات
درمهًا وال دينارا وال عبدا، وال أمة، وال شيئًا إال بغلته  ما ترك رسول اهللا : عمرو بن احلارث قالوعن 

  .٣إال وقف مل يكن أحد ذو مقدرة من أصحاب النيب : البيضاء، وسالحه، وأرضا جعلها صدقة، وقال جابر
يا رسول اهللا، أصبت أرضا خبيرب مل أصب ماالً قط : أن عمر أصاب أرضا من أرض خيرب، فقال ابن عمروعن 

إن شئت حبست أصلها وتصدقت ا، فتصدق ا عمر على أا ال تباع وال (: أنفس عندي منه فما تأمرين، فقال
ليها أن يأكل منها باملعروف توهب وال تورث يف الفقراء وذوي القرىب والرقاب وابن السبيل ال جناح على من و

   ٤)ويطعم غري متمول
قد أردت أن  أن املائة السهم اليت يل خبيرب مل أصيب ماالً قط أعجب إيل منها: قال عمر للنيب : قال هوعن

    ٥)أحبس أصلها وسبل مثرا(: أتصدق ا، فقال النيب 
من يشتري بئر رومة فيجعل (: بئر رومة، فقالقدم املدينة وليس ا ماء يستعذب غري  أن النيب : وعن عثمان

  . ٦، فأشتريتها من صلب مايل)فيها دلوه مع دالء املسلمني خبري له منها يف اجلنة
هذه : فحفر بئرا، وقال ،)املاء(: قال ؟يا رسول اهللا، إن أمي ماتت فأي الصدقة أفضل: قلت: سعد بن عبادةوعن 
  .٧ألم سعد

                                                
  :عرف الوقف تعاريف خمتلفة منها )  ١(

  .حبس العني على حكم ملك اهللا تعاىل وصرف منفعتها على من أحبـ 
  .حبس العني على حكم ملك الواقف والتصدق باملنفعة ولو يف اجلملةـ 
  .  ما أعطيت منفعته مدة وجودهـ 
  .حبس مال ميكن االنتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف يف رقبته على مصرف مباح موجودـ 
حتبيس مالك مطلق التصرف ماله املنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرفه وغريه يف رقبته يصرف ريعه إىل جهة بر تقربـا إىل  ـ 
 .اهللا تعاىل

 .رواه أمحد والبخاري )  ٢(
 .البخاريرواه  )  ٣(
 .رواه البخاري ومسلم وغريمها )  ٤(
 .رواه النسائي وابن ماجه )  ٥(
 .حديث حسن: رواه النسائي والترمذي، وقال )  ٦(
 .رواه أبو داود والنسائي )  ٧(



 ٥٣٧ 

ما عندي : ؟ فقالأحجيت مع رسول اهللا : احلج، فقالت امرأة لزوجها اهللا  أراد رسول: وعن ابن عباس قال
أما (: ، فسأله، فقالأحجيت على مجلك؟ فألن قال ذلك حبيس يف سبيل اهللا، فأتى رسول اهللا : ما أحجك، قالت

    ١)نك لو أحججتها عليه كان يف سبيل اهللاإ
س املهمة للنهضة اإلسالمية الشاملة بأبعادها املختلفة أحد األس ٢الذي أسسه اإلسالمنظام الوقف لقد كان 

   .. القتصادية واالجتماعية والسياسية والعلميةا
خبصائص وميزات متعددة ال توجد يف املشاريع اخلريية األخرى، وهذه آخر يتميز عن أي مشروع خريي وهو 

  .ى مدى قرون طويلةاملزايا أكسبته تلك احليوية اليت استمر أثرها يف األمة اإلسالمية عل
أن اإلسالم منح الواقف احلرية الكاملة يف الكيفية اليت يرغب ا يف التصرف فيما يوقفه من أموال فمن مزاياه 

شروط (والشروط اليت تليب رغباته وحتقق آماله فيما يوقف، وكل ذلك فيما هو يف حدود الشرع وفق القاعدة الفقهية 
  .لف نصوص الشارعما مل ختا) الواقف كنصوص الشارع 

دوام األجر وعدم انقطاعه طاملا بقيت العني املوقوفة نافعة، بل قد يزيد هذا األجر بزيادة منفعة العني املوقوفة ومنها 
  .إذا أحسن القائمون على الوقف إدارته واستثماره وفق ظروف كل عصر مير عليه

توقيت الوقف بوقت معني وفق ظروف عائلية  يف أحكامه مبرونة متكن الواقف منيتمتع نظام الوقف ومنها أن 
  .معينة يعيشها الواقف حتتم عليه مثل هذا التوقيت يف الوقف وعدم تأبيده

قدوم يف ذلك نبيهم هذه املزايا وغريها أقبلت األمة مجيعها جبميع أطيافها على االستفادة من هذا اخلري ألجل 
جمموعة من أصحاب النيب  فقد وقف ـ رضي اهللا عنهم ـ ، مث صحبه الكرام ٣ أبو بكر، وعمر، : منهم

وعثمان، وعلي ، والزبري بن العوام ، ومعاذ بن جبل ، وزيد بن ثابت، وعائشة ، وأم سلمة ، وصفية زوجات الرسول 
  من مث وقف .. ، وأمساء بنت أيب بكر ، وسعد بن أيب وقاص ، وخالد بن الوليد ، وجابر بن عبد اللَّه وغريهم

  .من التابعني وتابع التابعني، ومن بعدهم من املسلمني بعدهم
                                                

 .رواه أبو داود )  ١(
احلـايل يبقـى    نظام الوقف يف اإلسالم بشـكله لكن نظام الوقف باعتباره نظاماً خريياً موجود منذ القدم بصور شىت،  )  ٢(

  :وذلك ملا يليخصوصية إسالمية ال ميكن مقارنته بصور الرب يف احلضارات أو الشعوب األخرى، 
  .التعلق الشعيب به وامتداد رواقه ومظلته إىل أمور تشف عن حس إنساين رفيعـ  

وحيفظ كياا كمـا   مل حيض الوقف لدى احلضارات األخرى باالجتهاد التشريعي التفصيلي على وجه يصون عني الوقفـ 
  .هو يف اإلسالم

  .عدم اقتصار الوقف على أماكن العبادة كما هو يف األديان السابقة، بل امتد يف نفعه إىل عموم أوجه اخلري يف اتمعـ 
مشول منافع الوقف حىت على غري املسلمني من أهل الذمة، فيجوز أن يقف املسلم على الذمي ملا روي أن صفية بنت حيي ـ 
  .وقفت على أخ هلا يهودي ضي اللَّه عنها ـ زوج رسول اللَّه ـ ر
، باإلضـافة  ١٤هـ، ص١٤١٠، ذي احلجة، ١٦٢برهان زريق، نظام الوقف خصوصية إسالمية، جملة الفيصل، عدد : انظر(

 )للمصدر السابق
أوصى إن هو قتل يوم ودينة سبعة حوائط باملترك خمرييق بعمله هو الذي سن سنة الوقف ففي احلديث أن  حيث أنه  )  ٣(
وقـبض   ،)خمرييق خري يهود:(  يضعها حيث أراه اللَّه تعاىل، وقد قتل يوم أحد وهو على يهوديته فقال النيب  حملمد أا أحد 
 .نة للَّه وكانت أول وقف باملدينةتلك احلوائط السبعة وجعلها أوقافاً باملدي النيب 



 ٥٣٨ 

  
  
  
  
  
  
  
  



 ٥٣٩ 

  ـ تكافل اإلنسانية ٤
  وما تعين بذلك؟.. فحدثنا عن التشريعات اليت وضعها اإلسالم لتكافل اإلنسانية.. وعينا هذا : قلنا
لتكافل معهم يف أي ولذلك، فإن من صلة الرحم وصلهم وإعانتهم وا.. لقد اعترب اإلسالم البشر مجيعا إخوة : قال

فال حيل ملسلم أن يرى أخا له يف اإلنسانية ميوت جوعا، وهو قادر على .. حاجة من احلاجات اليت تعرض هلم 
  ..إشباعه

ق منها يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَ ﴿:لقد أشار إىل هذا املعىن العظيم قوله تعاىل
  )النساء( ﴾)١(ه كَانَ علَيكُم رقيبا زوجها وبثَّ منهما رِجالًا كَثريا ونِساًء واتقُوا اللَّه الَّذي تساَءلُونَ بِه والْأَرحام إِنَّ اللَّ

هي  - لتذكري خبلقهم من نفس واحدة وا) يا أيها الناس( ـيف هذا املقام بعد النداء ب) األرحام(كلمة إن .. انظروا 
  .، باعتبار البشر مجيعا إخوةاإلنسانية العامةال يفهم منه إال احلث على صلة رحم  – نفس آدم

هذه األخوة عقيدة من العقائد اليت يشهد اهللا عليها، ويدعو الناس إىل اإلميان ا، فقد أن  رسول اهللا أعلن لقد 
ربنا ورب كل شيء ومليكه أنا شهيد أنك اهللا وحدك ال شريك لك، اللهم  اللهم: (يقول عقب كل صالة كان 

ربنا ورب كل شيء ومليكه أنا شهيد أن حممدا عبدك ورسولك، اللهم ربنا ورب كل شيء ومليكه أنا شهيد أن العباد 
   ١)كلهم أخوة

   ٢)نوا عباد اهللا إخواناوكو: (فقالمن جمرد العقيدة إىل العمل والسلوك،  األخوةذه اخلروج إىل  دعابل 
وهلذا نص الفقهاء على أن ال يفرق يف .. ولذلك، فإن من مقتضيات هذه األخوة التكافل العام بني البشر مجيعا 

  .الصدقة بني الكافر واملسلم 
: يف أهل ملَّتكم من املسلمني وأهل ذمتهم، وقال: فيمن توضع؟ فقال: عن جابر بن زيد أنه سئل عن الصدقةف

   .٣يقسم يف أهل الذمة من الصدقة واخلُمس كان رسول اهللا وقد 
  .٤هم زمين أهل الكتاب: قال ،)التوبة()٦٠(.. إِنما الصدقَات للْفُقَراِء  ﴿: عن عمر يف قوله تعاىلو

أنه فرض للشيخ اليهودي من بيت مال املسلمني ما عمر  ما رواه أبو يوسف عنيف هذا ومن الوقائع املشهورة 
   ٥)وهذا من مساكني أهل الكتاب(: قال ،)التوبة()٦٠(.. إِنما الصدقَات للْفُقَراِء  ﴿: يصلحه، مستدالً بآية

بقوم جمذومني من النصارى،  - عن مقدمة اجلابية من أرض دمشق  - مر ـ عمر بن اخلطاب وروي أنه ـ أي 
  .٦فأمر أن يعطوا الصدقات وأن جيري عليهم القوت

ال تقولوا لفقراء املسلمني مساكني، (: قال ،)التوبة()٦٠(.. إِنما الصدقَات للْفُقَراِء  ﴿:يف قوله تعاىل عن عكرمةو
  )إمنا املساكني مساكني أهل الكتاب

                                                
 .رواه أمحد وأبو داود )  ١(
 .رواه البخاري ومسلم )  ٢(
 .ابن أيب شيبةرواه )  ٣(
 .ابن أيب شيبةرواه  )  ٤(
 .١٢٦ص ، اخلراج )  ٥(
 .١٧٧البالذري يف تارخيه، ص  )  ٦(



 ٥٤٠ 

***  
، وساروا به همن حديثه إىل هذا املوضع حىت جاء السجان، ومعه جمموعة من اجلنود، مث أخذوا بيدسيد ما وصل 

وقد كان كإخوانه ممتلئا سرورا وسعادة، حىت أنه كان خيتال يف مشيته، وكأنه يساق إىل عرسه .. اإلعدام إىل مقصلة 
  .ال إىل حتفه

أستودعكم اهللا ـ إخواين ـ ال أوصيكم يف اية حيايت إال بأن : عندما وصل إىل املقصلة التفت إلينا، وقال
فنحن وإن متنا موتة واحدة، فهم ميوتون .. ذين ائتمننا اهللا عليهم تبذلوا كل جهودكم لرعاية احملتاجني واملستضعفني ال

  .كل يوم مئات املرات
  .مث أسلم نفسه مبتسما هللا.. قال ذلك، مث متتم بالشهادتني 

وقد صحت معهم بالتكبري .. مبجرد أن فاضت روحه إىل باريها كرب مجيع املساجني مبذاهبهم وطوائفهم وأديام 
  . رتلت علي حينها أشعة جديدة اهتديت ا بعد ذلك إىل مشس حممد وقد ت.. دون شعور 

  
  



 ٥٤١ 

  عاشرا ـ التوازن
..  ١ )حممد باقر الصدر(سيساق إىل املوت .. يف هذا املساء : يف اليوم العاشر، صاح السجان بصوته املزعج قائال

                                                
مفكر وفيلسوف إسالمي، كان ، وهو ) ١٩٨٠ابريل  ٩ - ١٩٣٥( ر الصدر أشري به إىل العالمة الشهيد السيد حممد باق)١(

  )إين قد بذلت نفسي من أجل السين قبل الشيعي: ( ني؛ واشتهر عنه قوله من احلريصني على وحدة املسلم
ابتدأ السيد الصدر دراسته ملقدمات العلوم بالكاظمية وهو يف سن العاشرة، وبدأ بدراسة املنطق وهو يف سن احلادية عشرة من 

يف بداية الثانية عشـرة مـن   .. ملنطقيةعمره، ويف نفس الفترة كتب رسالة يف املنطق، وكانت له بعض اإلشكاالت على الكتب ا
إن : عمره بدأ بدراسة كتاب معامل األصول عند أخيه السيد امساعيل الصدر، وكان يعترض على صاحب املعامل ، فقال له أخـوه 

  .هذه االعتراضات هي نفسها اليت اعترض ا صاحب كفاية األصول على صاحب املعامل
اجر السيد حممد باقر الصدر من الكاظمية إىل النجف األشـرف إلكمـال   ه) ميالدي  ١٩٤٦( هـجري  ١٣٦٥يف سنة 

، الشيخ حممد رضا آل ياسني ، والسيد أبو القاسم اخلـوئي : دراسته، وتتلمذ عند شخصيتني بارزتني من أهل العلم البارزين، ومها
عند آية ) ميالدي  ١٩٥٨( هـجري  ١٣٧٨و األصولية عام ) ميالدي  ١٩٥٩( هـجري  ١٣٧٩وأى دراسته الفقهية عام 

  .اهللا السيد اخلوئي 
فيها من األحكـام   يذكر من نبوغه أن السيد أبا القاسم اخلوئي كان يعرض رسالته العملية على السيد قبل طرحها ليناقش ما
 ١٠يري أكثـر مـن   مما يدل على مكانته العلمية، وقد إستطاع السيد الشهيد يف ليلة واحدة ان يقنع السيد أبو القاسم اخلوئي بتغ

  .أحكام شرعية عن احلج، وهذا كله يف جلسة واحدة
عرف السيد الصدر مبناصرته للثورة األسالمية يف إيران ولإلمام اخلميين، وكان على معرفة به أيام تواجد اخلميين يف النجـف  

  .قق فعالاألشرف، وبعد قيام النظام اإلسالمي يف إيران أعلن ما كان يرجوه من دولة إسالمية قد حت
هـجري مع أختـه بنـت    ١٤٠٠وقد تسبب موقفه هذا يف أن حكم عليه باإلقامة اجلربية، مت اعتقل يف مجادي األوىل عام 

ميالدي، طلب مـن السـيد    ١٩٨٠وبعد ثالثة يوم من االعتقال ويف مساء اليوم التاسع من إبريل لعام .. اهلدى ونقال إىل بغداد
هذه جنازة الصدر وأخته، قـد  : ية حمافظة النجف، وكان بانتظاره مدير أمن النجف، فقال لهحممد صادق الصدر احلضور إىل بنا

مت إعدامهما، وطلب منه أن يذهب معهم لدفنهما، فأمر مدير األمن بفتح التابوت، فشاهد السيد حممد صادق السيد حممد بـاقر  
و مت دفنـهما يف مقـربة وادي السـالم،    . نت اهلدىالصدر مضرجاً بدمائه،و آثار التعذيب على وجهه، وكذلك كانت أخته ب

  .وقد أصدر اخلميين حينذاك بياناًً، أعلن فيه احلداد العام يف إيران.. ااورة ملرقد اإلمام علي ـ رضي اهللا عنه ـ يف النجف
يب تثري لدينا مشـاعر  إن إعدام مفكر ساهم يف تنمية العقل العر: (قال فيه الدكتور زكي جنيب حممود املفكر املصري الشهري 

