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 متهيد
ومعها األقلّيات  ،العالقة مع اآلخر الديني ـ خاّصة قضّية األقلّيات الدينيّةتعترب مسألة 

من القضايا البارزة حلقوق اإلنسان يف العرص احلديث،  ـ و..واللغوّية العرقّية والقومّية 

بل  ،وسلبه الكثري من حقوقهاآلخر الديني ن التنكيل بوالسبب يف ذلك يرجع لتاريخ طويل م

يف ـ األقلّيات اآلخر ـ خاّصة بسط حقوقه يف العيش، وقد أّدى هذا الظلم املتوارث عىل أمن 

هبدف محاية  ،بثقت من التفكري اإلنساينناة عامليّة، يات إىل حركة حقوقيّ فخمتلف البلدان واجلغرا

 يف الوجود والكيان. ات ومنحها الطمأنينةهذه األقليّ 

هي يف حّد ذاهتا من  ةّن ثنائية األقلّية واألكثريّ أويل إىل طه اإلنسان بعد زمن تبلقد ان

الكامن يف األكثرّية  ةالقوّ فائض الثنائّيات التي تستدعي وقوع احليف والظلم؛ ألّن عنرص 

بعض األكثرّيات ، بل إّن العدوان عىل اآلخرين من موقع الضعف الكامن فيهميطغى هبا نحو 

كانت تنطلق يف قمع األقلّيات من قناعات بالتفّوق العرقي أو الديني أو بأّن اآلخر يمثل رّشًا 

 مطلقًا.

ات واألكثرّية، وظّل منطق املواجهة قليّ ه فرضت هنجًا من املواجهة بني األإّن الثنائية هذ

 أرّية، لكّن العرص احلديث بدات يف املجتمعات التي حتكمها األكثقليّ والتوّجس قائاًم من األ

 ىل فقه املعاملة.إي لالنتقال من فقه املواجهة أيدعو ملنطق املعاملة، 

بل كثريًا ما كان  ت،قلّياة مل تنطلق دوماً من منطق العدوان يف التعامل مع األلكّن األكثريّ 

بل كثريا ما هّددت ، خرآما يف مكان   ة  قلّية املنتمية اىل أكثريّ األتلك السبب شعورًا باخلوف من 

                                              
 ( األقلّيات مصطلح له تعريفات متعّددة يف الفكر السيايس احلديث، أبرزها:1)

 «.دولة»يف جمتمع  ما خيضع لسلطة  ـ التعريف يف السياق العددي، فاألقلّية هم األقّل عدداً  1

ـ التعريف يف سياق القّوة، فاألقلّية هي اجلامعة مهضومة احلّق أو املستضعفة والتي تتحّكم هبا مجاعة  2

 «.دولة»أخرى تنهب حقوقها أو بعض حقوقها أو تتمّيز عنها يف احلقوق، ضمن وضع سلطوي 



  

ولة واهنيار املجتمع ت الداملركزّية عرب التفكري باالنفصال بام يوجب تفتّ  الدولة   ات  قليّ األ

ة قليّ  األنّ حساس بأبات اإل ،ولوجي والدينيييدنة التفكري األميوهبذه الطريقة ونظرًا هلالكبري، 

حساس أكثر وضوحًا، ومن ثّم بات هذا اإل ..ةاألكثريّ  جتمعيف اخلارصة الرخوة مل هي خنجر  

ًة أو االهتامم قليات عرب وقف متّددها تارة حلامية نفسها من األفرض ذلك سعيًا من األكثريّ 

ثريها عىل هوية األكثرّية من جهة ثالثة، وهبذا ظهر منطق أمني بوجودها أخرى وعرب وقف تاأل

هلذه األشكال  ّيات عىل أهنا هتديد  قل؛ ألّن األكثرية فهمت األاألمن االجتامعي والثقايف والديني

 كثر تعقيدًا.ة، وصارت القّصة أاألمنّية الثالث

كان وجود األقلّيات يف بعض البلدان سببًا يف فتح بلدان أخرى ـ متثل  ،بل أكثر من ذلك

، وعىل أو ضّمها إىل جمتمعها األم ياتهذه األقليات أكثرّيًة فيها ـ حربًا هبدف محاية هذه األقلّ 

حد مرّبرات احلرب العاملية الثانية حماولة األملان الدفاع عن حقوق كانت أاألساس هذا 

خاّصة  قاطنة يف سائر البلدان األوروبّيةالتي باتت وضّمها للوطن األّم، واألقليات األملانية 

اهنا، رش سكّ راضيها، وحوايل ع  أرش ملانيا حوايل ع  أبعد احلرب العاملية األوىل، فقد خرست 

ملاين خارج ـ أي النمسا ـ تضّم أكرب تواجد أوالتي  ،ملانيا والنمساحدة بني أت فكرة الووتالش

ربعة ماليني ضمن حدود أملاين ضمن حدود بولندا، وحوايل أملانيا، وصار حوايل مليوين أ

تشيكوسلوفاكيا، وهلذا بدأت احلرب فعلّيًا هبجوم األملان عىل بولندا هبدف ضّم األقلّيات 

 للدولة الكبرية، وبحّجة أّن بولندا هي التي بدأت احلرب. األملانية

الذي يستخدم اليوم لتصفية حسابات مع دول  «معاداة السامّية»ومن هذا النوع شعار 

وتيارات ومنظامت شعبّية، ومع أفراد أيضًا، فيتحّول الدفاع عن هذه األقلّية السامّية إىل حرب 

السامية مرفوض مبدئيًا؛ ألّن معادات األعراق  ملهامجة اآلخرين، وإن كان شعار معاداة

 والقوميات أمر مرفوض.

يف زمات تسّببت بأو ،ة والقلقمنيّ ىل قضية بالغة اخلطورة األإات قليّ األاآلخر/وهبذا حتّولت 

قرن أّنه ول يف العامل، وربام هلذا السبب أطلق بعضهم عىل القرن العرشين العالقات بني الد

هذا الوضع يف القرن احلادي والعرشين ليكون قرن قيام  ع بعضهم أن يستمرّ األقلّيات، بل يتوقّ 

ول دثريًا كبريًا عىل السالم العاملي واستقرار الأمر الذي يرتك ت، األات وهنوضهااألقليّ 

                                              
 .20( انظر: تقي دشتي، حقوق اقليتهاى قومي: 1)



  

 والشعوب.

ة أو يديولوجّية أو الدينيّ ، بعيدًا عن الدول األًا نحو الدولة املدنّيةّن حتّول العامل تدرجييّ أإال 

ألّن عنوان االنتامء بات  ؛ة واألكثرّيةقليّ القومّية أو العرقّية، خّفف من مستوى الفوارق بني األ

 ،و تلكأة متساويًا بالنسبة للجميع، فاالنتامء هلذا الوطن أو ذاك ال فرق فيه بني هذه القوميّ 

والت أو بدرجة كبرية ث حتّرر متامًا من هذه املقيّن مفهوم الوطن احلدأل ؛وهذه الديانة أو تلك

 جدًا.

ة واألكثرّية، ففي قليّ األاألنا واآلخر/ثنائية  خيلو من ّي جمتمع أنال يمكن أل ،لكمع ذ

قلّيات التي تقف يف خّط املعارضة عند فشلها يف ياة الديمقراطّية نفسها تظهر األاحل

وعىل احلياة العاّمة، قانون النفسه عىل  االنتخابات، ومن ثّم فهذا نوع آخر من األقلّيات يفرض

ر أّي فريق وسط وقناعاته العاّمة الغالبة، وبظهعاداته وثاته ووكام ويف كّل جمتمع تقاليده ومور

و قد يتصادم مع بعض ة له كونه خيتلف عنها أع خمالفة األكثريّ من املتوقّ  ،تادائرة من احلريّ 

، إضافة رّية، بل استمّرت بأشكال أخ  ة واألكثرقليّ ذا مل يتّم اخلالص من ثنائية األعاهتا، وهبلّ تط

 .إىل أشكاهلا القديمة

ملعاجلة هذه املشكلة،  ةحاول اإلنسان احلديث التفكري بطريقة أعمق هذه املرّ  ،من هنا

ة من خالل األكثريّ  هفارتأى أن حيّقق توازنًا بني األقلّية واألكثرية، فعنرص القّوة الذي متلك

خرى لألقلّيات بمنحها املزيد من  ألعنرص قّوة   نجعله موازياً  نأغلبتها العددية ونحوها، يمكن 

ة قضيّ ـ من وجهة نظرهم ـ  ل، وهبذا تتحوّ قانونّياً  هذه احلقوق عىل األغلبّية ضوفر ،احلقوق

 ،قلّياتاأل الرتكيز عليه ألجل الدفاع عن حقوق نساين يتمّ إىل مفهوم حقوقي إ اجلنسّيةاملثلية 

 نساين.إ له يف سياق   ستفسري هذا احلام تمّ يو

 بثالثة أمور:)اآلخر( ًة ما تطالب األقلّيات دحال، فعا ةيّ أوعىل 

 بادة أو القتل أو التهجري.بمعنى عدم تعّرضها للزوال باإل ـ محاية الوجود، 1

زبّية عرب تأمني ّية أو القومّية أو احلتها الدينية أو العرقمن خالل حفظ هويّ  ـ محاية اهلوّية، 2

يال الالحقة ومن ثم فاألجة أو قوميّة أو.. ة دينيّ ستلزمات التي جتعلها تبقى بام هي هويّ امل كّل 

 .غري املندثرة وال املنقرضة يمكنها االلتحاق هبذه اهلوّية القائمة

ة يف احلقوق والوظائف ريّ ثكواأل ةقليّ بمعنى عدم التمييز بني األ ـ محاية املساواة، 3



  

 ة، فليس هناك قوانني لصالح األكثريّ والواجبات والقوانني ياتواملناصب والسلطات واحلرّ 

شكال أقلّية نفسها. وهبذا تظهر رم منها األقلّيات وبالعكس، إال ضمن توافق ترىض به األحت  

ة والفكرية والثقافية ة والسياسيّ قلّيات يف احلياة االجتامعيّ ، أعني مشاركة األمحاية املشاركة

 ري ذلك.وغ ،ةة واالقتصاديّ والعلميّ 

ل قضية بالغة ّن التعامل مع موضوع األقلّيات ـ خاّصة الدينّية ـ يشكّ أهذا كّله يؤّكد لنا 

غلبيًة ل األغلبية فيها أات دينّية متنّوعة، فيام ال تشكّ قليّ سيام يف الدول التي تعيش فيها أاألمهّية ال

من املخاطر إذا مل تكن  ثريض للكرّ عن يتأمطلقة ساحقة، فإّن هذا النوع من البلدان من املمكن 

 قلق.التوتر أو الع فتائل زة كفيلة بنة واالسرتاتيجيّ السياسة والرؤية الدينيّ 

باهتا عند حدود النشاط األمني والسيايس، بل هلا عالقة هذه القضية الشائكة ال تقف متطلّ 

 ن الواحد،طيف الو قوام املختلفة وأبناء الديانات املختلفةة بني األة بالعالقات االجتامعيّ دوطي

ة الالهوتية ويلعب دور الرؤية الدينيّ ليكون لدينا ثالثة أطراف: دولة ـ أكثرّية جمتمعّية ـ أقلّية.. 

ات قليّ األوضاع يف البلدان التي تواجه أ الكثري من التأثري يف التنبؤ بمستقبلمعًا ة والقانونيّ 

ففي فضاء عاملنا املعارص تغدو من التأثري،  ة هلا الكثرية والرتبويّ متنّوعة، والسياسات اإلعالميّ 

 للكثري من خاضعةً  ،ةة والعلامنيّ ة املسيحيّ رب ذي األكثريّ غات الدينية املسلمة يف القليّ األ

إّن التعامل مع هذه  .«سالموفوبيااإل»ى بمناخ ن تعيشه فيام يسمّ الضغط الذي يمكن أ

ما  يف يوم  هيّدد وترًا وانفجارًا، بل قد مور تن يزيد األة غري صحيحة يمكن أات بطريققليّ األ

 .نفسهاالغربّية استقرار البلدان 

وهكذا نجد كيف أّن الرؤية الدينية املسيحّية عرب التاريخ أرخت بظالهلا عىل العالقات 

املسيحّية مع األقلّيات اليهودّية يف املجتمعات املسيحّية، والقى اليهود  أشّد أنواع القمع 

اء يف أوروبا حتى مل يكن ي سمح هلم بالعيش وسط املدن والقرى، بل هلم والتنكيل واإلقص

عىل خالف حتى وصل األمر إىل ما حّل باليهود يف احلرب العاملّية الثانية، خميامهتم اخلاّصة، 

 املشهد يف العامل اإلسالمي مع اليهود تارخيّيًا، حيث كان فيه الكثري من التسامح والتعاون.

 يف التجربة الوضعّية «قلّياتاألاآلخر/»مسألة 

وهلذا كان التفكري ت كانت يف الغالب عقدًة دينّية، اّن عقدة األقليّ أيبدو من قراءة التاريخ 



  

دائاًم يف التعامل مع هذه األقلّيات الدينّية، لكّن احلرب العامليّة األوىل غرّيت هذا الوضع متامًا، 

واللغوي وغريه فيها وبعدها كان عاليًا  العنف القومي والعرقي «اخلوف من»ألّن مستوى 

قمع األقليات والتعامل معها، بحيث شّكل هنضة معاكسة حقوقّية ًا تتخّطى جمّرد وفرض أنواع

يف هذا املوضوع، بل يمكن أن نشهد مشكلة األقلّيات السود يف املجتمعات الغربية منذ متّدد 

 .ع النزعات العرقية والقومية املتطّرفة، وتأثري مزاوجة الداروينّية االجتامعية ماالستعامر

إّن ظهور الدول القومّية منذ القرن الثامن عرش امليالدي سّلط الضوء أكثر عىل أنواع جديدة 

تدرجييًا بفرض التفكري يف هذا النوع من  غري األقليات الدينّية، بحيث بدأ من األقلّيات،

حلرب العاملّية األوىل جعل القضّية أكثر األقلّيات والتعامل معه، لكّن تغرّيات العامل مع ا

سخونة، فاهنيار الدول العظمى يف تلك احلرب، مثل االمرباطورية العثامنّية واألملانية وغريها، 

تبعًا لتغرّي الدول، وحذرًا السّكانّية أعاد تشكيل دول جديدة يف أوروبا، وهبذا تغرّيت اخلارطة 

م( يف الشامل 1919)محاية األقلّيات عرب معاهدة فرساي من محام الدم توّجه العامل للتفكري يف 

والعديد من املعاهدات واالتفاقّيات األخرى، وهبذا بدأنا نشهد هنضة جديدة يف الفرنيس، 

قضّية حقوق األقلّيات يف العامل، إىل أن أدرجت عصبة األمم قضّية األقلّيات عىل جدول 

 ذا املوضوع.أعامهلا، األمر الذي أّسس ملرحلة جديدة يف ه

ملانّية عاد قلّيات األالعاملية الثانية التي كانت من أسباهبا محاية األ وبعد انتهاء احلرب

ستعامر يف العامل ، وقد تعّزز هذا األمر بتفّكك االدات للتداول بقّوة من جديقليّ موضوع األ

صار خمتلفة، وهبذا ولغات وديانات ومذاهب  مها إثنياتكوظهور دول جديدة كثرية حت

ّية خالل الفرتة الفاصلة بني احلرب العاملية نوقد طوت التجربة اإلنساضوع أكثر جدّيًة، وامل

 أبرزها: ،عّدة خطوات مهّمة ،وإىل اليومالثانية 

شارة الرصحية مل تتّم اإلعقب انتهاء احلرب، م 1945يف إعالن األمم املتحدة عام  ـ 1

دون متييز يف اجلنس  ،نسانم احلرّيات وحقوق اإلارة الحرتاش، بل متّت اإلاتقليّ األ ةلقضيّ 

حتقيق »والذي نّص عىل والعرق واللغة والدين، وذلك يف البند الثالث من املادة األوىل، 

ة ذات الصبغة االقتصادية واالجتامعية والثقافية املسائل الدوليّ  التعاون الدويل عىل حّل 

والتشجيع  ،ة للناس مجيعاً ات األساسيّ احلريّ وعىل تعزيز احرتام حقوق اإلنسان و ،ةواإلنسانيّ 



  

، «ءوال تفريق بني الرجال والنسا ،عىل ذلك إطالقًا بال متييز بسبب اجلنس أو اللغة أو الدين

أن يشيع يف العامل احرتام حقوق اإلنسان »، حيث يقول: 55وكذلك يف البند ج من املادة 

س أو اللغة أو الدين، وال تفريق بني الرجال واحلريات األساسية للجميع بال متييز بسبب اجلن

 .«الً ات فعوالنساء، ومراعاة تلك احلقوق واحلريّ 

م، من قبل 1947تأسيس اللجنة الفرعية ملنع التمييز ومحاية األقليات، وذلك عام  ـ 2

 األمم املتحدة.

عن  ،م1948والصادر عام  ،العاملي حلقوق اإلنسانالن يف اإلع مل يتّم احلديث رصحياً  ـ 3

برصف  ،ات باستثناء ما ورد يف املادة الثانية من احلديث عن احلقوق واملساواةقليّ ة األقضيّ 

لكلِّ إنسان حقُّ التمتُّع »، ونّص املاّدة هو: ّيةلغة والدين والعرق والعقائد الساسالنظر عن ال

يات املذكورة يف هذا اإلعالن، دونام متييز من أيِّ  نوع، وال سيام التمييز  بجميع احلقوق واحلرِّ

ين، أو الرأي سياس وغري سيايس، أو سّيًا بسبب العنرص، أو اللون، أو اجلنس، أو اللغة، أو الدِّ

األصل الوطني أو االجتامعي، أو الثروة، أو املولد، أو أيِّ وضع آخر. وفضاًل عن ذلك ال 

بلد أو اإلقليم الذي ينتمي إليه أساس الوضع السيايس أو القانوين أو الدويل لل ىلجيوز التمييز  ع

حتت الوصاية أو غري متمتِّع باحلكم الذايت أم عًا أو موضوقاًل الشخص، سواء أكان مست

 .«تهأليِّ قيد آخر عىل سياد عاً خاض

ات، قليّ ، حتت عنوان مصري األم1948ـ  12ـ  10بتاريخ  ،217تصويب القرار رقم  ـ 4

 سان.نحلقوق اإلعالن العاملي الً لإلتى مكمّ أ دوق

سيس هيئة ناظرة يف هذا أوت ،رقيعشكال التمييز الألغو كّل  ، تمّ م1965يف عام  ـ 5

 م.1969عام  اً ار رسميّ رالصدد، وقد صدر الق

                                              
-http://www.un.org/ar/sections/un( انظر املوقع الرسمي لألمم املتحدة: 1)

charter/chapter-i/index.html. 

-http://www.un.org/ar/sections/un( انظر املوقع الرسمي لألمم املتحدة: 2)

charter/chapter-ix/index.html. 

-http://www.un.org/ar/universal-declaration( انظر املوقع الرسمي لألمم املتحدة: 3)

human-rights/index.html. 



  

اخلاّص الدويل  العهدما يعترب من اخلطوات املهّمة جدًا يف هذا املجال، وهو التوافق عىل  ـ 6

والذي وقعت عليه أكثر من مائة وسبعني دولة، ، م1966نية والسياسية عام دحلقوق املبا

ات قليّ ، مرّصحًا باألتامحاية األقليّ عن والذي حتّدث بشكل واضح ورصيح عن التمييز و

 الدينية واللغوية والعرقّية.

 ماألقلّيات عام إعالن 

ضمن قرار وهو ما صدر  ،ات يف العاملقليّ سرية طويلة من الدفاع عن األملما يعترب تتوجيًا  ـ 7

، والذي يعّد آخر ما توّصل إليه م1992ـ  12ـ  18اجلمعّية العامة لألمم املتحدة، وذلك يف 

 العقل اإلنساين الوضعي يف جمال أممي للتعامل مع األقلّيات.

 عىل الدول أن تقوم، كّل »مواّد هذا اإلعالن، والتي تنّص: ويكفي مطالعة املاّدة األوىل من 

ة تها القومية أو اإلثنية، وهويتها الثقافية والدينيّ ات وهويّ وجود األقليّ يف إقليمها، بحامية 

 .«ةواللغوية، وبتهيئة الظروف الكفيلة بتعزيز هذه اهلويّ 

 .نظرًا ألمهّيته 1992وال بأس بنقل النّص الكامل إلعالن األقلّيات عام 

                                              
إّن اجلمعّية العاّمة، إذ تؤّكد من جديد أّن أحد األهداف األساسّية »( النّص الرسمي لإلعالن، هو: 1)

لألمم املتحدة، كام أعلنها امليثاق، هو تعزيز حقوق اإلنسان واحلرّيات األساسّية والتشجيع عىل 

جميع، دون متييز بسبب العرق أو اجلنس أو اللغة أو الدين، وإذ تعيد تأكيد إيامهنا احرتامها بالنسبة لل

بحقوق اإلنسان األساسّية وبكرامة اإلنسان وقيمته، وباحلقوق املتساوية للرجال والنساء ولألمم 

ق كبريها وصغريها، وإذ ترغب يف تعزيز إعامل املبادئ الواردة يف امليثاق، واإلعالن العاملي حلقو

اإلنسان، واتفاقية منع جريمة إبادة األجناس واملعاقبة عليها، واالتفاقية الدولّية للقضاء عىل مجيع 

أشكال التمييز العنرصي، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنّية والسياسّية، والعهد الدويل اخلاص 

عىل مجيع أشكال التعّصب باحلقوق االقتصادية االجتامعية والثقافية، واإلعالن املتعّلق بالقضاء 

والتمييز القائمني عىل أساس الدين أو املعتقد، واتفاقّية حقوق الطفل، وكذلك الصكوك الدولية 

األخرى ذات الصلة التي اعتمدت عىل الصعيد العاملي أو اإلقليمي، وتلك املعقودة بني اآلحاد من 

من العهد الدويل اخلاص باحلقوق  27 الدول األعضاء يف األمم املتحّدة، وإذ تستلهم أحكام املادة

املدنية والسياسّية، املتعّلقة بحقوق األشخاص املنتمني إىل أقلّيات إثنية أو دينية أو لغوّية، وإذ ترى أّن 

تعزيز ومحاية حقوق األشخاص املنتمني إىل أقلّيات قومية أو إثنية وإىل أقلّيات دينية ولغوّية يسهامن يف 
 



  

                                                                                                                     
الجتامعي للدول التي يعيشون فيها، وإذ تشّدد عىل أّن التعزيز واإلعامل االستقرار السيايس وا

املستمّرين حلقوق األشخاص املنتمني إىل أقلّيات قومية أو إثنية وإىل أقلّيات دينية ولغوية، كجزء ال 

 يتجزأ من تنمية املجتمع بأرسه وداخل إطار ديمقراطي يستند إىل حكم القانون، من شأهنام أن يسهام يف

تدعيم الصداقة والتعاون فيام بني الشعوب والدول، وإذ ترى أّن لألمم املتحدة دورًا مهاًم تؤّديه يف 

محاية األقلّيات، وإذ تضع يف اعتبارها العمل الذي تّم إنجازه حتى اآلن داخل منظومة األمم املتحدة، 

اية األقلّيات، واهليئات املنشأة خاصة من جانب جلنة حقوق اإلنسان، واللجنة الفرعية ملنع التمييز ومح

بموجب العهدين الدولّيني اخلاصني بحقوق اإلنسان والصكوك الدولّية األخرى ذات الصلة املتعّلقة 

بحقوق اإلنسان، يف تعزيز ومحاية حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنّية، وإىل أقلّيات 

املهم الذي تؤّديه املنظامت احلكومية الدوليّة واملنظامت غري  دينية ولغوّية، وإذ تضع يف اعتبارها العمل

احلكومّية يف محاية األقلّيات ويف تعزيز ومحاية حقوق األشخاص املنتمني إىل أقلّيات قومية أو إثنية وإىل 

أقلّيات دينّية ولغوّية، وإذ تدرك رضورة ضامن مزيد من الفعالية أيضًا يف تنفيذ الصكوك الدولية 

اإلنسان، املتعّلقة بحقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقلّيات دينية  حلقوق

 ولغوّية:

تصدر هذا اإلعالن بشأن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقلّيات قومية أو إثنية وإىل أقلّيات دينّية أو 

 لغوّية.

 1املادة 

ود األقلّيات وهوّيتها القومية أو اإلثنية، وهويتها ـ عىل الدول أن تقوم، كّل يف إقليمها، بحامية وج 1

 الثقافية والدينّية واللغوية، وبتهيئة الظروف الكفيلة بتعزيز هذه اهلوّية.

 ـ تعتمد الدول التدابري الترشيعّية والتدابري األخرى املالئمة لتحقيق تلك الغايات. 2

 2املادة 

أو إثنية وإىل أقلّيات دينية ولغوّية )املشار إليهم فيام ييل  ـ يكون لألشخاص املنتمني إىل أقلّيات قومية 1

باألشخاص املنتمني إىل أقلّيات( احلّق يف التمتع بثقافتهم اخلاصة، وإعالن وممارسة دينهم اخلاص، 

 واستخدام لغتهم اخلاصة، رّسًا وعالنية، وذلك بحّرية ودون تدّخل أو أّي شكل من أشكال التمييز.

اص املنتمني إىل أقلّيات احلّق يف املشاركة يف احلياة الثقافية والدينّية واالجتامعية ـ يكون لألشخ 2

 واالقتصادية والعاّمة مشاركة فعلّية.

ـ يكون لألشخاص املنتمني إىل أقلّيات احلّق يف املشاركة الفّعالة عىل الصعيد الوطني، وكذلك عىل  3

لقرارات اخلاّصة باألقلّية التي ينتمون إليها أو باملناطق الصعيد اإلقليمي حيثام كان ذلك مالئاًم، يف ا

 التي يعيشون فيها، عىل أن تكون هذه املشاركة بصورة ال تتعارض مع الترشيع الوطني.

ـ يكون لألشخاص املنتمني إىل أقلّيات احلّق يف إنشاء الرابطات اخلاصة هبم واحلفاظ عىل  4
 



  

                                                                                                                     
 استمرارها.

قلّيات احلّق يف أن يقيموا وحيافظوا عىل استمرار اتصاالت حّرة وسلمية ـ لألشخاص املنتمني إىل أ 5

مع سائر أفراد مجاعتهم ومع األشخاص املنتمني إىل أقليات أخرى، وكذلك اتصاالت عرب احلدود مع 

مواطني الدول األخرى الذين تربطهم هبم صالت قومية أو إثنية وصالت دينية أو لغوية، دون أّي 

 متييز.

 3املادة 

ـ جيوز لألشخاص املنتمني إىل أقلّيات ممارسة حقوقهم، بام فيها تلك املبينة يف هذا اإلعالن، بصفة  1

 فردية كذلك باالشرتاك مع سائر أفراد مجاعتهم، ودون أّي متييز.

ـ ال جيوز أن ينتج عن ممارسة احلقوق املبينة يف هذا اإلعالن أو عدم ممارستها إحلاق أّية أرضار  2

 اص املنتمني إىل أقلّيات.باألشخ

 4املادة 

ـ عىل الدول أن تتخذ، حيثام دعت احلال، تدابري تضمن أن يتسّنى لألشخاص املنتمني إىل أقلّيات  1

ممارسة مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية اخلاصة هبم ممارسة تامة وفعالة، دون أّي متييز ويف 

 مساواة تاّمة أمام القانون.

ل اختاذ تدابري لتهيئة الظروف املواتية لتمكني األشخاص املنتمني إىل أقلّيات من التعبري ـ عىل الدو 2

عن خصائصهم ومن تطوير ثقافتهم ولغتهم ودينهم وتقاليدهم وعاداهتم، إال يف احلاالت التي تكون 

 فيها ممارسات معينة منتهكة للقانون الوطني وخمالفة للمعايري الدولّية.

أن تتخذ تدابري مالئمة كي تضمن، حيثام أمكن ذلك، حصول األشخاص املنتمني  ـ ينبغي للدول 3

 إىل أقلّيات عىل فرص كافية لتعّلم لغتهم األّم أو لتلّقي دروس بلغتهم األم.

ـ ينبغي للدول أن تتخذ، حيثام كان ذلك مالئاًم، تدابري يف حقل التعليم من أجل تشجيع املعرفة  4

ودة داخل أراضيها وبتقاليدها ولغتها وثقافتها. وينبغي أن تتاح لألشخاص بتاريخ األقلّيات املوج

 املنتمني إىل أقلّيات فرص مالئمة للتعّرف عىل املجتمع يف جمموعه.

ـ ينبغي للدول أن تنظر يف اختاذ التدابري املالئمة التي تكفل لألشخاص املنتمني إىل أقليات أن  5

 القتصادي والتنمية يف بلدهم.يشاركوا مشاركة كاملة يف التقّدم ا

 5املادة 

ـ ختّطط السياسات والربامج الوطنية وتنفذ مع إيالء االهتامم الواجب للمصالح املرشوعة  1

 لألشخاص املنتمني إىل أقلّيات.

ـ ينبغي ختطيط وتنفيذ برامج التعاون واملساعدة فيام بني الدول وتنّفذ مع إيالء االهتامم الواجب  2

 رشوعة لألشخاص املنتمني إىل أقلّيات.للمصالح امل
 



  

 سالم..األديان/املسيحّية واإلوجتربة  «قلّياتاأل»اآلخر الديين قضّية 

يف تعامله مع قضّية  ،يف العرص احلديث وضعيسان النكان ما تقّدم حديثًا عن جتربة اإل

( مليّتنيالعا ني)احلربوروبا أيف  خاّصةً  ،ةاألقلّيات انطالقًا من التهديد الذي فرضته هذه القضيّ 

 .وأمريكا )حقوق السود( وغريها

ّن العنرص أل ؛ع موضوع من هذا النوعلكّن األديان متلك جتربًة طويلة غارقة يف القدم م

األكثر تأثريًا يف تكوين اهلوّية يف العرص ما قبل احلديث كان هو الدين، ومن الطبيعي أن تتشّكل 

 انب غريه ـ بوصفه مؤثرًا رئيسًا.هوّية األقلّيات واألكثرّيات عىل أساس الدين ـ إىل ج

ان سنلديني خيتلف عنه يف تناول اإلتناول اال يفـ األقلّيات اآلخر ـ خاّصة لكّن موضوع 

                                                                                                                     
  6املادة 

ينبغي للدول أن تتعاون يف املسائل املتعّلقة باألشخاص املنتمني إىل أقلّيات. وذلك، يف مجلة أمور، 

 بتبادل املعلومات واخلربات، من أجل تعزيز التفاهم والثقة املتبادلني.

  7املادة 

 ام احلقوق املبيَّنة يف هذا اإلعالن.ينبغي للدول أن تتعاون من أجل تعزيز احرت

 8املادة 

ـ ليس يف هذا اإلعالن ما حيول دون وفاء الدول بالتزاماهتا الدولّية فيام يتعّلق باألشخاص املنتمني  1

إىل أقلّيات. وعىل الدول بصفة خاّصة أن تفي بحسن نّية بااللتزامات والتعّهدات التي أخذهتا عىل 

 واالتفاقات الدولية التي هي أطراف فيها.عاتقها بموجب املعاهدات 

ـ ال ختّل ممارسة احلقوق املبّينة يف هذا اإلعالن بتمتع مجيع األشخاص بحقوق اإلنسان واحلرّيات  2

 األساسّية املعرتف هبا عاملّيًا.

وز ـ إّن التدابري التي تتخذها الدول لضامن التمّتع الفعيل باحلقوق املبّينة يف هذا اإلعالن ال جي 3

 اعتبارها، من حيث االفرتاض املبدئي، خمالفة ملبدأ املساواة الوارد يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.

ـ ال جيوز بأّي حال تفسري أّي جزء من هذا اإلعالن عىل أّنه يسمح بأّي نشاط يتعارض مع مقاصد  4

، وسالمتها اإلقليمّية، واستقالهلا األمم املتحدة ومبادئها، بام يف ذلك املساواة يف السيادة بني الدول

 السيايس.

 9املادة 

تساهم الوكاالت املتخّصصة وسائر مؤّسسات منظومة األمم املتحدة، كّل يف جمال اختصاصه، يف 

 «.اإلعامل الكامل للحقوق واملبادئ املبّينة يف هذا اإلعالن



  

كان يتعامل مع طرف واحد يريد أن حيّل نسان الوضعي احلديث ـ ال أقّل نظرّيًا ـ فاإل احلديث،

له قضاياه، وهو اإلنسان نفسه، بينام الفكر الديني ال يقرأ األمور هبذه الطريقة. إّنه يرى أّن 

ام يمثله من حقيقة عليا، تلك احلقيقة التي هناك اإلنسان ويف الوقت عينه هناك اهلل سبحانه ب

جتّلت يف األديان والوحي، ومن ثّم فالدين يراقب قضّية اهلل كام يراقب قضّية اإلنسان، وال يريد 

نظرًا ملا لإلنسان يف عني اهلل أيضًا من قيمة أن ي لغي حّق اإلنسان وينحره يف سبيل حّق اهلل 

 العكس.يف الوقت عينه الذي ال يريد وكرامة، 

فليس وراء عّبادان وهذا يعني أّن الفكر الوضعي احلديث ليس عنده وراء اإلنسان يشء، 

بينام الدين جيد أّن وراء اإلنسان حقيقة أعىل، وأّن اإلنسان حيصل عىل كامله هبا، وأّن قرية، 

ن إال بتلك خدمة اإلنسان يف مصريه ونجاته عربها، بل األنا اإلنسانّية احلقيقيّة يف الدين ال تكو

َوِمَن النَّاِس َمْن َيُقوُل َآَمنَّا بِاَّللَِّ َوبِالَْيْوِم ﴿احلقيقة، وإال فهي أنا مزّيفة وموهومة، قال سبحانه: 

يِف  ُعُرونَ اآْلَِخِر َوَما ُهْم بُِمْؤِمننَِي خُيَاِدُعوَن اَّللََّ َوالَِّذيَن َآَمنُوا َوَما خَيَْدُعوَن إاِلَّ َأْنُفَسُهْم َوَما َيْش 

ْم َعَذاٌب َألِيٌم باَِم َكاُنوا َيْكِذُبونَ  ْم اَل ُتْفِسُدوا يِف  ُقُلوِِبِْم َمَرٌض َفَزاَدُهُم اَّللَُّ َمَرًضا َوهَلُ َوإَِذا قِيَل هَلُ

ُْم ُهُم امْلُْفِسُدوَن َوَلكِْن اَل َيْشُعُرونَ  اَم َنْحُن ُمْصلُِحوَن َأاَل إَِّنَّ (، 12ـ  8رة: )البق ﴾اأْلَْرِض َقاُلوا إِنَّ

ْم يِف ﴿وقال تعاىل:  ُهْم بِِه ِمْن َماٍل َوَبننَِي ُنَساِرُع هَلُ اَم ُنِمدُّ َفَذْرُهْم يِف َغْمَرهِتِْم َحتَّى ِحنٍي َأََيَْسُبوَن َأنَّ

ِْم ُمْشِفُقوَن َوالَِّذيَن ُهْم  اِت َبل اَل َيْشُعُروَن إِنَّ الَِّذيَن ُهْم ِمْن َخْشَيِة َرِبه ْْيَ ِْم ُيْؤِمنُوَن اْْلَ بَِآَياِت َرِبه

ُكوَن  ِْم اَل ُيْْشِ ِْم َراِجُعوَن وَ َوالَِّذيَن ُهْم بَِرِبه ُْم إىَِل َرِبه ْم َوِجَلٌة َأَّنَّ الَِّذيَن ُيْؤُتوَن َما َآَتْوا َوُقُلوُِبُ

ا َسابُِقونَ  اِت َوُهْم هَلَ ْْيَ فهذه النصوص ترشد  (،61ـ  54)املؤمنون:  ﴾ُأوَلئَِك ُيَساِرُعوَن يِف اْْلَ

إىل األنا الزائفة والوهم الذي يعيشه البرش يف تقويمهم ألوضاعهم، فيام يضيّعون األنا احلقيقّية 

 التي ال تكون إال باهلل سبحانه.

اآلخر أو التعامل مع ومن ثّم فحامية سان، نهلذا يظهر الدين حريصًا عىل حقيقة خارج اإل

 يكون عىل حساب سائر عنارص الصورة، وهو ضياع احلقيقة األقلّيات ينبغي ـ يف الدين ـ أن ال

هي بيئة حاضنة لقيامة الدينية وتاليش املناخ اإليامين، ومن هنا اعترب الدين أّن اجلامعة املؤمنة 

ّن محاية هذه البيئة احلاضنة هو رضورة كذلك، لذلك وجدنا حرصًا من الدين عىل اإليامن، وأ

 در حرصه عىل اإلنسان.هذه اجلامعة وعىل احلقيقة بق

مل حتتمل ووفقًا لذلك يظهر تصنيف الدين للبْش، إىل مؤمنني وغْي مؤمنني، وهو تصنيف 



  

وهذا ما يفرّس لنا أّن بعض  يف احلياة، الغيه؛ ألّنه يمثل جوهر قضّيتهالعديد من األديان أن ت

رية والقبيلة والعرق ، ال تنظر إطالقًا للتمييز يف اللون والعشواملسيحيّة األديان كاإلسالم

واللغة والقومّية؛ ألّن هذه األمور ال تدخل ضمن أولوّياهتا، فإّن تصنيف البرش يقوم عىل 

معيار، وهذه األمور ال تعرّب يف الدين عن معيار، ولو عرّبت بعض األمور عن معيار مثل 

 ال غري.ـ وأحيانًا جوهرّية ـ اجلنس )ذكورة وأنوثة( فالعتبارات تنظيمّية 

وخاّصة  ،يضًا يف الفكر الديني وغْي مؤمنني، تتأثر اجلغرافيا أبتبع تقسيم البْش إىل مؤمننيو

 .اإلسالمي، فيظهر ما يسّمى بدار اإلسالم ودار الكفر أو دار احلرب

يمكننا  املسيحّية واإلسالم معًا، ففي املسيحّيةتاريخ هذا الفضاء نجد انعكاسه جلّيًا يف 

مع املوقف من املخالطة االجتامعيّة م( وهو حيّدد 1274توما األكويني )مالحظة جتربة القّديس 

متحّرك يف الزمان واملكان والظرف اآلخر غري املسيحي، إّنه يضع هذه العالقة يف سياق 

، فإذا كانت النتائج خطرًة عىل اإليامن املسيحي، ئهاواحلال، وتتبع طبيعة النتائج املتوّقعة من ورا

األكويني يفّكر وهبذا يبدو واضحًا أّن  .ًا من هذه املخالطة، دون العكسكان املوقف سلبيّ 

ذرائعّيًا يف موضوع العالقة مع الكافرين؛ فهو ينظر إىل املآالت التي يمكن أن توصلنا إليها هذه 

العالقة، وما إذا كانت سوف تشّكل هتديدًا للجامعة املسيحّية أو ال، أو هتديدًا لإليامن املسيحي 

 ال. أو

وعندما ينتقل األكويني نحو قضّية السامح بطقوس اآلخرين من غْي املسيحّيني، نجده يضع 

ففي البداية ينطلق من نوع  من املحاكاة بني  قِْبَلَته يف مديات خدمة ذلك لإليامن املسيحي،

البرشّية  السياسة اإلهلّية والسياسة البرشّية، حيث يؤّسس أصالً قانونّيًا يعترب فيه أّن السياسة

ه من قضيّة الرشور يف العامل،  عليها أن تقتدي بالسياسة اإلهلّية، وهبذا يطرح األكويني موقف 

حيث يرى أّن اهلل يسمح ببعض الرشور انطالقًا من أّن منعها ربام يؤّدي إىل رشور أعظم أو إىل 

سري الرشور يف العامل خسارة خريات أكرب، وهو هبذا يعيد إىل أذهاننا النظرّية التي تستخدم يف تف

 اجلملة  اآلتية: إّن ترك اخلري الكثري من أجل رشٍّ قليل هو رشٌّ كثري.

بناًء عىل ذلك، يعترب األكويني أّنه من املمكن أن نحتمل طقوس الكافرين ـ وهو إىل اآلن 

ة يالحظ اليهود باخلصوص ـ ألجل خري  أعظم، وهو إثبات الديانة املسيحّية؛ ملا بني اليهوديّ 

                                              
 (.505ـ  503: 5)مج 9، فصل10، املبحث2، ق2( انظر: اخلالصة الالهوتّية ج1)



  

واملسيحّية من اتصال تارخيي والهويت عميق، فيقبل بطقوس اليهود، لكنّه يرى أّن طقوس 

الوثنيني وأمثاهلم ال فائدة منها وال خري يمكن أن نحصل عليه من ورائها إلثبات حقيّة 

 املسيحّية مثاًل، هلذا فهو يرفض احتامهلا، والقبول هبا أمرًا واقعًا ما مل يكن يف مواجهتها مفسدة

، وهو هبذا ينطلق يف ذهنّيته مّرًة جديدة عظيمة أو تشكيكًا أو نزاعًا قد ي لحق رضرًا باملؤمنني

ليدير خلدمة اإليامن واملؤمنني، من قواعد فقه األولوّيات وقوانني تزاحم املصالح واملفاسد، 

 السياسة الرشعّية عرب هذا النوع من املعايري والقيم.

األكويني، لوضعناه ضمن االجتاه الرافض لطقوس اآلخرين وهبذا لو جاز لنا تصنيف 

ْرم ى لعيون اليهود،  متامًا، ما مل تكن لإليامن املسيحي مصلحة، فقبوله بالطقوس اليهودّية ليس ك 

ـ بل ملا يف بقاء اليهودّية من تثبيت لقواعد اإليامن املسيحي، وهبذا تبدو وصولّية األكويني 

جلّيًة هنا، بمعنى أّنه يتوّسل باحلرّية الطقوسّية لآلخرين كي ينتفع ـ  باملعنى غري السلبي للكلمة

هبا لإليامن، وهلذا وبمجّرد أن ال يرى من ورائها منفعة له يتجه نحو منعها متامًا، كام رأينا موقفه 

 من طقوس الوثنّيني.

بعد املجمع وهذا ما يعتربه بعض  الكّتاب املعارصين ازوداجّيًة من الكنيسة الكاثوليكّية 

الفاتيكاين الثاين، فهي انفتحت ـ برأهيم ـ عىل حماورة املسلمني يف الرشق عرب األقليّات 

املسيحّية؛ لتكريس وجودها يف املرشق، لكنّها مل تنفتح عىل حماورة مسلمي الغرب ومنحهم 

حّية حقوقهم، وأّن احلقوق التي يأخذها املسلمون هناك هي من العلامنّيني، وليست من املسي

 .نفسها

إذا أردنا الدخول لفضاء الفقه اإلسالمي، اإلسالم، فتاريخ املسيحية، أّما يف تاريخ هذا يف 

 :اآلخر الدينييم قراءة الهوتّية للعالقة مع دتق نالحظ عنرصين لعبا دورًا يففنحن 

: ، هيعاتووفقًا هلذا العنرص تّم تقسيم املجتمع إىل ثالث جممو وّية الدينّية،أ ـ عنرص اهل

 ن، أهل الكتاب، من سواهم.واملسلم

ىل قسمني: حالة إوهي تنقسم  الة امليدانية القائمة بني املسلمني ومن سواهم،ب ـ عنرص احل

                                              
 (.510ـ  508: 5)مج 11، فصل10، املبحث2، ق2( انظر: املصدر نفسه ج1)

؛ وملزيد حتليل لوقائع املوقف من اإلسالم 20ـ  17( انظر: عّز الدين عناية، رسالة إىل أخي املسيحي: 2)

 149ـ  113قبل وبعد املجمع الفاتيكاين الثاين، انظر: أليسكي جورافيسكي، اإلسالم واملسيحّية: 

 )حتت عنوان: الرؤية الكاثوليكّية املعارصة ملسألة احلوار مع اإلسالم(.



  

 احلرب، وحالة السلم.

 بقاع: إىل ثالثعامل للة سالمي بتقسيم اْلارطة اجلغرافيّ وبنظرة كلّية قام الفقه اإل

 .أو تقع حتت سلطة املسلمني ة مسلمةقطنها غالبيّ تدان التي لالب يوه دار اإلسالم،

 .للمسلمني حماربةوهي  ،ة غري مسلمةقطنها غالبيّ توهي البلدان التي  رب،دار احل

بينهم وبني املسلمني معاهدة  نّ أنها غري املسلمني، بيد طقيوهي البلدان التي  دار العهد،

 .وسالم

 .هي دار احليادوثّمة من يتحّدث مؤّخرًا عن دار املوادعة و

ّن األقلّية املسلمة سوف تكون يف دار العهد أو دار احلرب، فيام األقلّية غري وهبذا يتبنّي أ

ات غري قليّ سالمي يف حّق األتخدم الفقه اإلساوقد  املسلمة سوف تكون يف دار اإلسالم.

 ..أمنونتل الذّمة، املسأهسالم سلسلة تعابري من نوع: لمة املوجودة يف دار اإلسامل

سالم تعّرضت سلمة يف دار اإلقليات غْي املأّن األيْشح بعض الباحثني املعارصين و

 ات من الباحثني والدارسني:ئللدراسة من ف

، وفقًا للرشيعة اتقليّ ع القانونية هلذه األاضوحيث درسوا األ ـ الفقهاء املسلمون، 1

 .اإلسالمّية

ة باملعنى ايا حقوقيّ وات من زقليّ ع هذه األالذي درسوا أوضا ون املعارصون،ـ احلقوقيّ  2

 املعارص للكلمة يف فضائها الوضعي.

سالمي يف بالد ة عرب التاريخ اإلات الدينيّ قليّ حوال األوهم الذين درسوا أ ون،خـ املؤرّ  3

 .املسلمني وطريقة تعامل املسلمني معهم

حتديد نوع العالقة مع اآلخر، يف احلالة السياسّية يلعبان دورًا يف  +وهبذا نالحظ أّن الدين 

 الفقه اإلسالمي.

ووفقًا هلذا التصّور العام يظهر التاميز واضحًا بني الرؤية الوضعّية والرؤية الدينّية، والتحّدي 

                                              
 ( سوف يأيت احلديث بالتفصيل عن تعريف هذه املصطلحات الفقهّية، ونعرضها هنا بشكل بسيط.1)

( انظر: رضوان السّيد، املسيحّيون يف الفكر اإلسالمي )ضمن كتاب: املسيحّيون العرب، دراسات 2)

 .37ـ  36ومناقشات(: 

 .381ـ  380( انظر: حمسن كديور، حّق الناس، اسالم وحقوق برش: 3)



  

األكرب الذي يواجه الدين اليوم يف قضّية من نوع األقلّيات الدينّية، هو التصادم الذي سوف يقع 

يم الفكر الوضعي احلديث يف ادين يف ثنائية: اَّلل/اإلنسان، وبارادال( paradigm)يم ابني باراد

 ة النتائج التي يمكن التوّصل إليها:وهو ما يفرض يف ظّل خطورة وحساسيّ حمورّية اإلنسان، 

البحث املعّمق وجتديد النظر بشكل حمايد يف الرؤية القانونّية الدينّية من  رضورة   أّوالً:

ات التي ترتك أثرًا عليه، بعيدًا عن احلموالت املسبقة بام فيها موضوع األقلّيات واملوضوع

 .احلموالت اآلتية من الرتاث نفسه

تقديم مقاربة فلسفّية لتعقيل هذه الرؤية لو كانت النتائج غري متوافقة مع ما توّصل  ثانيًا:

ريد تعقيلها، إليه العقل الوضعي، واهلدف من التعقيل ليس أّن الفكرة الدينية غري عقالنّية، ون

بل حماولة تقديمها بطريقة صاحلة للتربير يف فضاء الفكر املعارص، فهذه حاجة زمنّية اليوم؛ ألّن 

التربير العقالين هنا ضمن سياقات خمتلفة رضوري بالنسبة إلينا يف هذه اللحظة الزمنّية، ولو 

 ديث.كان هذا التربير عرب عملّيات نقد فلسفي ألصول مدار الفكر الوضعي احل

إّن اإلسالم واملسيحّية بحاجة اليوم للكثري من التعاون فيام بينهام هبدف توحيد املوقف  ثالثًا:

وتقريب وجهات النظر، فرغم أّن املسيحيّة ال متلك نظام حياة  كامل وشمويل، عىل عكس 

ّية يف الصورة السائدة عن اإلسالم، حيتاج الفكر اإلسالمي اليوم لالستفادة من التجربة املسيح

احلوار مع احلداثة عرب قرون، ورفع مستويات التجربة املعنوّية، يف مقابل حاجة املسيحّية 

 لالستفادة من اإلسالم يف جمال قدرته ـ باخلصوص يف العرص احلديث ـ عىل الصمود والبقاء.

كتوس السادس عْش )الكاردينال جوزيف وهنا أذّكر باملقاربة التي قّدمها البابا بندِ 

حيث اعترب أّن  يف حماورات بطرس زيفالد معه،(، م1927مولود عام /)راتزينغر(ينجرراتس

املسيحّية تقّدمت عىل اإلسالم عرب تقّدم التجربة الغربّية خالل القرون األخرية، لكّن انفجار 

األزمة األخالقّية يف الغرب املسيحي من جهة وقيام النهضة االقتصادّية العربّية من جهة ثانية، 

ي ا انطباعًا للمسلمني بأّن لدهيم قّوة جوهرّية ورسالة عاملّية أكثر غرّي  ا موقع املسيحّية وأعط 

 .متاسكًا من املسيحّية نفسها

                                              
؛ وحول حتليل تصّورات البابا 192ـ  191( انظر: البابا بنِدكتوس السادس عرش، ملح األرض: 1)

بندكتوس السادس عرش عن اإلسالم واحلوار معه وما يتصل بذلك، مع قراءة نقدّية ألفكاره، انظر: 

لفكر املسيحي الكاثوليكي املعارص واآلخر )من خالل فكر الكاردينال جوزيف عيسى جابيل، ا
 



  

أكتفي هبذه املقّدمة ال شري إىل أّن هذا الكتاب هو يف األصل ا طروحة دكتوراه قّدمت يف 

نالت وديان/الالهوت املسيحي، صاص مقارنة األتجامعة األديان واملذاهب يف إيران، يف اخ

 عىل تقدير امتياز.

لكّل من ساعدين ووقف معي يف تدوين هذه  ختامًا أتّوجه بخالص الشكر والتقديرو

 ستاذين املرشفني:األاألطروحة املتواضعة. وأخّص بالذكر 

، رئيس جامعة اب حفظه اَّلل تعاىلالعالمة الفاضل سامحة السيد الدكتور أبو احلسن نوّ 

 يان واملذاهب يف إيران.األد

، رئيس كلّية مقارنة واألستاذ القدير الدكتور أمحد رضا مفتاح رعاه اَّلل تعاىل

 األديان/الالهوت املسيحي، يف جامعة األديان واملذاهب.

 طروحة.األعىل ما قّدماه يل من دعم وتأييد ومالحظات وأفكار نفعتني يف تدوين هذه 

، واألب أمْي )لبنان( ب الدكتور باسم الراعياألأشكر من صميم القلب الفاضل كام 

عىل جتاوهبم معي يف بعض األسئلة  ،)لبنان( واألب عبدو رعد، )العراق( ي الدومنيكيجّج 

 فهامات واإلرشادات التي تواصلت معهم حوهلا.تواالس

عىل  السيد عيل عمران )من كندا(،الصديق صاحب الفضيلة  وأتوّجه بخالص الشكر لألخ

األستاذ ، واألخ العزيز صاحب الفضيلة يل يف احلصول عىل بعض املصادر اإلنجليزّية مساعدته

عىل مساعديت يف احلصول عىل بعض املصادر املسيحيّة، كام أخّص  )من العراق(عامد اهلاليل 

والعاملني فيها واملسؤولني، عىل ما قّدمته من  املكتبة العاّمة يف جامعة األديان واملذاهببالشكر 

جامعة ات كثرية يف تأمني املصادر واملراجع للطالب والباحثني، وال يفوتني شكر خدم

عىل خدماهتم الكثرية يف جمال نرش الوعي  املذاهب واألديان بإدارهتا وأساتذهتا وعموم طاقمها

 األدياين ورفع مستوى الوعي العاّم عند طالب الدراسات اإلسالمّية..

كّل التوفيق واخلري والعافية والسالمة يف الدين مجيعًا اىل هلم سائاًل املوىل القدير سبحانه وتع

 إّنه ويّل قدير وباإلجابة جدير.، والدنيا، وأن جيزهيم أحسن جزاء املحسنني

 حيدر حّب اَّلل
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 نقّسم البحث يف هذا الفصل التمهيدي إىل حمورين:

 احملور األّول: موضوع البحث

يمكن  ،وخارطة ومعامل الدراسة التي سوف نقوم هبا يف هذا الكتابموضوع لتوضيح و

 عرض جمموعة نقاط:

 أو بيان املوضوع ـ نقطة البحث 

العالقات مع اآلخر الديني داخل املجتمعات »نا هذا حول سوف يدور البحث يف طرح

فهل يقبل املسلم  اآلخر  غري املسلم داخل ، «الواحدة، من وجهة نظر اإلسالم واملسيحيّة

 وهذا يعني:كذلك؟ املجتمعات املتواشجة اليوم أو ال؟ وما هو موقف املسيحي 

سلم أو املوقف من غري نحن ال نعالج موضوعًا عاّمًا، مثل موضوع املوقف من غري امل أ ـ

مجاعة وهي اآلخر الديني بوصفه  ،لة حمّددة واضحةأ، بل نعالج مسبشكل مطلق املسيحي

إلسالمي أو داخل املجتمع ا أقلّيةً نعيش معها يف جغرافيا أو أّمة برشّية واحدة، وغالبًا ما يكون 

 .املسيحي

، سياسّية هلاالبل نحن ندرس باخلصوص احلقوق ندرس كّل ما يتصل باألقلّيات،  ناولس

 كان حمور امّنه كلّ أ. ومن الواضح سات املجتمعّيةخاّصة حّق تويّل مناصب الدولة واملؤّس 

يات والتحدّ  ،أكربمفيدة ضافة إكانت إمكانّية تقديم  ،دة ال موضوعًا عاّماً لة حمدّ ث مسأالبح

 أكثر.تصبح أمام الباحث 

ة جتاه اآلخر يف ع البحث، إىل حّيز الرؤية الالهوتيّة الكالميّ ولة ـ موضتنتمي هذه املسأ ب ـ

مي من جهة ثانية إىل جمال القراءة القانونّية لكّل من اإلسالم تالديانتني من جهة، كام تن

علم الفقه اإلسالمي ومن خلفه علم الكالم، سالميًّا لّية يف هذا املوضوع، فهي منتمية إواملسيح

 كنسيّة.ورشائع ىل الالهوت املسيحي وما يتفّرع عنه من قوانني إًا كام تنتمي مسيحيّ 



  

قسم الكالم والفقه، ، ت العلوم الدينّيةوفقًا لذلك تصبح هذه املسألة من موضوعا ج ـ

آلخر داخل املجتمع املؤمن، قسم قسم اآلخر يف املقاربة الكالمية والفقهية والقانونّية، قسم ا

 احلقوق السياسّية.

هو مدار هذا ( املجتمعّية/السياسّيةالعاّمة: احلقوق وتويّل املناصب العاّمة )موضوع  د ـ

جات البحث ة يف ة قضايا السياسة الداخليّ مهيّ أ، وهلذا تبدو أمهّيته يف حجم من حيث املخر 

، وتعيني مفهوم املواطنة، ومعايري العدالة االجتامعية واطننيملولة باالدول املختلفة، وعالقة الد

 ة يف العرص احلديث.ها قضايا بالغة األمهيّة خاّص واطنني، وكلّ املبني 

ة ىل نتائج يف موضوع من هذا النوع يبدأ من رصد املقاربة الكالميّ إإّن سبيل الوصول  هـ ـ

سيحية واإلسالميّة، وهذا يعني ة امللدينيّ رؤية االضمن  ،العاّمة، باجتاه املجال القانوين واحلقوقي

الكتاب والسنّة بشكل رئيس يف  وهي ،نيّم يف الديانتة األل هو املصادر الدينيّ ّن طريق التوّص أ

ة األوىل )اآلباء( يف املسيحيّة، معّرجني عىل سائر ما س وتراث املسيحيّ قدّ والكتاب امل ،سالماإل

مثل العقل أو نصوص املجامع الكنسّية ما بعد  ،هذا املوضوع دينيًّا يفدًا قد يطرح دلياًل أو مستن

 ة األوىل.املسيحيّ 

، فال نريد الدخول يف دراسة تارخيّية مثالً حول  ولكّن هذا ال يعني أّن بحثنا تارخييٌّ

الكاثوليكيّة وطريقة تعاملها مع اآلخر الديني واألقليات، وتاريخ مواقفها من هذا املوضوع يف 

بل هدفنا الرئيس هو مراجعة النصوص الدينّية األصلية  نّية املختلفة،املراحل الزم

واالجتهادات الدينّية األساسيّة القائمة حول موضوع البحث، وتقويمها من وجهة نظر هذا 

البحث، للخروج بنتيجة قد توافق عليها االجتهادات  الرسمّية اإلسالمّية واملسيحّية وتعتربها 

د ال توافق عليها كذلك. وهذا جانب مهّم جّدًا بالنسبة لنا، فالكاتب هنا من متبنّياهتا اليوم وق

 بصدد النظر يف تأصيل املوضوع عىل ا سس احلجّية يف الكاثوليكّية واإلسالم وهكذا.

 أقلّيات دينيّة له جانبان من البحث:اآلخر بوصفه إّن موضوع  د ـ

 مع األكثرّية. اجلانب األّول: األقلّيات الدينية من زاوية تعاملها

 اجلانب الثاين: األقلّيات الدينّية من زاوية تعامل األكثرّية معها.

لكان عنوان البحث مثالً:  والفرق بني اجلانبني أّننا لو أردنا أن ندرس اجلانب األّول

األقلّيات املسلمة يف الغرب من وجهة نظر اإلسالم، فاإلسالم هنا يمكن دراسة توجيهاته 



  

تمعات اآلخرين، واملسيحّية هنا يمكن دراستها من زاوية توجيهاهتا للمسيحّيني ألقلّياته يف جم

 .يف بالد الرشق التي تقطنها غالبّية مسلمة أو هندوسيّة أو بوذية..

فنحن نرّكز نظرنا بوصفنا نخاطب األكثرّية، ونتحّدث  بينام لو أردنا دراسة اجلانب الثاين،

، سواء ع األقلّيات املختلفة التي تعيش مع أكثرّية مسلمةعن رؤية اإلسالم يف تعامله هو م

 .كانت أكثرّية عددّية أو أكثرّية قّوة

 ثانية من النظر.اليف هذا البحث لن ندرس اجلانب األّول، بل سوف نتكّلم فقط عن الزاوية 

 ـ هدف البحث 

السياسّية جتمعّية ـ املإىل صيغة يف العالقات ل اهلدف املاثل أمامنا يف طرحنا هذا هو التوّص 

بني محاية هذه الصيغة جتمع  ،قلّيةة واألكثريّ األاألديان يف املجتمعات الواحدة، خاّصة بني بني 

حقوقًا  اآلخر الدينيبع قلقها، ويف الوقت عينه منح وجتفيف منا نا املؤمنةة الدينية لألاهلويّ 

نتج ، وهو ما والعاّمة فاعلة يف احلياة السياسّية عادة تكوين مفهوم إ ـ ملستوى السيايسـ عىل اي 

 صادم القيم الدينيّة العليا.املواطنة بطريقة ال ت  

 شكالّية البحثـ إ 

 هنا يف السؤال اآليت:حث تكمن إشكالّية الب

                                              
يف »وقد دّونت بعض الكتب يف هذا املجال إسالمّيًا، مثل ما كتبه الشيخ يوسف القرضاوي حتت عنوان:  (1)

فقه »م. وكتاب 2001صفحة صدر عن دار الرشوق عام  200، وهو كتاب يف «فقه األقلّيات املسلمة

 1286، للدكتور حممد يرسي إبراهيم، وهو كتاب موّسع يف «النوازل لألقلّيات املسلمة تأصياًل وتطبيقاً 

، وهو كتاب فتاوى للسيد عيل احلسيني السيستاين، «الفقه للمغرتبني»صفحة. ومن هذا النوع كتاب 

 .، للسيد حممد سعيد الطباطبائي احلكيم«مرشد املغرتبني»وكتاب 

بل ثّمة كتب درست األقلّيات املسلمة خارج العامل اإلسالمي من زوايا أخرى غري فقهّية أيضًا، مثل كتاب 

 الدكتور حممود شاكر )التاريخ اإلسالمي ـ التاريخ املعارص ـ األقلّيات اإلسالمّية(.

ط، والذي هيتّم يف وعىل الصعيد املسيحي، نجد يف هذا السياق ـ عىل سبيل املثال ـ سينودس الرشق األوس

كثري من قضاياه بأمور املسيحّيني بوصفهم أقلّيات يف بالد الرشق األوسط التي تضّم وفقًا للسينودس كالً 

امن  من: قربص وفلسطني ولبنان وسوريا والعراق وإيران واألردن واإلمارات والكويت وسلطنة ع 

 والبحرين والسعودية ومرص وتركيا. واليمن



  

كيف يغدو اآلخر الديني ـ وبتبع ذلك توّليه املناصب العاّمة وحصوله عىل حقوقه السياسيّة 

 ّمة أو غْي معرَتٍف، يف التعاليم اإلسالمّية واملسيحّية؟ـ معرَتفًا به يف احلياة العا

حّل هلا هي: كيف يمكن تقديم وعي ديني يف  حث عنبوعليه، فالقضية املركزية التي ن

بناء عالقة  مع ،اّصة من جهةاخلحيّقق ويوازن املصالح الدينية واآلخر الديني قليات ة األقضيّ 

ن احلضور اإلنساين يف العرص احلديث، وحتقيق سالم سالم أدياين يف العامل، ومتكني الدين م

 بام يضمن استقرارها األمني واالجتامعي؟واملسيحّية أهيل داخل البلدان اإلسالمّية 

 ـ األسئلة الفرعّية 

 وللتوّصل للجواب عن السؤال املركزّي أعاله، تواجهنا أسئلة تفصيلّية، من أبرزها:

سالم؟ وكيف يمكن هلذه بني األديان يف املسيحية واإلصول العاّمة للعالقة ما هي األ ـ 1

داخل املجتمع الواحد وبني بناء عالقة آمنة صول العاّمة أن تؤثر ـ سلبًا أو إجيابًا ـ عىل األ

 لدينية وجمتمعاهتا؟ات اقليّ األ

وأصل صل العدل واإلنصاف، أصل الكرامة اإلنسانّية، وأكيف نفهم أصوالً من نوع: 

العالقات اخلارجّية،  جتمعات الدينية اخلاّصة، وأصل احلرب أو السلم يفحفظ القيم وامل

وغري ذلك من ونفي السبيل،  ، وأصل العلوّ اآلخر الدينيحسان يف التعامل مع وقاعدة اإل

 قواعد.صول والاأل

هل تؤثر الرؤية الكالمّية لكّل دين عىل توصيف أبناء الديانات األخرى؟ وهل يمكن  ـ 2

ة دينية أن تكون معرتفًا هبا يف فضاء ديني إسالمي أو مسيحي بحيث ترتك أثرها لرؤية تعّددي

عىل العالقات بني املسلمني واملسيحيّني؟ وعىل سبيل املثال، لو قلنا بالتمييز بني القارص 

واملقرّص، فهل يمكن أن نمّيز يف التعامل مع غري املسلم أو غري املسيحي بشكل خيتلف يف حالة 

 دفعه لإليامن بغري )الدين احلّق( عن حالة تقصريه أو ال؟قصوره الذي 

هل األصول الفلسفّية التعددية يف جمال املعرفة والنجاة يمكنها أن تساهم  وبتعبْي خمترص:

 بشكل ما يف تكوين عالقة خمتلفة مع األقلّيات تبعًا لتكوينها عالقة خمتلفة مع اآلخر عمومًا؟

واملسيحّيني بال اسم، م( 1984)مثال كارل رانر » تنفع هنا؟وهل الشمولّية الدينية يمكن أن 

وتأثري ذلك عىل بعض مقّررات املجمع الفاتيكاين الثاين يف العالقة مع األديان/مثال املرجع 



  

 .«يوسف الصانعي يف متييزه يف نجاسة غري املسلم بني القارص واملقرّص املعارص الديني 

لّيات ومنحها سعًة قائمة عىل محاية األقذاتّية راسخة ولّية أهل يشتمل الدين عىل رؤية  ـ 3

ّن هذا النوع من التعامل مع األقلّيات ليس مرّبرًا يف أّن املعطيات الدينية تعترب يف احلقوق أو أ

 رضورة؟الطق نالتعامل معه بم فيتمّ  وظريف، ّنه أمر مفروض وقهريأى عىل لقّ تنفسه لكنّه قد ي  

ات قليّ األاآلخر الديني يف االجتامع الواحد أو مع املنفتح مع  ثانية: هل التعاملوبعبارة 

ناتج عن منطق الرضورة القائمة أو هو قناعة عميقة يف التفكري الديني تفرضه النصوص الدينية 

 األّم؟

وسبب هذا التساؤل أّننا الحظنا أّن بعض املحاوالت تنطلق يف تكييف املفهوم احلديث 

عىل ا سس العناوين الطارئة والثانوّية من نوع قاعدة اإللزام وقواعد للمواطنة تكييفًا دينّيًا 

 الرضورة، ونظرّية التزاحم، واحلكم الوالئي، وحفظ النظام اإلسالمي وغري ذلك.

املعايري التي يقبل سالمّية؟ وما هي ة الدينية املسيحية واإلما هو مفهوم املواطنة يف الرؤي ـ 4

املواطنة عنده؟ وهل هناك رتب ودرجات للمواطنة يف الدين أو خول يف دائرة دفيها الدين ال

 ال؟ وملاذا؟

هل أّن معطيات الفقه اإلسالمي والقانون املسيحي هي معطيات زمنّية تارخيّية ينبغي  ـ 5

ختّطيها لبناء قواعد املواطنة احلديثة أو أهّنا معطيات ثابتة وأبدّية وكلّية ال يمكن الرتاجع عنها 

 ق الرضورة الزمنية املؤّقتة؟إال ضمن منط

 فرضّيات البحثـ  

إّن التعاليم األصلّية يف املسيحّية واإلسالم تعرتف  ـ الفرضيّة األصليّة للبحث هي: 1

باآلخر الديني ـ وبتوّليه مناصب عاّمة يف املجتمع ـ من خالل إيامهنا بقواعد كلّية من نوع: مبدأ 

مرشوعيّة ما ال يفيض إىل اإلرضار باهلوّية الدينّية  العدل، مبدأ العالقات السلمّية، ومبدأ

 اخلاّصة.

 فأمّهها: ،للبحث ةأّما الفرضيات الفرعيّ  ـ 2

إّن األصول والنصوص الدينّية املسيحيّة واإلسالميّة والقواعد الرشعيّة األّوليّة، ال  أ ـ

وليس فقط بالعنوان من احلقوق السياسّية بالعنوان األويل،  اً أيّ اآلخر الديني تستدعي سلب 



  

، بل هي تساعد عىل منحه ذلك من نوع: أصل تأليف القلوب، وأصل العدالة، وأصل الثانوي

الكرامة اإلنسانّية، وأصالة الصلح بني األديان، وغري ذلك، عىل اختالف يف درجات العطاء 

 .التي تقّدمها هذه األصول

ديني املسلم واملسيحي حول إّن العديد من االستنتاجات التي خرج هبا الفكر الب ـ 

ألقليّات، كان تنزياًل لقواعد عاّمة عىل مسار تارخيي، وليس اكتشافًا اآلخر الديني واموضوع 

 لقواعد رشعّية أصيلة وأصلّية.

واستتباعًا له، نفرتض أّن عدم القدرة عىل التمييز بني حمورّية القانون ذلك تأكيدًا لو

منح احلقوق  نّ أر يذه، كان السبب األساس وراء تصوّ  تنفوحمورّية جمري القانون ومتويّل 

وبالتايل هتديد هوّية أو وجود األكثرّية، السياسّية لألقلّيات يساوي هيمنة )الكافر( عىل املؤمن، 

ة لعمل دات قانونيّ ّما يف العرص احلديث الذي يمكن فيه بناء احلياة عىل القانون ووضع حمدّ أ

 تلقائّيًا.أو ترتاجع وقف سوف تزول فإّن خطورة امل ، السلطةمتويّل 

إّن غياب بعض األصول الكلّية األخالقّية والكالمّية عن جمال التنظري لبحث ج ـ 

األقلّيات، وحضور أصول أخرى كان هلا هيمنة، أّدى للخروج بنتائج غري صحيحة، وذلك 

أو التوّسع، من نوع أصل احلرابة، وأصل عدم املعاهدة مع اآلخر، وأصل اجلهاد االبتدائي 

 وغري ذلك، يف مقابل أصل العدل واإلحسان و..

لسنا بحاجة لفهم  ثانوي استثنائي قائم عىل منطق الرضورة، لتأصيل حقوق اآلخر  د ـ

 الديني )األقلّيات(، بل يمكن التوّصل لذلك ضمن سياق اجتهاد أّويل طبيعي.

اخلاّص، بل إّن االنتامء اجلغرايف  إّن مفهوم املواطنة ال ينحرص بمفهوم االنتامء الديني هـ ـ

 وغريه يمكن له أن يوّلد مفهوم املواطنة طبقًا لقوانني الدولة.

 مفروضات البحث وبنيته التحتيةـ  

ة ملوضوع صوالً حتتيّ متثل أمن الواضح لدينا مجيعًا أّن هناك سلسلة من القضايا التي 

 كها ملجاالهتا من نوع:ال نخوض فيها هنا بل نرت ، أو موضوعات جانبّية،البحث

التصّورات الكالمية الالهوتيّة لكّل من املسيحّية واإلسالم عن اآلخر ومنظومته  ـ 1

 الفكرّية.



  

األحكام الرشعّية والدينيّة يف الدين ني معًا، واملتصلة بالشؤون الفردّية أو بالعالقات  ـ 2

 ث وسائر األحوال الشخصّية.االجتامعّية اخلاّصة مثل الزواج والطالق والوصايا واملواري

املوضوعات املتصلة بحرّية ممارسة الشعائر والطقوس الدينّية ضمن املجتمع الديني  ـ 3

 اخلاّص.

 سوابق البحثمن ـ  

 ،سابقون مثل هذه املوضوعات يف ثنايا بحوث فقه اجلهاد عند املسلمنياللقد تناول العلامء 

كام فعل توما األكويني يف اخلالصة  ،نييّ عند املسيحدعة واهلرطقة وغريها بويف ثنايا مباحث ال

كام ال يعتمد جتديد النظر يف  ،الالهوتّية، لكّن جممل هذه البحوث كان داخلّيًا وال يعتمد املقارنة

بوصفها ضمن السياسة  ات لتكون حمورًا للدرس مستقالً قليّ ة األاملوضوع أو فصل قضيّ 

 .لدفاعّية، وإن كان ألصول فقه اجلهاد تأثري  فيهاالداخلّية للدولة وليست ضمن السياسة ا

 «أحكام أهل الذّمة»ومن أبرز الكتب القديمة هنا، والتي تتسم بطابع شمويل واسع كتاب 

وقد حّققه الشيخ الدكتور صبحي الصالح، وهو  البن قّيم اجلوزّية يف القرن الثامن اهلجري،

لدينيّة من خمتلف الزوايا، ويصنّف بأّنه من يستوعب خمتلف البحوث املتصلة بفقه األقلّيات ا

الكتب التي برز فيها موقف متشّدد نسبّيًا من األقلّيات الدينّية، وهو كتاب كبري صدر بنسخة 

 حمّققة يف جمّلدين.

س أال ب ،وشامل وبعضها مهمّ  ،املعصدرت جمموعة من األ ،يف العرص احلديث لكن

 :شارة ال غْياحلديث عن بعض النامذج منها من باب اإلب

الدكتور عبد الكريم لفقيه العراقي ل، «أحكام الذمينّي واملستأمنني يف دار اإلسالم»ـ  1

 .م(2014زيدان )

يعّد هذا الكتاب من أكرب وأوسع الكتب بسطًا وتفصيالً يف قضّية األقلّيات من وجهة نظر 

 .جامعة القاهرة يف م،1962وهو ُاطروحة دكتوراه لعام صفحات،  703اإلسالم، ويقع يف 

ة سنّية عراقية بارزة ومعروفة يف جمال الدراسات الرشعيّة، وقد عالج الكتاب وكاتبه شخصيّ 

بالتفصيل والتتّبع واالستدالل خمتلف قضايا األقلّيات من حقوق وواجبات ووظائف، يف 

ة، كام درس املجاالت السياسية واالقتصادية واملدنية والقضائيّة والتجارية واجلزائية واجلنائي



  

عالقاهتم مع الدولة وعالقاهتم الفردية مع األفراد، وقضايا العالقات الشخصّية كالزواج 

 والطالق والنفقة واحلضانة والوقف والوصية واإلرث وغري ذلك.

واليشء الالفت يف الكتاب أّنه درس يف آخره األوضاع احلقوقّية والقانونّية لألقلّيات يف 

ة، وهي: اململكة العربية السعودّية، والعراق، واجلمهورّية العربّية ثالث دول إسالميّة عربيّ 

 املتحدة )مرص وسوريا(.

يميل الكتاب بشكل عام ملنح األقلّيات مستوى عال  من احلقوق؛ لكنّه يف الوقت عينه ال 

يشعر بأّي حرج يف بعض التفاصيل واالختالفات بني املسلمني والذميّني يف جماالت خمتلفة، 

 ر لذلك رشعًا وعقالنّيًا أيضًا.وينظّ 

 ي شار إىل أّن هذا الكتاب ال يتعّرض كثريًا للمواقف الفقهيّة الشيعّية.

 الشيخ يوسف القرضاويلعالمة املرصي ل، «غْي املسلمني يف املجتمع اإلسالمي»ـ  3 ـ 2

 .م1977وقد صدر يف طبعته األوىل عام  ،م(1926)مولود عام 

بيعة العقائدية للمجتمع اإلسالمي، يدرس القرضاوي حقوق لطاث عن تتحدّ  مةدّ بعد مق

ة سالميّ  مناصب الدولة، وكذلك يبحث يف واجبات الدولة اإلن وتويّل يني يف العمل والتديّ الذمّ 

هل الذّمة من نوع دفع رضائب أض لواجبات فاع عنهم، ثم يتعرّ جتاههم، مثل محايتهم والد

دًا تارخيّيًا ملنهج القرضاوي رصيقّدم مشاعر املسلمني، ثم ق هبم كاجلزية واخلراج واحرتام علّ تت

ات عىل اإلسالم والتجربة شكاليّ بعض اإل غري املسلمني، ليختم بردّ جتاه سالم يف التسامح اإل

 سالمّية.اإل

ق يف الرؤية مجاالً غري موّسع وال معمّ إالكتاب صغري احلجم ال يتجاوز املائة صفحة، وهو 

دارة ىل صيغة عملّية إلقاربة اجلميلة التي هتدف للتوصل إمن املًا يمثل نوعلكنّه  ،االجتهادّية

 ة.ات يف منظومة الدولة الدينيّ قليّ ة األقضيّ 

 ،«سالمياإل ات الدينية واحلّل قليّ األ»خر حتت عنوان: آّن القرضاوي لديه كتاب أىل إيشار 

كثرّية التي عىل حقوق األ أكيدتساعيًا للحياول فيه معاجلة املوضوع بطريقة ثقافية وعرصّية، 

 قلّية.جيب عدم هضمها بحقوق األ

راشد مفّكر التونيس لل، «حقوق املواطنة، حقوق غْي املسلم يف املجتمع اإلسالمي»ـ  4

 .م(1941الغنويش )مولود عام 



  

يعترب هذا الكتاب من أهّم الكتب العربية التي دّونت يف العرص احلديث من ناحية طبيعة 

قعه يف اإلسالم السيايس املعارص، وكذلك من ناحية النتيجة التي يتوّصل إليها. إّنه املؤلف ومو

يعرتف بمفهوم املواطنة بام له من معنى كامل يف العرص احلديث، ويقّدم قراءة اجتهادّية 

الصورة الفقهّية التي طرحها الفقه اإلسالمي عن هذه القضّية. وقد  الكثري منللموضوع تغرّي 

 الذمام واالستئامن وتويّل الوظائف والعقوبات واحلياة االقتصادّية وغري ذلك. درس قضّية

م، يف عّز هنوض احلركات اإلسالمّية يف 1986إّن ميزة هذا الكتاب أّنه أهناه املؤّلف عام 

العامل العريب، وقد قّدم لطبعته الصادرة عن املركز العاملي الدكتور طه جابر العلواين عام 

م، ثم مجعت بعد 1984ان الكتاب يف األصل سلسلة حمارضات ا لقيت عام م، وقد ك1993

 ملجمل هذه العنارص. ؛ذلك. وقد اعترب هذا الكتاب يف غاية األمهية

ة لة الديمقراطيّ ان ومسأسات عّدة تتصل بقضايا حقوق اإلنابتّن الغنويش لديه كأيشار إىل 

الديمقراطية وحقوق »، «ة واملجتمع املدينمقاربات يف العلامنيّ »واملجتمع املدين، مثل كتبه: 

 ..«ةسالميّ احلريات العامة يف الدولة اإل»، «سالمسان يف اإلاإلن

 .م(1937)مولود عام  فهمي هويديلباحث املرصي ل، «يونمواطنون ال ذمّ »ـ  5

واخر الثامنينيات من القرن رجح أعىل األيف طبعته األوىل الذي صدر يعالج الكتاب 

التجربة والفكر  نّ عىل أكيد خيرج بالتأو ،سالمة يف اإلات الدينيّ يّ لقاأل ة  يّ قضالعرشين، 

ث عن عالقة ني، ويتحدّ ات بوصفهم مواطنيني حقيقيّ قليّ ة األسان قضيّ ني يكرّ سالميّ اإل

 .و غريهأف يسالم بالسشار اإلتة طبيعة انالعامل، وقضيّ ب املسلمني عموماً 

زمة العالقة والثقة أ منم( ـ 1996شيخ حمّمد الغزايل )ـ املعروف بتأثره بالوينطلق الكاتب 

زمة التي رست ـ برأيه وهي األ ،هم اليوم يف العاملريالتي باتت حتكم االرتباط بني املسلمني وغ

قباط يف مرص، وهو حياول ة نفسها يف مثل جتربة األات الدينيّ قليّ سلمني مع األىل داخل بالد املـ إ

ج ونينة للخرأة تكوين الصورة وبعث الطمدعاإة كبرية يف مسؤوليّ سالمي إلل الطرف ان حيمّ أ

 من املأزق القائم.

ر ديانّية، ولكنّه يفكّ أعة أو مقارنات موّس داخل ـ دينّية ة ليّ الاستد ال يعتمد الكتاب دراسةً 

 زمة بتفاصيلها القائمة يف العرص احلديث.ة األثم حياول معاجل ،بطريقة كلّية وعامة

ت االجتامعية بني املسلمني وغْي املسلمني يف الْشيعة اإلسالميّة واليهودّية العالقا»ـ  6



  

 .بو العينني بدرانأان للدكتور املرصي بدر، «واملسيحّية

صفحة، قضّية األقلّيات، ويكاد يكون  361م، يف 1995يدرس الكتاب الذي صدر عام 

يزة البحثيّة التي فيه هي اهتاممه قريبًا من كتاب عبد الكريم زيدان يف نوعّية املوضوعات، وامل

بالفقه الشيعي وأدّلته يف بعض املواضع، مستخدمًا أساليب الفقه املقارن عىل املذاهب، نظرًا 

لكون مؤلفه من املختّصني بالفقه املقارن، حيث كان رئيسًا لقسم الفقه املقارن يف املعهد العايل 

الفقه املقارن لألحوال الشخصيّة بني » للقضاء يف مرص، ولديه كتاب مستقّل حتت عنوان:

 ، وذلك يف حوايل ستامئة صفحة.«املذاهب األربعة السنّية واملذهب اجلعفري والقانون

ورغم أّن عنوان الكتاب يوحي باملقارنة األديانّية لكّن الكتاب نادر املقارنة عىل هذا 

نيس املسيحي يف قضايا املستوى، بل قلياًل ما يستحرض مواقف الفقه اليهودي والقانون الك

 األقلّيات.

روح اَّلل لباحث اإليراين الشيخ ل، «ىحقوق ووظائف غْي مسلامنان در جامعة اسالم»ـ  7

 .م(1968)مولود عام  رشيعتي

كرب قدر ممكن من أمع جلم ـ 2002ـ الذي صدر يف طبعته األوىل عام يسعى هذا الكتاب 

م عىل املستوى أي ئى اجلنائي واجلزاوة، سواء عىل املستات الدينيّ قليّ األق بفقه علّ تيا التي تاالقض

سابقة باهتاممه الوهو يتمّيز عن الكتب غري ذلك، وتصادي، االقم أ يساالجتامعي أم السيا

تفيد سصيل قواعد كليّة عاّمة ليأن يرشع من تأاول وهو حيبالفقه اإلمامي والرؤية الشيعيّة، 

ات الكثري من احلقوق، ويقّدم رؤية قليّ األ ومًا ملنحالكتاب عميميل وبحث. المنها يف ثنايا 

 ضية يف هذا السياق.ر نتيجة مل إىلن تتوّص أة وفكرية حتاول فقهيّ 

 يت:نالحظ اآل ،برز الكتب يف هذا املضامرأمن  ناٍت من خالل هذا العرض لعيّ 

أو ة يّ ات بشكل عام ومل يدرس احلقوق السياسقليّ ّن غالب هذه الكتب عالج قضايا األإ أ ـ

ها كتاب الدكتور زيدان، ولعّل أمهّ وإن تعّرض هلا، بشكل مرّكز ومستقّل، مسالة تويّل املناصب 

بشكل مرّكز وتويّل املناصب بينام نريد نحن يف هذا البحث أن ندرس احلقوق السياسّية 

 وموّسع.

ري ،بل ربام كّل ما عثرنا عليه يف هذا املضامر ،إّن أغلب هذه الكتب ب ـ أّي مقارنة  ال جي 

استنطاق النصوص جاهدين يف ، ونحن نحاول أن ن جري هذه املقارنة بني اإلسالم واملسيحّية



  

 املسيحّية األصلّية واملرجعّية يف هذا الصدد بحول اهلل تعاىل.

 منهغاية ة البحث والهمّيـ أ 

 ة هذا البحث:مهيّ أتكمن 

ات اليوم يف قليّ ة األّكله قضيّ يف اهتاممه بموضوع حيوي ومعارص خاّصة جلهة ما تش أ ـ

ق اني وغريهم يف مرص والعرحداث املتكّررة مع املسيحيّ ة قلق بعد األسالمي من مادّ ن اإلطالو

تعليق يران )حادثة ات يف بعض مناصب الدولة يف إقليّ ، وقضّية مشاركة األوسوريا ونيجرييا

نة يزد، وهو من األقلّية شورى مدياملنتخبني ملجلس عضاء األعضوّية سبنتا نيكنام، أحد 

عام يران، إيف  ديوان العدالة اإلدارية التابع للسلطة القضائيّة الزرادشتّية، وذلك من قبل

 (.م2017

وتزداد أمهّية املوضوع بدخول الفضاء اإلسالمي باْلصوص حّيز التجربة التطبيقيّة 

بني التجربة والثقافة يف أكثر من بلد يف العرص احلديث، والتداعيات التصادمّية  للْشيعة

 اإلنسانّية العاملية، هلذا يبدو األمر إشكاليًّا حيتاج لتفكري مضاعف.

تأثري القراءة السائدة عىل العالقات بني األديان تأثريًا سلبّيًا، ورضورة رصد يف حتليل  ب ـ

 البحث ملحاولة اخلروج بحّل ال يكون عىل حساب احلقيقة الدينية املنكشفة.

لكثري من الفقهاء وباحثي الفقه اإلسالمي ـ عىل غري مستوى اإلفتاء ـ هجران ا ج ـ

للبحوث املتعّلقة بقضايا العالقة مع غري املسلم، وخاّصة قضّية األقلّيات وحقوقها السياسّية 

واالجتامعّية، وهو ما وّلد ويوّلد يف تقديري نوعًا من ضمور الدرس االجتهادي اإلسالمي 

ّساسة مستبدالً النظر بمتابعة املتقّدمني، ويشهد ملا نقول أّن قضايا فقه إزاء هذه امللّفات احل

اجلهاد التي متثل أحد املداخل الرئيسة ـ كام سوف نرى ـ لبحث العالقات مع غري املسلمني 

بمن فيهم األقليات داخل املجتمع اإلسالمي.. مل حتظ باهتامم مناسب هلا حتى يف القرن 

ت والنضال ضّد االحتالل واالستعامر، وهو قرن الكثري من العرشين، وهو قرن الثورا

التصادمات التي وقعت بني املجتمعات املسلمة واملجتمعات الغربّية، ومع ذلك كان درس 

 اجلهاد أقّل بكثري من املتوّقع خاّصة يف الفضاء الشيعي.

الفكر الديني، من بل ات املهّمة التي تثار يف مقاشكاليّ وضوع واحدة من اإلل هذا امليشكّ  ـ د



  

، ما يعطيه أمهيّة ستدعي مقاربة جاّدةيقبل التيارات العلامنّية واحلقوقّية يف العامل، األمر الذي 

 .مضاعفة

يف ظّل غياب استفادة األديان من بعضها يف خرباهتا وتقويمها لنهج التعامل مع  د ـ ج ـ

إىل مرحلة أفضل، وهلذا سنسعى ـ  األقلّيات، بتنا بحاجة ماّسة هلذا األمر اليوم هبدف الوصول

 من خالل التعاون بني النصوص الدينّية اإلسالمّية واملسيحيّة ـ للتوّصل حللول مشرتكة.

العامل اليوم، هبدف  ة هتمّ ديانية يف قضايا حقوقيّ أاحلاجة لدراسات مقارنة هذا كّله يعني 

ن تقّدم للعامل ول يمكنها أإىل حلستفادة من جتارب بعضنا ومراكمة وجهات النظر للوصول اال

 يف العرص احلديث.

 ـ فوائد البحث 

 وبناًء عىل ذلك تظهر فوائد عّدة هلذا البحث:

، ة معارصةحتقيق تقارب يف الرؤية بني األديان فيام يتصل بقضايا حقوقّية إنسانيّ  ـأ 

يات املشرتكة واالقرتاب من حتقيق سالم  حقيقي وتعاون جاّد بني األديان، خاّصة يف ظّل التحدّ 

 .التي تواجهها

ء لعناوين ثانوّية ومنطق ودون اللجحتفر يف النّص الديني، ليّة وّ ممارسة قراءات أ ب ـ

 ل حللول يف قضايا احلقوق السياسّية لألقلّيات.بغية التوّص  ،احلاالت الطارئة

 منهج البحثـ   

 :هذا البحث بأّنهيتسم 

شكالّية هبدف إحياول دراسة قضّية ة عمليّة، وهو وله ثمرصييل تأسييس نظري، بحث تأ ـ 1

 .فضلأىل نتائج إق فيها، للوصول تنمية البحث العلمي املعمّ 

 التوليفي الرتكيبي، وهو الذي جيمع بني التوصيف والتحليل والنقد.املنهج يعتمد  ـ 2

زة يسعى جلمع معطياته ومواّده اخلام من النصوص والكتب واجلهود الفكرّية املنج   ـ 3

حتى الساعة، مستفيدًا من الكتب واملجالت الفكرّية والبحوث املنشورة يف العامل احلقيقي 

 واالفرتايض معًا، ضمن مساحة لغوّية متنّوعة )العربية ـ الفارسّية ـ اإلنجليزّية(.



  

نامط البحث من نوع: املطالعات يف هذا البحث قهرًا يف جوانب من أوسوف نخوض 

 .ّيةالتارخيّية، والتفسري

ساعيًا لتقديم ة األوىل معًا ة واملسيحيّ سالميّ يدرس النصوص اإلَياول أن بحث هنا الو

بل  ،ن يكون االجتهاد فيه حكرًا عىل املسلمأسالم ال ينبغي ّن اإلانطالقًا من قناعة بأ قراءة هلا،

فيها حكرًا تهاد جن يكون االأحيّة ال ينبغي ين جيتهد يف قراءة اإلسالم، واملسأيمكن للمسيحي 

عىل املسيحي؛ بل يمكن للمسلم أن جيتهد يف قراءة املسيحّية، فهذا ما سيثري قراءة األديان فيام 

 .بينها

ومنطلقي يف هذا األمر هو الطرح الذي قّدمه العالمة السيد حمّمد حسني فضل اهلل 

 الفهوم ب بنيقارِ باعتبارها دعوة ت   ،من الدعوة الجتهاد كّل طرف يف دين اآلخرم( 2010)

 .دق  وتفّك الكثري من الع  

 ـ خارطة البحث، الفصول واحملاور 

 هي: ،سوف ننظّم موضوعات هذا البحث ضمن فصول

وندرس فيه سلسلة من  ،«الكلّيات واملباحث العاّمة»وهو حتت عنوان الفصل األّول: 

 وذلك ضمن حمورين:املفاهيم واملداخل الرضورّية لفهم سياق البحث، 

ونتعّرض فيه لتبيني نقطة البحث ومسألته، وكذلك  ر األّول: موضوع البحث،املحو

إلشكالّية البحث الرئيسة، ولألسئلة املتفّرعة عن هذه اإلشكالّية، وكذلك منهج البحث، 

 وسوابقه، وفرضّياته، ومفروضاته، وأمهّيته، وفوائده، ونحو ذلك من القضايا.

املفاهيم األساسّية ذات الصلة  وهنا نتعّرف عىل ه،املحور الثاين: مفاهيم البحث ومصطلحات

مثل: الذّمة والذمام، اجلزية، ، املوضوعبعنوان البحث والتي تبدو رضورّية الفهم للدخول يف 

دار  حارب، أهل الكتاب واملرشكني و..،العهد واملعاهدة، االستئامن واالستجارة، احلرابة وامل

ذلك من املفاهيم التي يلزم للرضورة فهمها وجتليتها؛  احلرب ودار اإلسالم ودار الكفر، وغري

منعًا اللتباس املصطلحات وتداخلها، خاّصة بني الفكر الديني والفكر الوضعي القانوين 

                                              
؛ 24ـ  22حسني فضل اهلل، اإلسالم واملسيحّية بني ذهنّية الرصاع وحركّية اللقاء: ( انظر: حمّمد 1)

 .63واألستاذ غّسان تويني حياور العالمة السيد حمّمد حسني فضل اهلل: 



  

 احلديث.

اإلنساين : وهو حتت عنوان )املبادئ واألصول العاّمة يف العالقة مع اآلخر الفصل الثاين

 رص عىل أمّهها:ونقت ،(بني اإلسالم واملسيحّية

 

 :؟أو الكرامة الدينّية الكرامة اإلنسانيّة :مبدأـ  1

 .ـ نظرّية التكريم الذايت لإلنسان، بيان وتوضيح 1ـ  1

 األدّلة العقلّية والنقلّية عىل نظرية التكريم الذايت.أ ـ 

 .وقفات حتليل ومناقشة وتأّمل يف األدّلة العقلية والنقلية عىل التكريم الذايتب ـ 

 ـ نظرّية نفي الكرامة الذاتية لإلنسان وتكريس الكرامة املكتسبة بالدين. 2ـ  1

 األدّلة العقلّية والنقلية والشواهد العقالنّية والنصّية.أ ـ 

 .تاملناقشات واإلشكالّياـ ب 

 ، وتأثْيه عىل قضّية العالقة مع اآلخر الديني.نهائيالتقويم ـ ال 3ـ  1

 

 :فنصاالعدل واإلـ مبدأ  2

                                              
( سوف نستخدم يف هذا البحث أسلوب بناء األصول واملبادئ، ثم تنزيلها عىل الوقائع واملوضوعات 1)

ألّن طبيعة هذه املوضوعات املختارة )احلقوق السياسّية/تويّل املناصب املستهدفة بالبحث؛ وذلك 

العاّمة( عادًة ما ال نجد نصوصًا مبارشة يف بعضها عىل األقّل، وهلذا نحن بحاجة لتأصيل القواعد بغية 

تنزيلها، إىل جانب النصوص واألدّلة اخلاّصة متى توّفرت، وهي طريقة قانونية عرصّية معتمدة، 

 ـ يف احلقيقة ـ يف البِنيات التحتّية هبدف الوصول إىل نتائج يف الطابق الفوقي والعلوي.فالبحث 

( ندرس هنا جمموعة من القواعد الكلّية احلاكمة عىل جمال عالقات اإلنسان بأخيه اإلنسان برصف 2)

ا الفصل يف النظر عن أّي عامل إضايف مثل الدين أو القومّية أو اللغة أو نحو ذلك. وتكمن أمهّية هذ

أّنه يعطيني الفضاء الديني احلاكم عىل املجال العالئقي بني البرش برصف النظر عن املوضوع الديني 

 نفسه.

( يبحث هذا املحور يف تقويم اإلنسان دينّيًا بني املسيحّية واإلسالم، وأّن النصوص الدينّية هل تعترب 3)

وج عن كونه مكّرمًا حمرتمًا حيتاج ملرّبر، أو أّن اإلنسان اإلنسان بام هو إنسان مكّرمًا أو ال، ومن ثّم اخلر

 بام هو إنسان غري مكّرم وأّن تكريمه حيتاج ملرّبر من نوع إيامنه أو عمله الصالح أو مها معًا؟

( هو أصل يقّرر أّن القاعدة يف التعامل مع اآلخرين هي العدالة واإلنصاف بمفهومهام العقالئي 4)
 



  

نيّة )العدالة باحلّد أصالة العدالة بوصفها قانوناً حاكاًم عىل النصوص الدي ةـ نظريّ  1ـ  2

 راسة وتقويم.االعىل(، د

)العدالة  صالة العدالة بمثابة قانون حاكم فيام ال نّص دينيّاً فيه باْلصوصأـ نظرّية  2ـ  2

 ، دراسة وتقويم.بحّدها األدنى(

 عدالة:توابع قاعدة الـ  3ـ  2

القاعدة األخالقّية الذهبّية بني اإلسالم واملسيحيّة، وتأثريها عىل العالقات بني  ـ 1ـ  3ـ  2

 األديانّية.

 قاعدة الرّب واإلحسان.ـ  2ـ  3ـ  2

 

الفصل الثالث: وهو حتت عنوان )املبادئ واألصول العاّمة يف العالقة مع اآلخر الديني بني 

 رص عىل أمّهها:ونقت ،اإلسالم واملسيحّية(

 .ـ مبدأ احلرب واملواجهة أو الصلح والسالم 1

                                                                                                                     
وء هذا األصل ما هي طبيعة العالقة التي ستتكّون مع اآلخر غري املؤمن )مسلاًم اإلنساين، لنعرف يف ض

 أو مسيحّيًا تبعًا للعقيدة املختارة(.

أحبب »ويلحق هبذا األصل ما ي عرف بالقاعدة األخالقّية الذهبّية املوجودة يف األديان املختلفة، وهي 

أمهّية هذا األصل ـ عىل فرض إثباته منهجًا يف وتظهر «. لغريك ما حتّب لنفسك، واكره له ما تكره هلا

االستنباط الديني ـ يف كونه قد يفرض تعديل فهم النصوص الدينّية املخالفة له، إّما عرب تقييدها أو 

عرب فرضها تارخيّيًة زمنية ظرفّية، وهلذا يذهب بعض املؤمنني بتقّدم األخالق عىل الدين ـ مثل الدكتور 

 تقييد هذه األحكام األخالقّية العقلّية ملفادات النصوص الدينّية. أبوالقاسم فنائي ـ إىل

( ندرس هنا جمموعة من القواعد الكلّية احلاكمة عىل جمال عالقات اإلنسان باآلخر املختلف معه دينّيًا، 1)

وهذا يعني أّن هذا الفصل يضيف عاماًل جديدًا هو الدين، بينام الفصل الثاين مل يكن عندما يدرس 

القات يأخذ بعني االعتبار أّي عامل إضايّف من هذا النوع، وهذا ما جيعلنا ننطلق يف مسريتنا من الع

 األكثر سعًة إىل األضيق، وصوالً لتحديد املوقف يف موضوع البحث.

( ندرس هنا أّن األصل يف عالقات املسلم بغري املسلم أو عالقات املسيحي بغري املسيحي، هل هو 2)

أو السلم والتعايش، وهل القاعدة هي املواجهة العنفّية أو ال؟ وهنا يظهر مفهوم  احلرب واملواجهة

 اجلهاد االبتدائي الدعوي يف اإلسالم، كام يظهر اجلدل حول النضال العنفي وغري العنفي يف املسيحّية.



  

 .ـ مبدأ العلّو والتفّوق عىل اآلخر الديني 2

 .الدينية التوالف القلبي يف مقابل أصالة الكراهيةـ مبدأ  3

 ويتبع هذا املوضوع أو يتضّمن:

 .ةحفظ اهلوّية الدينيّ مبدأ أ ـ 

 مبدأ الوالء والرباء. ب ـ

 .معذورّية اجلاهل أو أصالة اخلالص والنجاةمبدأ  ج ـ

 .اآلخر الدينيالذمام يف مواطنة مبدأ أصالة املواطنة أو ـ  4

اآلخر الديني وتويّل املناصب العاّمة، قراءة مقارنة يف ضوء »حتت عنوان  وهو: رابعالالفصل 

 .«القواعد الكلّية العاّمة واألدّلة اْلاّصة

                                              
هيمنة أو  ( يطلق عىل هذا املبدأ اسم: قاعدة نفي السبيل، أي علّو املؤمن عىل غريه، وهو يعترب أنّ 1)

سيطرة أو سلطة غري املؤمن عىل املؤمن مرفوضة من حيث املبدأ، وهو من أقرب املبادئ ملوضوع بحثنا 

 يف احلقوق السياسّية وتويّل مناصب الدولة.

( يقصد هنا من هذا املبدأ اجلواب عن السؤال اآليت: هل القاعدة يف التعامل مع اآلخر الديني هي 2)

ط التعايش ـ بمعنى أّن املطلوب أن تكون قلوب املؤمنني قريبة من قلوب تقريب القلوب ـ وليس فق

غري املؤمنني من غري املعتدين واملحاربني والسعي جلعل قلوب اآلخرين تألفنا وحتّبنا برصف النظر عن 

املوضوع الدعوي والتبشريي أو أّن مفهوم تأليف القلوب مفهوم خاّص ضّيق ال يمكن من خالله 

اّمة عن طبيعة العالقة مع اآلخر الديني؟ وعىل املقلب اآلخر: هل ثّمة قاعدة اسمها تكوين صورة ع

 أصالة الكراهية ونرش الغلظة والكره واحلاجز النفيس بني أتباع الديانات أو ال؟

( هو تأصيل كالمي الهويت يستوعب املقاربة اإلسالمّية واملسيحّية، هيدف لتغيري صورة اآلخر يف 3)

ينّية، وسحب شيطنته وتفّهم موقفه، ونريد باإلشارة هلذا املبدأ ـ لو صّح ـ أن نعرف هل املخّيلة الد

يمكن لتغيري الصورة عنه اعتامد منطق خمتلف يف العالقة واملواطنّية أو أّن هذا شأن ذايت ا خروي ال 

 قاهتا؟ينبغي خلطه بمجال القضايا القانونّية والرشعّية وتنظيم شؤون اجلامعة املؤمنة يف عال

، وليست تابعة النتامء، بينام أصالة املواطنة 4) ( أصل الذمام يعني أّن مواطنّية غري املسلم مثاًل تابعة لعقد 

تعترب أّن مواطنّية غري املسلم كمواطنّية املسلم تابعة لالنتامء لألرض والتاريخ واملجتمع اإلنساين 

غ ها ودائرهتا ودالالهتا يف قضّية املحيّل. ويف هذا البحث ندرس قاعدة اجلزّية والصَّ ار من حيث مفهوم 

املواطنة. ويف ضوء هذا املبدأ ندرس أيضًا تصنيف غري املسلم إىل أهل كتاب وغريهم، ومتييز املوقف 

 منهم تبعًا هلذا التصنيف، ومدى صّحة هذا التصنيف وتأثريه يف قضايا املواطنة واألقلّيات.



  

 م البحث إىل حمورين:نقّس يف هذا الفصل 

 .تنزيل مقتضيات القواعد العاّمة يف العالقات اإلنسانية واألديانّية ـ 1

 .دراسة األدّل اخلاّصة واملتفّرقة ـ 2

 

 .اخلامتة

 .فهرست املصادر

 مفاهيم البحث ومصطلحاتهمن احملور الثاني: 

 حن نشري باختصار ألمّههانها البحث، ونمّ ضلحات الرئيسة التي تثّمة جمموعة من املصط

؛ ألّن العديد منها فيه مباحث مطّولة يف تفسريه وحتليله ستأيت داخل بتوضيح بسيط متداول

 :هذا الكتاب

نمط  من التفكري والسلوك يصبح فيه أتباع الديانات األخرى  االعرتاف باآلخر الديني:ـ  1

                                              
 لفصلني السابقني.( والتي تّم التوّصل إليها يف ا1)

 ( أي التي يمكن أن تتصل بخصوصّية تويّل املناصب وما له عالقة باحلقوق السياسّية.2)

( نعرض فيها ملسرية البحث والنتائج التي توّصلنا إليها يف القواعد عىل أنواعها، ثم النتائج التي وصلنا 3)

توّقع أن تغّطي النتائج التي سوف نصل إليها يف موضوع احلقوق السياسّية وتويّل املناصب العاّمة، وي

 إليها جمموعة من القضايا من نوع:

 أ ـ حّق تويّل املناصب املختلفة يف الدولة والسلطات الرسمّية وشبه الرسمّية.

 ب ـ حّق املشاركة يف االنتخابات والتأثري عىل نتائجها.

 وشكل هذا احلّق.ج ـ حّق الترّصف يف األموال العاّمة وبيت املال وخزينة الدولة، 

د ـ حّق التأثري يف سلب سلطة أحد من أبناء األكثرّية عن موقعه، كام يف حّق عزل رئيس اجلمهورّية عىل 

سبيل املثال من قبل نواب الربملان الذين ال ينتمون لألكثرّية ولو من خالل ضّم أصواهتم ألصوات 

 أخرى يف األكثرّية.

 التدّخل يف حماسبة املخالفني للقانون فيها من أبناء األكثرّية.هـ ـ حّق الرقابة عىل أجهزة الدولة و

 و ـ حّق املشاركة يف الشورى امللزمة لويّل األمر أو حتى الشورى غري امللزمة.

ز ـ حّق تشكيل مجعّيات وأحزاب سياسّية ومدنّية حتظى بنفوذ وتأثري يف احلياة السياسّية والعاّمة، والقيام 

 تأثري من نوع التظاهر أو الضغط السيايس وغري ذلك.بنشاطات سياسّية ذات 



  

حتفظ هلم احلقوق االجتامعّية ـ خاّصة اإلبراهيمّية ـ حمّل احرتام وقبول وتقدير، بحيث 

والسياسية بحّد معقول، فاالعرتاف باآلخر أصل أخالقي معريف تتبعه نتائج يف السلوك 

 والتعامل.

باتت تعّد اليوم من األفكار األساسيّة يف الدراسات النفسيّة  «Othernessاآلخر »وفكرة 

ن كّل ما هو مستقّل عن خاّصة يف الظاهراتّية، وهي تعرّب ع وعلوم االجتامع والفلسفة،

، «اآلخر»ت عرف من خالل  «الذات»، لكّن معرفته جزء أساس من معرفتها، بل إّن «الذات»

وهلذا فتفسري الذات يقوم فيام يقوم عىل تفسري اآلخر ومعرفته، فاآلخر جزء مكّون للهوّية 

 االنفتاح عىل الذاتّية. وفكرة اآلخر اختذت شكلني يف العامل احلديث: شكل إجيايب يقوم عىل

اآلخر، وشكل سلبي يقوم عىل التاميز عنه والنظر بدونّية إليه، وهو ما مارسه االستعامر مع 

 الشعوب األخرى وفق رؤية فلسفية خاّصة.

مسؤولّيات  يتوالها الفرد أو اجلامعة بحيث يمكنهم عربها  ـ الوظائف واملناصب العاّمة: 2

 دارة.إدارة املجتمع أو املشاركة يف هذه اإل

وال نقصد من هذا العنوان الوظائف التابعة للدولة باخلصوص، وإن كانت أغلب املناصب 

العامة هي مناصب تابعة للدولة ومؤّسساهتا، بل ما هيّمنا هنا طبيعة العمومّية يف الوظيفة من 

 حيث كوهنا تدخل يف نوع  من الوالية عىل املجتمع أو رشحية منه.

مصطلح يراد به يف العادة أهل الكتاب الذين يعيشون حتت  لذّمة:ـ الذّمة/الذمام/أهل ا 3

 سلطة النظام اإلسالمي يف مقابل احرتامهم لقوانني املجتمع املسلم ودفعهم اجلزية.

غري املسلمني من الذين هلم كتاب ساموي، واملقدار املتيّقن منهم يف الفقه  ـ أهل الكتاب: 4

من الفقهاء يلحقون هبم املجوس، وبعضهم ي لحق  اإلسالمي هم اليهود والنصارى، وكثري

الصابئة، وبعض  قليل يعّمم ملطلق من ثبت أّنه نزل عليهم كتاب ساموي، ولو مل يكونوا من 

 هذه الطوائف األربع.

 ويف مقابل هذا العنوان يطلق عادًة عنوان املرشكني والوثنيني الذيي ال كتاب هلم.

لدولة عىل املواطنني من األقلّيات الدينّية مقابل محايتهم رضيبة مالية تفرضها ا ـ اجلزية، 5

 وبقائهم يف املجتمع دون أن يتعّرضوا ألّي أذى، بل يامرسوا حياهتم بشكل طبيعي.



  

اتفاق يقع بني الدولة وخصومها يف سياق وقف احلرب أو االتفاق  ـ العهد واملعاهدة: 6

ت احلسنة بني الطرفني ولو بنسبة معيّنة. عىل صيغة معيّنة حتافظ عىل بقاء السالم والعالقا

وعادًة ما ي طلق هذا املصطلح ويراد به العالقات اخلارجّية، دون العالقة بني الدولة ورعاياها 

 من األقلّيات الدينّية.

 فراد رعايا الدولة املعادية التي بينهاأيقع بني املسلمني وأحد اتفاق  ـ االستئامن واإلجارة: 7

 ة.دحمدّ  ةالبالد اإلسالمّية ملّدة زمنيّ إىل  اآلمن دخولمن الن بحيث يتمكّ ، حربسلمني امل

والفرق بني الذّمة واجلزية واالستئامن أّن األّول ني عقود تقع بني الدولة والرعايا، بينام 

 .األخري يمكن فرضه يف عالقات األفراد املسلمني بغريهم

سالم أو هدات سلمني معاليس بينه وبني املهو اآلخر الديني الذي  ـ احلرابة واملحارب: 8

 امن.ئستاعقود ذّمة أو 

اإلسالمي تعرّب عن مصطلحات موروثة يف الفقه  ـ دار احلرب ودار اإلسالم ودار الكفر: 9

من عليها يدار احلرب فهي تعبري عن البالد التي هي و الكفر، وأّماالبالد التي حيكمها اإلسالم أ

 .دون املعاهدين للدولةن وار املحاربالكفّ  عادةً 

                                              
 (.123)الفرق رقم:  737ـ  736: 3( انظر: القرايف، الفروق 1)





 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 لثانيالفصل ا

 املبادئ واألصول العاّمة

 يف العالقة مع اآلخر اإلنساني
 





 
 

 

 
 

 

 ندرس يف هذا الفصل:

 ـ مبدأ الكرامة اإلنسانّية ودورها يف العالقات اإلنسانّية. 1

 .ةـ مبدأ العدل واإلنصاف، ودوره يف العالقات اإلنسانيّ  2

 عدل:ـ توابع قاعدة ال 3

 أ ـ القاعدة الذهبّية األخالقّية )احبب لغْيك ما حتّب لنفسك..(

 سان لآلخرين.ـ قاعدة الرّب واإلحب 

 





 
 

 

 

 

 

 متهيد

ة العاّمة يف العالقات اإلنسانّية ـ يّ لالبحث يف هذا الفصل سوف يدور حول القواعد الك

 اإلنسانّية، وسوف ندرس أربعة قواعد هي:

 ّية.ـ قاعدة الكرامة اإلنسان 1

 ـ قاعدة العدالة. 2

 ـ القاعدة األخالقّية الذهبّية أو أحبب لغريك ما حتب لنفسك. 3

 ـ قاعدة الرّب واإلحسان 4

 وسنعترب القاعدة الثالثة والرابعة من توابع قاعدة العدالة.

فهي تتطّلب  ومن الطبيعي أّننا هنا لن نبحث بالتفصيل املوّسع يف القواعد األربع هذه،

فية وواسعة، لكنّنا سنحاول يف الوقت عينه أن ن عطي البحث  حّقه ما أمكن، بغية دراسات شا

وحقوقه  «اآلخر الديني»التوّصل ـ بطريقة استداللّية ـ للنتائج التي نريد بناء موقفنا العام من 

 السياسّية وتوّليه املناصب والوظائف العّامة.. عليها.

 ومن اهلل نستمّد العون والتوفيق.





 
 
 
 
 

 

 حملور األّولا

 مبدأ الكرامة اإلنسانّية

 ودورها يف بناء العالقة مع اآلخر الديين

 متهيد

من الواضح أّن العالقة بني الكرامة واحلرمة اإلنسانّية من جهة وحقوق اإلنسان من جهة 

عن اإلنسان من حيث التكريم ـ يف املسيحيّة واإلسالم ـ وحمكمة، فتصّورنا  ثانية، وثيقة  

رتك تأثريًا كبريًا يف تصّورنا حلقوقه املرشوعة، وهبذا يتصل بحث الكرامة اإلنسانّية رمة يواحل  

األقلّيات الدينيّة؛ ألّن احلديث عن معيارّية اإلنسانّية يف التكريم، ومن اآلخر الديني وببحث 

نرى  األقلّيات، وسوفاآلخر الديني ومن  ّم احلقوق، البد له أن يرتك تأثريًا ما يف موقفنا منث  

أّن املوقف من الكرامة واحلرمة اإلنسانّية يرتك تأثريًا أيضًا عىل قضّية من نوع: أصول العالقات 

 الدولّية يف اإلسالم واملسيحيّة.

املفهوم القريب جدًا، وربام أو  (Human Dignityواحلديث عن الكرامة اإلنسانّية )

التي سوف نشري إليها أثناء هذا البحث ـ  احلرمة واالحرتام، يبدو أّنه ـ بالصورةاملتامهي معه: 

ويف تقديري فإّن  .يف الفقه اإلسالمي، بل ويف األدبّيات اإلسالميّة واملسيحّية عاّمة عهد   حديث  

التي  رمته يف الثقافة العرصّيةهذا املصطلح جاء بتأثري من مفهوم كرامة اإلنسان وحّقه وح  

املي حلقوق اإلنسان وما تاله من إعالنات يف اإلعالن العنجحت يف إقحام هذا املفهوم 

يف العديد من دساتري بلدان العامل منذ العقود األوىل يف القرن العرشين ومواثيق ومؤّسسات، و

، وكذلك يف عمل الكثري من املحاكم العاملية والبارزة ومواقفها، خاّصة يف الدول وإىل اليوم

 .األوروبّية خالل العقود القليلة املاضية

اإلسالم أو املسيحيّة  املتبنّون هلذه املفردة/املصطلح أن يقّدموا رؤية  املتدّينون استهدف وقد 

 الذي تطرحه احلضارة احلديثة.تقريبًا يف املفهوم عينه 



  

مل تظهر يف اللغات األوروبّية إال حدود  «الكرامة اإلنسانّية»هذا، وثّمة من يعتقد أّن مفردة 

 .م1155عام 

لنصوص الرتاث اإلسالمي واملسيحي توضح لنا أّن مفردًة من هذا النوع  إّن نظرة خاطفة

ال نتأّكد من تطابقها مع املفهوم احلديث  غْي موجودة إال نادرًا جدًا وبمناسبات أو معانٍ 

بدأ هذا النوع من املفردات بالظهور إال يف القرن العرشين، وقبل ذلك أنت جتد يوال  للكلمة،

 : حرمة املؤمن، وحرمة املسلم، وغري ذلك.تعابري خمتلفة من نوع

ينطلق من ـ رغم النقاش يف وجود تعريف دقيق هلا إىل اليوم ـ واملفهوم احلديث هلذه الكلمة 

مدارّية اإلنسان، بمعنى أّن اإلنسان بام هو إنسان يصبح حمرتمًا ومكّرمًا، فيكفي أن يكون إنسانًا 

وال حيتاج ألّي صفة أخرى إضافّية حليازة هذا لكي يستحّق جممل هذه احلقوق والتكريامت، 

القدر من احلقوق العاّمة، فأن تشعر بالكرامة اإلنسانّية معناه أّن كونك إنسانًا يمنحك ذلك، 

ضم هذه احلقوق در أو هتأو قومّية أو حزب أو غري ذلك؛ فال هت   إىل أّي دين  انتميت أو مذهب  

 ختالف الديني والعرقي واللوين وغريها.واحليثّيات التكريمية العاّمة ملجّرد اال

فاحلقوق الطبيعّية  وتتصل جذور فكرة احرتام اإلنسان بام هو إنسان بفكرة احلقوق الطبيعّية؛

بني الطبيعة واحلّق، ومن ثّم فذات الطبيعة تستدعي هذه احلقوق، وليس أمرًا  تفرض عالقةً 

 آخر، من فكر  أو سلوك  أو عمل.

ة والكرامة اإلنسانّية ال تعني عدم سلب بعض األفراد بعضًا من هذه لكّن احلقوق الطبيعيّ 

رمّية أو فاحلّق يف احلرّية يمكن أن ي سلب لسبب  من األسباب اجل   احلقوق نتيجة سلوٍك ما،

غريها، من نوع محاية حّق النوع نفسه، وهذا معنى أّن احلرّية تقف عند حدود اآلخرين 

انّية ال تعني إلغاء القانون وال العقوبات وال عدم التقييد، بل وحقوقهم، ففكرة الكرامة اإلنس

هي تسمح بذلك يف إطار حفظ الكرامة اإلنسانّية أيضًا؛ ألّن أّي تكريم يمكن أن ي فيض إىل 

لإلنسان بام هو إنسان، بل يولد  عكس تكريم اإلنسان وإهدار حقوقه املرشوعة فليس بتكريم  

د ليس بمعزل عن اإلنسان النوع أو سائر األفراد، وهذا ما يفرض ه؛ فاإلنسان الفره داخل  نقيض  

، بل لو أبيت  عن تواشجًا عجيبًا بني حّق الفرد وحّق اآلخرين لتحقيق مفهوم الكرامة اإلنسانّية
                                              

( انظر: آسيا شكريب، الكرامة اإلنسانّية يف املسيحّية واإلسالم واملواثيق الدولّية، دراسة حتليلّية مقارنة، 1)

 م.2017، عام 138: 42جمّلة املعيار )اجلزائر(، العدد 



  

ذلك ربام يمكن القول: ليست الذاتية هنا ذاتيّة واقعية ال تنفّك، عىل طريقة الذايت يف الربهان 

السفة، بل هي ذاتية اعتبارية أخالقّية تستدعي نتائجها ما مل حيكمها قانون عند املناطقة والف

 أخالقي واعتباري آخر.

وعليه، فإذا أردنا أن ندرس مبدأ الكرامة اإلنسانّية فعلينا حتليل هل اإلسالم أو املسيحيّة 

احلّد من ومن ثّم البحث عن مرّبرات  يؤمنان بأّن اإلنسان بام هو إنسان َيظى بتكريم أو ال؟

 كرامته الفردّية لصالح الكرامة العاّمة التي هي عبارة عن كرامة سائر األفراد مثالً.

 ،واسع بحث   ةسانيّ نوهو أّن بحث الكرامة اإل ،مهمّ  لكّن قبل أن نرشع البّد يل من توضيح  

ني ستقّلة، لكنّ م دراسةً استيعابه قد يتطّلب بام ة، عصالت بجوانب متنوّ وشبكة وله تفريعات 

تاركًا  ،صل القضيّةر حول أبتصوّ لخروج ل واملحورّية؛ رّكز عىل اجلوانب الرئيسةهنا سوف أ

 آخر. التفاصيل والتوسعة ملجال  

 يف األديان مستويان ملفهوم الكرامة اإلنسانّية

عندما ندرس فهم اإلسالم واملسيحّية للكرامة اإلنسانّية، فإّننا نالحظ أّن البحث يقع عىل 

 ويبدو من بعضهم اْللط بينهام:مستويني، 

 أ ـ املستوى التكويين للتكريم

بمعنى أّن األديان هل تنظر لإلنسان  املستوى األّول: املفهوم التكويني للكرامة واالحرتام،

ه عىل أّنه قد حظي بمزيد تكريم واحرتام من الباري تعاىل مقارنًة بسائر من حيث تكوين  

 أو ال؟ اخللق أو بالنظر إىل ذاتهالعنارص التكوينّية املوجودة يف 

يله عىل سائر املخلوقات ويف هذا املستوى تتّم دراسة تكريم اهلل لإلنسان من حيث تفض  

كاحليوانات والنباتات واجلامدات، وكذلك من حيث تسخري العامل له، وكذلك من حيث وافر 

كة لو ثبت، وكذلك من الرزق الذي يقّدمه اهلل سبحانه له، وكذلك من حيث تفضيله عىل املالئ

حيث خلق طاقات وإمكانات وصفات جسدّية وعقلية ونفسّية فيه متثل متّيزًا له عن غريه بام 

يمنحه استعدادًا للرتّقي عىل خمتلف الصعد، وكذلك من حيث توفري جمال اخلالص له بفتح 

ب عنه رغم أبواب اجلنان له لو أراد الدخول إليها واخللود فيها، وكذلك من حيث رفع العذا



  

، وهذا كّله له نصوص وشواهد يف الكتاب املقّدس والقرآن استحقاقه أحيانًا وغري ذلك

 .الكريم

ويف هذا املستوى للتكريم نحن ال ننظر إىل أّي جانب اعتباري أو قانوين دنيوي، وال 

قة نستهدف مبارشًة الوصول إىل مرجعيّة قانونّية تتصل بقضايا اإلنسان، بل نريد أن نرصد عال

اهلل باإلنسان من حيث تعامله التكويني االحرتامي معه عرب التاريخ، فإذا كّرم اهلل البرش بأن 

تكويني وهو يف نفسه ليس مقصودًا لنا، إّنام املقصود هو  منحهم عقوالً للتفكري فهذا شأن  

 سيأيت. املستوى الثاين الذي ربام حياول بعض الباحثني االستناد فيه إىل املستوى األّول كام

 ب ـ املستوى القانوني االعتباري للتكريم

ويف هذا املستوى الذي  املستوى الثاين: املفهوم القانوين واالعتباري للكرامة واالحرتام،

 نا احلقيقي هنا، البد من دراسة هل أّنه من الناحية القانونية واالعتبارّية، يعترب اهلل  يمّثل مقصود  

مًا حمرتمًا ال جيوز العدوان عليه أو التمييز بينه وبني غريه يف من حيث هو إنسان مكرّ  اإلنسان  

املكانة واحلقوق واالحرتام إال بمرّبر إضايف يصلح لسلبه قيمًة ما أو ال؟ ومعنى ذلك أّنه لو 

فرضنا أّننا نظرنا إىل اإلنسان بام هو إنسان، ورصفنا النظر عن دينه وعقيدته سلبًا أو إجيابًا، 

 ل عن تلك األمور، وفرضناه موجودًا بمعزل عنها، فهل هو حمرتم أو ال؟وتصّورناه بمعز

سالم يرى اإلنسان مكّرمًا ِبذا املعنى، فهذا يعني أّن ّن اَّلل سبحانه يف املسيحّية واإلفإذا قلنا بأ

برصف النظر مجيع البْش من حيث املبدأ يولدون متساوين يف املكانة واحلرمة واحلقوق األولّية، 

وأّن م وعقيدهتم ولوَّنم ولغتهم ومناطقهم ووظائفهم وعمرهم وجنسهم وغْي ذلك، عن دينه

ة أو كلّية حيتاج إىل مرّبر قانوين وأخالقي، مثل سلب أحدًا منهم شيئًا من ذلك بصورة جزئيّ 

سلبه حّق احلياة، فهذا حيتاج ملرّبر قانوين وأخالقي يسمح لنا بذلك، فإذا مل نعثر عىل هذا املرّبر 

مفهوم ، نحو «التشييئي»، وهبذا تتخّطى نظرتنا لإلنسان املستوى البيولوجي كن لنا ذلكمل ي

، يمثل أساسًا لسلسلة قوانني ومواقف، اعتباري إحسايس أخالقي حقوقي ووجداين إضايف

وهلذا تقّدم احلديث  يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان عن الكرامة اإلنسانّية عىل احلديث عن 

 .ان ذاهتا؛ نظرًا لكون مفهوم الكرامة هو األصل الذي تقوم عليه تلك احلقوقحقوق اإلنس

مرجعي يف قضايا اإلنسان، وهو أصالة  ومن الطبيعي هنا أن ينتج عاّم نقول تأسيس أصلٍ 



  

ىض األصل أّنه حيظى بكّل خصوصيّات التكريم واحلرمة، إال ما خرج بالدليل، تفمق التكريم،

 لذي يمكن أن خيرج به مبدأ الكرامة اإلنسانّية.ز املهم اوهذا هو املنج  

 خطوات فهم قانون الكرامة يف املسيحّية واإلسالم

 لكن لفهم هذا األصل وحدوده، نحن بحاجة إىل طّي مراحل:

فام معنى كلمة  املرحلة األوىل: يف فهم رؤية اإلسالم واملسيحيّة للكرامة واحلرمة وحدودمها،

سري اللغوي للكلمة؛ إذ قد ال نجد ـ مثاًل ـ نّصًا يف القرآن أو الكرامة؟ وال نقصد هنا التف

الكتاب املقّدس يستخدم هذه املفردة لتأسيس أصل قانوين اعتباري أخالقي، بل هدفنا رشح 

هو احلرّية الفردية الشخصّية مفهوم الدين لكرامة اإلنسان، فهل يعترب أّن سلب اإلنسان حّق 

و أّنه ليس داخالً أصاًل ضمن مفهوم كرامة اإلنسان؟ وهل أحال لكرامته فيحتاج ملرّبر أ هدر  

اإلسالم أو املسيحّية فهم مقولة الكرامة واحلرمة إىل العقل اإلنساين أو إىل العرف أو نحو ذلك 

 أو ال؟

قد ال يتوافق الفهم فوهذا يعني أّننا عندما نقول بمبدأ الكرامة يف اإلسالم أو املسيحّية 

ي مع الفهم الوضعي احلديث يف قضّية الكرامة، فربام يعترب الفهم الوضعي املسيحي واإلسالم

احلديث حّق اإلنسان يف حرّية اختيار هوّيته اجلندرّية أو ممارسته للحياة املثليّة نوعًا من الكرامة 

إذا سلبناه إّياها فنحن نخّل بكرامته وحرمته ونعتدي عليه، بينام يعترب اإلسالم ـ فرضًا ـ ، وله

ّن سلب هذه احلرية هو محاية لكرامة اإلنسان من األّول، وهذا ما يفرض التنظري ملفهوم كرامة أ

 اإلنسان يف األديان حتى من الزاوية االعتبارّية لو ثبت أّن األصل فيه التكريم.

يؤّكد لنا أّن اإلنسان قد  ؛ ألّنهسأعطي مثاالً تقريبيًا ليس مطابقًا، ولكنّه لتقريب الفكرة

ْنَساُن ﴿التكريم بمعايري ال تتطابق مع املعايري التي هي عند اهلل سبحانه، قال تعاىل: يفهم  ا اإْلِ َفَأمَّ

َمُه َفَيُقوُل َرِّبه َأْكَرَمنِ  ُه َفَأْكَرَمُه َوَنعَّ ا إَِذا َما اْبَتاَلُه َفَقَدَر َعَلْيِه ِرْزَقُه َفَيُقوُل َرِّبه  إَِذا َما اْبَتاَلُه َربُّ َوَأمَّ

(. فمعيار اإلنسان يف التكريم، وفقًا ملا ترشحه هذه اآلية 17ـ  15)الفجر:  ﴾..َكالَّ  اَننِ َأهَ 

أو قّلتها مؤرش التكريم أو التوهني، يف املادية مادي، إذ يعترب أّن وفرة النعم  الكريمة، هو معيار  

بحانه، وأّن حني ترفض النصوص القرآنية ذلك، وترى أّن املوردين معًا مها ابتالء من اهلل س

ُكلُّ َنْفٍس َذائَِقُة امْلَْوِت ﴿تقتري الرزق ال يعني اإلهانة بالرضورة، وهلذا قال تعاىل يف موضع آخر: 



  

ْْيِ فِْتنًَة َوإَِليْنَا ُتْرَجُعونَ  ه َواْْلَ (، فكالمها فتنة لإلنسان، ومن هنا قد 35)األنبياء:  ﴾َوَنْبُلوُكْم بِالْشَّ

 واحد مع اإلنسان له أكثر من داللة، فقد يدّل يف مكان  عىل يكون ترّصف  تكويني إهلّي 

 آخر عىل املحبّة مثل التضييق عليه يف العيش، وهلذا ورد يف احلديث 
الغضب، وقد يدّل يف مكان 

البالء للظامل أدب، وللمؤمن  نّ إ»أّنه قال:  ـ ×أمري املؤمننيأو ـ ‘ النبي املرسل عن

متعّددة يف  . فاألمر الواحد شكاًل وماّدًة له غايات  «كرامة لياءامتحان، ولألنبياء درجة، ولألو

 الفعل اإلهلي ويف نتائجه الذاتية وتوصيفاته.

املرحلة الثانية: يف فهم رؤية اإلسالم واملسيحّية ملرّبرات سلب اإلنسان بعض ما هو يف 

التنّقل مثالً فيوضع سلب اإلنسان حرّية ففي الثقافة الوضعّية ي   األصل من مقتضيات تكريمه،

وهو ممارسته الرسقة، فالسبب الطارئ هنا والناتج عن سلوك الفرد نفسه  يف السجن لسبب  

يسلبه بعض عنارص تكريمه لصالح حتقيق التكريم اإلنساين النوعي )اآلخرين(، فام هي 

األسباب التي تسلب اإلنسان التكريم اإلهلي االعتباري، ومن ثم تفقده بعض حقوقه 

 ؟اته الثابتة له من األّولوحرم

يف هذه املرحلة قد تتفاوت األوضاع القانونّية لألفراد تبعًا لسلوكهم اجلوارحي 

واجلوانحي، فالبد من معرفة نوعّية السلوك املؤثر يف تفاوت األفراد قانونّيًا، فلعّل اإلسالم 

عن الصورة القائمة يف  واملسيحّية هلام صورة عن مرّبرات التفاوت القانوين بني األفراد ختتلف

 الفكر الوضعي واحلقوقي احلديث، بل لعّل تصّور املسيحيّة واإلسالم خيتلف فيام بينهام كذلك.

هل يذهب اإلسالم أو أّنه املرحلة الثالثة: وهي مرحلة تكميلية ليس إال، وتكمن يف رصد 

كريم اإلنساين املسيحّية نحو إجياد تشكيك )تفاضل( يف التكريم، بعد فرض ثبوت أصل الت

 اعتبارًا؟

ومعنى هذا الكالم أّنه لو ثبت أّن اإلسالم ـ مثالً ـ يؤمن بأصل تكريم اإلنسان بوصفه 

مرجعًا عامًا، ومن ثم يتساوى البرش عنده يف خصوصّيات الكرامة، لكن أال يمكن أن يفرض 

ن أن ت سلب أّنه مع اشرتاكهم يف خصوصيّات الكرامة يظّل هناك فئة حتظى بمزيد تكريم دو

وهذا يعني أّن تكريم اإلنسان من  ؟سائر الفئات احلّد الالزم للتكريم من حيث هي إنسان
                                              

؛ ومستدرك 235: 64؛ وبحار األنوار 310( حمّمد السبزواري، معارج اليقني يف أصول الدين: 1)
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آخر له من حيث هو متصف بصفة أخرى، فأصالة التكريم  حيث هو إنسان ال يمنع من تكريم  

ر، متامًا كام نكرّ  م الباحثني ترتبط بحيثّية إنسانّية، بينام سعة التكريم ومراتبه قد تتصل بصفات ا خ 

ونعطيهم مزيدًا من احلقوق املتصلة بخصوصيّات إضافّية فيهم زائدة عن جمّرد إنسانّيتهم 

 الذاتّية فيام ال نكّرم غريهم بمثل تكريمهم ألجل ذلك.

 ويمكننا هنا أن نطرح بعض النامذج، من نوع:

ى، قال تعاىل: وهو ازدياد التكريم بازدياد التقوأ ـ املفاضلة بمستوى السلوك اإليامين، 

 (.13)احلجرات:  ﴾..إِنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَْد اَّللَِّ َأْتَقاُكمْ ..﴿

َذُر اآْلَِخَرَة ﴿قال سبحانه:  ب ـ املفاضلة بالعلم، ْيِل َساِجًدا َوَقائاًِم ََيْ َأْم َمْن ُهَو َقانٌِت َآَناَء اللَّ

ِه ُقْل َهْل َيْستَِوي الَِّذيَن يَ  َة َربه ُر ُأوُلو اأْلَْلَباِب َوَيْرُجو َرمْحَ اَم َيَتَذكَّ  ﴾ْعَلُموَن َوالَِّذيَن اَل َيْعَلُموَن إِنَّ

 (.9)الزمر: 

ِر ﴿قال سبحانه:  ج ـ املفاضلة باجلهاد، َ اَل َيْستَِوي اْلَقاِعُدوَن ِمَن امْلُْؤِمننَِي َغْْيُ ُأويِل الَّضَّ

ْم َوأَ  ْم َوَأْنُفِسِهْم َعىَل َوامْلَُجاِهُدوَن يِف َسبِيِل اَّللَِّ بَِأْمَواهِلِ َل اَّللَُّ املَُْجاِهِديَن بَِأْمَواهِلِ ْنُفِسِهْم َفضَّ

َل اَّللَُّ امْلَُجاِهِديَن َعىَل اْلَقاِعِديَن َأْجًرا َعظِي ْسنَى َوَفضَّ  ﴾اًم اْلَقاِعِديَن َدَرَجًة َوُكالا َوَعَد اَّللَُّ احْلُ

 (.95)النساء: 

ٍء ﴿: قال تعاىل د ـ املفاضلة بالدعوة، ا َأْبَكُم اَل َيْقِدُر َعىَل يَشْ َب اَّللَُّ َمثَاًل َرُجَلنْيِ َأَحُدمُهَ َورَضَ

ْهُه اَل َيْأِت بَِخْْيٍ َهْل َيْسَتِوي ُهَو َوَمْن َيْأُمُر بِاْلَعْدِل َوُهوَ  اٍط  َوُهَو َكلٌّ َعىَل َمْواَلُه َأْيناََم ُيَوجه َعىَل رِصَ

 (.76)النحل:  ﴾ُمْسَتِقيمٍ 

َوَما َلُكْم َأالَّ ُتنِْفُقوا يِف َسبِيِل اَّللَِّ َوَّللَِِّ ِمَْياُث ﴿قال سبحانه:  املفاضلة بحجم التحّدي، هـ ـ

اَمَواِت َواأْلَْرِض اَل َيْستَِوي ِمنُْكْم َمْن َأْنَفَق ِمْن َقْبِل اْلَفتِْح َوَقاَتَل ُأوَلئَِك َأْعَظُم َدَرَجًة مِ  َن السَّ

ْسنَى َواَّللَُّ باَِم َتْعَمُلوَن َخبِْيٌ الَِّذيَن َأْنَفُقوا   (.10)احلديد:  ﴾ِمْن َبْعُد َوَقاَتُلوا َوُكالا َوَعَد اَّللَُّ احْلُ

بحيث تكون العالقة بني اإلنسان والفئة املؤمنة  و ـ املفاضلة من الزاوية االنتامئّية اإليامنّية،

د اإلنسان دون أن يؤّدي ذلك إىل مثله بالدين أعىل مستوى من العالقة بينه وبني سائر أفرا

سلب سائر أفراد اإلنسان حقوقهم بام هم إنسان، بمعنى أّن الدوائر االنتامئّية الصغرية ال تلغيها 

الدائرة اإلنسانّية الكبرية، وال العكس، متامًا كام يكون موقف الدولة من محاية مواطنيها أشّد 

ن غري رعاياها، ولعّل من هذا النوع ما ورد يف وأقوى من موقفها من محاية سائر أفراد البرش م



  

وأ ْشِعْر »إىل واليه عىل مرص مالك األشرت، حني قال له: × عهد اإلمام عيل بن أيب طالب

بَّة  هل  ْم واللُّْطف  هِبِمْ  ِعيَِّة وامْل ح  مْح ة  لِلرَّ ْلب ك  الرَّ ْغت نِم   ،ق  اِريًا ت  ب عًا ض  ْيِهْم س  ل  ون نَّ ع  مْ وال  ت ك   ؛أ ْكل ه 

ينِ  ا أ خ  ل ك  يِف الدِّ اِن إِمَّ إهِنَّ ْم ِصنْف  ا ن ظرِي  ل ك  يِف اخْل ْلِق  ؛ف  ط   ،وإِمَّ ْفر  ل ل  وت ْعِرض  هل  م   ي  م  الزَّ ِمنْه 

إِ  ،اْلِعل ل   ْمِد واخْل ط  ىل  أ ْيِدهيِْم يِف اْلع  ْؤت ى ع  ْفِحك  ِمْثِل الَّ  ؛وي  ْفِوك  وص  أ ْعطِِهْم ِمْن ع  بُّ ف 
ِ ِذي حت 

ْفِحه ْفِوه وص  ْعطِي ك  اهللَّ ِمْن ع  ْوق ك   ؛وت ْرىض  أ ْن ي  ل يْك  ف  ايِل األ ْمِر ع  ْم وو  ه  ْوق  إِنَّك  ف  واهللَّ ف ْوق   ،ف 

ك   الَّ ْن و  فإّن متييزه املؤمن عن غريه بعنوان األخوة يف مقابل عنوان النظري، يكشف عن  .«..م 

ىل التوصيفات والسلوكّيات، ولعّل للمشاهبة يف اخللق حقوقًا ولألخّوة تأثري دوائر االنتامء ع

 اإليامنية حقوقًا أزيد.

وغري ذلك من أنواع املفاضالت الناجتة عن خصوصّية سلوكّية إضافّية قام هبا الفرد، دون 

ويف  ة، وثّمة ما يشبه بعض هذه املفاضالت يف املسيحيّ أن تتصل بكونه إنسانًا بام هو إنسان

 .النّص اإلنجييل نفسه

ورغم أّن أغلب هذه املفاضالت ربام يرجع العتبارات أخروّية أحيانًا لكنّه يلقي نظرة إىل 

مبدأ التفاضل بالسلوك وهو مبدأ معقول، وعلينا أن ال نضّحي به ونحن نتصّور تساوي البرش 

ة بمبدأ الكرامة من حيث هم برش يف كرامتهم من اهلل سبحانه، كام أّن علينا عدم التضحي

 اإلنسانية ـ لو قلنا به ـ ونحن ن حدث مفاضالت ثانوية من هذا النوع.

 هل يؤمن الفقه اإلسالمي بكرامة اإلنسان؟

 لكرامة اإلنسانّية، البّد لنا أنقبل أن نرصد النصوص واملعطيات التي تدور حول فكرة ا

ه اإلسالمي بمبدأ الكرامة نرصد الرتاث الفقهي واحلقوقي عند املسلمني، فهل يؤمن الفق

 اإلنسانّية؟ وما هي أبرز األطروحات املقّدمة يف موضوع الكرامة اإلنسانّية؟

إّن مطالعة شاملة للفقه اإلسالمي وأبوابه املختلفة ومدارسه املتنّوعة تؤّكد لنا أّنه ال يعرف 
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 تدور الكرامة مدار االنتامء شيئًا باسم: الكرامة اإلنسانّية باملفهوم الذي حتّدثنا عنه آنفًا، وإّنام

اجلامعة املؤمنة كالعقود واملعاهدات بالديني أو ما يتصل به، فاإليامن وما يرتبط إجيابّيًا باإليامن و

حيمل كرامًة ما، أّما يف غري ذلك فليس هناك من يشء، بل حتى الكرامة التي متنح ملن يتعاقد مع 

امة حمدودة أيضًا، وعىل سبيل املثال نالحظ املسلمني مثل املعاهدين وأهل الذّمة، هي كر

ال: قال ، ق×السكوين، عن أيب عبد اهللالرواية اآلتية التي عمل هبا الفقهاء، وهي رواية 

. إّن هذا النوع «وأيدهين نظر إىل شعورهنّ ة أن ي  ال حرمة لنساء أهل الذمّ »‘: رسول اهلل

قه اإلسالمي، فهو غري حمرتم يف عرضه فتجوز من التصّور لقيمة غري املسلم هو نوع سائد يف الف

غيبته، وهو غري حمرتم يف حياته فيجوز قتله، وإّنام مل نقتل املعاهد أو الذّمي عمالً بحرمة العهد 

والتوافق، بوصفه أحد خيارات التعامل مع أهل الكتاب، ولوال ذهاب أهل الكتاب نحو 

 الذمام لكانت نفوسهم وأمواهلم وأعراضهم مهدورة.

ويؤّكد ما نقول أّن الفقه اإلسالمي ـ يف األعّم األغلب عىل األقّل ـ يفهم احلريّب بأّنه كّل من 

ليس بمعاهد وال بذّمي وال بمستأمن، وهذا يعني أّن العدو يف املفهوم الفقهي هو كّل من مل 

ه منعًا عن هدر ماله وروحه وكيانه، ذلك كّله بال  فرق بني يكن بيننا وبينه عقد يفرض احرتام 

القصور والتقصري يف عدم االنتامء للدين احلّق، فلو ربط الفقهاء خمتلف ترشيعاهتم ومواقفهم 

من غري املسلم بخصوصّية التقصري لكان يمكن تصّور أهّنم قد أسقطوا كرامتهم بسلوكهم 

رًا جدًا يف اجلرمي، لكّن الفقهاء مل يتعاملوا يومًا مع غري املسلم بمعيار القصور والتقصري إال ناد

فروع جزئّية تفصيلّية ال أكثر، وهذا ما يؤّكد أّن سلبهم الكرامة عن غري املسلم هو سلب ذايت 

رم قصديٍّ ما، أو عىل األقّل إذا أرّصينا عىل  وبالعنوان األّويل، وليس سلبًا عقابّيًا أو ناشئًا عن ج 

 ور يف غري املسلم أصاًل.اعتباره جرمًا فهذا معناه أّن الفقهاء ال يؤمنون بتصّور القص

هذا كّله يعني أّن الفقه ال يؤمن بالكرامة الذاتّية لإلنسان بام هو إنسان، وال بجعل قاعدة يف 

 هذا السياق.

 ،من هنا ُيتداول تعبْي الكرامة االكتسابّية، بوصفها الرؤية الفقهّية املقابلة للكرامة الذاتّية
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بة عطائّية من اهلل سبحانه خارجة عن إرادة اإلنسان عىل أساس أّن الكرامة الذاتية هي موه

وليست حتت سلطانه؛ ألهّنا ناجتة عن إنسانّيته التي يولد عليها، بينام الكرامة االكتسابّية تأيت من 

، وقد تكون النسبة بينهام ـ لو اعتقدنا هبام معًا ـ هي نسبة اإلضافة، بمعنى جهده وعمله وإرادته

 .إىل الذاتيةأّن االكتسابّية تضاف 

فال يراد يف الفقه اإلسالمي بالكرامة  هذا املصطلح، َت ْح صّحح هنا نَ لكن جيب أن نُ 

االكتسابّية أّن اإلنسان قد بذل جهدًا ليصل إىل امتالك كرامته، وكأّنه بجهد اإليامن والتقوى 

حصل عىل الكرامة؛ ألّن هذا التصوير للموقف يوحي وكأّن الكرامة نتيجة عمل مقصود 

ه هذه النتيجة، مع أّننا نرى أّن الفقه اإلسالمي كام يسلب الطرف اآلخر كرامته ح  ن  لإلنسان م  

لد مسلاًم وكان كذلك، وربام  ذاتًا يمنح املسلم كرامًة ولو مل يامرس فعاًل قصدّيًا بإسالمه وإّنام و 

ة كّل كرامة مل تنشأ من ال هيتّم ألمر الدين إطالقًا، وعليه فإذا ق صد من تعبري الكرامة االكتسابيّ 

ذات اإلنسان بام هو إنسان، فهذا التعبري صحيح؛ ألّن كرامة املسلم مل تنشأ من ذاته اإلنسانّية، 

وأّما إذا ق صد أّن اإلنسان يقوم بعمل مقصود ونتيجة جهده هذا كأّنه ي كافأ بالكرامة، فهذا غري 

 مقنع وفقًا للرتاث الفقهي للمسلمني.

ن التوصيفات واملواقف التي ال تعكس دّقًة يف طريقة تناوهلا للمشهد ومن هذا النوع م

الفقهي، ما ذكره بعُض الباحثني من أّن القرآن يؤمن بتكريم اإلنسان، مقّدمًا مقاربة بني القرآن 

فكانط مل ي رش يف أّي من كتبه إىل مفهوم حقوق  م(،1804والفيلسوف األملاين عامنوئيل كانط )

أب »، اعت رب عند كثريين بأّنه «الكرامة اإلنسانّية»وألجل استخدامه تركيب اإلنسان، لكنّه 

، مع أّن القرآن الكريم قد استخدم تعبري تكريم اإلنسان قبل كانط بألف عام «حقوق اإلنسان

 .وما يزيد

ألّن كانط مل تكن لديه سلسلة مواقف  هذه العمليّة يف املقارنة والتوصيف هي أيضاً مضلهلة؛

ئلة من نوع املواقف املوجودة يف الرتاث اإلسالمي من غري املسلم، بل حتى من غري أبناء ها

م أمام هذا الكّم اهلائل من التمييز الواضح عند  املذهب الواحد، وهلذا غاب النّص القرآين املكرِّ

ب الفقهاء، وهبذا ال يصّح اقتطاع نّص قرآين عن سائر الصورة املشهدّية املوجودة يف الكتا
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والسنّة والرشيعة وتراث الفقهاء، ثم إجراء مقارنة ما، فاملقارنات التي تأيت من هذا النوع ال 

 حتظى يف تقديري بكثري أمهّية.

ال يعتقد بأصل الكرامة اإلنسانّية، وهلذا املدريس الفقه اإلسالمي مشهور هبذا نستنتج أّن 

ه الكرامة عّيًا ي رجع إليه عند الشّك اسم  أنت ال جتد قاعدة فقهّية هبذا العنوان، وال أصاًل مرج

 اإلنسانّية، وال غري ذلك إطالقًا.

 حماوالت معاصرة لتربير املوقف الرتاثي الفقهي يف ضوء قاعدة الكرامة نفسها

ويف تقديري، فإّن هذه الصورة الرتاثيّة القوّية هي التي سامهت أيضاً يف ظهور بعض 

م فهم جديد للموقف ينسجم مع الرتاث الديني التصويرات اجلديدة التي حاولت تقدي

 والفقهي، وأبرزها:

 أ ـ سقوط احلرمة الذاتية بإسقاط احلرمة القيمية )حماولة اجلعفري وآملي(

ما ذكره بعض العلامء، مثل الشيخ حمّمد تقي اجلعفري والشيخ جوادي  التصوير األّول:

ن غري املسلم، ليس إال ألّنه أسقط حرمته ، من أّن إسقاط الدين احلرمة الذاتّية لإلنساآميل

القيميّة، واملراد باحلرمة القيمية هي تلك احلرمة اآلتية من صفة التقوى، فبتخّليه عن التقوى 

 تسقط حرمته الذاتّية، فضاًل عن حرمته بصفته متقيًا، ولوال ذلك فهو مكّرم ذاتًا.

عل يف منصب خالفة اهلل  تعاىل، وال معنى لكونه يف هذا وبعبارة ا خرى: إّن اإلنسان قد ج 

لب هذا املقام،  املنصب إال كون ه قائاًم مقام املستخلف عنه، وهو اهلل، فلو تركه وأعرض عنه س 

 .«كّرمنا بني آدم»ومل يعد مشموالً لعنوان 

لكّن هذا التفسْي الذي يقّدمه هؤالء بصيغ وتعابْي متنّوعة، غْي دقيق يف مقاربة املشهد 

حاالت إسقاط اإلنسان  يففلو صّح هذا النوع من التفسري لرأينا متييزًا فقهّيًا  فقهي؛الرتاثي وال

لكرامته القيمّية، بني القصور والتقصري، مع أّن القواعد الفقهّية ربام كانت تسمح هلم بحمل 

اآلخرين عىل القصور، نظرًا لكون التقصري حيمل خاصيًة إضافّية حتتاج لدليل، ولكنّنا ال نجد 

 يئًا من عملية ربط الكرامة الذاتّية بالكرامة القيمية سلبًا أو إجيابًا.ش
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وإذا مل تكن القضّية يف هذا التصوير عىل عالقة بفعل اإلنسان القصدي والعدواين عىل اهلل 

ومقام اخلالفة، فهذا يعني أّن اإلنسان إن مل يصل ـ ألّي سبب  من األسباب ولو مل يكن هذا 

ىل مقام اخلالفة أو مقام التقوى، فهو غري مكّرم فعالً، وهذا ليس إال سلب السبب من عنده ـ إ

الكرامة الذاتّية عنه، فالقول بأّنه مكّرم ذاتًا لكنّه أسقط كرامته الذاتّية بعدم التقوى أو بعدم 

 حتقيقه مقام اخلالفة أخشى أن يكون تناقضًا أو لعبًة لفظّية.

كّرمنا بني »لتصوير أّن الكرامة الذاتيّة جاءت من عنوان أضف إىل هذا كّله، فإّن نتيجة هذا ا

، فإذا مل يتحّقق مقام اخلالفة أو التقوى، فهذا يعني خروجه ـ بحسب رأي مثل الشيخ «آدم

جوادي آميل ـ عن أن يكون مشموالً لعنوان التكريم يف اآلية، ونتيجة كالمه ـ لو تأّملناه جيدًا ـ 

عنوانًا لإلنسان أو للبرش، بل هو عنوان للخليفة، واخلليفة يف أّن عنوان )بني آدم( لن يكون 

هذا التصوير أخّص بكثري من عنوان البرش، وهذا يعني أّن الدليل الداّل عندهم عىل الكرامة 

الذاتية صار من األّول مقّيدًا بعنوان اخلليفة، فاآلية صار معناها: لقد كّرمنا اخللفاء هلل يف 

اآلية تدّل عىل الكرامة الذاتيّة، ثم نقول بأّنه قد أسقط كرامته الذاتيّة  األرض، فكيف نقول بأنّ 

كّرمنا »بتخّليه عن مقتضيات االستخالف، لنستنتج أّن ختّليه هذا يوجب خروجه عن عنوان 

فهذا التصوير كّله متناقض يف تقديري، واألفضل اخلروج متامًا عن فكرة تكريم  ؟!«بني آدم

 طلقًا، ثم البحث عن مسقطاهتا، فهذا تطويل  للمسافة جدًا.اإلنسان ذاتّيًا أو م

 ب ـ خروج اإلنسان بعدم اإلميان عن اإلنسانّية )حماولة الشيخ مصباح اليزدي(

ما يطرحه الشيخ حمّمد تقي مصباح اليزدي، حيث يعترب أّن اإلنسان مكّرم  التصوير الثاين:

ة قد انحّط لدرجة احليوانات، والتكريم ثابت  لصفة ذاتًا، لكنّه لو ختىّل عن اإليامن فهو يف احلقيق

املطهري، الشيخ . ونالحظ شيئًا شبيهًا هبذا يف كلامت اإلنسانّية التي فيه ال لصفة احليوانّية

 .رغم أّنه يستخدم يف بعض كلامته تعبري الكرامة الذاتّية باملعنى املعارص

وعالقة أجزائه ببعضها ـ من التصوير األّول؛ وهذا التصوير أكثر منطقّيًة ـ من حيث تركيبه 

ألّنه يريد أن يسلب عنه صفة اإلنسانّية بفقدانه اإليامن، وربام تسعفه التشبيهات القرآنية 
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للكافرين بأهّنم كاألنعام أو هم أضّل، فإخراجه غري املؤمن من حتت مثل آية )كّرمنا بني آدم(، 

 جهم عن اآلدمّية نفسها.أسلم من إخراج التصوير األّول؛ ألّنه خير

إذ إّنه يستهدف التدّخل يف فهم مفردة  لكّن هذا التصوير هو أيضاً يف تقديري خماطرة لفظّية؛

وما شابه ذلك، فيخرج بأّن غري املؤمن ليس بإنسان، واملؤمن هو اإلنسان  «اإلنسان ـ بني آدم»

للعرص احلديث فحسب، بل لغريه احلقيقي، وهذا مفهوم يناقض متامًا كّل البنية التفكريّية ليس 

أيضًا، لكن برصف النظر عن هذه املناقضة ـ وهي يف ذاهتا ليست مرّضة ـ سوف يوّرطنا هذا 

التفكري يف عدم فهم النصوص القرآنّية واحلديثيّة؛ فإّن هذه النصوص استخدمت كلمة 

وعىل سبيل املثال  اإلنسان وبني آدم يف معناها العريف واللغوي، الذي يشمل كّل أفراد البرش،

ْ َأْعَهْد إَِليُْكْم َيا َبنِي َآَدَم َأْن اَل َتْعبُُدوا ﴿يقول تبارك وتعاىل:  َا املُْْجِرُموَن َأمَل َواْمتَاُزوا اْلَيْوَم َأُّيُّ

اٌط ُمْسَتِقيٌم َوَلَقْد َأَضلَّ مِ  ُه لَُكْم َعُدوٌّ ُمبنٌِي َوَأِن اْعُبُدويِن َهَذا رِصَ ْيَطاَن إِنَّ نُْكْم ِجباِلا َكثًِْيا َأَفَلْم الشَّ

ـ  59)يس:  ﴾اْصَلْوَها اْليَْوَم باَِم ُكنُْتْم َتْكُفُرونَ  َتُكوُنوا َتْعِقُلوَن َهِذِه َجَهنَُّم الَّتِي ُكنُْتْم ُتوَعُدونَ 

(. فكيف يمكن للشيخ اليزدي أن يفرّس لنا هذه اآليات الكريمة؟! وهل يقتنع الشيخ 64

 ملؤمنني هم نوع آخر غري البرش واإلنسان؟!اليزدي بأّن غري ا

ورد يف القرآن يف مقام  «بني آدم»والغريب أّن الشيخ نارص مكارم الشريازي يعترب أّن تعبري 

، وال أدري املدح، مما يدّل عىل أّنه يراد منها يشء خاّص، بينام ورد تعبري اإلنسان يف مقام الذمّ 

 ؟! وستكون لنا وقفة الحقًا مع هذه القضيّة.إليها املشار كيف يتعامل مع مثل هذه اآلية

وإذا قصد الشيخ اليزدي أّن القضّية ليست سلبًا حقيقّيًا لإلنسانّية، بل هي رضب  من اعتبار 

غري املؤمن غري إنسان، فإّن االعتبار ال يمكنه أن ينفي صفًة ثابتة لليشء ذاتًا، وإال لزم 

، فهذا معناه أّن ذات اإلنسان بام هو إنسان مكّرمة، فإذا التناقض، فعندما نقول بالتكريم الذايتّ 

اعتربناه حيوانًا، ثم سلبنا عنه التكريم هبذا االعتبار، فهذا ينايف كون التكريم ذاتّيًا؛ ألّن 

املفروض أّنه لو كان ذاتيًا فسيبقى حمفوظًا مع الذات، واملفروض هنا انسالخه عنها مع بقائها 

فكيف يكون التكريم ذاتّيًا يف هذه احلال؟! إّن مآل هذا التكريم أن يكون  انسالخًا اعتبارّيًا،

 ذاتيًا للمؤمن ال لإلنسان.

                                              
 .204: 12( انظر: تفسري نمونه 1)



  

 ج ـ التمييز بني التكريم الذاتي واالقتضائي

وهو حماولة من بعض الباحثني هنا يف أن جيّر الرتاث الفقهي إىل دائرة  التصوير الثالث:

 قف من هذا املوضوع إىل اجتاهني:االقتناع بكرامة اإلنسان، فيقّسم املو

وهو الذي يعني أّن اإلنسان بام هو إنسان حيظى  ـ اجتاه االعتقاد بالكرامة الذاتّية لإلنسان، 1

 بحرمة وكرامة.

وهذا ما ينسبونه للفقه اإلسالمي، ومعناه  ـ اجتاه االعتقاد بالكرامة االقتضائّية لإلنسان، 2

فهو يملك اإلمكانات والصفات التي تؤّهله لكي يكون  أّن اإلنسان لديه استعداد الكرامة،

 .مكّرمًا، ومعنى أن يكون مكّرمًا هو أن يصبح مؤمنًا فيحظى بالتكريم

مطابق بالفعل للموروث الفقهّي يف تقديري، لكّن خلع صفة التكريم  جتاه الثاينإّن اال

التوصيف، فمثل هذا االقتضائي أعتقد بأّنه مضلِّل هنا، وعلينا أن نكون واضحني يف 

التوصيف يوهم وكأّن الفقه اإلسالمي يؤمن بنوع  من تكريم كّل البرش، غاية األمر بطريقة 

اقتضائّية، ويف احلقيقة فإّن التكريم االقتضائي يساوي عدم التكريم الفعيل، وإطالق الصفة من 

األفضل االبتعاد عن ناحية دون ناحية ال يمثل دّقًة يف توصيف املشهد يف الرتاث اإلسالمي، و

وهلذا  مثل هذه التوصيفات املضلِّلة أو التي ختفي جانبًا من احلقيقة بتخديرها لنا بجانب  آخر.

نجّد أّن بعض الذين يؤمنون بسلب الكرامة الذاتية عن اإلنسان ـ مثل بعض أصحاب التصوير 

 ـ يطرحون مسألة الكرامة االقتضائّية.

سالمي ـ مهام حاولنا خلع صفة تكريم اإلنسان عليه، هبذا نكتشف أّن تراث الفقه اإل

بإضافة كلامت من نوع االقتضاء أو غريها ـ ال يؤمن بقانون كرامة اإلنسان بوصفه قانونًا 

، وإذا كانت ثّمة اخرتاقات هلذا املشهد فهي بالتأكيد استثناءات وليست فعلّياً  اعتبارّيًا رشعّياً 

 قواعد.

 الفقه اإلسالمي املعاصر حنو قانون الكرامةحتّوالت تدرجيية هادئة يف 

لكّن مع هذا كّله، فاليشء الذي يمكننا احلديث عنه هنا أّن القرن األخْي شهد نفوذ هذا 
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دون أن ينفذ بقّوة  النمط من التفكْي إىل كتابات بعض العلامء والفقهاء والباحثني واملفّكرين،

اجتهادّية يف الرشيعة والفتوى، فعندما نراجع إىل املدارس الدينّية الرسمّية بوصفه مرجعّية 

كلامت شخصّيات من نوع حممد عبده، والطباطبائي، واملطّهري، ومالك بن نبّي، وموسى 

الصدر )خاّصة يف حمارضته حول اإلسالم وكرامة اإلنسان والتي ا لقيت يف اجلامعة األمريكّية 

ضل اهلل، وشمس الدين، م(، وحممد باقر الصدر، ورشيعتي، وف1967يف بريوت عام 

والغنويش، والصانعي، وغريهم.. نالحظ حضورًا ما هلذا املفهوم التكريمي الذايت لإلنسان، 

بل نحن نالحظ يف البند السادس من املاّدة الثانية من الفصل األّول من دستور اجلمهورّية 

يعة، وحرّيته املالزمة اإليامن بكرامة اإلنسان وقيمته الرف»اإلسالمّية يف إيران النّص اآليت: 

 «.ملسؤولّيته أمام اهلل

لكنّنا ال نجد استمرارًا وال حضورًا اجتهادّيًا حقيقّيًا هلذا املفهوم، وهذا يؤّكد أّن هذا 

الرعيل من العلامء مل يقم أو مل يتمّكن حتى اآلن من مواجهة كّل املوروث الفقهّي القائم عىل 

ريج فقهي له يربط ه بفعل جرمي معنّي، وبإمكانك عكس هذا املفهوم عملّيًا، أو تقديم خت

إىل نّص تكريم اإلنسان يف  االسيد حمّمد باقر الصدر، فرغم استنادهمدرسة مالحظة جتربة 

، لكنّنا ذلك القرآن الكريم؛ لطرح رواية عدم التعامل مع األكراد، كام سوف يأيت احلديث عن

يف البحوث الفقهّية والفتاوى يعكس  متقريبًا هلنكاد ال نجد عينًا وال أثرًا غري هذا املثال 

 لقاعدة اجتهادّية وال فقهّية وال غري ذلك يف هذا السياق. واهلذه القضّية، ومل يؤّسس متصّوره

هبذا نستنتج أّن الرتاث الفقهي وغريه عند املسلمني مل يستوعب أو هيضم مقولًة من نوع 

ا املفهوم يف بعض املواضع كام سوف نرى، نعم هو الكرامة الذاتية لإلنسان، رغم أّنه وّظف هذ

مقتنع متامًا بالكرامة االقتضائيّة، بمعنى أّن البرش جمّهزين باإلمكانات الالزمة التي لو عملوا 

 عىل تنشيطها، فسوف يبلغون رتبة الكرامة التي تكون باخلالفة اإلهليّة والتقوى واإليامن.

 ثوليكيالكرامة اإلنسانّية يف االجتهاد الكا

حادية، ومل يكن يرى ـ يف أكثر األحيان ـ األظّل التفكري املسيحي لقرون طويلة أسري النظرة 

أّي قيمة لإلنسان خارج إطار مفهوم النجاة باملعنى املسيحي اخلاّص له، فمن مل يكن حتت لواء 

حتكاري الكنيسة فهو خارج النجاة وخارج الكرامة احلقيقّية. لقد كان التفكري احلرصي واال



  

مهيمنًا عىل الكنيسة لقرون طويلة، وكان كّل من خيتلف معها كافرًا خارجًا عن ربقة اإلنسانّية 

ومستحّقًا للموت، بمن يف ذلك أولئك املسيحيّون الذين يمكن أن تكون هلم آراء خمتلفة يف 

 بعض األساسّيات العقدّية، بل حتى يف بعض التفاصيل أحيانًا.

عنه يف  ، فيختلف املوقف يف االجتهاد املسيحي الكاثوليكيأّما يف العرص احلديث

فنحن نالحظ يف هذا العرص حضور مبدأ الكرامة  االجتهاد اإلسالمي الفقهّي املدريس،

اإلنسانّية إىل درجة أّنه بات يشّكل أساسًا اجتهادّيًا ومعيارًا من معايري تقويم الكنيسة 

 رص األخالقّية.الكاثوليكيّة ملواقفها جتاه قضايا الع

ـ كام يْشح لنا الدستور الرعوي « ةتعاليم الكنيسة الكاثوليكيّ »يْشح لنا الكتاب العمدة 

املوقف من العدالة االجتامعّية، فيقّررها عىل أصل احرتام اإلنسان )الكنيسة يف العامل املعارص( ـ 

السلطة والدولة مراعاهتا  ، وأّن ثّمة حقوقًا تنشأ من مبدأ االحرتام هذا يلزم عىلبام هو إنسان

لكي تأخذ مرشوعّيتها األخالقّية، وهذا املبدأ األّول يقوم يف الرؤية الكاثوليكّية عىل أّن اآلخر 

يمثل فردًا ثانيًا للذات، األمر الذي يتطّلب نوعًا من االحرتام له، ال فرق يف ذلك كّله بني 

 اآلخر ضمن الدائرة الدينّية وغريها.

الرسمّي أبعَد من ذلك عندما يقّرر األصل الثاين الذي تقوم عليه العدالة  ويذهب هذا النّص 

، حيث يرى أّن الفداء أعاد كّل البرش إىل االجتامعّية يف الكاثوليكّية املعارصة وهو أصل املساواة

وضع  سابق، ومن ثّم فهم متساوون يف الكرامة اإلنسانّية، وهذا يعني ـ وفق هذا النّص 

ـ أّن أّي متييز عرقي أو لغوي أو قومي أو حتى ديني فهو عىل النقيض من  وبرصيح عبارته

 املرشوع اإلهلي لإلنسان والبرشّية.

املوقف يف العدالة االجتامعّية، فيبنيها عىل أصٍل  النّص الرسمي املهّم تفسْيَ هذا ويواصل 

ألخّوة اإلنسانية ، وهو الذي يقوم عىل أصل اثالث، وهو أصل املحّبة والتعاون االجتامعّيني

 .واملسيحّية معًا، فمبدأ التعاون واملحبة االجتامعّية يفرض نظامًا اجتامعّيًا عادالً 
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وهكذا يعلن املجمع الفاتيكاين الثاين بوضوح أّنه ال يمكننا اعتبار اَّلل أبًا للجميع إذا مل 

دم وجود أّي معنى وهذا ما ينتج ع نعامل سائر الناس بمثابة إخوة خملوقني عىل صورة اَّلل،

للتمييز بني الرجل واملرأة وبني األنا واآلخر فيام يتعّلق بالكرامة اإلنسانّية، وهو ما يفرض 

 .زمالًة بني األمم مجيعًا لتحقيق السالم واملحبّة ونحو ذلك

 ويتعّزز املوقف الكاثوليكي بالنّص الرسمي اآلخر للمجلس البابوي للعدالة والسالم،

أّن كرامة اإلنسان ال تضاهى وأهّنا راسخة ال تقبل الزوال، وأّن املسيح بتجّسده والذي يعترب 

توّحد مع كّل شخص، وهبذا يولد اإلنسان بوصفه مركزًا لكّل األمور، وتصبح الكنيسة 

مسؤولة عن الدفاع عن كرامة اإلنسان نفسه التي تشّكل املعيار األساس الذي جيب أن تقوم 

ن للعدالة االجتامعّية أن تقوم بمعزل عن الكرامة الفردّية، ومن هنا تعلن عليه العدالة، فال يمك

الكنيسة بكل وضوح دفاعها وترحيبها باإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف العرص احلديث 

وتراه فرصًة تارخيّية لتحقيق كرامة اإلنسان، وهي هلذا ترى وجوب الدفاع عن حقوق اإلنسان 

 .معاً عىل األفراد واجلامعات 

وعىل سبيل املثال، موقف الكنيسة الكاثوليكّية من قضيّة االستنساخ، فقد عارضت 

لق عىل  نحت له من كونه خ  الكنيسة هذه الظاهرة مستندًة إىل أهّنا خترق كرامة اإلنسان التي م 

م( بوضوح أّن كّل األساليب واألنشطة 2005صورة اهلل، ويعلن البابا يوحنا بولس الثاين )

رتبطة باملجال الطبّي ختضع ألهم معيار توزن من خالله، وهو معيار الكرامة اإلنسانّية، وهلذا امل

نجد أّن الفاتيكان يوضح يف رسالته لألمم املتحدة أّن االستنساخ مناقض للكرامة اإلنسانّية 

 وحّق احلياة، وهو ما فتح عند املسيحيّني ما ي عرف بأخالقّيات علم احلياة.

ّن العربة بقيمة اإلنسان والنوع اإلنساين دون نظر لدينه، وهذا خيتلف مع وهذا يعني أ

النظرة التي تعترب أّن أّي ظاهرة مدّمرة للمجتمع إذا كانت داخل املجتمع غري املؤمن فال ضري 

 فيها من حيث املبدأ؛ ألّن هالك هذا املجتمع مطلوب أو غري مرّض عىل األقّل.
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تنساخ يف رؤية الكنيسة الكاثوليكّية معارضًا لكرامة وبرصف النظر عن وجه كون االس

خ، أو أّنه  اإلنسان، حيث ذكروا أّن فيه نوعًا من فرض هوّيتك الشخصّية عىل الشخص املستنس 

ي لغي مفهوم البنّوة بالنسبة للطفل املستنسخ، كام أّنه يدّمر احلياة األرسّية، وهلذا يصنف ناقضًا 

 .رسة، وغري ذلك..األلكرامة 

برصف النظر عن املرّبرات التي قيلت يف كون االستنساخ ناقضًا للكرامة اإلنسانّية، إال أّن 

جممل هذه املقاربات تؤّكد أّن الكنيسة الكاثوليكّية تعتمد مبدأ الكرامة اإلنسانّية يف مواقفها من 

من القضايا من ظواهر السلوك العرصّية والنوازل املستجّدة، وهلذا تتعامل الكنيسة مع العديد 

موقع أّن تشييء اإلنسان )التعامل معه بوصفه جمّرد يشء وماّدة(، هو إهانة هلذا الكائن احلّي، 

حتى أهّنا حتّفظت عىل استخدام اللقاحات اجلينية والتعامل بمصلحّية وجتارية مع اجلسد 

 رصاعًا واختالفًا.يف الغرب اإلنساين، وهو ما جعل بني الكنيسة والطّب 

ة بحرمة قتل اإلنسان الربيء انطالقًا من مبدأ الكرامة يضًا اعتقدت الكاثوليكيّ ا أهنمن 

وهتك حرمة املوتى  ، كام آمنت بحرمة إسقاط اجلنني واالنتحاراإلنسانّية والقاعدة الذهبيّة معاً 

 .وغري ذلك

ّبقته يف مجيع ال ا ريد أن ا ثبت أّن الكنيسة الكاثوليكيّة ذهبت هبذا املبدأ نحو النهاية، وط

امليادين، لكّن اليشء املؤّكد أّن هذا املبدأ حتّول إىل معيار من معايري التقويم األخالقي عند 

 الكنيسة.

فقد ظهر  ويعترب التحّول الالهويت يف الكاثوليكّية احلديثة عىل هذا الصعيد ذا تأثْي كبْي جدًا،

ل التعّددية الدينّية، وفتح باب النجاة جيل من الالهوتّيني الذين طرحوا الكثري من األفكار حو

 .بشكل خمتلف، مثل هانس كونج وكارل رانر

من هنا، نالحظ فرقًا بني السائد الفقهي عند املسلمني واملوقف احلايل ـ عىل األقّل ـ يف 

الكنيسة الكاثوليكّية، فال يبدو لنا أّن الفقه اإلسالمي يعتمد مبدأ الكرامة اإلنسانّية حتى يف 
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اجلة أخالقّيات العرص وقضايا الطّب احلديث، بينام نجد العكس يف املشهد الكاثوليكي مع

 املعارص.

نعم، نالحظ يف بعض البيانات العاّمة اإلسالمّية ويف بعض الكتابات املتأّخرة حضور 

الً مفهوم الكرامة اإلنسانّية، لكنّنا ال نجد له حضورًا يف املدّونات الفقهيّة األكثر أمهّية، فمث

رابطة العامل اإلسالمي يف مّكة املكّرمة استخدمت يف بياهنا الرسمي مفهوم تكريم اإلنسان 

وبعض اخلصوصّيات عينها التي رأيناها مع الكنيسة الكاثوليكّية.. استخدمت ذلك يف حتريم 

، وهذا يؤّكد أّن هذا املفهوم بدأ باحلضور، لكّن حضوره ما يزال يف البيانات االستنساخ

 لرسميّة وبعض الكتابات املتفّرقة أكثر من املداوالت الفقهية املعّمقة.ا

والبّد لنا أن نشري ألمر مهّم هنا وهو أّن الكنيسة الكاثوليكّية مل يعد لدهيا يف العرص احلديث 

نفوذ دنيوي وسلطة زمنّية وحكومة ودولة، بينام األمر يف الرشيعة اإلسالمّية خمتلف متامًا، هلذا 

طيع أن نعترب أّن شعاراهتا اليوم كافية فيام شعارات املسلمني ليست كذلك؛ ألّن هذه ال نست

املقارنة غري متوازية، وهلذا عندما كانت السلطة الزمنيّة بيد الكنيسة كنّا نرى وضعًا خمتلفًا، 

فشعارات مرحلة االنعزال السيايس ختتلف عن واقعّيات مرحلة االندماج يف العمل 

 السلطوي.