كتـاب األسـس   -جيب ترمجة الكتـاب : ( ، وقال )التقزز واالمشئزاز، فالدول املتقدمة تكرم أفذاذها، أما العراق فيعدم مفكريه
، وقال يف )اخل..ليطلع االجنليز على فضائحهم، ويقصد مدرسة الفالسفة األجنليز، بريتراند راسل يف االستقراء -املنطقية لإلستقراء

إنه من الكتب اليت ينبغي أن تترجم إىل اللغة االجنليزية لتعرف أوروبا أن لدينا فالسفة أصليني ):( األسس املنطقية لإلستقراء(كتابه 
  )ميلكون العمق الفلسفي والفكر املستقل

  )ف حىت اآلنهو كتاب أعتقد انه مل يكتش): ( األسس املنطقية لإلستقراء(وقال الشيخ حممد مهدي مشس الدين عن كتاب 
هو مؤسس مدرسة فكرية إسالمية أصيلة متامـاً، اتسـمت   :( -صاحب كتاب اعيان الشيعة  -وقال عنه السيد شرف الدين

بالشمول من حيث املشكالت اليت عنيت ا ميادين البحث، فكتبه عاجلت البىن الفكرية العليا لإلسالم، وعنيت بطرح التصـور  
للقرآن الكرمي طرح فيها منهجاً جديـداً يف  ) التفسري املوضوعي(جمموعة حماضراته حول ... ر اإلسالمي ملشاكل اإلنسان املعاص
  )التفسري، يتسم بعبقريته وأصالته
إين اعتقد أن املادية الديالكتيكية مل جتابه مبناقشات فلسفية واعية فامهة، ومل تقرع بردود علمية :( ويقول الدكتور أكرم زعيتر

ملتفلسفني، كما جوت، وكما قرعت ذا الكتاب ـ فلسفتنا ـ أجل إنه مل ينازهلا منازل عريب أو مسلم   من قبل كتاب العرب ا
  )عنيد حسب اطالعي مثل حممد باقر الصدر

غاية الفكر .. األسس املنطقية لالستقراء ).. كتبه وأكثرمها تأثريا روهذان الكتابان من أشه(فلسفتنا .. اقتصادنا:   من مؤلفاته
البنـك الالربـوي يف   ).. بسبب فقد األجزاء األخـرى  ٥أجزاء، ولكن مل يطبع منها إال  ١٠وهو مكون من (م األصول يف عل



 ٥٤٢ 

ومن .. خيترقوا قوانني السجن  وقد رأت إدارة السجن أن تسمح جلميع املساجني بتوديعه واجللوس إليه بشرط أال
  .خيترقها فسيتحمل مسؤولية خرقه

ما إن قال السجان ذلك حىت أسرع مجيع املساجني إىل ساحة السجني لريوا نورا متدفقا حانيا جيلس على كرسي 
واكشف عن قلوبنا ظلمات .. ربنا فقهنا يف كتابك : الشهداء، مث يقول بصوت عال، وهو يرفع يديه إىل السماء

واجعلنا من  ..نفوسنا داك ة الدنيا وبريقها الكاذب لكي منألوأزح عن بصائرنا غشاو ..لذنوب لكي نتفهم آياتكا
   ..١محلة قرآنك وسنة نبيك والسائرين على طريق طاعتك

سأحدثكم اليوم ـ على درب إخواين ـ عن .. مرحبا بإخواين يف اهللا : مث يلتفت إىل املساجني، ويقول هلم
   .ال ميكن للعدالة أن تتم من دونه.. ركان العدالة ركن من أ

لَقَد  ﴿:، وقوله تعاىل )الرمحن( ﴾)٧(والسماَء رفَعها ووضع الْميزانَ  ﴿:إنه الركن الذي أشار إليه قوله تعاىل 
انَ ليزالْمو ابتالْك مهعا ملْنزأَنو اتنيا بِالْبلَنسا رلْنسأَر طسبِالْق اسالن قُوموقوله تعاىل )احلديد( ﴾)٢٥(.. ي ،:﴿  اللَّه

 ةَ قَرِيباعلَّ السلَع رِيكدا يمانَ ويزالْمو قبِالْح ابتلَ الْكزي أَنالشورى( ﴾)١٧(الَّذ(  
موازين يزنون ا تصورام فال ميكن للعدالة أن تتحقق من دون يتخذ البشر .. إن هذا الركن هو املوازين  

  .وسلوكهم وعالقام حىت تنتظم مع قوانني العدالة اليت أمر اهللا ا
  فمن وضع هذه املوازين؟: قلنا
  .. لقد قرأت لكم من القرآن ما ينبئكم بأن اهللا هو واضع املوازين : قال

  ؟كان اهللا هو واضع املوازين مل: قال رجل منا
  .. ألنه يعلم ما ال نعلم : قال

  .وحنن ـ أيضا ـ لدينا كم كبري من العلوم: قال الرجل
  .واملوازين ال يعلمها إال الذي يعلم حقائق مجيع األشياء.. ولكنه كم هزيل أمام علم اهللا : قال

النظام انظر إىل .. ا مجيع لبناته يف وسعك ـ يا أخي ـ أن تنظر إىل الكون لترى الدقة العجيبة اليت وزعت 
ففيه تسعة كواكب مع .. اجلميل الذي ميكن مشاهدته للتوازن واحد من أروع األمثلة فهو .. ننتمي إليه الذي الشمسي

  .أربعة ومخسني تابعاً، وعددا غري معروف من األجسام الصغرية
                                                                                                                                 

.. حبـث حـول املهـدي   .. حبث حول والية الفقيه.. املدرسة القرآنية ) .. الرسالة العملية للسيد(الفتاوى الواضحة .. اإلسالم
املعامل اجلديدة .. لعباداتنظرة عامة يف ا.. فدك يف التاريخ.. دروس يف علم األصول..املرسل الرسول الرسالة.. املدرسة اإلسالمية

  .وغريها) .. اإلسالم يقود احلياة(سلسلة أحباث .. تعليقة على منهاج الصاحلني.. موجز أحكام احلج.. ألصوللعلم 
وهذا واضح من خـالل مؤلفاتـه الكـثرية،    تشكيل دولة إسالمية حتكم بشريعه اهللا، هنا لكونه من الدعاة إىل وقد اخترناه 

  )اقتصادنا(و) فلسفتنا(وخاصة 
وكان يعتقد أن قيادة العمل اإلسالمي جيب أن تكون للمرجعية الواعية العارفة بالظروف واألوضاع املتحسسة هلموم األمـة  

عامل اإلسالمي من مفاهيم، وهـذا مـا   وآماهلا وطموحاا، واإلشراف على ما يعطيه العاملون يف سبيل اإلسالم يف خمتلف أحناء ال
، وهو موقع )موسوعة اإلمام باقر الصدر قدس سره: (انظر على شبكة اإلنترنت( )املرجعية الصاحلة(مساه السيد الشهيد مبشروع 

 )حيوي سرية السيد الشهيد والشهيدة بنت اهلدى، إضافة ملؤلفاته وصوره ووثائق عنه
 )نيةآراملدرسة الق(من مقدمة كتابه  )  ١(



 ٥٤٣ 

التوازن بني القوى النابذة، واليت يقابلها التجاذب من بينها ..  لتوازننرى أمثلة كثرية ل هذا النظاميف تركيب 
الثقايل من أوليتها، وبدون ذلك التوازن سوف يقذف كل شيء يف هذا النظام بعيداً يف األعماق الباردة للفضاء 

  .اخلارجي
واملدارات هي املسارات اليت ترمسها الكواكب أو األجسام أثناء دوراا حول أوليتها، فإذا حترك جسم بسرعة 

ما إذا حترك بسرعة أكرب، فاألولية سوف لن تتمكن من اإلمساك بطيئة جداً فسوف يسقط على األولية ويغوص فيها، أ
به، وسوف يطري ذلك اجلسم بعيداً يف الفضاء، وبدالً من ذلك البد أن يتحرك كل جسم بالسرعة الصحيحة متاماً كي 

تلفة حيتفظ مبداره، واألكثر من ذلك هو أن التوازن جيب أن خيتلف من جسم إىل آخر بسبب أن املسافة للكوكب خم
  .١حبيث ال تغوص يف الشمس وال تقذف بعيداً عنها وتطري يف أعماق الفضاء

كم من العلم والقدرة جيب على البشر أن حيصلوا عليه ليحفظوا كوكبهم اجلميل من أن يغتاله الفضاء .. تصور 
  .من حوله

.. لإلنسان بالتحكم فيها  فهي موازين ال طاقة.. حنن ال نتحدث عن املوازين اليت نظم ا الكون : قال الرجل
  .ولكين أحتدث عن موازين احلياة

فموازين احلياة فرع عن .. حنن املؤمنني نعتقد أن موازين احلياة ال يضعها إال صاحب موازين الكون :  قال
  .. موازين الكون 
  .مل أفهم مرادك من هذا: قال الرجل

ولكنهم يف غمرة تيههم .. روا ألنفسهم بسببها احلياة لقد أتيح للبشر أن يصلوا إىل معارف علمية كثرية يس: قال
  فماذا حصل؟.. وكربيائهم نسوا املوازين 

 ﴿:لقد قال تعاىل ينبئ عن هذه العاقبة املريرة للطغيان.. لقد حصل ما ذكره القرآن : سكت الرجل، فقال الصدر
  )٤١:الروم( ﴾ لناسِ ليذيقَهم بعض الَّذي عملُوا لَعلَّهم يرجِعونَظَهر الْفَساد في الْبر والْبحرِ بِما كَسبت أَيدي ا

لقد خلخل البشر بسلوكهم الطغياين الذي ال يراعي موازين اهللا ما وضع اهللا يف األرض من نعم حتفظ مجال 
  .. األرض وحيام 

  .من احلياة ما مل يلد إال املوت فأنشأوا.. ومل يكتفوا بذلك بل راحوا يتالعبون مبوازين احلياة 
فال ميكن للبشر أن يتقدموا من .. وهي آثار البد منها .. أنت تتحدث عن آثار العلوم والتكنولوجيا : قال الرجل

  .. غري أن تكون هناك تضحيات 
ليت حتكم احلياة بل خلخلوا كل القيم ا.. إن البشر مل خيلخلوا املوازين املرتبطة بالعلوم والتكنولوجيا وحدها : قال

  .فراحوا يعبثون ا كما عبثوا بالذرة واخللية واهلواء الذي يتنفسونه واملاء الذي يشربونه.. العادلة 
  ..وهيا حدثنا عن الشريعة اليت جاء ا اإلسالم حلفظ التوازن يف حياة الناس .. دعنا من هذا : قلنا
  
  

                                                
 .من هذه السلسلة) معجزات علمية(انظر تفاصيل أكثر يف هذا يف رسالة  )  ١(



 ٥٤٤ 

  ـ امليزان النفسي ١
فليس .. ال ميكن أن تعتدل موازين الناس حىت تعتدل موازين األفراد : انية، وقالنظر الصدر إىل من حوله نظرة ح

  .. الناس إال جمموعة من األفراد 
  .فحدثنا عن موازين األفراد: قلنا

  :التصوري التوازن
رة فليس اإلنسان سوى الفك.. ال تعتدل موازين األفراد حىت تعتدل املوازين اليت حتكم تصورام وأفكارهم : قال

  .واملبدأ الذي يعيش من أجله.. اليت حيملها 
  .١فحدثنا عن موازين التصورات اليت جاء ا اإلسالم: قلنا
ذلك أا .. ليس هناك دين وال فكره يف الدنيا احترمت موازين التصورات والعقائد كما احترمها اإلسالم : قال

  :وما تتطلبه الفطرة.. انطلقت من الفطرة اإلنسانية السليمة 
التوازن بني اجلانب الذي تتلقاه لتدركه وتسلم به، وينتهي عملها فيه عند التسليم، ومبا أن الفطرة تطلب 

واجلانب الذي تتلقاه لتدركه، وتبحث حججه وبراهينه، وحتاول معرفة علله وغاياته وتفكر يف مقتضياته العملية، 
ألن كليهما يليب ية راعت هاتني الناحيتني ووازنت بينهما، فإن مجيع التصورات اإلسالم. .وتطبقها يف حياا الواقعية

  . فطرة اإلنسانجانباً أصيالً، مودعاً يف 
قد علم اهللا أن اإلدراك البشري لن يتسع لكل أسرار هذا الوجود، ولن يقوى على إدراكها كلها، فأودع فطرته ل

  .كياا، كالتوازن بني هذا وذاك يف صميم الوجود االرتياح للمجهول، واالرتياح للمعلوم، والتوازن بني هذا وذاك يف
إن العقيدة اليت ال غيب فيها وال جمهول، وال حقيقة أكرب من اإلدراك البشري احملدود، ليست عقيدة، وال جتد 

شيء  كما أن العقيدة اليت ال.. فيها النفس ما يليب فطرا، وأشواقها اخلفية إىل اهول، املستتر وراء احلجب املسدلة 
والفكر اإلنساين ال  ،فالكينونة البشرية حتتوي على عنصر الوعي!  فيها إال املعميات اليت ال تدركها العقول ليست عقيدة

والعقيدة الشاملة هي اليت تليب هذا اجلانب وذاك، .. بد أن يتلقى شيئاً مفهوماً له، له فيه عمل، ميلك أن يتدبره ويطبقه
  .د يف العقيدة كفاء ما هو مودع فيها من طاقات وأشواقوتتوازن ا الفطرة، وهي جت

من احلقائق اليت ال سبيل إىل .. وحقيقة الروح  ،وكيفية تعلق إرادة اهللا باخللق ،فإذا كانت ماهية الذات اإلهلية
يقدر ا وكلها مم ..من وجود، ووحدانية، وقدرة، وإرادة، وخلق، وتدبري: فهناك خصائص الذات اإلهلية.. اإلحاطة ا 

واإلسالم يعرض هذه اخلصائص ، إدراكه، ومما يستطيع أن يدرك ضرورته ومقتضياته يف الوجودعلى الفكر البشري 
وحقيقته، ومصدر وجوده، وعالقته خبالقه، وعبوديته له، واستعداده الستقبال احلياة،  )الكون(وهناك .. برباهينها املقنعة

بشىت أنواعها وأجناسها وأشكاهلا ودرجاا، ومصدرها،  )احلياة(وهناك .. وعالقته باإلنسان وعالقة اإلنسان به
وحقيقته، وخصائصه ومصدره، وغاية وجوده،  )اإلنسان(وهناك .. وعالقتها بطبيعة الكون، وعالقتها مببدعه ومبدعها

ها الفطرة بالقبول مدعم بالرباهني اليت تتلقا. وكلها ترد يف منطق مفهوم واضح، مريح للعقل والقلب.. ومنهج حياته
  :والتسليم

                                                
 .بالتصرف الذي ألفناه) خصائص التصور اإلسالمي(استفدنا يف هذا املطلب مما كتبه سيد قطب يف كتابه  )  ١(



 ٥٤٥ 

أَم خلَقُوا السماوات ) ٣٥(أَم خلقُوا من غَيرِ شيٍء أَم هم الْخالقُونَ  ﴿:امسعوا إىل اهللا، وهو خياطب الفطرة بقوله 
أَم لَهم سلَّم يستمعونَ فيه فَلْيأْت ) ٣٧(نَ أَم عندهم خزائن ربك أَم هم الْمصيطرو) ٣٦(والْأَرض بلْ لَا يوقنونَ 
أَم عندهم ) ٤٠(أَم تسأَلُهم أَجرا فَهم من مغرمٍ مثْقَلُونَ ) ٣٩(أَم لَه الْبنات ولَكُم الْبنونَ ) ٣٨(مستمعهم بِسلْطَان مبِنيٍ 

أَم لَهم إِلَه غَير اللَّه سبحانَ اللَّه عما ) ٤٢(أَم يرِيدونَ كَيدا فَالَّذين كَفَروا هم الْمكيدونَ ) ٤١(الْغيب فَهم يكْتبونَ 
  )الطور( ﴾) ٤٣(يشرِكُونَ 

فيهِما آلهةٌ إِلَّا اللَّه لَفَسدتا لَو كَانَ ) ٢١(أَمِ اتخذُوا آلهةً من الْأَرضِ هم ينشرونَ  ﴿:وامسعوا إليه، وهو يقول 
أَمِ اتخذُوا من دونِه آلهةً قُلْ هاتوا ) ٢٣(لَا يسأَلُ عما يفْعلُ وهم يسأَلُونَ ) ٢٢(فَسبحانَ اللَّه رب الْعرشِ عما يصفُونَ 
نم كْرذو يعم نم كْرذَا ذه كُمانهرونَ  برِضعم مفَه قونَ الْحلَمعلَا ي مهلْ أَكْثَري بلاألنبياء( ﴾)٢٤(قَب(  

أَولَيس الَّذي خلَق السماوات والْأَرض بِقَادرٍ علَى أَنْ يخلُق مثْلَهم بلَى وهو الْخلَّاق  ﴿:وامسعوا إليه، وهو يقول 
 يمل٨١(الْع (مكُونُ إِنفَي كُن قُولَ لَهئًا أَنْ ييش ادإِذَا أَر هرا أَم)ونَ ) ٨٢عجرت هإِلَيٍء ويكُلِّ ش لَكُوتم هدي بِيانَ الَّذحبفَس

  )يس( ﴾)٨٣(
قُلْ يحيِيها الَّذي ) ٧٨(هي رميم وضرب لَنا مثَلًا ونِسي خلْقَه قَالَ من يحيِي الْعظَام و ﴿:وامسعوا إليه، وهو يقول 

 يمللْقٍ عبِكُلِّ خ وهو ةرلَ ما أَوأَهش٧٩(أَن ( َوندوقت هنم متا فَإِذَا أَناررِ نضرِ الْأَخجالش نم لَ لَكُمعي جالَّذ)٨٠(﴾ 
  )يس(

  نسانية جبميع جوانبها؟أرأيتم هذه النصوص وكيف تتغلغل يف أعماق الفطرة اإل
من معلوم وجمهول، ومن غيب ال حتيط به : ذا جتد الفطرة البشرية يف التصور اإلسالمي ما يليب أشواقها كلها

ومن جمال أوسع من إدراكها تستشعر إزاءه  ،األفهام وال تراه األبصار، ومكشوف جتول فيه العقول وتتدبره القلوب
  .فيه إدراكها وتستشعر إزاءه قيمة اإلنسان يف الكون وكرامته على اهللا جالل اخلالق الكبري، وجمال يعمل

  ..وتتوازن الكينونة اإلنسانية ذا وذلك، وهي تؤمن باهول الكبري، وهي تتدبر املعلوم الكبري
شيئة اإلهلية فامل.. التوازن بني طالقة املشيئة اإلهلية وثبات السنن الكونيةإضافة إىل هذا جند يف العقيدة اإلسالمية 

. .وهي تبدع كل شيء مبجرد توجهها إىل إبداعه ..طليقة، ال يرد عليها قيد ما، مما خيطر على الفكر البشري مجلة
إِنما قَولُنا لشيءٍ  ﴿: وليست هنالك قاعدة ملزمة، وال قالب مفروض تلتزمه املشيئة اإلهلية، حني تريد أن تفعل ما تريد

  )النحل( ﴾)٤٠(نْ نقُولَ لَه كُن فَيكُونُ إِذَا أَردناه أَ
يف صورة نواميس مطردة، وسنن  - عادة  - ويف الوقت ذاته شاءت اإلرادة اإلهلية املدبرة، أن تتبدى للناس 

على أن يبقى يف .. جارية، ميلكون أن يرقبوها، ويدركوها، ويكيفوا حيام وفقها، ويتعاملوا مع الكون على أساسها
طليقة، تبدع ما تشاء، وأن اهللا يفعل ما يريد، ولو مل يكن جارياً على  - مع هذا - شاعرهم أن مشيئة اهللا تصورهم وم

قَالَ إِبراهيم فَإِنَّ اللَّه يأْتي  ﴿:قال تعاىل . .ما اعتادوا هم أن يروا املشيئة متجلية فيه، من السنن املقررة والنواميس املطردة
شالْم نسِ ممبِالش نيمالظَّال مي الْقَودهلَا ي اللَّهو ي كَفَرالَّذ هِترِبِ فَبغالْم نا مبِه البقرة( ﴾)٢٥٨(رِقِ فَأْت( ،

  )يس( ﴾)٤٠(لَا الشمس ينبغي لَها أَنْ تدرِك الْقَمر ولَا اللَّيلُ سابِق النهارِ وكُلٌّ في فَلَك يسبحونَ  ﴿:وقال
رض ثابتة مستقرة، يعمل فيها، وهو يعلم طبيعة أوبني ثبات السنن وطالقة املشيئة، يقف الضمري البشري على 

ويتعرف إىل نواميس الكون، وسنن احلياة، وطاقات األرض، . األرض، وطبيعة الطريق، وغاية السعي، وجزاء احلركة



 ٥٤٦ 

الوقت ذاته يعيش موصول الروح باهللا، معلق القلب مبشيئته ال  ويف ..وينتفع ا وبتجاربه الثابتة فيها منهج علمي ثابت
يعيش طليق التصور، غري حمصور يف  ..س أمام ضغط الواقع أبداًأيستكثر عليها شيئاً، وال يستبعد عليها شيئاً، وال يي

مر رجاؤه، وال وهكذا ال يتبلد حسه، وال يض ..قوالب حديدية، يضع فيها نفسه، ويتصور أن مشيئة اهللا حمصورة فيها
  .يعيش يف إلف مكرور

ال ألنه يعتقد أن  ..واملسلم يأخذ باألسباب، ألنه مأمور باألخذ ا، ويعمل وفق السنة، ألنه مأمور مبراعاا
فهو يرد األمر كله إىل خالق األسباب، ويتعلق به وحده من وراء  ..األسباب والوسائل هي املنشئة للمسببات والنتائج

  .طاعة ألمر اهللا.. أداء واجبه يف احلركة والسعي والعمل واختاذ األسباب  األسباب، بعد
وهكذا ينتفع املسلم بثبات السنن يف بناء جتاربه العلمية وطرائقه العملية، يف التعامل مع الكون وأسراره وطاقاته 

ت ذاته موصول القلب باهللا، حي وهو يف الوق ،فال يفوته شيء من مزايا العلوم التجريبية والطرائق العملية ،ومدخراته
موصول الضمري باملشاعر األدبية األخالقية، اليت ترفع العمر وتباركه وتزكيه، وتسمو باحلياة  ،القلب ذا االتصال

  . ١اإلنسانية إىل أقصى الكمال املقدر هلا يف األرض، ويف حدود طاقة اإلنسان
إن الدنيا دار : لنا اإلسالم يقولف..  النظرة للدنيا واآلخرة ن يفالتوازإضافة إىل هذا جند يف العقيدة اإلسالمية 

وما يقع . .واحلياة يف هذه األرض مرحلة حمدودة يف الرحلة الطويلة ..وإن اآلخرة دار حساب وجزاء. .ابتالء وعمل
قدر له درجته هناك واختبار ت ،لإلنسان يف هذه األرض ليس خامتة احلساب وال اية املطاف إمنا هو مقدمة هلا ما بعدها

  .يف دار احلساب
 ،ذا حيل اإلسالم اجلانب الشعوري من هذه املشكلة يف الضمري البشري، ويكسب فيه الطمأنينة واالستقرارو

فاألمل الذي يلقاه اخلير يف هذه األرض من جراء وجود الشر والنقص فيها، ليس هو كل نصيبه، فهناك النصيب الذي 
وحيكم فيهما حكم . تسيطر عليهما إرادة واحدة. ن يف شطري الرحلة، والشطران موصوالنيعادل بني كفيت امليزا

  .واحد ال يند عن علمه شيء وال خيتل يف ميزانه شيء
وهي أن شعور املؤمن اخلير الذي حيقق ، ضمريه قمث هو خياطب احلقيقة الشعورية اليت جيدها اإلنسان يف أعما

شعوراً مكافئاً  - وهو يعاين األمل من جانب الشر واألشرار  - قيقه يف حياة البشر، جيد منهج اهللا يف حياته، وجياهد لتح
شعوراً ناشئاً عن إحساسه بأنه يرضى اهللا . من الرضى والسعادة يف هذه الدنيا، قبل أن جيد جزاءه املدخر له يف اآلخرة

ية احلية، ومن طبيعة الفطرة البشرية، على أن وهي شهادة من ذات البن ..فيما يفعل، وأن اهللا يرضى عن جهاده اخلير 
اهللا جعل التكوين الفطري لإلنسان، جيد جزاءه احلاضر يف كفاح الشر والباطل، ونصرة اخلري واحلق، وأن له من التذاذة 
الكفاح يف هذا الطريق، جزاء ذاتياً من كيانه الداخلي، يف ذات اللحظة اليت يتحمل فيها األمل، وهو يواجه الشر 

. وأن العوض كامن يف ذات الفطرة ويف االطمئنان إىل حسن اجلزاء يف الدنيا واآلخرة. والباطل، ويكافحهما ما استطاع
  .وهلذا االطمئنان أثره حىت قبل يوم احلساب اخلتامي يف دار احلساب

، )الرعد( ﴾)٢٨(ا بِذكْرِ اللَّه تطْمئن الْقُلُوب الَّذين آمنوا وتطْمئن قُلُوبهم بِذكْرِ اللَّه أَلَ ﴿:قال تعاىل يقرر هذا 
اللَّه أُولَئك في ضلَالٍ مبِنيٍ  أَفَمن شرح اللَّه صدره للْإِسلَامِ فَهو علَى نورٍ من ربه فَويلٌ للْقَاسية قُلُوبهم من ذكْرِ ﴿:وقال 

                                                
 )عيون احلقائق(من سلسلة ) دارأسرار األق(انظر تفاصيل هذا وأدلته واإلجابة على الشبه املرتبطة به يف رسالة  )  ١(



 ٥٤٧ 

  )الزمر( ﴾)٢٢(
اهللا قادر على أال يوجده ابتداء، ولو شاء هلدى الناس مجيعاً، ولو مع أن الشر ولكن ملاذا يوجد  :قال رجل منا

  شاء خللق الناس كلهم مهتدين ابتداء؟
أو خلقه  - عن طريق هذا الدين أو عن غري طريقه  - إن اهللا قادر طبعاً على تبديل فطرة اإلنسان : قال الصدر
وليس ألحد من . اإلنسان ذه الفطرة وأن خيلق الكون على هذا النحو الذي نراهولكنه شاء أن خيلق  ..بفطرة أخرى

-وال إمكان العلم واإلدراك  - وليس لديه العلم واإلدراك ! خلقه أن يسأله ملاذا شاء هذا؟ ألن أحداً من خلقه ليس إهلاً
وللحكمة الكامنة يف خلقه كل كائن  وملقتضيات هذا النظام يف طبيعة كل كائن يف هذا الوجود،. للنظام الكلي للكون

  .بطبيعته اليت خلق عليها
نه وحده هو الذي خلق الكون ومن فيه وما فيه، وهو وحده الذي يرى ما هو خري واهللا وحده هو الذي يعلم، أل

 ﴾) ١٤(ني فَتبارك اللَّه أَحسن الْخالق ﴿ فينشئه ويبقيه، وهو وحده الذي يقدر أحسن وضع للخلق فينشئه فيه
ولَو شاَء اللَّه لَجعلَكُم أُمةً واحدةً ولَكن  .. ﴿.. )طه( ﴾) ٥٠(الَّذي أَعطَى كُلَّ شيٍء خلْقَه ثُم هدى  ﴿..  )املؤمنون(

ا فَييعمج كُمجِعرم إِلَى اللَّه اتريبِقُوا الْختفَاس اكُما آتي مف كُملُوبيفُونَ للتخت يهف متا كُنبِم ئُكُمباملائدة( ﴾)٤٨(ن(  
وقد .. وذا يقطع التعطيل واإلرجاء والسلبية، واإلحالة على مشيئة اهللا يف املعصية، أو الشلل واجلمود والسلب

يترك املنكر بال جهاد،  وال يرضى أن ،وأنه ال حيب أن تشيع الفاحشة يف الذين آمنوا. علم أن اهللا ال يرضى لعباده الكفر
وقد علم أن اإلنسان يف هذه الدنيا لالبتالء باخلري والشر،  ،وال أن يترك احلق بال نصرة، وال أن تترك األرض بال خالفة

وأنه كذلك .. وأنه جمزي على احلسنة وعلى السيئة يف دار احلساب واجلزاء ،ولالمتحان يف كل حركة وكل حالة
وأنه إما  ،ن له مكانه يف هذا الكون، وله دوره يف ما يقع يف هذه األرض من تغيري وتطويرمستخلف يف هذه األرض، وأ

ولو كان النكول خوفاً من التبعة، وفراراً من . وإما ناكل التبعة فمعاقب ،فمثاب - وفق منهج اهللا - ناهض ذه اخلالفة 
  !االبتالء

به الفطرة مع أن اإلسالم يعترب اإلنسان جمرد عبد هللا مع كيف تزعم أن اإلسالم جاء بالتوازن اليت تتطل: قال الرجل
  أن فطرته تعتربه كائنا مكرما حمترما حرا؟

بني عبودية اإلنسان املطلقة هللا، ومقام اإلنسان الكرمي وازن .. لقد وازن اإلسالم بني هذا وذاك : قال الصدر
اليت تعاورت املذاهب واملعتقدات والتصورات  وقد سلم التصور اإلسالمي يف هذا الصدد من كل اهلزات.. يف الكون

  .حتقري اإلنسان إىل حد الزراية واملهانة، أو بني تأليه اإلنسان يف صوره الكثريةاليت وقعت 
وبني مقام األلوهية ومقام  ..إن اإلسالم يبدأ فيفصل فصالً تاماً كامالً بني حقيقة األلوهية، وحقيقة العبودية

  .حبيث ال تقوم شبهة أو غبش حول هذا الفصل احلاسم اجلازم. .أللوهية وخصائص العبوديةوبني خصائص ا. .العبودية
  .فال يشاركه أحد يف ماهية أو حقيقة، )الشورى( ﴾) ١١..(لَيس كَمثْله شيٌء  ﴿فاهللا 
  .أحد يف وجود فال يشاركه، )احلديد( ﴾) ٣( ..هو الْأَولُ والْآخر والظَّاهر والْباطن  ﴿واهللا 

فال يشاركه أحد يف ، )الرمحن( ﴾ )٢٧(ويبقَى وجه ربك ذُو الْجلَالِ والْإِكْرامِ ) ٢٦(كُلُّ من علَيها فَان  ﴿و
  .بقاءال

  .فال يشاركه أحد يف سلطان، )األنبياء( ﴾) ٢٣(لَا يسأَلُ عما يفْعلُ وهم يسأَلُونَ  ﴿واهللا 



 ٥٤٨ 

  .فال يشاركه أحد يف خلق، )الشورى( ﴾ )٦٢(.. الق كُلِّ شيٍء خاهللا  ﴿و
  .فال يشاركه أحد يف رزق، )الرعد( ﴾ )٢٦(.. اللَّه يبسطُ الرزق لمن يشاُء ويقْدر  ﴿واهللا 
  .فال يشاركه أحد يف علم، )البقرة( ﴾ )٢١٦(َاللَّه يعلَم وأَنتم لَا تعلَمونَ  ﴿
  .كذا يف كل خاصية من خصائص األلوهيةوه

وهو مستخلف يف هذه األرض، مسلط على كل ما فيها، مسخر ، واإلنسان عبد هللا ككل خملوق يف هذا الوجود
  .له األرض وما فيها وحمسوب حسابه يف تصميم هذا الكون قبل أن يكون

يكون  - يف هذه احلالة - إذ أنه . ودية هللاواإلنسان يكون يف أرفع مقاماته، ويف خري حاالته، حني حيقق مقام العب
  .يف أقوم حاالت فطرته، وأحسن حاالت كماله، وأصدق حاالت وجوده

كما أن قيام الناس يف هذا املقام، هو الذي يعصمهم مجيعاً من عبودية العبيد للعبيد، وهو الذي حيفظ هلم كرامام 
يف الوقت - جباههم فال تنحين إال هللا، وهو الذي يكفيهم مجيعاً، على اختالف مراكزهم الدنيوية، وهو الذي يرفع 

عن االستكبار يف األرض بغري احلق، والعلو فيها والفساد، ويستجيش يف قلوم التقوى للموىل الواحد، الذي  - ذاته
 ويرفض أن يدعى أحد العبيد لنفسه خصائص األلوهية، فيشرع للناس يف شؤون حيام بغري. يتساوى أمامه العبيد

  !سلطان من اهللا، وجيعل ذاته مصدر السلطان، وإرادته شريعة لبين اإلنسان
-بني رفعة اإلنسان وعظمته وكرامته وفاعليته، وبني عبوديته هللا  - يف التصور اإلسالمي- ومن مث فإنه ال تعارض 

  .وتفرد اهللا باأللوهية وخبصائصها مجيعاً - سبحانه
أن ختلع عنه عبوديته هللا، أو تضاف إىل ناسوتيته الهوتية  - وتكرميه عندما يراد رفع اإلنسان  - وال حاجة إذن 

لَقَد كَفَر الَّذين  ﴿: ويكبروه ليست له، كما احتاج رؤساء الكنيسة واامع املقدسة أن يفعلوا، ليعظموا عيسى 
ي إِسرائيلَ اعبدوا اللَّه ربي وربكُم إِنه من يشرِك بِاللَّه فَقَد حرم اللَّه قَالُوا إِنَّ اللَّه هو الْمِسيح ابن مريم وقَالَ الْمِسيح يا بنِ