 الكرامة اإلنسانّية، االجتاهات واملواقف الرئيسة مبدأ

 بعد هذا العرض املوجز، يمكنني أن أفرتض أّننا أمام اجتاهني أساسينّي حقيقّيني:

وهو االجتاه الذي يرى أصالة الكرامة اإلنسانيّة، ويبني عليه موقفه األّويل من  االجتاه األّول:

ع، وهو اجتاه قائم اليوم يف الكنيسة الكاثوليكّية فيام القضايا والوقائع، ما مل يطرأ خمّصص أو مان

نجد له حماوالت أوليّة تأّملية عند بعض الباحثني املسلمني، ساعني لتأصيله والتنظري له 

وقد اعترب حمّمد جمتهد شبسرتي أصل الكرامة الذاتّية لإلنسان من فروع  .والتوظيف

                                              
 .https://archive.islamonline.net/?p=9658( انظر: 1)

ثقافة التسامح عند املسلمني، موقع سامحة الشيخ ( انظر ـ عىل سبيل املثال ـ: يوسف القرضاوي، 2)

 https://www.al-qaradawi.net/node/2293يوسف القرضاوي: 



  

 .الربوبّية يف اهلل تعاىل االعتقاد اإلسالمي املسيحي املشرتك بانحصار

وهو االجتاه الذي يرفض أصالة الكرامة اإلنسانّية، وال يرى ذاتّية هذه  االجتاه الثاين:

الكرامة، بل يؤمن بأصالة الكرامة الدينّية، دون أن يمنع عن احرتام غري املؤمن بدينه هنا أو 

ه السائد يف الفقه اإلسالمي بام هناك خلصوصية أو لدليل من نوع خاّص، وهذا االجتاه نّدعي أنّ 

فيه الفقه اإلمامي، وربام يكون كذلك يف الرتاث الكاثوليكي، لكنّه بالتأكيد غري حارض بقّوة يف 

 االجتهاد الكاثوليكي املعارص.

 يف املسيحّية واإلسالم أّواًل: تأصيل الكرامة اإلنسانّية، األدّلة والشواهد

ة عاّمة أو بوصفه لكرامة اإلنسانّية إّما بوصفه قاعدنستهدف هنا البحث عن إثبات مبدأ ا

 أصاًل مرجعّيًا، وسنتكّلم يف البداية عن منهجة البحث املنطقيّة ثم نرشع يف تقويم األدّلة.

 مدخل يف منهج البحث يف تأصيل مبدأ الكرامة إسالمّيًا ومسيحّيًا

أحد التقسيامت ـ عىل طريقة التوّصل إلثبات الكرامة اإلنسانّية يمكن فرضها ـ بإّن 

 شكلني:

االستناد لنصوص عاّمة أو مفاهيم تأسيسيّة تصلح إلخبارنا بوجود قانون  الشكل األّول:

عام أو أصل مرجعي باسم الكرامة اإلنسانّية، وهذا الشكل هو نوع من السري من األعىل إىل 

ىل املواضع املختلفة؛ األسفل، فنحصل عىل قانون كيّل من نّص عام أو غريه، ثم نقوم بتطبيقه ع

 لنكّون فقهًا مبنيًّا عىل الكرامة اإلنسانّية.

لكن ضمن هذا الشكل، لو واجهنا حالًة خمالفة ملقتىض القانون العام، فنحن أمام خيارين 

 جيب أن نحّدد املوقف منهام:

أن نعترب الدليل العام أصالً آبيًا عن التخصيص، وهبذا نطرح احلالة  اْليار األّول:

 ستنثائية أو نحملها عىل حمامل تارخييّة أو تأويلّية.اال

أن نقبل بالقاعدة أو األصل املرجعي عند الشّك، لكنّنا ال نوافق ـ بحسب  اْليار الثاين:

فهمنا لألدّلة العاّمة ـ أهّنا آبية عن التخصيص، وهنا علينا القول بقاعدة الكرامة إال ما خرج 
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 بالدليل.

عديد من الباحثني هنا، وكأهّنم تصّوروا أّن جمّرد تقعيد القاعدة هنا ووفقًا لذلك نأخذ عىل ال

من خالل آية أو رواية، فإّن ذلك سوف يكّرس متام امتدادات مبدأ الكرامة اإلنسانّية يف 

الرشيعة، وكأّن القاعدة مفروض  مسبقًا أهّنا ال تقبل االستثناء، مع أّنه من املمكن أن ختضع 

بعض التقادير، وعلينا التنّبه هلذا األمر، بإثبات القاعدة، ثم إثبات  لبعض االستثناءات عىل

 متنّعها عن التخصيص لو ا ريد الذهاب هبا عىل طول اخلّط.

نيت  الشكل الثاين: مالحظة مفردات الرشيعة برّمتها للتأّكد من أهّنا يف خمتلف األبواب قد ب 

صل والقاعدة يف الفروع الفقهّية وقد والتأمت عىل كرامة اإلنسان، فنحن هنا نثبت ناتج األ

نستكشفها من هذا الناتج وقد ال نستكشفها، لكن يظّل الناتج مطابقًا عملّيًا هلذه القاعدة، 

 وهذه هي طريقة السري من األدنى إىل األعىل.

يف التعامل مع اآلخر واملوقف منه،  رشعّية واألخالقّيةومعنى ذلك أّنني أتتبّع املفردات ال

بعد عملّيات اجتهادّية موّسعة يف املوارد املختلفة أّنه يف كّل هذه املوارد كانت النتيجة  ثم أجد

لصالح فرضيّة الكرامة اإلنسانّية، فمثالً ا ثبت عدم نجاسة الكافر وأنفي اجلهاد االبتدائي 

 وا ثبت حرمة غيبته ورسقته وسلبه أمواله، وأساوي بينه وبني غريه يف القصاص والدية، وغري

رمي كاجلرائم املعروفة أو العدوان عىل امل ، وهبذا أخلص إىل ؤمننيذلك ما مل يصدر منه فعل  ج 

 أّن الرشيعة تثبت الكرامة اإلنسانّية.

وهذا الطريق طويل  وشاّق؛ ألّنه حيتاج لرصد متام املفردات يف خمتلف األبواب الفقهّية من 

طًا أبدًا أن خيرج الباحث بنتيجة ت ثبت االجتهاد والتقليد وحتى الديات، واألمر ليس بسي

 القاعدة من جممل هذه الرحلة املليئة ـ إذا صّح التعبري ـ بالكثري من األلغام.

 وهذه النتيجة هلا مردودان، أحدمها متيّقن واآلخر حمتمل:

إثبات أّن الرشيعة يف احلقوق اإلنسانّية التي تالزم مفهوم الكرامة تقف ـ  املردود املتيّقن:

 اإلمجال العاّم ـ لصالح الكرامة اإلنسانّية.ب

وهو حالة ما لو عثرنا عىل مورد  أو موردين يف مقابل جممل املوارد  املردود املشكوك:

األخرى، وكان املوقف النّّص فيهام خمالفًا ملبدأ الكرامة اإلنسانّية، فهنا إذا اختار الفقيه استنتاج 

يف عرشات املوارد املتفّرقة، أمكنه جعل هذا املبدأ بمثابة مبدأ الكرامة من االستقراء الذي فعله 



  

حاكم عىل املوردين املكتشفني املخالفني؛ لكي حيملهام عىل التارخيّية أو ينفي صدورمها أو 

إرادهتام دالليًّا بنحو جاّد مثاًل، وهذا يعود ملرجعّية االستقراء يف تكوين القاعدة بناء عىل 

منه. أّما لو اختار الفقيه أّن االستقراء هنا ال يوّلد قاعدة عليا،  استنتاج اإلباء عن التخصيص

فإّنه جيب عليه القبول بتخصيص الرشيعة ملبدأ الكرامة هبذين املوردين، أو ربام جيعل من وجود 

هذين املوردين دليالً عىل عدم وجود قاعدة، بل غاية ما يف األمر مصادفة أّن الرشيعة ـ يف نسبة  

ائج الكرامة اإلنسانّية ـ توافقت مع هذا املبدأ، ال أهّنا محلت هذا املبدأ بوصفه عالية من نت

 مرجعًا وأصاًل.

والفرق بني احلاالت هذه يكمن يف تكوين أصل مرجعي يرجع إليه عند الشّك، ففي 

الشكل األّول وكذلك يف حالة االستقراء ومرجعّيته من الشكل الثاين قد نكّون أصاًل مرجعيًّا، 

 ا يف احلالة الثانية من الشكل الثاين فال يوجد أصل مرجعي عىل اإلطالق.أمّ 

وبناء عليه، مل نالحظ أّن أحدًا من أنصار فكرة الكرامة اإلنسانّية استخدم الشكل الثاين 

بطريقة مستوعبة، ربام ألّن املشهد النصويص التفصييل قد ال يساعده عىل بناء يشء من هذا 

غالب أّن نقطة االرتكاز كانت عىل الشكل األّول لطريقة اإلثبات، لكن النوع، هلذا نجد يف ال

التي تقف خلفها رشعية مع األسف دون مراعاة النسبة بني النصوص العاّمة وبني املفردات ال

نصوص خاّصة؛ وهبذا نعترب أّن الطريقة التي تّم السري فيها إىل اآلن ما تزال تواجه حقل ألغام، 

واملشكلة األكرب  .التفاصيل وكيفّية التعامل معها بعد االنتهاء من الكّلياتألهّنا بحاجة لرصد 

 تكمن يف التفاصيل.

وعىل أّية حال، فسوف نبحث هنا الشكل األّول من االستدالل؛ ألّن الشكل الثاين 

، والْشع الكنيس وغْي ذلك االستقرائي يفرض علينا اْلوض يف كّل أطراف الفقه اإلسالمي

 يف هذه العجالة. وهو غْي ممكن

 وأهم األدّلة يف املوضوع، هو:

 ـ التأصيل القرآني ملبدأ تكريم بين آدم 

يمثل النّص القرآين الذي سنشري إليه أحد  أهّم أدّلة مبدأ تكريم اإلنسان من وجهة نظر 

ْمنَا َبنِي َآَدَم َومَحَ ﴿أنصار الكرامة الذاتّية، وهو عبارة عن قوله تعاىل:  ْلنَاُهْم يِف اْلرَبه َوَلَقْد َكرَّ



  

َّْن َخَلْقنَا َتْفِضياًل  ْلنَاُهْم َعىَل َكثٍِْي مِم (. فإّن 70)اإلرساء:  ﴾َواْلَبْحِر َوَرَزْقنَاُهْم ِمَن الطَّيهَباِت َوَفضَّ

هذه اآلية تعلن بكّل رصاحة أّن اهلل كّرم بني آدم، وهذا العنوان ال فرق فيه بني املسلم 

بعينه مفهوم الكرامة اإلنسانّية.  يم منصّب عىل عنوان اآلدمّية، وهو، بل التكروالكافر

والتكريم يف اللغة ويف تتبع االستعامالت القرآنّية واحلديثيّة يدّل عىل رشف واحرتام ومكانه 

 وقيمة.

 عرض السياقات التارخيّية لتناول النص القرآني التكرميي

عراض تاريخ التعامل معها يف الرتاث استـ ببدايًة ـ ولكي نفهم هذه اآلية، ال بأس 

 اإلسالمي، حيث نالحظ أَّّنا وقعت ضمن سياقات:

وهو سياق كالمي يتصل بالتفضيل يف عالقة البرش باملالئكة وعالقة األنبياء  السياق األّول:

باملالئكة، فهل األنبياء أو البرش أفضل من املالئكة أو ال؟ وقد كانت هذه اآلية موقعًا 

م السيد  املرتىض قائاًل: الستدالل بع ـ  قوا بقوله تعاىلوتعلّ »ض املتكّلمني ممّن يصف فكرهت 

 «من»بعد بني آدم خملوق يستعمل يف اخلرب عنه لفظة  قالوا: ليسوذكر املرتىض اآلية  ، ثم قال:ـ 

 بل «لناهم عىل من ]خلقنا[وفّض »واملالئكة، فلام مل يقل  العقالء إال اجلنّ  التي ال تستعمل إال يف

ه ال ألنّ ؛ ل بني آدم عليهن فّض ام أخرج املالئكة عمّ ه إنّ لم أنّ ع   ،«ن خلقناعىل كثري ممّ » :قال

ل بنو آدم مل يفّض ًا خملوق ، وإذا كان وضع اخلطاب يقتيضبني آدم أفضل من اجلنّ  خالف يف أنّ 
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؛ وعبد احلكيم عبد اهلل، التعامل مع غري 149ـ  137بور، كرامت انسان در فقه وحقوق اسالمي: 

؛ وأسعد 28ـ  27ينى: ؛ وروح اهلل رشيعتي، اقليتهاى د57املسلمني يف القرآن والسنّة النبوّية: 

؛ 38ـ  37؛ وبطرس ديب، التقارب اإلسالمي املسيحي: 38ـ  36السحمراين، اإلسالم واآلخر: 

. وقد قّرر غري 298، 292: 11وعباس عيل الزارعي السبزواري، القواعد الفقهّية يف فقه اإلمامّية 

، فاألصل يف املال أّنه «االحرتام أصالة»واحد  من الفقهاء يف باب األموال أصالًة عرّب عنها بعضهم بـ 

 يف احرتام املال، بل الكفر مانع  عن االحرتام عندهم، فالحظ ـ عىل سبيل 
حمرتم، واإلسالم ليس برشط 
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 .«م املالئكةفال شبهة يف أهّن  ،عليه

، خاّصة وأّنه يتصل باملقطع األخري منها، ال وهذا السياق ال يدخل يف إطار بحثنا هنا

 بموضع الشاهد هنا وهو مطلعها.

وهو سياق التكريم التكويني لبني آدم من قبل اهلل تعاىل، وهو يف نفسه ال  السياق الثاين:

ينفعنا هنا، إال إذا قّدمنا مقاربة تنقلنا من التكريم التكويني إىل التكريم االعتباري احلقوقي، 

 حلديث عن ذلك.وسيأيت ا

وغالبًا ما رأينا التفكري الشيعي يقّدم فهم اآلية هبذه الطريقة التكوينّية، حيث ذكروا أهّنا تدّل 

عىل تكريم بني آدم بالعقل والفهم والرزق واحلكمة وتعديل القامة واألكل باليد، وأهّنم 

اهلل كّرم بني آدم بوجود . ولعّله يف هذا السياق ما طرح أيضًا من أّن يعرفون اهلل وغري ذلك

 .األنبياء واألوصياء فيهم، فوجودهم هو عنرص التكريم لبني آدم

كام ومن هذا النوع احلديث عن التكريم بالدين الفطري، ومن ثّم البرش يولدون عىل الدين 

 الفطري، وهو قول الشيخ حمسن غرويان يف بعض حمارضاته.

عي دورًا أيضًا يف ميل التفكري الشيعي نحو الفهم ولعّل للروايات الواردة يف الرتاث الشي

التكويني هلذه اآلية، رغم كون هذه الروايات قليلة جدًا، فقد ورد يف مرسل حتف العقول، عن 

 ،العقل والتمييز وثبات نسان وكامل احلواّس كامل اخللق لإل..»قال: × اإلمام اهلادي

والبحر  يف الربّ  منا بني آدم ومحلناهمولقد كرّ »وإطالق اللسان بالنطق، وذلك قول اهلل: 

وجل عن  فقد أخرب عزّ ، «ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم عىل كثري ممن خلقنا تفضيالً 

ذي حركة  والطري وكّل  البحر تفضيله بني آدم عىل سائر خلقه من البهائم والسباع ودواّب 

نسان يف أحسن نا اإللقد خلق» بني آدم بتمييز العقل والنطق، وذلك قوله: تدركه حواّس 

 الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك يف أّي  كك بربّ نسان ما غرّ يا أهيا اإل» وقوله: ،«تقويم

                                              
: 1؛ وابن حزم، املحىّل 170ـ  169، وانظر: املصدر نفسه: 160ـ  159: 2( رسائل الرشيف املرتىض 1)

14. 

؛ وحسن اجلواهري، 35: 1؛ وأمحد املرتىض، رشح األزهار 31: 1( انظر: الشهيد الثاين، روض اجلنان 2)

 .136: 3بحوث يف الفقه املعارص 

 .465: 5( انظر: املجليس األّول، روضة املتقني 3)



  

ة عقله وتفضيله عىل نسان صحّ ل نعمة اهلل عىل اإلفأوّ  ويف آيات كثرية، «بكصورة ما شاء ركّ 

يف غريه من اخللق  ل بني آدم بالنطق الذي ليسففّض  ..البيان كثري من خلقه بكامل العقل ومتييز

 ،ناهياً  ك اهلل ابن آدم غريه من اخللق حتى صار آمراً فمن أجل النطق ملّ  املدرك باحلواس،

وهو »وقال: . «كذلك سخرها لكم لتكربوا اهلل عىل ما هداكم»كام قال اهلل:  ،له روغريه مسخّ 

 نعامواأل» وقال:، «وتستخرجوا منه حلية تلبسوهنا اً طريّ  ر البحر لتأكلوا منه حلامً سخّ  الذي

خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها مجال حني ترحيون وحني ترسحون 

نسان إىل اهلل اإل فمن أجل ذلك دعا، «األنفس وحتمل أثقالكم إىل بلد مل تكونوا بالغيه إال بشّق 

كهم استطاعة بعد أن ملّ  واملعرفة اه باستواء اخللق وكامل النطقباع أمره وإىل طاعته بتفضيله إيّ اتّ 

 .«..«واسمعوا وأطيعوا فاتقوا اهلل ما استطعتم»ما كان تعبدهم به بقوله: 

 ،×عن أبيه ويف بعض األخبار التي يف أمايل الطويس ما يؤّكد هذا، مثل خرب زيد بن عيل،

ل يف خرب . ب«..فضلنا بني آدم عىل سائر اخللق»يقول:  «ولقد كرمنا بني آدم»ىل: يف قوله تعا

 ،أيب محزة الثاميلالتفسري املنسوب إىل عيل بن إبراهيم القمي جاء يف تفسري هذه اآلية مسندًا إىل 

ام كرامة وإنّ  ،م أرواح املؤمننيولكن يكرّ  ،م روح كافراهلل ال يكرّ  إنّ »: قال ،×عن أيب جعفر

 .«ب هو العلموالرزق الطيّ  ،بالروح النفس والدم

السياق الفقهي، وهو يعنينا جّدًا، ونجد له حضورًا أكرب يف االجتهاد  وهو السياق الثالث:

 السنّي، حيث تّم االستناد هلذه اآلية يف عّدة مواضع جزئيّة، أمّهها:

باعتبار أّن النجاسة الذاتّية له تنايف تكريم اإلنسان املستفاد من  أ ـ نفي نجاسة الكافر ذاتّيًا؛

واألشياء الطاهرة كثرية: »: م(1941) اجلزيرييخ عبد الرمحن الش، يقول هذه اآلية الكريمة

ْمنا َبنِي آَدمَ ﴿ :كام قال تعاىل، أو ميتاً  اً منها اإلنسان سواء كان حيّ  : ا قوله تعاىل. أمّ ﴾وَلَقْد َكرَّ

ُكوَن َنَجٌس ﴿ اَم امْلُْْشِ ذات  وليس املراد أنّ  ،فاملراد به النجاسة املعنوية التي حكم هبا الشارع ،﴾إِنَّ

                                              
 .471ـ  470( احلراين، حتف العقول: 1)

 .490ـ  489انظر سائر الروايات يف ص ، و489( أمايل الطويس: 2)

 .232؛ وانظر: تفسري أيب محزة الثاميل: 22: 2( تفسري القمي 3)

 .183ـ  182( انظر: اجلنايت، ادوار فقه وكيفيت بيان آن: 4)



  

 .«املرشك نجسة كنجاسة اخلنزير

حيث الحظنا أّن هذه اآلية تّم االستناد إليها يف ذلك أحيانًا؛  ب ـ نفي نجاسة ميتة اإلنسان،

. ويف هذا يقول الرافعي ألّن تنجيس امليّت نوع إهانة له، وهذا مناف  لتكريم بني آدم

 ؛أحدمها ينجس باملوت :ته باملوت قوالنويف نجاس ،اآلدمي»هـ(، أحد فقهاء الشافعّية: 623)

ـ وهو األصح ـ والثاين  ،كغريه غري مأكول بعد املوت فيكون نجساً  ه حيوان طاهر يف احلياةألنّ 

 .«..كم بنجاسةة التكريم أن ال حي  وقضيّ  ،«منا بني آدمكرّ  ولقد»ىل: لقوله تعا ؛ال ينجس

 .يف مسألة ميتتهوهو مطابق ملا قيل  ج ـ نفي نجاسة لبن اإلنسان،

، وهو ما انتقده الشيخ من خالل مفهوم التكريم يف اآلية د ـ نفي نجاسة منّي اإلنسان،

هـ( ـ متحّدثًا ـ عن رضورة عدم اعوجاج السليقة يف 1253اإلمامي عيل كاشف الغطاء )

وَلَقْد ﴿ :اىللقوله تع ؛وقد بلغ اعوجاج السليقة ببعضهم بدعواه طهارة املنّي »االجتهاد، بقوله: 

ْمنا َبنِي آَدمَ   .«..﴾َكرَّ

، وهو حديث عهد ال يرقى سوى لبضعة عقود قليلة جدًا، وقد هـ ـ حتريم االستنساخ

 أملحنا لذلك آنفًا فال نعيد.

حيث جاء احلديث عن هذه اآلية لتحريم استعامله  و ـ لنفي جواز استعامل شعر اإلنسان،

وال جيوز استعامل »هـ(، أحد فقهاء احلنابلة: 1051بهويت )رغم كونه طاهرًا، حيث يقول ال

 وكذا ،«منا بني آدمولقد كرّ »أي احرتامه. قال تعاىل:  ،حلرمته؛ بطهارته مع احلكم ،شعر اآلدمي

 .«..الصالة فيه لطهارته وتصّح  .عظمه وسائر أجزائه

                                              
 .64: 1( عبد الرمحن اجلزيري، الفقه عىل املذاهب األربعة 1)
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ظيف بعض األصوليّني وهو السياق األصويل إذا صّح التعبري، وأعني به تو السياق الرابع:

اآلية يف بحوثهم األصولّية، إّما للتوّصل إىل قاعدة أصولّية أو للتمثيل لقاعدة أصولّية، وأبرز 

 مثالني عىل ذلك مها:

، يف سياق عرضه ألدّلة تبعيّة األحكام هـ(606) ما طرحه الفخر الرازي املثال األّول:

كون إلنسان مكّرمًا واستدّل باآلية، وإذا ظّن ااهلل تعاىل خلق  أنّ للمصالح واملفاسد، حيث ذكر 

ّن اهلل ال يرّشع له إال ما تكون فيه مصلحته. فالترشيع املصلحي اإلنسان مكّرمًا حصل الظّن بأ

 .نوع من أنواع التكريم

يف بحث م( 1980)ما ربام يكون متداوالً نسبته إىل السيد حمّمد باقر الصدر  املثال الثاين:

ار العرض عىل الكتاب وطرح ما خالفه، من االستناد ملجمل النصوص فهم مضمون أخب

القرآنية التي تدّل عىل وحدة البرشّية جنسًا وحسبًا ومساواهتم يف اإلنسانّية مهام اختلفت 

ألواهنم وأصنافهم، حيث يتصّور كثريون أّن السيد الصدر استخدم اآلية بعينها يف تكريس 

 .ف من رواية أّن األكراد قوم من اجلن أو أّن ثّمة خّسة فيهممبدأ الكرامة، وهلذا رفض املوق

لكّن السيد الصدر يف بحث التعارض، وهو يمثل لقاعدة طرح ما خالف الكتاب، ال يذكر 

بل ربام يكون مضموهنا مقصودًا له مع مضمون جمموعة أخرى من  بالنّص هذه اآلية الكريمة،

ساواهتم يف اإلنسانّية واملسؤوليّة، وهذا ما ينفعه يف اآليات التي تؤّكد مبدأ وحدة البرش وم

بحث مسألة األكراد، فال يظهر بوضوح ـ رغم اشتهار هذا األمر عنه ـ أّنه اعتمد عىل هذه اآلية 

يف احلكم عىل بعض الروايات. بل لعّل نظره إىل نوع آخر من اآليات وهو ما يفيد بخصوصها 

 مسؤولّياهتم، ال تكريم اهلل للناس.تساوي الناس يف إنسانّيتهم وخلقهم و

 كيفّية استنطاق قاعدة التكريم من نّص اآلية الشريفة، حتليل لغوي وداللي

بعد هذا العرض املخترص ملشهد تداول هذه اآلية يف الدراسات الدينّية، نحاول اآلن أن 

 بجامعة دون هو تعبري عاّم، وال خيتّص  «بني آدم»فليس هناك شّك يف أّن تعبري  نفهم معناها،

                                              
 .174: 5( انظر: الرازي، املحصول 1)

. هذا وقد كنت  652 :5، ج2؛ ومباحث األصول، ق334: 7( انظر: الصدر، بحوث يف علم األصول 2)

 سابقًا يتبادر إىل ذهني أّن هذا هو مقصود الصدر، أي نصوص التكريم.



  

َيا ﴿مجاعة، وال باملؤمنني وال بالصاحلني، بل قد استخدم يف القرآن يف العموم كام يف قوله تعاىل: 

يَْطاُن َكاَم  ..َبنِي َآَدَم َقْد َأْنَزْلنَا َعَلْيُكْم لِبَاًسا ُيَواِري َسْوَآتُِكْم َوِريًشا َيا َبنِي َآَدَم اَل َيْفتِنَنَُّكُم الشَّ

ُه َيَراُكْم ُهَو َوَقبِيُلُه ِمنْ َأْخَرَج أَ  اَم َسْوَآهِتاَِم إِنَّ َُّيُ
نَِّة َينِْزُع َعنُْهاَم لَِباَسُهاَم لُِْيِ  َحيُْث اَل َبَوْيُكْم ِمَن اجْلَ

ِذيَن اَل ُيْؤِمنُونَ  َياطنَِي َأْولِيَاَء لِلَّ : (، وقوله سبحانه32ـ  26)األعراف:  ﴾..َتَرْوََّنُْم إِنَّا َجَعْلنَا الشَّ

َقى َوَأْصَلَح َفاَل َخْوٌف ﴿ وَن َعَلْيُكْم َآَيايِت َفَمِن اتَّ ا َيْأتَِينَُّكْم ُرُسٌل ِمنُْكْم َيُقصُّ َعَليِْهْم  َيا َبنِي َآَدَم إِمَّ

وا َعنَْها ُأوَلئَِك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم  ُبوا بَِآَياتِنَا َواْسَتْكرَبُ  ﴾فِيَها َخالُِدونَ َواَل ُهْم ََيَْزُنوَن َوالَِّذيَن َكذَّ

تَُهْم ﴿(، وقوله سبحانه: 36ـ  35)األعراف:  يَّ َوإِْذ َأَخَذ َربَُّك ِمْن َبنِي َآَدَم ِمْن ُظُهوِرِهْم ُذره

ا ُكنَّ  ُكْم َقاُلوا َبىَل َشِهْدَنا َأْن َتُقوُلوا َيْوَم اْلِقَياَمِة إِنَّ ْن َهَذا ا عَ َوَأْشَهَدُهْم َعىَل َأْنُفِسِهْم َأَلْسُت بَِربه

ًة ِمْن َبْعِدِهْم َأَفُتْهلُِكنَا باَِم  يَّ َك َآَباُؤَنا ِمْن َقْبُل َوُكنَّا ُذره اَم َأرْشَ  ﴾َفَعَل امْلُبْطُِلونَ َغافِلنَِي َأْو َتُقوُلوا إِنَّ

ْ َأْعَهْد إَِليُْكْم َيا َبنِي َآَدَم َأْن اَل َتْعُبُدوا﴿(، وقوله تعاىل: 173ـ  172)األعراف:  ُه  َأمَل يَْطاَن إِنَّ الشَّ

اٌط ُمْسَتِقيمٌ   (.61ـ  60)يس:  ﴾َلُكْم َعُدوٌّ ُمبنٌِي َوَأِن اْعُبُدويِن َهَذا رِصَ

بل لعّل التعبري ببني آدم يف اللغة العربّية أو عىل األقّل يف القرآن الكريم أقرب لرصاحة 

اد منها مجيع الناس، كام التعميم من مثل كلمة اإلنسان أو الناس، فقد تطلق كلمة الناس وال ير

ُْم ُهُم ﴿يف قوله تعاىل:  َفَهاُء َأاَل إَِّنَّ ْم َآِمنُوا َكاَم َآَمَن النَّاُس َقاُلوا َأُنْؤِمُن َكاَم َآَمَن السُّ َوإَِذا قِيَل هَلُ

َفَهاُء َوَلكِْن اَل َيْعَلُمونَ  ْ َتْفَعُلوا َوَلْن ﴿(، وقوله سبحانه: 13)البقرة:  ﴾السُّ َتْفَعُلوا َفاتَُّقوا َفإِْن مَل

ْت لِْلَكافِِرينَ  َجاَرُة ُأِعدَّ (، وغري ذلك كثري، بينام 24)البقرة:  ﴾النَّاَر الَّتِي َوُقوُدَها النَّاُس َواحْلِ

 تعبري بني آدم أوضح يف التعميم الكيّل للجنس البرشي يف القرآن الكريم.

 بصفات خاّصة، من نوع قوله نعم، ورد تعبري التكريم يف القرآن الكريم يف حّق من حتىّل 

مْحَُن َوَلًدا ُسبَْحاَنُه َبْل ِعَباٌد ُمْكَرُمونَ ﴿تعاىل:  َذ الرَّ َ اَل َيْسبُِقوَنُه بِاْلَقْوِل َوُهْم بِأَْمِرِه  َوَقاُلوا اَّتَّ

مون )يس: 27ـ  26)األنبياء:  ﴾َيْعَمُلونَ  ، 27(، وكذا وصف أهل اجلنّة بأهّنم م كر 

(. لكّن هذا ال يعني أّن 11، واالنفطار: 35، واملعارج: 42لصافات: ، وا24والذاريات: 

التكريم يف القرآن صار وصفًا خاّصًا بالصاحلني؛ ألّن إطالقه عليهم ال ينافيه إطالقه عىل األعّم 

 منهم ضمن سياق آخر.

بمن وصل مقام اخلالفة أو بمن يف اآلية موضع بحثنا وهبذا نفهم أّن ختصيص هذا العنوان 

ال تساعد عليه ال اللغة العربّية وال االستخدام ؛ إذ ال وجه له ،ىّل بالتقوى أو بغري ذلكحت



  

 شائع.قرآين الال

عىل أساس أّنه قد  وأّما حماولة بعض املفّّسين جعل التكريم للجميع هنا بمالحظة بعٍض،

ة  أمّ كنتم خري» :هذه الصفة، كقوله جريت الصفة عىل مجيعهم من أجل من كان فيهم عىلا  

وذلك أّن تكملة اآليات ال تساعد عىل هذا االفرتاض،  فهي غْي مقنعة؛، «أخرجت للناس

فهل اهلل قال بأّنه محلهم يف الرّب والبحر قاصدًا أّنه محل خصوص الصاحلني وأطلق عىل اجلميع 

كري يف لنسبته لبعضهم؟! وهل رزق الطّيبات حاله كذلك أيضًا؟! من هنا أعتقد بأّن ما دفع للتف

ذهنّية التخصيص هو إحساسهم باستحالة أن ي كرم اهلل غري املؤمن، مع أّنه ليس األمر كذلك ما 

دمنا نالحظ التكوين عىل األقّل، بل حتى الترشيع، بل بالعكس فإّن إكرام اهلل يف الدنيا غري  

كّل ما قّدمه  املؤمن قد يكون أبلغ يف االحتجاج عليه وإلزامه يوم القيامة بمساوئ أفعاله رغم

 اهلل له.

كام وليس هناك من شّك يف أّن تعبري التكريم يف اللغة العربّية يتضّمن الترشيف والرشافة 

واإلكبار والعّزة والفضل، مقابل التحقري واإلهانة واإلنقاص واخلّسة، وهلذا ال تطلِق العرب  

 هذا التعبري إال يف موضع املدح الكبري.

نالحظ أّن أّي حماولة لتخصيص داللة اآلية باملؤمنني ال تبدو من خالل هذين املعطيني، 

ـ م( 1981)ولعّل األمر ـ كام يقول العالمة الطباطبائي  موّفقة أو منسجمة مع الداللة اللغوّية،

أّن اآلية مسوقة مساق االمتنان مع عتاب، فهو يبني مدى لطفه هبم فيام هم ال يراعون مقامه 

 .وال يستجيبون لتكريمه

أّن تأصيل حقوق اإلنسان م( 2010)ومن هنا يعترب العالمة السيد حمّمد حسني فضل اهلل 

ق  عليه بني ينطلق يف الثقافة اإلسالمّية من هذه اآلية القرآنّية، وهو يرى أّن مضموهنا متف  

ية م( أّن مبدأ الكرامة عام وأّن اآل1974، كام يرى العالمة  املقاصدّي عالل الفايس )األديان

تقّرره بل جتعل سائر النعم مرتّتبة عىل الكرامة التي ي منحها اإلنسان، وأّن هذه الكرامة هي 
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 .كرامة مسؤولّية

 وقفة حتليلّية نقدية لتوظيف النّص القرآني يف تأصيل قاعدة الكرامة

لكّن نقطة التحّدي يف التعامل مع اآلية هو يف رصد سياقها، فهل سياقها يدور حول 

 يم التكويني أو التْشيعي؟التكر

الذي يبدو لنا أّن التكريم التكويني متيّقن، ويمكن مالحظته من استقراء اآليات األخرى 

التي حتّدثت عن خلق اإلنسان واالهتامم به والرعاية ألمره تكوينًا كخلقه يف أحسن تقويم، 

و غري ظاهر من وتعليمه البيان، وإحسان صورهم، وغري ذلك.. أّما التكريم الترشيعي فه

سياق اآلية حيث حتّدثت بعد ذلك عن قضايا تكوينيّة من نوع محلهم يف الرّب والبحر ورزقهم 

الطيبات وجعلهم أفضل من كثري من املخلوقات كاحليوانات والنباتات، فضمن هذا السياق ال 

 حيصل اطمئنان بانعقاد داللة عىل التكريم الترشيعي والقيمي.

مشكلة املستدّل هبذه اآلية ال تكمن يف التعميم والتخصيص بني املؤمن  ومن هنا، يتبنّي أنّ 

ة التكريم ومطلق اإلنسان كام تصّور بعضهم، إذ التعميم واضح يف تقديري، بل تكمن يف نوعيّ 

 واملستفاد منه وحدوده.

وربام ال يسعفنا القول هنا بإطالق اآلية لتشمل التكريم التكويني والترشيعي معًا، األمر 

الذي لن يرّض بسياقها؛ ألّن شموهلا للتكويني سوف ينسجم أيضًا مع السياق؛ وذلك أّننا ال 

نجعل السياق مقّيدًا لإلطالق املوجود يف اآلية بعد انعقاده، بل نجعل سائر فقرات اآلية بمثابة 

يف  ما يشبه الشاهد املتصل عىل سياق التكوين، بحيث ال حيصل بعد ذلك اطمئنان بأّنه ناظر أو

مقام البيان من ناحية الترشيع أصاًل، بل ربام يكون املقطع التايل من اآلية بمثابة توضيح 

جلوانب التكريم، وحيث إّنه ذكر جوانب تكوينّية يف سياق آيات سابقة تعاتب اإلنسان، يفهم 

 من ذلك أّن القدر املتيّقن من النظر هو اجلوانب التكوينّية ال الترشيعّية أيضًا.

، فاالستدالل ِبذه اآلية عىل تأسيس أصل وعموم ِبذا املستوى غْي ظاهر إطالقًا، وعليه

 وُتسعفنا يف ذلك ـ بنحو التأييد واالستئناس ـ الرواياُت التي أرشنا لبعضها فيام تقّدم.
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 ـ العبور من التكريم التكويين إىل التشريعي )حماولة الكنيسة الكاثوليكّية( 

ة من املحاوالت املهّمة التي نوّد طرحها يف هذا السياق، وربام هذه املحاولة االستدالليّ 

تكون مقصود من استدّل بآيات التكريم التكويني يف القرآن والكتاب املقّدس إلثبات مبدأ 

 الكرامة اإلنسانّية.

وكأّن هذه املحاولة  تقوم حماولتنا هذه عىل الربط بني التكريم التكويني والتكريم التْشيعي،

بأّن النصوص الدينّية كّرمت البرش تكوينًا، ولكنّنا نريد أن نعرب من هذا التكريم تعرتف 

كام يف لنستنتج منه التكريم الترشيعي. والتكريم التكويني له أشكال عديدة يف القرآن والسنّة 

من نوع كونه يف مقام اخلالفة، وسجود املالئكة له، وتعليمه األسامء، ومحله الكتاب املقّدس، 

مانة، وتفضيله عىل كثري من املخلوقات، والرزق له والنعمة الوافرة، وخلقه يف أحسن األ

تقويم، وتعليمه البيان، وتسخري كّل يشء له، واإلنعام عليه بام ال يعّده اإلنسان وال حيصيه 

 وغري ذلك..

لق عىل  ليس األمر عند هذا احلّد، بل النصوص الدينيّة اإلسالميّة تؤّكد أّن اإلنسان خ 

عليها، وأّنه يولد نقّيًا ال خبث فيه وال دناءة، واملحيط هو الذي  الفطرة التي ف ط ر اهلل الناس  

يفسده ويضّله، وهذا يعني أّن األصل يف اإلنسان أن يكون ساملًا ال أن يكون معطوبًا، وأّن 

ي واهلبوط ما املنطقّية األخالقّية تستدعي هنا التعامل معه من موقع السالمة ال من موقع الرتدّ 

يف موقع فًا مل يثبت تقصريه وفساده، وإال فأين هي العدالة اإلهلّية يف أن يوضع العبد ساملًا معا

االنحراف العقدي دون أن يكون متعّمدًا ذلك، بل هو مقهور  عليه عملّيًا، ثم يف الوقت عينه 

 ي سلب أبسط  حقوقه يف العيش والتنّقل واحلرّية وغري ذلك؟!

وبداية ظهوره فردًا أو مجاعة، واملسيحي رة التكوينّية لإلنسان يف النّص اإلسالمي إّن الصو

تستدعي أخالقّيًا التعامل معه من موقع أصالة احلّق، ال من موقع سلب احلّق، ما مل يثبت 

 ارتكابه جل رم  يستدعي معاقبته فردًا أو مجاعة.

 التينجيلّية واإلكّية للنصوص التوراتّية هذا األمر بعينه نجده يف استنادات الكنيسة الكاثولي

عىل صورة اهلل، بوصفها أدّلة كرامة ـ ذكرًا وأنثى عىل التساوي ـ حتّدثت عن خلق اإلنسان 

)كمثالنا( وقال اَّلل نعمل اإلنسان عىل صورتنا كشبهنا »اإلنسان، فقد جاء يف التوراة: 



  

م وعىل كّل األرض وعىل مجيع فيتسّلطون عىل سمك البحر وعىل طْي السامء وعىل البهائ

الدّبابات التي تدّب عىل األرض فخلق اَّلل اإلنسان عىل صورته. عىل صورة اَّلل خلقه ذكرًا 

وأنثى خلقهم وباركهم اَّلل وقال هلم أثمروا وأكثروا واملؤا األرض وأخضعوها.. وكان 

 .«كذلك ورأى اَّلل كّل ما عمله فإذا هو حسٌن جداً 

سان يستمّد هوّيته من اهلل، فكرامته من كرامة اهلل، بال فرق بني الذكر هذا يعني أّن اإلن

واألنثى، وهذا يعني أّن اإلنسان ليس جمّرد أمر بيولوجي شيئي، بل هو روح عميقة متصلة 

 باخلالق تعاىل.

، «سافُك دِم اإلنساِن باإلنساِن ُيسَفُك َدُمه ألّن اَّلل عىل صورته َعِمَل اإلنسان»وجاء أيضًا: 

 .فحّرم القتل انطالقًا من نوع  من التامهي التكريمي بني اهلل واإلنسان

 وتؤّكد التوراة مّرة أخرى عىل هذا األمر، مضيفًة إليه مفهوم مباركة اَّلل لإلنسان يف اْللق،

َلُه. َذَكًرا َوُأْنَثى َخَلَقُه هَذا كَِتاُب َمَوالِيِد آَدَم َيْوَم َخَلَق اَّللُ اإِلْنَساَن. َعىَل َشَبِه اَّللِ َعمِ »حيث تقول: 

 .«َوَباَرَكُه َوَدَعا اْسَمُه آَدَم َيْوَم ُخلَِق 

وهذا التامهي ليس خاّصًا بآدم بوصفه شخصًا، بل ـ بحسب تعبري املطران جورج خرض ـ 

اجلنس البرشي كّله جمتمعًا كان عىل صورة اإلنسان، والصورة تكتمل باقرتاب اإلنسان من 

وبتعبري البطريرك كرييل األّول، فإّن الكرامة متأّصلة، لكنّنا ال نتعامل  .املحّبة اإلنسان عرب

معها عىل أهّنا واقع فحسب، بل املطلوب هو التعامل معها عىل أهّنا ماّدة للنضال والسعي 

 .لتحقيقها دومًا بالدفاع عن كرامة الناس

أّكده البابا يوحنّا بولس  ّية مسيحّيةمفهوم الدفاع عن كرامة اإلنسان بوصفه مسؤولّية دين

وقبل ذلك يف خطابه يف م، 1997يف إرشاده الرسويل املوّجه للبنان عام  م(2005الثاين )
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مسؤولة عن ـ بل وعموم املسلمني واملسيحيّني ـ إذ اعترب أّن الكنيسة م، 1985املغرب عام 

 .ة احلوار بني األديانالدفاع عن الكرامة اإلنسانّية، وذلك يف سياق حديثه عن قضيّ 

َوَتنُْقَصُه َقلِيالً  ْبُن آَدَم َحتَّى َتْفَتِقَدُه!اإِلْنَساُن َحتَّى َتْذُكَرُه وَ ا َفَمْن ُهوَ »وجاء يف املزمور الثامن: 

ُلُه. ُتَسلهطُُه َعىَل َأْعاَمِل َيَدْيَك. َجَعْلَت ُكلَّ اَعِن  اٍء ُتَكله َت َقَدَمْيِه. اْلَغنََم مْلَاَلئَِكِة َوبَِمْجٍد َوَِبَ ٍء حَتْ يَشْ

ائَِم اوَ  اَمِء َوَسَمَك اْلرَبه َأْيضًا َوُطُيوَر اْلَبَقَر مَجِيعًا َوَِبَ الَِك يِف ُسُبلِ ا ْلَبْحرِ ا لسَّ َاا لسَّ بُّ ا مْلَِياِه. َأُّيُّ لرَّ

 واملجد. . فاإلنسان مكّلل بالبهاء«ألَْرضِ ا ْسَمَك يِف ُكله ا َسيهُدَنا َما َأجْمََد 

لَِّذيَن إِْذ ُهْم َقْد َفَقُدوا اَ » األمر عينه نجده يف رسالة بولس إىل أهل أفسس، حيث يقول:

َعاَرِة لَِيْعَمُلوا ُكلَّ َنَجاَسٍة يِف ا سَّ َأْسَلُموا ُنُفوَسُهْم لِلدَّ ا أَ وَ لطََّمِع احْلِ ُموانْ َأمَّ ملَِْسيَح ا ُتْم َفَلْم َتتََعلَّ

ْمُتْم فِيِه َكاَم ُهَو َحقٌّ يِف ْن ُكنْتُ إِ  َهَكَذا َلُعوا ِمْن ِجَهةِ أَ  َيُسوعَ  ْم َقْد َسِمْعُتُموُه َوُعله ِف ا ْن ََّتْ لتَّرَصُّ

ابِِق ا ُدوا بُِروِح ِذْهنُِكمْ وَ  لُْغُرورِ ا ْلَفاِسَد بَِحَسِب َشَهَواِت ا ْلَعتِيَق ا إِلْنَسانَ ا لسَّ َتْلبَُسوا وَ  َتَتَجدَّ

ِديا إِلْنَسانَ ا قه ا اَسةِ ْلرِبه َوَقَد ا َّللِ يِف ا مْلَْخُلوَق بَِحَسِب ا َد جْلَ لَْكِذَب اْطَرُحوا َعنُْكُم ا َذلَِك لِ  حْلَ

نَا َبْعَضنَ  ْدِق ُكلُّ َواِحٍد َمَع َقِريبِِه ألَنَّ ُموا بِالصه فاإلنسان خملوق بحسب  .«ْلبَْعضِ ا َأْعَضاءُ ا َوَتَكلَّ

 اهلل من الرّب والقداسة.

أّن اإلنسان يف هذا الوجود مكّرم  ندما نفهم من النّص الديني القرآين والتورايتوعليه، فع

بكّل هذه اجلوانب للتكريم، وأّنه سليم من حيث تكوينه بل وممّيز، فهذا معناه أّن اهلل سبحانه 

، ينظر إليه بنوع  من االحرتام من حيث إنسانّيته، وال ينايف ذلك أن يعاقبه يف مورد ارتكابه جرماً 

ومن ثم نسأل: كيف يكون اإلنسان التكويني هبذه الصورة املذكورة يف النصوص الدينّية ويف 

الوقت عينه حيكم عليه بعدم كونه حمرتمًا من الناحية الترشيعّية حتى لو مل يكن يف عدم إيامنه 

ذه مقرّصًا؟! أال نفهم من نصوص التكريم التكويني أهّنا تريد أن تفيد التكريم الترشيعي هب

 املقاربة الوسيطة؟!

إذا كان هذا اإلنسان يولد نقيًّا صافيًا عىل الفطرة التي فطره اهلل عليها، وهي فطرة السالمة 
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الروحيّة، وأّن الظروف املحيطة هي التي ت فسده، فكيف جيتمع فهمنا التكويني هذا له مع 

تى لو كرب عىل غري العقيدة االعتقاد بأّنه مسلوب احلقوق األّوليّة، ما مل ينتم لدين  خاّص، ح

الصحيحة دون أن يكون مقرّصًا، وال نتعامل معه من منطلق حّقه يف الوجود أو املساواة يف 

احلقوق الطبيعّية؟! هل الفكرتان منسجمتان مع بعضهام؟ أليس ينبغي أن نفرتض أّن من صّور 

 تّية ما مل يأِت دليل رافع؟!لنا اإلنسان التكويني هبذه الصورة يقبل بحّقه األّويل وكرامته الذا

وهبذا نعترب أّن من لوازم نصوص التكريم التكويني ورشح احلال التكوينية لإلنسان منذ 

مبدأ احلقوق األساسّية له، وإال فمن أبسط االعرتاضات هنا: أّي تكريم كّرمتني  والدته ثبوت  

مر بقتيل واستعبادي وأنا به وأنت تسلبني حقوقي األّولّية منذ والديت وختضعني لغريي أو تأ

 غري مقرّص يف يشء؟!

إّن مشهد التكريم التكويني أو الصورة التكوينّية عاّمًة، يستدعي ثبوت كرامة  والنتيجة:

 ترشيعيّة قيميّة برصف النظر عن حدودها اآلن.

اق يوهو يضع الكرامة يف س ،ويعجبني هنا أن أنقل تعبْيًا الفتًا للمطران جورج خَّض

ساين مكّرم برصف نفالبدن اإلويلتقي معه يف ذلك األب نادر ميشيل،  دن معًا،النفس والب

سان فاسمه ال ينطبق عىل النفس أو فأّما اإلن»النظر عن النفس والعكس صحيح، إّنه يقول: 

يقول القّديس  لقا عىل صورة اهلل، كامألهّنام معًا خ   ؛يعاً مجاجلسد منفصلني، ولكن عليهام 

ولكنّه النفس واجلسد  ،اإلنسان ليس النفس وليس اجلسد منفصلني .غريغوريوس باالماس

سان ال حتّدد وال ينطق هبا نوصورة اهلل يف اإل .لقا عىل صورة اهللواجلسد معًا خ   والنفس   .كالمها

 .«نطق هباال ي   يضاً أفصورته  ،حقيقًة، فإذا كان اهلل ال ينطق به

حد أهم شخصّيات احلوار اإلسالمي م( ـ أ2017)وقد جعل األب موريس بورمانس 

وسائل خدمة الكرامة اإلنسانّية وحدودها يف أربعة  هي: كرامة احلياة، وكرامة املسيحّي ـ 

 .الروح، وكرامه الضمري، وكرامة احلرّية

                                              
ميشيل، مدعوون إىل احلرّية،  ؛ وانظر: نادر21ـ  20رثوذكسّية هلل واإلنسان: األ( جورج خرض، الرؤية 1)

 .174ـ  173دراسة يف ا سس األخالق املسيحّية: 

 .126ـ  124( انظر: موريس بورمانس، توجيهات يف سبيل احلوار بني املسيحيني واملسلمني: 2)



  

 االنتقال املّدعى من التكوين إىل التشريعة يف تأّمالت تقوميّي

وذلك أّن التكريم التكويني يمكن أن  ذه املحاولة؛إال أّن التأّمل مليّاً هنا يدفعنا لرفض ه

يصاحبه تشديد ترشيعي، بمعنى أّن اهلل سبحانه قد يكون وضع اإلنسان يف هذه الرتبة العالية 

لزمه بالطاعة ويكون أبلغ يف حّقه، وهذا معقول، فأنت تعطي شخصًا كلَّ يشء  التكوينّية لكي ي 

طلب منه العمل، وإال فلن تكون له كرامة ترشيعّية من مال ورعاية صحّية وغري ذلك، لكنّك ت

عندك، وهبذا يكون التكريم التكويني املخرب عنه يف النصوص جزءًا من الرّش ـ إذا صّح التعبري 

ْم َخْْيٌ ﴿ـ عىل اإلنسان نتيجة عدم صالحه، قال تعاىل:  اَم ُنْميِل هَلُ َواَل ََيَْسبَنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َأنَّ

ْم َعَذاٌب ُمِهنيٌ أِلَْنُفِس  ْم لِيَْزَداُدوا إِْثاًم َوهَلُ اَم ُنْميِل هَلُ (، وقال تعاىل: 178)آل عمران:  ﴾ِهْم إِنَّ

ْم يِف اْْلَ فَ ﴿ ُهْم بِِه ِمْن َماٍل َوَبننَِي ُنَساِرُع هَلُ اَم ُنِمدُّ اِت َبل َذْرُهْم يِف َغْمَرهِتِْم َحتَّى ِحنٍي َأََيَْسُبوَن َأنَّ ْْيَ

(، فليس كّل إخبار بإنعام أو تكريم تكويني يالزمه إشارة 56ـ  54)املؤمنون:  ﴾ُرونَ اَل َيْشعُ 

 لتكريم ترشيعي أو قيمي.

بل إّن مفهوم إلقاء احلّجة وكذلك االبتالء هلام دور كبري هنا، فاهلل يبتيل اإلنسان هبذه املكانة 

خللق ال تالزم مكانته داخل التكوينّية بني اخللق، ليطلب منه املزيد، ومكانته داخل دائرة ا

االجتامع البرشي حقوقّيًا فال ربط بينهام، بل األوىل قد تكون ابتالء وهتيئة لالحتجاج عليه كي 

يكون صاحلًا فيأخذ مكانته يف االجتامع البرشي، فالتكريم التكويني املنصوص عليه توفري 

ريًا ألرضّية احلقوق بالرضورة، فاهلل ألرضّية التكليف يف الثقافة القرآنّية والتوراتّية، وليس توف

يعطي وينعم ويرفع خصائصك التكوينيّة ليطلب منك ويضعك يف موقع استحقاق  كبري، وهو 

مكانة اخلالفة والشهادة، متامًا كام تصنع أنت أجهزًة ذكّية لكي تتوّقع منها نتائج عالية، فتميّزها 

 مميّزة، ال لكي تعطيها حقوقًا معّينة بالرضورة.عن سائر األجهزة تكوينًا، لكي تتوّقع منها نتائج 

نعم، هناك جزٌء من هذا االستدالل قائم عىل مقاربة عقلّية ـ أخالقّية، وهي قبح سلب اَّلل 

الطفل أو القارص حقوقه الطبيعّية، وهذا أمر آخر ال عالقة له بالعبور من التكريم التكويني إىل 

ليل مستقّل سوف يأيت احلديث عنه، فال ينبغي اخللط ، بل هو عىل عالقة بدالتكريم التْشيعي

 بني املوضوعني.



  

 اخلطيئة األوىل وأخبار الطينة، مشكلتان أمام الكاثوليكّية واإلمامّية

أضف إىل ذلك أّن التفكْي املسيحي يواجه هنا مشكلًة إضافّية، ال يواجهها الفكر 

القديم حيّدثنا عن بِنية اخللق  فصحيح أّن العهد اإلسالمي، وهي مشكلة اْلطيئة األوىل،

، لكّن ، كام حيّدثنا العهد اجلديد عن كونه خملوقًا باحلّق والقداسة، اإلنسانّية وأّنه عىل صورة اهلل

الكتاب املقّدس حيّدثنا أيضًا عن اخلطيئة األوىل، وتعترب املسيحّية أّن هذه اخلطيئة قد أحلقت 

، وقد سّدت الطريق عىل إمكانّية عودة اإلنسان إىل حالته رضرًا كبريًا بالذات اإلنسانّية تكويناً 

 األوىل.

ما يزال قائاًم، وأّن الكنيسة  «التربير»صحيح  أّن اخلالف الربوتستانتي والكاثوليكي حول 

الكاثوليكيّة تعترب أّن اإلنسان قادر  عىل العودة والنهوض من جديد باإليامن والعمل، لكّن 

طالقًا عىل التفكري البالجيويس الذي يقرتب كثريًا، بل قد يطابق التفكري الكاثوليكيّة مل توافق إ

اإلسالمي، يف اعتباره أّن اخلطيئة األوىل أضعفت اإلنسان، لكنّها مل تدّمر ذاته ومل يتهاو  نتيجتها، 

 بل هو قد انحرف ال أكثر وال أقّل.

د ملبدأ التكريم التكويني وفقًا هلذا كّله، كيف تتمّكن الكنيسة الكاثوليكية من االستنا

لإلنسان لكي تعرب من خالله إىل التكريم احلقوقي والقيمي ما دام هذا اإلنسان قد وقع يف 

إّن جتاهل تأثريات اخلطيئة  اْلطيئة املدّمرة ومل َيصل أن ُانقذ منها إال باإليامن باملسيح والعمل؟!

حقيقي؛  تكوين إىل الترشيع أمام مأزقاألوىل باملفهوم املسيحي هلا يضع استدالل العبور من ال

 .ألّن اخلطيئة هذه تولد معنا وتأتينا عرب اإلرث األبدي

الذي يرسم يف ( أو اجلرب اإلهلي املسيحي Fatalismالنوع من اجلرب واحلتمّية )إّن هذا 

كام ي سّمى، يقف مانعًا أمام ظهور اإلنسان عىل األرض  «التاريخ املقّدس للعامل  »املسيحية 

ثًا بنفسه قبل أن تأيت أعامله إليه، بل هي تأتيه م ثه أعامل ه، بل هو اآلن ينزل ملوَّ مًا مقّدسًا تلوِّ كرَّ

 وتصدر منه عىل إثر لوث اخلطيئة األوىل هذه.

 م، يمكننا تفّهم القضّية يف إطار:نع

كارل ملاين األالفيلسوف الالهويت والتي آمن ِبا أمثال ( Inclusivism)الشمولّية الدينّية أ ـ 

حيث قام بإدخال غري املسيحّيني يف  ،«ن بال عنوانواملسيحيّ »فيام ساّمه أيضاً بـ م( 1984رانر )



  

 م(1975)أو عىل طريقة آرنولد توينبي دينّي،  يتعّددذات جانب  املسيحية بدرجة  ما يف قراءة  

هلامات  هنا إل وتشكّ  اهلل،ور ، متثل نورًا من ن«األديان األفضل واألعىل يف العامل»ما يسّميه يف أّن 

 .يات اهلل وحمّبته للخلقوهناك تعرّب عن جتلّ 

فبحسب حتليل أليسرت  لقد التقى املجمع الفاتيكاين الثاين مع رانر واختلف عنه معًا،

ماكغراث، فإّن رانر كان يعترب أّن عموميّة مبدأ الفيض املنجي تفرض اعتبار البرش قبل حلظة 

ي )ظهور املسيح وصلبه وقيامته( وكذلك بعدها وقبل وصوهلا إىل أتباع االنكشاف التارخي

الديانات األخرى.. يعترب رانر أّن مبدأ الفيض يمكنه أن يطال هؤالء األفراد وإن كان الفيض 

األكمل من نصيب املسيحّية، كام أّن النجاة تكون عرب املسيح شاملًة هلؤالء كذلك، فيام يرى 

ثاين أّن احلقيقة يمكنها أن تظهر بشكل أو بآخر يف األديان األخرى، فتلك املجمع الفاتيكاين ال

األديان حتتوي نصيبًا من احلقيقة لكّن اخلالص والنجاة ال تكون إال يف املسيح، وهبذا يشرتك 

الطرفان يف شمولّية االنكشاف بينام خيتلفان يف شمولّية النجاة، إذ تبدو الكنيسة الكاثوليكّية 

 .النحصارّيةأقرب إىل ا

لكّن هذه الفكرة ال تبتعد عن جعل املعيار يف املسيحيّة يف هناية املطاف، وليس يف إنسانّية 

، إهّنا تشبه النظرّية االحتوائّية التي اإلنسان بعيدًا عن املسيحّية ذات العنوان أو الفاقدة للعنوان

النظرّية االحتوائّية تسعى العتبار تقف يف مقابل النظرّية احلرصّية والنظرّية التعّددية؛ ألّن 

األديان مجيعًا موجودة داخل دين واحد هو الدين احلّق، فثّمة دين حيتوي احلقيقة يف األديان 

األخرى، يف حني ترى بعض مدارس التعّددية عىل األقّل احلقيقة  يف كّل دين رغم االختالف، 

 .ة يف دين  واحدوترى احلرصّية بطالن سائر األديان متامًا وحرص احلقيق

سال اَّلل رأو ربام يمكن تقديم حماولة مسيحّية لتفكيك هذه املشكلة عرب القول بأّن إب ـ 

البنه الوحيد هو نوع من إعادة ترميم العالقة املنفصلة بينه وبني اإلنسان عمومًا، والتي جاءت 

                                              
: 2؛ وأليسرت ماكغراث، درسنامه اهليات مسيحي 80ـ  79( انظر: توينبي، مسيحيت واديان جهان: 1)

 .848ـ  844

Arnold Toynbee, christianity among the religions of the world, 91. 
 Vatican. وراجع وثائق املجمع الفاتيكاين الثاين: 848ـ  844: 2انظر: درسنامه اهليات مسيحي ( 2)

Council II, 570-571. 



  

 ،ا بعث األنبياءقة بام فيهبساالها اْلطوات مرمية األوىل وفشلت يف إصالحها وتئطيعقب اْل

باب أمامه، بحيث تكون الئة عنه وفتح يثار اخلطآوهو هبذا يعيد تكريس هذا التكريم برفع 

 «التدبري اخلاليص»ضمن  إلعادة إنتاج وضع تكويني جديد يف الوجود ةً ل  عملّية الصلب ممثِّ 

يوحنا بولس  فالفداء إعادة الكرامة لإلنسان بحسب تعبري البابا .الذي تؤمن به املسيحّية

 .من نصوص املجمع الفاتيكاين الثاينأيضًا وهذا ما قد يفهمه القارئ ، الثاين

 أو عرب القول بأّن صورة اَّلل التي يف اإلنسان حتّولت إىل صورة ساكنة غْي متحّركة،ج ـ 

 .لكنّها مل تذهب، كام يقول املطران جورج خرض

، عّية اإلمامّية هنا وال تواجه الفكر املسيحيبل ثّمة مشكلة أخرى تواجه الرواية الشي

التي  وجيب تذليلها قبل أن يتمّكن هذا االستدالل من أن يكون تاّمًا، وهي روايات الطينة،

جتعل األصل يف خلقة غري الشيعي يف كون طينته التي خلقه اهلل منها هي من نار أو سّجني أو 

فني يف التكوين بل يف منزلتهم التكوينّية، وهو ما قد من احلمأ املسنون، فهذا جيعل األفراد خمتل

يؤّثر عىل الصورة التكوينّية لإلنسان نفسه يف تصنيفنا له، وهي قضّية تتصل بشكل وثيق 

بإشكالّية اجلرب، وهلذا ظهرت مواقف عديدة من أحاديث الطينة، وبعضها حاول ختريج 

لعلّية التاّمة، بل بنحو االقتضاء، متامًا القضّية، مثل أّن اختالف الطينة ليس مؤثرًا بنحو ا

كاختالف طباع البرش من احلّدة واهلدوء والكرم والبخل.. وغري ذلك. وقد بلغ السيد عبد اهلل 

 .هـ( باملواقف إىل تسعة، فلرتاجع1242شرّب )

                                              
 .11ـ  1: 12( انظر: إنجيل مرقس 1)

 .10ادي اإلنسان: رقم ( انظر: رسالة البابا يوحنّا بولس الثاين ، ف2)

 22/2( انظر: نصوص املجمع الفاتيكاين الثاين، رقم 3)

 .23ـ  21رثوذكسّية هلل واإلنسان: األ( جورج خرض، الرؤية 4)

نعم، لعّلها تشابه ـ من بعض اجلهات ـ عقيدة القّديس ا غسطني يف أّن اهلل اختار مجاعة من قبل اخلليقة ( 5)

 للنجاة.

ْبل ه املجليسُّ ـ من أخبار الطينة هي:( واملواقف التي ذ6)  كرها شرّب ـ وبعضها ذكره ق 

 ـ إهّنا مطروحة ملخالفتها العقل والقرآن والسنّة املتواترة وغري ذلك بام تستلزمه من اجلرب وغريه. 1

 ـ إهّنا مطروحة ملوافقتها ألهل السنّة واألشاعرة من قوهلم باجلرب وأمثاله. 2

ام املؤمنني بسبب سيطرة أهل اجلور عليهم بام جيّرهم نحو املعايص، وإال فهم لن ـ إّن املراد منها آث 3
 



  

ل وعىل أّية حال، فإّن احلّق أّن أخبار الطينة إن مل يقل اإلنسان بطرحها، ال أقّل من إيكا

وهي من املبهامت الغامضة باعرتاف بعض  ـ علمها إىل أهلها، ومن ثّم ال يمكن أن ي ستند إليها

يف نفي التكريم التكويني جلميع البرش عرب نسبة بعض  لطينة صاحلة وآخرين  ـ كبار العلامء

كري لطينة خبيئة، وأّما نظرّية اخلطيئة األوىل فاملجال ال يسع لبحثها هنا، وال نعتقد بالتف

 املسيحي السائد املعارض لبالجيوس يف تدمري الذات اإلنسانّية.

ونشْي أخْيًا إىل أّن إشكالّية اْلطيئة األوىل وأخبار الطينة ال تطال الدليل الثاين هنا فقط، بل 

 الدليل األّول أيضًا، األمر الذي يستدعي االنتباه.

 عي )احلقوق الطبيعّية(ـ العبور من التمكني التكويين إىل االستحقاق التشري 

هذا االستدالل خيتلف متامًا عن االستدالل السابق، ففي الدليل السابق نستهدف االنتقال 

                                                                                                                     
 (.234: 5يفعلوها أبدًا )وهذا الرأي ذهب إليه املجليس يف موضع  من بحار األنوار 

ـ إّن املراد منها الكناية عن علم اهلل بمصائر الفريقني، فصّور علمه باملصائر عىل شكل اخللق من طينات  4

 فة.خمتل

 ـ إهّنا كناية عن اختالف الناس يف االستعدادات والقابلّيات، وهذا ال ي سقط التكليف عنهم. 5

 ـ إّن الطينة ال حتّقق سوى امليل ال اجلرب. 6
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ـ تفسري الفيض الكاشاين ذو الطابع الفلسفي الصويف وال نطيل برشحه. )انظر: شرّب، مصابيح األنوار  9

 (.261ـ  260: 5؛ واملجليس، بحار األنوار 17ـ  4: 1يف حّل مشكالت األخبار 

اعلم أّن أخبار هذا الباب من متشاهبات » يف بداية تعليقه عىل هذه األخبار فقال: وقد ذكر املجليس

، ثم ذكر بعض هذه الوجوه «األخبار، ومعضالت اآلثار، وألصحابنا ريض اهلل عنهم فيها مسالك..

ائل وال خيفى ما فيه ويف كثري من الوجوه السابقة. وترك اخلوض يف أمثال تلك املس»املتقّدمة، ثم قال: 

الغامضة التي تعجز عقولنا عن اإلحاطة بكنهها أوىل، ال سيام يف تلك املسألة التي هنى أئّمتنا عن 

هذا وقد ساهم العالمة الطباطبائي يف دراسة هذا املوضوع يف امليزان يف تفسري القرآن، «. اخلوض فيها

 .109ـ  95: 8خاّصًة يف اجلزء 



  

من أّن اهلل كّرم يف النصوص الدينّية اإلنسان تكوينًا، هلذا نستنتج أّنه كّرمه ترشيعًا، فكأّن نفس 

ة أو االستدعائيّة للتكريم النصوص التكريمّية تكوينًا حتمل نوعًا من الداللة االقتضائيّ 

الترشيعي، وقد رأينا أّن األمر ليس كذلك، وال يتضح ممّن يقول: أنا أكّرم اإلنسان تكوينًا أّنه 

 .يف عالقات اإلنسان بأخيه اإلنسان يريد أن يقول: إّنني ا كّرمه ترشيعاً 

ىل التكريم أّما يف هذا االستدالل هنا، فال نريد العبور من نصوص التكريم التكويني إ

الترشيعي، بل نرتك النصوص جانبًا، ونذهب نحو واقع التمكني التكويني، فنحن ندرس 

املسألة من زاوية الفعل اإلهلي ال من زاوية القول اإلهلي، وهي العملّية عينها التي طرحها 

 .ولو بعيدًا عن قضّية اهلل والدين فالسفة احلقوق الطبيعيّة يف الفكر الغريب

االستدالل العقيل بامتياز هنا أّن الذي خيلق اإلنسان حّرًا خمتارًا يريده حّرًا خمتارًا، وتوضيح 

وإال مل خيلقه حّرًا خمتارًا، ومن خيلق يف اإلنسان قدرة التعّقل والتفكري فهو يريده أن يفّكر 

من التمكني ويتعّقل، ومن خيلق يف اإلنسان طاقة احلياة فهو مبدئّيًا يريد له احلياة، وإال يلزم 

 ْغوّية، وهذا معنى أّن نفس املكنة التكوينّية ختلق حّقًا طبيعيًّا.الل  

واعترب أّن  من هنا، مّيز الفكر الفلسفي احلديث بني احلقوق الطبيعّية واحلقوق القانونّية،

احلقوق الطبيعّية تنبثق من الطبيعة وما تعطيه للمخلوق تكوينًا فهي تعطيه له حقوقّيًا، وإال 

ن اق ض  لوح  التكوين مع لوح الترشيع، بينام احلقوق القانونّية هي تلك احلقوق التي تنبثق من ت  

اعتبارات قانونّية إنسانّية تفرضها أوضاع برشّية حمّلية أو عرفيّة أو زمنيّة أو مصلحيّة آنّية أو غري 

غري قابلة للسلب وال والفرق بينهام أّن احلقوق الطبيعّية  .بنى عىل مواضعات أو غريهاذلك، وت  

 .للتغيري، بينام احلقوق القانونّية حقوق متغرّية جعلّية

ون الطبيعي والقانون الوضعي، وقد نوهبذا كان التمييز قائاًم منذ العرص اليوناين بني القا

م( القانون  الطبيعي، ثم استمّر الوضع إىل إرهاصات العرص 1274اختار توما األكويني )

هـ( أهّم مفّكر ديني قفز 1429الالهويت الفرنيس جان جريسون ) احلديث حيث ي عترب

م( وجون 1679باحلقوق الطبيعيّة إىل مرحلة جديدة، إىل أن وصل األمر إىل توماس هوبز )

 م(، وغريمها.1704لوك )
                                              

ـ  104يقت بور، كرامت انسان در فقه وحقوق اسالمي: ( ملزيد توضيح للفكرة، راجع: حسني حق1)
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وإذا أردنا استخدام تعبٍْي ديني لتقريب الفكرة أمكن فرض أّن احلقوق الطبيعيّة هي حقوق 

ّم فاحلياة واالختيار والتفكري والتنّقل والعمل واحلصول عىل خريات الطبيعة ومن ث فطرّية،

وغري ذلك هي أمور مفطور  عليها اإلنسان، فال ي عقل أن ت سلب منه بغري مرّبر موضوعي 

 طارئ، فاألصل هو امتالك اإلنسان هلذه احلقوق، وهذا هو مبدأ الكرامة اإلنسانّية.

وق األساسّية التي ال يمكن أن يستمّر اإلنسان عىل األرض لسنا نتكّلم هنا سوى عن احلق

من دوَّنا، وعىل رأسها حّق احلياة وحّق احلرّية املبدئّية، أّما احلقوق التفصيليّة والفرعية فكّلها 

كبعض تطبيقات مبدأ احلّرية، مثل حّرية إنشاء األحزاب أو  يمكن أن َّتضع لنقاش،

ق الطبيعّية واألساسّية لإلنسان أهّنا ال تقبل التجزئة وال اجلمعّيات. كام أّن من ميزات احلقو

 التمييز؛ هلذا فهي عاملّية وغري قابلة للنسخ.

وحصيلة هذا االستدالل العقيل املنطلق من مقاربة اخللقة والتكوين أّن مقتضيات الفطرة 

ة، وأّن والتكوين منح  سلسلة من احلقوق لإلنسان بمجّرد ظهوره عىل األرض فردًا أو مجاع

حرمانه من هذه احلقوق هو عدوان  عقاًل وحيتاج لتربير، فنستنتج من الفعل اإلهلي اإلرادة  

اإلهلّية، فخلقه اإلنسان حّرًا نستنتج منه إرادته احلرّية لإلنسان عرب العقل النظري هذه املّرة 

 وليس عرب العقل العميل فقط، فانتبه والحظ جّيدًا.

بمعنى أّننا صغنا القضيّة انطالقًا  لتي قّدمناها ذات لوٍن ميتافيزيقّي؛وهذه املحاولة بالصيغة ا

، أو ال «اهلل/امليتافيزيقا»من أّن احلقوق الطبيعيّة إّما ال يمكن أن تثبت فلسفّيًا بمعزل عن فكرة 

أقّل من أّننا ال هندف هنا إثبات  احلقوق الطبيّعية بمعزل عن اهلل؛ ألّن املفروض أّن بحثنا 

، وهلذا استبعدنا صياغة القضيّة وفقًا للحقوق الطبيعّية املخارجة للميتافيزيقا، «ل ـ دينيداخ»

 فأرجو االنتباه جيّدًا.

 هذه املحاولة تعاين من:

إذ صّح هذا االستدالل يلزم عىل القائلني به إثبات احلقوق الطبيعّية املناسبة  أّوالً:

ـ اإلسالمي واملسيحي ا نعلم من الدين للحيوانات أيضًا، وليس فقط لإلنسان، مع أّنن

 يقينًا بأّن احليوانات ال حتظى هبذه احلقوق الطبيعّية.واليهودي ـ 

بمعنى أّننا نستند ملوقف الرشيعة من  هذا اإلشكال الذي نطرحه هو إشكال داخل ـ ديني،

ك للزم أن احليوان للتشكيك يف أن املرّشع يذهب إىل إثبات احلقوق الطبيعّية، إذ لو كان كذل



  

 يقبل بحّق احلياة للحيوانات بل والنباتات، مع أّن املعلوم أّنه ال يقبل بذلك.

ولكّن هذا اإلشكال ال خيتّص باملساحة الداخل ـ دينّية، بل يف احلقيقة فإّن أنصار فكرة 

وصار هذا املوضوع من بحوث  احلقوق الطبيعّية العلامنّية واجهوا هذا التساؤل كذلك،

ديثة يف القرنني العرشين والواحد والعرشين، وهذا ما جعل فريقًا منهم خيضع الفلسفة احل

لتداعياته، فذهبوا للقول بحقوق احليوان، منطلقني من الفكرة عينها، وتّم االنتصار للرفق 

ر أيضًا من نوع نفي حمورّية  باحليوانات والدعوة للتغذية النباتّية للسبب عينه، وألسباب ا خ 

لطبيعة، وإثبات تأمّل احليوانات بالذبح ممّا يلقي عنوان العدوانّية، وغري ذلك، األمر اإلنسان يف ا

الذي عارضه فريق آخر معتربًا ـ عىل سبيل املثال ـ أّن احليوانات ال تقدر عىل املشاركة 

االجتامعّية والدخول يف اتفاقّيات وعقود، هلذا فهي ال متلك حقوقًا، بخالف اإلنسان، باعتبار 

من له احلقوق فعليه الواجبات، وال يمكن فرض واجب عىل احليوان؛ هلذا فهو ال يملك  أنّ 

 حقوقًا؛ ألّنه ال يدخل يف أّي تعاقد.

وبرصف النظر عن املقاربة العلامنّية، وبالعودة للمقاربة الداخل ـ دينّية، ال يمكن فرض 

ألّن الرشيعة ـ عىل قول  مشهور  موقف الْشيعة من احليوانات بمثابة ُمبطِل هنا هلذا االستدالل؛

ـ حّرمت الكثري جدًا من احليوانات، وورد يف الكثري من نصوصها النهي عن أذّية احليوان 

وعبثّية قتله، فلعّله تّم إخراج األنعام وأمثاهلا من بني ماليني األنواع من احليوانات ألجل 

نسان يف العامل، بنفس الطريقة التي حاجة اإلنسان إىل ذلك، بعد االعتقاد دينّيًا بمحورّية اإل

سمحت فيها الطبيعة للحيوانات بقتل بعضهم ألجل البقاء، فغاية ما يف األمر ختصيص قاعدة 

ـ اإلسالم األديان ـ خاّصًة احلقوق الطبيعّية، ال إبطال هذه القاعدة. خاّصة وأّن قتل احليوان يف 

عّل هذا الربهان العقيل يصلح بنفسه لتحريم ألجل االنتفاع البرشي به، ال ألجل القتل، فليأيت 

 قتل احليوانات لغري مورد االنتفاع البرشي منها، وهو ما له مؤّيدات من بعض النصوص.

لعّل الرشيعة نتيجة حمورّية اإلنسان يف العامل عندها، خالفًا للنباتّيني يف  وبتعبْي خمترص:

لبعض احليوانات ضمن إطار معنّي بعض مقارباهتم الفلسفيّة، أسقطت احلقوق الطبيعيّة 

حلاجة اإلنسان نوعًا إىل تناول حلومها واالنتفاع بجلودها، إذ لوال ذلك لربام انتهى األمر إىل 

هناية اإلنسان نفسه عىل األرض من وجهة نظر الرشيعة التي تعتربه حمور العامل، ففكرة نفي 

 الفكرة مطلقًا. احلقوق الطبيعّية للحيوان لو سّلمت ال تساوي إبطال أصل



  

 يف تقديري، لكنّه ذو خارصة رخوة، بمعنى أّنه سهل إّن هذا االستدالل متني   ثانيًا:

التخصيص ملصالح أعىل من احلقوق الطبيعّية، فكام قّيدت بعض احلقوق الطبيعيّة ألجل انتظام 

احلروب  حياة اإلنسان/النوع، ومل جيدوا يف ذلك حرجًا من االنسجام مع أصل الفكرة، كام يف

الدفاعّية والعقوبات وغريها، كذلك لو قام لدينا دليل رشعي عىل سلب بعض األفراد بعضًا 

 من هذه احلقوق لصفة عارضة، أمكن تفسري ذلك.

تخىّل عنها بوجه وال تقبل التخصيص  وبعبارة ثانية: إّن هذه احلقوق ليست الزمة ذاتًا ال ي 

ض يتصف هبا الفرد نفسه، وحيتاجها النوع أيضًا، بالعوارض، بل ختضع ملتغرّيات تبعًا لعوار

أّن بعض اخلصوصّيات متثل عوارض مقبولة ـ أو الدين عاّمًة ـ ومن ثّم فقد يعترب اإلسالم 

لديه، تصلح لسلب بعض احلقوق، وإذا مل يكن يمكن تربير هذه العوارض أمام اآلخرين غري 

ع بالدين يسعه التخيّل عن هذه األحكام املقتنعني بالدين أساسًا، فهذا ال يعني أّن املقتن

املخّصصة، ما دام ال يعرف وجه التخصيص ومل يقم لديه برهان عىل استحالة التخصيص 

 املذكور عقالً.

بمعنى أّنه  لكن رغم هاتني اإلشكالّيتني، يظّل هذا االستدالل نافعاً يف تقديري ومنطقّيًا،

حمرتم، برصف النظر عن اتصافه بدين دون آخر،  يثبت أّن األصل يف اإلنسان عند الوالدة أّنه

واخلروج عن احرتامه حيتاج لدليل، ولو كان هذا الدليل جمّرد كفره بال تقصري، إال إذا قيل بأّنه 

ال يدّل عىل أصل االحرتام، فلعّل الرشيعة ترى أّنه منذ والدته وبال ذنب ال حرمة له، وأّن 

ني به لكي يقتلوه أو يستعبدوه، والذين هم املحرتمون خلقه مل يكن سوى ملجّرد ابتالء املؤمن

 !يامنحّقًا! بمعنى أّن اإلنسان بام هو إنسان غري حمرتم، وإّنام يدخل االحرتام باإل

وخالصة القول: إّن هذا الدليل ال يالحظ يف اإلنسان أّي صفة، بام فيها الصفات الدينّية، 

هذا املقدار جّيد بالنسبة للمستدّل هنا، وإن كان فريى أّن هذا املخلوق حيظى بحقوق طبيعيّة، و

ضعيفًا أمام مواجهة األدّلة األخرى التي يكفيها إضافة خاصية خارج أصل وصف اإلنسانّية 

 لترّبر سلب احلرمة، حتى لو مل نقدر عىل تعقيل مدى تأثري تلك الصفة يف السلب هذا.

تعامل مع الطبيعة فقط، ال مع عقل نعم، هذا النوع من األدّلة أسهل لغري املؤمن الذي ي

 مدّبر ربام تكون له خلفّيات وراء هذه الطبيعة.



  

 ـ مرجعّية العقل العملي يف تأصيل الكرامة اإلنسانّية 

والعقل النظري يف الديني ـ اإلسالمي واملسيحي ـ حاولنا حتى اآلن استنطاق النّص 

أّن العقل العميل يمكن أن يدلو بدلوه هنا، التوّصل لفكرة الكرامة اإلنسانّية، ولكن ربام يقال ب

وذلك عرب اّدعاء أّنه حيكم بحسن تكريم اإلنسان بام هو إنسان وقبح عدم تكريمه، وهذا 

 املفهوم يمكن صياغته عىل الشكل اآليت:

إّن سلب اإلنسان بام هو إنسان حقوقه الطبيعّية عدوان  عليه، وهو قبيح  عقاًل، فيلزم لسلبه 

ن يكن متصفًا بصفة زائدة ترّبر هذا السلب، والعقل يرى أّن من القبيح أخذ أّي بعض حقوقه أ

 زائدة دون أن يكون هلا دور  يصلح عقاًل للتربير، من نوع تقصريه أو عدوانه أو غري ذلك، 
صفة 

مقرّصًا وال معتديًا وال مرّوجًا للكفر مثاًل، فإّن سلبه حّق احلياة أو  ؤمنفإذا مل يكن غري امل

كم بمثله يف اال ، ويستحيل أن حي  ختيار أو العيش أو العمل، نجزم ـ بحكم العقل ـ أّنه عدوان 

 الرشيعة.

هذا النوع من االستدالل، له قيمة مضافة عن سائر األدّلة العقالنّية املتقّدمة، وذلك أّنه ال 

ر يراه العقل ُيثبت كرامة اإلنسان بام هو إنسان فقط، بل يمنع عن سلبه هذه الكرامة إال بمربّ 

مع حتديد أّن سلب احلقوق الطبيعّية من غري تقصري  أو عدوان  وجناية، حيكم العقل   صحيحًا،

نفسه بقبحه، ومن ثم يصلح هذا الدليل للتأثري عىل إطالقات األدّلة النصّية الرشعّية التي قد 

فهم من إطالقها حّق السلب هذا. وإذا مل يكن هذا الدليل قطعّيًا، بل  كان قوّيًا بالغًا عند الفرد ي 

حّد االطمئنان مثالً فإّنه يؤثر أيضًا عىل احتاملّية اإلطالق يف النصوص، ويبعث عىل الشّك 

 الصدوري أو الداليل، وهذه نتيجة مهّمة ملن يذهب لتأصيل مبدأ الكرامة اإلنسانّية.

ع، خاّصة عندما يشعر عادًة استدالالت  من هذا النويف الفضاء الديني املشكلة التي تواجه 

اعتبار سلب احلقوق بمثابة  وهذا الفضاء بوجود نصوص عىل عكس هذا النوع من األدّلة، ه

رضورة ألمر  أهّم، هو محاية اإليامن وإنقاذ الناس ولو عرب األجيال الالحقة من الكفر، 

حياًة صاحلة فالتضحية بحقوق فئة من الناس يمكنه أن ينقذ أجياالً قادمة من الكفر، وحيييهم 

 أبدّية وينقذهم من نار اجلحيم، وهبذا يصبح سلب احلقوق هنا أمرًا معقوالً أكثر.

وهذا النوع من احتجاب العقل العميل ال يمكن فهمه سوى يف سياق أخالق الغاية ال 

أخالق الوظيفة؛ ألّن أخالق الوظيفة بحّدها األعىل تبقى ترى أّن هذا الفعل  قبيح، وقبحه 



  

 ني، وال حيتاج لربهان.شهودي باط

والنصوص الدينّية قد حتتوي عىل نمط من التربيرات تنسجم مع هذا النوع من التفكري 

الغائي، فعىل سبيل املثال ما جاء يف قّصة موسى والعبد الصالح، وفقًا ألحد تفاسريها، فقد 

ا َفَقَتَلُه َقاَل َأَقتَْلَت َنْفًسا َزكِيًَّة بَِغْْيِ َفاْنَطَلَقا َحتَّى إَِذا َلِقيَا ُغاَلمً ﴿استنكر موسى قتل الغالم قائاًل: 

(، وتفكري موسى كان منطقّيًا جّدًا ومنسجاًم مع 74)الكهف:  ﴾َنْفٍس َلَقْد ِجْئَت َشْيئًا ُنْكًرا

ا اْلُغاَلُم َفَكاَن َأَبَواُه ﴿الوعي العقالين، لكّن جواب العبد الصالح مرّبرًا قتل الغالم، جاء:  َوَأمَّ

ا ِمنُْه َزَكامُ  اَم َخْْيً ُ اَم َرِبُّ  ﴾ًة َوَأْقَرَب ُرمْحًاْؤِمننَْيِ َفَخِشينَا َأْن ُيْرِهَقُهاَم ُطْغَياًنا َوُكْفًرا َفَأَرْدَنا َأْن ُيْبِدهَلُ

يف (. فبناء عىل بعض التفاسري يظهر أّنه تّم اخلشية عىل الوالدين من الكفر 81)الكهف: 

خاّصة عىل رأي من يقول بأّن كلمة الغالم تدّل عىل أّنه  ،قتل الولد نتيجة الولد، فتمّ املستقبل 

كان صغريًا، وإن كان هناك نقاش يف هذه النقطة، هذا وهناك تفاسري أخرى للموضوع ال 

 ترتبط ببحثنا هنا.

هذه القضّية تضع العقل أمام جتاذب كبري جدًا يف عامل مصاديق العدل والظلم واحلسن 

نفتح باب االحتامالت فالقضّية ال حّد هلا، أّما لو قلنا بأّن اهلل أحال تشخيص والقبح، فام دمنا 

العدل والظلم يف املامرسات اليوميّة إلينا ما مل يقم هو بالتدّخل يف املوضوع، وهو ما سنبحثه 

، فإّن الدليل هنا تاّم بناء عىل شمول الرشيعة يف املحور الثاين من هذا الفصل قريبًا بإذن اهلل

تحقيق قانون املالزمة، ولكنّه لن يعود قادرًا عىل مواجهة النصوص املخالفة له عىل تقدير ل

 وجودها، واملسألة مبنائّية.

 الشريعة يف تشييد مبدأ الكرامةالدين وـ مرجعّية ذوق  

يظهر من كلامت بعض الباحثني املعارصين، من أمثال السيد حمّمد عيل أيازي يف بعض 

تند قانون الكرامة اإلنسانّية هو مزاج الرشيعة والذوق الرشعي، ومل يظهر منه حمارضاته، أّن مس

تقريب واضح هلذا املوضوع غري األدّلة السابقة، ولعّله يريد أن يضّم خمتلف األدّلة إىل بعضها؛ 

 لي ثبت جّوًا ترشيعّيًا عاّمًا يف هذا اإلطار، ولو مل يكن موافقًا عىل وجود نّص واضح حمّدد هنا.

غري أّن مشكلة هذا النوع من االستدالل أّنه مبنيٌّ عىل تتبّع التطبيقات، أي عىل الشكل 

الثاين من الشكلني اللذين حتّدثنا عنهام مطلع هذا البحث، فهو يف روحه عملّية استقرائّية، 



  

ونحن عىل مستوى جتربتنا الشخصّية ثّمة أبحاث توّصلنا فيها إىل إثبات بعض احلقوق الطبيعّية 

، لكّن اجلزم بمختلف كام سيأيت لغري املسلم، مثل بحثنا يف مسألة احلرابة واجلهاد االبتدائي

 أشكال التفريعات ليس عملّية بسيطة أبدًا، وتواجهها عقبات كثرية.

والذي يبدو يل ـ كام سوف نبحث هذه القضيّة بالتفصيل الحقًا إن شاء اهلل ـ أّن النصوص 

احلرّية الدينيّة، واملجموعة التي تؤّسس نفي اإلكراه يف الدين، القرآنية التي تكّرس مبدأ 

واملجموعة التي تشيّد قاعدة نفي السلطنة والسبيل عىل من مل يعتِد عىل املسلمني، والنصوص 

التي حتمل حّثًا عىل الرّب والقسط مع اآلخر غري املعتدي، والنصوص التي تطالب املسلمني بأن 

واملوعظة احلسنة واجلدال بالتي هي أحسن، والنصوص الداّلة عىل يدعوا إىل اهلل باحلكمة 

الصفح عنهم إذا أعرضوا، كّلها يمكن أن تتعاضد لتكوين درجة من درجات التكريم وإثبات 

بعض احلقوق الطبيعّية، لكّن جعل ذلك بمثابة قاعدة عاّمة يف خمتلف األبواب أمر  ليس سهاًل، 

 للتخصيص. فضاًل عن جعلها قاعدة غري قابلة

 لقي()التناظر اخَلاإلسالمّية ـ مرجعّية النصوص احلديثّية  
التي توحي بالكرامة اإلسالمّية نقصد هبذا الدليل املرجعي جمموعة النصوص احلديثّية 

ملطلق اإلنسان، وال نريد أن نطيل يف عرض النصوص التي غالبها يعاين من مشاكل سندّية 

ملالك × ص داللًة ـ عىل األقّل ـ هو نّص عهد اإلمام عيلوداللّية، لكّن أقوى هذه النصو

ِعيَّةِ »األشرت، حيث يقول له:  مْح ة  لِلرَّ ْلب ك  الرَّ بَّة  هل  ْم واللُّْطف  هِبِمْ ، وأ ْشِعْر ق  ون نَّ  ،وامْل ح  وال  ت ك 

مْ  ْغت نِم  أ ْكل ه  اِريًا ت  ب عًا ض  ْيِهْم س  ل  ا ،ع  اِن إِمَّ إهِنَّ ْم ِصنْف  ينِ  ف  ري  ل ك  يِف اخْل ْلِق  ،أ خ  ل ك  يِف الدِّ
ا ن ظِ  ،وإِمَّ

ط   ْفر  ل ل  وت ْعِرض  هل  م  اْلِعل ل   ي  م  الزَّ إِ  ،ِمنْه  ْمِد واخْل ط  ىل  أ ْيِدهيِْم يِف اْلع  ْؤت ى ع  ْفِوك  ، وي  أ ْعطِِهْم ِمْن ع  ف 

ْعطِي ك  ا بُّ وت ْرىض  أ ْن ي 
ِ ْفِحك  ِمْثِل الَِّذي حت  ْفِحهوص  ْفِوه وص  ايِل األ ْمِر  ،هللَّ ِمْن ع  ْم وو  ْوق ه  إِنَّك  ف  ف 

ْوق ك   ل ْيك  ف  ك   ،ع  الَّ ْن و   .«واهللَّ ف ْوق  م 

ر ـ أّنه جعل عّلة الرمحة واملحبّة  وتقريب االستدالل هبذا احلديث ـ مؤّيدًا بنصوص ا خ 

لدينّية، واملناظرة اخل لقّية، وهذا يعني أّن واللطف باآلخرين من الرعيّة راجعًا ملرّبرين: األخّوة ا

كون شخص نظريًا لنا يف اخللق يقتيض أن نتعامل معه بالرمحة واللطف واملحّبة ونحو ذلك، 
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والعّلة أعّم من موردها الذي هو هنا الرعّية، متامًا كام هي احلال يف األخّوة الدينّية مع أهّنا ال 

ثبت هذا النّص ـ لو بقينا معه لوحده ـ أّن ختتّص بكون األخ يف الدين من الرعاي ا، وهبذا ي 

التعامل باحلسنى مع مطلق اإلنسان مطلوب  وحمبوب، إال ما خرج بالدليل، بل إّن احلديث 

نفسه حيّثنا عىل التعامل مع اآلخرين بيشء من الصفح والتفّهم انطالقًا من معقولّية اخلطأ 

 ّية علينا تفّهمها وعدم االستعجال بالتعامل العنيف.واالنحراف يف اإلنسان، وأّن هذه املعقول

إّن الكثري  من النصوص األخالقّية يف احلديث الرشيف عاّمة  وتؤّسس لتعامل أخالقي مع 

اآلخرين بطريقة حسنة بعيدة عن سلبهم حقوقهم، ولكّن الفقه اإلسالمي كثريًا ما يتجاهل 

الناس أنفعهم للناس، والتوّدد نصف  هذه النصوص، من نوع دفع السيّئة باحلسنة، وخري

العقل، ونصوص احللم، ونصوص حسن اخللق مع الناس، ونصوص املوّدة واملداراة، 

، وغريها املئات من وا إليكممعها بكوا عليكم وإن عشتم حنّ  إن متمّ  خالطوا الناس خمالطةً و

النحو من التعاطي، النصوص املطلقة والعاّمة يف تأصيل التعامل مع البرش، وهي تؤّسس هلذا 

 ×.ولعّل من أمّهها رسالة احلقوق لإلمام زين العابدين

هذا االستدالل جّيد إذا ثبت أّن هذه النصوص كّلها تتحّدث عن العالقات غْي الشخصّية 

أعني عن العالقات النوعّية بني اجلامعات ال عالقات األفراد ببعضهم، وإذا ثبت أيضًا  أيضًا،

واجبات وحقوق، ويف تقديري فإّن الفقه اإلسالمي حيتاج ـ عىل أّية حال ـ أهّنا تتجه نحو بيان 

 هلذه النصوص إلعادة تصّوراته عن العالقات مع اآلخرين ولو عىل املستوى الفردي.

لكّن مشكلة هذه النصوص لو صّحت سندًا وداللًة، أَّّنا أيضاً ذات خارصة رخوة، بمعنى 

در عىل مواجهة تفاصيل العالقات مع غري املسلم لو فال تق قابلّيتها للتقييد والتخصيص،

تعارضت معها. لكّن خرب مالك األشرت قوّي تاّم يف داللته مع قابلّيته للتخصيص املعقول، وقد 

 .سبق لنا البحث يف سنده، عىل أّنه خرب آحادي، وثّمة مناقشات حوله

مل يثبت وجود أصل مرجعي  يف تأسيس مبدأ الكرامة الذاتيّة لإلنسان أّنه ونتيجة البحث

يرجع إليه عند الشك لي ثبت حّقًا لإلنسان مشكوك الثبوت له مهام كان، كام أّننا ال نملك دلياًل 

ثبت مجيع احلقوق الطبيعّية والذاتّية لإلنسان بحيث تثبت بذلك الكرامة اإلنسانّية، لكّن  عاّمًا ي 
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لكرامة اإلنسانّية ثابتة يف اجلملة عند عدم املقدار الذي ثبت لدينا من املوارد املختلفة أّن ا

التقصري وال العدوان، من نوع حّق احلياة وما يستتبعه من إثبات مستلزمات البقاء من نوع 

العمل والتنّقل والتناسل، وحّق ممارسة احلياة الدينّية بغري إكراه، ونحو ذلك خارج إطار 

 أيت تفصيل ذلك الحقًا إن شاء اهلل تعاىل.جغرافيا البالد اإلسالمّية باحلّد األدنى، وسوف ي

 ثانيًا: اجتاه نفي الكرامة اإلنسانّية، املعطيات واملؤّيدات

حتّدثنا إىل اآلن يف االجتاه األّول الذي يميل إلثبات الكرامة اإلنسانّية قاعدًة أو مبدأ 

 مرجعّيًا، وبقي علينا أن ننظر يف االجتاه الثاين الرافض.

 هذه يالَحظ هلا مستويان:إّن عملّية الرفض 

 املستوى األّول: إنكار وجود مبدأ عام أو أصل مرجعي عام ُيثبت الكرامة اإلنسانّية.

 املستوى الثاين: إثبات وجود مبدأ عام أو أصل مرجعي عام ينفي الكرامة إال عن املؤمن.

نقيض ومن الواضح أّن املستوى الثاين يذهب أبعد بكثري من األّول، ويقف عىل طرف ال

 متامًا من اجتاه الكرامة اإلنسانّية الذي استعرضنا أدّلته.

واملستوى األّول يكفيه أن يناقش أدّلة القول بمبدأ الكرامة اإلنسانّية العام، كام فعلنا آنفًا، 

ثبت إلغاء أّي  بينام املستوى الثاين يلزمه ـ إضافة إىل عمليّة النفي هذه ـ أن ي قيم دليالً معاكسًا ي 

 مفرتض لغري املؤمن إال ما خرج بالدليل.حّق 

 وما يمكن أن ُيطرح هنا هو اآليت:

 ، قراءة نقدّيةـ النّص القرآني وتوصيف غري املؤمن باحليوانات 

االستناد إىل التوصيفات القرآنّية لغري املؤمنني والتي تصنّفهم يف عداد أّول املعطيات هنا هو 

، األمر الذي يلغي نوعًا احلقيقيّة صفة اإلنسانّية احليوانات، فهذه التوصيفات تسلب عنهم

 فكرة احلقوق اإلنسانّية أو مبدأ الكرامة اإلنسانّية.

وقد الحظنا سابقًا أّن الشيخ حمّمد تقي مصباح اليزدي حاول أن يامرس شيئًا من هذا 

ن هذا االستدالل، وأّن مقوالت أمثال الشيخ جوادي آميل والشيخ اجلعفري ال تبتعد كثريًا ع

 التفكري.



  

 وهذه اآليات املستند إليها هنا هي:

ْم ﴿قوله تعاىل:  ـ 1 ا َوهَلُ ْم ُقُلوٌب اَل َيْفَقُهوَن ِِبَ ْنِس هَلُ نه َواإْلِ َهنََّم َكثًِْيا ِمَن اجْلِ َوَلَقْد َذَرْأَنا جِلَ

ا ُأوَلئَِك  ْم َآَذاٌن اَل َيْسَمُعوَن ِِبَ ا َوهَلُ وَن ِِبَ  َكاأْلَْنَعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ ُأوَلئَِك ُهُم َأْعنُيٌ اَل ُيْبرِصُ

 (.179)األعراف:  ﴾اْلَغافُِلونَ 

َسُب َأنَّ َأْكَثَرُهْم َيْسَمُعوَن َأْو َيْعِقُلوَن إِْن ُهْم إاِلَّ َكاأْلَْنَعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ ﴿قوله تعاىل:  ـ 2 َأْم حَتْ

 (.44)الفرقان:  ﴾َسبِياًل 

يَْطاُن َفَكاَن ِمَن َوا﴿قوله سبحانه:  ـ 3 ْتُل َعَلْيِهْم َنَبَأ الَِّذي َآَتْينَاُه َآَياتِنَا َفاْنَسَلَخ ِمنَْها َفَأْتَبَعُه الشَّ

بََع َهَواُه َفَمَثُلُه َكَمثَِل الْ  ا َوَلكِنَُّه َأْخَلَد إىَِل اأْلَْرِض َواتَّ مِ اْلَغاِويَن َوَلْو ِشْئنَا َلَرَفْعنَاُه ِِبَ ْل َكْلِب إِْن حَتْ

ُبوا بَِآَياتِنَا َفاْقُصِص اْلَقَصَص لََعلَّ  ْكُه َيْلَهْث َذلَِك َمَثُل الَْقْوِم الَِّذيَن َكذَّ ُهْم َعَلْيِه َيْلَهْث َأْو َترْتُ

ُبوا بَِآَياتِنَا َوَأْنُفَسُهْم َكاُنوا َيظْلِمُ  ُروَن َساَء َمَثاًل اْلَقْوُم الَِّذيَن َكذَّ ـ  175)األعراف:  ﴾ونَ َيَتَفكَّ

177.) 

ِمُل َأْسَفاًرا ﴿قوله عّز من قائل:  ـ 4 اَمِر ََيْ ْ ََيِْمُلوَها َكَمثَِل احْلِ ُلوا التَّْوَراَة ُثمَّ مَل َمثَُل الَِّذيَن مُحه

ُبوا بَِآَياِت اَّللَِّ َواَّللَُّ اَل َُّيِْدي اْلَقْوَم الظَّاملنِِيَ   (.5)اجلمعة:  ﴾بِْئَس َمثَُل اْلَقْوِم الَِّذيَن َكذَّ

فهذه اآليات جتعل غري املؤمن يف عداد احليوانات، وهذا كاف  يف أن يكون تعبريًا عن سلبه 

 األّويل لتامم حقوق اإلنسان الثابتة له بام هو إنسان، إال ما خرج بالدليل.

وذلك أّنه خيلط بني أدبّيات اللغة العربّية يف  هذا النوع من االستدالل غْي موّفق يف تقديري،

والتقريب وبني القضايا احلقيقيّة اإلخبارّية والقضايا القانونّية اإلنشائّية، وهلذا مل تقل التشبيه 

هذه اآليات بأهّنم أصبحوا حيوانات، وا ريد ترتيب أحكام احليوانات عليهم، بل هي تؤكّد 

تشّبههم باحليوانات يف صفة، وهي صفة أهّنم ال هيتدون سبياًل وال يعيشون الوعي املفرتض 

أن يعيشوه، فحاهلم كحال األنعام يف هذه الصفة، وحاهلم حال الكلب يف تلك الصفة،  هبم

وهكذا، وهلذا مل يفهم فقيه  قّط من آية التشبيه بالكلب أّن أحكام الكلب من النجاسة وأمثاهلا 

يض جتري عليه انطالقًا من هذه اآلية! كام مل يفهم فقيه  أّن هذه اآليات التي جتعلهم كاألنعام تقت

جواز ذبحهم وأكل حلومهم! ومن ثّم ال موجب ألن نفهم من هذه النصوص إعالن سلب 

 حقوق اإلنسان عنهم نتيجة هذه التشبيهات.

إّن التشبيه يف اللغة العربيّة آنذاك يقع يف العادة عىل األشياء والنباتات واحليوانات؛ ألّن 



  

دم العرب تشبيهات كثرية ترتبط املجتمع العريب حيتّك هبذه األمور الثالثة، وهلذا تستخ

باحليوانات يف املدح والذّم معًا، فتقول: فالن أسّد، وال تقصد أّي يشء غري كونه يف صفة 

الشجاعة كاألسد، وتقول: فالن كاألنعام وال تقصد إال أّنه يف صفة اجلهالة مثلها؛ ألهّنا 

كامل بجعل غري املسلم  عجاموات، فأّي عالقة بني هذه النصوص وبني إحداث تنزيل اعتباري

بمثابة احليوان، فضاًل عن وجود إخبار حقيقّي، فهذا غري معقول وال يفهمه أهل اللغة عىل 

 .اإلطالق

وهبذا نكتشف أّن نصوص التشبيه ال عالقة هلا بتأسيس قواعد حقوقّية، فضاًل عن 

 إخبارات تكوينّية هبذا احلجم.

 ، تأّمل وتعليقني احليوانات وغري املؤمنالنّص اإلجنيلي والتشبيه أو املقاربة ب

عندما نراجع العهد اجلديد، نالحظ وجود بعض االستخدامات التمثيليّة والتشبيهّية هبدف 

 :، ولكنّها قليلة للغاية جداً إيصال رسالة

                                              
( قد تكون فكرة التشبيه باألنعام إشارة لعدم عبور اإلنسان من الصورة املاّدية املنكشفة له إىل املعنى، 1)

فهو يشبه احليوان، بل هو أسوأ منه؛ ألّن احليوان غري قادر عىل العبور بينام اإلنسان قادر عليه،  هلذا

ْوِء َأَفَلْم َيُكوُنوا َيَرْوََّنَا َبْل َكاُنوا اَل ﴿فلنالحظ قوله تعاىل:  َوَلَقْد َأَتْوا َعىَل اْلَقْرَيِة الَّتِي ُأْمطَِرْت َمَطَر السَّ

تِ َيْرُجوَن ُنُشوًرا َوإِ  نَا َعْن َآهِلَ نَا َذا َرَأْوَك إِْن َيتَِّخُذوَنَك إاِلَّ ُهُزًوا َأَهَذا الَِّذي َبَعَث اَّللَُّ َرُسواًل إِْن َكاَد َلُيِضلُّ

َذ  َ َنا َعَلْيَها َوَسْوَف َيْعَلُموَن ِحنَي َيَرْوَن اْلَعَذاَب َمْن َأَضلُّ َسبِياًل َأَرَأْيَت َمِن اَّتَّ ُه َهَواُه  َلْواَل َأْن َصرَبْ إهَِلَ

َسُب َأنَّ َأْكَثَرُهْم َيْسَمُعوَن َأْو َيْعِقُلوَن إِْن ُهْم إاِلَّ َكاأْلَنْ  َعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ َأَفَأْنَت َتُكوُن َعَلْيِه َوكِياًل َأْم حَتْ

َعَلُه َساكِنًا  َك َكْيَف َمدَّ الظهلَّ َوَلْو َشاَء جَلَ ْمَس َعَلْيِه َدلِياًل ُثمَّ َقَبْضَناُه إَِلْينَا َسبِياًل َأمَلْ َتَر إىَِل َربه ُثمَّ َجَعْلَنا الشَّ

ْيَل لَِباًسا َوالنَّْوَم ُسَباًتا َوَجَعَل النََّهاَر ُنُشوًرا َوُهَو الَّ  ِذي َأْرَسَل َقْبًضا َيِسًْيا َوُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اللَّ

تِِه وَ  ا َبنْيَ َيَدْي َرمْحَ َياَح ُبْْشً َّا َخَلْقنَا َأْنَعاًما الره اَمِء َماًء َطُهوًرا لِنُْحيَِي بِِه َبْلَدًة َمْيًتا َوُنْسِقَيُه مِم َأْنَزْلَنا ِمَن السَّ

ُروا َفَأَبى َأْكَثُر النَّاِس إاِلَّ ُكُفوًرا كَّ ْفنَاُه َبْينَُهْم لَِيذَّ (، فهم 50ـ  40)الفرقان:  ﴾َوَأَنايِسَّ َكثًِْيا َوَلَقْد رَصَّ

عربون القرية التي ا مطرت مطر السوء وهم يروهنا بعيوهنم، لكنّهم ال يروهنا ببصرية املعنى، هلذا فهم ي

يشبهون األنعام التي متّر عىل الظواهر دون أن تفهم غري  صورها املادّية، ثم يشري بأّنك أمل تر  اهلل كيف 

لكّن اإلنسان ال يرى بعني املعنى، بل مّد الظّل وكيف أجرى الرياح واألمطار؟! مع أّن الرؤية حمّققة 

يكفر بدل أن يذّكر، وقوله )ولقد رصفناه( إذا رجع إىل املطر، كام عليه بعض املفرّسين، كان ترصيف 

 املطر موجبًا للتذّكر، ال للكفر وسرت احلقيقة وغياهبا عن الروح.



  

َس )القدس( لِْلكاَِلِب َوالَ َقدَّ ملُْ وا اطُ ال ُتعْ »نجد يف إنجيل متى:  ،عىل سبيل املثالفـ  1

اَم اَتطْ  َقُكمْ َأْرُجلِ َئالَّ َتُدوَسَها بِ لِ ِر ِزينَاْْلَ َرُحوا ُدَرَرُكْم ُقدَّ  .«َها َوَتْلَتِفَت َفُتَمزه

أّن مجاعة املؤمنني ليسوا بكالب يف حني غريهم نلحقهم  دن حيدّ  ال حياول أهذا التشبيه كيّل  

يامنية اإلسات والدرر عىل قيمة املقدّ أو ننعتهم بذلك أو باخلنازير، إّنام يريد املسيح هنا أن يؤّكد 

ىل خبثاء النفوس عشوائّيًا، وهي الفكرة التي وجدناها الحقًا إلقى ن ت  أالتي ال ينبغي واملعرفّية 

املتصّوفة والعرفاء والفالسفة املسلمني، حتى أّن الرتاث احلديثي اإلسالمي بعض ات دبيّ أيف 

 .«عّلقوا اجلواهر يف أعناق اخلنازير..ال ت»نفسه: × عن عيسى نقل لنا شيئًا من هذا

َف نْ َج َيُسوُع ِمْن ُهنَاَك َوارَ مَّ َخ ثُ »ويف قّصة املسيح مع املرأة الكنعانّية جاء:  ـ 2 إىَِل  رَصَ

َخْت  مِ تُُّخولَك الْ تِ  َكنَْعانِيٌَّة َخاِرَجٌة ِمنْ  إَِذا اْمَرَأةٌ وَ َر َوَصْيَداَء. واِحي ُص وَ نَ  ِ رْ ٱ»َلْيِه: إِ  رَصَ ن َيا  يمَحْ

َم َتاَلِميُذُه َوَطَلُبوا إِ  اهَ بْ َلْم جُيِ فَ «. جَمْنُوَنٌة ِجّداً ي ْبنَتِ َد. اِ اوُ َن دَ بْ ا ايهُد يَ َس  ئِلنَِي: ايِْه قَ لَ بَِكلَِمٍة. َفتََقدَّ

َا َتِصيُح َوَراَءَناألَ  اْفهَ رْصِ ٱ» ْ »: َأَجاَب فَ « َّنَّ الَّ لا ائِيَل ِخَراِف َبْيِت إِْسَ   ُأْرَسْل إاِلَّ إىَِل مَل  َأَتْت فَ «. ةِ ضَّ

َوُيطَْرَح  نيَ َبنِ لْ ا َليَْس َحَسنًا َأْن ُيْؤَخَذ ُخْبزُ »: َأَجاَب فَ « ينه عِ َيا َسيهُد أَ »َسَجَدْت لَُه َقائَِلًة: وَ 

َمائَِدِة  ُط ِمنْ قُ ْس يَ ِذي لَّ ا ِت ُفَتالْ َن امِ َأْيضًا َتْأُكُل  ُب كاِلَ لْ َنَعْم َيا َسيهُد. َوا»: َقاَلْت فَ «. لِْلكاَِلِب 

ا ا:  ينَئِذٍ حِ «. َأْرَباِِبَ  ا ِمنْ نَتُهَ بْ ُشِفيَِت افَ . «ِدينَ يَعظِيٌم إِياَمُنِك. لِيَُكْن لَِك َكاَم ُترِ  ا اْمَرَأةُ يَ »َقاَل َيُسوُع هَلَ

اعَ لتِْلَك ا  .«ةِ سَّ

م اخلبز الذي أتى قدّ إّن املسيح هنا يشّبه غري بني إرسائيل بالكالب، وال يرى صالحًا يف أن ي  

به لبني إرسائيل.. أن يقّدم لغريهم، وهذا يعطي متايزًا قوّيًا يف الداللة عىل أّن غري بني إرسائيل 

 هم كالب.

خاّصة يف  لكن ثّمة احتامل تفسْيي يطرحه كثْي من رّشاح األناجيل والكّتاب املعارصين،

                                              
؛ ورؤيا يوحنا 2: 3أهل فيلبي  ؛ وانظر ما قد يشبه هذا يف: رسالة بولس الرسول إىل6: 7( إنجيل متى 1)

 .15: 22الالهويت 

، كام 184كام يف منية املريد: × ؛ ونسب احلديث إىل اإلمام عيل96: 1( الغزايل، إحياء علوم الدين 2)

 نسب لغريه.

 .28ـ  21: 15( إنجيل متى 3)



  

، الفينيقيّة  حّق املرأة الكنعانّيةمقام دفاعهم عن املسيح جتاه هتمة استخدام الشتم والسّب يف

وهو أّن املسيح هنا مل يكن يريد سوى التعريض باليهود الذين كانت لدهيم هذه النظرة الدونّية 

لألمم األخرى، ومنهم الكنعانيون الذي كان لدهيم إله  )نبحز( جيعلون صورته عىل هيئة رأس 

يدها، وهي أّن املرأة الكنعانية التي كلب، فاستخدم أدبّياهتم لكي خيرج بالنتيجة التي ير

تصفوهنا وأمثاهلا بالكالب ذات إيامن  عظيم، ومن ثّم فليس صحيحًا أن نصف غري بني 

 إرسائيل بالكالب.

ويتقّوى هذا االحتامل عندهم بالنظر يف طبيعة إنجيل متّى الذي وردت فيه قّصة املرأة 

الكثري من  ننجيل تتضمّ دي، وطبيعة هذا اإلهيوـ وهو متّى ـ نجيل كاتب هذا اإلالكنعانّية، ف

ألخرى األمم ا نّ أراد إفهام اليهود با أأّن املسيح هن زالتعريض واحلوار مع اليهود، مما يعزّ 

نتم الشعب الوحيد املختار أولستم  ،بواب السامءيمكن أن ينفتح أمامها اخلالص وتفتح هلا أ

 من قبل اهلل.

إىل أّن التعبري يف أصله اللغوي ال  ،م(2007) لداكدونام ماولياألمْيكي  ويذهب املفّّس 

ليف الصغري، وأّن املسيح استخدم التعبري ، وهو الكلب األةمللكل بل تلطيف   ،يعني الكالب

بل وافقت عىل  ،ّن املرأة مل تعرتض عليهأوهلذا نجد أشبه بعمل اجلّراح، للشفاء ال لألذى، 

 .توصيفه، وطمعت يف رمحته

أّن املسيح أراد هنا أن ي فهمها مدى ضعتها  م(1714 اإلنجليزي متى هنري )ويرى املفّّس 

وقّلة شأهنا وأهّنا ال تستحّق ذلك؛ هبدف أن ي كرمها، إذ من املناسب لنا أن نشعر بأّننا غري 

الئقني قبل أن نقوم بتلّقي نعمة الرب، وهو من أساليب التجارب واالختبارات كي ي صبح 

 .لنعمةاإلنسان مستحقًا ا

وذلك أّن متى وإن كان هيودّيًا وإنجيله  رحت مقنعة؛املرّبرات التي طُ هذه ال يبدو يل أّن 

ُثمَّ َقاَم ِمْن ُهنَاَك »كثريًا لليهود، لكّن القّصة بعينها تّم نقلها يف إنجيل مرقس، حيث قال:  ناظر  

وِم ُصوَر َوَصْيَداَء َوَدَخَل َبْيتاً َوهُ  َتِفيَ َوَمََض إىَِل َُّتُ ألَنَّ  َو ُيِريُد َأْن الَ َيْعَلَم َأَحٌد َفَلْم َيْقِدْر َأْن خَيْ

                                              
 .112( انظر: وليم مكدونالد، اإلنجيل بحسب متى: 1)

 .155: 1كامل للكتاب املقّدس انظر: متى هنري، التفسري ال( 2)



  

ْت ِعنَْد َقَدَمْيِه. َوَكاَنْت ا مْلَْرَأُة ُأمَمِيًَّة َويِف ِجنِْسَها اْمَرَأًة َكاَن بِاْبنَتَِها ُروٌح َنِجٌس َسِمَعْت بِِه َفَأَتْت َوَخرَّ

ًة َفَسَأَلْتهُ  ْيَطاَن ِمِن اَأْن خُيِْرَج  فِينِيِقيًَّة ُسوِريَّ ا: الشَّ ا َيُسوُع َفَقاَل هَلَ الً ْلَبننَِي َأوَّ اَدِعي »ْبنَتَِها. َوَأمَّ

ُه َليَْس َحَسناً َأْن ُيْؤَخَذ ُخْبُز   .َنَعْم َيا َسيهُد »َفَأَجاَبْت: «. ْلَبننَِي َوُيْطَرَح لِْلكاَِلِب اَيْشَبُعوَن ألَنَّ

ا: «. ْلَبننِيَ امْلَائَِدِة َتأُْكُل ِمْن ُفَتاِت اَت ْلكاَِلُب َأْيضاً حَتْ اوَ  ْذَهبِي. َقْد الَْكلَِمِة األَْجِل َهِذِه »َفَقاَل هَلَ

يَْطاُن ِمِن اَخَرَج  ْيطَاَن َقْد َخَرَج وَ اَفَذَهَبْت إىَِل َبْيتَِها َوَوَجَدِت «. ْبنَتِِك الشَّ اِلْبنََة َمْطُروَحًة َعىَل الشَّ

 .«ْلِفَراشِ ا

ألّن املسيح كان  ويل يف تقديري؛تأ دافرتاض أّن عيسى أراد التعريض باليهود، فهو جمرّ  وأّما

، وليس يف هناية ممال عالقة له بسائر األ هنّ أرسائيل، و لشعب إالإل سمل ير هنّ أرصحيًا يف 

لتكرّبية االقّصة أّن املسيح ذكر ألصحابه شيئًا يتصل بكونه كان بصدد هدم املفاهيم املتعالية 

 التي كانت عند اليهود.

ى ة التي يرفض فيها عيسليّ ينجزنًا مع سائر النصوص اإلوتوا يةً الفرضّية األكثر قربًا ومنطق

هو أن نعترب أّن هذا الرتكيب )البنون ـ الكالب( ليس سوى  اله،ثتم والسّب وأماستخدام الش

ج منه املرأة، بل ذهبت خلف عا مل تنز تفسريًا حرفّيًا، وهلذال يفرسَّ فتركيب شعبي من األمثال، 

ينالون يف هناية املطاف  يضاً ن ال هيّمك أمرهم هم أاملعنى، فهي مل تقل له إال أّن األشخاص الذي

هذا ال يعني أّن اآلخرين ال  لكنّ  ،رسائيل(، فأنت معنّي بأوالدك )خراف بني إمن خرياتك

باحلقيقة  قرار  إليها إوالدك، فعودة املسيح نت ألأن ينعموا باخلريات التي تعطيها أرون عىل ديق

رت منها، ومن ثّم فليس من الرضوري أن نعترب أّن املسيح قال هذا الكالم دة التي صالنورانيّ 

ني، أو أّن له صلة ببعض آهلة الكنعانيني، بل جماراًة للتعابري اليهودّية املألوفة جتاه غري اإلرسائيليّ 

 دن يكون هذا جمرّ أة هو ليّ ينجفيق بني النصوص اإلالتو ّية يف عملأقرب االحتامالت بنظرّي 

معنّيًا بغريهم،  ولست   ،لقومي ومرسل   ل الشعبي، ويكون مضمونه: أنا معنيٌّ ث  تعبري بنحو امل  

                                              
 .30ـ  24: 7( إنجيل مرقس 1)

(2 : َويِل ِخَراٌف ُاَخر َلْيَسْت »( ثّمة كالم ونقاش يف أّن املسيح ب عث لغري بني إرسائيل، فقد قال يف موضع 

ة َيْنَبِغي أْن آيِت بِتِْلَك أْيَضًا َفَتْسَمَع َصْويِت َوَتُكون َرِعّيةٌ  )إنجيل « َواِحَدٌة َوَراٍع َواِحد ِمْن َهِذِه احَلظِْْيَ

و داخل (، وقد فرّس هذا الكالم بأّن مراده باحلظرية ما هو داخل شعب إرسائيل بل ما ه16: 10يوحنّا 

 (.172: 3)انظر: وليم إدي، الكنز اجلليل يف تفسري اإلنجيل  املنتمني رسمّيًا للكنيسة



  

، وقد رأينا استخدام العهد نجيل متىإبحسب أيضًا وهذا هو بالضبط ما كان قاله قبل مجلتني 

 .زير يف سياق عرض أمثال شعبّيةاجلديد التشبيه بالكالب واخلنا

 ـ استخدام تعبْي احلّيات وأوالد األفاعي يف حّق بعض الناس، ومن أمثلة ذلك: 3

وقيني يأتون إىل يسيني والصدّ فلام رأى كثريين من الفرّ »ما قاله يوحنّا املعمدان:  أ ـ

تليق  فاصنعوا أثامراً  .يا أوالد األفاعي من أراكم أن هتربوا من الغضب اآليت ته قال هلممعموديّ 

 .«ةبالتوب

موا بالصاحلات وأنتم أرشار. أن تتكلّ  يا أوالد األفاعي كيف تقدرون»قول املسيح:  ب ـ

 .«م الفمه من فضلة القلب يتكلّ فإنّ 

األنبياء  كم تبنون قبورويل لكم أهيا الكتبة والفريسيون املراؤون ألنّ »قول املسيح:  ج ـ

األنبياء. فأنتم  لصديقني. وتقولون لو كنا يف أيام آبائنا ملا شاركناهم يف دمنون مدافن اوتزيّ 

آبائكم. أهيا احليات أوالد  تشهدون عىل أنفسكم أنكم أبناء قتلة األنبياء. فامألوا أنتم مكيال

 .«األفاعي كيف هتربون من دينونة جهنم

شارة لواقع تكويني ، وليست إاً ذّم عرفتستخدم لللكّن هذه التعابْي ليست سوى تشبيهات 

شخاص منافقون خادعون غادرون فهو يريد أن يثبت هلم أهّنم أ أو لتنزيل قانوين تْشيعي،

بائهم آمؤذون هم وآباؤهم من قبل، وقد حتّدث يف بعض سياقات هذه التعابري عن فعل 

فضالً  ،انوينخراج قإن العإني، فليس يف هذه التعابري حلاباألنبياء وقتلهم وجلدهم هلم وللص

ري نستخدمها مجيعًا يف الكناية والذّم عىل ببل هذ تعاانّية، هلؤالء من ربقة اإلنس ،عن تكويني

 وليس عىل العقيدة والفكر.يّات الباطلة، السلوك

، وتشبيه الكنيسة للمسيح وأّما تشبيه املؤمنني أو الكنيسة باخلراف أو قطيع اخلراف ،هذا
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ل، فهي تشبي ، فنحن نفسه باحل م  هات مادحة يف العرف والثقافة، فليس كّل تشبيه باحليوان ذمٌّ

 .مثالً  نمتدح شخصًا يف شجاعته فنشّبهه باألسد

وِبذا نستنتج أّن العهد اجلديد ال َيمل مضموناً ُّيدف إلخراج غْي املؤمن عن سمة 

هو استخدام أسلوب  ، وغاية ما يف األمراإلنسانّية وحقوقها، ليلحقه باحليوانات واقعًا أو حكامً 

التشبيه ِبدف الذّم، وهذا ال ربط له باألمور احلقوقّية، بل له عالقة بأدبّيات العالقة مع اآلخر 

من حيث السّب والشتم والتوهني وغْي ذلك، وهو ما خيرج عن سياق بحثنا، وإن كانت 

 أيضًا.األجوبة التي قلناها يمكنها املسامهة ـ بدرجة كبْية ـ يف حّل تلك املشكلة 

 ـ النّص القرآني واحلديثي واحلكم بنجاسة غري املسلم 

ربام يستدّل هنا بالنصوص الداّلة عىل نجاسة غري املسلم، خاّصة املرشك، حيث ورد يف 

ُكوَن َنَجٌس َفاَل َيْقَرُبوا املَْْسِجَد ﴿القرآن الكريم قوله تعاىل:  اَم امْلُْْشِ ا الَِّذيَن َآَمنُوا إِنَّ َ َراَم  َيا َأُّيُّ احْلَ

 ﴾كِيمٌ َبْعَد َعاِمِهْم َهَذا َوإِْن ِخْفُتْم َعيَْلًة َفَسْوَف ُيْغنِيُكُم اَّللَُّ ِمْن َفْضلِِه إِْن َشاَء إِنَّ اَّللََّ َعلِيٌم َح 

(، ووردت عّدة روايات من السنّة الرشيفة تفيد نجاسة غري املسلم سواء كان من 28)التوبة: 

قدر املتيّقن هو نجاسة غري أهل الكتاب، حتى أهّنا اعت ربت أهل الكتاب أم من غريهم، وال

 امجاعّيًة عند اإلماميّة.

ال ي قصد هبذا االستدالل أّن النجاسة متثل نوعًا من سلب بعض احلقوق عن اإلنسان، بل 

ما يقصد هبذا االستدالل أّن احلكم بالنجاسة تعبري عن إسقاط غري املسلم عن مرتبة الكرامة، 

كم بالنجاسة حاكيًا عن كونه ال حيظى باحرتام وال بكرامة يف الرشع، حتى أّن مّسه فيكون احل

يوجب التطهري وعدم إمكان الصالة دون ذلك، فنفس عملّية احلكم بالنجاسة كاشف عن 

كلّية عدم احرتامه، ال أهّنا كاشفة عن عدم احرتامه بمقدار احلكم بالتنجيس فقط، وكأّن احلكم 

ة وتعبري بدين ماّدي عن كونه غري حمرتم، وهلذا فهو متجنَّب ومرتوك بالتنجيس هو نتيج

 كالكلب واخلنزير.

ولعّل ما يؤّيد هؤالء أّن بعض فقهاء أهل السنّة ـ كام رأينا سابقًا ـ طّبقوا مبدأ الكرامة 

وع  من اإلنسانّية؛ لي ثبتوا طهارة ميتة اإلنسان ولبنه ومنّيه وغري ذلك، فكأهّنم أحّسوا بأّن هذا ن

 عدم التكريم، فكيف باحلكم بنجاسته مجلًة وتفصياًل؟!



  

بل نجد بعض العلامء املعارصين من اإلمامّية يستدّل عىل طهارة اإلنسان بنصوص التكريم 

اإلهلي له مثل تكريم بني آدم وغري ذلك، ممّا يفهم منه أّن النجاسة تأيت عىل عكس التكريم 

ت التنجيس فهو دليل عدم الكرامة، وربام من هذا الباب . وهو ما يعني أّنه لو ثباإلهلي

وجدنا السيد أبو احلسن نواب ي طلق عىل كتابه الذي يثبت فيه طهارة  اإلنسان مطلقًا عنوان 

 .«الكرامة اإلنسانّية»

ويعتضد مفهوم النجاسة مع سلسلة من املواقف الفقهّية الكاشفة عن التعايل عن الكافر بام 

كام أّن مفهوم  بال فرق بني القارص واملقرّص، من نوع عدم الزواج منه. يرشد لعدم حرمته

النجاسة مل يتضح ربطه بمعناه العلمي احلديث القائم عىل وجود ميكروبات أو بكترييا أو مواّد 

متعّفنة مرّضة أو نحو ذلك؛ إذ النجاسات ال هي بأمجعها بالتي حتوي التعريف العلمي احلديث 

غريها بالذي يمكن أن ي عترب علمّيًا كذلك طاهرًا غري نجس، وهذا يؤّكد أّن هبذا املعنى، وال 

 فكرة النجاسة هلا مدلول رمزي، وليست قائمة عىل املدلول املاّدي البدين.

 ربام يمكن مناقشة هذا االستدالل من جهتني:لكن 

سلم، إنكار أصل الفكرة، بالتشكيك يف وجود حكم رشعي بنجاسة غري امل اجلهة األوىل:

وهو إنكار معروف سنّيًا، كام أّنه بدأ يظهر شيعّيًا منذ زمن السّيد حمّمد باقر الصدر، حيث حتّول 

إىل احتياط  وجويب عنده، ثّم عند السيد حممد سعيد احلكيم، والشيخ حسني عيل املنتظري، 

ل مؤّخرًا إىل ، بل حتوّ والسيد كاظم احلائري، والسيد حممود اهلاشمي، والسيد عيل السيستاين

فتوى بالطهارة لدى بعض العلامء، مثل السيد حمّمد حسني فضل اهلل، والشيخ نارص مكارم 

الشريازي، والشيخ إبراهيم اجلنّايت، والسيد حممد جواد الغروي اإلصفهاين، والشيخ الصادقي 

بادي الطهراين، واختار ذلك عدد آخر من العلامء أيضًا مثل الشيخ نعمة اهلل صاحلي نجف آ

                                              
. وقد نقل الشيخ عابديني أّنه ذكر 234ـ  232، 40ـ  34( انظر: أمحد عابديني، طهارت ذايت انسان: 1)

يف جملس الشيخ عبد اهلل جوادي آميل كالمًا استحسنه الشيخ اآلميل، وهو أّن آية تكريم بني آدم وآية 

أّن اهلل أحسن اخلالقني تدالن عىل أّن اإلنسان مكّرم يف اجلملة ال باجلملة، وأّن أحسن اخلالقني البد أن 

هذا مناف  للنجاسة الذاتّية، فالبّد من فرض الطهارة يف اجلملة، يكون خملوقه أحسن املخلوقني، و

 ولعّله يقصد طهارة املسلم خاّصة.

: 1؛ وحممد سعيد احلكيم، منهاج الصاحلني 321، اهلامش: 150: 1( انظر: الصدر، منهاج الصاحلني 2)
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)وينقل القول بالطهارة عن املريزا هاشم اآلميل(، والسيد حمّمد حمسن الطهراين، والسيد أبو 

 احلسن نّواب، والشيخ أمحد عابديني، وغريهم.

واحلصيلة إّننا ننكر مسألة نجاسة الكافر مطلقًا، واآلية ال تدّل سوى عىل النجاسة املعنوّية 

ديثّية عمدهتا عني نصوص نجاسة أهل الكتاب والتي الناشئة من حيثّية الكفر، والنصوص احل

تّم التحّرر منها مؤّخرًا عند مشهور الفقهاء، فلم يبق  سوى اإلمجاع والتسامل املذهبي، وهو 

 السبب الرئيس يف ذهاب بعضهم لالحتياط الوجويب، ولكنّه واضح املدركّية فال حيتّج به.

احلكم بالنجاسة حيتاج لنفي سائر االحتامالت  إّن استنطاق نفي الكرامة من اجلهة الثانية:

التفسريّية هلذا احلكم، من نوع ما طرحه الشيخ املنتظري من أّن نجاسة غري املسلم مسألة 

سياسّية وليست تعّبدّية، واهلدف منها رسم معامل متايز ومفاصلة بني املسلمني والكافرين حلامية 

وحكمة  ختتلف فلسفة»غري املسلم، حيث يقول: هوّية املسلمني ومنع اندماجهم يف املجتمع 

اإلسالم من أتباعه  نجاسة الكافر عن سائر النجاسات، فهي يف احلقيقة تعليم سيايس أراد

عن جمتمع املسلمني، لكي ال  رعايته، واهلدف منه إجياد حالة ابتعاد ونفرة عامة عن اخلارجني

 .«يبتىل املسلمون بعقائدهم وأفكارهم الفاسدة

ظهر متابعة هذا الرأي لدى بعض العلامء املعارصين، حيث يرى أّن هذه األحكام ال تعرّب وت

عن عدم كرامة اإلنسان الترشيعّية، وإّنام الغرض من ورائها إجياد فاصل ثقايف ونفيس بني 

املؤمنني وغري املؤمنني هبدف محاية اإليامن، فال تعني أّن الطرف اآلخر غري مكّرم، بل تعني أّن 

إليامن بحاجة حلامية، فالبّد من فرض هذا العازل النفيس والثقايف املعرّب عنه بالنجاسة أو عدم ا

 .الزواج أو غري ذلك

إىل أّن مفهوم النجاسة هنا يمثل أمرًا رمزّيًا  ويف موضٍع آخر يذهب هذا الباحُث نفسه

سالميّة وغريها، وهو ملصالح الفئة األفضل، وأصل املفاضلة موجود بني البرش يف الرؤية اإل

منّبه حيّس عىل أمر  فكري، ويستشهد بمقاربة نقضيّة وهي أّن دم املسلم نجس وكذا بوله 

وغائطه ومنّيه، فهل هذا يتناىف مع كرامة اإلنسان؟! فكام ال يتناىف هذا مع تكريم املسلم املعلوم 
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 .لتكريمأّنه مكّرم عند اهلل، كذلك تنجيس بدن الكافر ال يتناىف مع مبدأ ا

بل قد ال نريد هنا إثبات أّن فلسفة النجاسة هي ذلك، فهذا ما قد ال نملك دلياًل قاطعًا عليه، 

لكّن االنتقال من احلكم بالنجاسة إىل استنباط أّن الْشيعة ، ناقش فيه بعض العلامء املعارصين

هذا، وإن كان احلّق  ، وال نريد غريتعترب غْي املسلم غْي مكّرم، يصبح صعباً يف هذه احلال

واإلنصاف أّن الفهم العريف يكاد ينسبق إىل ذلك، خاّصة ضمن تعابري وردت يف بعض 

ما مل نقل بأّن  .الروايات وتريد توجيه احتقار شامل، فتعترب الناصب مثاًل أنجس من الكلب

ة؛ ألّن مفهوم أصل الفكرة ـ بعيدًا عن بعض التعابري الروائّية ـ ال عالقة هلا بموضوع الكرام

النجاسة مفهوم عبادي خاّص وليس مفهومًا عالئقّيًا إنسانّيًا، بمعنى أّن الرطوبة اآلتية من عني 

النجس ال متثل يف ذاهتا عقدة دينّية، بل إّن الصالة والطواف فيها هي املشكلة، ومن ثّم فمن 

وع من جتنّب بعض األمور، املمكن أن يكون االتصال باهلل تعاىل بالشؤون العبادّية بحاجة إىل ن

ال من حيث قذارهتا، وإال لزم جتنّب كّل قذر، وهو بالتأكيد غري موجود يف األدبيات الدينيّة. 

وأّما احلمولة املعنائّية لكلمة النجس يف الثقافة الدينية والفقهيّة املعارصة، فهي محولة بعيدة عن 

لب، وقلياًل جدًا ما نجده يف أدبّيات القرآن أصل الفكرة، خاّصة وأّن هذا التعبري فقهيٌّ يف الغا

 والسنّة.

من أّن حكم نجاسة غري املسلم  أّما ما ذكره أمثال الشيخ لطف اَّلل الصايف الگلبايگاين،

رم الكفر الذي ارتكبه  رم منها الكافر، ترجع لنوع من العقوبة عىل ج  والكثري من األمور التي حي 

رمًا لزم التمييز بني الكافر القارص أل فهو غْي مقنع أبدًا؛، ال غري ّن القضّية لو كانت ج 

، ومل يكن معنى لرتتيب آثار والكافر املقرّص، كام فعل الشيخ الصانعي يف بحث النجاسة

الكفر عىل الصغار غري البالغني وغري ذلك مما يعتربه الفقهاء ثابتًا بمن فيهم الشيخ الصايف 
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 نفسه!

  املسيحيغري اإلجنيل ومسألة جناسة

ة خيتلف املشهد حول قضّية النجاسة عند مراجعة العهد اجلديد، فنحن ال نجد يف املسيحيّ 

نظام الطهارة والنجاسة الذي نشهده يف اليهودّية واإلسالم، وهلذا ليس ثّمة حديث عن نجاسة 

املفهوم عينه وإّنام عن النجاسة املعنوّية والسلوكيّة، وهي  ،للكلمة غري املسيحي باملعنى الفقهّي 

 (.28الذي استخدمه القرآن الكريم يف توصيف املرشكني )التوبة: 

ُم:  ْمعَ جْلَ ا اعَ مَّ دَ ثُ »فلنالحظ كالم املسيح الواضح والرصيح، حيث يقول:  ا َمُعوْس ٱ»َوَقاَل هَلُ

ُس ايُ َفَم لْ َيْدُخُل ا ايَْس مَ ا. لَ ومُ هَ افْ و ُرُج ِمَن ا ْل َن بَ اَس نْ إلِ نَجه ُس اهَ َفِم لْ َما خَيْ  ينَئِذٍ حِ «. نَ اْنَس إلِ َذا ُينَجه

َم َتالَِميُذهُ  ُكلُّ َغْرٍس مَلْ »: َب اَأَج فَ « َنَفُروا؟ َقْوَل لْ يهنَي مَلَّا َسِمُعوا ايِس اْلَفره َأنَّ َأَتْعَلُم »َوَقاُلوا َلُه:  َتَقدَّ

اَم لَيْغِرْسُه َأِِّب ا  َقاَدُة ُعْميَاٍن. َوإِْن َكاَن َأْعَمى َيُقوُد َأْعَمى ْم. ُهْم ُعْمَيانٌ وهُ ْتُركُ اُ َلُع. قْ يُّ يُ وِ سَّ

ا يِف ُحْفَرةٍ طَ َيْسقُ  ْ َلنَا َهَذا ا»ْطُرُس َلُه: بُ َقاَل فَ «. اِن كاَِلمُهَ َهْل َأْنُتْم َأْيضاً »ُسوُع: يَ َقاَل فَ . «ثََل ملَْ َفّسه

فُِع إىَِل َد َوَينْ  ْوِف جْلَ إىَِل ا ْمِض يَ َفَم لْ لَّ َما َيْدُخُل اُد َأنَّ كُ َبعْ  َهُمونَ فْ الَ تَ أَ ؟ امِهِنيَ فَ  ْْيُ َن غَ آلَحتَّى ا

اوَ  ِج ْخرَ ملَْ ا ُرُج ِمَن اْلَفِم َفِمَن امَ  َأمَّ ُرُج  َقْلِب لْ  انَ ْن مِ ألَ َن اْنَس إلِ ُس اجه نَ َيْصُدُر َوَذاَك يُ  َقْلِب لْ ا خَيْ ََّتْ

َقٌة َشهَ  فِ يَرٌة: َقتٌْل ِزنىً رِشه َكاٌر فْ أَ  ِديٌف. ْسٌق ِسْ ُس اتُ تِي لَّ  ايَ ِذِه هِ هَ اَدُة ُزوٍر جَتْ ا اْنَس إلِ نَجه َن. َوَأمَّ

ُس ا ْكُل ألَ ا  .«نَ اْنَس إلِ بَِأْيٍد َغْْيِ َمْغُسوَلٍة َفالَ ُينَجه

حوار املسيح هذا واضح أّنه جاء يف مقابل الفّريسيني الذي بنوا حياهتم عىل الطهارة 

يد إلغاء هذا املوضوع، فليس هناك نجاسة وطهارة باملعنى والنجاسة املاّديتني، وهو هنا ير

. وقّصة السامرّي يف إنجيل لوقا ترشح طبيعة اخلالف أيضًا بني النامويّس واملسيح يف ياملادّ 

يف اإلنسان نفسه، ال مطلق األخالقي حرفّيات القضايا الدينّية، وتأكيده عىل البعد اإلنساين 

 .و الوّي وأّنه كاهن أ اهلوّية الدينّية

به إ»كالم يف رسالة بولس الرسول إىل أهل رومية يقول فيه:  ةثمّ  ،نعم ٌن يِف الرَّ ينه َعامِلٌ َوُمَتَيقه

                                              
؛ 9ـ  5 :11؛ وأعامل الرسل 23ـ  1: 7؛ وانظر أيضًا: إنجيل مرقس 20ـ  10: 15( إنجيل متى 1)

 .7: 4ورسالة بولس الرسول األوىل إىل أهل تسالونيكي 

 .32ـ  28: 21؛ وانظر أيضًا: إنجيل متى 37ـ  25: 10( إنجيل لوقا 2)



  

ٌء َنِجسًا بَِذاتِِه إاِلَّ َمْن ََيِْسُب َشْيئاً َنِجسًا َفَلُه ُهَو َنِجٌس  . وبرصف النظر «َيُسوَع َأْن َليَْس يَشْ

لكّن مطلع اآلية واضح يف نفي النجاسة الذاتّية عن  ،ملة األخريةعن املعنى املقصود من اجل

 األشياء.

لكن ثّمة إشارات غامضة ملفهوم النجاسة نجدها يف رسالة بولس ألهل كورنثوس ورؤيا 

 ، لكّن استخراج مفهوم النجاسة املادّية منها يبدو صعبًا.يوحنا الالهويت

ة نجاسة غْي املسيحي إطالقًا، فال يمكن املراهنة فكر نال تتضمّ  ةوِبذا نعرف أّن املسيحيّ 

 الكرامة اإلنسانّية. عىل فكرة من هذا القبيل فيها الفرتاض نفيها

 بوصفها عملية مصادرة، نقد وتعليق ـ نصوص حقوق املسلم على املسلم 

قد يستند هنا أيضًا للنصوص الكثرية الداّلة عىل حقوق املسلم عىل املسلم أو املؤمن عىل 

املؤمن، فهي تذكر مجيع احلقوق، وهذا يكشف عن أّنه لو كانت الرشيعة تعترب أّن غري املسلم له 

باملسلم عىل  حّق خارج إطار املعاهدات والذمام، ملا كان معنى جلعل هذه احلقوق خاّصةً 

املسلم، بل لذكرت خصوص حقوق اإلسالم، وأّما الباقي املشرتك فيذكر ضمن حقوق 

 .ا تريد مصادرة فكرة احلقوق لداخل الدائرة الدينّية، فكأهّن اإلنسان

ألّنه ال مانع من ذكر حقوق اإلنسان العاّمة ضمن  لكّن هذه املحاولة غْي موّفقة أيضًا؛

حقوق املسلم عىل املسلم ـ ما دام هذا املسلم إنسانًا أيضًا ـ مع ذكر سائر احلقوق اخلاّصة 

ذه احلقوق مشرتكة، لكن يراد هنا الرتكيز عىل تفعيلها بالعالقات بني املسلمني، أو ربام تكون ه

يف حياة املسلمني فيام بينهم لرضورة األمر وخطورته، متامًا كام نتحّدث عن حقوق املواطنني يف 

 هذا البلد أو ذاك رغم كوهنا قد تكون حقوقًا إنسانّية مشرتكة. فهذا الدليل ال ينفع يف يشء.

ذكرت بعض ما هو من حقوق الذّمي واملعاهد عىل  ويشهد ملا نقول أّن هذه النصوص

ضمن احلقوق املشرتكة، فلو كانت بصدد إنشاء داللة مفهومّية ـ بحسب  املسلم، ما يصنّف

املصطلح األصويل ـ لكانت معارضًة ملا دّل عىل حقوق الذّمي مثاًل، وهذا ما ال نتصّور أن 

 يقوله أحد.
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إىل جانبها نصوص أخالقّية عاّمة تقّدمت هذا كّله إىل جانب أّن هذه النصوص تقف 

 اإلشارة إليها سابقًا، ومن ثّم فهام متعاضدان وليسا متنافيني.

 ، مطالعة نقدّيةـ الروايات اخلاّصة 
اهلل  إنّ »: قال، ×عن أيب جعفر ،أِّب محزة الثاميلخرب لعّل من أهم الروايات اخلاّصة هنا هو 

والرزق  ،بالروح ام كرامة النفس والدموإنّ  ،ح املؤمننيولكن يكرم أروا ،كافر م روح  كرِ ال ي  

 .«ب هو العلمالطيّ 

فهذه الرواية واضحة يف نفي تكريم روح الكافر واضعًة يف مقابلها روح املؤمن، ومن ثّم 

ترتيب كرامة النفس والدم عىل اإليامن، وهو ما يعني أّن غري املؤمن مسلوب الكرامة يف 

 األصل.

وذلك أهّنا جمّرد رواية آحادّية، وقد حّققنا يف  اد إىل هذه الرواية غْي صحيح؛إال أّن االستن

، مضافًا إىل أهّنا حمّله عدم حجّية خرب الواحد الظنّي، خاّصًة يف األمور اخلطرية كهذا األمر

وردت يف مصدر غري معترب وهو التفسري املنسوب إىل عيّل بن إبراهيم القمي، وقد بحثنا 

، ي ضاف إىل ذلك أّن الرواية رواها حمّمد بن الفضيل عن حول هذا التفسري أيضاً بالتفصيل 

، فلم تثبت صّحة هذه أيب محزة الثاميل، وابن الفضيل مضّعف يف كلامت بعض علامء الرجال

 الرواية فضاًل عن الوثوق بصدورها.

، فهذا غْي ون الكرامة الذاتّيةأّما املناقشة بأّن املراد من الرواية نفي الكرامة االكتسابّية د

ألّن الرواية سيقت يف موضع رشح آية التكريم املتقّدمة، وظاهرها نفي الكرامة، دون  مقنع؛

إشارة ألّي خصوصّية، نعم لو قلنا بأّن عنوان الكافر يطلق فقط عىل املقرّص بمالحظة 
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ربام يصّح هذا الكالم، خصوصّية الكفر التي هي خصوصّية إضافّية وجودّية بمعنى السرت، ف

فهم منه احلديث عن مطلق غري املسلم، واهلل  لكّن وضع الرواية املؤمن  يف مقابل الكافر، كأّنه ي 

 العامل.

وباإلمكان هنا أن نجيل النظر يف النصوص القرآنية الكثرية التي حتّدثت عن اإلنسان 

ثت عن ذّم اإلنسان من موقع وأكثرت من ذّمه، فنحن نالحظ هناك أّن خمتلف هذه اآليات حتدّ 

 صفاته األخالقّية ال من موقع عقيدته فحسب، فراجع.

 ـ مرجعّية فقه اجلهاد يف مبدأ نفي الكرامة اإلنسانّية 

نقصد هبذا االستدالل أّن قواعد فقه اجلهاد االبتدائي يف الرشيعة اإلسالمّية، واملستند فيها 

أصالة عدم كرامة من مل يلحق باإليامن أو  إىل نصوص الكتاب والسنّة، هي بنفسها تؤّكد

يتعنون بعنوان ثانوي من نوع املعاهد أو املستأمن أو الذّمي، وهذا يعني أّن النّص اإلسالمي ال 

يرى حرمًة لغري املسلم؛ ألّنه يعترب أّن األصل فيه هو احلرب والقتل أو السلم أو اخلضوع، 

 مة.وهذا كّله تعبري عن أّن األصل هو عدم الكرا

من هذه الدراسة إن  الحقهذا البحث سوف نأيت عىل احلديث عنه بالتفصيل يف الفصل ال

شاء اهلل تعاىل، وهناك توّصلنا إىل أّن اجلهاد االبتدائي غري مرشوع إطالقًا، بل الشواهد عىل 

فال نطيل عكسه، وهبذا يكون اخلالف يف هذا الدليل مبنائّيًا، أّي يف البنية التحتّية املفروضة فيه، 

 هنا.

بل لنا أن نذهب أبعد  من ذلك يف حتليل مقولة اجلهاد االبتدائي؛ وذلك أّن جمّرد ترشيعه ـ 

برصف النظر اآلن عن مواقف الفقهاء ـ ال يعني أّن من مل يبدأ املسلمون احلرب  معه فهو غري 

ع واإلخضاع أهّم حمرتم، فلعّله حيظى باحرتام يف الرشيعة، لكّن الرشيعة ترى أّن مصلحة التوّس 

من مصلحة االحرتام، ويمكن فهم هذه القضّية من خالل القول بأّن غاية ما تدّل عليه 

نصوص اجلهاد االبتدائي أّن اجلامعة والدولة املسلمتني ـ بام مها مجاعة وسلطة ـ ال تنظران 

عليه أن يعترب  للمجتمعات الكافرة بعني االحرتام، لكّن هذا ال يعني بالرضورة أّن الفرد املسلم

 غري مسلم غري  حمرتم، فلعّل الرشيعة ت لزم باحرتامهم بوصفهم برشًا يف غري إعالن 
كلَّ فرد 



  

 احلاكم اإلسالمي تطبيق رشيعة اجلهاد وفقًا للزمان واملكان.

وهبذا نستطيع أن نفهم أّن ترشيع اجلهاد حكم  جمتمعي، بينام مسألة احرتام الفرد الكافر 

ثم يمكن التفكيك بينهام نظرّيًا؛ فام مل يعلن تطبيق الترشيع املجتمعي تكون  حكم  فردي، ومن

عالقات األفراد قائمًة عىل االحرتام املتبادل، وهبذا ال يكون ترشيع اجلهاد االبتدائي مشّيدًا 

 .بنحو  مطلق ألصالة عدم تكريم اإلنسان بام هو إنسان

 »اآلخر الديين«تها حبقوق وصل نتيجة البحث يف قاعدة الكرامة اإلنسانّية

بعد هذه اجلولة املخترصة حول مبدأ الكرامة اإلنسانّية، تبنّي لنا أّنه ال يوجد معطى ثابت 

يشيّد عدم كرامة اإلنسان تكوينًا وترشيعًا، إال إذا دخل ربقة اإليامن، فهذا ما مل تفده النصوص 

 نًا.الدينّية، بل عىل العكس أفادت النصوص تكريم اإلنسان تكوي

يضع الديني ـ اإلسالمي واملسيحي ـ لكنّنا يف الوقت عينه، مل نتمّكن من إثبات أّن النّص 

روح قاعدًة باسم الكرامة اإلنسانّية، ي رجع إليها كمرجعيّة قانونّية أو كمقصد رشعي أو ك

ت وغريهم كاألقلّيا املؤمننيبواب الرشعيّة يف العالقات بني قانونّية حاكمة عىل خمتلف األ

الدينّية، كّل ما توّصلنا إليه ـ خاّصًة من خالل مباحث فقه اجلهاد اآلتية إن شاء اهلل ـ هو أّن 

ت ثبت لإلنسان من حيث املبدأ حّق احلياة والنصوص املسيحية األصلّية الرشيعة اإلسالميّة 

ِمْن َأْجِل ﴿: ويتأّيد ما نقول بقوله تعاىلومستلزمات هذا احلّق يف العيش والبقاء، فردًا ومجاعة، 

اَم  ُه َمْن َقَتَل َنْفًسا بَِغْْيِ َنْفٍس َأْو َفَساٍد يِف اأْلَْرِض َفَكَأنَّ ائِيَل َأنَّ َقَتَل النَّاَس  َذلَِك َكَتْبنَا َعىَل َبنِي إِْسَ

ْم ُرُسُلنَا بِ  اَم َأْحَيا النَّاَس مَجِيًعا َوَلَقْد َجاَءهْتُ اْلَبيهنَاِت ُثمَّ إِنَّ َكثًِْيا ِمنُْهْم َبْعَد مَجِيًعا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأنَّ

ُفونَ  (، فقتل أّي نفس  ـ باستخدام التنكري ـ دون أحد 32)املائدة:  ﴾َذلَِك يِف اأْلَْرِض مَلُّْسِ

املرّبرين املذكورين )النفس ـ الفساد( يساوي قتل مجيع الناس، وهذا يعني أّن األساس يف 

فاألصل ثبوت حّق احلياة لكّل  هو االستثناء الذي حيتاج لتربير، النفوس االحرتام، وأّن القتل

 نفس مل ترتكب جناية أو فسادًا.

، فليس لدينا دليل حاسم كيّل مثل حّق احلرّية بمعناه العريض أّما سائر احلقوق الطبيعّية

رج لنا قاعدًة عاّمة أو أصاًل مرجعّيًا، وإّنام علينا أن نذهب بأنفسنا إىل البحوث الفقهية  فوقاين خي 

 املتفّرقة لكي نستخرج منها ثبوت هذا احلّق أو ذاك، يف هذا الباب أو ذاك.والدينّية 





 
 

 

 

 

 

 احملور الثاني

 مبدأ العدل واإلنصاف

 وتكوين إطار مرجعي يف العالقات األديانّية

 يف سياقات تناول قضّية العدالة يف الرتاث الديين متهيد

األخالق بالعدل أساسًا يف  انيؤمنواملسيحّية ىل أّن اإلسالم عواملسيحّيون يتفق املسلمون 

الترشيع والتنفيذ، وال يناقش أحد يف ذلك مهام اختلفوا يف املنطلقات والتفاسري، لكّن والقيم و

 ، ظّلت هلا جتّليات بحثية متنّوعة:فكرة العدل يف الدين عاّمةً 

رف ، أخذت هذه الفكرة حضورًا عظيامً أ ـ ففي علم الكالم برصاع ـ إسالمّيًا ـ ، جتىّل يف ما ع 

العدلّية واألشاعرة، وهو رصاع يؤول بالتحديد إىل مرجعيّة العقل يف فهم العدل، ومن ثم 

تنزيله عىل السلوك اإلهلي بوصفه تعاىل العادل املطلق، ففيام رفضت األشاعرة ذلك، آمنت به 

امتّد إىل دراسات أصول الفقه الحقًا،  بشّدة االجتاهات العدليّة كاملعتزلة والشيعة، وهو ما

رف ـ شيعّيًا ـ  وشهد رصاعًا يف مرجعّية العقل يف العدل والظلم يف السلوك البرشي أيضًا، ع 

 برصاع اإلخبارّية واألصولّية، وسنّيًا برصاع الظاهرّية وأهل الرأي.

الديني، فاملايض  ظّلت فكرة العدل مهيمنًة عىل العقل ب ـ ويف فضاء التاريخ واملستقبليات،

يمثل الظلم املرفوض، ومن ثم يتجه اإلنسان يف تقويمه ملاضيه وحارضه نحو مستقبل مطلوب 

ومنشود، وهو مستقبل العدل، وهذه هي فكرة املهدوّية إسالمّيًا واملسيا يف ديانة أهل الكتاب، 

يست دولة تطبيق إّنه مستقبل األمل بالعدل، وهلذا يتحّدث كثريون عن أّن دولة آخر الزمان ل

وإن كان الرشيعة، بل يصفون املشهد بسمة العدل والقسط يف مقابل سمة الظلم واجلور، 

وهبذا كان العدل حارضًا يف قراءة التاريخ املؤمن معتقدًا بأّن الرشيعة حتمل صفة العدل، 

 .واليهودي واملايض واملستقبل معًا يف العقل الديني اإلسالمي واملسيحي



  

، ظّل التصّور السائد قائاًم عىل أّن الرشيعة اإلسالمّية هي الفقه اإلسالميج ـ ويف علم 

رشيعة  عادلة، وأهّنا لو طّبقت بحذافريها لعّم العدل العامل  كّله، وهلذا يعترب الفكر اإلسالمي 

السيايس احلديث أّن السبب يف كّل املآيس القائمة اليوم هو عدم تطبيق الرشيعة؛ ألّن تطبيقها 

 ي للعدل وانعدام الظلم يف العامل.سيؤدّ 

حيث اعترب العدل من األصول التي تنبني عليها بعض املدارس  د ـ ويف علم األخالق،

 األخالقّية.

وفكرة العدل والعدالة كانت هلا جتّليات كثْية يف الفقه اإلسالمي الذي يكاد يوّحد يف 

 كيز فيها قائاًم عىل حمورين:التوظيف بني مفردة العدل والعدالة، وغالبًا ما كان الرت

وهذا ما نجده يف حديث الفقهاء عن رشط العدالة يف  شخصّية، ـ العدالة بوصفها سمةً  1

وغري ذلك، عىل أساس أّن والرواة املرجع والقايض وإمام اجلامعة وإمام املسلمني والشهود 

يف هناية املطاف هذا الرشط يمثل أحد ضامنات العدل يف احلياة؛ ألّن مرجعّية العادل هي 

 مرجعيّة صالح واستقامة.

وهذا ما نجده حارضًا يف السياسة الرشعّية وعمل ويّل  تنفيذّية، ـ العدالة بوصفها سمةً  2

رسّية يف األاألمر من جهة، ويف العمل القضائي من جهة ثانية، ويف إدارة احلياة الزوجّية و

ث احلديث دومًا عن رضورة العدل وعدم العدالة بني الزوجات أو األوالد ثالثة، وهكذا.. حي

 احليف والظلم.

لكّن الفقه اإلسالمي يبدو منه يف العادة التمييز يف تعاطيه بني العدالة بوصفها سمة 

وذلك أّن العدالة من النوع األّول تّم التفصيل كثريًا  شخصّية، والعدالة بوصفها سمة تنفيذّية؛

فاصيل حتّققها وخرقها، وكيفيّة التعامل معها حتى يف فيها، بحيث ا وضح معناها ومفرداهتا، وت

أدّق التفاصيل، بينام العدالة التنفيذّية ا دخلت يف إطار احلوالة، بمعنى أهّنا ا حيلت إىل العادل 

نفسه مع إعطائه بعض الكليات العاّمة، وهبذا ظهر ما يعرف باجتاه تشخيص العادل للعدالة 

ف يف العامل احلديث اليوم من أّن ميكانيزما العدالة هي مسار واملصلحة، يف مقابل ما بات ي عر

تقف خلفه سلسلة علوم تشّكل مناهج ضمن مؤّسسات متعاضدة، توصل إىل صياغة العدالة 

بصورها التنفيذّية، فالعدالة اليوم علم  ومنهج، مؤّسسات ومنظومات، وليست تشخيصًا فردّيًا 

ة.بحتًا، وإن قام عىل الشورى التي تبدو   يف العادة غري ملِزم 



  

ة يف الغالب عىل عدالة احلاكم، ورّكزت عىل رشوط اقترصت النظرّية اإلسالميّ من هنا، 

اإلمام، وأشعرت املسلم بأّن اإلمام إذا كان عادالً يف شخصه وتقّيًا وورعًا كانت الدولة عادلة، 

التعامل الفقهي  فاستعيض عن عدالة الدولة بعدالة اإلمام؛ نظرًا لوجود منطق فردي يف

ة اإلسالمية، أي بني عدالة والنظريّ  ديثةاإلسالمي غالبًا، وكان ينبغي اجلمع بني النظرية احل

الفرد املنبعثة من النزعة األخالقية التي يمكن للدين أكثر من غريه أن يوّفرها يف أعامق الروح 

انني ـ من توازن السلطة، الذي اإلنسانية، وبني عدالة الدولة التي تنشأ ـ إضافًة إىل عدالة القو

 وجمتمعي. يساهم يف فرض العدالة بشكل تلقائي

وهلذا نالحظ كيف أّن االجتهاد السنّي ـ عىل سبيل املثال ـ قام بإعادة تفسري جتربة اخلليفة 

عمر بن اخلطاب وفقًا لقواعد العدل، واعترب أّن متييزه يف العطاء، ضمن سياسة اختلفت عن 

يفة أيب بكر، هو تشخيص موضوعي للعدالة يف ظّل ظروف ومتغرّيات، ومن سياسة سلفه اخلل

ثّم فوحدة معايري التوزيع الذي مارسه أبو بكر هي عدالة توزيعّية، واختالف معايري التوزيع 

 كام فعل عمر هو أيضًا عدالة توزيعّية، ما دامت سمة التنفيذ ترجع إلمام املسلمني نفسه.

الرشيعة ال متلك رؤية يف موضوع العدالة التنفيذّية، بل أحتّدث أكثر وال أعني بذلك كّله أّن 

عن التجربة الفقهّية يف هذا السياق، وهي جتربة وجدناها تعتمد اإلحالة عىل تشخيص احلاكم 

 بوصفه فردًا إمامًا كان أم قاضيًا أم غري ذلك.

ضع خّطة عمل، تظهر وعىل أّية حال، ويف داخل السياق التنفيذي القضائي، ويف حماولة لو

وهي قاعدة فقهّية خاّصة وقع نزاع بني  قاعدٌة فقهّية معروفة باسم قاعدة العدل واإلنصاف،

الفقهاء املسلمني يف عمومّيتها أو كوهنا خاّصة ببعض املوارد املحدودة التي ال جيوز التعّدي 

ّل الطرق التي توصل عنها، وهي تقيض بأّنه إذا تنازع شخصان يف مال  معنّي مثاًل وانسّدت ك

لتعنّي املالك، مع العلم بكونه قطعًا واحدًا منهام، تّم تنصيف املال بينهام؛ كي ال نقع يف خسارة 

املالك احلقيقي كلَّ ماله، فنجعله يأخذ ولو مقدار النصف منه، إذ ال يمكن حرمان االثنني ما 

القاعدة ـ بناء عىل اعتبارها قاعدة وهذه دام املالك واحدًا منهام، وكّل منهام حمتمل املالكّية.

فقهّية، وليست مقترصة يف جرياهنا عىل املوارد املنصوصة يف الروايات ـ يمكن أن تفهم بمثابة 

جتلٍّ لقاعدة العدل العاّمة االجتهادّي لو ثبتت، كام ي لمح إليه كالم بعض الباحثني، بحيث 



  

 .، فيام خيالفهم آخرونتفهم يف سياق تطبيقي فقط

 يف العصر األخريجزئي  ، حتّوٌللعدل بوصفه قاعدًة اجتهادّيةا

هذا املسار الفقهي مل يقرتب يومًا من جعل العدل قاعدة يف االجتهاد الفقهي، بمعنى أّننا 

اليوم لسنا أمام عدالة شخصيّة أو عدالة تنفيذّية، بل أمام عدالة متثل أساسًا يف معرفة احلكم 

 ق نالحظ اآليت:الرشعي نفسه، ويف هذا السيا

ـ ذهاب الكثْي من األصولّيني املسلمني ملرجعيّة العقل يف املستقالت العقلّية، والتي تؤول  1

وهذا باب تّم فتحه  برّمتها عندهم إىل ُحسن العدل وقبح الظلم، خاّصة األصولّيني الشيعة،

م واستنباط األحكام وكان يتوّقع منه أن ينتج حتكيم العدل ـ بوصفه معقوالً إنسانّيًا ـ يف فه

 الرشعّية.

ـ مقابل اإلخبارّيني ـ لكّن التجربة العملّية مل تكن كذلك، فرغم منافحة األصوليّني الشيعة 

عن مرجعيّة العقل يف العدل والظلم )املستقالت(، إال أّن تنزيل هذه املرجعيّة إىل عامل مفردات 

ال باستنباط أحكام إال نادرًا ادي الشيعي الترشيعات ظّل حمدودًا للغاية، فلم يقم العقل االجته

رشعّية من هذه املرجعّية مما مل يرد يف النصوص، بل انتقل إىل األصول العملّية حيث كان يفقد 

األمارات والنصوص، وال أّنه قام بمحاكمة النصوص ـ صدورًا وداللًة، سعًة وضيقًا ـ وفقًا 

كّله له تربيراته عندهم مما سنشري إليه قريبًا إن ألصول املحاكامت العقلّية يف باب العدل؛ وهذا 

 شاء اهلل.

فهذه التجربة  ـ جتربة املصالح املرسلة يف االجتهاد السنّي، خاّصة عند املالكّية واحلنابلة، 2

فتحت املجال للعقل اإلنساين أن يدير ـ ضمن مقولت ي: العدل والظلم، والصالح والفساد ـ 

لدينّية، وليس السياسة التنفيذّية الرشعّية فحسب، وهي نظرية استنتاج األحكام الرشعّية ا

ساندهتا نظرّيات من نوع االجتهاد الذرائعي )سّد الذرائع(، لتعطي العقل التجريب اإلنساين 

 جمال فهم الرشيعة واكتشافها، وفقًا لقواعد العدل والظلم واملصلحة واملفسدة.

نّص فيه، ومل يسمح االجتهاد السنّي أن نامرس لكّن هذه التجربة اقترصت عىل دائرة ما ال 

                                              
 329الشيخ املبّلغي(،  )احلوار مع 175ـ  172، 38( انظر: أكربيان، قاعده عدالت در فقه اماميه: 1)

 .22ـ  21)احلوار مع الشيخ شهيدي(؛ وعيل اهلي خراساين، قاعده فقهي عدالت: 



  

اجتهاد املصلحة يف دائرة املنصوص عليه، بل يلزم هناك التسليم التاّم، باستثناء ما طرحه اإلمام 

هـ( من نظرّية تقديم املصلحة عىل النّص، وهي نظرّية مهّمة عاجلناها 716نجم الدين الطويف )

 .يف حمّله

ربتني، مل نالحظ تأصيل قاعدة باسم قاعدة العدل واإلنصاف، وإذا جتاوزنا هاتني التج

بوصفها مرجعًا اجتهادّيًا ف هميًا أو اكتشافّيًا، فيام فيه نّص أو فيام ال نّص فيه، كّل ما يف األمر أّن 

قانون العدالة واإلنصاف هو جزء  من تدبريات السياسة الرشعّية، وهي سياسة يرى مشهور 

حمكومة للنصوص وليست حاكمة عليها، كام أهّنا ال متثل فهاًم للنّص، بل  الفقه اإلسالمي أهّنا

 متثل تسييالً له عىل أرض الواقع.

 مناذج سريعة لتحّوالت أخرية )املطهري، مشس الدين، الصانعي، السيستاني(

هذا املسار وجدنا له زحزحة جزئّية يف الوسط الشيعي اإلمامي خالل القرن األخْي، سأذكر 

 األبرز هنا وهي: انامذج لعّلهثالثة 

 األنموذج األّول: مرجعيّة العدل يف االجتهاد عند الشيخ املطهري

م( واضحًا يف العديد من كتاباته، يف انتامئه إىل اخلّط 1979يبدو الشيخ مرتىض املطهري )

، وعىل العاّم يف االجتهاد اإلمامي، وهو اخلّط الذي يضع عائقًا أمام العقل يف اكتشاف املالكات

سبيل املثال عندما يواجه املطّهري مقولة بعضهم من أّنه البّد لنا اليوم من احلكم بحّلية حلم 

اخلنزير بعد أن اكتشف العلم  احلديث املاّدة املايكروبّية فيه ومتّكن من القضاء عليها.. نجده 

 ما للحكم ال ينفي يعيد اجلواب النمطي يف االجتهاد اإلمامي، وهو أّن اكتشاف رضر  ما أو عّلة  

وجود عّلة أخرى أو رضر آخر يرجع احلكم إليهام، بل يرى املطّهري أّن االجتهاد غري املختمر 

 .هو ذلك االجتهاد الذي باكتشافه عّلًة ما، ينفي ـ يف عجلة  من أمره ـ ما عداها!

يد استشهاد ، والذي طبع يف إيران ب ع«رريس امجايل مباين اقتصاد اسالميب»إال أّن كتاب 

املطهري، أعطى تصّورًا خمتلفًا، وهو كتاب أثار ضّجًة واسعة يف حينه، واهّتم فيها املطهري 

بالرتويج لالقتصاد الرأساميل، وملقوالت مثرية جدًا، حتى تّم مجع خمتلف نسخ الكتاب يف ذلك 
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يه من اإلمام الوقت وإتالفها مجيعًا عدا القليل املتبّقي، وقيل يف حينه: إّن ذلك كان بتوج

اخلميني إّما معارضًة ملا يف الكتاب بوصفه خمالفًا ملسّلامت الدين أو درءًا للفتنة واالضطراب 

 الذي كان مستعرًا.

؛ إذ بعضهم للمطّهري ما يف الكتابنسبة وبرصف النظر عن ذلك، وعىل تقدير صّحة 

ليس كّل ما جاء به الدين  فهو يقول بأّنه يناقش يف ذلك، يذهب املطهري إىل مرجعّية العدالة،

فهو عدل، بل كّل ما هو عدل فقد جاء به الدين؛ ألّن العدل يقع يف سلسلة علل الترشيعات ال 

معلوالهتا، فام وصلنا يعرض عىل قانون العدالة، فليس هناك عدل إسالمي، بل هناك إسالم 

شتغال عليها كثريًا يف عادل، ويتأّسف املطهري عىل أّن قواعد من نوع الوفاء بالعقود جرى اال

الفقه اإلسالمي، لكّن قاعدة باسم قاعدة العدالة مل يتّم البناء عليها رغم النصوص الكثرية 

الواردة يف هذا املوضوع، معتربًا أّن ذلك هو السبب يف ركود التفكري االجتامعي عند الفقهاء. 

 من املصنّفات يف القواعد إّنه يرى أّن ثوب الغفالت طال قضّية العدالة بينام دّونت الكثري

 األخرى، مطلقًا مقولة أّن العدل والتوحيد ثقافة علوّية بينام اجلرب والتشبيه ثقافة أموّية.

وهبذا يتوّصل املطهري إىل أّنه لو ب ني الفقه عىل قاعدة العدالة وجتاوز الذهنيّة اإلخبارّية، 

 .اقضات والتهافتات التي نقع فيها اليومألمكننا تدوين فلسفة اجتامعّية، وملا كنّا نقع يف التن

يبدو املطهري واضحًا يف أّنه بصدد جعل العدالة مرجعاً فقهّيًا يف االجتهاد، متامًا كجعل 

ورغم أّن كلامت املطّهري ال تدخل يف مقاربة بحثّية استداللّية  قانون الوفاء بالعقود مرجعًا،

يوّظف النصوص وقاعدة تبعيّة األحكام  عىل طريقة االجتهاد الرشعي، لكنّه حياول أن

للمصالح واملفاسد وغريها من القواعد املعروفة يف سبيل تأسيس قاعدة العدالة. ونقطة 

الضعف أو النقص هنا أّن املطّهري مل يقم بنفسه بتدوين تصنيف يتصل هبذه القاعدة، وهل 

اث الفقهي اإلسالمي أو ال؟ حّقًا يمكن هلذه القاعدة أن تولد من رحم النصوص الدينّية والرت

 فاآلخرون يرون أّن عملية اقتناص قاعدة باسم قاعدة العدالة من الرشيعة أمر  صعب للغاية.

لكّن اجلملة األخْية التي نقلناها عن املطهري تكشف أّنه كان بصدد إجياد نوع من 

قه يقوم عىل تأليف فالف االنسجام داخل املنظومة الفقهّية، وهو انسجام لطاملا اعتُرب خياالً،
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، وهبذا يلتقي املطهري مع السيد املتفّرقات وتفريق املؤتلفات كام يقول الفقهاء واألصولّيون

الصدر يف همٍّ واحد، وهو هّم تشكيل النظرّيات واللوحات الكليّة املنسجمة داخل حمّمد باقر 

ة العدالة، فيام جلأ الصدر الرشيعة، األمر الذي يفرض قاعدًة لالنسجام، اعتربها املطهري قاعد

إىل قاعدة االستعانة باجتهادات الفقهاء ولو املتوّفني؛ لردم الصدع الذي يمكن أن يصيب 

 الصورة بيشء من الالانسجام، بينام انتهج الشيخ شمس الدين سبياًل ثالثًا.

 لديناألنموذج الثاين: مرجعّية العدل بوصفه من أدّلة التْشيع العليا عند العالمة شمس ا

يف سعيه ـ كام أرشنا ـ لتحقيق االنسجام بني أجزاء الصورة املنظومّية للرشيعة، طرح 

العالمة شمس الدين نظرّيته فيام أسامه أدّلة الترشيع العليا، فاعترب أّن بناء فقه النظم والنظرّيات 

. ووصف شمس وحتقيق الفقه املتناغم يكون عرب هذه األدّلة، متامهيًا عمليًّا مع فكرة املطهري

الدين هذه األدّلة بأهّنا حتمل قدرة اهليمنة والتأثري واحلكومة يف سائر األدّلة الفرعيّة، فإذا حصل 

أّي خلل يف الصورة فإّن هذه األدّلة العليا التي متثل مبادئ وقواعد منهجيّة أيضًا، بإمكاهنا ردم 

 الصدع وحّل املشكلة.

ة عند شمس الدين كان مبدأ العدل واإلحسان، ومن أبرز هذه املبادئ العليا الترشيعيّ 

املأخوذ من النصوص القرآنّية، حيث اعترب أّنه مبدأ يمكن التعويل عليه يف فهم الدين، فإذا كان 

عدم طالق الرجل للمرأة يف حالة معّينة ممّا يصنّف يف الذهن العقالئي الصايف بأّنه ظلم، فإّن 

 احلكم وتقييده وغري ذلك، وهكذا. مبدأ العدل واإلحسان يمكنه تغيري هذا

هذه اخلطوة التي قام هبا شمس الدين كانت أبعد مما طرحه املطّهري؛ وذلك أّن املطّهري 

اقترص عىل إثارة الفكرة، لكّن شمس الدين حاول ممارستها والتنظري الفقهي واألصويل هلا، 

 ولو من دون بسط  وتفصيل.