ما من إِلَه إِلَّا إِلَه واحد لَقَد كَفَر الَّذين قَالُوا إِنَّ اللَّه ثَالثُ ثَلَاثَة و) ٧٢(علَيه الْجنةَ ومأْواه النار وما للظَّالمني من أَنصارٍ 
 يمأَل ذَابع مهنوا مكَفَر ينالَّذ نسمقُولُونَ لَيا يموا عهتني إِنْ لَم٧٣(و ( غَفُور اللَّهو هونرفغتسيو ونَ إِلَى اللَّهوبتأَفَلَا ي

 يمحإِ) ٧٤(ر ميرم ناب سِيحا الْمم نيبن فكَي ظُران امالطَّع أْكُلَانا ييقَةٌ كَاندص هأُملُ وسالر هلقَب نم لَتخ ولٌ قَدسلَّا ر
نفْعا واللَّه هو السميع الْعليم قُلْ أَتعبدونَ من دون اللَّه ما لَا يملك لَكُم ضرا ولَا ) ٧٥(لَهم الْآيات ثُم انظُر أَنى يؤفَكُونَ 

  )املائدة( ﴾) ٧٦(
ويتوازن التصور  ..وتتناسق يف إمداد الكائن اإلنساين باملعرفة.. كل حبسبه .. وهكذا تتوازن هذه املصادر 

  !اإلسالمي، فال يشط وال يضطرب وال يتأرجح بني هذه املصادر، وال يؤلّه ما ليس منها بإله
  :لوكيالتوازن الس

  .فحدثنا عن التوازن السلوكي.. حدثتنا عن التوازن التصوري : قلنا
وابتغِ فيما آتاك اللَّه الدار الْآخرةَ ولَا تنس نصيبك  ﴿:لقد عرب القرآن القرآن الكرمي عن هذا التوازن، فقال : قال

إِلَي اللَّه نسا أَحكَم ِسنأَحا وينالد نم ينفِْسدالْم بحلَا ي ضِ إِنَّ اللَّهي الْأَرف ادغِ الْفَسبلَا تو القصص( ﴾)٧٧(ك (  
بيع يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا نودي للصلَاة من يومِ الْجمعة فَاسعوا إِلَى ذكْرِ اللَّه وذَروا الْ ﴿:وعرب عنه قوله تعاىل 

ونَ ذَللَمعت متإِنْ كُن لَكُم ريخ ا ) ٩(كُمريكَث وا اللَّهاذْكُرو لِ اللَّهفَض نوا مغتابضِ وي الْأَروا فرشتلَاةُ فَانالص تيفَإِذَا قُض



 ٥٤٩ 

  )اجلمعة( ﴾)١٠(لَعلَّكُم تفْلحونَ 
وقال  ،ال آكل اللحم: آخروقال  ،ال أتزوج النساء: حني قال للنفر الذين قال أحدهم وعرب عنه رسول اهللا 

لكين أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب  ،ما بال أقوام يقولون كذا وكذا:( ال أنام على فراش : آخر
    ١)عن سنيت فليس مين

نا أنام وأصلي وأصوم لكين أ :(ـ الليل وتصوم النهار تقوم ا ه امرأة ذكرت أذكر لـ ملن  وعرب عنه حني قال 
إن لكل عمل شدة وفترة فمن كانت فترته إىل بدعة  ..وأفطر فمن اقتدى يب فهو مين ومن رغب عن سنيت فليس مين

   ٢)فقد ضل ومن كانت فترته إىل سنة فقد اهتدى
  ؟٣لكن ما مرادك من إيرادها هنا.. مسعنا هذه النصوص املقدسة : قلنا
وال .. فال يطغى فيه جانب على جانب ..  املؤمن التوازن السلوكي هذه النصوص هي اليت تغرس يف: قال

  .. يسحق فيه جانب جانبا 
ويصحب اهللا، ولكنه يف .. ويعيش لنفسه ولغريه .. ويعيش بالروح واجلسد .. فاملؤمن يعيش الدنيا واآلخرة 

  .. نفس الوقت يصحب اخللق، ويتعامل معهم مبا أمره اهللا من صنوف املعامالت 
  .فيعطي كل واحد منها ما يطلبه من حقوق.. و مع ذلك كله يوازن بني هذه األشياء مجيعا وه

والنحل اليت طلبت من أتباعها التفرغ للعبادة واالنقطاع عن احلياة واإلنتاج، كالرهبانية قارنوا هذا بامللل 
تأله من فلسفتها وواجباا، كالبوذية اليت ألغت جانب العبادة والتنسك والوقارنوه مبقابلها من األديان اليت .. املسيحية

  ..اقتصرت فروضها على اجلانب األخالقي اإلنساين وحده
بيع وعمل للدنيا قبل الصالة، مث سعي إىل ذكر اهللا ..  هذا هو شأن املسلم مع الدين واحلياة حىت يف يوم اجلمعة

انتشار يف األرض وابتغاء الرزق من جديد بعد  وإىل الصالة، وترك للبيع والشراء وما أشبهه من مشاغل احلياة، مث
  .انقضاء الصالة، مع عدم الغفلة عن ذكر اهللا كثريا يف كل حال، فهو أساس الفالح والنجاح

غالة املثاليني الذين ختيلوا اإلنسان فاألخالق اإلسالمية وسط بني .. ومثل الشعائر التعبدية السلوك األخالقي 
له من القيم واآلداب ما ال ميكن له، وبني غالة الواقعيني الذين حسبوه حيوانا أو مالكا أو شبه مالك، فوضعوا 

كاحليوان، فأرادوا له من السلوك ما ال يليق به فأولئك أحسنوا الظن بالفطرة اإلنسانية فاعتربوها خريا حمضا، وهؤالء 
  .وهؤالءأساءوا ا الظن، فعدوها شرا خالصا، وكانت نظرة اإلسالم وسطا بني أولئك 

فاإلنسان يف نظر اإلسالم خملوق مركب فيه العقل، وفيه الشهوة، فيه غريزة احليوان، وروحانية املالك، قد هدى 
ومهمته جهاد . .فيه استعداد للفجور استعداده للتقوى ..للنجدين، ويأ بفطرته لسلوك السبيلني، إما شاكرا وإما كفورا

وقَد ) ٩(قَد أَفْلَح من زكَّاها ) ٨(فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها ) ٧(وما سواها ونفْسٍ  ﴿: نفسه ورياضتها حىت تتزكى
  )الشمس( ﴾)١٠(خاب من دساها 

                                                
 .رواه البخاري ومسلم )  ١(
 .أمحدرواه  )  ٢(
ليوسـف  ) مصـادره .. أهدافـه .. خصائصـه .. مقوماتـه :مدخل ملعرفة اإلسالم(استفدنا يف هذا املطلب من كتاب  )  ٣(

 .القرضاوي



 ٥٥٠ 

  
  



 ٥٥١ 

  ـ امليزان االجتماعي ٢
  ؟١عفما املوازين اليت نظم ا حياة اتم.. عرفنا املوازين اليت نظم ا اإلسالم حياة األفراد : قلنا
الفردية واجلماعية يف صورة متزنة رائعة، تتوازن فيها حرية الفرد أول ما فعل اإلسالم يف ذلك هو مجعه بني : قال

  .ومصلحة اجلماعة، وتتكافأ فيها احلقوق والواجبات، وتتوزع فيها املغامن والتبعات بالقسطاس املستقيم
هل الفرد هو األصل واتمع طارئ : العالقة بينهمالقد ختبطت الفلسفات واملذاهب يف قضية الفرد واتمع و

أم اتمع هو األساس والفرد نافلة، ألن الفرد بدون اتمع مادة .. مفروض عليه، ألن اتمع إمنا يتكون من األفراد؟ 
  ؟..واتمع هو الذي يشكلها ويعطيها صورا، فاتمع هو الذي يورث الفرد ثقافته وآدابه وعاداته ، خام

يؤمن ) أفالطون(يؤمن بفردية اإلنسان، وحيبذ النظام الذي يقوم على الفردية، وكان أستاذه ) أرسطو(كان 
  )اجلمهورية(باجلماعية ـ االشتراكية ـ كما يتضح ذلك يف كتابه 

أحدمها فردي ويدعو إىل التقشف والزهد، واالمتناع عن الزواج، ليعجل : ويف فارس ظهر مذهبان متناقضان
  .وميثل أقصى الفردية ،)ماين(نسان بفناء العامل، الذي يعج بالشرور واآلالم، وهذا هو مذهب اإل

الذي دعا إىل شيوعية األموال والنساء،  )مزدك(هو مذهب ) اجلماعية(وقام يف مقابله مذهب آخر ميثل أقصى 
  .ادوتبعه كثري من الغوغاء، الذين عاثوا يف األرض فسادا، وضجت منهم البالد والعب

وقد جاءت األديان السماوية لتقيم التوازن يف احلياة، والقسط بني الناس، كما قرر ذلك القرآن الكرمي، ولكن 
ربانية : أتباعها سرعان ما حرفوها وبدلوا كلمات اهللا، ففقدت بذلك وظيفتها يف احلياة، حني فقدت ميزا األوىل وهي

  .املصدر
إلسالم حال هلذه املشكلة، فقد كان اليهود الذين تفرقوا يف األرض يؤيدون هلذا، مل تقدم األديان السابقة قبل ا

وأَخذهم الربا وقَد نهوا عنه وأَكْلهِم أَموالَ الناسِ  ﴿:، كما قال تعاىل الفردية، بتفكريهم وسلوكهم القائم على األنانية
هنم رِينلْكَافا لندتأَعلِ واطا بِالْبيما أَلذَابع النساء( ﴾)١٦١(م(  

وجاءت املسيحية أيضا تم بنجاة الفرد قبل كل شيء، تاركة شأن اتمع لقيصر، أو على األقل، هذا ما يفهم 
  )أعط ما لقيصر لقيصر، وما هللا هللا(: من ظاهر ما حيكيه اإلجنيل عن املسيح، حني قال

فالرأمسالية تقوم على .. فسنرى نفس الصراع القدمي يتكرر يف صور خمتلفة وذهبنا إىل واقعنا .. وإذا تركنا التاريخ 
بإعطاء احلقوق الكثرية، اليت تكاد تكون مطلقة، فله حرية هللا تقديس الفردية، واعتبار الفرد هو احملور األساسي، فهي تد

ر نفسه، وإضرار غريه، مادام التملك، حرية القول، وحرية التصرف، وحرية التمتع، ولو أدت هذه احلريات إىل إضرا
يستعمل حقه يف احلرية الشخصية، فهو يتملك املال باالحتكار واحليل والربا، وينفقه يف اللهو واخلمر والفجور، 

  .وميسكه عن الفقراء واملساكني واملعوزين، وال سلطان ألحد عليه
حلط من قيمة الفرد والتقليل من حقوقه، واملذاهب االشتراكية ـ وخباصة املتطرفة منها كاملاركسية ـ تقوم على ا

 وما األفراد إال أجزاء أو تروس صغرية يف تلك اآللة ،واإلكثار من واجباته، واعتبار اتمع هو الغاية، وهو األصل
                                                

ليوسـف  ) مصـادره .. أهدافـه  ..خصائصـه .. مقوماتـه :مدخل ملعرفة اإلسالم(استفدنا يف هذا املطلب من كتاب  )  ١(
 .القرضاوي



 ٥٥٢ 

هي : مقلت ماجلبارة، اليت هي اتمع، واتمع يف احلقيقة هو الدولة، والدولة يف احلقيقة هي احلزب احلاكم، وإن شئت
  .اللجنة العليا للحزب، ورمبا كانت هي زعيم احلزب فحسب

ليس له حق التملك إال يف بعض األمتعة، واملنقوالت، وليس له حق املعارضة، وال حق التوجيه عندهم الفرد و
  !لسياسة بلده وأمته، وإذا حدثته نفسه بالنقد العلين أو اخلفي، فإن السجون واملنايف وحبال املشانق له باملرصاد

ذلك هو شأن فلسفات البشر ومذاهب البشر، والديانات اليت حرفها البشر، وموقفها من الفردية واجلماعية، 
  فماذا كان موقف اإلسالم؟

  .لقد كان موقفه فريدا حقا، مل ميل مع هؤالء وال هؤالء، ومل يتطرف إىل اليمني وال إىل اليسار
ال أن يشرع هذا اخلالق من األحكام والنظم ما يعطل إن شارع هذا اإلسالم هو خالق هذا اإلنسان، فمن احمل

فالفردية جزء . .فردية واجتماعية يف آن واحد: وقد خلقه سبحانه على طبيعة مزدوجة ،فطرة اإلنسان أو يصادمها
يف ونرى فيه ـ ..  أصيل يف كيانه، وهلذا حيب ذاته، ومييل إىل إثباا وإبرازها ويرغب يف االستقالل بشؤونه اخلاصة

نزعة فطرية إىل االجتماع بغريه، وهلذا عد السجن االنفرادي عقوبة قاسية لإلنسان، ولو كان يتمتع نفس الوقت ـ 
  .داخله مبا لذ وطاب من الطعام والشراب

فال عجب أن . .الفردية واجلماعية، وال يطغى أحدمها على اآلخر: والنظام الصاحل هو الذي يراعى هذين اجلانبني
ـ وهو دين الفطرة ـ نظاما وسطا عدال، ال جيور على الفرد حلساب اتمع، وال حييف على اتمع من  جاء اإلسالم

أجل الفرد، ال يدلل الفرد بكثرة احلقوق اليت متنح له، وال يرهقه بكثرة الواجبات اليت تلقى عليه، وإمنا يكلفه من 
احلقوق ما يكافئ واجباته، ويليب حاجته، وحيفظ الواجبات يف حدود وسعه، دون حرج وال إعنات، ويقرر له من 

  .كرامته، ويصون إنسانيته
من قَتلَ نفْسا بِغيرِ  ﴿: ، وأعلن القرآن أن)حق احلياة(قرر اإلسالم حرمة الدم، فحفظ للفرد وألحل هذا كله 

 نما ويعمج اسلَ النا قَتمضِ فَكَأَني الْأَرف ادفَس فْسٍ أَوا نيعمج اسا النيا أَحما فَكَأَناهياملائدة( ﴾)٣٢(.. أَح(، 
جبت الشريعة يف قتل العمد القصاص، إال أن يعفو أولياء املقتول، أو يقبلوا بدال، وأوجبت يف قتل اخلطأ الدية ووأ

  .والكفارة
يؤذي يف غيبته، بأي كلمة أو  فال جيوز أن يهان يف حضرته، أو )حق الكرامة(وقرر حرمة العرض، فصان للفرد 

ٍء عسى أَنْ يا أَيها الَّذين آمنوا لَا يسخر قَوم من قَومٍ عسى أَنْ يكُونوا خيرا منهم ولَا نِساٌء من نِسا ﴿: إشارة تسوؤه
بِالْأَلْقَابِ بِئْس الاسم الْفُسوق بعد الْإِميان ومن لَم يتب فَأُولَئك هم يكُن خيرا منهن ولَا تلْمزوا أَنفُسكُم ولَا تنابزوا 

  )احلجرات( ﴾)١١(الظَّالمونَ 
فال حيل أخذ ماله إال بطيب نفس منه، وال جيوز للدولة، وال لفرد  ،)حق التملك(وقرر حرمة املال، فصان للفرد 

إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، (: يف حجة الوداع قال النيب . .آخر ب ماله وأخذه بغري حق
   ١)كحرمة يومكم هذا، يف شهركم هذا، يف بلدكم هذا

فال جيوز ألحد أن يتجسس عليه، أو يقتحم  ،)حق االستقالل الشخصي(وقرر حرمة البيت، فصان بذلك الفرد 
                                                

 .رواه البخاري ومسلم )  ١(



 ٥٥٣ 

ا الَّذين آمنوا لَا تدخلُوا بيوتا غَير بيوتكُم حتى تستأْنِسوا وتسلِّموا علَى أَهلها يا أَيه ﴿: عليه بيته بغري إذنه، قال تعاىل
  )احلجرات( ﴾)١٢(..ولَا تجسسوا  ﴿: ، وقال)النور( ﴾)٢٧(ذَلكُم خير لَكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ 

لَا إِكْراه في الدينِ قَد تبين  ﴿: وز أن يكره على ترك دينه، واعتناق دين آخرفال جي ،)حرية االعتقاد(وقرر للفرد 
 يالْغ نم دشوقال )البقرة( ﴾)٢٥٦( ..الر ،:﴿  اسالن كْرِهت تا أَفَأَنيعمج مضِ كُلُّهي الْأَرف نم نلَآم كباَء رش لَوو
مؤوا مكُونى يتح ٩٩(نِني ( َلُونقعلَا ي ينلَى الَّذع سجلُ الرعجيو اللَّه إِلَّا بِإِذْن نمؤفْسٍ أَنْ تنا كَانَ لمو)١٠٠(﴾ 

  )يونس(
فمن حق كل فرد أن يعارض ما يراه من عوج، وما يالحظه من تقصري، بل من واجبه  ،)حرية النقد(وقرر للفرد 

  )األمر باملعروف والنهي عن املنكر(ه، وهو ما مساه اإلسالم ذلك إذا مل يقم غريه ب
فقد أمر اإلسالم الناس أن . .فمن حق كل إنسان، بل من واجبه أن يفكر وينظر )حرية الرأي والفكر(وقرر 

إن  ..يتفكروا، ومادام التفكري حقا ـ أو واجبا ـ لكل بشر، فمن حق كل مفكر أن خيطئ، وال لوم عليه يف ذلك
اتهد إذا :(  ، قال رسول اهللا ففي احلديث. م ال حيرم اتهد من املثوبة واألجر، وإن أخطأ إصابة احلقيقةاإلسال

   ١)أخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران
كُلُّ نفْسٍ بِما كَسبت رهينةٌ  ﴿: قال تعاىل ،، وأكدها تأكيدا بليغا يف كتابه)املسئولية الفردية(وقرر اإلسالم 

، )البقرة( ﴾)٢٨٦( ..لَا يكَلِّف اللَّه نفْسا إِلَّا وسعها لَها ما كَسبت وعلَيها ما اكْتسبت  ﴿:وقال، )املدثر( ﴾)٣٨(
عكُم فَينبئُكُم بِما كُنتم فيه ولَا تكِْسب كُلُّ نفْسٍ إِلَّا علَيها ولَا تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى ثُم إِلَى ربكُم مرجِ ﴿:وقال 

  )األنعام( ﴾)١٦٤(تختلفُونَ 
  ؟قرر اإلسالم حلماية حقوق اتمعفما .. عرفنا ما قرره اإلسالم حلماية حقوق الفرد : قلنا
 يطغى لقد وازن اإلسالم بني ما أعطاه للفرد من احلريات واحلقوق وبني مصاحل اتمع، ومجع بينهما، فال: قال

  .اتمع على الفرد، وال الفرد على اتمع
أن يقدمها راضي على الفرد فاحلياة اليت صاا اإلسالم للفرد، إذا اقتضى اتمع املسلم بذهلا حلمايته وجب 

وكذلك إذا اعتدى على حق نفس أخرى كقاتل العمد، أو  ..النفس، قرير العني، معتقدا أن املوت هنا هو عني احلياة
  .فقدت حياته ماهلا من عصمة ..ى حق اتمع يف األمن واالستقرار، كقاطع الطريقعل

حق التملك مقيد بأن يأخذ املال من حله، وينفقه يف حمله، وال يبخل به إذا طلبته اجلماعة، فملكية الفرد للمال و
مع، حىت إن انتزع هذا امللك من ، بل هي مقيدة حبدود اهللا وحقوق ات)املذهب احلر(ليست مطلقة كما ينادي أنصار 

ـ هو أو صاحبه جيوز للمصلحة العامة، على أن يعوض عنه مثن املثل، ذلك أن املال مال اهللا، وهو مستخلف فيه، 
وكيل اجلماعة يف رعايته وتثمريه وإنفاقه، فإذا أساء التصرف يف املال، كان من حق اجلماعة أن تغل بعبارة أخرى ـ 

ا أن للجماعة عليه حقوقا يف هذا املال، بعضها دوري ثابت كالزكاة بأنواعها، وبعضها غري يده، وحتجر عليه، كم
  .بعضها يفرضه ويل األمر عند احلاجةودوري، 

واحلريات واحلقوق كلها مقيدة برعاية أخالق اتمع وعقائده ومثله العليا، فليس معىن حرية االعتقاد أو الرأي، 
                                                

 .رواه البخاري ومسلم )  ١(
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له، وإذاعة الكفر باهللا ورسوله وكتابه، والتشكيك يف القيم العليا، ونشر اخلالعة إباحة الطعن على اإلسالم وأه
  .والفجور، فإن حرية اإلفساد ال يقرها عقل وال شرع

املسئولية الفردية اليت أكدها اإلسالم، نراه قد أكد كذلك مسئولية الفرد عن اجلماعة، فكل فرد يف وجبانب 
تمع املسلم راع يف جمال من افكما أن اإلمام  ١)كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته:( االت، كما يف احلديث ا ،

راع مسئول عن األمة، فإن الرجل يف بيته راع مسئول عن األسرة، واملرأة راعية يف بيت زوجها، واخلادم راع يف مال 
نهي عن املنكر، تقتضي مسئولية وفريضة األمر باملعروف وال ..خمدومه، وكل على ثغر اإلسالم، فال جيوز له إمهاهلا

املسلم عن اتمع، وتوجب عليه مراقبة أحواله، وتقومي عوجه إن اعوج بكل ما استطاع، بيده أوال، فإن مل يستطع 
  .وذلك أضعف اإلميان: فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه

  .أمر املسلمني فليس منهمالنصيحة لكافة املسلمني خاصتهم وعامتهم، ركن ركني من اإلسالم، ومن مل يهتم بو
ويدع نار الفساد تلتهم األخضر واليابس من حوله، ! نفسي نفسي: وليس ملسلم أن يعتزل احلياة والناس ويقول

واتقُوا فتنةً لَا  ﴿:قال تعاىل وهلذا . فإن هذه النار إذا تركت وشأا، مل تلبث أن حترقه هو، وحترق كل ما حيرص عليه
الَّذ نيبصقَابِ تالْع يددش وا أَنَّ اللَّهلَماعةً واصخ كُمنوا مظَلَم األنفال( ﴾)٢٥(ين(قال رسول اهللا ، ويف احلديث ، ):

   ٢)إن الناس إذا رأوا الظامل فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم اهللا بعقاب من عنده
فكل علم أو صناعة أو حرفة أو نظام  )فروض الكفاية( ومن معاين اجلماعة يف اإلسالم ما عرف يف الشريعة باسم

أو مؤسسة، حتتاج إليها اجلماعة املسلمة يف دينها أو دنياها، فتحقيقها فرض كفاية على املسلمني، على معىن أنه إذا قام 
  .اهللاا عدد كاف فقد ارتفع احلرج، وسقط اإلمث عن باقي اجلماعة، وإال أمثت اجلماعة كلها، واستحقت عقوبة 

املسلمون مسئولون مسئولية تضامنية عن تنفيذ شريعة اإلسالم، وإقامة حدوده، ومن هنا كان خطاب التكليف و
ذه الصيغة اجلماعية ليؤكد وجوب التكافل بني  ﴾ يا أَيها الَّذين آمنوا ﴿: وتكرر قوله تعاىل. يف القرآن إىل اجلماعة

  .اجلماعة كلها
صلة بني العبد وربه، أىب اإلسالم، إال أن يضفي عليها روحا مجاعية، وصبغة مجاعية، فدعا  حىت العبادة اليت هي

إىل صالة اجلماعة، ورغب فيها، حىت جعلها أفضل من صالة املسلم وحده، بسبع وعشرين درجة، وكلما كان عدد 
، لتخلفهم عن اجلماعة يف املسجد، اجلماعة أكرب، كان ثواب اهللا عليها أعظم، بل هم الرسول أن حيرق على قوم بيوم
 ٤)٣ال صالة ملنفرد خلف الصف:(  ومل يرخص ألعمى، يسمع األذن، أن يصلي يف بيته ويترك صالة اجلماعة، وقال

كراهية منه للشذوذ واالنفراد، ولو يف املظهر، وإذا صلى املسلم منفردا يف خلوة مل تزل اجلماعة يف وجدانه وضمريه، 
اهدنا الصراطَ ) ٥(إِياك نعبد وإِياك نستعني  ﴿: ناجاه بصيغة اجلمع، وإذا دعاه دعاه باسم اجلميع فهو إذا ناجى اهللا

 يمقتسالفاحتة( ﴾)٦(الْم(  
كما شرع صالة اجلمعة يف كل أسبوع مرة، وصالة العيد يف كل عام مرتني، وفرض احلج يف العمر مرة على 

                                                
 .رواه البخاري ومسلم )  ١(
 .رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة )  ٢(
 .، ففي احلديث مقالهذا عند من صححهوصرفه اجلمهور عن معىن البطالن ،  )  ٣(
 .رواه ابن حبان وابن خزمية )  ٤(
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  .ئر ال بد أن تؤدى يف صورة مجاعيةكل مسلم، وكلها شعا
يف جمال اآلداب والتقاليد، حث اإلسالم على مجلة من اآلداب االجتماعية، أراد ا أن خيرج املسلم من الفردية و

واالنعزالية، اليت قد تروق لالنطوائيني من الناس، فتحية اإلسالم، واملصافحة عند اللقاء، وتشميت العاطس، والتزاور 
وعيادة املريض، وتعزية املصاب، وصلة األرحام، وإحسان اجلوار، وإكرام الضيف، وحسن الصحبة يف والتهادي، 

السفر واحلضر، والرب باليتامى واملساكني وابن السبيل، وغري ذلك من اآلداب والواجبات، هي اليت جعلت الشعور 
  .املسلماجلماعي، والتفكري اجلماعي، والسلوك اجلماعي، جزءا ال يتجزأ من حياة 

ويف جمال األخالق، حث اإلسالم على احملبة واإلخاء واإليثار، وأمر بالتعاون على الرب والتقوى، ودعا إىل توحيد 
الكلمة ومجع الصف، كما دعا إىل التراحم والتسامح، وإىل البذل والتضحية، واحترام النظام، والطاعة ألويل األمر يف 

  .املعروف
وسائر الرذائل اليت تنشأ من األنانية والغلو يف  ..لبغضاء واحلقد، والفرقة والتنازعوجبوار ذلك حذر من احلسد وا

  .حب الذات، وحب الشهوات
أقام اإلسالم ـ بالتشريع والتربية ـ املوازين القسط بني الفرد واتمع، أو بني الفردية  وغريه كثري وذا كله

  .واجلماعية يف حياة اإلنسان
***  

حىت جاء السجان، ومعه جمموعة من اجلنود، مث أخذوا حديثه إىل هذا املوضع  من) ر الصدرحممد باق(ما وصل 
وقد كان كإخوانه ممتلئا سرورا وسعادة، حىت أنه كان خيتال يف مشيته، وكأنه .. ، وساروا به إىل مقصلة اإلعدام هبيد

  .يساق إىل عرسه ال إىل حتفه
أستودعكم اهللا ـ إخواينـ  ال أوصيكم يف اية حيايت إال أن ترعوا  :عندما وصل إىل املقصلة التفت إلينا، وقال

ولن تتحقق العدالة العاملية إال .. فلن يتحقق فالحكم وال جناحكم وال سعادتكم .. املوازين اليت أمرنا اهللا برعايتها 
  .برعايتها

  .مث أسلم نفسه مبتسما هللا.. قال ذلك، مث متتم بالشهادتني 
وقد صحت معهم بالتكبري .. وحه إىل باريها كرب مجيع املساجني مبذاهبهم وطوائفهم وأديام مبجرد أن فاضت ر

  . وقد ترتلت علي حينها أشعة جديدة اهتديت ا بعد ذلك إىل مشس حممد .. دون شعور 
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  اخلامتة
فما الذي : سألته .. بعد أن أى البابا حديثه عن قصة الرجال العشرة، وما نال على أيديهم من أشعة مشسه 

  حصل بعد ذلك؟
يف األيام العشرة اليت  ورحت ـ كما تعودت.. استيقظت يف الصباح الباكر .. يف اليوم احلادي عشر : قال

  .صيحة السجان باسم السجني اجلديد الذي يراد أن ينفذ فيه حكم اإلعدامحكيت لك حكايتها ـ أنتظر 
بين مساء كل يوم، وأنا أشاهد الرجال على خشبات الصلبان، ال أكتمك أين مع كل ذلك احلزن الذي كان يصي

كنت إىل جانب ذلك األمل أشعر بشوق عظيم لتلك .. وهم ميثلون البطولة والتضحية والفداء يف أرقى درجاا 
  .ما كاد ميلؤين باألنوار واليت تزودت منها من أشعة مشسه .. األحاديث اجلميلة املمتلئة باحلكمة والعقل 

  أمل يصح يف اليوم احلادي عشر؟.. أمل يصح السجان يف ذلك اليوم؟ .. فما الذي حصل؟  :قلت
  .وبكالم خمتلف متاما.. ولكنه صاح بصوت خمتلف متاما .. لقد صاح .. بلى : قال
  ماذا قال؟: قلت
علينا، وأخربنا أن  مث ألقى التحية.. لقد بدأ حديثه باسم اهللا، واحلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا : قال

  .مسؤول السجن سيلتقي بنا ذلك اليوم يف ساحة السجن
  .فخرجنا منها، وحنن ال نصدق ما مسعنا.. مث سرعان ما فتحت لنا الزنازن 

  .. جلسنا ننتظر ما سيحصل .. يف ساحة السجن 
.. مث يقام بتصفيتنا مجيعا .. وأنه يراد منا أن جنلس مجيعا .. خشينا يف البدء أن يكون ذلك نوعا من العبث بنا 

  .لكن األمر كان خمتلفا متاما.. فقد مسعنا أن ذلك حصل مرات كثرية 
امسحوا لنا أن أن نعتذر لكم عن الذي .. أوال : لقد جاء مسؤول السجن، وقال بعد أن ألقى حتية ممتلئة بالسالم

.. نت هناك جهات كثرية تتصرف فينا لقد كا.. فلم نكن نتصرف مبحض إرادتنا .. اعذرونا .. حصل لكم بسببنا 
  .ومل يكن لنا معها من األمر شيء.. وجهات من اخلارج .. جهات يف الداخل .. ومتلي أوامراها 

  .. ولكين أقوله لتدركوا احلقيقة .. ال أقول هذا ألختلص من مسؤولييت ومسؤولية من معي عما جرى لكم
ويغتال كل من يرفض أن يتوىل أي .. ويؤتى بغريه ..  يذهب بأحدنا.. لقد كنا جمرد دمى يف هذا السجن 

  .. مسؤولية تلقى على عاتقه 
العدالة .. فسنعرض أنفسنا خمتارين على العدالة .. أما أنا ومجيع املسؤولني يف هذا السجن .. لن أطيل عليكم 

  .احلقيقية اليت ال تعرف األهواء، وال تؤثر فيها الطباع واألعراق واألمزجة
ومنكم من دخل بسبب جنايات .. وهذا سيخرج اآلن .. فنحن نعرف من دخل منكم ظلما .. م أما أنت

  .ولن جيد يف العدالة اليت جاء ا اإلسالم إال ما يرضيه.. فهذا سنحيله على العدالة كما حنيل أنفسنا .. ارتكبها
  ى األرض؟ هل حنن ال نزال عل.. ما الذي حصل؟ : صاح رجل من املساجني، وقد مأله العجب

وقد كانت .. أنتم تعلمون أن األيام دول .. أنتم ال تزالون على األرض .. أجل : قال املسؤول عن السجن
لقد قال تعاىل يبشر .. واآلن ـ وبفضل اهللا ـ سقطت دولة الباطل لتبىن على أنقاضها دولة احلق .. للباطل دولة 
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﴿ وأَورثْنا الْقَوم :، وقال )١٢٨من اآلية: األعراف(شاُء من عباده والْعاقبةُ للْمتقني﴾ ﴿ إِنَّ الْأَرض للَّه يورِثُها من ي:ذا
  )١٣٧من اآلية: األعراف(الَّذين كَانوا يستضعفُونَ مشارِق الْأَرضِ ومغارِبها الَّتي باركْنا فيها﴾

  أذه البساطة؟: صاح الرجل
واجلماجم اليت .. والرؤوس اليت قطعت .. أمل تر تلك الدماء اليت سالت .. ليس بالبساطة اليت تتصورها : قال
أنبت من كل ذلك دولة احلق والعدل .. ومن كل تلك األفواه واأليدي .. لقد أنبت اهللا من كل ذلك ..  ؟عبث ا
  .واإلميان

  ما الذي حصل هلا؟.. ودولة الباطل : صحت
أمل .. للباطل اية حتمية البد أن ينتهي إليها .. ما حصل جلميع دول الباطل والظلم واجلور : وقال التفت إيل،

تسمع ذلك من أحاديث خبيب بن عدي، واحلسني بن علي، وزيد بن علي، وعبد القادر عودة، وعمار بن ياسر، 
  وغريها كثري؟.. ر وحطيط الزيات، وسعيد بن جبري، وعمر املختار، وسيد قطب، وحممد باقر الصد