متثل عند شمس الدين قاعدًة قادرة عىل إنتاج  وهبذا غدت آية العدل واإلحسان وغريها

أحكام أو تعديل أحكام منصوصة، دون فرض مرجعّيات من اخلارج بنظره، بل هي عملّية 
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تطبيقّية لآليات نفسها، وهي غري منحرصة عنده بباب دون باب بل تشمل مجيع األبواب ما 

 وظيفتنا املقّررة رشعًا هي أن نرجع عدا العبادات، بل هو يرى أّنه كّلام التبس علينا أمر  فإنّ 

 .لفهمنا وسليقتنا النقيّة السليمة لنرى ما هو مقتىض العدل واإلحسان فيه

 األنموذج الثالث: قاعدة العدالة عند الشيخ يوسف الصانعي

يمكنني تصنيف املرجع املعارص الشيخ الصانعي عىل أّنه استمرار ملسرية نظرّية قاعدة 

م بمامرستها وتطبيقها يف جماالت متنّوعة من كتبه الفقهية والبحثيّة، ربام بأكثر العدالة، حيث قا

ممّا فعله غريه، وتوّصل من خالهلا إىل إحداث تغيريات يف الفتاوى واآلراء الفقهيّة عنده، ومن 

 نامذج ذلك:

ّقق ما ذهب إليه يف الطالق اخللعي، حيث مال لنظرّية وجوبه عند مطالبة الزوجة به وحت أ ـ

ك به هو إطالق احلديث القائل: وغاية ما يمكن االستناد إليه والتمّس  ..»رشوطه، وهناك قال: 

خمالف ملبدأ العدل ورفض الظلم يف أحكام  وهو حديث   ،«الطالق بيد من أخذ بالساق»

وهي  العقليّة والنقليّة املسّلمة، ه ال حجية لظهور الدليل املخالف لألصولاإلسالم، وقد بّينا أنّ 

العدل وعدم الظلم يف أحكام اإلسالم، وعدم خمالفة األحكام للعقل، فامذا لو أردنا أن يكون 

إطالق مثل هذه الرواية هو الدليل هنا؟! من هنا ال سبيل ـ مع حكم العقل بظلم احلكم بجواز 

)وعدم وجوب( الطالق عىل الرجل مع كراهة الزوجة وتقديمها املال له وقبحه ـ سوى القول 

وجوب مثل هذا الطالق اخللعي؛ انطالقًا من حكم العقل بقبح اجلواز، وحكمه بحسن ب

 .«اللزوم واإلجياب

الواضح هنا أّن الصانعي يعترب قاعدة العدل مستفادة من النقل والعقل معًا، وأهّنا تقع يف 

 رتبة األصول التي ال ت عرض عىل غريها، بل يعرض غريها عليها.

قدار العوض الذي يمكن أن يأخذه الرجل يف الطالق اخللعي يقول: ويف بحثه حول م ب ـ

املستفاد من صحيحة زرارة وموثقة سامعة والروايات املطلقة الداّلة عىل أنه يمكن  إن احلكم  »

للعدل الذي يعّد جزءًا من  للرجل أخذ أّي مقدار أراده من املرأة عىل أن يطلقها.. خمالف  

واحليلولة دون  ،البنية التحتية لتامم األحكام هي العدالة ألنّ  األصول اإلسالمية املسّلمة؛
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ة هي الظلم وتضييع احلقوق، فالعدل والعدالة ميزان أحكام اإلسالم، ال أن األحكام الرشعيّ 

ديات حتديد العدالة وعدم الظلم يف غري التعبّ  واملهم يف هذا املجال أنّ . ميزان العدالة ومعيارها.

 ،الشارع واملقنّن احلكيم إذا أراد بيان حكم اهتم؛ وذلك أنّ ضمن مسؤوليّ يرجع إىل العقالء و

ورفع  ،وطالب الناس بالعمل به، فال حمالة مضطّر لسّن قانون يفيض إىل نرش العدالة يف املجتمع

وهذا ما يستلزم أن يرى أفراد املجتمع والعقالء هذا القانون  ،ألوان الظلم والتمييز

 .«..عادالً 

ألجل خمالفتها ملبدأ العدل ونفي جانبًا؛ هنا أّن الصانعي طرح روايات معتربة السند اخلاصية

الظلم، كام أّنه أحال تشخيص مصاديق العدل يف غري التعّبديات إىل العقالء أنفسهم، وهذه هي 

 النقطة املهّمة التي يشرتك فيها مع شمس الدين.

هذا الذي ذكرمتوه  ص هنا بأنّ وقد يشكل شخ»ويف سياق دفاعه عن نفسه، يقول:  ج ـ

احلكم الذي تعّدونه ظاملًا قد استفيد من الروايات  يف مقابل النص؛ ذلك أنّ  بأمجعه اجتهاد  

ومع األخذ بعني االعتبار وجود هذه  الصحيحة التي متلك ـ يف بعضها ـ دالالت نصية رصحية،

 الروايات فالبد لنا من التعبّد باحلكم الوارد فيها.

ورواياهتم جعلت مالك  ^أوامر املعصومني نّ أ وذلك ؛اإلشكال غري واردهذا  لكنّ 

ما سبق أن هذا احلكم خمالف  صّحة الروايات وحجيتها عدم خمالفتها للقرآن، وقد أثبتنا يف

الروايات املخالفة للعقل والنقل ال يمكن أن تكون حجًة  لألصول القرآنية املسّلمة. إنّ 

، وهذا ما يصدق عىل مواضع متعّددة لفقهاء ـ: يرّد علمها إىل أهلهاكام قال ا ام ـومعتربة، وإنّ 

عىل حتريف  الداّلة ـ التي يمتاز بعضها بأسانيد معتربة ـ من رواياتنا، كالكثري من الروايات

القرآن، أو الروايات املرتبطة بسهو النبي واملذكورة يف الكتب األربعة، وعددها ثامنية عرش 

 شخصًا من املحّدثني الكبار، إال أّن العلامء ـ غري الصدوق وأستاذه ـ رواية نقلها ثالثة عرش

 .«الذي هو مبدأ عقيل وعقالئي ،ملخالفتها ملبدأ عصمة األنبياء ؛رّدوها

إّن الصانعي هنا يستفيد من قواعد حجّية الرواية لكي يعترب أّن أصل العدل أصل  عقيل 

ل العقلّية والقرآنّية، وال تعارضها، ويرّبر لنفسه وقرآين مسّلم والروايات ت عرض عىل األصو
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ذلك من خالل عّينات مشاهبة مارسها العلامء أنفسهم يف مواضع ا خر، من نوع روايات سهو 

 النبّي وحتريف القرآن الكريم.

عّمم »ويف رفضه فكرة التمييز يف األحكام بني املسلم والكافر غري املقرّص، يقول:  د ـ

وبعد بيانه أصل العدل .. ـ هوم الكافر، فاعتربوا كل من ليس بمسلم كافراً مشهور الفقهاء مف

كل الناس عباد اهلل وخملوقاته، واهلل رؤوف هبم،  إنّ .. ـ: من خالل النصوص القرآنّية، قال

وتشملهم رمحته مجيعًا، بل هي تطال كل يشء، ومن هنا إذا مل يعتنق شخص اإلسالم عن غفلة 

جة ذلك ـ من حقه الطبيعي يف اإلرث، أو كان وجود وارث مسلم معه وقصور، ومنعناه ـ نتي

حاجبًا ومانعًا له عن اإلرث.. أليس ذلك ظلاًم ومتييزًا غري مقبول من جانب العقل والعرف؟ 

العالقات النسبية والسببية ليست أمورًا تعاقدية، وإنام هي ارتباط طبيعي يستدعي حقوقًا  ألنّ 

لة دون هذه احلقوق الطبيعية.. وبعبارة أخرى: إن االعتقاد الباطل عن طبيعية، وال يقبل احليلو

ومن الواضح أن هذا الكالم ال يأيت يف الكافر  .غفلة وقصور ال يستدعي مالحقة قانونية.

باملعنى احلقيقي للكلمة؛ ألن كفره جاء عن تقصري وعناد وإنكار، فيمكنه أن يمنعه من اإلرث؛ 

 .«..ليكون ذلك عقوبًة له

أكتفي هبذه العّينات مع وجود غريها مثل الشيخ أبوالقاسم عليدوست، والدكتور حسن 

جابر والدكتور أبوالقاسم فنائي وغريمها، ألؤّكد أّن ثّمة زحزحة جزئّية بدأت يف موضوع 

مرجعيّة العدالة بوصفها أصالً يف االجتهاد وتقويم األحكام والفتاوى، لكّن هذا املشهد الذي 

نه ما يزال باهتًا جدًا يف االجتهاد الرسمي اإلمامي، وإال فاألغلبّية ال توافق عليه هبذه نتكّلم ع

 الطريقة.

من أعظم قواعد  قاعدة العدل نّ إ»يقول فيه:  والبّد يل أن أشْي هنا لكالٍم للسّيد السيستاين،

 بقوله تعاىل: )إنّ  ،هلا من الكتاب ويستدّل ، وإن مل تكن معنونة يف أبوابه كسائر القواعد ،الفقه

من العدل أن تكون مؤونة اململوك عىل مالكه ومن  وال ريب إنّ ، حسان(اهلل يأمر بالعدل واإل

شكال يف أصل القاعدة كام ه ال ينبغي اإلوالظاهر إنّ  عىل غري مالكه. البغي أن حتمل مؤونته

 تعاىل: وقوله ،دل(الرشيفة كقوله: )وإذا حكمتم بني الناس أن حتكموا بالع ت عليه اآلياتدلّ 

                                              
 .311ـ  310؛ وانظر أيضًا: 226ـ  225( املصدر نفسه: 1)



  

وقد أوضحنا بعض  ،الكيّل  البحث يقع يف أساسه وضابطهأّن إال  ،)وأمرت ألعدل بينكم(

 .«ةالقول فيه يف بعض املباحث األصوليّ 

وحيث ليس بأيدينا يشء من بحوثه املتصلة هبذه القاعدة فيام اّطلعنا عليه من بحوثه، لذلك 

منها، ومعايريها، وهل هي قاعدة يف االجتهاد ال نملك وضوحًا يف الرؤية حول مقصوده 

الرشعي أو يف السياسة الرشعّية أو غري ذلك؟ وما هي عالقتها بالنصوص أو ما هي نسبتها 

لألصول العمليّة؟ فلعّله يوافق رأي العلامء الثالثة الذين نقلنا رأهيم موافقًة تاّمة، أو يف اجلملة، 

 اينًا، والعلم عند اهلل.أو لعّله يذهب بالقاعدة مذهبًا آخر مب

والذي يفهم من بعض بحوثه األصولية أّنه يضعها يف سياق الكلّيات الدستورية القرآنية 

 .التي تعرض األخبار والروايات عليها ضمن فكرته حول روح الترشيع ومقاصد الرشيعة

 ملاذا التوّجه اجلزئي مؤّخرًا حنو قاعدة العدالة؟

ننا هنا هذا السؤال: ملاذا اجته التفكري الديني القانوين واألخالقي من الطبيعي أن يأيت إىل ذه

نحو مقولة العدالة يف العرص احلديث؟ وهل يعني عدم وجودها سابقًا أهّنا غري موجودة يف 

 أصل التعاليم الدينيّة؟

 أعتقد بأّن سبب عدم وجود هذه القاعدة سابقًا، وظهورها مؤّخرًا، عّدة أمور:

 تغّْيات اجتامعّية وثقافّية توحي بحالة من الالعدل يف بعض التْشيعات،أ ـ عدم حصول م

بمعنى أّن مفهوم العدل والظلم يمكن أن خيضع ملتغرّيات برصف النظر عن صّحة هذا اإلحياء، 

تبعًا لألوضاع االجتامعّية، فلم يكن الفقيه ليالحظ نوعًا من الظلم يف بعض الترشيعات 

 خيطر يف باله موضوع من هذا القبيل.املنسوبة للدين، هلذا مل 

ووفقًا هلذا التربير يغدو من غري املنطقي أن يشكل عىل قاعدة العدالة بأهّنا مما مل يعهد وجوده 

يف الرتاث الفقهي؛ ألّن عدم تداوهلا يف هذا الرتاث ربام يكون لعدم وجود مرّبر موضوعي 

ء تدرجيّيًا عرب التاريخ نتيجة احلاجات يفرضها؛ ألّن تدوين القواعد األصوليّة والفقهّية جا

 املوضوعية التدرجييّة.

                                              
 .325( السيستاين، قاعدة ال رضر وال رضار: 1)
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، وهو بصدد الدفاع عن قواعد علم أصول هـ(1329) اخلراساينكاظم وهلذا يقول الشيخ 

ه ما من وعمدة ما حيتاج إليه هو علم األصول، رضورة أنّ »الفقه واحلاجة إليها يف االجتهاد: 

إىل قاعدة أو قواعد برهن عليها يف األصول، أو برهن استنباط حكمها  ال وحيتاج يفإمسألة 

 خباري، وتدوين تلك القواعد املحتاجة، كام هو طريقة اإليف نفس املسألة الفرعيّ  مةعليها مقدّ 

يوجب ذلك،  عليهم السالم ال إليها عىل حدة ال يوجب كوهنا بدعة، وعدم تدوينها يف زماهنم

 .«دعةوإال كان تدوين الفقه والنحو والرصف ب

من هنا يتحّدث بعض الباحثني عن أّن قاعدة العدالة يمكنها أن تشّكل ماّدة تقارب قوّية بني 

وهبذا  ؛الفقه واألخالق من جهة، وماّدة تفاهم أساسّية بني الدين والعلامنّية من جهة ثانية

 .املؤمنني هبا من وجهة نظر نصل عرب هذه القاعدة لتذليل عقبات كثرية أمام التفاهم اإلنساين

وهذا التناغم بحاجة إىل ناظم  ب ـ إحساس الفقيه بَّضورة تكوين فقه منظومي متناغم،

يمنع حصول الفوىض والتهافت، هلذا صار هناك سعي للتفتيش عن ناظم، فجاءت فكرة 

 العدالة بوصفها واحدة من نواظم الفقه اإلسالمّي.

 بيشء من التهافت بني الشعارات العاّمة ويف هذا السياق نشري لشعور بعض الفقهاء مؤّخراً 

يف الدين وبني التفاصيل القانونّية، فمن جهة أنت تقول باألخّوة اإلسالمّية ومن جهة ثانية 

أنت جتيز لعن من ليس عىل مذهبك وسبّه وهبتانه وغيبته وغري ذلك، فكيف يمكن التوفيق بني 

د عينات من نوع العقوبات واجلهاد ومن جهة يتحّدث عن الرمحة يف االسالم ونج ؟!األمور

فصاروا بصدد وضع توفيق بني الكّليات واجلزئيات، فتارة متّت التضحية باجلزئيات  !وغريها

 ملصلحة الكيّل، وهو ما تنتمي إليه قاعدة العدالة، وطورًا كان العكس.

 أنواع العدالة وأقسامها، معايري متنّوعة للتقسيم

 بّد أن نحفر أكثر يف تفسريها، وذلك من خالل تقسيامت:لكي نفهم قاعدة العدالة هنا ال

 ويف هذا التقسيم يمكن فرض مخسة أقسام: التقسيم األّول: العدالة بمالحظة احلاكم ِبا،

                                              
 .468( اخلراساين، كفاية األصول: 1)

( انظر: جواد بورروستايي، حكم عقل واخالق به رضورت عدالت به عنوان قاعده فقهي، ضمن 2)

 .365: 5كتاب عقل شيعي وعقل نو اعتزايل 



  

 وهي العدالة التي يكون احلاكم هبا هو الرشع نفسه. ـ العدالة الْشعّية، 1

 ا العقل.وهي العدالة التي يكون احلاكم هب ـ العدالة العقلّية، 2

وهي العدالة التي يكون احلاكم هبا العقالء، بناء عىل التفريق بني  ـ العدالة العقالئّية، 3

 حكم العقل وحكم العقالء.

وهي العدالة التي يكون احلاكم هبا العرف بمالحظته لألمور الزمكانيّة  ـ العدالة العرفية، 4

رضت املالبسات عىل العقالء ولو مل يكن حكمها عقالئّيًا عاّمًا، لكنّه يّدعى أنّ  ه بحيث لو ع 

 .، نتيجة مالحظة الظروفحلكموا بام حكم به هذا العرف هنا أو هناك

ويمكن إرجاع العدالة العرفّية العاّمة إىل العدالة العقالئية وال تكون منفصلة عنها، بل هي 

 عينها أو تطبيق من تطبيقاهتا.

الرشع أو من العقل والعقالء، بل نتيجة توافق وهي ال تنشأ من  ـ العدالة التوافقّية، 5

 .ومواضعة بني جمموعة من الناس لسبب  أو آلخر، ويمكن تسميتها بالعدالة العرفّية اخلاّصة

 والفرق بني األنواع األربعة األخْية يكمن يف:

حكم العقل يف العدالة العقلية غري قابل للتخصيص، سواء كان بنحو االقتضاء أم بنحو  أ ـ

سن ألّنه مصداق العدل، مل  العلّية، فلو حكم العقل بكون توزيع املال بني األوالد عّلًة تاّمة للح 

يكن من جمال لتخصيص ذلك؛ ألّن العقل يرى املوضوع بعنوانه ويصب احلكم عليه، فلو كان 

ن احلكم بنحو العلّية التاّمة مل يكن جمال للتخصيص، وكذلك لو كان احلكم بنحو االقتضاء كأ

سن، الّن فيه اقتضاء العدالة، فإّن هذا  يقول بأّن استامع احلاكم لصوت الرعّية مقتض  للح 

االقتضاء ال جمال للتخصيص فيه، وإّنام يمكن احليلولة دون وصوله إىل مرتبة العلّية التاّمة، ال 

 أّنه ي سلب عنه االقتضاء نفسه.

اًء عىل عدم إرجاع العقالئّية إىل العقلّية، فكّلها أّما العدالة العقالئية والعرفيّة والتوافقّية، بن

مما يقبل التخصيص، بل الردع، من حيث املبدأ عندهم، ما مل نقل بمبنى بعضهم من استحالة 

 الردع عن السري العقالئيّة؛ ألهّنا فطرّية.

يكون إّن العدالة العقالئّية يفرض فيها أهّنا منطلقة من الطبع العقالئي العام بحيث ال  ب ـ
                                              

)احلوار  89ـ  86 )مقّدمة الشيخ حسن عيل أكربيان(، 29ـ  26( انظر، قاعده عدالت در فقه امامّيه: 1)

 مع الشيخ أمحد مبلغي(.



  

هناك فرق يف تعيينها بني العقالء بام هم عقالء، فلو قلنا بأّنه ال معنى لكوهنا منطلقة من الطبع 

العقالئي الذي ال خيتلف فيه اثنان، سوى كوهنا عقليّة، رجعت العدالة العقالئّية إىل العدالة 

ق من الطبع العقالئي، إن مل العقلّية، وإال استقّلت عنها. بينام العدالة العرفّية والتوافقّية ال تنطل

 نرجع العرفّية إىل العقالئيّة، كام أملحنا سابقًا.

ويف هذا التقسيم يمكن فرض ما شاء اهلل من  التقسيم الثاين: العدالة بمالحظة جمال جرياَّنا،

 األقسام، تبعًا للمجال الذي يراد أن جتري فيه العدالة من نوع:

يقال من أّن العدالة يف السياسة تعني ثبوت احلّق للجميع  كام فيام :ـ العدالة السياسّية 1

 يف املشاركة يف صنع القرار وحتديد املصري.

ويعّرفها بعضهم بأهّنا تساوي األفراد يف اإلمكانات والفرص  ـ العدالة االجتامعّية: 2

 واحلقوق الطبيعّية.

ال تنحاز ألحد دن أحد  وهي رضب من رعاية القايض القوانني التي ـ العدالة القضائّية: 3

 مسبقًا.

وهي العدل بني الزوجات واألوالد واألهل مجيعًا يف  سّية:األـ العدالة الزوجّية و 4

 رسي من اإلنسان.األمنحهم حقوقهم تبعًا ملوقعهم 

حتقيق فرص متساوية لألفراد يف الوصول إىل املصادر اإلنتاجيّة  ـ العدالة االقتصادّية: 5

 ز  هلم يف الثروات والريع، وقد تسّمى أحيانًا بالعدالة التوزيعيّة.وحصول توزيع متوا

وهي حصول مجيع األفراد عىل فرص متساوية يف التعليم  ـ العدالة العلميّة والثقافية: 6

 والتعّلم، وعدم احلّد من إمكاناهتم وإبداعتهم ألسباب غري موضوعّية.

 إىل غري ذلك من األقسام.

ويمكن فرض أكثر من تقسيم هنا،  لة بمالحظة حجّية احلكم ِبا،التقسيم الثالث: العدا

 ونكتفي ببعضها، من نوع:

فإّننا لو قلنا بأّن العدالة غري الرشعّية، أي غري  أّوالً: تقسيم العدالة إىل تنجيزّية وتعليقّية؛

                                              
( هذه التعريفات التي سنقوهلا ليست سوى إحدى وجهات النظر يف فهم العدالة يف جمال السياسة أو 1)

االقتصاد، نذكرها من باب املثال فقط، وإال فقد ختتلف تعريفات هذه األنواع من العدالة تبعًا 

 املتنّوعة.للمدارس الفكرّية والفلسفّية والدينّية 



  

العرف تلك التي حكم هبا الشارع، تنجيزّية، فهذا يعني أّنه بمجّرد حكم العقل أو العقالء أو 

العام، يكون الفعل عادالً متامًا، وال يتوّقف توصيف الفعل بصفة العدالة أو الظلم عىل تدّخل 

الشارع تأييدًا ولو بالسكوت اإلمضائي أو ردعًا، بينام لو قلنا بأّن العدالة غري الرشعّية باملعنى 

لعدالة معّلق عىل عدم املتقّدم هي عدالة تعليقيّة، صار معنى ذلك أّن حكم العقل أو العقالء با

ورود يشء من الرشع عىل خالفه، ووفقًا هلذا التقدير يكون املجال مفتوحًا للرشيعة يف نقد 

 توصيفات العقل أو العقالء أو العرف لألشياء بالعدل أو الظلم.

وبناًء عىل التعليقيّة والتنجيزّية يظهر احتامل  ثالث، وهو التفصيل يف نوعيّة اإلثبات 

ني حالة ثبوت الردع الرشعي عن العدالة العقليّة أو العقالئّية باليقني، فهذه العدالة الرشعي، ب

تعليقّية من هذه الناحية، وبغري اليقني كأخبار اآلحاد والدالالت الظنيّة، فهذه العدالة تنجيزّية، 

 إال يف حال فتكون النتيجة أّن العدالة غري الرشعّية باملعنى املتقّدم حّجة  قائمة معتربة ومرجع  

ورود الدليل القطعي عىل خالفها، بينام تكون هي معيارًا حلجّية الدليل الظنّي، فيكون الدليل 

الظنّي تعليقيًّا هنا لو صّح التعبري، أو فلنقل بأّن حجّية الدليل الظنّي مرشوطة بعدم خمالفة 

 مضمونه لقانون العدالة العقليّة أو العقالئّية أو العرفّية.

ويقصد باألوىل أّن الرشيعة احتكرت  تقسيم العدالة إىل االحتكارّية والتفويضّية، ثانيًا:

توصيف األفعال بالعدالة أو الظلم، وال ترىض ألحد بأن يتدّخل يف عملية التوصيف هذه، 

وبناء عليه يكون دور العقل والعقالء ليس سوى عملّية اكتشاف توصيف الشارع لألفعال 

 بالعدل أو الظلم.

العدالة التفويضّية، ولو بنحو جزئي، فهي منح الرشيعة تفويضًا للعقل أو العرف  أّما

 بتشخيص العدالة يف املصاديق والتطبيقات، واالعتامد عىل هذا التشخيص.

وهذا التقسيم مبنيٌّ عىل البحوث  التقسيم الرابع: العدالة بمالحظة اإلطالق والنسبّية،

ق يف كون الصفات األخالقّية مطلقة أو نسبّية، فإذا قلنا الفلسفية املوّسعة يف فلسفة األخال

باإلطالق كانت العدالة دائاًم نفس أمرّية وفلسفّية ومتعالية، بينام لو قلنا بالنسبّية أمكن تصّور 

 العدالة الزمكانّية.

هدفها هنا بالبحث، بل نريد ـ من خالل هذه تإىل غري ذلك من التقسيامت الكثرية التي ال نس

سيامت ـ فهم الفكرة املركزّية، واستيعاب مراد أنصار نظرّية العدالة من توظيفها التق



  

 واالستدالل هلا هنا.

 قاعدة العدالة قاعدٌة فقهّية أو أصولّية؟

يظهر من بعض الباحثني أّن قاعدة العدالة ـ لو قلنا هبا ـ هي قاعدة فقهّية، معتربًا أّن معيار 

انطباقها املبارش عىل مصاديقها، وكون مستندها رشعيًّا ثابتًا، وهي القاعدة الفقهّية هو كلّيتها، و

أمور يمكن أن نجدها متحّققًة يف قاعدة العدالة، حيث ينظر الفقيه إىل املوارد فريى فيها العدل 

أو ينظر إليها فريى فيها الظلم، فيسقط كلّية ثبوت العدل أو كلّية نفي الظلم عىل املورد، وهذا 

 .القاعدة الفقهيّة هو املراد يف

ولسنا هنا بصدد اإلطالة يف هذا املوضوع، وال الغرق يف التمييز بني القاعدة الفقهيّة 

 والقاعدة األصولّية واملسألة الفقهّية، لكن ال بأس باإلشارة إىل افرتاضني حمتملني هنا:

ّن اعتبارها ـ وأ االفرتاض األّول: وهو يرى أّن قاعدة العدل ونفي الظلم قاعدة أصولّية،

وفق الرشح الذي قّدموه هلا ـ قاعدًة فقهّية قد يقال بأّنه غري دقيق؛ ألّن املتعارف يف معيارّية 

القاعدة الفقهّية أّننا عندما نقوم بتطبيقها عىل مواردها فال نخرج بأحكام رشعّية كلّية جديدة، 

القاعدة الفقهّية يمكن  بل نخرج بتطبيقات جزئّية حلكم كيّل واحد، وهلذا يرى بعضهم أنّ 

ال إال عىل  إحالتها للمكّلف نفسه كي يقوم بتنزيلها عىل الوقائع، بينام القواعد األصولّية ال حت 

املجتهد كي يقوم بالتعامل معها، وعىل هذا األساس فّرقوا بني قاعدة حجيّة خرب الثقة وقاعدة 

 الطهارة مثاًل.

باتت مشهورة اليوم، سوف نالحظ أّن قاعدة العدالة وإذا أخذنا هذه العنارص املعيارّية التي 

يمكن أن يكون هلا وجه فقهي، ويمكن أن يكون هلا وجه أصويل، األمر الذي يستدعي احلديث 

 عن قاعدتني:

ّلفت فيه بالتعامل مع اآلخرين،  القاعدة الفقهّية: وهي القاعدة التي تقول بأّنه يف كّل مورد ك 

فهنا لو كانت هناك سلسلة من الترّصفات التي تعترب عادلة فإّن  فإّن الواجب هو العدل معهم،

هذه الترّصفات تكون حمكومًة بالوجوب، لكنّها ليست أحكامًا مستقّلة كليّة رشعّية، بل جمّرد 
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تطبيقات حلكم العدل، فلو فرضنا أّن الرشيعة أمرت األب بالعدل بني األوالد، فإّن تطبيق 

ان عىل العريف العقالئي، ويف هذه احلال هو يقوم بتنزيل العنو العدل موكول إىل األب بذهنه

ألّن ذلك هو العدل بحسب العرف القائم يف منطقته فيام يكون  إخراج أبنائه للنزهة معًا؛

التمييز بينهم يف اخلروج للنزهة ظلاًم، فهنا ال نقول بأّن إخراج األب ألوالده معًا هو حكم 

ئي، واحلكم الكيّل هو العدل بني األوالد يف العطاءات رشعي كيّل، بل هو حكم رشعي جز

 املتنّوعة.

وهذه القاعدة الفقهّية املسامة بالعدل وعدم الظلم، يمكن أن نجدها يف باب القضاء، ويف 

باب األرسة، ويف باب العالقة مع الناس، ويف باب الدولة والسلطة، ونحو ذلك. وال أعتقد 

 خيتلف يف مثل هذه القاعدة، حتى لو مل ي درجوها يف القواعد بأّن فقيهًا من الفقهاء املسلمني

 الفقهّية، وتصّوروا مثاًل أهّنا مسألة فقهّية، وليست قاعدة.

وهي التي تقع مورد بحثنا هنا، فلس املراد من قاعدة العدل هو مفاد  القاعدة األصولّية:

املراد احلصول عىل قانون مرجعي يف  القاعدة أو املسألة الفقهيّة املتقّدمة؛ إذ هذا واضح، وإّنام

االجتهاد الرشعي يمكننا من خالله تقييد اإلطالقات وختصيص العمومات، وإسقاط 

نتج يل عدم  احلجّيات، واستخراج أحكام رشعّية كلّية، فعندما يقول الفقيه بأّن قاعدة العدالة ت 

بتنزيل قاعدة فقهّية، بل رشعّية أخذ الزائد عن احلّق واملهر يف عوض اخللع، فهو ال يقوم 

يستنتج حكاًم كلّيًا، وهكذا عندما يستعني بالقاعدة لي ثبت وجوب الطالق اخللعي، أو عدم 

إطالقّية استبداد الرجل بالطالق، أو غري ذلك، فنحن هنا لسنا أمام قاعدة فقهّية بل أمام قاعدة 

 أصولّية هلا هذه القدرة واهليمنة.

 قاعدة العدالة هلا وجه فقهي، وهلا وجه أصويل، والكالم كّل وعليه، فالصحيح أن نقول بأنّ 

الكالم يف الوجه األصويل هلا، أي يف الوجه الذي به تكون أساساً يف االجتهاد الْشعي، ال يف 

 التطبيق الْشعي خاّصة.

وحيتمل أّن الذين حتّدثوا عن كوهنا قاعدة فقهّية مل يقصدوا سوى كوهنا قاعدة يف الفقه 

 ي بشكل عام، يف مقابل إخراجها عن دائرة الفقه إىل دائرة األخالق أو نحو ذلك.اإلسالم

االفرتاض الثاين: وهو يرى أّن قاعدة العدل ونفي الظلم قاعدة فقهيّة ُتشبه قواعد نفي 

غاية األمر أّنه قد تواجه سائر املسائل الفقهّية، وعىل سبيل املثال نقول: ال  الَّضر ونفي احلرج،



  

القاعدة سوى أّن كّل ترّصف تقوم أنت به جيب أن يكون عادالً، وهذا حكم  رشعي  يقصد هبذه

كيّل، وعليه فإذا صادف أّن ترّصفًا ما اتصف يف زمن معني أو ظرف معنّي بالظلم، وقعت 

املعارضة يف مثل زماننا بني إطالق دليل ذلك الترّصف، مثل التمييز يف اإلرث بني الرجل 

م عىل سائر األدّلة، فيكون واملرأة، وبني دليل ح رمة الظلم، وحيث إّن دليل نفي الظلم مقدَّ

 حاكاًم عليها، وموجبًا لتوقيف صالحية فعليتها يف ظرفه ما دام عنوان الظلم ثابتًا.

إىل الغرفة هو أمر  وهذا بعينه مثل أي ّعنوان أّويل وثانوي، فاجللوس عند دخول شخص 

م، وهكذا لو تعنون بعنوان ظلم املؤمن فيكون ر  املؤمن ح   حالل، لكنّه لو تعنون بعنوان أذية

حرامًا، والتشخيص يف األذية والظلم للعرف والعقالء، وكأّن اخلطابات األّولّية تفيد أحكامها 

مقيدًة بعدم حلوق عنوان الظلم عىل موردها، وهبذا يصّح لنا جتميد اإلطالقات والعمومات، 

ة عملية نقد متن يف هذه احلال؛ ألّن قاعدة العدالة ختتلف عن بل إسقاط األخبار اآلحادّية نتيج

قاعدة نفي الرضر يف أهّنا غري قابلة للتخصيص، فال ي عقل وجود حكم ظامل، ال بكلّيته وال 

بجزئّيته، حتى لو قلنا بإمكان وجود حكم رضري يف الرشيعة بكلّيته مثل اجلهاد واخلمس 

 قاعدة العدل قاعدًة فقهيّة ال أصولّية.والزكاة. وهبذه الطريقة يمكن تصّور 

والذي يبدو من الشيخ الصانعي أّنه يفهم قاعدة العدالة هبذا املعنى، ويعترب األدّلة اللفظّية 

املرشدة حلكم العقل يف باب العدل والظلم مشّيدة لقاعدة العدالة احلاكمة عىل سائر العناوين 

هة نظره تكمن يف جعل قاعدة العدالة من نوع ، وهذا ما يؤّكد أّن وجواألحكام األوليّة

قاعدة نفي الرضر، وهذا بعينه ما فعله نجم الدين الطويف عندما استند لقاعدة نفي رضر 

لتقديم املصلحة عىل النّص، فالصانعي وشمس الدين يستندان لنصوص العدل والظلم يف 

كام ححكام األولّية، ألّن كّل األالكتاب والسنّة، ليقّدما العدل بفهمه العريف والعقالئي عىل األ

 مقّيدة ذاتًا بكوهنا عادلة.

وعليه، قد ختتلف التصويرات يف حقيقة قاعدة العدل ونفي الظلم بني كوهنا قاعدة فقهّية 

وكوهنا قاعدة أصولّية، تبعًا لنوعّية املقاربة، وال هيّمنا هنا الغوص يف هذه التفاصيل بقدر ما 

 معنى وروح هذه القاعدة.هيمنا من خالهلا استجالء 
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بل قبل أن نرشع البّد يل من توضيح  مهّم يشبه ما سبق وأرشت  إليه يف مقّدمة بحث 

الكرامة اإلنسانّية، ، وهو أّن بحث العدالة بحث  واسع جّدًا، وله تفريعات وشبكة صالت 

قاًل، لكنّني هنا بجوانب متنّوعة، بل بعلوم متعّددة، بام قد يتطّلب استيعابه كتابًا كبريًا مست

سوف أرّكز عىل اجلوانب الرئيسة واملحورّية؛ للخروج بتصّور حول أصل القضيّة، تاركًا 

 التفاصيل والتوسعة ملجال  آخر.

 قاعدة العدالة ونفي الظلم، األدّلة واملستندات

يمكن أن يستند لتأصيل هذه القاعدة بوصفها أداًة يف االجتهاد الرشعي بمجموعة من 

 أمّهها:األدّلة 

 ملرجعّية العدل والقسط سالمي واملسيحي()اإلـ تأصيل النّص الديين  

سة للعدل ، العهد اجلديد( القرآنالدينّية ) األدّلة هنا النصوص  ـ من أهّم ـ بل أّول  املؤسِّ

 ونفي الظلم، وهذه النصوص تقع عىل ثالثة أشكال من البيان:

 التي تستخدم مفردة العدل، وهي: واإلنجيليةالشكل األّول: النصوص القرآنية 

ُكْم ..﴿قوله تعاىل:  ـ 1 نَا َوَربُّ َوُقْل َآَمنُْت باَِم َأْنَزَل اَّللَُّ ِمْن كَِتاٍب َوُأِمْرُت أِلَْعِدَل َبْينَُكُم اَّللَُّ َربُّ

َة َبْينَنَا َوَبْينَُكُم اَّللَُّ جَيَْمعُ   (.15)الشورى:  ﴾ َبْينَنَا َوإَِلْيِه امْلَِصْيُ َلنَا َأْعاَمُلنَا َوَلُكْم َأْعاَمُلُكْم اَل ُحجَّ

اِمنَي بِاْلِقْسِط ُشَهَداَء َّللَِِّ َولَْو َعىَل َأْنُفِسُكْم َأِو ﴿قوله سبحانه:  ـ 2 َا الَِّذيَن َآَمنُوا ُكوُنوا َقوَّ َيا َأُّيُّ

َوى َأْن َتْعِدُلوا َوإِْن َتْلُووا َأْو  اْلَوالَِدْيِن َواأْلَْقَربنَِي إِْن َيُكْن َغنِياا َأْو َفِقًْيا َفاَّللَُّ َأْوىَل ِِباَِم َفاَل َتتَّبُِعوا اهْلَ

 (.135)النساء:  ﴾ُتْعِرُضوا َفإِنَّ اَّللََّ َكاَن باَِم َتْعَمُلوَن َخبًِْيا

ُقوا َواَل جَيِْرَمنَُّكْم َشنََآُن َقْوٍم َعىَل َأالَّ َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو َأقْ ..﴿قوله تعاىل:  ـ 3 َرُب لِلتَّْقَوى َواتَّ

 (.8)املائدة:  ﴾اَّللََّ إِنَّ اَّللََّ َخبٌِْي باَِم َتْعَمُلونَ 

ُه َوَأْوُفوا ﴿قوله عّز وجّل:  ـ 4 َواَل َتْقَرُبوا َماَل اْلَيتِيِم إاِلَّ بِالَّتِي ِهَي َأْحَسُن َحتَّى َيْبُلَغ َأُشدَّ

َكلهُف َنْفًسا إاِلَّ ُوْسَعَها َوإَِذا ُقْلُتْم َفاْعِدُلوا َوَلْو َكاَن َذا ُقْرَبى َوبَِعْهِد اَّللَِّ اْلَكْيَل َوامْلِيَزاَن بِاْلِقْسِط اَل نُ 

ُرونَ  ُكْم َتَذكَّ اُكْم بِِه لََعلَّ  (.152)األنعام:  ﴾َأْوُفوا َذلُِكْم َوصَّ

وا اأْلََما﴿قوله عّز ِمن قائل:  ـ 5 َناِت إىَِل َأْهلَِها َوإَِذا َحَكْمتُْم َبنْيَ النَّاِس إِنَّ اَّللََّ َيْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّ



  

ُكُموا بِاْلَعْدِل إِنَّ اَّللََّ نِِعامَّ َيِعظُُكْم بِِه إِنَّ اَّللََّ َكاَن َسِميًعا َبِصًْيا  (.58)النساء:  ﴾َأْن حَتْ

ْحَساِن َوإِيَتاِء ذِ ﴿قوله تعاىل:  ـ 6 ي اْلُقْرَبى َوَينَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء إِنَّ اَّللََّ َيأُْمُر بِاْلَعْدِل َواإْلِ

ُرونَ  ُكْم َتَذكَّ  (.90)النحل:  ﴾َوامْلُنَْكِر َواْلَبْغِي َيِعظُُكْم َلَعلَّ

اًل َوالَِّذيَن ﴿قوله سبحانه:  ـ 7 َأَفَغْْيَ اَّللَِّ َأْبَتِغي َحَكاًم َوُهَو الَِّذي َأْنَزَل إَِلْيُكُم الْكَِتاَب ُمَفصَّ

َّْت َكلَِمُة َربه َآَتْينَاُهُم  يَن َومَت قه َفاَل َتُكوَننَّ ِمَن امْلُْمرَتِ ٌل ِمْن َربهَك بِاحْلَ ُه ُمنَزَّ َك اْلكَِتاَب َيْعَلُموَن َأنَّ

ِميُع الَْعلِيمُ  َل لَِكلاَِمتِِه َوُهَو السَّ  (.115ـ  114)األنعام:  ﴾ِصْدًقا َوَعْداًل اَل ُمبَده

ُه َتْأيِت َساَعٌة فِيَها َيْسَمُع مَجِيُع الَِّذيَن يِف اْلُقُبوِر َصْوَتُه الَ َتتََعجَّ »قول املسيح:  ـ 8 ُبوا ِمْن َهَذا َفإِنَّ

يهَئاِت إىَِل قَِياَمِة الدَّ  َياِة َوالَِّذيَن َعِمُلوا السَّ اِت إىَِل قَِياَمِة احْلَ احِلَ َأَنا الَ  ْينُوَنِة.َفَيْخُرُج الَِّذيَن َفَعُلوا الصَّ

ِشيئََة  َأْن َأْفَعَل ِمْن َنْفيِس َشيْئًا. َكاَم َأْسَمُع َأِديُن َوَدْينُوَنتِي َعادِلٌَة أليَنه الَ َأْطُلُب َمِشيَئتِي َبْل مَ َأْقِدرُ 

 .«اآلِب الَِّذي َأْرَسَلنِي

ُكُموا َحَسَب الظَّاِهِر »حوارّية املسيح مع اليهود حول يوم السبت، حيث قال فيها:  ـ 9 الَ حَتْ

 .«َبِل اْحُكُموا ُحْكاًم َعاِدالً 

نَا َنْحُن َأْنُفَسنَا َنْفَتِخُر »ما جاء يف رسالة بولس الرسول إىل أهل تسالونيكي:  ـ 10 َحتَّى إِنَّ

ُكْم َوإِياَمنُِكْم يِف مَجِيِع ابُِكْم يِف َكنَائِِس  يَقاِت اْضطَِهاَداتُِكْم وَ اَّللِ، ِمْن َأْجِل َصرْبِ  َتِمُلوََّنَالَّتِي حَتْ الضه

ُلوَن ملََِلُكوِت اَّللِ اَبيهنًَة َعىَل َقَضاِء  إِْذ ُهَو َعادٌِل ِعنَْد  لَِّذي ألَْجلِِه َتَتَأملَُّوَن َأْيضاً اَّللِ الَْعاِدِل، َأنَُّكْم ُتَؤهَّ

 .«لَِّذيَن ُيَضايُِقوَنُكْم جُيَاِزُّيِْم ِضيقاً اَّللِ َأنَّ ا

َ ألَْجلِنَا َتاِركاً اَفإِنَّ ..»وىل وصفًا للمسيح: ما جاء يف رسالة بطرس األ ـ 11 مْلَِسيَح َأْيضًا َتَأملَّ

ْ َيْفَعْل َخطِيًَّة َوالَ ُوِجَد يِف َفِمِه َمْكرٌ ا َلنَا ِمَثاالً لَِكْي َتتَّبُِعوا ُخُطواتِهِ  ْ َيُكْن ا لَِّذي مَل لَِّذي إِْذ ُشتَِم مَل

 ْ َ مَل ُم ملَِْن َيْقِض بَِعْدلٍ َيْشتُِم ِعَوضاً َوإِْذ َتَأملَّ ُد َبْل َكاَن ُيَسله  .« َيُكْن ُُّيَده

ا أَ »ويف رسالة بولس الرسول إىل أهل فيلبي جاء:  ـ 12 َ إِلْخَوُة ُكلُّ َما ُهَو َحّق ُكلُّ اِخْيًا َأُّيُّ

ُكلُّ َما ِصيُتُه َحَسٌن إِْن َكاَنْت  َما ُهَو َجلِيٌل ُكلُّ َما ُهَو َعادٌِل ُكلُّ َما ُهَو َطاِهٌر ُكلُّ َما ُهَو ُمِّسٌّ 

                                              
 .30ـ  28: 5( إنجيل يوحّنا 1)

 .24: 7( إنجيل يوحّنا 2)

 .6ـ  4: 1ية إىل أهل تسالونيكي ( رسالة بولس الرسول الثان3)

 .23ـ  21: 2( رسالة بطرس الرسول األوىل 4)



  

 .«اْفَتكُِرواِفي َهِذِه فَ  َفِضيَلٌة َوإِْن َكاَن َمْدٌح 

ُه َلْيَس َلنَا َخطِيٌَّة ُنِضلُّ َأْنُفَسنَا َوَلْيَس »ويف رسالة يوحنا الرسول األوىل:  ـ 13 قُّ اإِْن ُقْلنَا إِنَّ حْلَ

ْفنَا بَِخَطاَيانَ افِينَا. إِِن  َرَنا ِمْن ُكله إِْثمٍ ْعرَتَ  .«ا َفُهَو َأِمنٌي َوَعاِدٌل َحتَّى َيْغِفَر َلنَا َخَطاَياَنا َوُيَطهه

ٍع َكثٍِْي يِف »ما جاء يف رؤيا يوحنّا الالهويت:  ـ 14 َوَبْعَد َهَذا َسِمْعُت َصْوتًا َعظِياًم ِمْن مَجْ

ُلوَيا! ا اَمِء َقائاِلً: َهله الَُص وَ السَّ نَاالَْكَراَمُة وَ اُد وَ ملَْْج اْْلَ به إهَِلِ ألَنَّ َأْحَكاَمُه َحقٌّ  ْلُقْدَرُة لِلرَّ

 .«..َوَعاِدَلةٌ 

 إىل غريها من النصوص.

فهذه املجموعة من النصوص تؤّكد أّن اهلل يأمرنا بسلوك سبيل العدل مع الناس ويف احلياة، 

ومن كام يعلن أّنه هو عادل. فعله، ويعلن أّنه يأمرنا بالعدل واإلحسان ويطالبنا بقول العدل و

الواضح أّنه بذلك حييل العدل إلينا معتمدًا عىل عقولنا وفطرتنا وسليقتنا السوّية التي تأخذ 

بعني االعتبار مقاصده العليا يف احلياة والدين، وعليه فهي تثبت مرجعّية العدل يف احلياة بام 

وال يكون بنفسه ويصف نفسه بالعادل عدل نفهمه من العدل. بل كيف يعقل أن يأمرنا اهلل بال

 عادالً يف ترشيعاته؟!

 الشكل الثاين: النصوص القرآنية التي تستخدم مفردة القسط، وهي:

يِن َومَلْ خُيِْرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم ﴿قوله سبحانه:  ـ 1 اَل َينَْهاُكُم اَّللَُّ َعِن الَِّذيَن مَلْ ُيَقاتُِلوُكْم يِف الده

 (.9)املمتحنة:  ﴾وُهْم َوُتْقِسُطوا إَِليِْهْم إِنَّ اَّللََّ َُيِبُّ امْلُْقِسطنِيَ َأْن َترَبُّ 

ا َعىَل ﴿قوله تعاىل:  ـ 2 َوإِْن َطائَِفتَاِن ِمَن املُْْؤِمننَِي اْقَتَتُلوا َفَأْصلُِحوا َبْينَُهاَم َفإِْن َبَغْت إِْحَدامُهَ

ى َتِفيَء إىَِل َأْمِر اَّللَِّ َفإِْن َفاَءْت َفَأْصلُِحوا َبْينَُهاَم بِاْلَعْدِل َوَأْقِسطُوا إِنَّ اأْلُْخَرى َفَقاتُِلوا الَّتِي َتْبِغي َحتَّ 

 (.9)احلجرات:  ﴾اَّللََّ َُيِبُّ امْلُْقِسطنِيَ 

اِمنَي بِاْلِقْسِط ُشَهَداَء َّللَِِّ َولَْو عَ ﴿قوله سبحانه:  ـ 3 َا الَِّذيَن َآَمنُوا ُكوُنوا َقوَّ ىَل َأْنُفِسُكْم َأِو َيا َأُّيُّ

اِمنَي َّللَِِّ ُشَهَداَء ﴿(، وقوله: 135)النساء:  ﴾..اْلَوالَِدْيِن َواأْلَْقَربنِي ا الَِّذيَن َآَمنُوا ُكوُنوا َقوَّ َ َيا َأُّيُّ

 (.8)املائدة:  ﴾..بِاْلِقْسطِ 

                                              
 .8: 4( رسالة بولس الرسول إىل أهل فيلبي 1)

 .9ـ  8: 1( رسالة يوحنّا الرسول األوىل 2)

 .2ـ  1: 19( رؤيا يوحنا الالهويت 3)



  

 ﴾اَّللََّ َُيِبُّ امْلُْقِسطنِيَ َوإِْن َحَكْمَت َفاْحُكْم َبْينَُهْم بِاْلِقْسِط إِنَّ  ..﴿قوله عّز وجل:  ـ 4

 (.42)املائدة: 

ا ُقْل إِنَّ اَّللََّ ﴿قوله عّز من قائل:  ـ 5 َوإَِذا َفَعُلوا َفاِحَشًة َقاُلوا َوَجْدَنا َعَلْيَها َآَباَءَنا َواَّللَُّ َأَمَرَنا ِِبَ

ُقْل َأَمَر َرِّبه بِاْلِقْسِط َوَأقِيُموا ُوُجوَهُكْم ِعنَْد ُكله اَل َيْأُمُر بِاْلَفْحَشاِء َأَتُقوُلوَن َعىَل اَّللَِّ َما اَل َتْعَلُموَن 

يَن َكاَم َبَدَأُكْم َتُعوُدونَ   (.29ـ  28)األعراف:  ﴾َمْسِجٍد َواْدُعوُه خُمْلِِصنَي لَُه الده

َب َوامْلِيَزاَن لِيَُقوَم النَّاُس َلَقْد َأْرَسْلنَا ُرُسَلنَا بِاْلَبيهنَاِت َوَأْنَزْلنَا َمَعُهُم الْكَِتا﴿قوله تعاىل:  ـ 6

 (.25)احلديد:  ﴾بِاْلِقْسطِ 

فهذه املجموعة تعلن أّن الغاية من بعثة األنبياء قيامة القسط بني الناس، بل تأمر باحلكم 

بالعدل وكون العالقات مع اآلخرين عادلة، ولعّل األهّم يف هذه املجموعة هو اآلية اخلامسة؛ 

ين عىل نسبتهم أمرًا إىل اهلل سبحانه، فتجيب عليهم بأّن اهلل ال يأمر حيث إهّنا تؤاخذ الكافر

بالفحشاء، وهذا معناه أهّنا تريد أن تعّلمنا أّنه ال يأمر بأمر  متصف بالفحشاء مسبقًا، ممّا يصّحح 

 لنا نسبة أو نفي أمر إىل اهلل ما دمنا نعرف مسبقًا أّنه فاحشة أو قسط.

 التي تستخدم مفردة نفي الظلم الكريم والكتاب املقّدسنصوص القرآن : الشكل الثالث

بعضها يتصل بنفي الظلم عن اهلل سبحانه، وهو نفي لكّل أشكال  ، وهي كثْية جّدًا،واجلور

الظلم عنه بام فيها الظلم اآليت من ترشيعاته للعباد والظلم يوم القيامة يف اجلزاء، وبعضها لسانه 

ظلم، سواء نفسه أو غريه، وبعض اآليات ذو صلة قريبة أكثر  الذّم أو الوعيد أو غري ذلك ملن

 مثل:

ْ َتْفَعُلوا َفْأَذُنوا بَِحْرٍب ِمَن اَّللَِّ َوَرُسولِِه َوإِْن ُتْبتُْم َفَلُكْم ُرُءوُس ﴿قوله سبحانه:  ـ 1 َفإِْن مَل

 (.279)البقرة:  ﴾َأْمَوالُِكْم اَل َتظْلُِموَن َواَل ُتظَْلُمونَ 

قه ﴿نه: قوله سبحا ـ 2 بِيُل َعىَل الَِّذيَن َيْظلُِموَن النَّاَس َوَيْبُغوَن يِف اأْلَْرِض بَِغْْيِ احْلَ اَم السَّ إِنَّ

ْم َعَذاٌب َألِيمٌ   (.42)الشورى:  ﴾ُأوَلئَِك هَلُ

اَّللَُّ ُيِريُد  ِمثَْل َدْأِب َقْوِم ُنوٍح َوَعاٍد َوَثُموَد َوالَِّذيَن ِمْن َبْعِدِهْم َوَما﴿قوله تبارك وتعاىل:  ـ 3

 (.31)غافر:  ﴾ُظْلاًم لِْلِعَبادِ 

اَرًة ﴿قوله سبحانه:  ـ 4 ا الَِّذيَن َآَمنُوا اَل َتأُْكُلوا َأْمَوالَُكْم َبْينَُكْم بِاْلَباطِِل إاِلَّ َأْن َتُكوَن جِتَ َ َيا َأُّيُّ

ُكْم َرِحياًم َوَمْن َيْفَعْل َذلَِك ُعْدَواًنا َوُظْلاًم َعْن َتَراٍض ِمنُْكْم َواَل َتْقُتُلوا َأْنُفَسُكْم إِنَّ اَّللََّ َكاَن بِ 



  

 (.30ـ  29)النساء:  ﴾َفَسْوَف ُنْصلِيِه َناًرا َوَكاَن َذلَِك َعىَل اَّللَِّ َيِسًْيا

وَن َأْيضاً »ما جاء عىل لسان يوحنّا بن زكريا )يوحنّا املعمدان(:  ـ 5 َوَماَذا َنْفَعُل  :َوَسَأَلُه ُجنِْديُّ

 .«ْكَتُفوا بَِعاَلئِِفُكمْ ا؟ َفأَجاَب الَ َتظْلُِموا َأَحدًا َوالَ َتُشوا بَِأَحٍد وَ َنْحنُ 

الَ َتْرَتكُِبوا َجْوًرا يِف اْلَقَضاِء. الَ »ما جاء يف التعاليم اإلهليّة الرشعّية يف سفر الالوّيني:  ـ 6

ْم َوْجَه َكبٍِْي. رَتِ ُكُم لَِقِريبِ  َتْأُخُذوا بَِوْجِه ِمْسكنٍِي َوالَ حَتْ َوإَِذا َنَزَل ِعنَْدَك َغِريٌب يِف ك.. بِاْلَعْدِل حَتْ

بُُّه َكنَْفِسَك 
ُكْم َأْرِضُكْم َفاَل َتظْلُِموُه. َكاْلَوَطنِيه ِمنُْكْم َيُكوُن لَُكُم الَْغِريُب النَّاِزُل ِعنَْدُكْم َوحُتِ ألَنَّ

. َأَنا الرَّ  بُّ إهُِلُكْم. الَ َتْرَتكُِبوا َجْوًرا يِف اْلَقَضاِء الَ يِف اْلِقَياِس َوالَ يِف ُكنُْتْم ُغَرَباَء يِف َأْرِض ِمرْصَ

بُّ  اْلَوْزِن َوالَ يِف الَْكْيِل. ِميَزاُن َحّق، َوَوْزَناُت َحّق، َوإِيَفُة َحّق، َوِهنُي َحّق َتُكوُن لَُكْم. َأَنا الرَّ

 .«إهُِلُكُم الَِّذي َأْخَرَجُكْم ِمْن َأْرِض ِمرْصَ 

َفَيُقوُل: َأُقوُل لَُكْم الَ َأْعِرُفُكْم ِمْن َأْيَن َأْنتُْم! َتَباَعُدوا َعنهي َيا مَجِيَع َفاِعيِل »قول املسيح:  ـ 7

يُر الظُّْلِم. ُهنَاَك َيُكوُن ا  .«ألَْسنَانِ اْلبَُكاُء َورَصِ

يرفع الظلم عن الطرفني، فهذه النصوص بنفيها نسبة الظلم إىل اهلل وتقريرها أّن ترك الربا 

.. كّلها تتضافر لنفي أّي ترشيع ظلمي يمكن أن يكون موجودًا وتنّفرها منه وهنيها عن الظلم

 .والدين يف الرشيعة

يقومون بأنفسهم بتطبيق مفهوم أكل املال  لرابعةوالالفت أّن بعض الفقهاء يف اآلية ا

آلثار الرشعّية عليه، بينام ال يقبلون بتطبيق بالباطل ويقبلون قيام اإلنسان هبذا التطبيق وترتيب ا

 مفهوم الظلم املوجود يف هذه اآلية وغريها!

 الشكل الرابع: النصوص القرآنية التي تستخدم مفردة العدوان والتعّدي، ومنها:

 اَّللََّ اَل َُيِبُّ َوَقاتُِلوا يِف َسبِيِل اَّللَِّ الَِّذيَن ُيَقاتُِلوَنُكْم َواَل َتْعَتُدوا إِنَّ ﴿قوله سبحانه:  ـ 1

 (.190)البقرة:  ﴾امْلُْعَتِدينَ 

َراِم َأْن َتْعَتُدوا ..﴿قوله تبارك اسمه:  ـ 2 وُكْم َعِن املَْْسِجِد احْلَ ِرَمنَُّكْم َشنََآُن َقْوٍم َأْن َصدُّ َواَل جَيْ

ْثِم َوالْ  ُقوا اَّللََّ إِنَّ اَّللََّ َشِديُد الِْعَقاِب َوَتَعاَوُنوا َعىَل اْلرِبه َوالتَّْقَوى َواَل َتَعاَوُنوا َعىَل اإْلِ  ﴾ُعْدَواِن َواتَّ

                                              
 .14: 3( إنجيل لوقا 1)

 .36ـ  33، 15: 19( سفر الالوّيني 2)

 .28ـ  27: 13لوقا  ( إنجيل3)



  

 (.2)املائدة: 

ُموا َطيهَباِت َما َأَحلَّ اَّللَُّ َلُكْم َواَل َتْعَتُدوا إِنَّ اَّللََّ ﴿قوله سبحانه:  ـ 3 ره ا الَِّذيَن َآَمنُوا اَل حُتَ َ َيا َأُّيُّ

 (.87)املائدة:  ﴾اَل َُيِبُّ امْلُْعَتِدينَ 

النهي عن العدوان وإعالن عدم حمّبة اهلل للمعتدين، ال يمكن أن ينسجم مع ترشيعات  ف

 ت نسب إىل اهلل متثل بنفسها عدوانًا، كتلك التي تسلب اإلنسان حقوقه الطبيعّية.

يف  انواضحواإلنجييل ومن خالل هذه املجموعات األربع يمكننا القول بأّن النّص القرآين 

ة، وأّن أّي ترشيع يكون ظاملًا فهو منفيٌّ عن الرشيعة، وأّن أّي ترشيع نفي الترشيعات الظامل

 عادل فهو ضمن هذه الرشيعة ومأمور به.

أضف إىل ذلك أّننا مل نأت عىل ذكر األحاديث الرشيفة هنا، ممّا يتضّمن املفاهيم عينها التي 

دًا وواضحة يف معناها تضّمنتها هذه املجموعات األربع من النصوص القرآنّية؛ ألهّنا كثرية ج

. هذا مضافًا إىل تعزيز هذا كّله باإلمجاع والتسامل عىل أصل املطابق ملا سي فهم من هذه اآليات

 ، سواء يف اإلسالم أم املسيحيّة.العدالة يف نفسه

 وقفات حتليلية تقوميّية ملرجعّية النّص الديين يف تشييد مبدأ العدالة

نعرف أّن من يستند إىل النصوص الدينّية يف موضوع بحثنا فهو  قبل كّل يشء البّد لنا هنا أن

يرفض أو يبتعد ـ ولو مؤّقتًا ـ عن النظرّية التي تعترب أّن أصل العدالة متعال  عن الدين، وأّن اهلل 

سبحانه مل يضع أصالً هبذا اإلسم، فضاًل عن أن يضع مصاديق للعدالة، بل كّل ما يف األمر أّن 

 ثِّ اإلنسان وإرشاده للعدالة التي هي أصل وجداين موجود فيه.الدين يقوم بِح  

وهذا معناه أّن العدالة ليست قاعدًة فقهّية هنا وال أصولّية وال حتى دينّية، بل الدين يقوم 

بدفع البرش نحو العدل وهنيهم عن الظلم، أّما فكرة العدل والظلم وحدودها ومصاديقها، 

 .فهي برّمتها شؤون برشّية متاماً 

ومن الطبيعي ملن يذهب هلذا الرأي ـ ومن أبرز الشخصّيات هنا املفّكر حممد جمتهد 
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يا عبادي إيّن حّرمت الظلم عىل نفيس وجعلته بينكم حمّرمًا، فال »‘: رواية أيب ذر الغفاري عن النبّي 
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ـ أن ال يكون معنّيًا بتأصيل قاعدة  رشعّية مستنبطة من النصوص الدينّية يف  شبسرتي

الكتاب والسنّة، وهلذا فهو خارج تلقائّيًا عن جمال االستدالل هبذه النصوص عدا ملجّرد 

 اإلرشاد العام.

واحلديثّية، فسوف نالحظ واإلنجيلّية وإذا َّتّطينا هذا االجتاه لنقارب هذه النصوص القرآنّية 

 عّدة أمور:

 أ ـ العدل بني الصفة الواقعية والصفة العقالئّية، مدرستان يف االجتهاد الفقهي

 إّن جوهر القضيّة يكمن يف وجود مدرستني هنا:

عندما تتحّدث عن العدل والظلم،  الدينّيةص وهي التي ترى أّن النصو املدرسة األوىل:

فهي تنطلق من كونه مفهومًا بشكل مسبق، ومن ثّم فهي حتيل أو تفّوض اإلنسان تشخيص 

 مصاديقه، وهذا ما يبدو من أنصار قاعدة العدالة.

وهي التي ترى أّن النصوص عندما تتحّدث عن العدل والظلم فهي تكّرس  املدرسة الثانية:

ًا، بمعنى أّن اهلل عادل ورشيعته عادلة وجزاؤه عادل، وأّن الظلم مرفوض مطلقًا أمرًا واقعيّ 

 عنده، سواء عىل املستوى اإلهلي أم البرشي.

ونقطة االختالف اجلوهري هي يف واقعّية العدل يف النصوص أو عرفّيته وعقالئّيته، وبتعبري 

ص بانكشافه لنا أو بشكل انكشافه، آخر: مركز التاميز يف أّن العدل أمر  واقعي، وال شأن للنصو

أو أّنه واقعي ومنكشف للعرف والعقالء، وأّن هذا االنكشاف مفروض مقبوالً يف النصوص 

 أعاله.

 وهبذا يمكن تسمية االجتاهني هنا باجتاه العدل الواقعي، واجتاه العدل العقالئي.

وهو أّن هذه النصوص  عدالة،هنا عىل قاعدة الأمهّيًة ووفقًا هلذا التمييز نفهم النقد األكثر 

ثبت أّن اهلل عادل ورشيعته عادلة وأّنه يأمر بالعدل، ولكّن هذه النصوص ال تشري لنا ـ  غاية ما ت 

ن.. فهل هو بيد اهلل وحده أو بيد  من قريب أو بعيد ـ إىل أّن تعيني العدل وحتديد مصاديقه بيد م 

ف نريد العبور من هذه النصوص التي العقل القطعي أو بيد الفهم العريف والعقالئي؟ فكي

تكّرس أمرًا واقعّيًا، نحو مرجعّية الفهم العقالئي والعريف يف قضّية العدل كام يستهدفه أنصار 
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 نظرّية العدالة هنا؟

نعم، نحن ـ بل اجلميع أيضًا ـ نوافق من حيث املبدأ عىل وجود تفويض رشعي للبرش يف 

حمّددة ثبت فيها دليل خاّص، مثل منطقة الفراغ بالنسبة تعيني مصاديق العدل والظلم يف موارد 

حلاكم الرشع.. لكّن هذا ال يعني وجود تفويض كيّل عام، وعليه يمكن القول خمترصًا: إّن 

النصوص يف مقام بيان عدالة الترشيعات واألمر بالعدل، ال يف مقام بيان كيفيّة معرفة العدل 

إلقرار بمرجعيّة العقل والعرف يف تشخيص العدل من الظلم، ومن هو املرجع يف ذلك، مع ا

 .املحّددة والظلم يف بعض املوارد

 هذه اإلشكالّية يمكن التوّقف عندها، وذلك:

لقد حاول الشيخ الصانعي اإلجابة عنها يف بعض حواراته، حيث ذكر أّنه لو صّح أّوالً: 

 هذا الكالم، لكانت هذه اآليات كّلها أشبه باللغز، وذلك:

َوَما َأْرَسْلنَا ِمْن َرُسوٍل ﴿ّن هذه النصوص مشمولة حلجّية ظواهر القرآن، ولقوله تعاىل: إ أ ـ

مْ  َ هَلُ (، وهذا معناه أّن العدل والظلم مفهومان لدى 4)إبراهيم:  ﴾..إاِلَّ بِلَِساِن َقْوِمِه لُِيبنَيه

 املتلّقي.

أّن اهلل عادل دون أن يفهموا  لو قلنا بأّن العدل والظلم غري مفهومني، وأخربنا الناس ب ـ

ويكون هلم املكنة يف فهم العدالة، لصار ذلك أشبه باللغز، وألصبحت هذه النصوص بال 

 .معنى، بل ال تسمن وال تغني من جوع

وذلك أّن حجية ظواهر القرآن ورفع الرتميز  لكّن هذا اجلواب غْي مقنع يف تقديري؛

فة غري املدلول واملفهوم من الكالم، أّما اجلوانب والطلسميّة عن هذا النّص ال تفرتض معر

التطبيقيّة للعناوين املأخوذة يف النصوص، فليس من الرضوري لكي يكون النّص واضحًا 

وحّجًة يف ظواهره أن تكون مفهومة، فعندما نقول: اهلل عادل، فهذا املعنى مفهوم، ويف الوقت 

خمّلدًا يف النار؛ فعدم انكشاف وجه العدالة يف  عينه ربام ال نفهم وجه العدالة يف جعله املرشك

ترّصف  معنّي، ال يعني عدم انكشاف فهمنا للكلمة يف النّص، ومن ثّم فالنّص يريد تكريس 

 عنوان مفهوم وغري مرموز.

نعم، بالنسبة لشخص خارج إطار االعتقاد بالنّص، ربام يرفض النّص؛ ألّنه يرى أّنه غري 
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من وجهة نظره للواقع، وهذا أمر آخر يواجه شخصًا خارج  صادق من حيث عدم مطابقته

إطار مرجعّية النّص، واملفروض أّننا نتكّلم من داخل إطار هذه املرجعيّة الستنباط قاعدة 

العدالة، وإال يلزم صريورة قصص األنبياء كّلها غري مفهومة؛ ألّن الشخص الذي يقف خارج 

 عندي هذه الوقائع التارخيّية! إطار مرجعيّة النص يّدعي بأّنني مل تثبت

بل يلزم عىل كالم الشيخ الصانعي أن تكون عدالة مجيع األحكام مفهومة لدينا، ال جمّرد 

عدم فهم خاصية الظلم؛ ألّن املفروض أّن عنوان عدالة الرشيعة موكول للعرف، وأّن هذا 

ان عدالة ترشيع  ما صارت الفهم ليس فهاًم عنوانيًا، بل فهم مصداقي أيضًا، فإذا مل يفهم اإلنس

اآليات بال معنى، وبتعبري آخر: إّن صريورة كلمة العدل ذات معنى من خالل معرفة 

املصاديق، معناه أّن عدالة الترشيعات بل واألفعال اإلهلّية أيضًا البّد وأن تكون ـ عىل قواعد 

العدالة عبثّيًا، الشيخ الصانعي ـ مفهومة ومنكشفة، وإال صار توصيف الترشيعات واألفعال ب

ثبت أّن مجيع الترشيعات يمكن كشف حيثّيات العدالة  وال أظّن أّن سامحة الشيخ يمكنه أن ي 

منها، وأّن غاية ما يف األمر أّن بعضها يمكن فهم العدالة فيه، وهو ال ينفع لتكوين قاعدة؛ ألّن 

 اجلميع متفق عىل فهم وجه العدالة من بعض الترشيعات.

وى أّن هذه النصوص تريد تكريس أمر واقعي فقط، هي دعوى صحيحة يف إّن دع ثانيًا:

بعض هذه اآليات القرآنّية والنصوص احلديثّية التي تستخدم التوصيف اخلربي، لكّن بعض 

اآليات يمكن أن يفهم منه أّن ما انصّب احلكم عليه هو أمر  مفهوم بالنسبة للمتلّقي، فعندما 

ن إىل والديك، فإّن هذا معناه أّن اإلحسان مفهوم  لك، ومصداقه نقول: إّن اهلل يأمرك باإلحسا

من تشخيصك، أو عىل األقّل يظهر من النّص أّن تشخيص املكّلف تشخيصًا عرفّيًا هو حّجة 

 ومعترب، وهبذه الطريقة يتّم تلّقي النصوص وفهمها.

أّن املأمور به دخل وعليه فعندما تقول اآلية: إّن اهلل يأمر بالعدل واإلحسان، فهذا معناه 

هبذه اآلية يف عهدة املكّلف، وال جمال للفرار من تطبيق نفس اآللية التي نطّبقها يف سائر اآليات 

القرآنيّة التي حتتوي موضوعًا للتكليف أو متعّلقًا، إال بأن نقلب داللة اآلية، ونقول: إهّنا ال 

ثبت أمرًا إهليًا علينا بالعدل، بل تريد أن ت   ثبت عدالة ما يأمرنا اهلل به، ولكّن هذا غري تريد أن ت 

 ظاهر من اآلية.

وهكذا يف آية نفي أّن يكون اهلل آمرًا بالفحشاء، فإهّنا واضحة يف أهّنا حتيل الفهم ـ حتى عىل 



  

مستوى املصداق ـ للعرف والعقالء، وتفرض أّن الفهم متحّقق، وهلذا حتتّج عليهم بأّن نسبة 

بالفحشاء إليه، ما مل نقل بأّن اآلية تقّرر أن ما نسبوه إىل اهلل هو فحشاء  ذلك إىل اهلل نسبة األمر

 هنا.
 
 ولو مل يكونوا يعرفون ذلك، وأّن اهلل منّزه عن األمر بالفحشاء، فال تدّل اآلية عىل يشء

ولو تأّملنا اآليات السّت األوىل من املجموعة األوىل، فكّلها يمكن أن ت فهم هبذه الطريقة، 

واضحة يف ذلك، وكذلك اآليات األربع األوىل من املجموعة الثانية، نعم املجموعة بل هي 

 الثالثة غري داّلة.

لكّن هذه املالحظة، غاية ما تثبت أّن ما يتأّكد اإلنسان ـ يقينًا أو اطمئنانًا ـ أّنه عدل  أو ظلم 

 حجّية له إال بدليل معترب بفهمه البرشي، فهو حّجة عليه يف الفعل والرتك، أّما ما يظنّه ظنًّا فال

 يمنحه احلجيّة.

 ب ـ قاعدة العدل بني املنصوص وما ال نّص فيه )سؤال املساحة(

هنا أّننا لو سّلمنا بكون العرف والعقالء مرجعًا يف التعيني، فالبّد لنا هنا اإلشكالّية األخرى 

دها؟ إذ ال شّك يف أّن من الدخول بعمق أكرب يف املوضوع، وذلك أّن هذه املرجعّية ما هي حدو

الرشيعة مرجع أيضًا يف تعريف العدالة ومصاديقها، وسلبها هذه املرجعّية يبدو أمرًا عسريًا 

وغريبًا، فإذا تعارضت النصوص مع التعيني العريف والعقالئي للعدالة، فام هو الوجه يف تقديم 

عيني الرشعي؟! وكيف التعيني العريف ـ والذي هو ليس بقطعّي باملعنى الفلسفي ـ مع الت

استنطقنا من هذه اآليات أعاله أّن مرجعّية العرف مقّدمة عىل مرجعّية النّص يف تعيني 

املصاديق عند التعارض، حتى نقوم بتخصيص اإلطالقات والعمومات؟ بمعنى أّنه كيف نفهم 

ضة من هذه اآليات إثبات مرجعّية الفهم العقالئي للعدالة ومصاديقها حتى يف مورد معار

 النصوص؟! هل يفهم ذلك من هذه اآليات املستدّل هبا؟! وكيف؟

 وبتعبْي آخر: إّن مساحة قاعدة العدالة تنبسط عىل دائرتني كبْيتني:

وهذا هو  الدائرة األوىل: وهي دائرة مرجعيّة العرف يف العدالة ومصاديقها حيث ال نّص.

 مسلك فقهاء أهل السنّة يف مثل نظرّية املصالح املرسلة.

الدائرة الثانية: وهي دائرة مرجعّية العرف والعقالء يف العدالة ومصاديقها حيث يوجد 

 يدّل ـ ولو بإطالقه ـ عىل املوقف. نّص،



  

وإذا كانت هذه النصوص القرآنّية واحلديثّية تساعد عىل الدائرة األوىل، كام رّجحناه، فإّن 

يم الفهم العريف والعقالئي للعدالة عىل مركز التنازع األكرب هنا هو يف الدائرة الثانية، وتقد

 معطيات النصوص، بام ي شبه تقديم املصلحة عىل النّص.

ونحن باملالحظة املتقّدمة وافقنا عمليًّا عىل جريان العدالة يف غري املنصوص، دون نسبة 

، فال «شمول الرشيعة»ناتج التخصيص العقالئي إىل اهلل، وفق ما رشحناه مفّصالً يف كتابنا 

 عيد، إّنام الكالم اآلن يف دائرة املنصوص.ن

كيف يتسنّى لنا موضوعيًّا الوصول إىل قناعة  ويمكن صياغة اإلشكالّية بطريقٍة أخرى:

 بعدم عدالة يشء ورد النّص يف طلبه؟ وملاذا نجعل النّص هنا ذا خارصة رخوة دون العكس؟

 ويف سياق اجلواب عن هذه اإلشكالّية، قد ُتذكر حماوالت:

ما يمكن أن ي فهم من البنية التحتية ملا طرحه أمثال العالمة شمس الّدين  حاولة األوىل:امل

وغريه من احلديث عن أّن نصوص العدل ال تقبل التخصيص، ومن ثّم فالعرف يقّدم عىل 

 النّص هنا، لعدم قدرة النّص عىل ختصيص مبدأ العدالة.

عدة العدل يكون بالرتخيص يف أمر ظامل، ألّن ختصيص قا لكّن هذا الكالم غْي دقيق أبدًا؛

بينام املعركة التي نحن بصددها اآلن ليست كذلك، فاألمر الظامل الواقعي ال ن حرز الرتخيص 

به. وترجيح  مدلوالت النصوص الكاشفة عن العدالة الواقعّية بمقتىض شمولّية العدل الثبويت 

 لدليل العدل، بل هو ترجيح  لدليل يف الرشيعة، عىل معطيات العقل والعقالء، ليس ختصيصاً 

عىل آخر يف الكشف عن مصداق العدل يف هذا املورد أو ذاك، فال عالقة هنا بني النصوص 

املوردّية وإطالقاهتا وبني القاعدة وأدّلتها من حيث الّسعة والضيق أو من حيث التقييد 

هو املرجع يف تعيني العدل والتخصيص، بل العالقة بني دليل النّص ودليل العرف يف أّي منهام 

 املصداقي يف هذا املورد أو ذاك عند التعارض؟

وعليه، فال أحد يّدعي هنا ختصيص أدّلة العدل واإلحسان، بل املّدعى أّن النّص اخلاّص 

كاشف عن العدل يف مورده، وجعل املراد من كلمة العدل مفهومًا ومصداقًا معًا هو العدل 

كيف يفرض دلياًل هنا؟ بل الصحيح أّن املراد بالعدل هنا هو العدل العريف، هو حمّل تنازعنا، ف

الواقعّي، غاية األمر أّن النصوص ملا خاطبت به العرف والعقالء، كشفت عن أّن فهمكم 

لبعض مصاديق العدل هو من العدل الواقعي، وهذا كاف  يف رفع لغوّية اخلطاب باألمر بالعدل 



  

النصوص إطالق، وليس فيها حرص  ملعنى العدل بالعدل  يف النصوص املذكورة، فليس يف هذه

 العريف دون الواقعي، بل إطالق كلمة العدل دون تقييد يفهم منه العدل يف واقعه كأّي عنوان  

 مأخوذ يف النصوص.آخر 

إّن تصوير القضّية بالثقة بعدم عدالة يشء ورد النّص فيه هو تصوير  املحاولة الثانية:

أّننا نشّكك يف ورود النّص، بمعنى أّننا نشّكك يف الصدور أو يف  مغلوط؛ ألّن املفروض

اإلطالق الزمكاين، فال موضوع حلصول قناعة بعد ورود النّص، بل نّدعي بأّنه ال قناعة بورود 

 النّص وال ثقة بإطالقه، نتيجة فهمنا العريف للعدالة.

يعًا مقّيدة يف إطالقاهتا بعدم وبتعبري آخر: إّن املرجع هو العرف والعقالء؛ ألّن النصوص مج

معارضة تطبيق العرف والعقالء ملفهوم العدالة، فتولد النصوص ضيّقًة، ال أهّنا تولد مطلقًة 

ونريد أن نواجهها بدليل العرف، فالنصوص حممولة عىل الفهم العريف املصداقي للعدالة، 

 وهبذا تكون مدلوالت النصوص حمكومًة لفهم العرف للقضّية.

إّن دعوى كون النصوص مقّيدة دومًا بعدم معارضتها للعدل العريف والعقالئي  ب:واجلوا

حتتاج لدليل؛ فإّن املجموعات القرآنية املتقّدمة ال تفيد أزيد من إثبات العدل وحجّية الفهم 

العقالئي فيام ال نّص فيه، وهذا كاف  يف إشباع حيثّيتها، وال يفهم منها ما هو أزيد من ذلك، إال 

ثبت أّن العدل العريف مقّدم  عىل الدالالت النصّية البدوّية، وهذا ال نفهمه بقي ام دليل خاّص ي 

 من املجموعات القرآنّية املتقّدمة، بل هو تكّلف يف فهمها.

ري آخر: ال يوجد دليل عىل تقييد  شامل من هذا النوع، وكّل ما نملكه من دليل هو بوبتع

الة الواقعّية، وأّما إثباتًا فإّن تعيني العدل الواقعي يكون موكوالً تقيّد مجيع األحكام ثبوتًا بالعد

إىل العرف فيام ال نّص فيه، وإىل النّص فيام فيه نّص، وهذه الصورة ال يوجد يف املجموعات 

 القرآنية ناف  هلا حتى نستدّل به عىل املّدعى.

احتاملني: ترجيح الدليل  إّننا يف مورد جميء الدليل اخلاّص نقف أمام املحاولة الثالثة:

اخلاص عىل الفهم العريف للعدالة، والعكس، وحيث ال يتسنّى لنا إثبات أحد الطرفني، كان 

الالزم هو التساقط؛ ألّنه كام ال دليل عىل ترجيح العرف عىل النصوص، ال دليل كذلك عىل 

النصوص يف ترجيح النصوص عىل العرف، فتكون النتيجة هي التساقط، ومن ثم سقوط أدّلة 

 املورد الذي يرى فيه العرف أّنه ظلم  وخالف العدل، وهذا هو مراد القائلني بأصل العدالة.



  

 واجلواب: إّنه يمكننا االستناد إىل إحدى دعويني أو كليهام:

حكومة دليل حجّية الكتاب والسنّة عىل الفهم العقالئي والعريف للقيم واملعايري  ـ 1

، وأّن هذا هو املرتكز يف أذهان املترّشعة الذين كانوا خيضعون للنّص السلوكيّة يف جمال التطبيق

 ولو مل يكونوا مقتنعني به.

 االستناد لنصوص املنع عن فهم الدين بالعقل، وأّن دين اهلل ال يصاب بالعقول. ـ 2

هباتني الدعويني يمكن القول بأّن النّص الديني ال يقبل بتحكيم العقل عليه، بل العكس 

 حيح.هو الص

والصحيح هو ذلك، أعني باخلصوص الدعوى األوىل، وذلك أّن غاية ما يفهم من هذه 

 النصوص القرآنيّة أمران:

 أ ـ قيام الرشيعة عىل العدالة الواقعّية وأمرها هبا.

ب ـ إطالق هذه النصوص العنان للفهم العقيل والعقالئي والعريف لتطبيق هذه العناوين 

 لعدل ـ القسط ـ نفي الظلم(.عىل مواردها اخلارجّية )ا

وعليه، فليس موضوع النصوص هو العدل العريف والعقالئي، بل موضوعها العدل 

ا الكاشفيّة عن العدل الواقعي، وإال فال قيمة للعدل  نِح  الواقعي، غايته أّن العرف والعقالء م 

 زمكاين.العريف والعقالئي ما مل يتسم بسمة أّنه هو العدل الواقعي، ولو يف ظرفه ال

ألّن غاية ما يف  وهنا يمكن القول بأّن النصوص الدينيّة مقّدمة عىل الفهم العريف املصداقي؛

القضّية أّن النصوص القرآنّية أحالت العدل والظلم لفهم العرف والعقالء، لكنّها قّيدته يف 

يد للعدل مواضع، وهذا التقييد ليس تقييدًا للعدل الثبويت حتى يقال باستحالته، بل هو تقي

اإلثبايت، وهو ممكن، متامًا كحاالت الردع عن بعض األعراف وبعض القناعات العقالئيّة، 

وهذا الردع يصلح بنفسه كاشفًا عن خطأ العرف يف كشفه عن العدل الواقعي؛ ألّن حجية 

العدل العريف ليست بنحو املوضوعّية، بل هي بنحو الطريقيّة للعدل الواقعي، وهبذا نكتشف 

لنّص يف ذاته مقّدم عىل العدل العريف والعقالئي، وال داعي للشّك يف إطالقه، ما مل نرجع أّن ا

 العقالئي إىل العقيل كام قلنا سابقًا.

 أّما العدل العقيل، فسوف يأيت احلديث عنه عند التعليق عىل الدليل الثاين القادم.

 يقوم بعرض احلديث عىل وهبذا يظهر أيضًا أّن حديث الشيخ يوسف الصانعي عن أّنه إّنام



  

القرآن من خالل عرضه النصوص احلديثّية عىل جمموعات العدل ونفي الظلم الواردة يف 

الكتاب العزيز، غري دقيق؛ ألّن النّص احلديثي ال ي علم مناقضته للنّص القرآين، بمجّرد أّن 

 العرف أو العقالء فهموا منه الظلم، وقد صار هذا واضحًا.

 نصوص األمر بالعدل هلا حكومة عىل سائر األحكام األّوليّة، متامًا مثل وأّما القول بأنّ 

نصوص نفي الرضر ونفي احلرج، فكّلام شّخصنا أمرًا أّنه ظلم كان ذلك حاكاًم عىل النصوص 

املرّشعة ألحكام  هلا حالة ظلم يف بعض املوارد، فنخرجها عن إطالق أدّلتها اخلاّصة، متامًا كام 

رضري عن إطالق أدّلة وجوب الوضوء، فهذا الكالم صحيح لو حصل لنا نخرج الوضوء ال

قطع أو يقني أو ظّن معترب بأّن السلوك الفالين عدل  واقعًا أو ظلم، ما دام موضوع نصوص 

األمر بالعدل هو العدل الواقعي كام قلنا، وأّما ما هو غري ذلك فال يصّح؛ فليس فهم العرف له 

ّن ت بدليل معترب له هذه احلكومة، ألبل واقع العدل الثاب حكومة عىل بيانات النصوص،

العدل املأخوذ يف النصوص هو واقعه ال العدل العريف، وعليه ففي مورد تعارض التشخيص 

مع تشخيص النصوص اخلاّصة، ال تقول نصوص األمر  ـ وليس التشخيص العقيلـ العريف 

لك؛ بل تقول بأّن واقع العدل والظلم بالعدل أّن فهم العرف حاكم وإّنام هي منرصفة عن ذ

حاكامن عىل إطالقات مجيع النصوص األّولّية، فال توجد نسبة حكومة بني مرجعّية العرف 

ومرجعيّة النصوص اخلاّصة، بل بينهام تعارض، فلو مل نقّدم دليل حجّية النّص؛ لعدم إحراز 

ف حجّية الفهم يف حال يعطي العروداللة االقتضاء فيها إطالق يف نصوص األمر بالعدل 

 مناقضته للنصوص، فال يمكن تقديم دليل مرجعّية العرف.

وِبذا نستنتج أّن النصوص القرآنية واحلديثية بمجموعاهتا السابقة، تفيد قيام الدين عىل 

صادرًا أم ـ  العدل الواقعي، وحجّية الفهم العريف والعقالئي هلذا العدل يف دائرة ما ال نّص فيه

 .واصل ون ما فيه نّص د ـ واصالً 

وأّما ما طرحه بعض الفقهاء املعارصين، من أّن نصوص العدل ليست سوى لبيان اإلطار 

، فهو غْي واضح عندي، نتيجة ما التْشيعي الدستورّي العام، ال يف مقام إلقاء قاعدة للعمل

 تقّدم.