  وما أدراك أنت ذه األمساء؟: قلت
  .وهي اليت أقامت دولة احلق.. هذه األمساء هي اليت أسقطت دولة الباطل : قال
  كيف ذلك؟: قلت
لقد كانوا يتصورون أن حكم اإلسالم ليس إال .. لقد كان الناس حيملون صورة مشوهة عن عدالة اإلسالم : قال

ولكنهم ما إن .. ويرون فيه االستبداد والظلم والعدوان .. ، ورؤوس تفصل عن أجسادها أياد تقطع، وظهور جتلد
وانقلبت مع انقالا عروش الباطل،  لتقوم على .. مسعوا أحاديث خبيب وإخوانه حىت انقلبت الصورة يف أعينهم 

  .أنقاضها عروش احلق
  وما أدرى الناس بأحاديث هؤالء؟: قلت

فارتد كيده يف .. لقد احتلنا على من كان حيتال علينا .. كنا نقوم به يف هذا السجن  ..هذا سر : ابتسم، وقال
  .حنره

  أال تتفضل علينا بإطالعنا على هذا السر؟: صاح رجل منا
  .وإن أسأنا، فقد أحسنا.. فنحن وإن أخطأنا فقد أصبنا .. سأفعل .. بلى : قال
  ما تقصد؟: قلنا
.. واخلارج يرسلون بزبانيتهم كل يوم يطلبون دما جديدا ورأسا جديدة  لقد كان الطواغيت من الداخل: قال

وكانوا فوق ذلك كله، وإمعانا يف تلبية شهوام .. وكانوا ال يرضون من الرؤوس إال من عظمت حكمته وعقله 
الصلبان  وأن نرسل هلم بصورة املعدومني وهم على خشبات.. لدمائنا، يفرضون علينا أن نصور حادث اإلعدام بدقة 

  .ليتمتعوا مبناظرهم، كما يتمتعون برؤية رؤوسهم وهي مفصولة عن أجسادهم
  .وذلك هو خطؤنا.. وقد فعلنا ما أمرنا به بدقة 

  فما صوابكم؟: قلنا
لقد استغلت إدارة سجننا بعض الثغرات القانونية، فراحت تسمح للمحكوم عليهم باإلعدام أن جيتمعوا : قال

  .. ن دعوم وفكرهم الذي يقدمون أرواحهم ضحايا من أجله بأهل السجن ليحدثوهم ع



 ٥٥٨ 

  .لقد امتألنا باالستغراب لذلك التصرف: قال رجل منا
  ..لقد مزجنا خطأنا بذلك الصواب الوحيد : قال
  وما جدواه؟: قلنا
وكنا ننسخ من .. كل ما حصل .. صوتا وصورة .. لقد سجلنا بدقة .. إن جدواه ال ميكن أن تتصور : قال

  .لك التسجيالت نسخا كثرية ننشرها عرب الوسائل املختلفة لتصل كل بيت، وتسمعها كل أذن، وتراها كل عنيت
  فكيف مسحت لكم الطواغيت بذلك؟: قلنا
فلذلك رحنا نستعمل كل ما أتيح لنا من .. وعلمنا أن احلرب خدعة .. لقد علمنا أننا يف حرب معهم : قال

  .وسائل أهل السالم لنصل إىل ذلك
  فلم مل حتتالوا ألهل الذين قدموا أرواحهم ضحايا؟: قلنا
ولكن األمر من الصعوبة حبيث .. وحنن راضون أن حناكم عليه .. رمبا يكون ذلك خطأ أو تقصريا وقع منا : قال

 ولذلك رحنا نستثمر تلك الدماء اليت أساهلا.. ال ميكن ألحد يف الدنيا أن يقف يف وجه أولئك املتعطشني للدماء 
  .ارمون لنحول منها معاول دم صروحهم، وجتمد الدماء يف عروقهم

إن أذن يل : تقدم السجان الذي كان يسوق املساجني إىل حبل املشنقة، وقال.. بعد أن قال مسؤول السجن هذا 
  .فلدي معلومات مهمة ترتبط بأولئك الذين نفذ فيهم حكم اإلعدام.. مدير السجن أن أحتدث فعلت 

وأنا الرجل الذي طاملا نظرمت إيل حبقد .. اعذروين أن أقف بينكم : يه مدير السجن أن يتحدث، فقالأشار إل
وكنت أود لو أذن يل أولئك الكرام الطيبون أن أشنق .. فأنا نفسي كنت أكره نفسي .. وكراهية ال ألومكم عليهما 

ولكين مع .. ن ما ال تستطيع الدنيا مجيعا حتمله لقد كنت أقف معهم أمام حبل املشنقة، ويف قليب من األحزا.. بدهلم 
  .ذلك مل أكن أملك إال أن أطيعهم وأليب رغبتهم

  أم تليب رغبة مسؤوليك؟.. تليب رغبتهم : قال رجل منا بعجب
كنت أعتربهم .. يف احلقيقة كنت أعتربهم املسؤولني احلقيقيني الذين جتب طاعتهم : نظر إليه السجان، وقال

ألين أعلم أن .. ليس ذلك خروجا مين عن احلاكم .. الذين أمر اهللا أن مند أيدينا إليهم باملبايعة والطاعة أولياء األمر 
  ..احلاكم الذي كان حيكم هذه البالد نفسه مل يكن ميلك من األمر شيئا 

رج على خري لقد كنا مستعمرين لذلك ارم الكبري الذي ينهب ثرواتنا، وميتص عرقنا، ويتسلى يف األخري بالتف
  .أبنائنا، وهم يقدمون للمشانق

  أم أن ذلك هو عربون طاعتك هلم؟.. وأنت تقدمهم إىل املوت .. فكيف اعتربم أولياء أمرك : قال الرجل
  .. لقد كنت أنفذ ذلك طاعة هلم : قال السجان

  كيف ذلك؟: استغربنا مجيعا، وقلنا
ليت أراد ا أن يستثمر دماء الضحايا يف سبيل تلك الغاية وا.. كنت أعرف اخلطة اليت أعدها مدير السجن : قال

ولكين حبكم منصيب، وحبكم عالقيت .. هو ـ حيكم منصبه ـ مل يكن ميلك إال التنفيذ .. النبيلة اليت حدثكم عنها 
أنقذهم  وخريم بني أن.. وأخربم مبا سيحصل هلم .. السابقة بأولئك الشهداء الطيبني، جلست إليهم واحدا واحدا 

  ..من املوت الذي ينتظرهم، وبني أن ميوتوا تلك املوتة اليت رأيتموها 
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  فهل اختاروا املوت؟: قلنا
وكلهم ردد علي قصة تضحية عظيمة حدث ا النيب .. كلهم اختار أن ميوت تلك املوتة الشريفة .. أجل : قال

 ا من خالهلا عظمة تأثري التضحية يف حتقيق املبادئ أصحابه ليستلهموا منها معاين التضحية يف سبيل املبدأ، ويعرفو
  .على أرض الواقع

  .فحدثنا عنها: قلنا
كان ملك فيمن كان قبلكم وكان له ساحر، : قال حدث صهيب ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول اللَّه : قال

مه، وكان يف طريقه إذا سلك فبعث إليه غالما يعل. إين قد كربت فابعث إيل غالما أعلمه السحر: فلما كرب قال للملك
راهب فقعد إليه ومسع كالمه فأعجبه، وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه فإذا أتى الساحر ضربه فشكا ذلك 

  . حبسين الساحر: حبسين أهلي وإذا خشيت أهلك فقل: إذا خشيت الساحر، فقل: إِلَى الراهب فقال
اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب : فقال. عظيمة قد حبست الناسفبينما هو علَى ذلك إذ أتى علَى دابة 

. اللَّهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حىت ميضي الناس: أفضل؟ فأخذ حجرا فقال
بلغ من أمرك ما  أي نيب أنت اليوم أفضل مين قد: فأتى الراهب فأخربه فقال له الراهب. فرماها فقتلها ومضى الناس

  . وإنك ستبتلى فإن ابتليت فال تدل علي! أرى
وكان الغالم يربئ األكمه واألبرص ويداوي الناس من سائر األدواء فسمع جليس للملك كان قد عمي، فأتاه 

ن آمنت باللَّه إين ال أشفي أحدا إمنا يشفي اللَّه تعاىل فإ: فقال. ما ها هنالك أمجع إن أنت شفيتين: دايا كثرية فقال
من رد عليك : فأتى امللك فجلس إليه كما كان جيلس فقال له امللك. فآمن باللَّه فشفاه اللَّه تعاىل. دعوت اللَّه فشفاك

  .فأخذه فلم يزل يعذبه حىت دل علَى الغالم. ريب وربك اللَّه: أولك رب غريي؟ قال: قال. ريب: بصرك؟ قال
إين ال : فقال! بين قد بلغ من سحرك ما تربئ األكمه واألبرص وتفعل وتفعلأي : فجيء بالغالم فقال له امللك
  . فأخذه فلم يزل يعذبه حىت دل علَى الراهب. أشفي أحدا إمنا يشفي اللَّه تعاىل
ارجع عن دينك فأىب، فدعا باملنشار فوضع املنشار يف مفرق رأسه فشقه به حىت وقع : فجيء بالراهب فقيل له

  . شقاه
  . مث جيء جبليس امللك فقيل له ارجع عن دينك فأىب فوضع املنشار يف مفرق رأسه فشقه به حىت وقع شقاه

اذهبوا به إِلَى جبل كذا وكذا : مث جيء بالغالم فقيل له ارجع عن دينك فأىب، فدفعه إِلَى نفر من أصحابه فقال
اللَّهم اكفنيهم : فذهبوا به فصعدوا به اجلبل فقال. وإال فاطرحوه فاصعدوا به اجلبل فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه

كفانيهم اللَّه : ما فعل أصحابك؟ فقال: فرجف م اجلبل فسقطوا وجاء ميشي إِلَى امللك، فقال له امللك. مبا شئت
  . تعاىل

. ن رجع عن دينه وإال فاقذفوهاذهبوا به فامحلوه يف قرقور وتوسطوا به البحر فإ: فدفعه إِلَى نفر من أصحابه فقال
ما فعل : فقال له امللك. فانكفأت م السفينة فغرقوا وجاء ميشي إِلَى امللك. اللَّهم اكفنيهم مبا شئت: فذهبوا به فقال
  . كفانيهم اللَّه تعاىل: أصحابك؟ فقال
يف صعيد واحد وتصلبين جتمع الناس : ما هو؟ قال: قال. إنك لست بقاتلي حىت تفعل ما آمرك به: فقال للملك

بسم اللَّه رب الغالم، مث ارمين، فإنك إذا : علَى جذع، مث خذ سهما من كنانيت، مث ضع السهم يف كبد القوس، مث قل
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  . فعلت ذلك قتلتين
فجمع الناس يف صعيد واحد، وصلبه علَى جذع، مث أخذ سهما من كنانته مث وضع السهم يف كبد القوس، مث 

آمنا برب : فقال الناس. ، مث رماه فوقع السهم يف صدغه فوضع يده يف صدغه فمات)اللَّه رب الغالمبسم : ( قال 
فأمر باألخدود بأفواه . قد آمن الناس: أرأيت ما كنت حتذر قد واللَّه نزل بك حذرك: فأيت امللك فقيل له. الغالم

ففعلوا حىت جاءت . وه فيها أو قيل له اقتحمالسكك فخدت وأضرم فيها النريان وقال من مل يرجع عن دينه فأقحم
  .١يا أمه اصربي فإنك علَى احلق: امرأة ومعها صيب هلا فتقاعست أن تقع فيها فقال هلا الغالم

لقد كان هذا احلديث هو الذي دلين على .. سبحان اهللا : بعد أن أى السجان حديثه، تقدم مدير السجن، وقال
  .. اخلطة اليت خططتها 

من اخلطأ العظيم : يت كيف أثرت التضحية يف سبيل املبدأ يف الناس، وكيف آمنوا مجيعا، فقلت يف نفسيلقد رأ
  ..فلذلك فعلت ما فعلت .. أن أترك هذه الدماء الزكية اليت يطلبها ارمون متر هكذا دون أن تستثمر 

***  
رجل، وأخذ ينادي على من يؤذن له جاء .. بعد أن حدثنا مسؤول السجن هذه األحاديث اليت مألتنا بالعجب 

ومن بقي منا بدت عليهم من عالمات السرور والطمأنينة ما كان .. وقد خرج ـ حبمد اهللا ـ أكثرنا .. يف اخلروج 
  .وقد عومل مع ذلك من املسؤولني عن السجن أحسن معاملة.. حمجوبا 

  .. الفرح والسعادة بعد أن خرجنا رأينا احلياة يف املدينة ممتلئة مبظاهر االستبشار و
ما الذي : مل أجتاسر أن أسأل الكبار عما حصل خشية أن أم أي مة، وهلذا استوقفت صبيا صغريا، وسألته

  ملاذا أرى املدينة سعيدة؟.. حصل؟ 
  أمل تسمع يا عم مبا حصل؟: ابتسم، وقال

  ما الذي حصل؟: قلت
يخرجونا من ظلمات اجلور واالستبداد والظلم إىل لقد قدم ربعي بن عامر ومن معه من رجال اإلسالم، ل: قال

ومن جور املذاهب واألفكار واألديان .. ومن ضيق الدنيا إىل سعة الدنيا واآلخرة .. أنوار العدل والسالم واألخوة
  .واألهواء إىل عدل اإلسالم

  أم أم جاءوا حيملون املدافع واملسدسات؟.. هل قدموا بسيوفهم : قلت
  .حيملون أكفان احلسني وإخوانه من الذين مل يرتضوا أحكام الطواغيتلقد جاءوا : قال
  وما أدراك أنت من احلسني؟: قلت
  .ودماء الشهداء اليت سالت ظلما هي اليت أنبتت شجرة هذه الدولة.. لقد كانت دماء احلسني : قال
مان ليحقق ا من املكاسب فما أكثر من يرمي الشعارات يف هذا الز.. أال ختاف أن تكون دولة شعارات؟ : قلت

  .ما تطلبه األهواء
  .وستعرفه ال حمالة.. الفرق بينهما واضح .. ما أسرع أن يفرق العقل بني البهرج الكاذب، واحلق الصادق : قال

                                                
)١ (ملسم اهور. 
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  .قال ذلك، مث انصرف معتذرا
) .. اعلي(وبعضهم يسميه ) .. بكر اأب(بعضهم يسميه : استوقفت آخر، وسألته عن اسم احلاكم اجلديد، فقال

  .وحنن ال يهمنا امسه، بل يهمنا مسماه
  فكيف هو مسماه؟: قلت
أولئك .. هو مسمى كل اخللفاء الراشدين املهديني الذين مجع اهللا هلم بني عبوديته والقيام بشؤون عباده : قال

حكُم بين الناسِ بِالْحق وال تتبِعِ الْهوى فَيضلَّك ﴿ يا داود إِنا جعلْناك خليفَةً في الْأَرضِ فَا:الذين مسعوا اهللا، وهو يقول 
فراحوا ) .. ٢٦:ص(عن سبِيلِ اللَّه إِنَّ الَّذين يضلُّونَ عن سبِيلِ اللَّه لَهم عذَاب شديد بِما نسوا يوم الْحسابِ ﴾ 

  .ة ليقمعوها، ليخلصوا لرم ولعبودية رميفتشون عن كل هوى، وعن كل شهوة، وعن كل أناني
  .إن مثل هؤالء عزيز: قلت
  .ميكن للرعية الصاحلة أن توفرهم: قال
  .هي كالغنم ال ميكن أن ختتار راعيها.. الرعية أعجز من أن تفعل ذلك .. كيف ذلك؟ : قلت
لك من املدد اإلهلي ما جيعل منها وهلا فوق ذ.. وللبشر من العقول والقلوب واألرواح .. الرعية بشر ال غنم : قال

  .طاقة هائلة ال ميكن ألي قوة يف الدنيا أن حتطمها
  مىت ذلك؟: قلت
وعندما تتوجه .. ومن املصاحل احملدودة .. ومن التحزبات الضيقة .. عندما تتخلص الرعية من األهواء : قال

ليحول من ظلماا .. ي خليفة من اخللفاء الراشدين أو أ.. بكليتها إىل اهللا يقيض اهللا هلا أبا بكر أو عليا أو املهدي 
  .ومن الزالزل اليت حتت أرضها ويف مسائها سكينة وطمأنينة ووقارا.. ومن آالمها سرورا .. أنوارا

  تلك الصناديق اليت تعرب عن إرادتكم؟.. ولكن كيف ترتضون حاكما يأتيكم من غري صناديق االنتخاب : قلت
لقد أمضينا طول عمرنا ننظر إليها، فلم تطعمنا إال .. تعرب إال عن القمع واالستبداد  بل تلك الصناديق ال: قال