                                              
 .52ـ  48: 62آن در فقاهت، جمّلة كاوشى نو در فقه اسالمي، العدد يگاه قر( انظر: أمحد املددي، جا1)



  

 ـ مرجعّية العقل يف تشييد قاعدة العدالة 

هو العقل؛ فالعقل واضح يف حكمه برضورة احتكام مجيع القوانني  املستند اآلخر املهّم هنا

إىل مبدأ العدل، وحيث إّننا نؤمن باملستقالت العقلّية وقدرة العقل عىل فهم العدل والظلم، 

سواء بنحو العلّية أو االقتضاء، وحكم العقل ال يقبل التخصيص، فهذا يعني أّنه كّلام حكم 

عىل ظاهر الدليل الرشعي، فضاًل عاّم لو سكت النص الديني عن  العقل بالعدل أو الظلم، قّدم

حكم يف مورد  حكم فيه العقل بالظلم أو القبح، وهبذا يتّم االستناد إىل أصل العدالة حتى يف 

 مواجهة النّص الرشعي.

وال ُاريد هنا أن أخوض بالتفصيل يف مسألة حجّية العقل ودوره يف االستنباط، فهذا بحث 

 تناسب مع جمال دراستنا هنا، لكّن ما ُاريد اإلشارة إليه سيعًا أمران:طويل ال ي

 األمر األّول: وهو الشّق الفلسفي

 إّن لّب املعركة هنا يكمن يف التمييز بني العقل الوظيفي والعقل الكشفي، وذلك أّن:

اقع  ما هو العقل الذي يلعب دور األداة التي ي راد من خالهلا اكتشاف و أ ـ العقل الكشفي،

سواء كان هذا الواقع واقعًا أخالقّيًا أم خارجّيًا مادّيًا أم عينّيًا. وهذا النوع من العقل ال قيمة له 

 سوى بمدى قدرته عىل كشف الواقع لنا.

 الواقع  أم ال، هو أداة  ب ـ العقل الوظيفي،
ونعني به أّن العقل، سواء كان يكشف بدقة 

من سبيل غريها بعد حاجتنا ألداة ـ ولو يغلب فيها النجاح أو نوظفها إلدارة أمورنا، وليس لنا 

يكثر ـ نتمّكن من خالهلا من تيسري أمورنا بطريقة معقولة نبدو فيها معذورين أخالقّيًا وفقًا 

 لإلمكانات املتاحة.

وكال هذين النوعني من العقل يمكن أن جيري يف جمال النظر والعمل معًا، فال تظنّن أن 

ي، فهذا ما ال نقصده هنا ي هو العقل العميل، والعقل الكشفي هو العقل النظرالعقل الوظيف

 إطالقًا، وإن كان هناك كالم يف هذا األمر بني بعض املدارس الفلسفّية، خاّصة الغربّية منها.

بناًء عليه، ليس هناك من شّك يف أّن العقل هو أداة وظيفّية حيث ال يتوّفر غريها، إلدارة 

شّككنا يف إمكانات إيصالنا لليقني والواقع، فهو بالنسبة إلينا وظيفة، أّما مديات أمورنا مهام 

قدرته عىل كشف الواقع فهذا أمر غري مضمون هنا؛ وأعني بذلك أّنه يف بعض جماالت تنزيل 

الكّليات األخالقّية عىل الوقائع اجلزئّية، يغدو من الصعب عىل العقل أن يبّت، فقد يكون 



  

املجتمع من حقٍّ ما مشعرًا لنا بالظلم، لكّن هذا احلرمان رضورة الستمرارّية حرمان فئة يف 

 املجتمع بام فيه تلك الفئة.

والسبب يف هذا العجز العقيل يف تقديري هو أّن الطبيعة والتاريخ واحلياة ليست متناسقة 

جات قد يقول متامًا كام نتصّورها، بل هي عامل املزامحات والرضورات، فمثاًل عدم تعّدد الزو

شخص بأّنه يفيض إىل ارتفاع العنوسة يف املجتمع، األمر الذي يفيض إىل مآس  ال حدود هلا 

حتى عىل النسوة اللوايت يقلن بأّن التعّدد ظلم  هلّن، وكذلك عدم منح املرأة حّق العمل يف 

هرمون بعض الوظائف الذكورّية، يرى بعضهم أّننا لو سمحنا هلا بذلك فسوف يتقّلص عندها 

األنوثة، وسوف يرتك ذلك تأثريًا بيولوجيًا مهوالً عىل األجيال الالحقة، بل حتى عىل السعادة 

 .رس؛ ألّن نوع األعامل يرتك تأثريًا يف البنية والعكس صحيحاألاجلنسّية داخل 

فإذا كان الواقع بسبب املزامحات املادّية وقّلة اإلمكانات يفرض تضحيًة يف مكان لصالح 

ن آخر، وكانت هذه التضحيات موّزعة، عنى ذلك أّن العقل سوف يغدو من الصعب عليه مكا

دون البّت يف وعي شامل للوجود واجلسد والروح والتاريخ )جزئيّة( البّت يف قضّية أخالقّية 

وتعقيدات االجتامع اإلنساين، وهذا بخالف القضايا الرياضّية والفلسفيّة وأمثاهلا فإّن حجم 

 فيها أقّل بكثري.املحتمالت 

علينا التواضع جتاه احلديث عن قدرة العقل موضوعّيًا عىل التوصيف يف أّن وهبذا يبدو 

صغرّيات األفعال ذات التواشج املعّقد يف قضايا املجتمع، لكّن هذا ال يعني نفي مرجعيّة 

 .العقل حيث ال مرجعّية أخرى؛ ألّن هذا العقل هنا سيكون عقاًل وظيفّيًا ال كشفّياً 

 األمر الثاين: وهو الشّق األصويل

لو قّدرنا أّن شخصًا، نتيجة معرفته املوضوعيّة، حصل له قطع بأّن حكاًم ما هو ظلم، ويراه 

ورد يف النصوص، فمن الطبيعي هنا أّنه حيّق له مواجهة النّص، بمعنى التشكيك يف صدوره أو 

                                              
ل بأّن عدالة حكم  يالحظ فيها األعّم األغلب، ال كّل فرد فرد ( واللطيف أّن الشيخ الصانعي نفسه يقب1)

نّص احلوار مع /257عىل حدة، فالعربة باحلالة العاّمة )انظر: قاعده عدالت در فقه امامّية: 

الصانعي(، وهذا يلزم منه أن يكون تشخيص العدل مالحظًا فيه احلالة العاّمة ال احلالة املوردّية، 

ة مقوالت نسبّية، كام هو واضح؛ إذ قد يصبح حال جمتمعنا كّله حالة موردّية والعمومية واملورديّ 

 بمالحظة األجيال الالحقة.



  

 لغ حّد الظّن املعتّد به.يف داللته أو سعة داللته )إطالقه وعمومه(، وكذلك إذا ب

والسبب يف ذلك أّنه يف حالة القطع بالظلم يتشّكل لديه برهان استحالة صدور أو إرادة هذا 

النّص باإلرادة اجلدّية، بعد ضّم كربى استحالة الترشيع الظامل عىل اهلل سبحانه، وأّما يف حالة 

عن داللته أو عن الظهور  الظّن املعتّد به، فإّنه يوجب سلب الظّن عن صدور احلديث أو

اإلطالقي لآلية أو الرواية، وفقًا للنظرّية الصحيحة القائلة بأّن حجّية الظّن الصدوري 

والداليل مرشوطة ببقاء الصدور أو الداللة مظنونني، وإال فإذا سقطا عن رتبة الظّن فال 

ال لعقل  وال حلكم تشملهام أدّلة احلجّية، وأّما ما سوى ذلك، فال قيمة يف مواجهة النصوص 

 عرف  وال عقالء.

وهبذا يكون موقفنا الفلسفي لصالح خصوم نظرّية العدالة، أّما موقفنا األصويّل فيكون 

 لصاحلهم، عىل تقدير حتّقق الصغرى، فالحظ جّيدًا.

 معضلة التهافت يف تفسري العقل

بدي الشيخ الصانعي يف بعض كلامته توضيحًا بالغ األمهّية، يرى فيه أ ّنه ال يقصد من ي 

العقل ذلك العقل املخارج للوحي املنفصل عنه، بل يعترب أّن الفقه الشيعي قائم عىل أساس 

اإلدراك املجاور للوحي، ويؤّكد عىل أّن املراد من العقل هو اإلدراك والفهم اآلخذين بعني 

 االعتبار األحكام والنصوص واملسّلامت الدينيّة.

و إبطال السّيد اخلميني احليل الربوّية عىل أساس مفهوم ويطرح الصانعي مثاالً هنا وه

اللْغِوّية، إذ لو صّحت لصار حتريم الربا الغيًا عماًل، واحلكم باللغوّية حكم  عقيل ناشئ عن 

عملّية وعي للرشيعة، وكذلك احلال يف عدم االقتصاص من الرجل القاتل للمرأة، فإّن العقل 

نّيتهام ولتساوهيام، فالعقل عند الصانعي ـ كام يقول ـ ليس يقول بأّن هذا احلكم خمالف إلنسا

 .عقل علم الكالم، بل عقل الفهم يف فضاء النصوص

 ويمكنني التعليق هنا بأمور:

إّن هذا الكالم ال ينسجم مع كالمه اآلخر يف احلديث عن عدم إمكان التخصيص يف  أّوالً:
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 يف القضيّة. أحكام العقل، بام يوحي وكأّنه ناظر حلكم العقل

 ولعّله يتحّدث عن أمرين يف عرض بعضهام بعضًا.

إذا كان املراد من العقل هنا هو القّوة املدركة يف فضاء النصوص، فهذا يعني أّن الشيخ  ثانيًا:

 الشاطبيأبو إسحاق الصانعي مل يقم سوى باختيار نظرّية مقاصد الرشيعة عينها التي طرحها 

سؤال املوّجه لصياغة الشيخ الصانعي للقضّية: كيف جيتمع كالم ومن ب عده، لكّن ال هـ(790)

الصانعي هنا مع قوله بأّن املدرك للعدل يف نصوص األمر بالعدل أو املأمور به فيها هو العرف 

أو العدل العريف؟ وذلك أّن إحالة مصاديق العدل عىل العدل العريف ليس سوى حترير العرف 

ض أّن عمومات األمر بالعدل ونفي الظلم تعلن إحالة العدل من مرجعّية النّص؛ ألّن املفرو

والظلم عىل العرف، فكيف يكون العرف حمكومًا يف وعي العدل والظلم لفضاء النصوص؟ 

فإّن جعل الفهم العقيل حمكومًا لفضاء النصوص يقف عىل  !من التهافت؟ أليس يف هذا نوع  

 للعدل! يف ضوء فهم العرف النقيض من جعل النصوص مفهومةً 

إذا قصد الصانعي أّن مرجعّية العرف يف مصاديق العدل تصبح بنفسها جزءًا من  ثالثًا:

منظومة النصوص، وهبذا يرفع عن نفسه إشكاليات التهافت، فإّن هذا معناه أّنه مل يعد يوجد 

معنى لفكرة خضوع العرف لفضاء النصوص، بل غايته أّن مرجعّية العرف تكّونت بربكة 

 قرآنيّة العاّمة.النصوص ال

اخلميني غري متناسب مع موضوع بحثنا، فليس هناك السّيد إّن املثال املذكور هنا عن  رابعًا:

من أحد يشّك يف أّن العقل النظري يمكن إعامله يف جمال االجتهاد، إّنام الكالم يف دائرة 

روايات يف سياق األحكام األخالقّية والعقل العميل، واإلمام اخلميني أراد أن يفهم بعض ال

معقولّية الصدور، ال يف سياق احلسن والقبح والعدل والظلم. علاًم أّن أحدًا ال ينكر إجراء 

النقد املتني للنصوص أو إطالقاهتا عىل أساس معيار العدل والظلم يف حاالت موردّية حتتاج 

شخيص حاالت لدليلها اخلاّص، إّنام كّل الكالم يف جعل ذلك قاعدًة بحيث نرجع للعرف يف ت

 العدل والظلم، وبعد ذلك نترّصف مع النصوص.

 الشيخ الصانعي ومرجعّية العقل والعرف يف تعيني العدل

يذهب الشيخ يوسف الصانعي يف بعض كلامته إىل أّنه لو قىض العرف بكون فعل  ما ظاملًا 



  

 ىل موقف العقل.فيام قىض العقل بدّقته املعهودة أّنه ليس بظامل أو العكس، قّدم موقف العرف ع

واملستند عنده يف ذلك أّن لسان األدّلة واألحكام هو لسان  عريف، ومن القواعد املسّلمة يف 

االجتهاد تقديم الفهم العريف عىل الدّقة العقلّية، وعىل هذا األساس مل يكن لون الدم الذي هو 

كان املّتبع هو العرف  جزيئات من الدم بالدّقة العقلية، مصداقًا من مصاديق الدم عرفًا، وحيث

. ويف موضع آخر يرى أّن من يشّخص العرف هو الفقيه مل حيكموا بأّن األثر حمكوم بالنجاسة

 .وليس عاّمة الناس وبّقاليهم

 وهذا الكالم يمكن أن يرجع بالتحليل إىل أحد أمرين:

يس العدل أن يكون املأمور به واملكّلف به يف نصوص األمر بالعدل وترك الظلم ل ـ 1

الواقعي بل العدل العريف، ومن الواضح هنا أّنه ال معنى لتقديم حكم العقل عنده ما دام 

 املأمور به ال عالقة له بحكم العقل.

أن يكون املأمور به هو العدل الواقعي، لكّن الرشيعة ب نيت عىل النظر العريف، وهلذا ال  ـ 2

 واقعي.عربة بالنظر العقيل هنا يف الكشف عن العدل ال

فقد سبق أن ناقشناه يف أصله، وأّنه ال دليل عىل كون املراد من العدل هو  أّما التقدير األّول،

العدل املقيّد بيشء، بل إطالق الصفة يراد به واقعها، فإخراجها عن معطياهتا الواقعّية حيتاج إىل 

وبحثنا  .سمة توافقّية، ما مل نكن قائلني فلسفيًّا بأّنه ال يوجد عدل واقعي ألّن العدل دليل

 .خارج أساسًا عن هذا املفروض

وأّما مثال الدم وغريه فغري صحيح؛ فالدم الواقعي هو النجس، نعم قد ندرك أّن املقدار 

املتبقي هذا معفّو عنه مثاًل، فبمناسبات احلكم واملوضوع ومن القرائن نعرف أّن الدم إذا بلغ 

لحقه حكم الدم ويعفى عنه، بل ربام أمكن القول بأّن حدًا بسيطًا جدًا بحيث بدا كاألثر فال ي

هذا العفو كان منهم ظنًّا أّن الدم قد زال، فلو اكتشفنا بقاءه ـ وأخربنا العرف  بذلك وأدرك 

 الواقع بنفسه ـ مل نلتزم هبذا احلكم.

ني بل البّد يل هنا أن أيضء عىل تفرقة مهّمة بني مرجعيّة العرف يف معرفة العدل والظلم، وب

فإّن العناوين التي حتال إىل العرف يف الرشيعة  ثبات العدل والظلم من حيث املصداق واملنطَبق،
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ويمكن أن ختضع لتغيري؛ ال يعني ذلك أّن املراد منها عنواهنا العريف، بل املراد منها عنواهنا 

هذا ال جيعل الواقعي، غري أّن العنوان الواقعي بنفسه يتغرّي حقيقًة بموجب تغرّيات العرف، و

املوضوع يف احلكم هو العنوان العريف، بل هو العنوان الواقعي، غاية األمر أّنه يتحّول واقعًا 

بتحّوالت العرف ال باعتبارات العرف، فمثاًل لو قلنا بأّن الغناء املحّرم هو الغناء املتناسب مع 

م هو الغناء العريف، بل أحلان أهل الفسوق، وأحلنا التشخيص للعرف، فهذا ال يعني أّن املحرّ 

هو غناء واقعي، أي واقع اللحن املتناسب مع جمالس الفسق، غاية األمر أّن اللحن املتناسب 

مع جمالس الفسوق خيتلف باختالف العرف، فقد يكون حلن  ما يف زمان ما ممّا يتناسب مع تلك 

غيري العرف ألحلان جمالس واقعًا معها تبعًا لت املجالس فيام هو بعينه يف زمان  آخر ال يتناسب

 .الفسوق نفسها

الواجب هو العدل الواقعي، غاية األمر أّن هذا العدل يكون ومن ثّم ففي موضع بحثنا 

يمكن أن يتحّول ويتغري بتبع تغري ومتوضع األمور يف احلياة االجتامعية والسياسية 

؛ ألّن الظروف املوضوعّية واالقتصادّية، فمنع املرأة من تويّل السلطة يف زمان  ما كان عدالً 

كانت تسمح بذلك، بينام هو يف زمان آخر يعّد ظلاًم لتغرّي الظروف، وهذا ال يعني أّن العدل هو 

العدل العريف، بل العدل الواقعي، لكّن حتّوالت احلياة ت غرّي مصداق العدل الواقعي، وهذا مما 

 يمكن قبوله.

 بعض العناوين املأخوذة يف النصوص الرشعّية وهبذا نجمع بني فكرة التحّول والزمكانّية يف

ولو من حيث املبدأ، وفكرة أّن املأمور به أو املنهي عنه هو األمر الواقعي ال األمر املعترب عند 

 والعدل والظلم يف النصوص من هذا النوع. .العرف

عي بداللة فهو األقرب ملا قلناه سابقًا من أّن ظاهر األمر بيشء واق وأّما التقدير الثاين،

االقتضاء إحالة فهمه للمكّلفني ما مل يرد من الرشيعة ما يفيد تعيينًا للعدل الواقعي يف هذا 

 املورد أو ذاك.

فكيف يعقل أن يكون املرجع هو حكم العرف  لكّن كالم الشيخ الصانعي يعاين من هتافت،

ة واقعًا، فلو حكم دون العقل، ويلزم من ذلك يف بعض احلاالت اإلفتاء بام هو خالف العدال

العقل الدّقي بأّن الفعل الفالين ظامل ومفسد، وحكم بذلك اخلرباء والباحثون بدراساهتم 

الدقيقة، لكّن العرف العام يرى هذا الفعل عادالً متامًا، فإّن بناء األحكام عىل العدل العريف 



  

خ الصانعي نفسه أّن سيكون ناجته أّن الرشيعة تأمرنا بام هو ظلم عقالً، واملفروض عند الشي

حكم العقل ال يقبل التخصيص وال حتكم الرشيعة بخالفه. بل هذا اإلشكال يرسي حتى عىل 

 التفسري األّول الذي جيعل املكّلف به عني العدل العريف.

باّدعاء أّنني ألتزم باألخذ بمعيارّية الفهم  وربام يمكن للصانعي الفرار من هذا اإلشكال

لتناقض، فإذا حكم العرف بيشء ومل حيكم العقل بذلك الذي حكم به العريف يف غري مورد ا

العرف، ال أّنه حكم بنقيضه، أخذنا بالفهم العريف، ولسنا بحاجة النتظار العقل لكي يبّت، 

وهذا الكالم صحيح متامًا ال غبار عليه، والزمه أّن العدل الواقعي لو انكشف لنا بداللة 

امل لزم ترك حكم العرف، وهذا ينسجم مع التقدير الثاين دون العقل، وتبنّي أّن حكم العرف ظ

التقدير األّول الذي اّدعى فيه الصانعي أّن املكلف به هو العدل العريف ال العدل الواقعي، ولو 

قبل الشيخ الصانعي هبذه النتيجة لزمه يف مورد ورود النّص عىل خالف حكم العرف أن 

أّن حكم العرف صار حكاًم طريقّيًا وليس موضوعّيًا،  يتوّقف يف حكم العرف؛ ألّن املفروض

وبمجيء النّص يتعارض سبيل العرف مع سبيل النّص، وقد حتّدثنا عن هذه النقطة سابقًا، فال 

 نعيد.

 وِبذا يتبنّي أّن طريقة مقاربة الشيخ الصانعي هنا غْي دقيقة.

 قاعدة العدالة والتفصيل بني النصوص القطعّية والظنّية

الشيخ الصانعي واضحًا يف وضعه حّدًا لنظرّيته يف قاعدة العدالة عندما تواجه هذه يبدو 

القاعدة نصوصًا متواترة رصحية الداللة، وعىل هذا األساس فهو يرفض التخيّل عن احلكم 

بكون الذكر يرث مثل حّظ األنثيني؛ ألّنه يعترب أّن هذا احلكم قطعّي الصدور والداللة معًا، من 

رفض موقف العرف لو كان خمتلفًا عن هذا املوقف كام تراه احلركة النسوّية العاملّية هنا فهو ي

 .اليوم

 ووهنا يلزمنا حتليل موقف سامحته؛ وذلك أّنه لو كان املنطلق يف مرجعيّة قاعدة العدالة ه

ا حكم العقل العميل، فمن الواضح هنا أّنه ال معنى لتقديم حكم النّص عىل حكم العقل ما دام

قطعّيني معًا، بل األنسب، إن مل يقّدم حكم العقل، أن يتساقطا، ال أن يتّم ترجيح النّص عىل 
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 العقل.

ويبدو منه هنا أّنه ال يعتمد عىل مرجعّية حكم العقل يف تأصيل قاعدة العدالة، بل عىل 

نا مرجعّية العرف من خالل عمومات الكتاب والسنّة يف األمر بالعدل والنهي عن الظلم، وه

 يمكن َّتريج كالمه بأكثر من شكل:

أن نعترب أّن املكّلف به يف النصوص القرآنّية العاّمة هو العدل الواقعي، والعرف كاشف   ـ 1

حّجة عنه يف املفهوم واملصداق، وهذه الكاشفّية ليست يقينّيًة، بل هي ظنّية ومعتربة يف الوقت 

نّص املتواتر عليها، وهنا إذا عارضت هذه عينه، إذ لو كانت يقينّية ملا كان وجه لتقديم ال

الكاشفّية دلياًل قطعّيًا فمن الواضح أهّنا تتالشى عادًة بمواجهة األمر القطعّي، فتسقط عن 

 احلجّية.

ولكّن الشيخ الصانعي لو قبل هبذا التخريج لزمه يف مورد معارضة تشخيص العرف للعدل 

يقول بالتساقط؛ ألّن املفروض أهّنام حّجتان والظلم مع وجود النصوص اآلحادية املعتربة أن 

 كاشفتان ظنّيتان، وال موجب لرتجيح حجّية الكشف العريف عىل حجّية الكشف النّّص املعترب.

ودعوى الطرح بمعارضة القرآن قد تقّدم اجلواب عنها، وأّن املعارضة هنا بني احلّجتني 

النّص القرآين واخلرب اآلحادي، علاًم أّن  الكاشفتني عن املكّلف به، وهو العدل الواقعي، ال بني

املسألة ال تنحرص بمعارضة خرب آحادي، بل قد تقع بني ظهور قرآين ظنّي وبني حكم العرف 

 بالظلم يف مورد  ما.

والغريب أّن الشيخ الصانعي يرّصح يف بعض املواضع بأّن العرف قد خيطأ وعلينا تفهيمه، 

، فإذا كان األمر كذلك، فلامذا ال تكون معارضته حوذلك إذا عارض النّص القطعّي الرصي

 للنّص احلّجة املعترب كاشفًا معتربًا عن خطئه؟!

لكّن الصانعي من جهة ثانية، ومهام قيل له بأّنه لنفرض أّن العرف رأى شيئًا ظاملًا وتراه أنت 

يف اخلارج، فهو ال عادالً، فإّنه يعترب أّن هذا الفرض غري واقع! مع أّن هذا الفرض هو الواقع 

يعترب نظام اإلرث بني الرجل واملرأة ظلاًم، بل يراه عني العدل، مع أّن هذا النظام يعترب يف 

أعراف عديدة ظلاًم قطعًا، وهكذا احلال يف بعض أشكال القصاص، بل يف نفس القصاص يف 

ىل أهّنا ظلم بعض األعراف والثقافات اليوم، بل اليوم يوجد كالم واضح يف مجلة من احلدود ع
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 بام فيها املوقف ـ فضالً عن احلّد ـ من اللواط واملساحقة والزنا.

واملثري أكثر أّنه يف مواضع يرى إمكان ختطئة العرف فيام فهم، لكنّه يف مواضع أخرى يعترب 

أّن القضية ليست ختطئًة، وإّنام هي عدم وضوح صورة القضيّة للعرف أحيانًا فيتصّورها ظلاًم، 

 .عدل وبالعكس، فدورنا إرشاد العرف ال ختطِئتهفيام هي 

ومل أفهم الفرق بني توضيح صورة القضية للعرف وبني التخطئة، فهل اخلطأ يكون من غري 

وضوح صورة القضيّة عند العرف، فنحن ال نتكّلم يف خطأ العرف يف تنزيل القيم األخالقّية 

هو األهّم ـ يف أّن العرف ال تنكشف له  عندما تكون الصورة واضحًة عنده، بل نتكّلم ـ وهذا

الصورة الواقعّية دومًا، وهلذا فهو خيطأ يف تنزيل الكيّل عىل اجلزئي، فأّي فرق بني اإلرشاد 

 !والتخطئة؟

 أن نعترب أّن املكّلف به يف النصوص القرآنّية، هو العدل العريف، فهنا حالتان: ـ 2

يف والعدل الواقعي واقعًا ودائاًم، وهنا جيري أن نّدعي تالزم العدل العر احلالة األوىل:

الكالم الذي تقّدم قبل قليل هنا بعينه، عندما تكّلمنا عن التعارض بني قطعّيني، فال نعيد، علاًم 

أّن إثبات دعوى التطابق بني العدل العريف والعدل الواقعي يف غاية الصعوبة، إن مل نقل بأّن 

 الثابت عدمها.

ال نّدعي التالزم، والصانعي ال يرى التالزم حتاًم، وعليه يقّدم الدليل أن  احلالة الثانية:

القطعي عىل مرجعّية العرف؛ ألّن مرجعيّة العرف غري آبية عن التخصيص، وال العمومات 

القرآنية آبية عنه، فنقول: إّن القرآن يأمرنا بالعدل العريف، والنصُّ القطعي خيرج من حتت هذا 

العرف ظلاًم، فنكتشف بإخراج النّص القطعي الرصيح هلا أهّنا ليست بظلم  األمر حالة يصنّفها 

 حقيقًة، وإّنام كانت ظلاًم عرفًا، والدليل اآلمر باألخذ بالعدل العريف يمكن ختصيصه.

بِل  به الشيخ الصانعي، يلزمه أن يقبل بتخصيص األخبار  ولو صّح هذا التخريج وق 

نا ملرجعّية العدل العريف بالطريقة نفسها، مع أّنه مل يقبل بذلك! اآلحادية وسائر األدّلة الظنّية ه

ألّنه إذا كان يمكن للرشيعة أن تكشف لنا خطأ العرف يف فهمه، فإّن دليل حجيّة الظنون 

اخلاّصة جتعل هذا الظّن بمثابة العلم يف األثر، ما مل نقل بأّن النسبة بني دليل حجّية الفهم العريف 

                                              
 )نّص احلوار مع الشيخ الصانعي(. 300ـ  299، 284( انظر: املصدر نفسه: 1)



  

ع للتساقط، ال لتقديم أّي  ودليل حجية الظنّ  اخلاّص هي العموم واخلصوص من وجه، فريج 

 منهام عىل اآلخر ما مل نوافق عىل املعاجلة التي قلناها سابقًا يف التقديم، فراجع.

بل عندي مالحظة عاّمة، وهي كيف يتسنّى للشيخ الصانعي احلديث عن دليل قطعي من 

ّلة قطعّية السند والداللة هلا ظهور يف اإلطالق مجيع اجلهات، والغالبّية الساحقة من األد

األزماين عىل املعايري السائدة عندهم، فرتجع ظنّيًة يف فضائها الزمني لعرصنا، وعليه البّد 

للشيخ أن يلتزم بإمكانّية إسقاط اإلطالق األزماين لكّل النصوص القرآنّية واحلديثية عند 

 قرائن خاصة قطعيّة تفيد شموهلا الزمني. معارضتها لفهم العرف للعدل ما مل تقم هلا

 قاعدة العدالة وإشكالّية الفوضى

ثّمة إشكالّية ربام تواجه قاعدة العدالة بالشكل الذي يطرحه أنصارها، وهي أّن هذه 

القاعدة يلزم منها الفوىض، فكّل شخص حياول أن يفهم األمور بطريقته، فريى أّن هذا عدل 

بتغرّي األزمنة، وهكذا، األمر الذي يلزم منه وقوع  ظلم، خاّصةً عرفًا فيام اآلخر يرى أّنه 

 .يلزم منه علمنة الرشيعة متاماً  :، بل برأي بعض الباحثنيالفوىض يف فهم الرشيعة

 ش باآليت:تناقَ يمكن أن هذه اإلشكالّية 

باحثني إّن جمّرد وقوع االختالف التطبيقي يف مصاديق العدل والظلم بني الفقهاء وال أّوالً:

ال يعني أّن هذه القاعدة باطلة؛ ألّن صّحة القاعدة ال تأيت من كوهنا ال توقع اختالفًا أو ال 

 تتحّمل االختالف.

، وهو أّن الكثري من القواعد يكون هذا وهو إشكال نقيض سّجله الشيخ الصانعي ثانيًا:

، والكثري من املرّبرات حاله، مثل قاعدة نفي الرضر ونفي احلرج وقواعد الرضورة واالضطرار

الرتخيصّية يف الرشع، حيث يقع نقاش طويل ليس فقط يف مصاديقها، بل حتى يف مفهومها 

 ومساحتها وغري ذلك، فأين تكمن املشكلة إذًا؟!

بل إّن حصول التغرّي يف املصاديق والتحّول هو أمر  جيري أيضًا يف الكثري من املوارد، وقد 

                                              
انظر: جواد بورروستايي، حكم عقل واخالق به رضورت عدالت به عنوان قاعده فقهي، ضمن  (1)

 .373: 5كتاب عقل شيعي وعقل نو اعتزايل 

 )نّص احلوار مع الشيخ الصانعي(. 271ـ  268( انظر: قاعده عدالت در فقه امامّية: 2)



  

ر ف يلعب دورًا يف تغيري الكثري من املصاديق كالغناء، والفائدة املقصودة يف أقّروا فقهّيًا بأّن الع 

 باب املعامالت، والنفقة الرشعّية عىل الزوجة والعيال، وغري ذلك الكثري.

وعليه فال االختالف املفهومي واملصداقي بالذي يمكنه أن يرّض بصّحة هذه القاعدة، وال 

 كنه أن يشّكل مانعًا.التحّول املصداقي فيها بنظر العرف يم

لكّن األمر الذي ينبغي التفكْي فيه يف هذه النظرّية ليس هو الفوىض يف رأيي، وإّنام خضوع 

وذلك أّن السائد يف الفقه  الْشيعة للمتحّول العريف نفسه يف جمال تنزيل القيم األخالقّية،

املكاين والظريف واحلايل، اإلسالمي أّن األحكام الرشعّية ثابتة باإلطالق أو العموم الزماين و

واملعروف بينهم أّن اإلطالقات والعمومات ظواهر دالليّة، وليست نصوصًا إال يف موارد 

حمدودة، وهذا يعني أّن الرشيعة لن تقوم بتشكيل وعينا األخالقي والقيمي والسلوكي، بل 

، وهبذا  وعينا األخالقي سوف يقوم هبذه العملّية ليشّكل الرشيعة   ه  لن يستقّر ترشيع  ِوْفق 

ي العدل والظلم خاضعة ملعايري  إسالمّي ما دامت جممل الترشيعات ذات الصلة بمفهوم 

العرف، وأّن علينا جتميد دالالت النصوص دومًا عند مواجهتها بالقراءة البرشّية للعدل 

 والظلم.

الرشيعة لن  والنتيجة التي يمكن احلصول عليها وفقًا لقراءة توّقعّية علم ـ اجتامعّية أنّ 

تشّكل حياة الفرد واملجتمع، بل ستقوم باخلضوع حلياة األفراد واملجتمعات وقناعاهتم؛ ألّن 

تطّور أو حتّول وعينا املعريف هو الذي سوف جيعل الرشيعة تتحّول تبعًا لنا بشكل كامل، وليس 

لك بعد العكس، فأّي دور سيكون للرشيعة يف جمال االجتامع والسياسة واالقتصاد وغري ذ

 هذا؟!

ال ا ريد أن أقول بأّن هذه النتيجة باطلة، فلو دّل عليها الدليل فال مانع منها، بل أقول ذلك 

 ألجل التنبّه للمسارات املستقبلّية لقاعدة العدالة هبذا املعنى، ال غري.

 منطق قاعدة العدل وتأصيل مرجعّية العرف يف املالكات القانونّية

نطق الذي استخدمه بعض املنّظرين لقاعدة العدالة، لكي أطبّقه يف ا ريد هنا أن أسري مع امل

َا ﴿جمال  آخر، فنحن نملك نصوصًا قرآنّية عاّمة آمرة باخلري أو حاّثة عليه، مثل قوله تعاىل:  َيا َأُّيُّ

ْْيَ َلَعلَُّكمْ  ُكْم َواْفَعُلوا اْْلَ (، 77)احلج:  ﴾ ُتْفلُِحونَ الَِّذيَن َآَمنُوا اْرَكُعوا َواْسُجُدوا َواْعُبُدوا َربَّ



  

ُموا أِلَْنُفِسُكْم ِمْن َخْْيٍ جَتُِدوُه ِعنَْد اَّللَِّ إِنَّ ﴿وقوله سبحانه:  َكاَة َوَما ُتَقده اَلَة َوَآُتوا الزَّ َوَأقِيُموا الصَّ

ِفُقوَن ُقْل َما َيْسَأُلوَنَك َماَذا ُينْ ﴿(، وقوله عّز من قائل: 110)البقرة:  ﴾اَّللََّ باَِم َتْعَمُلوَن َبِصْيٌ 

بِيِل َوَما َتْفَعُلوا ِمْن َخْْيٍ َفإِنَّ  َأْنَفْقُتْم ِمْن َخْْيٍ َفلِْلَوالَِدْيِن َواأْلَْقَربنَِي َواْلَيَتاَمى َوامْلََساكنِِي َواْبِن السَّ

َلْت ِمْن َخْْيٍ َيْوَم جَتُِد ُكلُّ َنْفٍس َما َعمِ ﴿(، وقوله تبارك وتعاىل: 215)البقرة:  ﴾اَّللََّ بِِه َعلِيمٌ 

ُرُكُم اَّللَُّ َنْفَسهُ  ا َوَما َعِمَلْت ِمْن ُسوٍء َتَودُّ لَْو َأنَّ َبْينََها َوَبْينَُه َأَمًدا َبِعيًدا َوَُيَذه َواَّللَُّ َرُءوٌف  حُمََّْضً

ُمُروَن بِامْلَْعُروِف ُيْؤِمنُوَن بِاَّللَِّ َواْلَيْوِم اآْلَِخِر َوَيأْ ﴿(، وقوله سبحانه: 30)آل عمران:  ﴾بِاْلِعَبادِ 

نَي َوَما َيْفَعُلوا ِمْن َخْْيٍ َفلَ  احِلِ اِت َوُأوَلئَِك ِمَن الصَّ ْْيَ ْن َوَينَْهْوَن َعِن امْلُنَْكِر َوُيَساِرُعوَن يِف اْْلَ

ا َأْو إِْن ُتْبُدوا َخْْيً ﴿(، وقوله سبحانه: 115ـ  114)آل عمران:  ﴾ُيْكَفُروُه َواَّللَُّ َعلِيٌم بِامْلُتَِّقنيَ 

ا َقِديًرا ُفوُه َأْو َتْعُفوا َعْن ُسوٍء َفإِنَّ اَّللََّ َكاَن َعُفوا َولُِكلٍّ ﴿(، وقوله تعاىل جّده: 149)النساء:  ﴾َُّتْ

اِت َأْيَن َما َتُكوُنوا َيأِْت بُِكُم اَّللَُّ مَجِيًعا إِنَّ اَّللََّ َعىَل  ْْيَ ٍء ُكله ِوْجَهٌة ُهَو ُمَولهيَها َفاْسَتبُِقوا اْْلَ  يَشْ

اِت إىَِل اَّللَِّ َمْرِجُعُكْم مَجِيًعا َفُينَبهئُُكْم ..﴿(، وقوله سبحانه: 148)البقرة:  ﴾َقِديرٌ  ْْيَ َفاْسَتبُِقوا اْْلَ

تَلُِفونَ  ًة َُّيُْدوَن بَِأْمِرَنا َوَأْوَحْينَا﴿(، وقوله تعاىل: 48)املائدة:  ﴾باَِم ُكنُْتْم فِيِه ََّتْ  َوَجَعْلنَاُهْم َأئِمَّ

َكاِة َوَكاُنوا َلنَا َعابِِدينَ  اَلِة َوإِيَتاَء الزَّ اِت َوإَِقاَم الصَّ ْْيَ  (.73)األنبياء:  ﴾إَِلْيِهْم فِْعَل اْْلَ

إّن هذه النصوص القرآنّية متعاضدة فيام بينها ومعها العديد من النصوص احلديثّية املشاهبة 

االستدالل التي مشى عليها أمثال الشيخ  هلا، تأمر اإلنسان باخلري وحتّثه عليه، ووفقًا لطرائق

الصانعي يلزم هنا أن نحيل اخلري إىل العرف والعقل العريف؛ ومن ثم بإمكاننا ختصيص 

املطلقات والعمومات ومواجهة كّل دليل غري قطعّي السند والداللة معًا، بفهم العرف ملا هو 

يعني أّن كّل مورد ـ بام يف ذلك اخلري، واخلري يف اللغة هو الصالح وما فيه املصلحة، وهذا 

العبادات هذه املّرة ـ رأى فيه العرف فسادًا ولو مل يكن ظلاًم، فإّن هذه النصوص تسمح للعرف 

أن يبطله، وكّل مورد من موارد املحّرمات يرى فيه العرف صالحًا ومنفعًة غالبة، فإّنه يوجب 

م اخلري أوسع بكثري من مفهوم العدل تقييد مطلقات حتريمه الثابتة بداللة غري نصيّة، ومفهو

والظلم، فإذا حصل للعرف تصّور أّن واجبًا ليس بخري أو أّن حمّرمًا هو اآلن خري، يلزم إبطال 

 هذا احلكم.

ونتيجة هذا املسلك أّن الفهم العريف ليس للعدل والظلم فحسب، بل للخري والصالح 

صعد واملستويات، وال أدري لعّل القائلني والفساد والنفع والرّض، يكون حمّكاًم عىل خمتلف ال



  

 بقاعدة العدالة يوافقون عىل هذا!

 نظرّية العدالة باحلّد األدنى أو تصّورنا املختار للقاعدة

 الذي نفهمه من جممل نصوص الْشيعة ويمكننا تصّوره يف هذا املقام هو اآليت:

واملعروف والقسط والرّب ونحو  إّن النصوص الدينّية اآلمرة أو احلاّثة عىل العدل واخلري ـ 1

ذلك من العناوين، وكذلك النصوص الناهية عن الظلم واجلور واحليف والسوء والرّش، ال 

تطلق ذاهتا ـ لو بقينا معها لوحدها ـ دون أن تكون مفهومًة يف مداليلها اللغوّية واملفهوميّة 

ل هي عناوين عرفتها التجربة لإلنسان املخاط ب هبا، فهذه العناوين مل تولد يف فضاء ديني، ب

 البرشّية، وهي مزروعة يف وجدان البرش ويدركون معناها ومفهومها، وهي تتسم بطابع كيّل.

ولو بداللة االقتضاء ـ  ،وعندما توّجهنا النصوص لذلك فهذا معناه أهّنا تعرتف ـ مبدئّياً 

نى إلطالق هذه األوامر بفهمنا هلذه الكلامت التي حتمل جمموعة قيم أخالقّية كلّية، وال مع

والنواهي إذا مل يكن لدى اإلنسان تصّور تطبيقي مسبق عنها، وإال كانت أوامر معّلقة يف 

الفضاء أو كانت معّلقة عىل ورود توضيح رشعي ملفهومها، والظاهر من هذه النصوص أّن 

املستوى األمر ليس كذلك، بل النصوص كأهّنا تقّر بام هو موجود عند اإلنسان مسبقًا عىل 

 املفهومي واملصداقي هلذه العناوين.

لدت بالفعل، وأّن مفهومها ومصداقها موكول  مبدئيًّا  وهذا كّله يعني أّن قاعدة العدالة قد و 

 لإلنسان نفسه.

ولعّل من أوائل من الحظُت ـ بعد توّصيل إىل هذه النتيجة ـ أّنه يؤمن بذلك، هو الشيخ 

حيث يرى أّن كّل عنوان أخذ يف النصوص القرآنية ني، هـ(، إمام املقاصديّ 790الشاطبي )

مطلقًا غري مقّيد وال مرشوح أو مرشوط بضوابط، فهذا معناه أّن فهمه وتعيينه بنظر املكّلف، 

مثل العدل واإلحسان والعفو والصرب والظلم والفحشاء واملنكر وغري ذلك، بينام ما يؤخذ 

 مثل العبادات يف الغالب، واللطيف أّن الشاطبي مقّيدًا أو له ضوابط، فهو راجع لنظر املوىل

يميّز بني فقه مّكة واملدينة، فالفقه املّكي هو فقه  من النوع األّول بينام الفقه املدين هو فقه  من 

النوع الثاين عنده يف الغالب طبعًا، ويعترب الشاطبي أّن كّل عاّم مدين يرجع ليكون جزئّيًا مكّيًا، 

ذا الصدد، فاجلهاد يرجع لألمر باملعروف والنهي عن املنكر وهكذا، وهلذا وخيوض حماولًة يف ه



  

قّل النسخ يف املكّيات وكثر يف املدنّيات نسبّيًا، وانعدم يف الكليات االستقرائيّة، مع توضيحه أّن 

 .مفهوم النسخ عند القدماء أعّم من التخصيص والتقييد والنسخ باالصطالح املتأّخر

لنتيجة املأخوذة من النقطة السابقة ال تعني أكثر من إقرار النّص الديني ـ لكّن هذه ا ـ 2

لقي خطاباته ـ بوعي البرش للمفهوم واملصداق، ولكّن قيام املرّشع بذلك ال يفرض الذي ي  

تقييد نفسه عن التدّخل يف رسم رؤيته اخلاّصة للعدالة والتي تتداخل بطبيعتها مع رؤية البرش 

لدساتري والقوانني يف العامل تعلن يف نصوصها التزام العدل وترك الظلم واألعراف؛ فكّل ا

ورفضه، لكّن هذا ال يفهم منه إطالقًا عىل أهّنا ال تقوم بنفسها بوضع رؤيتها للعدل والظلم؛ 

ألّن املساحة املشرتكة مفهومًا ومصداقًا للعدل والظلم بني املرّشع واملخاطبني ال تعني أّنه ال 

 خمتلف فيها، وهذا هو احلال الطبيعي يف كّل املشاريع القانونّية يف العامل.توجد مساحة 

واستتباعًا لذلك نعرف أّن النصوص الدينّية يف إحالتها أمر التعيني للفهم البرشي، ال تكبّل 

 أيدهيا عن التدّخل يف الترّصف لتحديد رؤية  هلا يف قضّية العدالة وأمثاهلا.

خالقّية الكليّة امللقاة عىل البرش تدفعهم لتطبيقها بوعيهم إّن النصوص األ والنتيجة:

العقالئي العام املرتكز، والذي ال يتغرّي نوعًا بتغرّي األزمنة واألمكنة، فتطبيقات العدالة والظلم 

التي يدركها البرش بمختلف أشكاهلم وألواهنم وأزمنتهم وأمكنتهم، تدخل يف متناول نصوص 

الظلم، مثل كون أذية اآلخرين بال سبب وال مرّبر ظلاًم، وكون سلب األمر بالعدل والنهي عن 

اآلخرين سلطتهم عىل أمواهلم بال مرّبر ظلاًم، وهكذا. كام تدفعهم لتطبيقها بوعي زمني عريف 

حيث يرون أّن هذا عدل وهذا ظلم، دون أن يكون هذا التفويض سلبًا لسلطة الرشيعة عن 

 التدّخل.

اريع اإلنسانّية اإلصالحّية الكربى، من حّقها ومن الطبيعي فيها ـ إّن األديان واملش ـ 3

وسط زمحة االختالف يف العدالة والظلم مفهومًا ومصداقًا ـ أن يكون هلا رأي وتصّور، وهذا 

متوّقع جدًا، فاألديان جاءت خلالص اإلنسان من انحرافاته وتلويثه لفطرته؛ فمن الطبيعي أن 

ي من املمكن أن تكون تلّوثت بفعل تراكم األزمنة واألعراف تعيده للفطرة السليمة الت

 الفاسدة، التي قد تفرضها السلطات واملصالح وقوى الرّش يف وجوده التارخيي.
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هذا يعني أّن الدين يصّحح تصّورات اإلنسان عن احلّق واخلري، عندما تكون هذه 

 منها إال القليل، إن مل نقل بأّن التصّورات قد انحرفت بفعل تأثري املصالح واهلوى، حتى مل يبق  

الدين يأيت ليضيف لإلنسان وعيًا عن احلّق واخلري ال يملكه، وهلذا رّكزت النصوص القرآنية 

 كم قليل..اهلل يعلم وأنتم ال تعلمون/علم  : كثريًا عىل مفهوم

ديان كام ونتيجة هذا األمر أّن اليشء املنطقي يف هذا السياق، أن نقرأ احلركة اإلصالحّية لأل

نقرأ احلركات اإلصالحّية اإلنسانّية الكربى عرب التاريخ، نقرأها يف عنارص إصالحها، فهي مل 

من كّل يشء، بل محلت معها إصالحات وتصحيحات للمسارات واألفكار  تأت مفّرغةً 

والقيم التي تتعّرض ـ بفعل طغيان البرش وتضارب مصاحلهم، أو وقوعهم يف أخطاء التقدير 

 نتيجة حمدودّية اّطالعهم ـ للخطر والتشويه والتحريف والنقصان باستمرار. واحلساب

إذا جاءت املاركسّية تطالب بالعدل واخلري والعدالة االجتامعّية وتأمر هبا وحتّث عليها، 

فليس من املعقول أن نكّبلها بفهم العرف السائد الذي جاءت هي إلصالحه، ثم نطرح جانبًا 

العرف أو األعراف القادمة اآلتية والتي ال يعلمها إال اهلل، بحّجة أهّنا كّل ما خالف فهم هذا 

أمرت بالعدل، وال معنى ألمرها بالعدل إال إحالة املرجعيّة للعرف.. إّن اخلطوة الناقصة هنا 

هي يف رضورة فهم تصّورات املاركسّية عن العدالة ورؤيتها هلا وحدودها وأصوهلا وتطبيقاهتا، 

نصوصها من خالل تصّورها هي عن العدالة وسط زمحة االختالف يف تفسري  لكي نفهم سائر

 العدالة وآلّيات تطبيقها وجتّليها امليداين بني البرش.

هذا يعني أّن اخلطوة األكثر منطقّيًة هنا، بعد فهم هذه السياقات، أن نذهب نحو الدين 

ا وصورهتا وجتّليها امليداين عنده، نفسه ونصوصه؛ لنفهمه فهاًم داخلّيًا، ونفهم العدالة وتعريفه

من داخل منظومة النصوص، ثّم أقول: إّن العدالة، يف فهم اإلسالم هلا، هي كذا وكذا يف قضايا 

 رسة إىل غري ذلك من األمور.األاحلياة السياسّية، وهي كذا وكذا يف قضايا 

لنفسه تصّورات رشعّية وإّنام نقول ذلك؛ لعلمنا بأّن دينًا مثل اإلسالم واليهودّية قد وضع 

وقانونّية يف الكثري من جماالت احلياة، ومن املتوّقع أن نستنبط من جمموع نصوصه رؤيت ه 

للعدالة، أّما لو كنّا نقول من األّول بأّن الدين جاء فقط للتنبيه األخالقي وإيقاظ الضامئر وليس 

العدالة متامًا خارج ـ دينّية، كام له دور معريف أو إصالحي بغري اجلانب الوعظي العاّم، ومن ثّم ف

يقول املفّكر املعارص حمّمد جمتهد شبسرتي وفق ما أملحنا لذلك سابقًا.. إذا كنّا نقول ذلك من 



  

األّول فال معنى لكّل حديثنا هذا، فنحن نحاور القائلني بقاعدة العدالة من داخل الفضاء 

لفريق اآلخر انونية يف اإلسالم، أّما الديني الرشعي، وهؤالء يقّرون بمنظومات ترشيعّية وقا

 .أساساً  فال معنى لقاعدة العدالة عنده بوصفها قاعدة فقهّية أو أصوليّة داخل ـ دينّية

اإلسالم حني أدرج العدالة  إنّ »وربام من هذا املنطلق يقول السيد حمّمد باقر الصدر: 

العدالة  مل يتبنّ  ،القتصاديا هن منها مذهبة التي يتكوّ ة ضمن املبادئ األساسيّ االجتامعيّ 

تفسري، وال أوكله إىل  مفتوح لكّل  هبا بشكل   ة بمفهومها التجريدي العام، ومل ينادِ االجتامعيّ 

ة ، باختالف أفكارها احلضاريّ ةاملجتمعات اإلنسانية التي ختتلف يف نظرهتا للعدالة االجتامعيّ 

، ط اجتامعي معنّي م وبلوره، يف خمطّ د اإلسالم هذا املفهوام حدّ وإنّ  ..ومفاهيمها عن احلياة

، تنبض مجيع رشايينه وأوردته حّي  اجتامعّي  سد هذا التصميم يف واقع  واستطاع بعد ذلك أن جيّ 

ام ة، وإنّ فال يكفي أن نعرف من اإلسالم مناداته بالعدالة االجتامعيّ .. باملفهوم اإلسالمي للعدالة

 .«اخلاص لة، ومدلوهلا اإلسالمّي ة للعداراته التفصيليّ جيب أن نعرف أيضًا تصوّ 

بناًء عىل هذا كّله، فعلينا يف املرحلة األوىل أن نذهب للدين نفسه الكتشاف رؤيته العليا  ـ 4

والدنيا للعدالة، ونحّدد مفهومه هلا، وهذا يعني أّن اخلطوة األوىل هنا هي الذهاب خلف 

هذا الدين، اكتشافًا تارخيّيًا خالصًا،  السبل والطرق املوضوعة دينيًّا وعقلّيًا الكتشاف موقف

بعيدًا عن تقويمنا له، فكأّننا نتعامل هنا مع موقف مدرسة  فكرّية ظهرت قبل ألف عام، حيث 

نذهب لنصوصها، فإذا أمرتنا بااللتجاء إىل نصوصها اليقينيّة والظنيّة ضمن رشوط وحدود، 

مدهتا هذه املدرسة ملعرفة اآلخرين فنحن يف اخلطوة األوىل نرجع للنصوص الكاشفة التي اعت

 ألفكارها، وهذا هو السبيل األّول الرضورّي يف هذه القضّية.

وهلذا قلنا بأّن العرف ال يكون حاكاًم عىل مرجعيّة النّص يف لوح الواقع؛ ألّن هذه احلكومة 

يقة تكبيل يد النّص عن اإلفصاح عن نفسه ورؤيته، واملفروض منطقيًّا ـ بالطر ىال تعني سو

ًا عن رؤيته وقناعته يف العدالة ومعاملها. ْفِصح   التي رشحناها آنفًا ـ أن يكون النّص م 

ومن هنا يظهر الفرق بني عناوين من نوع احلرج واالضطرار والرضورة واإلكراه ونحو 

ذلك ممّا ورد يف النصوص، وبني عناوين العدل والظلم والقسط والعدوان وأمثال ذلك؛ فإّن 
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ألوىل من العناوين مل يتدّخل الرشع يف تغيري تصّورات العرف والعقالء عنها، بل املجموعة ا

من األّول ما كنّا نتوّقع تدّخله، وهلذا يرجع إليهم فيها بال أّي مشكلة، ألهّنا ال ترسم معامل القيم 

الرشيعة والرؤية الكونية واحلياتّية، بينام عناوين املجموعة الثانية متثل كلّيات أخالقّية تريد 

بمجملها وبفلسفة وجودها أن تكون هي بنفسها جتّليًا هلا، فال يعقل أن ترتكها لغريها دائاًم، 

وهلذا وجدنا هلا تدّخاًل يف تعيينها، وإال فلو أّن الرشيعة قالت بأّن اخلجل من ترك املصافحة يف 

أن نغرّي قناعاتنا  جملس عاّم يف جمتمع غري إسالمي ليس حرجًا مع عّد العرف له حرجًا، لزمنا

 عن موضوع احلرج يف هذا العنوان الثانوي.

إّن ما توّصلنا إليه ي عطي املتكّلم )اهلل ـ النبّي..( دور اإلفصاح عن رؤيته، لكن هل هذه  ـ 5

نزعة أشعرّية ت نهي دور العقل يف األخالق؟! وهل هذا التصّور يقيض عىل ما قّررمتوه يف البداية 

 عرف يف فهم العدالة وتطبيقاهتا؟!من مبدأ مرجعّية ال

 اجلواب بالنفي حتاًم؛ وذلك انطالقًا من التوضيحات اآلتية:

إّن الطريقة التي اعتمدناها هي طريقة استقرائّية، وذلك أّننا نكّون تصّورات هذا الدين  أ ـ

 عن العدالة واحلقوق، من خالل مراجعة أغلب نصوصه، بام فيها كّل نصوصه اليقينّية، فإذا

واجهنا بعد ذلك نصوصًا ظنّية يف الصدور أو الداللة تقّدم عّينًة للسلوك تتناىف مع جممل 

مدة األدّلة األخرى، شّككنا يف صدورها أو داللتها أو  اخلارطة املرسومة يف األدّلة اليقينّية وع 

 إطالقها؛ ألجل معادلة داخل ـ دينيّة هذه املّرة.

كّن فيه دورًا اجتهادّيًا بني النصوص يتسم بطابع من وهذا وإن مل يكن إعامالً للعقل، ل

 العقالنّية، وهلذا أدرجته هنا.

إذا عارضت املعطيات يقينًا واضحًا وجازمًا، خاّصة إذا كان عقلّيًا، فال شّك يف ترك  ب ـ

املعطيات النصّية؛ ألّن كّل دليل مقّيد لّبًا بعدم مناقضة واضحات العقول العملّية، أو يمكن 

ج القضيّة بأّن مواجهة معطيات واضحات العقول العملّية ال يكون بمثل نصٍّ أو اثنني، ختري

 بل بحجم  كبري من املعطيات املفيدة لليقني.

 ظنيّة تعارض االرتكاز العقالئي العاّم يف أمر  يتصل بالعدالة  ج ـ
إذا رأينا أّن معطيات 

ئي العاّم ليس األعراف، وإّنام القيم أو والظلم مفهومًا أو مصداقًا، ونعني باالرتكاز العقال

السلوكيّات التي تعترب عند مجيع األعراف حقيقًة أخالقّية ثابتة، وقلنا بأّن االرتكازات 



  

العقالئّية التي من هذا النوع مغايرة ألحكام العقل العميل، فإّن النصوص تولد مقّيدًة بعدم 

نوع من االرتكازات حيتاج حلجم كبري من خمالفة هذا االرتكاز، أو فقل: إّن مواجهة هذا ال

النصوص وتأكيدات صارمة يصعب معها القبول بمثل بضعة نصوص قليلة مع توافر 

 الدواعي للنقل، لو كان يوجد غري هذه الكمّية القليلة من النصوص واقعًا.

لو ثبت أّن أمرًا ما يعّد يف عرف عرص ومكان النزول أو الصدور من واضحات مصاديق  د ـ

لعدل أو الظلم أو املعروف أو اإلحسان أو اخلري أو الرّش أو نحو ذلك، فإّن ورود دليل غري ا

 يقيني يغرّي هذا التصّور ال يغدو حّجة:

إّما اعتامدًا عىل أّن تغيري هذا الوضوح العريف حيتاج لتأكيدات كثرية، ومّلا مل تصلنا سوى 

فإّن هذا يكشف عن عدم الوثوق  بضعة نصوص قليلة مثالً ولو كان فيها صحيح السند،

 بصدورها أو عدم الوثوق بدالالهتا.

أو ألّنه لو كان النّص الذي يعارض هذه األمور العرفّية الواضحة آنذاك ينحو يف معارضتها 

منحى املعارضة بمجّرد اإلطالق؛ فإّن هذه املعارضة ـ خاّصة لو كانت يف نصوص قليلة ـ ال 

جيعل وضوح الفكرة عنده بمثابة قرينة متصلة لبّية للتقييد، فإذا  تنفع؛ ألّن الذهن العريف سوف

 أراد الشارع رفض هذا املرتكز الواضح لزمه التبيني بنّص مبارش، ال عرب اإلطالق.

وهذه الطرق الثالثة األخرية تدخل النشاط الذهني البرشي عىل املستوى العقيل والعقالئي 

اهليمنة عىل النّص ضمن منظومة لغوّية، تكشف عن والعريف الزمني اخلاّص، يف سياق موقع 

موافقة الدين عىل هذه املعطيات البرشّية، بام حيّقق شكالً من التوفيق بني االعتزال واألشعرّية 

 يف املجال الرشعي.

يف كّل مورد ال نجد للرشع فيه حتديدًا منافيًا لتحديد العرف أو العقل أو العقالء، فإّننا  هـ ـ

هذه الثالثة ملصاديق املفاهيم الكلّية امللقاة إليها، كام قلنا سابقًا، ولو اختلفت  نأخذ بتحديد

معطيات العقل أو العلم اليقينيّة عن معطيات العرف أو العقالء، قّدم العقل؛ ألّن املفروض أّن 

 هذه العناوين )العدل ـ القسط..( يراد حتقيق معنوناهتا الواقعّية يف اخلارج، والعقل ما دام

قطعّيًا ولو بالدّقة، فيقّدم عىل العرف وغريه يف عملية التحديد هذه؛ ألّن غريه ال يبلغ درجته يف 

 اليقني.

إّن كّل ما قلناه إّنام ينفع يف طرف النفي ال يف طرف اإلثبات، بمعنى أّن دور العرف  ـ 6



  

يف حاالت تعيينهم والعقل والعقالء هنا يمكن أن نجده يف نفي أمر  حيتمل أّنه من الدين، كام 

للظلم، ضمن الرشوط املتقّدمة، أّما يف العنارص املثبتة مثل تعيني العقل والعرف والعقالء 

ملصداق من مصاديق العدل أو الرّب أو اإلحسان أو غري ذلك؛ فإذا كان هذا املصداق سائدًا يف 

املصداق إذا كان عرص النزول ملتفتًا إليه أمكن جعل األمر بالعدل يف الرشيعة أمرًا هبذا 

واضحًا وكأّنه مشار إليه يف النصوص العاّمة، أّما املصاديق احلادثة التي مل يكن هلا وجود يف 

عرص النّص وقريبه، بل هي موضوعات مستجّدة، فإّن تعيني العرف والعقالء والعقل هلا ال 

؛ وإّنام غايته أّن يوجب نسبة املؤّدى والناتج للرشيعة، بناء عىل مسلكنا يف عدم شمول الرشيعة

الرشيعة تأمرنا بالعدل، أّما أّن هذا املصداق اجلزئي تأمرنا به الرشيعة بعنوانه، رغم عدم وروده 

يف النصوص، فهذا غري معلوم، فننسبه للعرف أو العقل أو العقالء ال للرشع، وال ننسب 

رشحنا ذلك للرشع سوى األمر بكلّية العدل، دون الكشف عن مصداقه اجلديد هذا، كام 

 .«شمول الرشيعة»مفّصالً يف كتابنا 

 وِبذا يمكن لنا القول بأّننا نختار قاعدة العدالة بحّدها األدنى، ال بحّدها األعىل.

 «اآلخر الديين» ثريها يف فقهأقاعدة العدالة وت

بعد هذه اجلولة املوجزة يف احلديث عن قاعدة العدالة، هيّمنا هنا أن نرصد تأثريات ما 

 «.اآلخر الديني»نا إليه يف هذه القاعدة عىل موضوع توّصل

إذا قلنا ـ طبقًا ملا توّصلنا إليه ـ بقاعدة العدالة بحّدها األدنى، فهذا يعني أّن النّص القرآين 

والسنّة الرشيفة ونصوص الكتاب املقّدس تأمرنا مجيعًا بمامرسة العدل جتاه الناس مطلقًا، سواء 

التي نؤمن هبا أم غريهم، وهذا يعني أّن مصاديق هذا العدل وكيفيّة يف ذلك املنتمون للديانة 

تنزيله عىل الواقع تبعًا للزمان واملكان أمر راجع إلينا ونحن مكّلفون به، فإذا كان العقل 

اإلنساين العقالئي العريف يفهم اليوم أّن اآلخر الديني املسامل واملشارك معي يف قضايا الوطن 

السلطات ويف  ن نمنحه حقوقه السياسّية يف تويّل من العدل معه أ ،ميةومهوم النهضة والتن

ولة بام يمنع لنيايب وممارسة حّق الرقابة عىل أجهزة الدس التشكيل األحزاب والدخول للمج

عن وقوع الفساد واإلخالل بالقانون وغري ذلك.. هذا اآلخر الديني من العدل أن نفعل معه 

 .ذلك



  

، كان األمر بالعدل خالقي االنساين اليوم لعدالة هذا األمربيي األل العقل التجرذا توّص فإ

عدل بالشكل الذي نراه نحن، ومن اللنا نحو تطبيق مفهوم ّمًا هًا عاة موجِّ دينيّ يف النصوص ال

 ه السياسّية.ات واآلخر الديني حقوق  قليّ ثم فيكون موّجهًا لنا ملنح األ

حكم أو  ألّي وحمكومًة  خاضعةً ـ نى ة بحّدها األدتظّل ـ طبقًا لقاعدة العدالهذه النتيجة 

، فإذا دّل «احلقوق»ات أو اآلخر الديني شيئًا من هذه نّص ديني خاّص يسلب بعض األقليّ 

كان  ،نة يف الدولة أو املجتمعمعيّ  ةً ديني اخلاّص عىل عدم منح اآلخر الديني مسؤوليّ  الالنّص 

 العدالة هنا. وحاكاًم عىل مفاد قاعدة ماً ذلك النّص مقدَّ 

ويبدو يل أّن مثل هذه النتائج التي تعطينا إّياها قاعدة العدالة، ربام هي التي تكون دفعت 

بأمثال الشيخ راشد الغنويش للحديث عن العدل اإلهلي واإلنساين يف مقّدمات بحوثه حول 

 .حقوق املواطنة

قوق لآلخر الديني ما مل يدّل نح هذه احليف مّن قاعدة العدالة هنا تنفعنا إ :ونتيجة الكالم

سواء بيق لقاعدة العدالة، معاكسة هلذا التطدليل عىل العكس، وسوف نبحث حول وجود أدّلة 

ة خاّص  ةلّ دعاّمة، كام سوف نبحث يف الفصل الثالث، أم كانت أ ةً دلّ كانت هذه األدّلة املعاكسة أ

منح احلقوق املذكورة لآلخر  نرابع، فالنتيجة إىل اآلالكام سوف نبحث يف الفصل موردّية 

دات التي سوف ترسمها الرشيعة لنا فيام سنفهمه منها يف الفصلني الثالث الديني ضمن املحدّ 

 ني، وهبذا نكون قد وضعنا لبنًة أوىل يف املوضوع.يتوالرابع اآل
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 ّب لنفسك(القاعدة الذهبّية األخالقّية )أحبب لغريك ما حت

 ودورها يف فقه العالقة مع األقلّيات واآلخر الديين

 متهيد يف توضيح إمجالّي للقاعدة الذهبّية

األخالقّية، واحدة من قواعد العالقات مع ( Golden Rule)تعترب القاعدة الذهبّية 

 اآلخرين عمومًا يف الفلسفة األخالقّية، ويف األديان.

هّنا من القواعد األوسع انتشارًا يف التعاليم األخالقّية يف العامل ويرى املحّللون هلذه القاعدة أ

مًا، وأّن حضارات وشعوب ما بني النهرين قد عرفت هذه القاعدة، وكذلك  واألكثر ِقد 

شعوب الصني القديمة، والديانة البوذّية والكونفوشيوسيّة والزرادشتيّة، فضالً عن األديان 

 لفهمها يف احلضارات احلديثة. كام حتّدث عنها فالسفة اإلبراهيمّية، بشكل لعّله مساو  

عام  «نحو أخالق عاملّية». وقد تّم إعالهنا رسمّيًا يف برملان أديان العامل ضمن إعالن اليونان

 م.1993

وتصاغ هذه القاعدة بصياغات متعّددة، تبعًا لألعراف والثقافات واللغات واألديان، لكّن 

                                              
( ملزيد من االّطالع عىل تاريخ هذه القاعدة يف األديان واملدارس الفلسفّية املختلفة حتى القرن 1)

 العرشين، يمكن مراجعة املصادر اآلتية:

1- Watlles, Jeffrey, The Golden Rule: 13 - 162, New York Oxford Oxford 
University Press 1996. 

2- Jacob Neusner and Bruse Chilton, The Golden Rule, The Ethics of Reciprocity 
in World Religions, Continuum International Publishing Group, London New 
York. 

3- Harry J.Gensler, Earl W.Spurgin and Jams C.Swindal, Ethice Contemporary 
Readings, pp 158 – 172, Routledge. New York and London. (Joyce Hertzler, 
The Golden Rule and Society/Paul Ricoeyr, The Golden Rule and Religion). 
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ما تقبله »أو « أحبب لغريك ما حتّب لنفسك، واكره له ما تكره هلا»ة: واحدة من صيغها املعروف

التي لو طريقة التعامل مع اآلخرين ب»أو  «هلنفسك فاقبله لغريك، وما ال تقبله هلا ال تقبله ل

 «.كنت أنت مكاهنم ألحببت أن يتعاملوا معك هبا

عادًة، يمكن القول بأهّنا  هذه الصيغة يطلق عليها اسم القاعدة الذهبيّة، وهي حتمل مجلتني

يف األوىل منهام ذات جانب إجيايب )املحّبة/القبول( ويف الثانية ذات جانب سلبّي )الكره/عدم 

القبول(، ورغم أّن إطالق كلمة القاعدة الذهبّية يعني جمموع اجلملتني، لكنّه يف بعض األحيان 

هي اجلانب اإلجيايب من القاعدة فيام قد يتّم التفكيك بينهام بالقول بأّن لدينا قاعدًة ذهبّية 

 .(Silver Rule)اجلانب السلبي يطلق عليه اسم: القاعدة الفضّية 

نجليزّية، الذهبّية توصيف بدأ يف اللغة اإل وهذا التوصيف هلذه اجلملة بصفة القاعدة

ويرجع ـ عىل األرجح ـ لبدايات القرن السابع عرش امليالدي، خاّصة يف وسط بعض رجال 

، وقد متّت ن املسيحيّني، يف إشارة لتفّوق هذه القاعدة عىل سائر القواعد األخالقّيةالدي

 .ترمجته للغات العامل هبذا التعبري عقب احلرب العاملّية األوىل

من القواعد األخالقّية التي ال حتمل يف داخلها أّي توجيه لفعل حمّدد أو ترك هذه القاعدة 

ل الصدق أو اترك الكذب، أو أّن هذا الفعل بعينه مع اآلخرين حمّدد، فهي ال تقول لنا: افع

، وعلينا نحن  مرفوض، أّما ذاك فمقبول، بل بدل ذلك تقوم القاعدة الذهبّية بتوجيهنا ملعادلة 

أن نمأل هذه املعادلة، فهي تعتمد عىل اجلانب الذايت الباطني لإلنسان فيام يرغب أو حيّب، 

، فهي ـ عىل شياء التي حيّبها لنفسه يعمل عىل حمّبتها لآلخرينوتوّجهه نحو أن جيعل تلك األ

 .ـ توجيه لنوع من الوحدة Gensler.Harry Jحّد تعبري

وهذا األمر مبنّي قهرًا عىل افرتاض مسبق وهو أّن اآلخر حيّب لنفسه ما أنا أحّب لنفيس، 

فيس فإّن الوضع الطبيعي أن حيّب وكأّن ذايت وذات اآلخر متشاهبة متامًا، فإذا أحببت  أنا شيئًا لن

 اآلخر  ذلك اليشء الذي أنا أحببت ه، ومن ثم فأنا أحّب له ذلك.

وهذا يعني أّن هذه القاعدة ال ترسم لنا سوى إطار خلّطة عمل إلدارة العالقة بني الذات 

                                              
، جملة "يگرید"( انظر: حمّمد كريمي السكي وأحد فرامرز قراملكي، أديان بزرگ، قاعده زّرين و1)
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، فهذا واآلخر، مفرتضًة مسبقًا أّن الذات ال تريد لنفسها إال اخلري، وأهّنا ترفض الرّش لنفسها

األصل املوضوع يمثل بنيًة حتتّية هلذه القاعدة، ومن هنا ال تعني هذه القاعدة تربير السلوك 

األخالقي اليسء يف نقله لآلخرين؛ ألّن تفسريًا مغلوطًا هلا يمكنه أن يوّرطنا يف مشكلة، وهي 

نوّجهه كي حيّب أّنه ماذا لو أحّب اإلنسان لنفسه أمرًا مرّضًا هلا أو غري أخالقي بذاته، فهل 

لغريه مثل هذا األمر؟ وماذا لو أحّب لنفسه االنتحار معتربًا أّن احلياة ال يمكن أن نثبت أّن هلا 

معنى؟ فهل ندعوه بالقاعدة الذهبّية لكي حيّب ذلك لآلخرين؟ إذا كان األمر كذلك سوف 

ف ي عقل أن تكون تغدو القاعدة تربيرًا لنرش الرذيلة من حيّز الذات إىل حيّز اآلخرين، فكي

 قاعدًة ذهبّية، بل وأخالقّية يف الوقت عينه؟!

بل من جهة أخرى تواجه القاعدة إشكالّية عدم احرتام الفوارق يف الرغبات بني البرش، فقد 

أحّب شيئًا لنفيس يكرهه اآلخر لنفسه، والعكس صحيح، فالعمل بالقاعدة الذهبّية سوف 

 يلحق بنا رضرًا يف هذه احلال.

عالج هذه التساؤالت عقب فهم روح القاعدة من النصوص الدينيّة، وستكون لنا وسوف ن

 وقفة مع هذه املناقشات.

 األشكال التفسريّية احملتملة للقاعدة
 الشكل املحتمل لتفسْي القاعدة يمكن أن ُيطرح عىل صيغتني:

 خرين.أ ـ إّن ما حتّبه لنفسك برصف النظر عن تقديمه من قبل اآلخرين لك، أحببه لآل

 ب ـ إّن ما حتّبه من اآلخرين جتاهك فأحببه هلم من قبلك.

الصورة األوىل تعترب أّن هذه القاعدة هلا عالقة بمحبّة ما حتّب أنت لنفسك حتى بدون 

عالقة ثنائية بينك وبني اآلخرين، فأنت حتّب لنفسك أن تصبح عاملًا، فاحبب لغريك أن يصبح 

 القاعدة تتحّدث مبارشًة وحرصّيًا عن عالقتك باآلخرين، كذلك، أّما يف الصورة الثانية فإنّ 

أي بالسلوك الذي حتّب أن يسلكه اآلخرون جتاهك، فإذا أحببت  منهم أن يعينوك يف حال 

 الشّدة والفقر، فأعنهم أنت يف تلك احلال لو واجهوها.

 والفرضّياتحبث القاعدة الذهبّية، اهلدف من 
 مؤرشات الدينأّننا نريد أن نستخرج منها واحدًا من  هنا واهلدف من دراستنا هلذه القاعدة



  

اآلخر الديني يف التعامل مع اآلخر، بمن فيه اآلخر الديني، األمر الذي يفتح بقّوة عىل قضايا 

 األقلّيات وحقوقها، وهنج التعامل معها.و

 والفرضّية التي ننطلق منها هنا تقوم عىل:

يف األديان الساموّية عاّمة، واإلسالم بصفة خاّصة، غري  إّن مجلًة من القواعد األخالقّية أ ـ

مقّيدة بحالة االنتامء الديني اخلاّص، ومن ثم فهي تصلح للتوجيه األخالقي يف العالقة مع 

 مطلق اآلخر.

إّن هذه القواعد األخالقيّة ليست مطلقة غري قابلة للتقييد، نتيجة تواشجها مع قواعد  ب ـ

وفيق بينها وبني سائر القواعد والنصوص واألحكام، يف الوقت الذي أخر، ومن ثّم فيمكن الت

نحافظ فيه عىل وجودها، فال يكون تقييدها هنا أو هناك موجبًا لغيبوبتها عن الفكر العميل 

 السلوكي يف اإلسالم بام يتصل بالفقه واألخالق.

ة إلينا مؤرشات إّن هذه القواعد قد ال تكون قواعد إلزامّية وصارمة، بل هي بالنسب ج ـ

تفتح الطريق عىل سلوك  دون آخر، ومن ثّم فالباحث عندما ال جيد نقيضًا هلذه القاعدة يف 

النصوص هنا أو هناك يصلح للتقييد أو التخصيص، فإّنه ال يبقى مع أصالة الرباءة مثالً، بل 

هذا امتياز يرجع هلذه القواعد األخالقّية بوصفها موّجهًة للسلوك يف التعامل مع اآلخر، و

 مهّم.

إّن هذا كّله يعني أّن غيبوبة القواعد األخالقّية عن التأصيل الفقهي، ليس له تربير  د ـ

 معقول من وجهة نظرنا املتواضعة.

أكتفي هبذا القدر من التمهيد العام حول فكرة القاعدة الذهبّية، ألنتقل إىل استنطاق 

ّنني ال ا ريد دراستها من زاوية األديان النصوص الدينّية املسيحيّة واإلسالمّية فقط؛ أل

والفلسفات األخالقّية مجيعًا بقدر ما ا ريد اخلوض فيها من الزاوية اإلسالمّية، مع مقارنة عاّمة 

 بالنصوص الدينية املسيحّية، وذلك عىل الشكل اآليت.

 ، نصوص ومواقفاملسيّحية والقاعدة الذهبّية

ول املوضوع، فقد أشارت بعض  النصوص إشارًة هلذه لنبدأ من العهد القديم متهيدًا لتنا

ُكْم ُكنْتُْم ُغَرَباَء يِف َأْرِض ِمرْصَ »القاعدة، مثل:  الَ ُتيِسْء إىَِل  َوالَ َتْضطَِهِد الَْغِريَب َوالَ ُتَضايِْقُه ألَنَّ



  

َخ إيَِلَّ أَ  َأْرَمَلٍة َما َوالَ َيتِيمٍ  اَخهُ إِْن َأَسْأَت إَِلْيِه َفإيِنه إِْن رَصَ َفيَْحَمى َغَضبِي َوَأْقتُُلُكْم  ْسَمُع رُصَ

ْيِف َفتَِصُْي نَِساُؤُكْم َأَراِمَل َوَأْوالَُدُكْم َيَتاَمى  .«بِالسَّ

وجارًا ال تغبنوا وال تضايقوا إّن »هذا النّص جاء يف التوارة السامرّية عىل الشكل اآليت: 

تؤذوا وإن أذى تؤذوه فإّن رصاخًا يرصخ إيّل جْيانًا كنتم يف أرض مرص أّية أرملة أو يتيم ال 

وسامعًا أسمع رصاخه ويشتّد غضبي وأقتلكم بالسيف فيصْيون نساؤكم أرامل وأوالدكم 

 .«أيتاماً 

ُكْم ُكنْتُْم »ويف موضع  آخر يقول:  ُكْم َعاِرُفوَن َنْفَس اْلَغِريِب ألَنَّ َوالَ ُتَضايِِق الَْغِريَب َفإِنَّ

 .«ْرِض ِمرْصَ ُغَرَباَء يِف أَ 

وجارًا ال تضايقوا فإّنكم عرفتم »وورد هذا النّص يف التوراة السامرّية عىل الشكل اآليت: 

 .«نفس اجلار إّن جْيانًا كنتم يف أرض مرص

ْم َوإَِذا َنَزَل ِعنَْدَك َغِريٌب يِف َأْرِضُكْم َفاَل َتْظلُِموُه. َكاْلَوَطنِيه ِمنْكُ »وجاء يف سفر الالوّيني: 

. َأَنا ُكْم ُكنُْتْم ُغَرَباَء يِف َأْرِض ِمرْصَ بُُّه َكنَْفِسَك ألَنَّ
بُّ  َيُكوُن لَُكُم الَْغِريُب النَّاِزُل ِعنَْدُكْم َوحُتِ الرَّ

 .«إهُِلُكمْ 

مقارنة خفّية بعض  اليشء حتمل ذهنّية القاعدة الذهبيّة، ـ بصيغه املتعّددة ـ يوقع هذا النّص 

ا يريده اإلنسان لنفسه، لكي يفرض عىل هذا اإلنسان ما ي شبهه جتاه اآلخرين، فهو ينطلق من م

فأنتم كنتم غرباء وهلذا ال تضايقوا الغريب، إذ عندما كنتم غرباء مل تكونوا تريدون أن 

 يضايقكم أحد ورفضتم ذلك وكرهتموه، فال تفعلوا مثل ذلك بغريكم.

قول بأّنكم عندما هتينون األرامل واليتامى واملقطع الثاين يقارب املوضوع بالعكس، حيث ي

يسترصخوين، فأجعل جمتمعكم أرامل  ويتامى، فكأّنه خياطب عقلهم الباطن القائم عىل 
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القاعدة الذهبّية، فيقول: ألّنكم ال تريدون أن تصبحوا أرامل ويتامى، فال تفعلوا باألرامل 

 عّرضوهم أنتم إليه.ن ملا ت  واليتامى ما ال حيّبون، حتى ال تكونوا مثلهم، فتتعّرضو

إذن، فالتحليل يوصلنا إىل أّن بناء هذه التوجيهات األخالقّية قام عىل القاعدة الذهبّية، 

ولكّن الفكرة ليست واضحة جدًا يف رصاحة النّص التورايت، بل هي منتزعة انتزاعًا منه، واملهم 

ينه ومذهبه وجنسه وقومّيته، بل اآلخر يف املوضوع أّن النّص ال يتكّلم عن انتامء الغريب ود

 بتعامل مع املوضوع بطريقة عاّمة إنسانّية، وهذا أمر مهّم بالنسبة إلينا.

ولو انتقلنا من العهد القديم إىل العهد اجلديد، فسوف نجد القاعدة الذهبيّة حارضة 

َهَكَذا َأْنُتْم ا َعُلوفْ ُكُم ابِ  نَّاُس لا ُتِريُدوَن َأْن َيْفَعَل امَ ُكلُّ فَ »ففي إنجيل متّى جاء:  بوضوح أكرب،

 َوَكاَم ُتِريُدوَن َأْن َيْفَعَل »، ويف إنجيل لوقا جاء: «اءُ يَ ْنبِ ألَ  َواوُس امُ لنَّ ا وَ ِِبِْم ألَنَّ َهَذا هُ ضاً َأيْ 

َطاَة ا َفإِنَّ  ؟ َفَأيُّ َفْضٍل لَُكمْ لَِّذيَن َُيِبُّوَنُكمْ ا َوإِْن َأْحَبْبُتمُ  ْفَعُلوا َأْنُتْم َأْيضاً ِِبِْم َهَكَذاالنَّاُس بُِكُم ا ْْلُ

 .«لَِّذيَن َُيِبُّوََّنُمْ ا َأْيضاً َُيِبُّونَ 

النّص هنا واضح جدًا وحيظى بكلّية، وال يتكّلم عن الغريب أو األرامل واليتامى فحسب، 

ز بضّم بل يعطي قاعدة عاّمة متثل اجلانب اإلجيايب من القاعدة الذهبّية، وآية إنجيل لوقا متتا

قاعدة املحّبة، حيث تعترب أّن حمبة من حيبّك ليس امتيازًا؛ إذ كّل الناس ـ بمن فيهم املذنب 

والفاسق ـ حيّبون من حيبّهم، إّنام حتّدي قاعدة املحبّة يف أن حتّب ذلك الذي ال حيّبك، ومن هنا 

واسعة وعميقة،  فتالحم القاعدة الذهبّية يف إنجيل لوقا مع قاعدة املحّبة، يمنحنا دالالت

تستطيع أن ت فهمنا أّن العالقة مع اآلخر يمكن أن تكون قائمًة عىل هذين األساسني، وأّن أّي 

 استثناء فالبّد له من مرّبر أخالقي وديني.

معنى هذا النّص أّن قاعدة املحّبة يف النّص اإلنجييل تتخّطى قاعدة املعاملة باملثل، بل وكأّنام 

قاعدة العمل باملثل يقوم هبا كّل الناس، بينام املطلوب ممارسة قاعدة إذ تعترب أّن  ترفضها؛

املحّبة، ولذا لو قرأنا السياق الكامل آلية إنجيل لوقا، سنجد وضوحًا يف هذه الفكرة، حيث 

َا»يقول:  اِمُعوَن َأِحبُّوا َأْعَداَءُكْم َأْحِسنُوا إىَِل ُمْبِغِضيكُ ا لَكِنهي َأُقوُل َلُكْم َأُّيُّ ْم َباِرُكوا الَِعنِيُكْم لسَّ

َك َفاْعِرْض َلُه  لَِّذيَن ُيِسيُئوَن إَِلْيُكمْ اَوَصلُّوا ألَْجِل  َبَك َعىَل َخده آلَخَر َأْيضاً َوَمْن َأَخَذ اَمْن رَضَ
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َوَكاَم ُتِريُدوَن  الَ ُتَطالِْبهُ لَِّذي َلَك فَ ا َوُكلُّ َمْن َسَأَلَك َفَأْعطِِه َوَمْن َأَخَذ  ِرَداَءَك َفالَ مَتْنَْعُه َثْوَبَك َأْيضاً 

لَِّذيَن َُيِبُّوَنُكْم َفَأيُّ َفْضٍل لَُكْم؟ ا َوإِْن َأْحَبْبتُمُ  ْفَعُلوا َأْنتُْم َأْيضًا ِِبِْم َهَكَذاالنَّاُس بُِكُم ا َأْن َيْفَعَل 

َطاَة َأْيضاً َُيِبُّونَ ا َفإِنَّ  لَِّذيَن َُيِْسنُوَن إَِليُْكْم َفَأيُّ َفْضٍل لَُكْم؟ ا ْم إىَِل َوإَِذا َأْحَسنْتُ  لَِّذيَن َُيِبُّوََّنُمْ ا ْْلُ

وا ِمنُْهْم َفَأيُّ َفْضٍل َلُكْم؟ ا َوإِْن َأْقَرْضتُمُ  َطاَة َأْيضًا َيْفَعُلوَن َهَكَذااْْلُ  َفإِنَّ  دُّ لَِّذيَن َتْرُجوَن َأْن َتْسرَتِ

َطاَة َأْيضًا ُيْقِرُضونَ ا َفإِنَّ  َطاَة لِكَ ا ْْلُ وا ِمنُْهمُ ْْلُ دُّ َبْل َأِحبُّوا َأْعَداَءُكْم َوَأْحِسنُوا  ملِْْثَل ا ْي َيْسرَتِ

ُه ُمنِْعٌم َعىَل َغْْيِ اَوَأْقِرُضوا َوَأْنُتْم الَ َتْرُجوَن َشيْئًا َفَيُكوَن َأْجُرُكْم َعظِياًم َوَتُكوُنوا َبنِي  ْلَعيِله َفإِنَّ

اكِِريَن وَ ا ارِ الشَّ اَء َكاَم َأنَّ َأَباُكْم َأْيضًا َرِحيمٌ َفُكوُنوا رُ  ألرَْشَ َوالَ َتِدينُوا َفاَل ُتَداُنوا الَ َتْقُضوا َعىَل  مَحَ

َأْعُطوا ُتْعَطْوا َكيْاًل َجيهدًا ُمَلبَّدًا َمْهُزوزًا َفائِضاً ُيْعُطوَن يِف  َأَحٍد َفالَ ُيْقََض َعَلْيُكْم اِْغِفُروا ُيْغَفْر لَُكمْ 

 .«لَِّذي بِِه َتكِيُلوَن ُيَكاُل َلُكمْ ا لَْكْيلِ ا ُه بِنَْفسِ ألَنَّ  َأْحَضانُِكمْ 

حيث قال  : كيف أكون صاحلًا؟ألهسضافة تكرار يسوع للوصايا لذاك الذي يمكننا إولعّله 

 ِك بَ يْ رِ قَ  بَّ حِ أَ وَ  َك مَّ أُ وَ  كَ اْ بَ  أَ مْ رِ كْ أَ  .رِ وْ زُ الْ بِ  ْد هَ ْش  تَ اَل  .ْق ّْسِ  تَ اَل  .نِ زْ  تَ اَل  .ْل تُ قْ  تَ اَل ..» له:

 .«..َك ِس فْ نَ كَ 

شِعرة عند بولس يف رسالته ألهل غالطية:  َ »وهكذا نجد إشارة م  بََق ْنَس ا اإِلْخَوُة إِِن اَأُّيُّ

وَحانِيهنَي ِمْثَل َهَذا بُِروِح ا لَِئالَّ َداَعِة َناظِرًا إىَِل َنْفِسَك وَ لْ إِْنَساٌن َفُأِخَذ يِف َزلٍَّة َما َفأَْصلُِحوا َأْنُتُم الرُّ

َب َأْنَت َأْيضاً  رَّ  .«جُتَ

هبذا يمكننا أن نستنتج أّن مبدأ القاعدة الذهبّية حارض  يف النّص املقّدس عند املسيحّيني، 

بأجىل من حضوره يف النّص اليهودي، وهنا علينا التأّمل اآلن يف النّص اإلسالمي، فهل يمكن 

 اخلروج بالقاعدة الذهبيّة من هذا النّص أو ال؟

 القاعدة الذهبّية يف النّص املقّدس اإلسالمي

إذا أردنا إلقاء نظرة عىل النصوص اإلسالمّية يف موضوع هذه القاعدة، فيمكننا احلديث عن 

 مرجعيّتني:
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 ، عرض وحتليلأّواًل: املرجعّية القرآنّية

ة بالقاعدة يف هذه املرجعّية تواجهنا جمموعة من اآليات القرآنّية التي يتوّقع أن تكون هلا صل

 ومضموهنا، وأهّم هذه النصوص هو اآليت:

ِفنيَ ﴿حيث قال تعاىل:  ـ مطلع سورة املطّففني، 1 الَِّذيَن إَِذا اْكَتاُلوا َعىَل النَّاِس  َوْيٌل لِْلُمطَفه

ُْم َمبْعُ  وَن َأاَل َيُظنُّ ُأوَلئَِك َأَّنَّ  (.4ـ  1)املطّففني:  ﴾وُثونَ َيْسَتْوُفوَن َوإَِذا َكاُلوُهْم َأْو َوَزُنوُهْم خُيِّْسُ

ثبت أّن عىل اإلنسان أن يوازن بني ما يأخذ ويريد  فهذه اآليات تؤّكد القاعدة الذهبّية؛ ألهّنا ت 

فمضمون »، من هنا يقول املفرّس الطباطبائي: لنفسه وما يستحّقه اآلخرون منه ويعطيهم إّياه

 :وبعبارة أخرى. ألنفسهم وال يراعونه لغريهم م يراعون احلّق وهو أهّن  ،واحد ذمٌّ  اآليتني مجيعاً 

عىل  نساين املبنّي اإل وفيه إفساد االجتامع ،مثل ما يراعونه ألنفسهم ال يراعون لغريهم من احلّق 

 .«الفساد ويف إفساده كّل  .تعادل احلقوق املتقابلة

السياق الذي جاء إّن االستناد إىل هذا املقطع القرآين يتطّلب التخيّل عن خصوصّية احلالة و

فيه؛ وهو سياق املعامالت املالّية، وهو ختلٍّ معقول، ال ألّن هذا السياق ال قيمة له، بل ألّن 

اليشء الذي نريد استنباطه هنا ليس هو احلكم املذكور يف النّص، بل هو الفكرة التي يقوم 

القاعدة موجودة مسبقًا احلكم يف معقولّيته عليها، وهي فكرة القاعدة الذهبّية، فلوال أّن هذه 

ومعرتف هبا، ملا تّم إطالق التنديد هبذه الطريقة، وإال فام هي املشكلة يف أن يكون اإلنسان 

ه كاماًل فيها أيضًا؟! إّن إطالق اآليات مطّففًا يف املعامالت املالية يف الوقت الذي يطالب بحقّ 

ا يف أذهان املخاطبني مجيعًا، وليس هذا التنديد يشري إىل وضوح الفكرة التي يقوم التنديد عليه

من فكرة يمكن أن يقوم هذا الوضوح عليها سوى فكرة القاعدة الذهبّية؛ ألّننا ال نلمس متييزًا 

يف نظر العقل والعقالء بني املاليات وغريها، ففي سائر أمور احلياة ال ختتلف القضّية عن هذا 

 املسار.

باع بالعدد وقد حاول السيّد اخلوئي توسعة جمال هذا  املقطع من املكيل واملوزون إىل الذي ي 
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سبيل اخليانة والظلم يف  التطفيف والبخس مطلق التقليل والنقص عىل نّ إ»والذراع فقال: 

ام هو من جهة الغلبة، فال إنّ  ،والوزن يف اآلية وغريها واستيفائه، وعليه فذكر الكيل يفاء احلّق إ

حلاقهام هبام إو البخس والتطفيف موضوعاً  يف العدد والذرع عن خراج النقصوجه إل

 بني األمور املاليّة وغريها؛ ألّن اخلاصية  .«حكامً 
وإذا صّحت هذه التوسعة فال فرق حينئذ 

واحدة يف الكّل، وهبذا يتوّسع مفهوم التطفيف من دائرة العالقات االقتصادّية إىل جمال احلياة 

 .السياسّية واالجتامعّية وكّل املجاالت

وهي أّن  لكّن االستدالل ِبذا املقطع القرآين عىل القاعدة الذهبّية يبدو يل يعاين من مشكلة،

نصوص التطفيف والبخس يف املكيال وامليزان، تقوم بشكل  مسبق عىل فرضّية وضوح أّن 

الطرف اآلخر له حّق، ومن ثّم فبعد ثبوت حقٍّ له ال جيوز التعامل معه بالتمييز بني حّقك 

، ما دام احلّقان يرجعان إىل أمر  واحد، وهذا يعني أّن نصوص التطفيف ال ت ثبت احلّق يف وحّقه

مورد التطفيف، بل تفرتضه، وتعتربه أمرًا واضحًا، فلكي ن ثبت القاعدة الذهبّية يف هذه 

النصوص البّد مسبقًا من إثبات أّن كّل أفراد البرش متساوون يف احلقوق، حتى نجري قانون 

بعرضه العريض، خارجًا عن جمال املعامالت املالّية، وحيث إّن نصوص التطفيف ال  التطفيف

تنظر لطبيعة احلقوق غري املالّية، هلذا يصعب أن نأخذ منها قاعدًة لتأصيل حقوق متساوية كام 

هو مفاد القاعدة الذهبّية، وهلذا ال أجده مقنعًا أن يقال بأّن القاعدة الذهبّية تقوم عليها نصوص 

لتطفيف يف القرآن، بل هذه النصوص تقوم عىل القاعدة الذهبّية يف حال ثبوت حّق للطرف ا

 اآلخر، وهي ال تثبت هذه احلقوق إال يف املعامالت املالّية عىل أبعد تقدير.

وبتعبري آخر: إّن كلمت ي: االستيفاء واإلخسار، الواردتني يف اآليات تفيد ثبوت حّق مسبق 

ه، وما نريده نحن بالقاعدة الذهبيّة هو إنشاء حقوق لآلخرين هبا، للطرف اآلخر جيري بخس

 وليس إثبات املساواة بينهم يف حقٍّ ثبت هلم من ق بل بدليل  أو مرّبر ديني أو أخالقي مسبق.

لكن رغم هذا، يمكننا أن نعترب نصوص التطفيف ـ خاّصة يف ضوء عدم تقّيدها بحال انتامء 

معنّي ـ بمثابة شاهد يؤّكد القاعدة، ولو يف اجلملة ومن حيث  الطرف اآلخر لدين  أو مذهب  

                                              
 .386: 1( اخلوئي، مصباح الفقاهة 1)

( ملزيد اّطالع، انظر: عيل مظهر قراملكي، فقه التطفيف من التفسري االقتصادي إىل النهج االجتامعي، 2)
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املبدأ، حتى لو مل نتمّكن من اإلثبات الشمويل هلا؛ ألّن نفس إبدائها املفارقة السلوكّية بني األخذ 

 والعطاء، مرجعه إىل روح القاعدة الذهبّية التي تفرض املساواة السلوكّية بينهام.

َأمَلْ جَيِْدَك َيتِياًم َفَآَوى َوَوَجَدَك َضاالا َفَهَدى ﴿يقول سبحانه: حيث  ـ َّناية سورة الضحى، 2

ا بِنِْعَمِة َربه  ائَِل َفاَل َتنَْهْر َوَأمَّ ا السَّ ا اْلَيتِيَم َفاَل َتْقَهْر َوَأمَّ ْث َوَوَجَدَك َعائاًِل َفَأْغنَى َفَأمَّ  ﴾َك َفَحده

 (.11ـ  6)الضحى: 

امر عىل وقائع، فالوقائع هي أّن النبي كان يتياًم فآواه اهلل وضاالً هذا املقطع يرّتب نتائج وأو

فهداه وفقريًا فأغناه، والنتائج واألوامر هي: مراعاة حال اليتيم، ومراعاة حال الفقري 

واملسكني، والتحّدث بنعمة اهلل. ولو ربطنا بني الوقائع والنتائج )التوصيات(، لرأينا روح 

طريقة تطبيقها عىل مراعاة حال الغريب يف النّص التورايت املتقّدم، القاعدة الذهبيّة، بنفس 

 .«فأّما اليتيم»خاّصة مع عملّية الربط بحرف الفاء يف قوله: 

واآليات »حني قال:  وهلذا نجد منطقّيًا ما طرحه العالمة الطباطبائي يف تفسْي هذا املقطع،

قيل: فقد وجدت  هر نعمه تعاىل عليه كأنّ عة عىل اآليات الثالث التي تسبقها وتذكالثالث متفرّ 

نفسه أو ماله، ووجدت  ة اليتيم وانكساره فال تقهر اليتيم باستذالله يفما جيده اليتيم من ذلّ 

يسألك رفع حاجته إىل هدى  سائالً  إىل اهلدى والعائل إىل الغنى فال تزجر مرارة حاجة الضاّل 

ك بجوده وكرمه ورمحته فاشكر نعمته ربّ  ما عندك نعمة أنعمها عليك نّ أأو معاش، ووجدت 

 .«بالتحديث هبا وال تسرتها

 ،ا اليتيم فال تقهرفأمّ »حني قال:  وال نجد مقاربة الطربيس حلرف الفاء هنا سلسًة وعرفّية،

ا فال تقهر ا مقام الرشط، فحصل أمّ تقهر اليتيم. ثم أقيم أمّ  ، فالءتقديره فمهام يكن من يش

 عىل الفاء، كراهة ألن تكون الفاء التي من شأهنا أن تكون متبعة شيئاً  فعولم املاليتيم، ثم قدّ 

ا، فتكون عىل خالف أصول الكالم، وإن كثر جتتمع يف اللفظ مع أمّ  ليف أوّ  فشيئاً 

 .«..كالمهم

وعليه، فنصوص سورة الضحى وإن مل تكن كليًّة وواضحة، بل منتزعة انتزاعًا كام رأينا مع 

، بيد أهّنا منطقيّة وقريبة لتعزيز حضور القاعدة الذهبّية يف النّص اإلسالمي، النّص التورايت
                                              

 .311: 20( امليزان يف تفسري القرآن 1)

 .381: 10( جممع البيان 2)



  

خاّصة يف ضوء عدم وجود أّي تقييد يف النّص بخصوصّية الطرف اآلخر من حيث االنتامء 

 الديني أو العرقي أو القومي أو املذهبي أو غري ذلك.

وهو أن يكون  القاعدة الذهبّية، لكّن ثّمة احتامل تفسْيي يمكنني طرحه هنا، يعيق استنتاج

التفريع بالفاء راجعًا إىل نوع  من الشكر هلل سبحانه، فاآليات ذّكرت النبّي بالنعم التي أنعم اهلل 

هبا عليه، ثم طلبت منه سلسلة من األمور، فكأهّنا تريد أن تقول له: لقد فعلنا معك كذا وكذا 

رين ذلك، فليس التفريع قائاًم بالرضورة عىل من نعمة  وخري، فاشكر اهلل وافعل أنت مع اآلخ

القاعدة الذهبّية، بل قد يقوم عىل الشكر، وما دام االحتامل مفتوحًا فال يمكن استنتاج أّن 

 جوهر العالقة بني اآليات الثالث األوىل واآليات الثالث الالحقة قائم  عىل القاعدة الذهبّية.

سن اخللق مع اليتيم والفقري  جوحًا؛لكّن هذا االحتامل التفسْيي ربام يبدو مر ألّن فكرة ح 

واجلاهل ليست مربوطة يف األخالق الدينّية بحصولنا عىل املال ورفع الفقر أو اليتم فينا، بل هلا 

تمي فأنا أفعل ذلك مع اليتامى، بل ألّن فعله معي يف تلك  طابع كيّل، فليس ألّن اهلل آواين حال ي 

السلوك املفرتض مع اليتامى والفقراء هو هذا، متامًا كام كانت احلال يفرض وعيًا عندي بأّن 

 احلال عندما استنطقنا النّص التورايت حول الغربة يف أرض مرص.

ا الَِّذيَن َآَمنُوا َأْنِفُقوا ِمْن َطيهبَاِت َما َكَسْبتُْم ﴿وهي قوله تبارك وتعاىل:  ـ آية اإلنفاق، 3 َ َيا َأُّيُّ

َّا َأْخَرْجنَا لَ  بِيَث ِمنُْه ُتنِْفُقوَن َوَلْسُتْم بَِآِخِذيِه إاِلَّ َأْن ُتْغِمُضوا فِيِه َومِم ُموا اْْلَ ُكْم ِمَن اأْلَْرِض َواَل َتَيمَّ

 (.267)البقرة:  ﴾َواْعَلُموا َأنَّ اَّللََّ َغنِيٌّ مَحِيٌد 

وا وأخرج اهلل فهذه اآلية تقوم عىل القاعدة الذهبّية؛ ألهّنا تطالب املؤمنني بأن ينفقوا مما كسب

هلم من األرض، وتقول هلم: ال تيّمموا، أي ال تطلبوا فيام تنفقون، النوع  الرديء من أموالكم، 

خترجونه وترتكون الطّيب اخلالص لكم، واحلال أّنكم ال تأخذون من اآلخرين هذا النوع إال 

أعطاكم بالغمز أو إال بالتساهل، فكيف ال ترضون ألنفسكم أن تأخذوا رديء املال لو 

 اآلخرون إّياه، ثم ترضون أن تعطوا رديئه يف اإلنفاق؟!

إّن نفس هذه املؤاخذة والعتاب ال ي فهامن إال يف سياق القاعدة الذهبّية وروحها، والتي 

تقول: إّن عليك أن تتعامل مع اآلخرين من املنطلق الذي حتّب أن يتعاملوا هم معك فيه، 

.وتركيز  النص هنا عىل اجلانب السلب  ي من القاعدة )=القاعدة الفضّية( واضح 

هذا وتذّكرنا هذه اآلية هنا بآية أخرى كأهّنا ت لمح ليشء فيها، دون أن تكون داّلًة عىل 



  

ْغِو يِف َأْياَمنُِكْم َوَلكِْن ُيَؤاِخُذُكْم باَِم ﴿القاعدة الذهبّية، وهي قوله تعاىل:  اَل ُيَؤاِخُذُكُم اَّللَُّ بِاللَّ

ْدُتُم ا ْم َأْو َعقَّ ةِ َمَساكنَِي ِمْن َأْوَسِط َما ُتْطِعُموَن َأْهلِيُكْم َأْو كِْسَوهُتُ اَرُتُه إِْطَعاُم َعَْشَ أْلَْياَمَن َفَكفَّ

ِريُر َرَقَبةٍ  كأّنه ييش بأّن ما تريد  «أوسط ما تطعمون أهليكم»(، فإّن التعبري بـ89)املائدة:  ﴾..حَتْ

يف االعتبار والقيمة مع الذي تنفقه أنت عىل أهلك دفعه لآلخرين، عليه أن يكون موازيًا 

 وأرستك.

َعِة َأْن ُيْؤُتوا ﴿حيث قال تعاىل:  ـ آية العفو والصفح، 4 َواَل َيْأَتِل ُأوُلو الَْفْضِل ِمنُْكْم َوالسَّ

بُّوَن َأْن َيْغِفَر اَّللَُّ َلُكْم ُأويِل اْلُقْرَبى َوامْلََساكنَِي َوامْلَُهاِجِريَن يِف َسبِيِل اَّللَِّ َوْليَْعُفوا َوْليَْصَفُح 
وا َأاَل حُتِ

 (.22)النور:  ﴾َواَّللَُّ َغُفوٌر َرِحيمٌ 

فقد ذهب بعض الباحثني املعارصين إىل داللة هذه اآلية عىل القاعدة الذهبّية من خالل أهّنا 

ذا ، وهختاطب اإلنسان: ألست  حتب أن يغفر اهلل لك؟ إذًا فاغفر لغريك واعف عنه واصفح

 ليس إال روح القاعدة الذهبيّة التي باتت متثل الكربى يف القياس حسب تعبري املنطقيّني.

، لكنّني أعتقد ـ وقد رفض باحثون آخرون هذا التفسري لآلية بتوضيح ال يبدو يل مفهوماً 

نى آخر ولعّله هو مراد الناقد ـ بأّن هذه اآلية ال عالقة هلا بالقاعدة الذهبّية؛ ألهّنا حتتمل مع

منفصل متامًا عن مناخ القاعدة، وذلك أّن اآلية تقول: اعفوا واصفحوا، فإّن اهلل يغفر للعافني، 

فاجلملة األخرية ليست للحّض والتربير من موقع ما أنتم حتّبون أن ي فعل اهلل بكم، بل من موقع 

غريك كام حتب أن أّن اهلل يغفر لكم لو عفوتم عن اآلخرين، فهناك فرق بني أن نقول: اعف  عن 

يعفو اهلل عنك، وبني أن نقول: اعف  عن غريك فإّن اهلل سيغفر لك إن عفوت عن اآلخرين، أال 

 حتّب أن يغفر اهلل لك؟ والصيغة الثانية ال تفيد القاعدة الذهبيّة، كام هو واضح.

ْم ُتَصلُّوَن َوَمَتى َوَقْفتُ »حيث يقول:  شبه هذه اآلية كالم املسيح الوارد يف إنجيل مرقس،ويُ 

ٌء لَِكْي َيْغِفَر َلُكْم َأْيضًا َأُبوُكُم  اَمَواِت َزالَّتُِكْم. الَِّذي يِف اَفاْغِفُروا إِْن َكاَن َلُكْم َعىَل َأَحٍد يَشْ لسَّ
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اَمَواِت َأْيضاً َزالَّتُِكمْ الَِّذي يِف اَوإِْن مَلْ َتْغِفُروا َأْنُتْم الَ َيْغِفْر َأُبوُكُم   .«لسَّ

ْحَسانُ ﴿وهي قوله تعاىل:  آية جزاء اإلحسان،ـ  5 )الرمحن:  ﴾َهْل َجَزاُء اإْلِْحَساِن إاِلَّ اإْلِ

(، حيث اعترب بعض الباحثني أهّنا تدّل عىل عمق وجدانّية القاعدة بحيث ب ني النّص 60

باملثل يف ، بينام خالف آخرون ـ وهو الصحيح ـ فاعتربوا أّن اآلية داّلة عىل مبدأ املقابلة عليها

، والالفت أّن املستدّل هبذه اآلية هنا يمّيز بنفسه يف موضع جمال اخلري، ال عىل القاعدة الذهبّية

متابعًا  !الحّق وبوضوح بني القاعدة الذهبّية وقاعدة املعاملة باملثل، داعيًا لعدم اخللط بينهام

 . ما طرح هريي غنسلر يف هذا املوضوع

ًة ِضَعاًفا َخاُفوا ﴿وهي قوله تعاىل:  ـ آية الذرّية، 6 يَّ َوْلَيْخَش الَِّذيَن َلْو َتَرُكوا ِمْن َخْلِفِهْم ُذره

 (.9)النساء:  ﴾َعَلْيِهْم َفْلَيتَُّقوا اَّللََّ َوْلَيُقوُلوا َقْواًل َسِديًدا

هذا ، وهي يف فهذه اآلية ـ وفقًا ملا ذهب إليه بعض  الباحثني ـ تؤّكد القاعدة الذهبّية

 األمر يف اآلية لويلّ  إنّ »التأكيد مبنية عىل بعض تفاسريها، من نوع ما ذكره الطربيس حني قال: 

، بحفظه، كام لو خاف عىل خملفيه إذا كانوا ضعافاً  مال اليتيم، يأمره بأداء األمانة فيه، والقيام

، فليفعل به ما من كان يف حجره يتيم :، فيكون معناهعباس أيضاً  أن يفعل هبم، عن ابن وأحّب 

 اهلل ته من بعده، وإىل هذا املعنى يؤول ما روي عن موسى بن جعفر قال: إنّ بذريّ  أن يفعل حيّب 

 «لو تركوا وليخش الذين» :أوعد يف مال اليتيم عقوبتني ثنتني أما إحدامها: فعقوبة الدنيا قوله

 .«..تامىته كام صنع هبؤالء اليقال: يعني بذلك ليخش أن أخلفه يف ذريّ  ،اآلية
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غري أّن فهم القاعدة من اآلية نفسها، برصف النظر عن الروايات، ال يبدو سهالً؛ ألهّنا ال 

 تقحم بنفسها موضوع املقارنة بني اليتيم واالبن.

ْبُتْم يِف َسبِيِل اَّللَِّ َفَتبَ ﴿حيث قال تعاىل:  ـ آية إلقاء السالم، 7 ا الَِّذيَن َآَمنُوا إَِذا رَضَ َ يَّنُوا َيا َأُّيُّ

ْنَيا َفِعنَْد اَّللَِّ َياِة الدُّ اَلَم َلْسَت ُمْؤِمنًا َتْبتَُغوَن َعَرَض احْلَ  َمَغانُِم َكثَِْيٌة َواَل َتُقوُلوا ملَِْن َأْلَقى إَِلْيُكُم السَّ

 (.94)النساء:  ﴾َمُلوَن َخبًِْياَكَذلَِك ُكنُْتْم ِمْن َقْبُل َفَمنَّ اَّللَُّ َعَلْيُكْم َفَتَبيَّنُوا إِنَّ اَّللََّ َكاَن باَِم َتعْ 

إّن هذه اآلية تقوم أيضًا، وفقًا لبعض تفاسريها، عىل فكرة القاعدة الذهبيّة؛ ألهّنا تقول 

للمؤمنني بأّنكم يف بداية إيامنكم كنتم آمنتم بأفواهكم وليس بقلوبكم، فحقنتم بذلك دمكم، 

، وهذا يعني أّن الفكرة س بمؤمن؟!فلامذا تقتلون من يلقي إليكم السالم وتتهمونه بأّنه لي

 قائمة عىل املقارنة بني الذات واآلخر.

إىل اجلملة األسبق، مع أّنه من املحتمل  «كنتم من قبل»: وهذا الفهم مبنيٌّ عىل إرجاع مجلة

جّدًا أن ترجع إىل اجلملة السابقة، وهي إّنكم كنتم تريدون عرض الدنيا وتطلبونه قبل جميء 

 تعاىل أنقذكم من هذا، فال تعودوا إليه، وهذا ما ذهب إليه بعض  آخر من اإلسالم، واهلل

 .املفرّسين

هذا، وثّمة آيات عديدة أخرى حاول بعض الباحثني استحضارها هنا، لكنّها واضحة يف 

 .نظري يف التكّلف، فال حاجة إلطالة الكالم فيها، فلرتاجع

وجودة بدرجٍة ما يف البناء األخالقي يف النّص وِبذا نستنتج أّن روح القاعدة الذهبّية م

، تكشف عن اجلانب اإلجيايب من القاعدة، بينام يف 5ـ  4ـ  2ـ  1وأهّنا يف النصوص  القرآين،

، تكشف عن اجلانب السلبي، وحيث إّن عمدة اآليات التي نجد القاعدة 7ـ  6ـ  3النصوص 

اآلية األوىل حول التطفيف، فهذا يعني أّن ، يليها 3ـ  2الذهبّية متجلّيًة فيها هي اآليات: 

 القاعدة الذهبية بشّقيها اإلجيايب والسلبي كانت حارضة بني سطور النّص القرآين.

                                              
؛ ونسبه الرازي إىل 5: 11؛ والتفسري الكبري 410: 2؛ والتفسري الكاشف 555: 1( انظر: الزخمرشي 1)

 أكثر املفرّسين وإن مل يرتضه.
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 ، بيان وتأييدثانيًا: املرجعّية احلديثّية

عىل غرار النّص القرآين، ثّمة العديد من نصوص السنّة الرشيفة املحكية يف مصادر احلديث 

 كنها أن تتصل بالقاعدة الذهبّية، ونحن نذكر بعضها باختصار:عند املسلمني، يم

وهي من أهّم النصوص هنا  لولده احلسن،× احلديث األّول: وصّية اإلمام عيل

ك  »وأوضحها داللًة، وقد جاء فيها:  رْيِ نْي  غ  ْين ك  وب  انًا فِيام  ب  ك  ِميز  ْل ن ْفس  ن يَّ اْجع  ا ب  أ ْحبِْب  ،ي  ف 

ا  ك  م  رْيِ بُّ لِن ْفِسك  لِغ 
ِ ه هل  ا ،حت  ْكر  ا ت  ه م  ه ل  ْظل م   ،واْكر  بُّ أ ْن ت 

ِ ام  ال  حت  ْظلِْم ك  بُّ  ،وال  ت 
ِ ام  حت  وأ ْحِسْن ك 

يْك   ن  إِل  ْس  ك   ،أ ْن حي  رْيِ ه ِمْن غ  ْست ْقبِح  ا ت  اه هل  ْم  ،واْست ْقبِْح ِمْن ن ْفِسك  م  ْرض  واْرض  ِمن  النَّاِس باِم  ت 

ْعل م   ،ْفِسك  ِمْن ن   ا ت  ْعل م  وإِْن ق لَّ م  ا ال  ت  ْل م  ق  ال  ل ك   ،وال  ت  ق  بُّ أ ْن ي 
ِ ا ال  حت  ْل م  ق   .«وال  ت 

والداللة واضحة للغاية والنص عاّم ال خيتّص بالعالقات بني املؤمنني، بل املعيار فيها 

صعبًا، لكنّها تصلح  واضح جدًا، وثبوت وجود هذا املقطع يف طريق  أو سند  معترب يبدو

 للتأييد.

ه »، أّنه قال: ×ما ورد عن أمري املؤمنني احلديث الثاين: ه  ْكر  ا ت  بًا لِن ْفِسك  اْجتِن اب  م  اك  أ د  ف  ك 

ك   رْيِ ، «لنفسك ما كرهته لغريك كفى بك أدباً »، ويف كنز الفوائد للكراجكي جاء: «ِمْن غ 

 .«ما تكرهه لغريك ]اجتناب[لنفسك  أدباً  وكفاك»ويف كايف الكليني جاء: 

والرواية يصعب إثباهتا من حيث معايري الصنعة احلديثّية والرجالّية؛ الفتقادها لسند  معترب، 

بام يف ذلك سند الكليني يف روضة الكايف الضعيف بعمرو بن شمر الكذاب، لكّن العالمة 

ورفعة معانيها  )ا(ة مبانيهخبار قوّ هذه األ لكنّ »املجليس قال ـ بعد توصيف اخلرب بالضعيف ـ: 

 هذه اخلطبة من اخلطب املشهورة عنه صلوات اهلل مع أنّ  ،وال حتتاج إىل سند   ،تهاتشهد بصحّ 

 .«عليه

                                              
، عن 164؛ ونقلها ابن طاووس بأسانيد يف كشف املحّجة: 74؛ وحتف العقول: 397( هنج البالغة: 1)

 ب الرسائل للشيخ الكليني وغريه.كتا

 .97؛ وحتف العقول: 548( هنج البالغة: 2)

 .34( كنز الفوائد: 3)

 .22: 8( الكليني، الكايف 4)

 .35: 25( املجليس، مرآة العقول 5)



  

وبرصف النظر عن موضوع اإلثبات الصدوري هلذا احلديث، وكالم املجليس غري مقنع 

، ثّمة مشكلة يف الداللة؛ وذلك أّن هذا احلديث يمكن أن ينفع القاعدة الذهبّية يف  وغري كاف 

صيغته األوىل فقط عىل أبعد تقدير؛ ألّنه يف الصيغة الثانية والثالثة حيتمل جدًا أن يكون املراد 

منه واملقصود هو أّن ما تراه يصدر من اآلخرين ـ برصف النظر عن كونه جتاهك أو جتاه أّي 

جتده مستقبحًا، فالتفت إىل أّن صدوره أحد أو من دون كونه موّجهًا ألحد عىل اإلطالق ـ و

منك سيكون مستقبحًا أيضًا، فحاول أن تكتشف قبح ما تفعل من خالل رؤية قبح الفعل يف 

نفسه عندما يصدر من اآلخرين، حتى لو مل يصدر منهم جتاهك يشء، ومن ثّم فاحلديث يريد 

ح السلوك الذي تقوم أنت به أن يرشد آلليّة عمل تربوّية للنفس، وهي أّنك قد ال تلتفت إىل قب

إال عندما ترى هذا السلوك بعينه يصدر من اآلخرين، فاجعل رؤيتك لصورة وقيمة الفعل من 

حيث صدوره من اآلخرين بمثابة طريق لتأديب نفسك وتنبيهها، وهبذا ال أجد هلذا احلديث 

 .أّي عالقة بالقاعدة الذهبّية، خالفًا ملا تصّوره بعض  الباحثني هنا

بل حتى الصيغة األوىل للحديث وهي الفاقدة للسند، يمكن فهمها أيضًا يف السياق نفسه، 

 وهبذا ال يكون هذا احلديث ذا صلة بالقاعدة الذهبّية.

التواضع أن »قال: قال:  ،×عن أيب احلسن الرضا احلسن بن اجلهم،احلديث الثالث: خرب 

التواضع الذي إذا فعله  ل: قلت: ما حدّ آخر قا ويف حديث   .«عطاهأن ت   تعطي الناس ما حتّب 

التواضع درجات منها أن يعرف املرء قدر نفسه فينزهلا منزلتها »فقال:  ؟العبد كان متواضعاً 

 .«..أن يأيت إىل أحد إال مثل ما يؤتى إليه بقلب سليم، ال حيّب 

ابه ال واحلديث من حيث السند مرسل، إال إذا قيل بأّن رواية الربقي عن عّدة من أصح

يمكن أن ال يكون فيهم الثقة، وداللة احلديث واضحة يف أهّنا تقوم وحتكي عن القاعدة 

 الذهبّية.

وهذا احلديث يمكن أن يساعد يف استحضار خمتلف نصوص التواضع؛ لتكون القاعدة 

من الذهبية جتّليًا للتواضع بالفهم العقالئي والعريف واألخالقي؛ إذ احلديث ما دام يبنّي يل أّن 

التواضع إعطاء الناس ما حتّب أن ت عطاه منهم، فال جتعل نفسك فوق الناس فتطلب منهم ما ال 
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تعطيهم، وكأّنك فوقهم لك عليهم ما ليس هلم عليك؛ فهذا خالف التواضع، وما دام األمر 

كذلك فهذا احلديث يفرّس يل التواضع يف بعض جتّلياته، ومن ثم فبضّمه إىل خمتلف نصوص 

اآلمرة به واحلاثة عليه، نتمّكن من اعتبار خمتلف نصوص التواضع داّلًة ـ بربكة هذا التواضع 

احلديث ـ عىل القاعدة الذهبيّة؛ ألهّنا حتمل نوعًا من التواضع جتاه اآلخرين أو فقل من عدم 

 التكرّب وإحساس التاميز عنهم.

باعتبارها ترشد  ولعّل بإمكاننا أن نفتح عالقة مبارشة مع نصوص احلّث عىل التواضع

 لروح القاعدة الذهبيّة؛ إذ القاعدة حتتوي نوعًا من التواضع، وعكسها نوع من التكرّب.

 ،×قال: سمعت أبا عبد اهلل )أِّب اجلارود(، أِّب املنذر جارود احلديث الرابع: معتربة

إال رضيت هلم  ءمن نفسك حتى ال ترىض بيش د األعامل ثالثة: إنصاف الناسسيّ »يقول: 

قال: كتب ]بعض[  ،«األخ»، لكنّها خاّصة بعنوان عىل بن أعنيعبد األومثله معتربة  .«..همثل

املسلم عىل أخيه،  وأمروين أن أسأله عن حّق ، عن أشياء ×أصحابنا يسألون أبا عبد اهلل

 أخاف أن تكفروا، إيّن »فقلت: سألتك فلم جتبني؟ فقال: ، عهفسألته فلم جيبني، فلام جئت ألودّ 

: إنصاف املرء من نفسه حتى ال يرىض ألخيه من ثالثاً  ما افرتض اهلل عىل خلقه من أشدّ  إنّ 

 .«..حال األخ يف املال، وذكر اهلل عىل كّل  ومؤاساة نفسه إال بام يرىض لنفسه منه،

والنصوص يف احلّض عىل إنصاف الناس من نفسك عديدة وردت يف مصادر الفريقني، 

 .فلرتاجع

وهو يريد بعض ، ‘قال: جاء أعرايب إىل النبّي  ،أِّب البالدس: مرفوعة احلديث اْلام

ما »ة، فقال: به اجلنّ  أدخل مني عمالً علّ  ،فقال: يا رسول اهلل ،راحلته زِ رْ غ  غزواته، فأخذ بِ 

 الناس إليك فال تأته إليهم، خّل  وما كرهت أن يأتيه ،أحببت أن يأتيه الناس إليك فأته إليهم

 .. وشبيهه ورد يف مصادر أهل السنّة«سبيل الراحلة
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 والداللة واضحة، والسند ضعيف.

قال:  ،×عن أيب عبد اهلل ،وحمّمد بن قيس/يعقوب بن شعيباحلديث السادس: خرب 

؟ وما هنّ   سأمجع لك الكالم يف أربع كلامت، قال: يا رّب إيّن  ×:إىل آدم وجّل  أوحى اهلل عزّ »

يا  قال: ،يام بيني وبينك وواحدة فيام بينك وبني الناسواحدة يل وواحدة لك وواحدة ف قال:

ا التي بينك وبني الناس فرتىض للناس ما ترىض وأمّ ..، قال: يل حتى أعلمهنّ  بينهنّ  رّب 

 .«وتكره هلم ما تكره لنفسك لنفسك

ه، عن عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن جدّ  عبد اَّلل بن بكر املرادي،احلديث السابع: خرب 

رض للناس ايا شيخ،  »..أّنه قال:  ×مري املؤمننييف حديث أل، ني عليهم السالماحلس عيل بن

 .«أن يؤتى إليك ما ترىض لنفسك، وأت إىل الناس ما حتّب 

، أّنه قال:  احلديث الثامن: رسول قال خرب عبد اهلل بن عمرو بن العاص، يف حديث 

ته وهو يؤمن باهلل واليوم نة فلتأته منيّ النار ويدخل اجل زحزح عنن ي  أ فمن أحّب  ..»‘: اهلل

 .«..ن يؤتى إليهأ الناس الذي حيّب  إىل وليأِت  ،اآلخر

 اهلل عليه هذا من جوامع كلمه صىّل »وقد عّلق اإلمام النووي عىل هذا املقطع، فقال: 

مع  اإلنسان يلزم أن ال يفعل وأنّ ، ة فينبغي االعتناء هباوهذه قاعدة مهمّ  ،وبديع حكمه، وسلم

 . وكأّن النووي يقّرر القاعدة الذهبّية عرب هذا احلديث.«أن يفعلوه معه الناس إال ما حيّب 

للناس ما ترىض  وارض   »..‘: رسول اهلل :قال :قال ،أِّب هريرة احلديث التاسع: خرب

 .«مسلامً  لنفسك تكن

كرهته لنفسك  ما ،يا عيلّ »أّنه قال: ‘ عن النبّي  احلديث العارش: مرسل حتف العقول،
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يف عدلك،  يف حكمك، مقسطاً  عادالً  وما أحببته لنفسك فأحببه ألخيك، تكن ،كره لغريكاف

 .«..األرض يف صدور أهل يف أهل السامء، مودوداً  اً حمبّ 

 وميزة هذا احلديث أّنه يربط بني القاعدة وإقامة العدل.

ـ يف  قال، ×الصادّق عن  ،أمحد بن حممد بن َييىاحلديث احلادي عْش: املرسل إىل 

جتارتك، وال تغبن  يكون يف عليك بصدق اللسان يف حديثك، وال تكتم عيباً » :حديث ـ

 .«..وخذه لنفسك، وأعط احلّق  غبنه ربا، وال ترض للناس إال ما ترضاه فإنّ  املسرتسل

 به املرأة فينظر إىل الرجل مترّ : ×للصادقأّنه قال  ،بصْي أِّباحلديث الثاين عْش: خرب 

ما  للناس فارض  »قلت: ال، قال:  «نظر إىل أهله وذات قرابته؟أحدكم أن ي   رّس أي  »قال: ، خلفها

 .«ترضاه لنفسك

 ..»عنهم عليهم السالم، فيام قاله اهلل لعيسى:  احلديث الثالث عْش: خرب عيل بن أسباط،

 .«..أن يصنع بك فال تصنعه بغريك حتّب  وما ال

ن أ»: قال ؟يامنأفضل اإل عن‘ ه سأل النبيَّ نّ أ ،معاذ بن أنس احلديث الرابع عْش: خرب

 ن حتّب أو» :قال ؟يا رسول اهلل وماذا :قال ،«وتعمل لسانك يف ذكر اهلل ،هلل وتبغض هلل حتّب 

 .«وتكره هلم ما تكره لنفسك ،لنفسك للناس ما حتّب 

قرأت يف كتاب »قال:  عن أيب عبد اهلل، عن أبيه، خرب طلحة بن زيد،احلديث اْلامس عْش: 

كتب بني املهاجرين واألنصار ومن حلق هبم من أهل يثرب: أّن ‘ أّن رسول اهلل× عيلّ 

 .« اجلاّر كالنفس غري مضاّر وال آثم، وحرمة اجلاّر عىل اجلار كحرمة أّمه وأبيه..

احلديث األخري أّنه ناظر للجانب الواقعي ال للجانب من السيد اخلوئي وقد فهم 

                                              
 .14( حتف العقول: 1)

 .161ـ  160( ابن طاووس، فتح األبواب: 2)

 .19: 4( كتاب من ال حيرضه الفقيه 3)

 .499؛ وحتف العقول: 611؛ وأمايل الصدوق: 138: 8( الكايف 4)

 .89: 1 ( جممع الزوائد5)

: 2؛ وانظر: سرية ابن هشام 146: 7، و141: 6؛ وهتذيب األحكام 292، 31: 5، و666: 2( الكايف 6)
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يعي، بمعنى أّنه يريد أن يقول بأّن اإلنسان يف العادة ال يرّض نفسه، فكذلك ينبغي أن ال الترش

 .يرّض جاره. وقد عارضه السيد فضل اهلل بأّن املتكّلم ينظر هنا بام هو مرّشع

إال أّن اإلنصاف أّنه إذا مل يصّح تفسْي السيّد اْلوئي هنا، فإّن تفسْي السيّد فضل اَّلل غْي 

فحتى لو كان املتكّلم يف مقام البيان الترشيعي، فإّن استخدام هذه التعابري  ن احلديث؛ظاهر م

يظّل ممكنًا؛ إذ اهلدف من هذا التعبري أّنه حيث ال ت لحق أنت الرضر بنفسك عادًة، وهيّمك أن ال 

ية تترّضر، هلذا عليك التفكري بجارك بنفس الطريقة التي تفّكر فيها بنفسك، فتكون هذه الروا

، وكأّن الرواية تستخدم نوعًا من االعتبار األديب ادة القاعدة األخالقّية الذهبيّةقريبة جدًا من إف

 اهلادف إليقاع التأثري النفيس عىل املتلّقي.

ويشهد لذلك أّن اجلملة الالحقة قالت بأّن حرمة اجلار كحرمة األّم واألب، وهو واضح يف 

مثابة األّم واألب، األمر الذي يدفع املتلّقي للتعامل باهتامم  أنه يريد رفع مستوى اجلاّر ليكون ب

عال  معه، فلو مل يكن األمر مراعيًا لنوع من االعتبار األديب أو القاعدة الذهبّية للزم القول بأّن 

 الرواية ظاهرة يف إثبات متام حقوق األم واألب للجاّر!

، وكثري منها ورد يف مصادر الشيعة غري ذلك من األحاديث التي غالبها ضعيف اإلسنادإىل 

 .ومل نجده يف مصادر أهل السنّة

ومل نستعرض النصوص اخلاّصة بتطبيق القاعدة داخل املّلة وبني املسلمني واملؤمنني؛ ألّننا 

هنا بحاجة لتكريسها بوصفها قاعدة عاّمة، وإال فكوهنا قاعدة داخل ـ مذهبّية أو داخل ـ دينّية، 

يف بني نصوص القاعدة الذهبّية يف دائرة األخّوة الدينيّة وبينها يف الدائرة . وال تناأمر  واضح

اإلنسانّية العاّمة؛ ألهّنام من قبيل املثبت ني اللذين ال يتعارضان، كام تقّرر يف علم أصول الفقه 

 .، ويكون ذكر األخّوة الدينّية أحيانًا ملزيد تأكيد  عليها ال أكثراإلسالمي

                                              
؛ ومصباح 521: 3؛ ودراسات يف علم األصول 566ـ  565: 3( راجع: اخلوئي، اهلداية يف األصول 1)

: 24، و450: 18؛ وفقه الصادق 507: 3؛ والروحاين، زبدة األصول 551ـ  548: 2األصول 

؛ والسيفي 166ـ  165؛ وفضل اهلل، قاعدة ال رضر وال رضار: 45؛ والنراقي، عوائد األّيام: 101

؛ وحمّمد باقر اخلالّص، رفع الغرر عن قاعدة ال 61املازندراين، دليل حترير الوسيلة )إحياء املوات(: 

 .8رضر: 



  

، 14ـ  11ـ  10ـ  6ـ  5ـ  4ـ  1صوص السنّة واحلديث بعضها مثل: وقد الحظنا أّن ن

، يشري هلا يف اجلانب السلبي فقط، أّما 15ـ  13ـ  2يشري للقاعدة بجانبيها، بينام احلديث: 

، فاإلشارة فيها مقترصة عىل اجلانب اإلجيايب. وهبذا يمتاز 12ـ  9ـ  8ـ  7ـ  3األحاديث: 

رآين يف اشتامله عىل الصيغة اجلامعة للحديث يف موضع  واحد النّص احلديثي عن النّص الق

 مشريًا للسلب واإلجياب معًا يف احلديث نفسه يف الوقت عينه.

بمعنى أهّنا تفرتض يف اإلنسان  إّن جمموع هذه النصوص يقوم عىل مبدأ التخّيل األخالقي،

ضا والكراهية لو حصل معه أن يتصّور ما الذي تكون عليه حالته النفسّية والوجدانّية يف الر

املوقف الفالين، ثم يقوم برتتيب النتائج األخالقّية عىل احلالة املنطبعة يف ذاته نتيجة هذا 

 التخّيل، وهذا واضح يف ثنايا مفروضات هذه النصوص مجيعها.

 نتيجة البحث يف أصل ثبوت القاعدة الذهبّية

أّننا ملسناها بني  حول هذه القاعدةوالنتيجة املبارشة للبحث يف مصادر النّص اإلسالمي 

سطور النّص القرآين، وكانت أوضح يف نّص السنّة؛ لكّن إثباهتا عرب نّص السنّة بطريق  معلوم 

الصدور أو مطمأّن بصدوره بنحو كيّل أوسع من الداخل الديني يبدو يل صعبًا، إال عىل قاعدة 

صوص القرآنية واحلديثّية إىل بعضها يمكنه التسامح يف أدّلة السنن، من هنا يبدو يل أّن ضّم الن

أن يساعد يف تكوين مبدئي للقاعدة؛ لكنّه غري واضح يف مديات اإلخالص هلا من حيث 

السعة؛ بمعنى أّننا ال نعلم نصوصًا قاطعة ذات قدرة مرجعيّة يمكنها أن تكون مستندًا عاّمًا لنا 

قانونّية صارمة، بيد أّن وجدانّية القاعدة يف االعتامد عليها لكي نخرج منها بنتائج أخالقّية و

أخالقّيًا وعاملّيتها، ومن ثّم إشارة النصوص إليها أو ابتناء بعض التطبيقات عليها، يمثل نوعًا 

ر،  من اإلقرار بروح القاعدة، دون أن تتعاىل عن التخصيص واالستثناءات نتيجة اعتبارات ا خ 

 ثبات حتى ال نبالغ يف األمر.وهبذا نقبل هبا مع نوع من التواضع يف اإل

 القاعدة الذهبّية، احلدود واملعامل والتساؤالت واإلشكالّيات

، ومن ثم فهي إشكالّيات ترجع يف عمقها لنقد ثّمة تساؤالت قد حتوم حول هذه القاعدة

                                              
م(، 1855اإليامين سورين كريكجارد ) ( ال بأس أن نشري هنا إىل أّن املزاج الذي طرحه الفيلسوف1)
 



  

النّص الديني )التورايت ـ اإلنجييل ـ القرآين واحلديثي(، بعد فرض داللة هذا النّص عليها، 

ذا فنحن معنيّون هبا جّدًا هنا. كام وهناك بعض األسئلة التي تتصل هبذه القاعدة تنفعنا يف وهل

 استجالء معاملها وحدودها ودورها، خاّصة يف موضوع بحثنا.

 وأهّم هذه اإلشكالّيات واالستفهامات هو اآليت:

 أ ـ القاعدة ومشكلة معيارّية الرغبة الفردّية )معضل االحنراف الرغبوي(
هذه القاعدة جتعل رغبة اإلنسان فيام هو لنفسه معيارًا، ومن ثّم فحيث إهّنا جمّرد إطار،  إنّ 

فمن املمكن أن يرغب اإلنسان يف رذيلة أخالقّية أن ت فعل معه ويفعلها مع غريه، مثل الزنا 

والشذوذ اجلنيس، أو حتى ممارسة العنف ضّد اآلخرين لو كان حمّقًا، فبعض الناس اليوم يرى 

 ممارسة اآلخرين للعنف والقهر والتغّلب والتدّخل ليس يف حّد ذاته سلبّيًا، وإّنام هو سلبّي أنّ 

من حيث إهّنم ليسوا عىل حّق، وهلذا يعترب أّن من األخالقّية له أن يقوم بذلك انطالقًا من كونه 

 هو عىل حّق، وهو يقبل هلم ذلك لو كانوا عىل حّق.

ال تقف عند حدود اجلانب اإلجيايب من القاعدة كام ربام وأمثلة هذا املوضوع كثرية، بل 

، بل تتعّدى للجانب السلبي، فمثاًل أنا أكره أن يوّجهني شخص تصّور بعض الباحثني

توجيهًا أخالقّيًا أو يأمرين باملعروف وينهاين عن املنكر، فهل معنى ذلك أّن عيّل أن ال أفعل 

لوه معي؟ فكيف يمكن هلذه القاعدة املفّرغة من ذلك جتاه اآلخرين؛ ألّنني أكره أن يفع

املضمون األخالقي أن تكون حاميًة للقيم األخالقّية نفسها؟! أال يوجب ذلك هدرها للقيم 

 وجعلها القيم األخالقّية تابعة مليول األفراد؟!

وخالصة اإلشكالّية أّن هذه القاعدة ال تراعي حالة انحراف الفرد نفسه يف ذهنه وأخالقه 

 زاجه الوجداين، وهي حالة البّد من مالحظتها يف التعامل مع الناس.وم

 ثّمة أكثر من حماولة للخروج من هذه اإلشكالّية:

                                                                                                                     
يتضّمن مالحظات نقدّية عىل فكرة حّب الذات وحّب اجلار، وهي مالحظات ربام تكون شّكلت نواة  

 بعض املطالعات النقدّية عىل القاعدة الذهبّية، وملزيد اّطالع راجع: 

 Evans, C. Stephen, Kierkegaard's Ethic of Love  :Divine Commands and Moral 

Obligations, (Oxford: Oxford University Press), 2004, pp 180 – 185. 
 .25: 46ـ  45( انظر: حسن إسالمي، قاعدة زّرين در حديث واخالق، جمّلة علوم حديث، العدد 1)



  

ما طرحه بعض الباحثني املعارصين، من أّن هذه النصوص الدينّية تتعامل مع خماطب  أّوالً:

فهي ختاطب املسلم املتدّين مفرتض سلفًا أّنه يتجه لتنزيل السلوك األخالقي يف حياته الفردّية، 

أو املسيحي املؤمن، ومن ثّم فهي تفرتضه قد جتاوز هذه اإلشكالّية يف مرحلته الذاتّية 

الشخصيّة، ومن هنا حّق له تطبيق ذلك عىل عالقاته االجتامعّية باآلخر. ومن هنا وجدنا يف 

 .لسامع عىل ذلكبعض النصوص التعقيب بأمثلة مصداقّية أخالقّية هلذا األمر؛ تنبيهًا ل

ما أجده اجلواب الصحيح للخروج من هذه اإلشكالّية، وعليه يصلح اجلواب األّول،  ثانيًا:

وهو أّن هذه النصوص بصدد وضع معيار يف تصحيح العالقة مع اآلخرين، وليست بصدد 

معيار ما ينبغي لإلنسان أن حيّب أو يكره، ومن ثم فهي حمكومة وخاضعة لسلطة النصوص 

القّية األخرى التي توّجه رغبات اإلنسان وميوله األخالقّية، فكأّن تلك النصوص األخ

بنى عليها الرغبات الفردّية، وبعد افرتاض  األخالقّية والقواعد بمثابة القاعدة التحتّية التي ت 

بة حتّققها تأيت مرحلة بناء العالقة مع اآلخرين عىل أساس تلك امليول األخالقّية والفردّية املهذَّ 

 هذه املّرة.

بمعناها الرائج يف أصول الفقه ـ وهذا لعّله شكل  من أشكال تطبيق نظرّية احلكومة 

عىل موضوع بحثنا؛ فأنت تقول لشخص: أحبب لزيد ما حتّبه لنفسك، ثم تقول  ـ اإلسالمي

له: أحبب لنفسك كذا وال حتّب لنفسك كذا، ومن الواضح هنا أّن القواعد األخالقّية ال يمكن 

أن نفهمها منفصلًة عن بعضها، بل هي يف سياق توليد منظومة متامسكة ـ وقاعدة  واحدة ال 

تشّكل بنفسها منظومة ـ ومن ثم فنصوص تعيني األخالقّيات الفردّية والرغبوية متثل الطابق 

السفيل للرتبية األخالقّية، والذي تنبني عليه سائر الطوابق التي منها القاعدة الذهبّية، وهذا 

معنى أّن القاعدة الذهبّية تفرتض السالمة الذاتية يف الفرد، وتريد فقط أن تؤّكد عىل مبدأ 

 اإلنصاف والعدالة يف التعامل مع اآلخرين، وليس فيها إطالق لغري ذلك.

وهبذا تكون نصوص البناء األخالقي بمثابة املوضوع لنصوص القاعدة الذهبّية أو هي 

فلنقل ـ بتعبري علامء أصول الفقه ـ: إهّنا أشبه بالتي تنّقح موضوع متقّدمة عليها يف الرتبة، أو 

                                              
؛ وشيوابور واخباري، تاماليت در 194ـ  192( انظر: غنسلر، در آمدي جديد به فلسفه اخالق: 1)

؛ وحسن إسالمي، قاعدة زّرين 77ـ  72: 24نون زرين..، جمّلة بجوهشنامه اخالق، العدد كاربرد قا

 .25: 46ـ  45در حديث واخالق، جمّلة علوم حديث، العدد 



  

 القاعدة الذهبّية.

 ب ـ القاعدة ومشكلة جتاهل الفوارق البشرّية يف احلّب والكراهة

إّن هذه القاعدة ال حترتم أو ال تلتفت إىل الفوارق القائمة بني البرش يف اختالف نظرهتم 

ختالف ميوهلم فيام حيّبون وفيام يكرهون، ومن ثّم فقد حيّب للسلوك املحبوب واملبغوض، بل ال

شخص شيئًا لنفسه لكّن اآلخر يكرهه، والعكس صحيح، برصف النظر عن االنحراف 

األخالقي يف احلّب والكراهة هنا، عىل عكس اإلشكالّية السابقة، فكيف يمكن فهم هذه 

 معًا؟!القاعدة يف ا فق االختالف البرشي يف امليول والقناعات 

 ولكنّني أعتقد بأّن هذه اإلشكاليات يمكن رصدها من جهتني:

فقد حتّب شيئًا يكرهه اآلخر، وهذه اجلهة قابلة  أ ـ جهة تنّوع امليول الطبيعّية بني البْش،

للحّل؛ وذلك أّن القاعدة الذهبّية بنفسها تصلح حالً هنا؛ ألّنك ال حتّب أن يسلك معك 

هم وخمالف لرغباتك وما حتّب، ومن ثّم فالقاعدة الذهبّية تدعوك اآلخرون ما هو مطابق ملحبّت

ملامرسة األمر عينه مع اآلخرين، أي إذا كان اآلخرون يكرهون سلوكًا معّينًا وأنت حتبّه حبًا 

شديدًا وكان السلوك أخالقّيًا بذاته غري رذيل، ففي هذه احلال ال ت طبَّق القاعدة  فقط عىل 

س معك سلوك غري  السلوك نفسه، بل تطبّق عىل احلالة، واملراد باحلالة هنا هو: كراهتك أن يامر 

رذيل لكنّه حمبوب لغريك ومكروه لك عىل نحو امليل والرغبة والطبع، ومن ثم فعليك أن تكره 

 ممارستك هلذا السلوك يف حّق الطرف اآلخر.

 رص خارجي.وهبذا تكون القاعدة الذهبّية قد قيّدت نفسها بنفسها بال حاجة إىل عن

فإذا أخذنا تطبيق القاعدة الذهبّية يف جمال تنّوع األديان  ب ـ جهة تنّوع القناعات واألفكار،

والثقافات واحلضارات، فهذا يعني أّن أبناء هذه األديان والثقافات خيتلفون فيام بينهم يف 

يراه املسلم غري القناعات األخالقّية نفسها، فقد يتصّور املسيحي سلوكًا ما أخالقّيًا بينام 

أخالقي من وجهة نظر دينّية، وقد يتصّور الغريب سلوكًا ما أخالقّيًا بينام يراه املرشقي غري 

 .أخالقي من وجهة حضارّية أو ثقافّية أو عرفّية

ويف هذه احلال نقف أمام مشكلة إضافّية عميقة، وهي تعارض القاعدة الذهبّية مع قاعدة 

واحد  منّا مسؤول عن اآلخرين وهيّمه مصلحتهم، وهو مع سائر  فكّل  املسؤولّية اإلنسانّية،



  

أفراد البرش كاجلسم الواحد، فإذا رأى سلوكًا يعتربه هو مدّمرًا غري أخالقي فعليه ـ من موقع 

اإلحساس باملسؤولّية اإلنسانّية ـ أن يسعى ملساعدة اآلخرين يف التخّلص منه، فإذا اصطدمت 

ين املختلفة، فهذا يعني أّن القاعدة الذهبّية سوف تفرض عليه هذه املساعدة بقناعات اآلخر

التخيّل عن إحساسه جتاه اآلخرين، ودينيًا ستفرض عليه التخيّل عن فريضة األمر باملعروف 

والنهي عن املنكر، وهنا مكمن الفرق بني جهة تنّوع امليول وجهة تنّوع القناعات، وهو الذي 

 .دعانا للتمييز بني احلالتني هنا

وإذا أردنا احلديث من زاوية خارج ـ دينيّة، فإّن القاعدة الذهبّية واإلحساس اإلنساين 

يفرضان معًا التدّخل إلنقاذ اآلخرين من اهلبوط واخلسارة، لكن بمستوى ال يكون هذا 

التدّخل قهرّيًا؛ ألّن التدّخل القهري مبغوض  للفرد فينبغي أن يبغض سلوكه جتاه اآلخرين، 

 إىل قاعدة اإلحساس باآلخرين دون فرض. وهبذا نصل

لكن من الناحية الداخل ـ دينّية علينا مراجعة النصوص لنرى مديات قبوهلا بالقاعدة 

الذهبّية يف حاالت من هذا النوع، والذي نالحظه أّن النصوص ال تقبل بكلّية القاعدة بام 

ريضة األمر باملعروف والنهي عن يقّدمها عىل املسؤولّية األخالقّية تبعًا لقناعة كّل فرد، فف

املنكر ـ بمعناها العام واخلاّص ـ واضحة يف النّص اإلسالمي يف قّوهتا ال تستطيع نصوص 

القاعدة الذهبيّة أن تقاومها، ومن ثم تصلح استثناًء منها، وإذا قلت يل بأّن هذا لن يوقع 

بدو عليه أّنه يرى أولوّيًة التفاهم اإلنساين الكامل فإّن اجلواب هو أّن النّص اإلسالمي ي

 للصالح عىل التفاهم يف بعض احلاالت عىل األقّل.

بل هذه املشكلة موجودة يف مجيع قوانني العامل العقابّية واجلزائيّة واجلنائّية واإللزامّية، واحلّل 

الذي نختاره هناك يكون هو احلّل هنا، وربام هبذا تتحد القراءة اخلارج ـ دينيّة مع القراءة 

 الداخل ـ دينّية.

 «الديين اآلخرفقه »ج ـ القاعدة بني العالقات العاّمة والفردّية، ودورها يف 

هل تقوم هذه القاعدة بتأطري العالقات الفردّية فقط أو أهّنا متتّد للعالقات بني اجلامعات 

 والتيارات والدول واملجتمعات واألمم والشعوب؟



  

القرآن الكريم والسنّة الرشيفة والكتاب املقّدس  يبدو من الكثري من النصوص الدينّية يف

أهّنا توحي وكأّن هذه القاعدة هي قاعدة يف جمال العالقات الفردّية، ومن ثّم فمن غري الواضح 

أهّنا تنّظم العالقات بني األديان أو بني الدول واملجتمعات، وهذا ما يربك إمكان االستناد ملثل 

ن قضايا مثل اآلخر الديني واألقلّيات واحلقوق االجتامعّية هذه القاعدة يف استخراج مواقف م

 وغري ذلك.

ولعّل هذا ما جيعل شخصاً مثل توما األكويني ال يذهب نحو مثل هذه النصوص الواضحة 

لكي يشيّد فقه العالقة مع اآلخر الديني من الكّفار واملبتدعة واهلراطقة يف كتابه )اْلالصة 

من الفقهاء املدرسيّني والالهوتيني التقليديني فهموا روح هذه  فإّنه وأمثاله الالهوتّية(،

النصوص التي حتكي عن هذه القاعدة عىل أهّنا ذات صلة بالعالقات االجتامعّية بني الناس، 

 وليس بالتساهل عىل حساب احلقيقة اإليامنّية، وهلذا يقّدمون محاية اإليامن عىل القاعدة الذهبّية.

 هذه النصوص ال يظهر منها تأسيس معايري قانونّية بقدر ما تفيد وما يعّزز ما نقول أنّ 

توجيهات تربوّية ال غري، فهي مثل النصوص التي حتث عىل العفو والصفح، والتي نجدها يف 

التوجيهات األخالقّية الفردّية، لكّن نصوصًا تقف عىل عكسها يف جمال القانون العام من نوع 

 دم تأخري إقامة العقوبات وغري ذلك.عدم التساهل مع املجرمني أو ع

هذه اإلشكالّية تبدو يل قوّية، لكن يف الوقت عينه يمكن للناظر أن يالحظ أّن القاعدة ما 

دامت تؤّسس ألمر أخالقي كامن يف الوعي اإلنساين، فهي تقبل به عىل عمومه، ولو من ناحية 

وأخرى، فاخلصوصية تكاد تكون عدم الفرق يف أخالقّية القاعدة بني فرد  وآخر وبني مجاعة 

منعدمة ملّا نالحظ أصل املدلول عليه يف النصوص، واخلطأ الذي نقع فيه هنا هو يف تصّور أّن 

هذه القواعد األخالقّية غري قابلة لالستثناء، ومن ثّم فلكي ندرسها بشكل مفهوم وهنائي علينا 

ى أو يف النصوص الدينّية، فإذا وجدنا رصد استثناءاهتا يف القواعد األخالقّية والقانونّية األخر

قواعد أو نصوصًا حتّد من شمولّية أو سعة هذه القاعدة يف دائرة معيّنة ملصلحة  أعىل أو لقيمة 

إنسانّية أخرى تبدو أهّم يف موقعها، لزمنا التقييد، فتصّور  أّن القاعدة فردّية ال يبدو واضحًا، 

يغة اجلمع يف اخلطاب، وكأّنه يوّجهه للمجتمع خاّصًة يف النّص اإلنجييل الذي يستخدم ص

املؤمن كّله، وعليه فاألفضل أن نأخذ هبذه القاعدة بوصفها توجيهًا عاّمًا، ويف الوقت عينه ال 

نامرس نوعًا من االعتقاد بكوهنا متأّبية عن االستثناء والتداخل مع قواعد وأخالقّيات ا خر، 



  

ا اإلجيايب مع قاعدة العفو عّمن ظلمك، لكنّها خاضعة وهلذا نجد أّن هذه القاعدة رغم التقائه

َوإِْن َعاَقْبُتْم َفَعاقُِبوا لقاعدة املعاملة باملثل أو لقاعدة الصرب يف النّص القرآين، حيث قال تعاىل: )

ابِِرينَ  َو َخْْيٌ لِلصَّ ُتْم هَلُ تعترب القاعدة  (، وهلذا ال126( )النحل: بِِمْثِل َما ُعوقِْبُتْم بِِه َوَلئِْن َصرَبْ

الذهبّية من قواعد القبول بالظلم واخلضوع له، كام تصّور بعضهم، وكام قد يفهمه بعض  من 

 نّص إنجيل لوقا املتقّدم.

وعليه فنحن نقول: إّن روح هذه القاعدة األخالقّية تدعونا للتعامل مع اآلخر الديني ومع 

ا به، ما مل تكن هناك معطيات قانونّية أو األقلّيات الدينّية من موقع ما نحّب أن يتعاملوا معن

 أخالقّية أخرى تفرض نفسها هنا وهناك.

وأّما القول بأّن مضمون هذه القاعدة مما مل يذكره الفقهاء املسلمون، ومن ثّم فهي حممولة 

ألّن فقهية مسألة  ما أو توجيه  ما ال خيضع ملديات تدوينه  عىل اجلانب األخالقي، فهو غْي دقيق؛

لرتاث الفقهي، بل العكس هو الصحيح، فنحن نحاكم التدوين الفقهي املوروث وفقًا يف ا

للنصوص والقواعد، ونحن نجد أّن هذه القاعدة يف لساهنا ال ختتلف عن سائر النصوص التي 

حتتوي صيغًا أمرّية، هلذا نعتربها قاعدة أخالقية متثل أحيانًا مصدرًا للتوجيه السلوكي والتقنني 

( مفهوم القاعدة 2وهلذا استخدمت آيات سورة الضحى )اآليات املتقّدمة برقم:  العالئقي؛

الذهبّية إلصدار سلسلة من األوامر الوجوبّية، واألمر عينه فعلته آية اإلنفاق من سورة البقرة 

 (.3)اآلية املتقّدمة برقم: 

فيني فيها ـ لو أردت لكّن هذا ال يعني أَّّنا قاعدة وجوبية باملطلق، بل هي قاعدة توجيهيّة يك

أن أتكّلم بلغة فقهّية قانونّية ـ أن تعطيني استحبابًا، إن مل نقل بأَّّنا قاعدة منهجّية قانونيّة يصدر 

تصلح إلنتاج وجوب أو استحباب، تبعًا  :وبمعنى آخر عنها وجوب تارًة وحضٌّ أخرى،

 خلصوصّيات يف املحّل العارضة عليه.

ألهّنا لو ت ركنا معها  تنفعنا يف فقه اآلخر الديني واألقلّيات؛ وينتج عن هذا أّن هذه القاعدة

لوحدها فهي توّجهنا نحو منح اآلخرين ما نوّد أن ن منحه منهم، وال يكون يف حصولنا عليه أّي 

سلوك غري أخالقي أو غري رشعي، وهذا املسار هو األصل التوجيهي يف الدين وال نخرج عنه 

ننتفع هبذه القاعدة يف موضوع بحثنا بوصفه مؤرشًا توجيهّيًا نحو  إال بدليل، وهذا يكفينا لكي

 املرغوب به دينّيًا.



  

فإذا أحببنا ألنفسنا ـ بوصفنا مسلمني ـ سلسلًة من احلقوق يف ظّل حميط مسيحي، أو أحّب 

املسيحي ذلك لنفسه يف وسط حميط إسالمي، فإّن نصوص القاعدة الذهبّية تدعوه لكي يمنح 

ّب، ما مل يرد نّص خاّص يف دينه يسلب عنهم حّقًا معّينًا مفرتضًا، وهبذا تكون اآلخرين ما حي

حقوق األقلّيات حمّل توجيه نصوص القاعدة باملعنى الكيّل للكلمة، وليست فقط من األمور 

املسكوت عنها حتى نجري فيها الرباءة مثاًل، وهذا فارق مهّم نستطيع اكتسابه من مثل هذه 

 القاعدة.

ني أعتقد بأّن هناك الكثري من النصوص والقواعد األخالقّية املؤّكدة دينّيًا، هلا بيانات بل إنّ 

وتعابري عاّمة تصلح موّجهًا ـ ولو بنحو االستحباب والرجحان ـ نحو سلوك  ما مع اآلخر 

الديني أو املذهبي، فام مل يكن عىل خالفها استثناء  أو ختصيص أو تداخل مع قواعد أخرى 

تائج ا خر يف بعض املساحات، فإّن املفرتض أن تكون أصاًل يعتمد عليه يف االجتهاد تتطّلب ن

الفقهي والقانوين، ولو مل تكن داّلة عىل ما توّجه إليه بمستوى الوجوب أو اإللزام، ومع 

 األسف فالبحوث الفقهية مل تتعامل بجدّية مع النصوص األخالقّية العاّمة التي من هذا النوع.

نسبة حقوق األقليات هذه بعينها للرشيعة وفقًا لقاعدة العدالة أو القاعدة وال نريد 

نشآت البرش لكن الغطاء  الذهبّية، بل عىل نظرّيتنا يف عدم شمول الرشيعة، فإّن التفاصيل من م 

 واملؤرّش ديني  وأخالقي.

 د ـ القاعدة ومشكلة أخالق املصلحة

ق، فهي تقول لك بأّنك إذا أردت أن يعاملك إّن هذه القاعدة تكّرس املصلحّية يف األخال

الناس باخلري فعاملهم بالقاعدة الذهبّية، وهذا نوع من أخالق املصلحة التي ال ترتقي إىل 

 أخالق الفضيلة والن بل.

فالنصوص القرآنّية واحلديثية واإلنجيلّية والتوراتّية يف  لكّن هذه اإلشكاليّة غْي صحيحة؛

طلق من هذا املناخ، فهي ال تقول بأّنه حتى يعاملك اآلخرون باخلري غالبّيتها الساحقة ال تن

ال  «النفس ـ اآلخر»فعاملهم بمثله، بل هي تأمر مبارشًة بالقاعدة، واستخدام النصوص لتعبري 

يعني أهّنا تريد جعل النفس حمورًا، بل هي تريد العبور من الذات لآلخر هبدف جعل الشخص 

ل مع ذاته، فهي يف احلقيقة كأهّنا توّسع دائرة النفس اإلنسانّية، فام يتعامل مع اآلخر كام يتعام



  

ك، وهبذه الطريقة يصبح  حتّبه أنت لنفسك أحببه لغريك، وليس أحبب لغريك ألّنك حتّب نفس 

 اآلخر جزءًا من الذات بمعنى من املعاين.

 »ر الدييناآلخ«وتأثرياتها على بناء العالقة مع  نتيجة البحث يف القاعدة الذهبّية

إّن ما توّصلنا إليه يف هذا البحث املتواضع هو أّن هذه القاعدة مكّرسة يف الوعي الوجداين 

البرشي العاملي، ويف النصوص الدينّية اليهودّية واملسيحّية واإلسالمّية، وهي قادرة عىل توجيه 

ثم فهي مؤثرة يف  سلوكنا القانوين والعميل نحو منح اآلخرين ما نريد أن يمنحونا إّياها، ومن

 دراسة قواعد العالقة مع اآلخر الديني ومع األقلّيات الدينيّة بمفهومها املعارص.

ومعنى ذلك أّنني عندما ال أجد نّصًا يمنع عن منح اآلخر الديني أمرًا أنا بحالتي الطبيعية 

عطي أميل إليه وأطلبه من غريي، فمن الطبيعي أّن القاعدة الذهبّية سوف توّجهني لكي ا  

اآلخرين هذا األمر، فإذا كنت  ـ فردًا أو مجاعة ـ أريد من اآلخرين أن يسمحوا يل بحرّيتي 

الدينية يف جمتمعاهتم أو أن يمنحوين بعض املناصب اإلدارية، كوين أحد أفراد هذا الوطن أو 

ر ما هذه األرض واجلغرافيا، فمن توجيهات القاعدة الذهبّية أن ا عطي اآلخرين مثل هذه األمو

مل يأِت نصٌّ ديني يمنع من ذلك، وهبذا ال ا عطي اآلخرين حقوق  األقلّيات من باب أصالة 

الرباءة واحلليّة وما شابه هذه التعابري، بل من باب وجود توجيه ديني عام ـ القاعدة الذهبّية ـ 

لّياته يطلب مني شيئًا من هذا القبيل، فالدين ـ اإلسالمي واملسيحي ـ هو الذي يوّجهني بك

العاّمة نحو منح اآلخر الديني حقوق املواطنة السياسّية عرب قاعدة العدل والقاعدة الذهبيّة 

 معًا.

لكّن هذه القاعدة ـ مثلها مثل أّي قاعدة أخالقّية أو قانونّية أخرى ـ ال تستبّد باألخالق وال 

ثري والتأثر بسائر تشّكل منظومات متكاملة، بل تقوم بمّدنا بمؤرش أخالقي أّويل قابل للتأ

 املؤرشات األخالقّية والقانونّية واملصلحّية، باملعنى اإلجيايب للكلمة.

ونستنتج من ذلك أّن هذه القاعدة ثابتة مبدئّيًا، ونافعة لنا يف بحثنا هنا، بمقدار كوَّنا مؤرشًا 

 عاّمًا، وليست آبيًة عن التخصيص أو االستثناءات.





 
 
 
 

 

 

() 

 قاعدة الرّب واإلحسان

 مقّدمة

عىل قاعدة  فقهّية  ،ي طلق مصطلح قاعدة الرّب واإلحسان يف الدراسات الرشعيّة اإلسالمّية

  ـووضعاً  تكليفاً  ـف املكلّ  ةسلب مسؤوليّ »، واملراد منها: تسّمى أحيانًا بقاعدة نفي السبيل

جوهر . و«ن إليهيرجع إىل املحس   ب عليه رضراإلحسان إىل الغري لو ترتّ  عام يعمله بقصد

 .حول إسقاط الضامن عن املحسن؛ ألهّنا من مجلة قواعد إسقاط الضامنيدور البحث فيها 

وال عالقة هلذه القاعدة بموضوع بحثنا من حيث وجهة اهتاممها، وإّنام نقصد هنا معنى 

ن إليه  آخر لقاعدة اإلحسان، وهو أصل احلّث عىل اإلحسان لآلخرين بنحو ال يكون املحس 

جلهة  دينّية أو.. مماثلة جلهتك الدينية أو املذهبّية أو العرقية أو اللغوّية أو بالرضورة ًا منتمي

 القومّية أو غري ذلك.

وهي التي تتفّرع عن قاعدة املعاملة  هذه اجلهة يمكن تتميمها بقاعدة مبادلة اإلحسان،

 حسن إليهم.باملثل، فإذا أحسن اآلخرون إلينا، فإّن مقتىض السلوك األخالقي أن ن  

وبرتكيب هذين املفهومني: أحسن إىل الناس/إذا أحسن الناس إليك فأجب عىل إحساهنم 

، تشمل باإلحسان، وإال فجوابك غري أخالقي.. نخرج بكلّية مهّمة يف العالقات بني الناس

 .العالقات بني األديان

ء الطرف اآلخر، ثبت ما تني بنوعيّة انتامدوإذا جعلنا هاتني القاعدتني أو املسألتني غري  مقيّ 

                                              
يطلق بشهرة  أكرب عىل قاعدة العلّو، والتي سوف يأيت احلديث « قاعدة نفي السبيل»( ي شار إىل أّن اسم 1)

 اهلل تعاىل. عنها يف الفصل الالحق إن شاء

 14: 4؛ وانظر: البجنوردي، القواعد الفقهّية 323: 1( حممد عيل األنصاري، املوسوعة الفقهّية امليرّسة 2)

 .28؛ واملصطفوي، مائة قاعدة فقهّية: 15ـ 

 .474: 2( انظر: املراغي، العناوين الفقهية 3)



  

 نريده هنا كام سنوضح ذلك.

 لقاعدة الرّب واإلحسان مبفهومها العامـ املسيحّية واإلسالمّية ـ األصول الدينّية 

لو رصفنا نظرنا عن أّن الوجدان األخالقي املحايد يدعو ـ مبدئّيًا ـ لإلحسان لآلخرين 

فإّننا نالحظ بعض صوص الدينّية، ، ويّممنا وجوهنا شطر النناخاّصة الذين حيسنون إلي

 يفالذي ينشأ يف اإلسالم من قاعدة الرمحة والنصوص املهّمة يف تأصيل هذا املفهوم الوسيع، 

ومها القاعدتان اللتان تتناظران بحسب وجهة نظر الدكتور جورج  املسيحّية من قاعدة املحّبة،

 .سالمتامر، فاملحّبة يف املسيحّية تتجىّل بمفهوم الرمحة يف اإل

ومفهوما املحّبة والرمحة يرشعان من اهلل وينتهيان باخللق واإلنسان، وفيام يكون مفهوم 

 املحّبة عىل صلة هبيجان القلب، يغدو مفهوم الرمحة عىل صلة بانكساره وعطفه ودفئه.

 هو اآليت:عىل أّية حال، أهم ما يمكن طرحه من نصوص هنا 

 تكريس قاعدة الرّب واإلحسانوواإلجنيلي أّواًل: النّص القرآني 

 ثّمة نصوص قرآنية تكّرس هذه القاعدة وأبرزها:

ْحَساِن َوإِيَتاِء ذِي اْلُقْرَبى َوَينَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء ﴿قوله تعاىل:  ـ 1 إِنَّ اَّللََّ َيأُْمُر بِاْلَعْدِل َواإْلِ

ُرونَ  ُكْم َتَذكَّ  (.90النحل: ) ﴾َوامْلُنَْكِر َواْلَبْغِي َيِعظُُكْم َلَعلَّ

فهذه اآلية الكريمة توّجه البرش نحو اإلحسان، وتعترب أّن اإلحسان من التوجيهات اإلهليّة. 

إىل جانب األمر والظاهر األّويل من اآلية هو أّن اإلحسان واجب  خاّصة مع وقوع األمر فيها 

، ولكّن اآلية يف مقابل النهي عن الفحشاء واملنكر والبغي مما هو معلوم احلرمة رشعاً بالعدل 

ضمن هذا السياق تواجه علمنا املسبق بأّن مطلق أفراد وأشكال اإلحسان لآلخرين ليس 

 واجبًا، بل كثري منه مندوب.

 ويمكن تفسْي املوقف يف هذه احلال عىل أساسني:

إّن اإلحسان مهام أمكن فهو مطلوب واجب، لكن لعلمنا من النصوص األساس االّول: 

                                              
وما  33: 1آن الكريم، جمّلة أديان، العدد ( انظر: جورج تامر، املحّبة والرمحة يف الكتاب املقّدس والقر1)

 بعد.



  

 بعض أفراد اإلحسان غري واجبة، فال أقّل من القول بأّن هذه اآلية من الدينّية األخرى بأنّ 

العمومات القرآنّية الكليّة التي متثل بناء األصل يف التوجيه اإللزامي، فحيث ال يمكن 

التخصيص نبقى معها مثل العدل والظلم والبغي والفحشاء، وحيث يمكن التخصيص فنحن 

ثل اإلحسان وإيتاء ذي القربى، وعليه فالواجب هو نخّصص بام هو معقول من التخصيص، م

 اإلحسان لآلخرين مطلقًا لكن خرج منه حاالت ومصاديق، فيبقى الباقي حتت العموم.

وهذا األساس ممتاز ما مل تصل حاالت االستثناء إىل ما هو غري متعارف، ممّا يسّميه 

ن عرفًا.  األصوليّون بالتخصيص املستهج 

ذه اآلية ليست حاويًة إلطالقات وعمومات يف ذاهتا بحسب نوعّية إّن ه األساس الثاين:

البيان اللغوي فيها، بل هي بصدد تكريس املفهوم، فالعدل يريده اهلل والظلم يبغضه، لكنّنا 

فهمنا اإلطالق فيها من املطلوب نفسه، فالعدل ال يمكن أن يقّيد وال الظلم وال البغي وال 

ى فهو معقول التقييد بحال دون حال، فالسعة والضيق تفهم من الفحشاء، أّما إيتاء ذي القرب

العناوين نفسها املأخوذة يف اآلية، ال من البيان اللغوي لآلية نفسها، وهبذا نؤّكد مبدئيّة الدعوة 

 لإلحسان يف الرشيعة، برصف النظر عن حدوده.

ن إليه وهوّيته، فتنفع يف  ومهام يكن، فإّن هذه اآلية حتث عىل اإلحسان بال تقييد باملحس 

 موضوع بحثنا بنحو تكريس املبدأ ال غري.

وهو أن  لكن ثّمة احتامل يف اآلية يمكننا أن نثْيه هنا بام خيرجها عن موضوع بحثنا متامًا،

يكون املراد من اإلحسان ليس إال إحسان العمل، بمعنى أّنك إذا عملت عمالً فأحسنه وأتقنه، 

يف مقابل فعل السيئة واإلساءة يف السلوك، ويكون مقابله يف  أو يكون املراد فعل ما هو حسن

ية هو الفحشاء واملنكر، فإذا قوي هذا االحتامل أربك كّل االستدالل هنا، وربام يقال بأّنه اآل

 بعيد عن السياق، خاّصة مع وجود تعبري: إيتاء ذي القربى عقبه.

اَل ُتْلُقوا بَِأْيِديُكْم إىَِل التَّْهُلَكِة َوَأْحِسنُوا إِنَّ اَّللََّ َُيِبُّ َوَأْنِفُقوا يِف َسبِيِل اَّللَِّ وَ ﴿قوله تعاىل:  ـ 2

 (.195)البقرة:  ﴾امْلُْحِسننِيَ 

والكالم يف هذه اآلية شبيه بسابقتها، وإن كان حيتمل أن يكون املراد باإلحسان فيها ما 

ل هنا أن يراد ـ وبحثه يف حمّله ـ يتصل باإلحسان لآلخرين يف اإلنفاق واملساعدة املالّية، بل حيتم

هو الدعوة لإلنفاق يف سبيل اهلل إنفاقًا حسنًا متقنًا بحيث يتحّقق معه اإلنفاق من جهة، وال 



  

يوجب الوقوع يف التهلكة بحيث ينقلب اإلنسان ال مال له ليعيش فيه، ويف املقطع الوسط من 

 نفاقّية.اآلية تفاسري متعّددة بعضها يربط القضّية بالتهلكة اإل

اِء َواْلَكاظِِمنَي اْلَغيَْظ َواْلَعافنَِي َعِن ﴿قوله سبحانه:  ـ 3 َّ اِء َوالَّضَّ َّ الَِّذيَن ُينِْفُقوَن يِف الّسَّ

 (.134)آل عمران:  ﴾النَّاِس َواَّللَُّ َُيِبُّ املُْْحِسننِيَ 

ان، وال فإّن اآلية جتعل العفو عن الناس واإلنفاق عليهم وكظم الغيط جتاههم فعل  إحس

تقييد فيها بكون الطرف اآلخر منتميًا لدين بعينه. وإشارهتا ملحّبة املحسنني واضحة يف التدليل 

عىل أمر عام وكيّل يرّغب يف فعل اإلحسان وتقع معطيات اآلية بمثابة العّينات والتطبيقات له، 

سان لآلخرين ال وفكرة اإلحسان هنا واضحة جدًا ـ بقرينة السياق ـ يف أّن املراد منها اإلح

 اإلحسان بمعنى اإلتقان.

ُفوَن اْلَكلَِم َعْن ﴿قوله تعاىل:  ـ 4 ْم َقاِسيًَة َُيَره َفباَِم َنْقِضِهْم ِميَثاَقُهْم لََعنَّاُهْم َوَجَعْلنَا ُقُلوَِبُ

ُروا بِِه َواَل َتَزاُل َتطَّلُِع َعىَل َخائِنٍَة ِمنْ  َّا ُذكه ُهْم إاِلَّ َقلِياًل ِمنُْهْم َفاْعُف َعنُْهْم َمَواِضِعِه َوَنُسوا َحظاا مِم

 (.13)املائدة:  ﴾َواْصَفْح إِنَّ اَّللََّ َُيِبُّ امْلُْحِسننِيَ 

إّن هذه اآلية تشري إىل حمّبة اهلل للمحسنني مرّغبة بذلك يف العفو والصفح عن اآلخرين يف 

، وهي داّلة مبارشة سلوكهم غري الصحيح جتاهك، فهي ترتبط بجانب اجتامعي وسيايس أيضاً 

عىل العالقة مع أبناء الديانات األخرى، وترّغب يف ممارسة اإلحسان معهم بام يصل حلّد العفو 

والصفح. وهذا يؤّكد أّن مبدأ اإلحسان لغري املسلم هو مبدأ مطلوب يف الرشيعة، دون أن يمنع 

 ذلك من تنشيط مبادئ أخرى معه يف وضعيات ا خر.

ية وأمثاهلا من آيات الصفح والعفو واملساملة مع غري املسلمني منسوخة، واّدعاء  أّن هذه اآل

 .، كام سيأيتناقشه مفّصالً يف بحث مبدأ احلرابة والسلمسوف ن

ْنيَا َوَأْحِسْن َكاَم ﴿قوله سبحانه:  ـ 5 اَر اآْلَِخَرَة َواَل َتنَْس َنِصيبََك ِمَن الدُّ َواْبتَِغ فِياَم َآَتاَك اَّللَُّ الدَّ

 (.77)القصص:  ﴾َسَن اَّللَُّ إَِلْيَك َواَل َتبِْغ اْلَفَساَد يِف اأْلَْرِض إِنَّ اَّللََّ اَل َُيِبُّ امْلُْفِسِدينَ َأْح 

، كام أحسن اهلل إلينا، ولكن من  فهذه اآلية حتّث عىل اإلحسان إىل اآلخرين دون تقييد بدين 

ايل إنفاقي، لكّن روح هذا املقطع دون أن نذهب بنصيبنا من الدنيا، وهي وإن كانت يف سياق  م

 من اآلية عاّم، كام هو واضح.

يهَئُة اْدَفْع بِالَّتِي ِهَي َأْحَسُن َفإَِذا الَِّذي ﴿قوله عّز من قائل:  ـ 6 َسنَُة َواَل السَّ َواَل َتْسَتِوي احْلَ



  

ُه َويِلٌّ مَحِيمٌ  اَها إاِلَّ  َبْينََك َوَبْينَُه َعَداَوٌة َكَأنَّ اَها إاِلَّ ُذو َحظٍّ َعظِيمٍ َوَما ُيَلقَّ وا َوَما ُيَلقَّ  ﴾ الَِّذيَن َصرَبُ

 (.35ـ  34)فصلت: 

فإّن هذه اآلية تأمر بمواجهة سلبّيات اآلخرين دون تقييد بكوهنم من الداخل اإلسالمي، 

بل يرتّجح ـ بقرينة ضّم العداوة مع كون اخلطاب للنبّي ـ أن يكون املنرصف أكثر هو من كان 

نا هذه النصوص للتعامل مع اآلخرين من موقع خارج اإل طار الديني االنتامئي، وهبذا توّجه 

 دفع السيئة بفعل احلسنة معهم، األمر الذي حيّقق املوّدة والقربة والتواصل.