  .اجلوع، ومل تكسنا إال الربد، ومل تغطنا بغري السماء
  فهل هناك سبيل غريها؟: قلت
  .هذا السبيل الذي اخترناه وأمجعنا عليه، ومل حنتج يف إمجاعنا ألي صناديق: قال
  فما أدراك لعل الناس اختلفوا؟.. إلمجاع من السهل أن حتكي ا: قلت
  .ولكنهم ال خيتلفون إن ارتبط األمر باحلقائق.. الناس خيتلفون إن ارتبط األمر باألهواء : قال
  .مل أفهم: قلت
.. أرأيت لو أن مجعا كبريا من الناس فيهم الوجهاء واألمراء والعلماء .. سأضرب لك مثاال يقرب لك ذلك : قال

.. مث سقط بينهم صريع يكاد املوت يفتك به .. ن حب الرئاسة ما يدفعه ألن يطلبها بكل السبل وكل منهم له م
  عالجه؟لمن جيرؤ منهم على االقتراب : أجبين

  .فليس للمرضى إال األطباء.. ال شك أنه الطبيب : قلت
  أرأيت إن كان هناك أطباء كثريون؟: قال
  .كثرهم خربة وعلماالشك أم سيسلمون األمر إن كان صعبا أل: قلت
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  فهل حيتاج هؤالء إلجراء انتخابات؟: قال
  .وإن احتاجوا لذلك، فسيكون بني املختصني دون غريهم.. األمر أعجل من ذلك : قلت
  .فهذا ما حصل لنا: قال
  كيف ذلك؟: قلت
للعدالة، وقد لقد قضى رجال كثريون ممتلئون باحلكمة والعلم واخلربة طرفا طويال من أعمارهم يف الدعوة : قال

ولذلك ما إن استطاعت أن حتطم صروح الباطل .. وقد وثقت فيهم الرعية أميا ثقة .. أثبتوا بسلوكهم مدى صدقهم 
  .حىت راحت تسرع إليهم لتطلب منهم أن ينفذوا تلك املشاريع اليت قضوا أعمارهم كلها من أجلها

  فهل قبل هؤالء؟: قلت
  وهل ترى الطبيب يهرب من مريضه؟: قال
  .ولكن هذه مسؤولية: قلت
بل إن بعض الناس ممن مل يفطن هلم الناس قدم وأخرب .. ألم شعروا أم أهل لتلك املسؤولية .. هم قبلوها : قال

﴿ اجعلْنِي علَى :لقد قال للملك.. عندما طلب أن جيعل على خزائن األرض  عن قدراته، وفعل كما فعل يوسف 
  )٥٥من اآلية: يوسف(حفيظٌ عليم ﴾ خزائنِ الْأَرضِ إِني 

  .ولكن قوانني العدالة تفترض وجود وسائل تعرب ا اجلماهري عن رأيها: قلت
وليس هلم من غرض إال استثمار تلك الوسائل ملمارسة املزيد من .. لقد وضع الطغاة تلك القوانني : قال

  .. االستبداد والقمع 
ال تصيح إال حبمد .. ومعها مجيع وسائل اإلعالم .. ب كانت اجلرائد إىل األمس القري: سكت قليال، مث قال

ولكن ألن الطواغيت كانوا ميلكون هذه الوسائل، وكانوا .. ال ألن الرعية كانت حتب هؤالء الطواغيت .. الطواغيت 
  .يفرضون ا من اآلراء والتوجهات واملواقف ما خيدم مصاحلهم

  كله؟ فكيف استطعتم القضاء على ذلك: قلت
وإن كنت صادقا فسيقيض اهللا لك من يدلك عليه لينتفع به مجيع املستضعفون يف .. ذلك طريق طويل : قال

  .١األرض، ليخرجوا من سجون االستضعاف إىل القوة العظيمة اليت منحهم اهللا إياها
  فهل مسعتم الربنامج الذي تدار به أموركم يف هذه الدولة اجلديدة؟: قلت
  .. إنه برنامج كتب منذ قرون طويلة .. مع به وكيف ال نس: قال

  .إن مثل هذا الربنامج ال يصلح هلذا العصر.. ؟ !منذ قرون طويلة : قاطعته قائال
ألنه هو الذي خلق .. إن من وضعه ال يؤثر فيه املكان وال الزمان .. أنت ال تعرف من وضع هذا الربنامج : قال

  .املكان والزمان
  اهللا؟: قلت
﴿ وأَن احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه وال تتبِع :أمل تسمع قوله تعاىل .. اهللا هو احلاكم األعلى .. اهللا . .أجل : قال

                                                
 )رسائل السالم(من ) حصون املستضعفني( سلسلةانظر التفاصيل املرتبطة ذا يف ) ١(
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ا يمأَن لَما فَاعلَّووفَإِنْ ت كإِلَي لَ اللَّهزا أَنضِ معب نع وكنفْتأَنْ ي مهذَراحو ماَءهوالأَه إِنَّ رِيدو وبِهِمضِ ذُنعبِب مهيبصأَنْ ي لَّه
  ؟)٤٩:املائدة(كَثرياً من الناسِ لَفَاسقُونَ ﴾ 

  ..ولكن اهللا حيكم يف املسجد ال يف الطريق والسوق .. بلى : قلت
  .لقد جعل اهللا األرض كلها مسجدا لنا لنعبده فيها: قال
  أتصلون يف الطريق؟: قلت
وعرب التجارة الصادقة اليت .. فنحن نتصل باهللا عرب اإلحسان للفقري واملسكني .. كل مكان  اهللا يعبد يف: قال

وعرب .. وعرب العمل واإلنتاج يف كل ااالت اليت ختدم اإلنسان وال تضر الكون .. متتلئ بالسماحة والنصح والرمحة 
  .شياءاحلقوق الكثرية اليت فرضها اهللا علينا حنو مجيع األ.. أداء احلقوق 
  فما دور احلاكم إذن إن كان اهللا هو حاكمكم؟: قلت
  .فصالة اجلماعة يف اعتقادنا أفضل من صالة الفذ.. احلاكم هو إمامنا : قال
  .مل أفهم: قلت
ولذلك حنن ال نرتضي من احلكام إال .. واحلاكم هو الذي ينظم حياتنا .. العمل الصاحل حيتاج إىل تنظيم : قال

  .كما ال نرتضي يف وقوفنا للصالة إال من له احلفظ والفقه.. لممن له اخلربة والع
  .ال أزال ال أفهم: قلت
أرأيت لو أنك حضضت الناس على التصدق على الفقراء واملساكني .. سأضرب لك مثاال يقرب لك ذلك : قال

دي هذا يف القضاء على هل جي.. مث تركتهم بعد ذلك يتصرفون يف هذا العمل الصاحل من غري تنظيم .. واالهتمام م 
  الفقر واملسكنة؟

وقد يبالغون يف إعطاء بعض من يبدو هلم أم .. فقد ال يفطن الناس لكثري من الفقراء .. ال أظنه جيدي : قلت
  .وقد يدخل االحتيال يف هذا الباب.. فقراء 

  .وتؤدي الغرض منهاوحتتاج صدقام إىل تنظيم لتفعل مفعوهلا، .. فلذلك حيتاج هؤالء إىل تنظيم : قال
  .ذلك صحيح: قلت
  .. فهذا دور احلاكم : قال
  .هذا يف الصدقات: قلت
  ..ليس للحاكم من دور سوى التنظيم والرعاية واحلزم الذي يردع به أهواء النفوس .. وهو يف كل شيء : قال
  والربنامج الذي هو مشروعه؟: قلت
  .ليس احلاكم هو الذي يضع الربنامج: قال
  عه إذن؟ومن يض: قلت
وليس .. فلذلك يتاح لكل جهة أن تضع املشاريع اليت حتتاجها .. لقد علمنا نبينا أن نرتل الناس منازهلم : قال

  .وينظم تلك احلاجات.. للحاكم إال أن ميدها مبا حتتاجه 
  مل كان األمر كذلك؟: قلت
ألن االستبداد ال يأيت إال من  ..الشريعة اإلسالمية ترى هذا .. حىت يبقى دور احلاكم حمصورا وضيقا : قال
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  .وحينذاك تضيع احلقوق الكثرية.. استيالء احلاكم على كل السلطات
  كيف تضيع؟: قلت
وهنا يقع .. عندما تتوقف املشاريع على احلاكم يصبح هم الناس البحث عن احلاكم الذي يقبل مشاريعهم : قال
  .. الصراع 

  .مدنية املعاصرةولكنه ال يصلح لل.. إن ما تقوله مجيل : قلت
عزل فيها احلاكم إال عن .. لقد طبق هذا يف أجيال طويلة يف بالد املسلمني .. بل ال يصلح هلا إال هذا : قال

  .دوره التنظيمي الذي حيفظ به اتمع من الفتنة
  .ولكنه ال يصلح مع جمتمع فيه أقليات.. قد يصلح ما تقول مع جمتمع كله يدين باإلسالم : قلت

لقد كان من الشخصيات الكربى اليت اخترناها لتحكمنا شخصيات من خمتلف األديان واملذاهب : قالابتسم و
هل تراك .. بل نريد منهم أن ينظموا حياتنا مبا لديهم من خربة .. حنن ال نريد من هؤالء أن يصلوا بنا .. والطوائف

  م حركة املرور عن مذهبه؟أو تراك تسأل الشرطي الذي ينظ.. تسأل الطبيب الذي يطبك عن دينه؟ 
  .. ال : قلت
  .. ال يهمنا من احلاكم إال ما له من قدرات .. فكذلك حنن : قال
  .والشؤون اخلاصة لألقليات: قلت
احلاكم العادل هو الذي ينشر العدل والفضيلة ال الذي يقهر الناس .. لقد علمنا ديننا أن حنترم اخلصوصيات : قال

  .على اتباع دين أو مذهب
  أال تذكر زمن املأمون؟.. لقد حصل يف التاريخ مثل هذا : قلت
  .كالم ربنا، وهدي نبينا: بل نستمده من مصدريه األصليني.. حنن ال نستمد ديننا من التواريخ : قال
  أنا متشوف لرؤية احلاكم اجلديد، فكيف يل أن أراه؟: قلت
  .رعية كلها متشوفة لسماعهوال.. فقد علمت أنه سيلقي خطابا بعد ساعة .. تعال معي : قال

ومل يطل األمر حىت ظهر احلاكم اجلديد على شاشة .. وهناك أكرمين غاية اإلكرام .. سرت معه إىل بيته 
وكل .. لقد كان أشبه الناس مبحمد الوارث وحممد اهلادي واحلكيم .. وقد امتألت بالعجب عندما رأيته .. التلفزيون

  .واهللا ما هذا بوجه كذاب: لقد صحت مبجرد أن رأيته..  ١حدثتك عنهمأولئك الرجال العمالقة الذين كنت 
إن هذا الرجل الذي .. والشعارات اخلادعة تعرف من الناطقني ا .. الكذاب يعرف من وجهه : قال يل صاحيب

  .مل نر منه منذ عرفناه إال اخلري والعقل واحلكمة.. تراه رجل ممتلئ باحلكمة واخلري والرمحة
  .ذكرت يل أن هناك خالفا يف امسهلقد : قلت
هو ال .. منذ عرفناه وهو ال يتحدث إال عن العدالة واخلري واحلقيقة .. وال يهتم بامسه .. ألنه ال يذكر امسه : قال

  .. جيد الوقت الكايف الذي يتحدث فيه عن نفسه 
لقد .. صا خمتصرا جامعا وسأنقل لك نص ما قال، فقد كان ن ..فإذا باحلاكم يبدأ حديثه.. أردت أن أتكلم 

                                                
 .انظر الرسائل السابقة من هذه السلسلة) ١(
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وإين لن أقول لكم يف هذا املوقف إال ما قاله .. وال أجد نفسي أهال له .. لقد وليتموين هذا األمر .. أيها الناس : قال
  ..اخللفاء الراشدون العدول 

أما بعد أيها الناس فإين قد وليت عليكم ولست : ( لقد قال أحدهم يف أول خطبة له يبني منهجه يف حكمه
خبريكم، فإن أحسنت فأعينوين، وإن أسأت فقوموين، الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حىت 

أطعت اهللا  أرجع عليه حقه إن شاء اهللا، والقوي فيكم ضعيف عندي حىت آخذ احلق منه إن شاء اهللا، أطيعوين ما
  )صالتكم يرمحكم اهللاىل إورسوله فإذا عصيت اهللا ورسوله فال طاعة يل عليكم، قوموا 

أما بعد، فإين كلفت وقد قبلت، أال وإين متبع ولست مببتدع، أال وإن لكم علي بعد كتاب اهللا : (وقال آخر
اتباع من كان قبلي فيما اجتمعتم عليه وسننتم، وسن أهل اخلري فيما تسنوا عن مأل، والكف عنكم : ثالثا وسنة نبيه 

الدنيا خضرة وقد شهيت إىل الناس ومال إليها كثري منهم، فال تركنوا إىل الدنيا وال  وإن. إال فيما استوجبتم العقوبة
  )تثقوا ا فإا ليست بثقة، واعلموا أا غري تاركة إال من تركها

إين كنت كارها ألمركم، فأبيتم إال أن أكون عليكم، أال وإنه ليس يل أمر دونكم، أال إن مفاتيح : (وقال آخر
  )أال وإنه ليس يل أن آخذ منه درمها دونكممالكم معي، 

إن اهللا عز وجل أنزل كتابا هاديا، بين فيه اخلري والشر، فخذوا باخلري ودعوا الشر، الفرائض أدوها : ( وقال آخر 
 يؤدكم إىل اجلنة، إن اهللا حرم حرما غري جمهولة، وفضل حرمة املسلم على احلُرم كلها، وشد) سبحانه(إىل اهللا 

باإلخالص والتوحيد املسلمني، واملسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده إال باحلق، ال حيل أذى املسلم إال مبا جيب، 
فإن الناس أمامكم وإن من خلفكم الساعة حتدوكم، ختففوا تلحقوا، فإمنا ينتظر الناس أخراهم، اتقوا .. بادروا أمر العامة 

ن حىت عن البقاع والبهائم، أطيعوا اهللا عز وجل وال تعصوه، وإذا رأيتم اخلري فخذوا اهللا يف عباده وبالده، إنكم مسئولو
  )٢٦:األنفال(﴿ واذْكُروا إِذْ أَنتم قَليلٌ مستضعفُونَ في اَألرضِ ﴾ :به وإذا رأيتم الشر فدعوه 

فاختاروا من عدولكم من ..  أيديكم وإين أضع نفسي يف هذا احملل بني.. وأن لن أعدو ما قالوا .. لقد قالوا هذا 
  .. ترونه أهال ألن يعينين يف هذا األمر 

كلكم جيب أن يعارضين إن جرت أو استبددت أو .. وإين أشهدكم يف هذا احملل أين لن أقبل معارضة وال مواالة 
  .وكلكم جيب أن يواليين ويعينين إن أحسنت أو عدلت أو أنصفت.. ظلمت 

ل كل من يتوسم يف نفسه القدرة على أي إصالح، أو كان لديه أي مشروع صاحل أن وإين أدعو من هذا احمل
وال ميكنين إال أن أضع نفسي يف خدمته، ويف خدمة أي .. يسرع ليعرضه على األمة وعلى أهل االختصاص منها 

العدل الذي .. لتحقيق العدل فأنا حبمد اهللا مل أقبل هذا األمر منكم إال .. ال يهمين دينه وال مذهبه وال حزبه .. مصلح 
  .والذي حنت له النفوس يف مجيع أجياهلا.. جاء به األنبياء 

  .فال ميكن ألمة أن تتحرر وهي ال تصنع خبزها.. وأدعوكم فوق ذلك كله إىل العمل واإلنتاج 
  .وأدعوكم إىل أن جتتمعوا لتختاروا من تشاءون من أهل واليتكم وأهل التدبري فيكم

فلهم حريتهم الدينية .. فنحن حنترم خصوصيام .. من أخواننا من أصحاب املذاهب املختلفة أما من عندنا 
  .فال ميكن للعدل أن يستبد به أحد من الناس.. بل إم شركاؤنا يف حتقيق العدل .. املطلقة 

.. شياطني فتلك وساوس .. أما ما يثار بينكم من ختويفات بأننا سنقطع األيدي ونفصل الرؤوس عن أجسادها 
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  .. ودين إصالح ال دين إفساد .. إن ديننا دين حياة ال دين موت 
ولكن الشريعة اليت وضعت العقوبة أمرتنا بأن نتمهل يف تنفيذها حىت ال .. يف شريعتنا عقوبات رادعة .. نعم 

ولن نستعجل .. املخالفات وهلذا فإن من مشاريعنا احلالية استخدام كل الوسائل اللينة ملعاجلة .. نظلم أحدا من الناس 
ولن .. بالعقوبات الشديدة حىت نرى أنكم قد توفر لديكم من القناعات ما جيعلكم تقبلون هذا النوع من العقوبات 

  .نطبقه ـ يف حال االضطرار إىل تطبيقه ـ إال وفق املقاييس الشرعية اليت تراعي العدالة واحلكمة
  .النور ما مألين باملهابة وعلى وجهه من هاالت.. قال ذلك، مث انصرف 

  فلم مل تبق يف تلك املدينة بعد أن رأيت فيها ما رأيت؟: قلت
لقد رأيت بعيين العدالة .. وقد رأيت فوق ما مسعت .. لقد بقيت مدة فيها ألتأكد من مدى جدية األمر : قال

  . متشي على األرض يف تلك املدينة الفاضلة اليت تأسست على تعاليم حممد 
  كيف بدا لك أن خترج منها؟ف: قلت
  ..تلك قصة أخرى : قال
  فهل ستحدثين حديثها؟: قلت
لقد أخربتك أين لن أحدثك إال عن األشعة .. ذلك أا ال ترتبط باألشعة اليت نلتها .. ال حاجة لكثري منها : قال

  . اليت نلتها من مشسه 
  .فحدثين عن القليل الذي يرتبط ذه األشعة: قلت
فلم أجد إال أن أليب .. وتستعجلين يف ذلك .. ءتين رسالة من أخي تستحثين إىل الرجوع إىل بالدي لقد جا: قال

  .إنه يكاد يكون نفسي اليت بني جنيب.. فأنت تعلم مدى االتصال بيين وبينه .. طلبه 
  ..  فامتألت من املخافة.. وبينما أنا أهم بالركوب إذا يب أمسع مناديا ينادي بامسي .. يف املطار 

وأين ال حمالة سأمر على وزارة .. وعرفوا ما الذي جئت من أجله .. لقد خطر على بايل أم اكتشفوا أمري 
  .احلزم لتنفذ يف ما سنت هذه الدولة اجلديدة من العقوبات الرادعة

  .لكين ما إن دخلت إىل مكتب املسؤول الذي ناداين حىت رأيت ما مألين بالعجب
اعذرنا أيها األب الفاضل أن : ري نفسه ينهض من مكتبه، ويصافحين حبرارة، ويقول يلول الكبئلقد رأيت املس

فلذلك تقبل منا هذه املكافأة كتعويض لك عن .. مل يكن ذلك برضانا .. زجت بك حكومتنا السابقة يف السجن 
  .بعض الضرر الذي أصابك
  .فاعذرنا.. هذا بعض ما تستحقه .. ل خذ هذا املا: فيه مبلغ حمترم من املال، وقال.. مد يده إىل ظرف 

أنا ـ حبمد اهللا ـ ميسور احلال، .. استعينوا به على تسيري أموركم .. ال بأس : استحييت من قبض املال، وقلت
  .وال أحتاج أي مال

  .واحلق عندنا ال يتنازل عنه.. هذا حقك .. ال : رده إيل بإحلاح، وقال
  .لقد مسحت لك به.. خذه أنت : قلت
عامال، فجاءه العامل حني  لقد استعمل رسول اهللا .. هذا بالنسبة يل رشوة .. ال حيق يل شرعا أن آخذه  :قال

أفال قعدت يف بيت أبيك وأمك فنظرت : يا رسول اهللا ، هذا لكم ، وهذا أهدي يل ، فقال له : فرغ من عمله ، فقال 
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أما بعد ، فما : (شهد وأثىن على اهللا مبا هو أهله ، مث قال عشية بعد الصالة ، فت أيهدى لك أم ال؟ مث قام رسول اهللا 
هذا من عملكم ، وهذا أهدي يل ، أفال قعد يف بيت أبيه وأمه فنظر هل يهدى له : بال العامل نستعمله ، فيأتينا فيقول 

نقه ، إن كان بعريا أم ال ، فوالذي نفس حممد بيده ، ال يغل أحدكم منها شيئا ، إال جاء به يوم القيامة حيمله على ع
  ١ )جاء به له رغاء ، وإن كانت بقرة جاء ا هلا خوار ، وإن كانت شاة جاء ا تيعر

  .لقد مسحت لك أن تقوم بذلك بدال عين، فأنت أعرف ذه املدينة مين.. فتصدق به على الفقراء : قلت
املطار مكتب خاص، فإن شئت أن وهلا يف هذا .. وهلا حمال يف كل اجلهات .. هناك جهة خمتصة ذا : قال

  ..تدفعه هلا، فافعل 
  .دلين عليها: قلت

فهي مل تقبل مين هذا املبلغ بالسهولة اليت .. ذهبت إليها، كما أرشدين، وقد تعجبت من سلوك هذه اجلهة أيضا 
  .تعودت ا اجلمعيات اخلريية أن تقبل أموال احملسنني
أداءها، وترك يل الفرصة ألن أختار اجلهة اليت أضع فيها مايل، وقد  لقد دلين املوظف على املشاريع اليت ينوون

أعجبتين بعض ما طرح من مشاريع، فطلبت بأن يوضع املال فيها، فأعطاين وصال باملبلغ، وأخربين أن يل احلق يف أن 
  .أتأكد يف أي وقت أشاء من وصول املال إىل حمله

  .. ركبت الطائرة بعد ذلك 
  : منها بأمرين كالمها مآلين بالعجبوقد فوجئت عند نزويل

.. وجدت كتبا أخرى بدل الكتب اليت وضعت أما األول، فقد وجدت حقيبيت يف انتظاري يف املطار، وقد 
فرحت أقرؤه بكل .. لقد شد هذا الكتاب انتباهي ) .. عدالة للعاملني(وكان من أهم ما لفت انتباهي منها كتاب امسه 

  .ن األدلة على عدالة اإلسالم ما قضى على كل الشبهات اليت كانت متتلئ ا نفسيوقد رأيت فيه م.. مشاعري 
: قال يل أحدهم.. وأما الثاين، فقد رأيت كامريات الصحفيني مسلطة علي، بل قصدين الكثري من الصحفيني 

وقال .. م؟ أمل حيكموا عليك باإلعدا: وقال آخر.. كيف جنوت منهم؟ : وقال آخر.. احك لنا ما حصل بالضبط 
هل جنا مجيع اجلنود الذين استنقذوك : وقال آخر.. ما الفدية اليت قدمتها أو قدمها الفاتيكان حىت جنوت منهم؟ : آخر

  من أيدي أكلة حلوم البشر؟
مل أجد ما أقول، فقد كانت الفوضى متأل املكان، وكان الزحام الذي اختلطت فيه األصوات مينعين من أن أنبس 

  .ببنت شفة
وهناك سألت أخي عن .. لت الشرطة، وصرفت الصحفيني، وتركتين ألذهب مع أخي إىل بيتنا بالفاتيكان تدخ

  .أنت تعرف الصحفيني.. ال تم : قصة الصحفيني، فقال يل
لكنين أحلحت عليه، فأخربين أن هناك إشاعة قد انتشرت يف البلد بأنه قد حكم عليك باإلعدام، وأن أولئك 

  .. ت بني أيديهم قد طلبوا فدية كبرية لتخليصك املسلمني الذين كن
وقد .. حىت املسؤولني الكبار حتدثوا عنك .. لقد كنت طيلة تلك الفترة حديث اخلاص والعام : مث ابتسم، وقال

                                                
 .رواه البخاري ومسلم وغريمها بألفاظ خمتلفة) ١(



 ٥٦٨ 

ولعله اآلن يتحدث عن البطوالت اليت قدمها جنوده ألجل .. وعد وزير حربنا بأن خيلصك منهم من غري أي فدية 
  .ختليصك
  .ولكين كنت يف غاية األمان :قلت
أال .. وال ينبغي أن يظهر للناس منهم إال ما نريد أن نبديه .. حنن يف حرب مع أولئك .. إياك أن تكرر هذا : قال

  تريد لدين املسيح أن ينتصر؟
  وما عالقة ذلك بدين املسيح؟: قلت
إن أشعتهم أشعة حارقة لن .. مسعة  وأولئك حيظون بأي.. ال ميكن أن يقوم للمسيح دين يف هذه الدنيا : قال

  .تبقي معها أي دين من األديان وال مذهب من املذاهب
  .وإن سترت أنا فسيفضح غريي.. ولكن احلق يوشك أن يظهر : قلت
  .أما أولئك فيوشك لدولتهم اليت أسسوها أن تنقض.. اسكت أنت فقط .. ال ختف : قال
  كيف عرفت؟: قلت
  .ل الذي سترى فيه بعينك املصري الذي ستصري إليه دولة أولئك الدجالنيسأذهب بك غدا إىل احمل: قال

وهناك رأيت اجتماعا كبريا، وقد تعجبت .. يف الغد سرت معه يف دهاليز كثرية إىل أن وصلت إىل قاعة كربى 
.. ويزيد . .معاوية ( إذ رأيتهم مسلمني، بل عربا يتناشدون األشعار كما يتناشدها العرب، وقد مسعت من أمسائهم 

  )وابن ملجم.. وأبو لؤلؤة .. ومشر .. والوليد .. وزياد .. واحلجاج .. ومروان 
  .من تراهم من األشخاص هم األرضة اليت ستأكل عرش هذه املدينة اجلديدة: فسألت أخي عنهم، فقال

  .أنا أسألك عنهم: قلت
ء تشربوا ما يف تلك الكتيبات ولكن الفرق بني هؤالء وأولئك هو أن هؤال.. هم مسلمون كأولئك : قال

  .وأما أولئك فلم يتشربو ما فيها.. واملطويات 
  .ولكن من سيصدق هؤالء، وهو يرى منجزات أولئك: قلت
أمل جيد سلفهم يف قميص واحد ما يقضي به على الدولة اليت .. من السهل أن جيد هؤالء احليل لذلك : قال

  أسسها حممد؟
  ؟!تقصد قميص عثمان: قلت
  .وسيستخدموا مجيعا لينخروا ذلك البنيان الذي يريد أن يهوي حبضارتنا.. وهلؤالء قمصان كثرية : قال

لقد نزلوا من على .. لقد حتقق هلؤالء ما طلبوا : قال البابا ذلك، مث غرق يف صمت حزين، فسألته عنه، فقال
ن استعمار أرضهم وب ثروام وهتك أعراضهم دباباتنا وطائراتنا ليقضوا على أولئك العدول الطيبني، وميكنوا قومنا م

  .وقتل رجاهلم ونسائهم وأطفاهلم من أجل أن ينعموا عليهم بنشر دميقراطيتنا اليت حتمي أيديهم من قطع اإلسالم هلا
  .. مث غرق يف صمته العميق احلزين .. قال ذلك 

  مث ماذا بعد؟: قلت
نها، فلم يؤذن يل إال يف األحاديث اليت ترتبط بأشعة مشسه لن أحدثك ع.. هناك أشياء كثرية ترتبط ذا : قال

.  



 ٥٦٩ 

ـ إن شاء اهللا ـ؟: قلت   فما احلديث اجلديد الذي تعدين به غدا 
   ١ )رمحة للعاملني(سأحدثك عن .. سأحدثك غدا ـ إن شاء اهللا ـ عن رحليت إىل رمحة اإلسالم : قال

                                                
 .من هذه السلسلة  الثانية عشرهذا هو عنوان الرسالة )١(



 ٥٧٠ 

  الفهرس
  ١  من القرآن الكرمي

  ٤  تنبيه

  ٥  املقدمة

  ١٩  أوال ـ الشريعة

  ٢٧  ـ الربانية ١

  ٢٨  :اخلربة
  ٣٥  :القداسة
  ٤١  :التأثري

  ٥٠  ـ الشمول ٢

  ٥٩  ـ الواقعية ٣

  ٦٨  :املصادر
  ٧٧  :األحكام

  ٧٩  ـ املثالية ٤

  ٩١  :الدين
  ٩٥  :احلياة
  ٩٨  :العقل
  ٩٩  :النسل
  ١٠١  :املال

  ١٠٥  ثانيا ـ النظام

  ١٠٧  ـ السياسة ١

  ١٠٩  :الدستور
  ١١٩  :اخلليفة
  ١٢٤  :الرعية

  ١٣٠  :التنظيمات



 ٥٧١ 

  ١٤٠  ادـ االقتص ٢

  ١٤٠  :القيم
  ١٤٠  :ـ التصورات ١
  ١٤٣  :ـ السلوكات ٢

  ١٤٨  :احلركة

  ١٥١  ـ االجتماع ٣

  ١٥١  :التآلف
  ١٥٧  :التكافل
  ١٥٨  :التناصر
  ١٥٩  :التناصح

  ١٦١  ـ التعليم ٤

  ١٦٣  ـ احلسبة ٥

  ١٧١  :احملتسب
  ١٨٠  :احملتسب عليه
  ١٨٣  :احملتسب فيه
  ١٨٩  :االحتساب

  ١٩٨  ـ القضاء ٦

  ١٩٨  :األمانة
  ٢٠٧  :احلرية
  ٢١٠  :العدالة

  ٢١٠  :ـ اإلثبات ١
  ٢٢٠  :ـ احلكم ٢

  ٢٢٦  :الرمحة

  ٢٢٩  ـ الدفاع ٧

  ٢٢٩  :القوة
  ٢٣٠  :األمانة

  ٢٣٢  ثالثا ـ الرفق



 ٥٧٢ 

  ٢٣٩  ـ التكاليف ١

  ٢٣٩  :الطاقة
  ٢٤١  :السعة

  ٢٤٤  :السماحة
  ٢٤٨  :الرخصة

  ٢٥١  ـ التنظيمات ٢

  ٢٥١  :املرونة
  ٢٥٢  :العفو

  ٢٥٣  :التجاوز
  ٢٥٧  :االنفتاح

  ٢٥٩  رابعا ـ احلزم

  ٢٦٠  ـ احلدود ١

  ٢٦٠  :الزنا
  ٢٧٤  :القذف
  ٢٧٩  :السكر
  ٢٨٩  :السرقة
  ٣٠٠  :احلرابة
  ٣١٠  :البغي
  ٣١٣  :الردة

  ٣٢٣  ـ اجلنايات ٢

  ٣٢٤  :القتل
  ٣٣٥  :اجلراح

  ٣٣٧  ـ التعزيرات ٣

  ٣٤١  ـ التأديبات ٤

  ٣٤١  :احلرمان
  ٣٤٢  :التهديد
  ٣٤٣  :اهلجر



 ٥٧٣ 

  ٣٤٤  :الضرب

  ٣٥٠  خامسا ـ احلرية

  ٣٥٥  ـ الفكر ١

  ٣٦٦  ـ احلياة ٢

  ٣٦٨  :اجلانب املادي
  ٣٧١  :اجلانب املعنوي

  ٣٧٤  سادسا ـ املسؤولية

  ٣٨٥  ـ العلماء ١

  ٣٨٥  :التعليم
  ٣٨٦  :االجتهاد
  ٣٨٧  :احلسبة

  ٤٠٤  :التضحية

  ٤١٤  ـ احلكام ٢

  ٤١٤  :الزهد
  ٤١٨  :النصح
  ٤٢٣  :البطانة
  ٤٢٧  :العفاف

  ٤٣٥  ـ الرعية ٣

  ٤٣٥  :الوالء
  ٤٣٨  :املعارضة

  ٤٤٥  سابعا ـ املساواة

  ٤٥٣  ـ التصور ١

  ٤٥٣  :وحدة اإلله
  ٤٥٥  :وحدة البشرية
  ٤٥٦  :وحدة املوازين
  ٤٥٨  :وحدة املصري



 ٥٧٤ 

  ٤٦١  ـ السلوك ٢

  ٤٦١  :لدعوةا
  ٤٦٢  :التكليف
  ٤٦٣  :القانون
  ٤٧١  :احلقوق

  ٤٧٤  ثامنا ـ التنوع

  ٤٧٨  ـ التنوع الفطري ١

  ٤٨٩  ـ التنوع الكسيب ٢

  ٥٠٢  تاسعا ـ التكافل

  ٥٠٦  ـ تكافل األسرة ١

  ٥١١  ـ تكافل اتمع ٢

  ٥١٩  ـ تكافل األمة ٣

  ٥٢١  :اإللزام الفردي
  ٥٣٠  :اإللزام اجلماعي
  ٥٣٣  :التطوع احملدود
  ٥٣٥  :التطوع املمدود

  ٥٣٩  ـ تكافل اإلنسانية ٤

  ٥٤١  عاشرا ـ التوازن

  ٥٤٤  ـ امليزان النفسي ١

  ٥٤٤  :التوازن التصوري
  ٥٤٨  :التوازن السلوكي

  ٥٥١  ـ امليزان االجتماعي ٢

  ٥٥٦  اخلامتة

  ٥٧٠  الفهرس



 ٥٧٥ 

  