ْحَسانُ ﴿قوله تبارك اسمه:  ـ 7 ْحَساِن إاِلَّ اإْلِ  (.60)الرمحن:  ﴾َهْل َجَزاُء اإْلِ

دم مفهومها يف إطار العالقة بني العبد واهلل سبحانه فيام أنعم عليه فهذه اآلية رغم أهّنا تستخ

وجدانية  عم وآالء، لكّن فكرهتا كلّية، فهي تستعني بالفكرة الكلّية احلّقة ـ وهي فكرة  من نِ 

أخالقّية عقالئيّة يف نفسها أيضًا ـ لكي تطّبقها عىل العالقة بني اهلل والعبد، وهذا يعني أّن 

أن يقاب ل باإلحسان، وهذا مبدأ مهّم جدًا يف العالقات بني األديان؛ فإذا تعامل  اإلحسان ينبغي

أبناء األديان األخرى معنا باإلحسان والرمحة والعدل، فإّن النّص القرآين هذا يف قيمته 

األخالقّية العليا يدعونا للتعامل بالطريقة نفسها، وهذا معطى مهّم يف بناء العالقات ما بني 

 األديان.

ًة َواَّللَُّ َقِديٌر ﴿قوله عّز من قائل:  ـ 8 َعَسى اَّللَُّ َأْن جَيَْعَل َبْينَُكْم َوَبنْيَ الَِّذيَن َعاَدْيُتْم ِمنُْهْم َمَودَّ

ْ خُيِْرُجوُكْم ِمْن دِ  يِن َومَل ْ ُيَقاتُِلوُكْم يِف الده َياِرُكْم َأْن َواَّللَُّ َغُفوٌر َرِحيٌم اَل َينَْهاُكُم اَّللَُّ َعِن الَِّذيَن مَل

اَم َينَْهاُكُم اَّللَُّ َعِن الَِّذيَن َقاَتلُ  وُهْم َوُتْقِسُطوا إَِلْيِهْم إِنَّ اَّللََّ َُيِبُّ امْلُْقِسطنَِي إِنَّ يِن َترَبُّ وُكْم يِف الده

ْم َفُأوَلئَِك ُهُم َوَأْخَرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم َوَظاَهُروا َعىَل إِْخَراِجُكْم َأْن َتَولَّْوُهْم َوَمْن َيَتوَ  هلَُّ

 (.9ـ  7)املمتحنة:  ﴾الظَّاملُِونَ 

فهذه اآلية كأهّنا متنّي املسلمني وتضع هلم طموحًا يف صريورة العالقة مع األعداء قائمًة عىل 

املوّدة، ثّم تدعو للرّب والقسط مع غري املعتدين، وهي بذلك تكّرس مبدأ العدل واإلحسان يف 

 لعدل.تكريسها مبدأ الرّب وا

ومن اللطيف ما أفاده املحّقق النجفي يف بحث جواز الوقف عىل الذّمي ولو كان أجنبّيًا ال 

ِحم  بينه وبني الواقف، حيث يقول:  ة عىل عليه بالنصوص الدالّ  ومنه ينقدح االستدالل»ر 

وصلة الرحم وغريها، بعد قوله  حسان واملعروفإىل عموم املقام، بل وعموم اإل ذلك، مضافاً 



  

الصدقة  ه منعىل استحباب الوقف، وأنّ  طالق ما دّل إيكفي يف ذلك .. ال ينهاكم اهلل :]تعاىل[

 خصوصاً  ،يوالذمّ  ق أوامر الصدقة بني املسلمقه ومتعلّ اجلارية، رضورة عدم الفرق بني متعلّ 

ري وباملعروف وفعل اخل حسانعىل األمر باإل وكذا ما دّل  ،اء أجراً حرّ  كبد   لكّل  أنّ  :بعد اخلرب

هم، عىل برّ  يف ثبوت احلّث  كاف   ،إىل آخره ،ال ينهاكم اهلل: ونحو ذلك، بل قوله تعاىل

 .«..حساناملقسطني واملحسنني، ويأمر باإل اهلل حيّب  فإنّ  ،ةقساط إليهم باملودّ واإل

رْبِ َوَتَواَصْوا بِامْلَْرمَحَةِ ..﴿ـ قوله تعاىل:  9  (.17)البلد:  ﴾َوَتَواَصْوا بِالصَّ

ّن املؤمنني يويص بعضهم بعضًا بالقلوب الرحيمة، دون تقييد بمتعّلق الرمحة والطرف فإ

 الذي نرمحه.

أّن النّص القرآين يدعو ملبدأين  من جمموع هذه النصوص القرآنية نتمّكن من التوّصل إىل

مها: الرّب واإلحسان، ومعاملة اإلحسان باإلحسان، بل ومعاملة اإلساءة باإلحسان، ويوّجه 

ملسلمني نحو ممارسة هذا املبدأ يف حياهتم، دون تقّيد قهرّي ذايت يف هذه النصوص باهلوّية ا

الدينّية للطرف اآلخر الذي ن حسن إليه أو نبادله اإلحسان، وهذه مرجعيّة قرآنية نستطيع البناء 

 عليها ما مل ختضع الستثناءت أو تفصيل تابع لتغرّي احلاالت وتنّوع األوضاع.

نّي لنا أّن الفقه اإلسالمي عندما جتاهل ـ أحيانًا ـ هذه النصوص كّلها، تصّور أَّّنا وِبذا يتب

مقّيدة أو منسوخة بنصوص أخر يف العالقة مع غْي املسلم، ولوال ذلك ألخذوا ِبذه النصوص 

ومعنى ذلك أّن علينا استحضار هذه النصوص يف  هنا، كام الحظنا من كالم املحّقق النجفي،

ع العالقة ما بني األديان، وتصّورها النصوص الوحيدة التي بني أيدينا، فامذا مقاربة موضو

سنفهم منها؟ ألن نفهم منها السعة؟ وبعد حتقيق الفهم املستقّل هلا نبحث عن استثناءات أو 

تفصيل يف احلاالت أو تقييد أو ختصيص، ال أن نتجاهل هذه النصوص باملّرة يف موضوع بحثنا 

 أهّنا نصوص أخالقية خارجة عن إطار الدراسات الرشعيّة، بل حتى لو دعت وأمثاله، أو نعترب

إىل نوع من احلّض والرتغيب ال الوجوب واإللزام، فهي تظّل تنفعنا بقّوة، كام قلنا عند احلديث 

عن القاعدة الذهبّية؛ ألهّنا توّجه مسرينا حيث ال يوجد نّص معاكس، وتعطينا احلّق يف سّن 

 تنسجم مع كلّية هذه القواعد األخالقّية، وال نريد حاليًا أكثر من هذا.القوانني التي 

                                              
 .33ـ  32: 28( النجفي، جواهر الكالم 1)



  

بل قد قلنا يف مباحث فقه األمر باملعروف والنهي عن املنكر أّن مفهوم املعروف واملنكر 

الذي نؤمر نحن باألمر به أو اإلنكار، ليس دينيًّا فقط، بل يشمل مطلق ما يراه العقالء والعقل 

، وقد ذكرنا يف أواخر بحث قاعدة العدالة وفًا ما مل يرد دليل عىل خالفهوالعرف السوّي معر

فيام تقّدم الكثري من النصوص القرآنّية التي تتحّدث عن اخلري، وهذا كّله يمكن أن يضّم إىل 

 بعضه لالستفادة منه يف موضوع بحثنا عىل املستوى القرآين.

منها يدعو  كثريفسنرى ال ،العهد اجلديدصوص إذا أخذنا نهذا كّله يف النّص القرآين، أّما 

، لفعل اخلري مع اآلخر، بال تقييد بخصوصّية االشرتاك يف الدين بني الفاعل واآلخذ

أمام اجلموع، عندما سألوه: وإحصاؤها يفوق احلّد هنا، وأكتفي بمثال واحد وهو كلمة املسيح 

 .« َليَْس َلُه َوَمْن َلُه َطَعاٌم َفْلَيْفَعْل َهَكَذاَمْن َلُه َثْوَباِن َفْلُيْعِط َمنْ »ماذا نفعل؟ فأجاب: 

عىل ارتباط خري كّل إنسان باخلري الراجع  وينّص كتاب تعاليم الكنيسة الكاثوليكّية بوضوح

لآلخرين، وهو ما يفرض ـ خاّصًة عىل أصحاب السلطة ـ احرتام اآلخرين، وتأمني التنمية 

من واالستقرار والطمأنينة العاّمة، وهبذا نصل ملرحلة اخلري والرفاه االجتامعيّني، وحتقيق األ

 العاّم الراجعة للكرامة الطبيعّية لإلنسان.

ويواصل النّص الكاثوليكي الرسمي هذا مسرية  اختاذ املواقف هنا، فيعترب أّن من األصول 

و ما يستدعي بدوره مبدأ املحّبة االجتامعيّة الذي حيتاجه مبدأ األخّوة اإلنسانّية واملسيحّية، وه

 .التوزيع العادل للثروات، واالهتامم بالطبقات الفقرية واملحرومة

 ثانيًا: نّص السّنة الشريفة وتأكيد قاعدة الرّب واإلحسان

كام النّص القرآين ثّمة نصوص يف السنّة والرشيفة واحلديث املنقول عن النبّي وأهل بيته 

مطالعة النّص القرآين، وسوف أذكر فقط بعض العّينات تؤّكد املضمون الذي توّصلنا إليه يف 

من هذه النصوص، خوف اإلطالة، وأغلب هذه النصوص ضعيف  من حيث األسانيد أو 

 املصادر واألسانيد معًا، ومستوى داللة العديد منها ليس بالقوّي أيضًا:

                                              
 .306ـ  299( راجع: حيدر حّب اهلل، فقه األمر باملعروف والنهي عن املنكر: 1)

 .11: 3( إنجيل لوقا 2)

(3 )  Catechism Of The Catholic Church, 1905-1912, 1939-1942, 2401-2449. 



  

سواء،  منزلة  عندك ب ءاملحسن وامليس نّ وال يكون..» ملالك األشرت:× ـ عهد اإلمام عيل 1

اإلساءة. وألزم  ألهل اإلساءة عىل حسان، وتدريباً حسان يف اإلألهل اإل تزهيداً  يف ذلك فإنّ 

ته من إحسانه برعيّ  راع   سن ظنّ بأدعى إىل ح  ء  ه ليس يشواعلم أنّ  ،منهم ما ألزم نفسه كالً 

 .«، وختفيفه املؤونات عليهم..إليهم

يدعو ملقابلة اإلحسان باإلحسان، فيتمّيز املحسن عن فهذا التوجيه يف جمال إدارة السلطة 

امليسء، وهذا يعني أّن املحسن غري املسلم لو تّم التعامل معه مثل امليسء غري املسلم، لكان 

 ذلك مناقضًا ملدلول هذا العهد.

وهذا النّص وإن مل ينفع هنا يف تأسيس قاعدة عاّمة يف العالقة بني أبناء الديانات، لكّن 

ل الذي ذكره اإلمام ملالك األشرت نافع  وكيّل، علاًم أّن النّص داّل مبارشًة عىل موضوع التعلي

باألقلّية اإلسالمي األقلّيات الدينّية يف جمتمعات املسلمني، فإّن مرص معروفة عرب التاريخ 

يشء يتصل املسيحّية القبطية التي فيها، والالفت أّن اإلمام علّيًا مل ي رش يف عهده ملالك األشرت ل

 بإدارة أوضاع غري املسلمني، بام يوحي وكأّن عهده شامل لكّل فئات املجتمع.

 .«كفران حسان باإلساءةاجلزاء عىل اإل »أّنه قال:  ×ـ املرسل عن عيل 2

 .«حسانلناس باإلااملحسن من غمر »أّنه قال:  ×ـ املرسل عن عيل 3

قال: قال رسول  ،×عن أيب عبد اهلل ،ور()الصحيح عىل املشه سنان اَّلل بن ـ خرب عبد 4

خالئق الدنيا واآلخرة؟ العفو عّمن ظلمك، وتصل من  أال ا خربكم بخري»يف خطبته: ‘ اهلل

 .«من أساء إليك، وإعطاء من حرمك قطعك، واإلحسان إىل

ه إىل م ذلك كلّ فسلّ ..»‘: يف قضايا تتعّلق بالنبّي × ومثله املروّي عن اإلمام الصادق

ثالثة أحرف:  صحيفة فيها ‘ه وجد يف قائمة سيف من سيوفهأنّ  ×ذكر عيلف. ×.عيل

 .«إليك ولو عىل نفسك، وأحسن إىل من أساء صل من قطعك، وقل احلّق 

                                              
 .130؛ وحتف العقول: 431ـ  430ج البالغة: ( هن1)

 .46( الليثي الواسطي، عيون احلكم واملواعظ: 2)

 .26( املصدر نفسه: 3)

 .305؛ وانظر: حتف العقول: 104: 2( الكليني، الكايف 4)

 .130ـ  129؛ واألمايل: 179ـ  177: 4( الصدوق، كتاب من ال حيرضه الفقيه 5)



  

 ‘:رسول اهلل قال: قال ،×عن أمري املؤمنني أِّب إسحاق اهلمداين، عن أبيه،ـ خرب  5

الوالدين، والبغي عىل الناس،  رة: عقوقل عقوبتها وال تؤخر إىل اآلخثالثة من الذنوب تعجّ »

فر اإلحسان  .«وك 

. فهي تدّل «رأس اإلحسان، اإلحسان إىل املؤمنني»أّنه قال:  ،×ـ املرسل عن عيل 6

 عىل أّن اإلحسان شامل لغري املؤمنني، ولكّن أفضل اإلحسان هو اإلحسان إليهم.

صفقتك، وال ختن  أمانتك ووّف  أدّ »ه كتب إىل رفاعة: نّ أ ×ـ مرسل الدعائم عن عيل 7

ن ظلمك، وادع أحسن إليك، واعف عمّ  من خانك، وأحسن إىل من أساء إليك، وكاف من

 .«..ملن نرصك، وأعط من حرمك

 فأحّب  ،اخللق عيال اهلل»: ‘قال: قال رسول اهلل ،×عن أيب عبد اهلل السكوين،ـ خرب  8

احلسني بن ونحوه خرب  .«رسوراً  ل بيت  عيال اهلل وأدخل عىل أه اخللق إىل اهلل من نفع

هم إىل اهلل هم عيال اهلل، وأحبّ اخللق كلّ » :‘رسول اهلل قال: قال ،عن جعفر، عن أبيه ،علوان

 قال اهلل عز وجل:»: ×قال: قال أبو عبد اهلل ،سنان ابن. وخرب «عز وجل أنفعهم لعياله

 .«حوائجهم ألطفهم هبم وأسعاهم يف هم إيلّ اخللق عيايل، فأحبّ 

فضيلة املعروف ال  فإنّ  ،ةبذل معروفك للناس كافّ ا»أّنه قال:  ×ـ املرسل عن عيل 9

 .«يشء يعدهلا عند اهلل سبحانه

 ،يا إسحاق» :×قال: قال الصادق )الصحيح عىل املشهور(، سحاق بن عامرـ خرب إ 10

. «أحسن جمالستهف ك للمؤمن، وإن جالسك هيوديٌّ صانع املنافق بلسانك، وأخلص ودّ 
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 .وروي بطريق  آخر إىل سعد بن طريف

ليس اإلحسان أن » :قال عيسى بن مريموقد نقل ابن عساكر عن الشعبي مسندًا قال: 

. وهذا «اإلحسان أن حتسن إىل من أساء إليك امإنّ  ،تلك مكافأة ،حتسن إىل من أحسن إليك

 عند احلديث عن القاعدة الذهبّية.النّص هو املنسجم مع نّص اإلنجيل الذي نقلناه 

وي ضاف إىل ذلك إطالقات نصوص أّن لكّل كبد حرى أجرًا، ونصوص مصارف 

وغري واحد من النصوص احلديثّية ونصوص الكتاب املقّدس الصدقات حسب النّص القرآين 

 . يضاف إىل ذلك أّن جمملحيث ال تقييد فيها، وقد فّصلنا الكالم فيه يف دراسة مستقّلة

نصوص رسالة احلقوق لإلمام زين العابدين ليس فيها أّي تقييد باهلوّية االنتامئّية للطرف 

 اآلخر، وهي تريّب عىل إعطاء هؤالء حقوقهم دون تقييد.

ومل نتعّرض هنا للنصوص التي تدعو للتعامل باخلري واإلحسان واملعروف مع أهل الذّمة؛ 

نا، وإال فهي متعّددة يمكن مراجعتها، وأكتفي هنا ألهّنا ال ترشد إىل القاعدة التي نريدها ه

 أنّ »: أيب عبد اهلل، عن آبائه عليهم السالم مسعدة بن صدقة، عنبنقل رواية واحدة وهي خرب 

 ،أين تريد يا عبد اهلل؟ فقال: أريد الكوفة: يفقال له الذمّ  ،ياً ذمّ  رجالً  ب  صاح   ×أمري املؤمنني

ي: ألست زعمت أنك تريد فقال له الذمّ  ،×أمري املؤمنني ي عدل معهفلام عدل الطريق بالذمّ 

ي: فقد تركت الطريق؟ فقال له: قد علمت، قال: فلم فقال له الذمّ ، الكوفة؟ فقال له: بىل

 عسن الصحبة أن يشيّ هذا من متام ح  : ×وقد علمت ذلك؟ فقال له أمري املؤمنني عدلت معي

 .«‘..نانبيّ وكذلك أمرنا  ،إذا فارقه الرجل صاحبه هنيئةً 

 ونختم بخربين تيّمنًا:

وجل أوحى  اهلل عزّ  إنّ »قال: ، ×عن أيب عبد اهلل إسحاق بن عامر،اْلرب األّول: صحيحة 

ني مل أستعملك عىل فقل له: إنّ  ،ارأن ائت هذا اجلبّ  ار من اجلبارينمن أنبيائه يف مملكة جبّ  نبّي  إىل

أدع  ]مل[لن  يّن إي أصوات املظلومني، فعنّ  لتكّف ام استعملتك وإنّ  سفك الدماء واختاذ األموال

                                              
 .185( انظر: أمايل املفيد: 1)
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 .«اراً كفّ  ظالمتهم وإن كانوا

ال  ،ديا أبا حممّ »أليب بصري: ، أّنه قال ×اْلرب الثاين: املرسل عن اإلمام جعفر الصادق

، وقد ف رّس هذا احلديث بأّنه هني  عن تفتيش «فتبقى بال صديق ،ش الناس عن أدياهنمتفتّ 

 ، واهلل العامل.ديانالعقائد واأل

 »اآلخر الديين«النتيجة يف قاعدة الرّب واإلحسان ودورها يف بلورة العالقة مع 

أهّنا تكّرس مؤرشًا إضافّيًا يعّزز كاًل من قاعدة  ونتيجة البحث يف قاعدة الرّب واإلحسان

خالقي يف تكريس دة بالوجدان األالعدل والقاعدة الذهبيّة، وتتالقى هذه القواعد الثالث املؤيَّ 

التعامل مع أتباع األديان األخرى ـ فضاًل عن أتباع الدين الذي ينتمي إليه اإلنسان ـ بام هو 

التي  عدل  وإحسان وإنصاف، وهذا هو ما نبتغيه من وراء تكريس تعاضد هذه القواعد الثالث

 رأينا هلا وجودًا يف اإلسالم واملسيحّية معًا.
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 ندرس يف هذا الفصل:

 ـ العالقات األديانّية بني مبدأ احلرب واملواجهة وأصالة السالم واملعايشة. 1

 أ ـ النّص اإلسالمي بني مبدأي: احلرب والسالم     

 وادعةب ـ النّص املسيحي بني مبدأي: احلرب والسالم وامل     

 ـ مبدأ العلّو/قاعدة نفي السبيل: مفهومها، حقيقتها، وتأثْيها عىل العالقات األديانيّة. 2

 ـ العالقة مع اآلخر الديني بني مبدأي: التوالف القلبي والكراهية الدينية. 3

 ـ قاعدة املواطنة ومعايْيها يف الفكر الديني. 4





 
 
 
 
 

 

 

 متهيد

لآلخر ضوع احلقوق السياسّية وتويّل املناصب بالنسبة قلنا فيام مىض بأّننا سوف ندرس مو

لألقلّيات الدينية من خالل التنظري للقواعد واألصول العاّمة يف اإلسالم واملسيحّية يف الديني و

قضايا العالقة مع اآلخر، وهو ما خّصصنا له هذا الفصل من الدراسة، وسوف نعمد إىل 

سوف نستفيض يف دراسته، فيام بعضها اآلخر  دراسة كّل أصل عىل حدة، وبعض هذه األصول

ممّا يرتبط بمجال بحثي منفصل، سوف نحاول أن نعرضه باختصار، ثم نوّظفه يف موضوع 

 بحثنا هنا إن شاء اهلل.





 
 

 

 

 

 

 احملور األّول

 مبدأ احلرابة أو السلم

 متهيد

 تتخذ العدالة يف قضّية احلرب ثالثة أشكال أو جتلّيات:

بمعنى أن تكون ظروف بدء احلرب مرّبرة أخالقّيًا ومقبولة  ير احلرب،ـ العدالة يف ترب 1

 عىل مستوى منطق العدل.

بمعنى كيف تكون احلرب؟ وكيف تتّم ممارستها بأخالقّية  ـ العدالة يف ممارسة احلرب، 2

 وعدالة؟

بمعنى كيف ننهي احلرب بطريقة عادلة ال يقع فيها  ـ العدالة يف وضع َّناية للحرب، 3

 ظلم؟

املفهوم يف مبدأ احلرابة هنا ال نبحث يف الناحية الثانية والثالثة، بل هتّمنا الناحية األوىل، ف

ّن القاعدة التي ينطلق منها الدين يف تعامله مع اآلخر هي قاعدة ة يعني أبااألّويل ملبدأ احلر

هة حيتاج ملرّبر ّن جتميد هذه املواجأشكاهلا، وأواجهة، واملنطق هو فقه املواجهة عىل خمتلف امل

ن تكون هذه املواجهة قائمة، انطالقًا من كوهنا أّن احلالة الطبيعية هي خالقي؛ ألأديني أو 

 مواجهة دائمة بني احلّق والباطل يف املفهوم الديني.

حد أ فيهذا كانت هذه املواجهة يف حدود اْلالف الفكري واالعتقادي فهذا مما ال خيتلف إو

اهلوّية الدينّية ونفي اهلويات الدينية  ة التي ترى رضورة الرتكيز عىليف األديان اإلبراهيميّ 

 األخرى التي ترى فيها انحرافًا وال صوابّية.

عىل من املواجهة يّة املستوى األضبط بموضوع بحثنا هي قتة األكثر أمهيّة فيام يرلكّن القضيّ 

والقتال، السيام مفهوم هاد اجلمبادئ العالقة مع اآلخر بفكرة ة صل قضيّ وهبذا تت احلرب، يوه



  

ـ يؤّسس لعالقة  اإلسالمي فهذا اجلهاد ـ باملفهوم السائد يف الرتاث الفقهياجلهاد االبتدائي، 

احلرب مع غري املسلم، أو ما يسّمى بأصالة احلرب يف اإلسالم، فطبقًا للقول بوجوب اجلهاد 

مادام قادرًا ـ سيظّل يعلن احلرب  ـ فإّن املجتمع اإلسالمي ،عام االبتدائي مّرًة عىل األقل كّل 

عىل اآلخرين حتى لو مل يعلنوا هم احلرب  عليه، حتى أّن الفقه اإلسالمي حتّفظ ـ عند العديد 

عرش  نمن الفقهاء ـ عىل توقيع معاهدات سالم مع غري املسلم ملّدة تزيد يف احلّد األقىص ع

القدرة ـ عىل شّن هجامت متواصلة عىل  سنوات، وهذا معناه أّن الدولة اإلسالمية ملزمة ـ حال

 اآلخرين ال تنتهي سوى بإسالمهم أو قتلهم أو إخضاعهم.

ل أهم مبدأ دستوري تقوم عليه من هنا، كان هذا املوضوع بالغ احلساسية واألمهية، ويشكّ 

 .العالقات الدولية يف اإلسالم، ويتصل مبارشًة باحلريات الدينية يف العامل

؛ هلذا افرتضوه واضحًا، وال لهّلام تعّرض الفقهاء القدامى وضوع أّنه قوامللفت يف هذا امل

 .نجد عندهم كثري جدل  وكالم يف مبدأ اجلهاد االبتدائي أو جهاد الدعوة يف اإلسالم

ترى أّن ـ ال يوافق هو عليها ـ  ىل وجهة نظريشْي املفكر الالهويت املعارص هانس كونج إ

ألّن التوحيد حيرص األلوهيّة  حتمل يف ذاهتا فكرة العنف جتاه اآلخر؛التوحيد واألديان التوحيدّية 

 واحد، ومن ثم فهو نفي  ألّي عبودّية لغري اهلل، بينام الرشك يفتح الطريق لتنّوع املعبود، 
بإله 

 .األمر الذي يقّلص من إمكانات والدة العنف أو التصادم بني األديان

بل حتمل بذاهتا اختالفًا معه  مل بذاهتا العنف جتاه اآلخر،لكنّنا نرى أّن فكرة التوحيد ال حت

ورفضًا لتوّجهاته، فيام العنف مرحلة أخرى، فقد يكون هناك توحيد متعايش ـ بمعنى غري 

عنفي ـ مع الرشك، وقد يكون هناك رشك يرفض عبادة آهلة غري آهلته هو، كام رأينا ذلك عرب 

ة العنف بوصفه ناجتًا قهرّيًا عنه أمر  غري دقيق حتى من التاريخ، فتحميل مبدأ التوحيد مسؤوليّ 

 الناحية التارخيّية، فضاًل عن الناحية الفلسفّية والالهوتّية.

 دور مبدأ املواجهة ـ املساملة، يف تكوين منط العالقة مع اآلخر الديين
اخلارجّية  هو: ما عالقة مبدأ العالقاتـ يف سياق تربير بحثنا هذا ـ السؤال الذي يأيت هنا 

تويّل  ةبني األديان يف موضوع حقوق املواطنة السياسّية وقواعد العالقة مع اآلخر الديني وقضيّ 

                                              
(1)  Hans Kung, Islam, past present & future, p591-592. 



  

 املناصب؟

ة واحلرابة والقتال هوذلك أّن اعتبار املواج إّن االرتباط يف غاية األمهّية من وجهة نظرنا؛

عدّو وحمارب وخصم،  هأنّ  «اآلخر الديني»ساسًا يف العالقة معناه أّن األصل يف أواإلخضاع 

ة معه هي وأّن حالة احلرب هذه معه والعداوة ال تنتهي سوى باإلخضاع؛ فالعالقة اإلجيابيّ 

ّن اآلخر عندما أخضاع يف هناية األمر، وعندما تكون العالقة هبذا النحو فهذا يعني إعالقة 

هناء العداوة بالفرض ابية معه جاءت بإجيع وذليل والعالقة اإلات فهو خمض  يصبح من األقليّ 

 دينّية. ةقليّ أثريًا كبريًا عىل شكل العالقة معه بوصفه جتاهه، وهو ما يرتك تأ والقهر

ة ة بني األديان هو املساملصل يف العالقات اخلارجيّ األ نّ العكس من ذلك لو قلنا بأوعىل 

نعم قد يكون  .دوّ ه ليس بعنّ أ «اآلخر الديني»ساس يف األ نّ والصلح والسالم، فإّن هذا معناه أ

بيننا مثالً  ةً قليّ أواحد وصار  نا معه يف جمتمع  جمدذا انإفكار لبعضها، فن موقع منافسة األسًا ممنافِ 

ثريًا عىل أن يرتك ذلك تأ، ومن الطبيعي نا نتعامل مع صديق وليس مع عدوّ نّ أفهذا يعني 

 .اً خضاعإ أو خصومةً  توليس ،ية وتعاونا عالقة ندّ هّن موقع أ عالقتنا معه من

بدورنا سوف نبحث هذا املوضوع تارًة عىل خّط النّص اإلسالمي، وأخرى عىل خّط النّص 

 املسيحي، وذلك ضمن قسمني إن شاء اهلل تعاىل.





 
 

 

 

 
 

 القسم األّول

 مبدأ احلرب والسالم يف النّص اإلسالمي

 متهيد

عىل يعة اإلسالميّة يف الْشاجلهاد االبتدائي مبدأ احلرب والسالم أو مقولة البحث يف يقع 

 :مرحلتني

إحدامها تعريف هذا اجلهاد وحتديد مفهومه ومقوله، كي ال حيصل التباس يف النقطة التي 

 .يدور حوهلا البحث والتنقيب

 .وثانيهام يف حكمه من حيث الرشعية وعدمها ومن حيث الوجوب وعدمه

دليل وجوبه، ثم نبحث مّرًة  ة هذا اجلهاد وكذلكعن رشعيّ بدايًة ويف اإلطار الثاين نبحث 

ة سالميّ ته من رأس ووجود ما يمنع تسويغه يف النصوص اإلأخرى يف األدّلة عىل عدم رشعيّ 

 .واألدّلة الفقهية

 نية واملفهوم واحلقيقةالدعوي التحريري، الب ـ اجلهاد االبتدائي 

هو الدعوة إىل يقصد باجلهاد االبتدائي، ابتداء املسلمني للكافرين باحلرب هبدف  واحد 

اإلسالم وبذل اجلهد جلعلهم مسلمني أو خاضعني للمسلمني، فإن كان الكّفار مرشكني أو 

مطلق غري أهل الكتاب، وضعوا أمام خيارين مها: القتل أو اإلسالم، وإن كانوا من أهل 

الكتاب وضعوا أمام خيارات ثالثة: إما أن يسلموا، وإما أن خيضعوا ويصبحوا من أهل الذّمة 

                                              
اجلهاد االبتدائي يف النّص »( البّد يل هنا من توضيح مهّم، وهو أّنني سبق أن نرشت خصوص بحث 1)

يف كتايب: دراسات يف الفقه اإلسالمي املعارص، ولكنّني اضطررت هنا لتشابك البحوث « اإلسالمي

مه وإجراء بعض التعديالت عليه، ثم وضعه يف هذا املوضع هنا، واستكامل الصورة إلعادة تنظي

 فاقتىض التنبيه.



  

قتلوا وهلذا السبب يسّمى هذا اجلهاد أحيانًا بجهاد الدعوة،  ؛فيدفعون اجلزية، وإما أن ي 

وجهاد التحرير؛ ألنه حيّرر النفوس من الكفر، أي إن اهلدف منه دعوة الكفار لإلسالم، فسبب 

البدء به ليس اعتداء الكفار، بل كفرهم؛ فلتطهري األرض من الرشك وبسط يد اإلسالم عىل 

 عمورة ـ بحيث لو ظّل الكفر ببعض أنواعه يبقى حتت هيمنة اإلسالم ـ يقوم هذا اجلهاد.امل

هذا هو املشهور املعروف يف معنى اجلهاد االبتدائي، وإن مل يفرد أكثر العلامء تعريفًا 

اصطالحيًا للجهاد يف كتبهم الفقهية، بل لقد عّده الفقهاء  اجلهاد  األصيلَّ يف اإلسالم، فيام 

ال ريب يف أّن األصيّل »هـ(: 1266وا به ـ إحلاقًا ـ اجلهاد الدفاعي، يقول الشيخ النجفي )أحلق

منه قتال الكفار ابتداًء عىل اإلسالم.. ويلحق به قتال من دهم املسلمني منهم، وإن كان هو مع 

هـ( اجلهاد إىل مخسة أقسام، 1228. ويقّسم الشيخ جعفر كاشف الغطاء )«ذلك دفاعًا..

اخلامس: »د أربعة منها يف احلقيقة إىل اجلهاد الدفاعي، فيام اخلامس هو االبتدائي فيقول: يعو

جهاد الكفر والتوّجه إىل حماهلم؛ للرّد إىل اإلسالم، واإلذعان بام أتى به النبي األمي املبعوث من 

هـ(: 1123. ويقول املريزا القمي )«عند امللك العالم، عليه وآله أفضل الصالة والسالم

وأما احلقيقة الفقهية، فالذي هو موضوع كتاب اجلهاد يف أكثر الكتب الفقهية، هو اجلهاد مع »

الكّفار حال حضور اإلمام وبإذنه، وكذا مع البغاة كذلك، وقد ذكروا حكم قتال من دهم من 

الكّفار بحيث خياف منه عىل بيضة اإلسالم واملسلمني من االصطدام واالستيصال، فيه 

، فهذا النّص واضح يف أن أحكام اجلهاد املسطورة يف أكثر كتب الفقه «ادًا...استطر

اإلسالمي ترجع إىل غري اجلهاد الدفاعي الذي يدهم فيه املسلمني عدّو، ومثل ذلك يقول 

وهو أقسام: جهاد املرشكني ابتداًء؛ لدعائهم إىل اإلسالم.. والبحث »هـ(: 965الشهيد الثاين )

، فالدفاعي جاء بحثه «واستطرد ذكر الثاين ]الدفاعي[ من غري استيفاء.. هنا عن األّول،

                                              
، 107، 73( هذا ما يفهم من كلامت الكثري منهم، وانظر: حممد مهدي شمس الدين، جهاد األمة: 1)

113. 

 .4: 21( النجفي، جواهر الكالم 2)

 .289: 4( كاشف الغطاء، كشف الغطاء 3)

 .368: 1( القمي، جامع الشتات 4)

 .379: 2( الروضة البهية 5)



  

اتفق املسلمون عىل أّن املقصود باملحاربة »هـ(: 595ويقول ابن رشد احلفيد ). استطرادًا أيضاً 

ألهل الكتاب ـ ما عدا أهل الكتاب من قريش ونصارى العرب ـ هو أحد أمرين: إما الدخول 

. ويف كتاب الفتاوى اهلندية للشيخ نظام ـ وهو من كتب «إعطاء اجلزية..ا يف اإلسالم، وإمّ 

كتاب السري.. الباب األّول: يف تفسريه رشعًا ورشطه وحكمه، أما تفسريه، »احلنفية ـ جاء: 

فاجلهاد هو الدعاء إىل الدين احلّق والقتال مع من امتنع ومتّرد عن القبول، إما بالنفس أو 

وقتال من  الدعاء إىل الدين احلّق »هـ( يف تعريف اجلهاد: 1088ل احلصكفي )وقا ،«باملال..

 .«مل يقبله

من هنا، نالحظ عىل العديد من الفقهاء أّنه عندما عّرف اجلهاد يف مقّدمة بحثه يف كتاب 

يف  ام ييش بأن املرتكزب؛ من الرتكيز عليه أكثر اجلهاد مل يعّرف سوى اجلهاد االبتدائي، وال أقّل 

وعيهم أّنه هو املفهوم األصيل للجهاد، األمر الذي يعيد تشكيل تصّورنا عن الوعي الفقهي 

ّيب بسبب ضعف قدرات املسلمني عن احلرب، ال  ملفهوم اجلهاد، وأّن اجلهاد االبتدائي إّنام غ 

 ة.بسبب عدم وجود مفهوم له يف الفقه اإلسالمي، وهذه نقطة بالغة األمهيّ 

« اجلهاد االبتدائي أو جهاد الدعوة أو جهاد التحرير أو جهاد الطلب»بـ وقد جاء التعبري

متأخرًا بني الفقهاء والباحثني، ومل يكن هذا املصطلح رائجًا، إنام كانت معانيه ت فهم من خالل 

كالمهم، وإذا تّم البناء عىل وجوب هذا اجلهاد من جهة وعدم اشرتاطه بحضور املعصوم من 

، والقول اإلمامّية رين متأّخ هل السنّة ومجاعة مأمشهور ىل ما ذهب إليه جهة  أخرى، بناًء ع

أصالة احلرب أو أصالة السلم يف اإلسالم، وهو نا هنا وهو باشرتاطه كّل عام مّرًة، ينفتح بحث

                                              
 .312: 1( ابن رشد، بداية املجتهد وهناية املقتصد 1)

 .188: 2( الفتاوى اهلندية 2)

 .296: 4( احلصكفي، الدّر املختار 3)

؛ واآليب األزهري، الثمر 536ـ  535: 4؛ والرعيني، مواهب اجلليل 188: 2( انظر: الفتاوى اهلندية 4)

 و.. 365: 3؛ والكركي، جامع املقاصد 250: 1اهر اإلكليل ؛ وجو411الداين: 

؛ واملنتظري، دراسات يف والية 366ـ  364: 1( انظر ـ عىل سبيل املثال ـ : اخلوئي، منهاج الصاحلني 5)

؛ والتربيزي ـ كام يستوحى منه ـ يف 331: 1؛ واخلامنئي، أجوبة االستفتاءات 121ـ  117: 1الفقيه 

 .27: 1؛ ومثله: فضل اهلل، املسائل الفقهية 359: 3رصاط النجاة 



  

املبدأ األّول يف العالقات الدولية يف الفقه اإلسالمي؛ إذ طبقًا هلذه األحكام الثالثة قد يقال 

 احلرب، وأّن السلم حيتاج إىل عنوان طارئ هو املعاهدة أو الذمة أو..بأصالة 

أّن ذا كنّا نعتقد بإقلّيات، فة نظرتنا لألساس يف كيفيّ أ صالة احلرب أو السلم ركن  فأوعليه 

ّن األقلّيات ليست يف احلقيقة سوى إف ،ّن القاعدة هي كوهنم أعداءأو ،صل هو احلرباأل

، وهلذا فرّسوا عضواخلمستجيبًة هلذا بحقوقها ما دامت مجاعات خاضعة، وسوف حتظى 

غري املسلم خيضع  نّ أهي مبدا احلرابة ة الناجتة عن ية اجلزية بذلك، فاحلالة الطبيعيّ آار يف غ  الصَّ 

ات الكثري من الفقهاء دبيّ وهذا هو اليشء الذي نستوحيه من أ للمسلمني فهو بينهم ذليل،

 سلمني.ين املواملفرّس 

بالتحّول لدى بعض الفقهاء والباحثني يف القرن العرشين أخذ لجهاد لفهوم امل لكّن هذا

ه اجلهاد حال منع الدولة الكافرة من نرش اإلسالم فيها، فيكون ًا وسنيًا، مثل القول: إنّ شيعيّ 

جهادًا لتحقيق احلّرية أو دفاعًا عن حقوق اإلنسان يف املعتقد، أو دفاعًا عن التوحيد، أو حتريرًا 

، مما لألبّوة املشفقة عىل الناس هلدايتهم وغري ذلك نسان من عبودية غري اهلل، أو ممارسةً لإل

رف الدراسات القانونية الدولية بالتدّخ  ل اإلنساين، مع االلتفات إىل يرجع إىل ما يسّمى يف ع 

وجود بعض مالمح هذه التحليالت يف كلامت بعض العلامء السابقني، مثل ابن تيمية 

 .، ثم ظهر من مل يقبل هذا التحويل ملفهومه فأخذه كام هو أو رفضه مطلقاً يناحلرا
                                              

، وله كالم يف الفتنة عن 211ـ  210( انظر عىل سبيل املثال: سيد سابق، عنارص القوة يف اإلسالم: 1)

؛ وأمحد شلبي، اجلهاد والنظم العسكرية 48؛ وحممد عزة دروزة، اجلهاد يف سبيل اهلل: 222الدين ص

، 38ـ  31، 21، 7طهري، اجلهاد وحاالته املرشوعة يف القرآن: ؛ وم62ـ  58يف التفكري اإلسالمي: 

؛ وصادق 71؛ وعيل عبداحلليم حممود، ركن اجلهاد أو الركن الذي ال حتيا األمة إال به: 44ـ  42

؛ وكامل سالمة الدقس، آيات اجلهاد يف القرآن الكريم: 37ـ  35خلخايل، زاد املعاد يف أحكام اجلهاد: 

؛ وإن كان يف بعض 125؛ 94ـ  90زحييل، آثار احلرب يف الفقه اإلسالمي: ؛ ووهبة ال90ـ  81

: 4، 69ـ  64: 2عباراته بعض الغموض يف حتديد موقفه؛ والطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن 

؛ واملنتظري، دراسات يف والية 1633: 3؛ وسيد قطب، يف ظالل القرآن 281: 10؛ واملنار 164

؛ وحممد الصدر، ما وراء الفقه 426: 5، و29ـ  26: 2؛ واألمثل 711: 2و  ؛116ـ  115: 1الفقيه 

 و.. 374ـ  373: 2

 .160( انظر: ابن تيمية، السياسة الرشعية يف إصالح الراعي والرعية: 2)



  

 ـ نظرية شرعية اجلهاد االبتدائي ووجوبه 
ته ـ أن يكونا من مسّلامت الفقه اإلسالمي، يكاد وجوب اجلهاد االبتدائي ـ فضالً عن رشعيّ 

الثوري وابن شربمة، وابن  سوى كلامت قليلة توحي بعكس ذلك، كام فيام ينسب إىل اإلمام

، وهو حيتمل مرشوعية عمر، وعطاء، وعمرو بن دينار.. من عدم وجوب غري الدفاعي

االبتدائي، وسقوط وجوبه فقط. وقد بلغ وضوح األمر حدًا أّن الفقهاء مل يبذلوا جهدًا مرّكزًا 

عن اجلهاد إنام للربهنة عليه، وكأهنم اتفقوا عىل أن نصوص الكتاب والسنّة عندما حتّدثت 

قصدت هذا النوع منه؛ لذلك مل جيدوا حاجًة للربهنة عليه بعنوانه، إذ أصل وجوب اجلهاد يف 

اإلسالم من الواضحات التي يعرفها كّل من قرأ اإلسالم بمصادره، حتى قال اإلمام الشوكاين 

م اجلزية، أما غزو الكفار، ومناجزة أهل الكفر، ومحلهم عىل اإلسالم، أو تسلي»هـ(: 1250)

 .«أو القتل، فهو معلوم من الرضورة الدينية، وألجله بعث اهلل رسله..

ومن الرضوري املرور عىل املستندات التي اعتمدها هذا الفريق؛ لنفهم املرّبرات املوضوعيّة 

                                                                                                                     
( وهم كثر، يظهرون من خالل اإلحاالت واهلوامش يف هذا البحث، وانظر: حممد خري هيكل، اجلهاد 1)

كر أن الدفاعية يف احلروب اإلسالمية مقولة 604ـ  597: 1سة الرشعية والقتال يف السيا ؛ هذا وقد ذ 

غزت كّتاب التاريخ اإلسالمي والنبوي املتأخرين، وغريهم، ومنهم: عبدالرمحن عزام يف كتابه: 

الرسالة اخلالدة، وأمحد أمني وحممد حسني هيكل يف كتابيهام املعروفني، وحممد حسني فضل اهلل يف 

ه: اجلهاد، وحممد مهدي شمس الدين يف كتابه: جهاد األّمة، وصاحلي نجف آبادي يف كتابه: جهاد كتاب

در إسالم، وحممد سعيد رمضان البوطي يف كتابه: اجلهاد يف اإلسالم، وجودت سعيد يف حوار ملجلة 

د، وشيث خطاب، احلياة الطيبة معه، وحممد عزة دروزة يف كتابه: اجلهاد يف سبيل اهلل، واحلكيم، والعقا

والرشقاوي، وعبداحلميد جودة السحار، وغريهم كثري، وانظر أيضًا: الزايد، فيام ينقله عنه صالح 

 .104اللحيدان يف كتاب اجلهاد يف اإلسالم: 

؛ وأكرب الظن أن الدكتور الزحييل فهم 87ـ  86( انظر: وهبة الزحييل، آثار احلرب يف الفقه اإلسالمي: 2)

ذي يرى اجلهاد تطّوعًا إال لدفع األعداء.. أهنم ال يوجبون اجلهاد، هلذا عّلق بأن من هذا القول ال

القول بالتطّوع غري صحيح.. والذي يبدو أهنم يقولون بوجوب اجلهاد الدفاعي دون االبتدائي؛ فإنه 

ا تطّوع، فهم ال ينكرون االبتدائي، وال يقولون بمحض الدفاعية، كام ال ينكرون أصل الوجوب، وهبذ

تسّجل املالحظة عينها عىل ظافر القاسمي ونجيب األرمناين، فانظر: اجلهاد واحلقوق الدولية العامة 

 .175يف اإلسالم: 

 .488: 4( الشوكاين، كتاب السيل اجلرار املتدفق عىل حدائق األزهار 3)



  

 التي سمحت هلم بذلك.

 يموأدّلة نظرية شرعّية اجلهاد الدعوي، استعراض وتق

 لنظرية اجلهاد التحريري الدعوياملستند القرآني ـ  ـ  

 يف سياق املستند القرآين، يمكن تقريب االستدالل من خالل عّدة بيانات:

 االبتدائي للجهاد املشرعنة اخلاّصة القرآنية النصوص ـ أ

يف ترشيع اجلهاد االبتدائي، وقد رّكز  االستناد إىل آيات خاّصة اعتربت ظاهرةً  البيان األّول:

 اآليت:، وأبرزها ة جهاد الدعوةعليها أنصار نظري

َقاتُِلوْا الَِّذيَن اَل ُيْؤِمنُوَن بِاَّللِ وهي آية السيف كام يسّميها بعضهم، قوله تعاىل: ﴿ اآلية األوىل:

َم اَّللُ َوَرُسوُلُه َواَل َيِدينُوَن ِديَن احَلقه ِمَن الَِّذينَ  ُموَن َما َحرَّ  ُأوُتوْا الكَِتاَب َواَل بِالَيْوِم اآلِخِر َواَل َُيَره

 (.29﴾ )التوبة: َحتَّى ُيْعُطوْا اجِلْزَيَة َعن َيٍد َوُهْم َصاِغُرونَ 

ف احلرب فهذه اآلية تأمر شديدًا بالقتال، وهي من أواخر آيات اجلهاد، وال ترى غايًة لتوقّ 

سوى إعطائهم اجلزية، أي خضوعهم لسيطرة املسلمني، وإال تواصلت احلرب معهم، اعتدوا 

 املسلمني أم مل يعتدوا، وهبذا الفهم لآلية غّصت كلامت العلامء هنا بال حاجة لنقلها، وقد عىل

فهم العديد منهم أن اجلزية يف اآلية وضعت عقوبًة من اهلل تعاىل عىل أهل الكتاب، لعنادهم 

، وقد استدّل بعض الفقهاء هبذه اآلية للسامح بقتل |احلّق، وكفرهم بام جاء به الرسول

ل ؛ بلشيوخ والعجزة، حتى لو مل يكن هلم رأي ومل يقاتلوا املسلمني، نظرًا إلطالق اآلية هناا

ختطى بعضهم إىل احتامل أّن الغاية يف اآلية غاية  لوجوب مقاتلة أهل الكتاب، فتفيد سقوط 

                                              
دان يف كتاب: اجلهاد ( ملزيد من اإلطالع انظر: الشيخ عبداهلل بن عبدالزايد فيام ينقله عنه صالح اللحي1)

ـ  62، 46؛ وياسني سويد، الفن العسكري اإلسالمي: 111ـ  102يف اإلسالم بني الطلب والدفاع: 

؛ حيث استدل بآيات سورة براءة؛ وحسني 30؛ وبسام العسيل، املذهب العسكري اإلسالمي: 63

 ، و..478ـ  476احلاج حسن، النظم اإلسالمية: 

؛ وكالنرتي، اجلزية وأحكامها: 389: 1؛ وفخر املحققني، إيضاح الفوائد 269 ( انظر: املفيد، املقنعة:2)

14. 

 .520: 5( انظر: الطويس، اخلالف 3)



  

 وجوب مقاتلتهم عند إعطائهم اجلزية، وهذا ال يمنع عن جواز مقاتلتهم ولو قّدموها، ومن ثم

، فاآلية ال متانع من اإلطاحة بوجود أهل الكتاب من العامل حتى لو استعّدوا لتقديم اجلزية

 .اآلية وضعت هنايًة لإلباحة وهو ما خيالف ما ذكره مثل النووي من أنّ 

كنَِي َحْيُث قوله تعاىل: ﴿ اآلية الثانية: ُوُهْم  َفإَِذا انَسَلَخ األَْشُهُر احُلُرُم َفاْقُتُلوْا امُلْْشِ َوَجدمتُّ

َكاَة َفَخ  اَلَة َوآَتُوْا الزَّ ْم ُكلَّ َمْرَصٍد َفإِن َتاُبوْا َوَأَقاُموْا الصَّ وُهْم َواْقُعُدوْا هَلُ لُّوْا َوُخُذوُهْم َواْحرُصُ

ِحيمٌ   (.5﴾ )التوبة: َسبِيَلُهْم إِنَّ اَّللَ َغُفوٌر رَّ

قات   فهذه اآلية رصحية يف الداللة عىل أنّ  ق منهم التوبة لون وبشّدة حتى تتحقّ املرشكني ي 

املتجّلية متامًا يف إقامة الصالة وإيتاء الزكاة، والذي هو تعبري كنائي عن إسالمهم، ففي اآلية 

بيان  للغائية املرسومة للجهاد، كام أّن فيها مفادًا رشطيًا، وهو أهّنم إذا أسلموا خيّل  سبيلهم، 

إذا مل يسلموا فال ختلية لسبيلهم، بل احلرب  ومعنى ذلك ـ بمقتىض مفهوم الرشط ـ أهنم

واألخذ والقبض عليهم يبقى سائرًا ساريًا، إما عىل نحو الوجوب كام هو ظاهر كلامت العلامء 

؛ فاآلية أو عىل نحو اإلباحة من خصوص هذه اآلية، كام هو ظاهر الرشبيني يف مغني املحتاج

قتاهلم لكفرهم، وهذه هي روح اجلهاد  من اآليات الواضحات عىل هذا احلكم هنا، وأنّ 

 .االبتدائي

وباجتامع هاتني اآليتني قد نفهم بعض مرّبرات احلكم املعروف بني الفقهاء يف التمييز بني 

أهل الكتاب وغريهم؛ فإن اآلية األوىل التي حتكي عن أهل الكتاب جعلت منتهى احلرب 

                                              
؛ وابن حزم، 184: 9؛ واملارديني، اجلوهر النقي 367ـ  366: 3( املنتظري، دراسات يف والية الفقيه 1)

 .904: 7اإلحكام 

 .603: 10؛ والرشح الكبري 577: 10قدامة، املغني  ؛ وانظر: ابن417: 19( النووي، املجموع 2)

 .209: 4( مغني املحتاج 3)

؛ 51: 2؛ واملبسوط 690: 1( انظر فهمهم هلذه اآلية هبذه الطريقة تقريبًا يف مثل: الطويس، اخلالف 4)

؛ وبداية املجتهد وهناية املقتصد 196: 11؛ واملحىل 293: 1؛ وكتاب األم 380: 2والروضة البهية 

، رغم أنه يف موضع 536ـ  535: 5؛ واألمثل 152ـ  151: 9؛ وامليزان يف تفسري القرآن 311: 1

ـ  271: 5؛ وجامع البيان 254: 18آخر فهم اختصاص اآلية باملرشكني العدوانيني، فانظر: األمثل 

؛ وتفسري القرطبي 456: 2؛ وابن العريب، أحكام القرآن 105: 3؛ واجلصاص، أحكام القرآن 272

 .360: 1؛ واخلوئي، منهاج الصاحلني 71: 2؛ والغرناطي، التسهيل لعلوم التنـزيل 74: 8



  

يوقف احلرب بالتأكيد، فإذا كانت اجلزية  إعطاء اجلزية، ومن الواضح أّن دخوهلم يف اإلسالم

توقفها فاإلسالم يفعل ذلك بطريق أوىل، مما جيعل االحتامالت يف حّق أهل الكتاب ثالثة: 

 القتل أو اإلسالم أو اجلزية، وهي تعبري آخر عن صريورهتم أهل ذّمة أو معاهدين خاضعني.

املرشكني، فهي جتعل منتهى احلرب  أما يف اآلية الثانية، وهي اآلية التي يرتّكز خطاهبا يف

التوبة، أي اإلسالم، مما جيعل اخليارات املطروحة يف موضوع املرشك أقّل: إما القتل أو 

 ة السائدة.اإلسالم، وهذا ما يطابق ـ كام أسلفنا ـ وجهة النظر الفقهيّ 

ناسخًة سيام هاتني ـ إىل اعتبارها الوأكثر من ذلك، حيث ذهب املتمّسكون هبذه اآليات ـ 

نسخًا تامًا لكاّفة اآليات التي تتحّدث عن اجلدال بالتي هي أحسن والدعوة إىل سبيل اإلسالم 

باحلسنى والكلمة الطيبة وأنه ال إكراه يف الدين واحلث عىل الصلح والسلم، إىل غريها من 

هو الشّدة  املفاهيم السلمية، فتكون بتاممها منسوخًة، مما يعّزز كون األصل يف معاملة الكافرين

 والقتال ال اللني واحلوار احلسن وما شابه ذلك.

يُن َّللِ َفإِِن انَتَهوْا َفاَل قوله تعاىل:  اآلية الثالثة: ﴿َوَقاتُِلوُهْم َحتَّى اَل َتُكوَن فِْتنٌَة َوَيُكوَن الده

 (، بل األرفع منها داللًة قوله:193)البقرة: ُعْدَواَن إاِلَّ َعىَل الظَّاملنَِِي﴾ 

يُن ُكلُُّه َّللِ َفإِِن انَتَهْوْا َفإِنَّ اَّللَ باَِم َيْعَمُلوَن ﴿  َبِصٌْي﴾َوَقاتُِلوُهْم َحتَّى اَل َتُكوَن فِْتنٌَة َوَيُكوَن الده

 (.39)األنفال: 

، واملراد بالفتنة ـ كام ذهب إليه أكثر «ارتفاع الفتنة» فهذه اآلية تضع حّدًا للحرب، وهو

التابعني، كابن عباس وجماهد واحلسن وقتادة وزيد بن أسلم و.. ـ املفرّسين من الصحابة و

، ومعناه أّنه جيب عليكم قتاهلم كي ال الرشك، وهو املعروف أيضًا، أو الكفر كام ذكره مجاعة

                                              
( استند عدد من الفقهاء واملفرّسين هلذه اآلية هنا وفرّسوا الفتنة بالكفر أو الرشك أو ذكروه وطرحوه 1)

؛ 375: 3 ؛ و116: 1؛ واملنتظري، دراسات يف والية الفقيه 309منهم: األردبييل، زبدة البيان: 

: 7، و303)ينقل ذلك(، و  181: 4؛ والشافعي، كتاب األم 360: 1واخلوئي، منهاج الصاحلني 

؛ 306: 1؛ وابن رشد، بداية املجتهد 132: 26، و26، و2: 10؛ والرسخي، املبسوط 319

؛ 108: 18؛ وعمدة القاري 321: 20؛ وبحار األنوار 267: 12واملازندراين، رشح أصول الكايف 

ـ  120: 5، و 148ـ  147: 2؛ وتفسري التبيان 278: 1؛ وتفسري القمي 61ـ  60: 2 العيايش وتفسري

ـ  31: 2؛ وجممع البيان 24: 2، و 190: 1؛ وجوامع اجلامع 157: 2، و342: 1؛ والكشاف 121
 



  

قد ورد نكرًة يف سياق النفي، أي أّنه جيب « فتنة»يكون هناك رشك، وامللفت يف اآليتني أن تعبري 

أن ينعدم الرشك يف األرض مطلقًا، فال يبقى مظهر  له، إذ النكرة يف سياق عليكم القتال إىل 

، بل تكملة اآليتني النفي تفيد العموم يف لغة العرب، بل تفيد شمول متام معاين الفتنة أيضاً 

توضح املطلوب أكثر؛ حيث إهنا تتحّدث عن صريورة الدين هلل، بمعنى أّن الغاية ليست حمض 

اء، بل صريورة اإلسالم هو الدين الظاهر الغالب، وهذا كّله كالم رصيح يف القتل وسفك الدم

أّننا إّنام نحارهبم ال ألهنم اعتدوا أو مل يعتدوا فحسب، بل لكي يزول الرشك ويعلو صوت 
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 اإلسالم غالبًا عاليًا.

كنَِي َعْهٌد ِعنَد اَّللِ َوعِ قوله تعاىل: ﴿ اآلية الرابعة: نَد َرُسولِِه إاِلَّ الَِّذيَن َكْيَف َيُكوُن لِْلُمْْشِ

ْم إِنَّ اَّللَ َُيِبُّ امُلتَِّقنيَ  ْم ِعنَد املَْسِجِد احَلَراِم َفاَم اْسَتَقاُموْا َلُكْم َفاْسَتِقيُموْا هَلُ  (.7﴾ )التوبة: َعاَهدتُّ

فهذه اآلية تؤّسس أحد املبادئ يف معاهدة املرشكني، وهو سقوط متام املعاهدات معهم، فال 

م وال سالم معهم، ومعنى ذلك أّن األساس معهم ـ طبقًا ألواخر ما نزل يف اجلهاد ـ هو عهد هل

عدم العهد، فيكون العهد أمرًا ثانويًا طارئًا يراه حاكم املسلمني لرضورات وحاالت استثنائية، 

 أن ال أّنه األصل الذي تقوم عليه العالقة مع املرشك، إذًا، فال عهود معهم، وال معنى لذلك إالّ 

حياربوا أو يغدوا مسلمني، واآلية رتبت احلكم عىل وصف املرشك دون أن تزيد قيدًا آخر، مما 

جيعلها يف صيغة اإلخبار تقريبًا عن أّن املرشكني بعد اليوم إىل يوم القيامة لن حيفظوا عهدًا ولن 

الزمن، حتى  يفوا بوعد، وهذا ما يؤّكده تاريخ العالقة بني املسلمني والكافرين عىل امتداد

 املعارص.

أما ذيل اآلية، فهو يطالب املؤمنني باملحافظة عىل عهد  واحد فقط وقع مع اجلامعة التي 

اتفقوا معها عند املسجد احلرام، فهذه اجلامعة اخلاّصة يطالب اهلل املؤمنني بالوفاء بعهدهم معها 

فهذا االستثناء ال يبطل ما داموا وفوا بالعهد، فهذا هو العهد الوحيد الواجب الوفاء به، 

 القاعدة يف صدر اآلية، بل يؤّكدها.

َكيَْف َوإِن َيظَْهُروا تفسريهم هلذه اآلية بام تالها من آية: ﴿ وقد عّزز أصحاب هذا االجتاه

ًة ُيْرُضوَنُكم بَِأْفَواِهِهْم َوَتْأَبى ُقُلوُِبُمْ  ً َواَل ِذمَّ  ﴾َوَأْكَثُرُهْم َفاِسُقونَ  َعَليُْكْم اَل َيْرُقُبوْا فِيُكْم إاِلَّ

د عدم استحقاق املرشكني بعد اليوم للعهد، والسبب يف ذلك ـ كام خيربنا (، فهي تؤكّ 8)التوبة: 

اهلل سبحانه ـ أهّنم ال يفون بالعهود وال يفّوتون فرصًة لالنقضاض عىل املسلمني، فهذا إنباء  

ا وال عهد، إذًا فال سبيل معهم سوى إهلي إىل يوم الدين أّن هذه الفئة من الناس ال أمان هل

 احلرب إىل أن يسلموا.

اِر َوْلَيِجُدوْا قوله تعاىل: ﴿ اآلية اْلامسة: َن الُكفَّ َا الَِّذيَن آَمنُوْا َقاتُِلوْا الَِّذيَن َيُلوَنُكم مه َيا َأُّيُّ

هذه اآلية رصحية يف أّن احلرب هنا (؛ ف123﴾ )التوبة: فِيُكْم ِغْلَظًة َواْعَلُموْا َأنَّ اَّللَ َمَع امُلتَِّقنيَ 

ليست لرّد العدوان أو احلرابة، بل لفتح البالد، فهي تقول بوجوب قتال من ييل املسلمني 
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بدأ باألقرب فاألقرب، من هنا أشار بعض املفرّسين ـ كالقرطبي وابن كثري  منهم، بحيث ي 

ملا استسلمت له أقاليم  قد طبق هذه اآلية بأن بدأ بالعرب، ثم |ـ إىل أّن النبّي  و..

 .اجلزيرة، بدأ بالروم والفرس وهكذا

كانت هذه أهّم اآليات الكاشفة عن معيارية الكفر يف شّن احلروب يف اإلسالم، وأّن 

 سرتاتيجية دعوية بامتياز.اسرتاتيجية اجلهاد يف القرآن إنام هي ا

 وقفات حتليلية نقدية مع نصوص جهاد الطلب يف القرآن الكريم

ذا البيان لالستدالل القرآين عىل رشعية اجلهاد االبتدائي يواجه جمموعًة من املالحظات، ه

 أبرزها:

إّن آية اجلزية التي استدّلوا هبا عىل اجلهاد االبتدائي بمالك الكفر تبطل  املالحظة األوىل:

ألرض، نظرية أصحاهبا، ألهّنا جتعل منتهى احلرب، ليس اإلسالم وإزالة الكفر من عىل وجه ا

بل خضوع الطرف اآلخر لنظام اجلزية، ونظام اجلزية جيامع بقاء الكفر يف العامل، فكيف يمكن 

أن تلتئم أجزاء هذه النظرية التي ترى احلرب يف اإلسالم بمالك الكفر ال احلرابة، مع آية اجلزية 

انت التي تقبل انتهاء احلرب بإخضاعهم ولو مل يسلموا؟ فأين هو حتقق املالك؟ وكيف ك

 .احلرب مقّدمًة له؟

وهذه املالحظة دقيقة من جانب  دون آخر، فهي دقيقة من حيث إفساد نظرّية الكفر يف 

احلرب، لكّن ذلك ال يساوق إبطال اجلهاد االبتدائي، وبعبارة  أخرى جيب التمييز بني أمرين 

ة وإبادة الكفر، فآية هنا مها: رشعية اجلهاد االبتدائي، ورجوع مالك هذا اجلهاد إىل نرش الدعو

اجلزية ـ بالبيان الذي تقدم للمستدّل ـ تفيد يف إبطال أّي تصّور يقول بأّن غاية احلرب يف 

اإلسالم إبادة الكفر متامًا، إالّ أهّنا ال تبطل أساس اجلهاد االبتدائي هليمنة اإلسالم عىل العامل 

اآلية قد رأت هناية حرب اليهود بالقّوة بقطع النظر عن حتديد مالك هذه احلرب، فإذا كانت 
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والنصارى يف دفعهم اجلزية ال يف رّد عدواهنم فهي تدّل عىل رشعية االبتدائي حتى لو مل نستطع 

 الربهنة هبا عىل حتديد مالك احلرب.

إّن القول بأّن مالك احلرب هو الكفر ال احلرابة حيتمل  بل يمكن الرتقي أكثر بالقول:

لوحده سببًا الندالع احلرب، سواء كان هيدف من احلرب إلغاء  معنيني: أحدمها كون الكفر

الكفر أو إبقاءه مع هيمنة اإلسالم ماديًا عليه. ثانيهام: كون الكفر سببًا للحرب بمعنى إرادة 

إلغائه من وراء قيامها؛ فعىل التفسري الثاين تصّح املالحظة املذكورة، أما عىل التفسري األّول فال، 

رف القائل بمالك الكفر أن إبقاء أهل الكتاب ال ينايف كون اجلهاد لدعوهتم إىل بل قد يّدعي الط

اإلسالم ال لرّد عدواهنم، وذلك أن خضوعهم للدولة اإلسالمية يمثل مقّدمًة رئيسة لنرش 

ـ ومعه يصّح أن يقال: إن اإلسالم يف أوساطهم ـ كام يقول الرازي وابن العريب وغريمها

لنرش الدعوة، إما فورًا كام هي احلال مع املرشك، أو عرب الواسطة كام يف حالة اجلهاد كان طريقًا 

 أهل الكتاب.

وعىل أّية حال، فال تلغي املناقشة املذكورة ـ لوحدها ـ طبيعة استدالل املستدّل بآية اجلزية 

رين، فإن عىل رشعية اجلهاد االبتدائي، ولسنا نحتمل كثريًا أن يقصد هذا املستدّل قتل متام الكاف

نظام الذّمة الذي ي بقي عىل ديانات أهل الكتاب من واضحات الفقه اإلسالمي بمذاهبه؛ من 

هنا نتحّفظ عىل فعل من خلط يف حتليل كلامت العلامء بني عدم جعلهم القتل أصالً يف التعامل 

ت مثل ، وكلاممع الكّفار، وبني كون القتال أصاًل يف عالقتنا هبم؛ فهذا خلط بني موضوعني

 . ابن تيمية واضحة يف هذا التمييز

يضاف هنا أّن السيد اْلوئي حاول رفع معيارية الكفر يف آية اجلزية بأّن القرآن فّرق بني 
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فاملرشك حيارب بسبب كفره، دون أهل الكتاب الذين البّد أن يصدر  املْشكني وأهل الكتاب،

عطائهم اجلزية، فعدم إعطاء اجلزية منهم يشء حتى حياربوا، كحرهبم للمسلمني أو كعدم إ

 . بمثابة فعل يقوم املسلمون برّد الفعل عليه وهو احلرب، وهذا ما تريده آية اجلزية

فإن دفع اجلزية كناية عن اخلضوع والنزول حتت سيطرة  لكن هذا الكالم غْي واضح،

وإال فهل يأمر  املسلمني، وهناك ال معنى لفرض وجود طرف آخر يقوم بفعل ونحن نرّد عليه،

اإلسالم بمحاربة أهل الكتاب فقط ألجل احلصول عىل املال؟! وهل صحيح ما ذكره القرطبي 

وغريه من أّن األمر بمنع املرشكني من دخول احلرم الذي فيه خوف الفقر والعيلة عّوضهم اهلل 

وهل هو تفسري  ، رغم أنه ال يوجد دليل عىل الربط بني اآليتني؟!عنه بالتزامه بقانون اجلزية

عقالئي أن نعترب عدم إعطاء جمتمع برشي معني أمواالً لنا دون أن يكون قد فعل شيئًا ضّدنا 

 بمثابة فعل فيام حماربتنا له هو رّد الفعل، دون مالحظة مرّبرات أخرى؟!

 ،«القتل»ال « املقاتلة»إّن آية اجلزية وكثريًا من آيات الكتاب وردت بصيغة  املالحظة الثانية:

فلم تقل: اقتلوا، بل قاتلوا، وهناك فرق لغوي بينهام، فاألوىل بمعنى وجود من بدأ احلرب 

لتصّح صيغة املفاعلة؛ فيام الثانية ال تفرتض ذلك، مما جيعل أّي آية فيها صيغة املقاتلة ظاهرة يف 

 .يرفع العدوان، وبدء الطرف اآلخر باحلرب مسبقًا، فال تدّل عىل رشعية اجلهاد االبتدائ

وقد حاول بعض الفقهاء ـ كام يف بدائع الصنائع ـ أن يستفيد من هذه الصيغة إلثبات أن 

وهذا  ،اآلية تفرتض أهلية القتال يف الطرف اآلخر؛ فال تشمل املجنون والصغري واألنثى و..

 فعلّية.ما يصّب ويلتقي مع روح هذه املالحظة وإن مل يطابقها، النفراده باألهلية وذهاهبا إىل ال

لدى احلديث عن الروايات « قتل»و« قاتل»وسوف تكون لنا وقفة مرّكزة حول الفرق بني 

يف هذا الباب، حيث ورد بعضها هبذه الصيغة، فنؤجل ذلك إىل حمّله، حيث سيتبنّي عدم صّحة 

 هذه املالحظة يف اجلملة.
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ئن عديدة فيها وشواهد إّن آية انسالخ األشهر احلرم، قد يّدعى وجود قرا املالحظة الثالثة:

 خترجها عن سياق تأسيس رشعية اجلهاد االبتدائي بمالك الكفر، وهذه الشواهد هي:

كنَِي اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه إّن اآلية الالحقة هلذه اآلية تقول: ﴿ الشاهد األّول: َن امُلْْشِ َوإِْن َأَحٌد مه

ُْم َقْوٌم الَّ َيْعَلُموَن﴾َحتَّى َيْسَمَع َكاَلَم اَّللِ ُثمَّ َأْبلِْغُه َمْأمَ  (، وهذا معناه أّنه لو 6)التوبة:  نَُه َذلَِك بَِأَّنَّ

كان القتل واحلرب بسبب الكفر لكان املفرتض احلكم بقتله بعد كّل هذا التشّدد يف آيات سورة 

براءة، إذًا فليس من تفسري لالستجارة هنا سوى أّن املرشك إنام دخل دار اإلسالم مساملًا ال 

علنًا احلرب وعدوانيًا، واجلدير ذكره هنا أّن اآلية مل جتعل سامع كالم اهلل هدفًا للمستجري، بل م

جعلت إجارته من جانب املسلم ذات هدف  رسايل، أي إن استجارك لسبب  ما فأجره حتى 

 يكون يف إجارته ما يوجب سامعه كالم اهلل فلعّله ي سلم، إذًا فهي شاملة ملطلق االستجارة بغية

أن يتعّرف عىل حياة املسلمني عّله هيتدي، كام أّن اآلية رصحية يف املرشك الذي ال جمال فيه إالّ 

 .لإلسالم أو القتل، فبأّي وجه  جاز إبالغه مأمنه رغم بقائه عىل كفره؟!

من حيث إّنه ملا كان اجلهاد االبتدائي جهاد  وهذا الشاهد ـ هبذه الصيغة ـ يقبل النقاش؛

من الطبيعي أن يرّكز عىل موضوع الدعوة ويكون جمّرد سبيل  هلا، وعليه فاآلية  دعوة، كان

عندما تسمح باالستجارة هلدف  دعوي ال تكون منافيًة ملبدأ ترشيع اجلهاد االبتدائي، فقوله: 

د ، سواء كان غايًة لقبول االستجارة فقط، كام ذكر املستدّل هبذا الشاهَحتَّى َيْسَمَع َكاَلَم اَّللِ﴾﴿

هنا، أو كان غاية للطرفني كام ذكره مجع من املفرّسين، هو ما يرفع املنافاة هنا، وبعبارة  أخرى: 

مّلا أرادت الرشيعة من قتال املرشكني نرش اإلسالم وتطهري األرض من الرشك، كان من 

جيز الطبيعي أن تسنح بالفرصة كي ي سلم املرشك، وهلذا أشارت للغاية، مما يعني أنه لوالها مل 

قبول أمانه الذي يطلبه، وأما مسألة جواز إبالغه مأمنه رغم بقائه عىل كفره فهذا أمر طبيعي 

وال يرّض بمبدأ لزوم قتله؛ فإن أمانه هنا كان  ،﴾َأْوُفوْا بِالُعُقودِ احرتامًا لعقد األمان، بمقتىض: ﴿

ع احرتام العهود لدليل  حاكم هو العقد الرشعي املتفق عليه معه، وال ضري يف ترشيع حرب م

فيها، كالسفري املحرتم؛ وهبذا يظهر أّن مرّبر عدم قتل هذا املرشك ليس سلمّيته وعدم عدوانيته 

 كام قيل، بل غرضيّة الدعوة ووفاء بالعقود، فهذا هو املقدار املؤّكد من اآليات هنا.
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ىل قتله، نعم، يمكن أن ي ستفاد من هذه اآلية أّن اإلسالم يفّضل إسالم الطرف اآلخر ع

وشاهد ذلك أّنه يف أشّد آيات اجلهاد قّوًة وتشّددًا يفسح املجال إلسالم الطرف اآلخر، وذلك 

، أي إن ﴾فأجره﴿أهّنا تأمر بقبول استجارة الكافر ال أهّنا تعّلق األحكام عىل قبوهلا، فهي تقول: 

ىل قتله، هلذا مل تقل: استجار وجبت إجارته بغية دعوته للدين، مما جيعل إسالمه أهّم ومقّدمًا ع

كام هو واضح، بناًء عىل تفسري األمر هنا بالوجوب ال باإلباحة لوقوعه موقع توّهم « فأجرته»

 احلظر.

هذا، وقد اّدعى بعض أنصار اجلهاد االبتدائي أّن آية االستجارة منسوخة بآية انسالخ 

لكّن أحدًا مل يقّدم شواهد  األشهر احلرم التي وقعت قبلها أو بغريها من آيات اجلهاد احلاسمة،

تارخيية عىل هذا النسخ بحيث يلغي اآلية، وعليه، يرجع حتديد النسخ إىل طبيعة مالحظة 

اآليتني، والذي نجده فيهام أّنه ال تنايف بينهام إطالقًا، فاألوىل تصدر حكاًم عامًا بحّق مجاعة 

كنَِي اْستََجاَركَ َأَحٌد مه املرشكني بالقتل، فيام الثانية تصدر حكاًم خاّصًا ﴿ حمصورًا  ،﴾َن امُلْْشِ

بصورة طلب األمان، فموضوع اآليتني خمتلف، نعم آية االستجارة أخّص من آية انسالخ 

األشهر احلرم، فاملفرتض أن ختّصصها وقد وقعت معها ضمن سياق واحد، ولو فرض أهنام 

ام يقول العالمة شمس نزلتا منفصلتني واجتمعتا يف املصحف عىل هذا النحو فال دليل ـ ك

ـ عىل حتديد املتأخر واملتقّدم، حتى يّدعى نسخ األوىل للثانية، مع أّن املفرتض يف  الدين

 دعوى النسخ إثبات هذا األمر.

والنتيجة أن دعاوى النسخ االعتباطية كثرية يف كتب التفسري عند املسلمني، فاآليتان ال 

قد األمان الفردي واحرتام السفراء رغم أّن احلرب تناقض بينهام، فقد قبل الفقه اإلسالمي ع

 قائمة، إذًا ال موجب لدعوى النسخ هذه.

كنَِي َعْهٌد اآلية الالحقة عىل آية االستجارة، قال تعاىل: ﴿ الشاهد الثاين: َكْيَف َيُكوُن لِْلُمْْشِ

ْم ِعنَد املَْسِجدِ  ْم إِنَّ ِعنَد اَّللِ َوِعنَد َرُسولِِه إاِلَّ الَِّذيَن َعاَهدتُّ  احَلَراِم َفاَم اْستََقاُموْا لَُكْم َفاْسَتِقيُموْا هَلُ

﴾، فهذه اآلية تبقي عىل عهد املسلمني للمرشكني، فلو صّح أن مثل آية انسالخ اَّللَ َُيِبُّ امُلتَِّقنيَ 

األشهر احلرم ناسخة لتامم آيات موادعة املرشك لكان املفرتض اإلطاحة هبذا العهد الذي وقع 

ملسجد احلرام أيضًا، إذًا فحتى بعد جعل القتال أصالً كانت املعاهدات نافذة املفعول، عند ا
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وليس من معنى لذلك سوى عدم كون الكفر معيارًا للحرب، وإال وجب قتال حتى املعاهدين 

 .لفرض كفرهم، بل العدوانية هي املعيار هنا

هذا العهد الذي تستثنيه اآلية وقد سّجل بعض أنصار هذا الشاهد نقدًا عىل أنفسهم بأّن 

كان سابقًا عىل آية انسالخ األشهر احلرم؛ هلذا احرتمه القرآن، والذي نّدعيه املنع من اليوم 

فصاعدًا عن استخدام سياسة املعاهدات معهم، واستبداهلا بسياسة القتال، وهذا غري الوفاء 

 (.23، 22 )النساء: ﴾إاِلَّ َما َقْد َسَلَف بمعاهدة سابقة، فهو مثل ﴿

وقد أجاب الناقد نفسه بأّن هذه املالحظة غري واردة؛ ألّن املفروض أن مثل آية السيف 

تلغي املعاهدات السابقة، فهذا هو سياق النصوص األوىل من سورة التوبة، فعدم إلغائها شاهد  

.عىل احرتامها  ، بل ال معنى للنسخ حينئذ 

ى اآلية ليس أهّنم مل يستقيموا لكم لكن أّن معن وهذا الشاهد يمكن أن يالحظ عليه

؛ استقيموا أنتم هلم، كام قد يستوحى للوهلة األوىل، بل معناها استقيموا هلم ما استقاموا لكم

، وهذا املعنى ينسجم مع الواقع؛ حيث يراد «ما داموا»هنا ليس للنفي، بل بمعنى « ما»فحرف 

قريش العهد يوم احلديبية، ومل ختلفه، بل  من هذه اجلامعة بقية فئات العرب التي دخلت مع

 أخلفته قريش وبنو الدئل من بكر، وبقيت عىل العهد بنو خزيمة، وبنو مدلج، وبنو ضمرة و..

إذن، وطبقًا هلذا املعنى، تستثني اآلية املعاهدات السابقة التي وىف أصحاهبا، احرتامًا منها 

ة، وال يوجد إلغاء للمعاهدات السابقة يف للعهود، دون أن يعني ذلك رخصة يف العهود اجلديد

غري صورة إلغاء الطرف اآلخر هلا أو خوف خيانته، فالتمييز بني العهود القديمة السابقة 

واجلديدة الالحقة هبذا املعنى متييز معقول ومتصّور، وهلذا قال أنصار اجلهاد االبتدائي: إّن هذا 

 االستثناء يؤّكد القاعدة وال يلغيها.

ولة النسخ املّدعاة تغدو باطلة هنا؛ ألنه لو حصل نسخ  لكل أوامر املوادعة مع نعم، مق

الكافر فال معنى لرشعية حتى العهود السابقة، بل املفرتض أهّنا نسخت عمليًا، وال نجد 

خصوصيًة تعبدّية لتلك اجلامعة املتبقية من صلح احلديبية، مما يكشف عن عدم وجود نسخ 
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 أصاًل يف املقام.

ً َواَل ما جاء يف اآلية الالحقة: ﴿ هد الثالث:الشا َكيَْف َوإِن َيْظَهُروا َعَليُْكْم اَل َيْرُقُبوْا فِيُكْم إاِلَّ

ْم َوَأْكَثُرُهْم َفاِسُقونَ  ًة ُيْرُضوَنُكم بَِأْفَواِهِهْم َوَتْأَبى ُقُلوُِبُ (. فهذه اآلية وقعت 8)التوبة:  ﴾ِذمَّ

موقف القرآن منهم ومن إبطال عهودهم والتنّزه عنها، إذ ضمن السياق نفسه، وهي تبنّي سبب 

تؤّكد أّن هذا الفريق يرتّبص باملسلمني وينافق يف حقهم، وأنه ما زال مصّماًم عىل أذّيتهم، من 

هذا املنطلق كان هذا املوقف القرآين متشّددًا منه ـ أي من هذا الفريق ـ مطلع سورة براءة. وهذا 

د جاء عقب آية االنسالخ مبارشًة وال شاهد عىل تقّدمه الزماين؛ الشاهد وما سبقه من شواه

 .فال وجه الدعاء النسخ فيه

وهذا الشاهد جّيد، خصوصًا آلية نفي العهود التي سبقت هذه اآلية، والتي ال يبعد وحدة 

معها، مع فهم اإلخبار يف اآلية عن وضع تارخيي ال عن قضية حقيقية، كام سوف نذكر  النزول

هنا، بمعنى نـزول هذه اآلية منفصلًة  النزولقًا بعون اهلل، نعم يبقى أن حيتمل التعّدد يف الح

عن آية انسالخ األشهر احلرم، فال يصّح حينئذ  جعلها قرينًة وشاهدًا، فعدم ثبوت تقّدمها أو 

 وانسجام السياق يعّززان ذلك. النزولتأخرها ال يؤّكد تقارهنا معها، وإن كانت وحدة 

، يمكن إبطال االستدالل بآية النزولحتى مع هذا الشك وعدم التأّكد من وحدة لكن 

، حيث ال يبعد متّسك العقالء بالشك يف اتصال القرينة املتصلةانسالخ األشهر احلرم باحتامل 

القرينة وانفصاهلا لرفع اليد عن الظهور األويل املخالف للقرينية، فينعقد اإلمجال يف آية 

ه الزاوية، وال يعود يمكن التمّسك هبا، وبعبارة ثانية: نحن ال نعرف هل االنسالخ من هذ

قرينة منفصلة نزلت بعدها أو  وكانت اآلية الثامنة قرينة متصلة بحيث نزلت مع آية االنسالخ أ

قبلها؟ فعىل االحتامل األّول سيتّم متامًا الشاهد األخري، وعىل االحتامل الثاين لن يكون تامًا؛ 

أي مجلة يتّم بتامم القرائن املتصلة فال يعود لآلية الثامنة تأثري عىل داللة اآلية حمّل  ألّن ظهور

الشاهد، فمع الشك يف االتصال واالنفصال سوف نشك يف أّن هذا املوجود بني أيدينا ـ وهو 

قه، اآلية الثامنة ـ هل هو قرينة أم ال؟ ومعه ال جتري أصالة عدم القرينة، كام تقّرر يف أصول الف

 بل الصحيح هو اإلمجال بمقدار داللة القرينة.

 مجلة اآليات الالحقة املتحدة السياق، والتي تعطي ميزًة جديدة، وهي: الشاهد الرابع:
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ُْم َساء َما َكاُنوْا َيْعَمُلوَن * اَل َيْرُقُبو﴿ وْا َعن َسبِيلِِه إَِّنَّ ْوْا بِآَياِت اَّللِ َثَمنًا َقلِياَلً َفَصدُّ يِف َن اْشرَتَ

َكاَة  اَلَة َوآَتُوْا الزَّ ًة َوُأْوَلئَِك ُهُم امُلْعَتُدوَن * َفإِن َتاُبوْا َوَأَقاُموْا الصَّ مَّ
ً َواَل ذِ َفإِْخَواُنُكْم يِف ُمْؤِمٍن إاِلَّ

ن َبْعِد َعْهِدِهْم وَ  َكُثوْا َأْياَمََّنُم مه ُل اآلَياِت لَِقْوٍم َيْعَلُموَن * َوإِن نَّ يِن َوُنَفصه َطَعنُوْا يِف ِدينُِكْم الده

َكُثواْ  ُهْم َينتَُهوَن * َأاَل ُتَقاتُِلوَن َقْوًما نَّ ْم لََعلَّ ُْم اَل َأْياَمَن هَلُ َة الُكْفِر إَِّنَّ مَّ
وْا  َفَقاتُِلوْا َأئِ َأْياَمََّنُْم َومَهُّ

َشْوََّنُْم َفاَّللُ ٍة َأََّتْ َل َمرَّ ُسوِل َوُهم َبَدُؤوُكْم َأوَّ ُؤِمننِيَ بِإِْخَراِج الرَّ َشْوُه إِن ُكنتُم مُّ  ﴾ َأَحقُّ َأن ََّتْ

 (.13ـ  9)التوبة: 

وميزة هذا السياق تأكيده عىل أّن هذا املوقف الغاضب كان لنقضهم العهود، وداخل ذلك ـ 

ومعه ـ تؤكد عىل لزوم الوفاء هلم بالعهود عىل تقدير عدم نكثهم األيامن، فالرتكيز عىل نكث 

عىل أّن املوضوع موضوع فئة خرقت االتفاقات وكانت هي املعتدية العهود واأليامن شاهد 

البادئة، ومع سياق من هذا النوع ـ حتى مع الشك يف االتصال ـ كيف يمكن اجلزم بأّن النص 

سيام وأّن هذه الهنا يتحّدث باملطلق، ويطوي صفحة املعاهدات والتوافق حتى يؤمنوا، 

توبة ضمن السياق املذكور، مما يشري إىل أن رشط املجموعة من اآليات قد كّررت مسألة ال

التوبة ال يعني جعل باب احلرب مفتوحًا، بل معناه أّن هذه الفئة التي ال عهد هلا بسبب كثرة 

نقضها للعهود وتربصها باملؤمنني ال هناية يف احلرب معها إما املوت أو أن ت سلم، ال بمعنى أّن 

ى أن حتقق اإلسالم ـ حيث قال: إن تابوا ومل يقل: كي هدف احلرب معها هو اإلسالم، بل بمعن

يتوبوا أو ليتوبوا ـ حيول دون استمرار احلرب، وفرق بني األمرين، علاًم أن اآليات نفسها تشري 

إىل بدء الطرف اآلخر باالعتداءات وإخراج الرسول أيضًا، وهذا كّله يضع آيات مطلع سورة 

 التوبة يف ضمن سياق دفاعي.

كالم يف آية االنسالخ ـ بحسب أسباب نزوهلا وبحسب سياقها الكامل حتى مع وحصيلة ال

الشك يف اتصال القرينة ـ أهنا تعلن احلرب التي ال هناية هلا سوى بالقضاء عىل الطرف اآلخر، 

لكنّها ال تريد شمول حكمها لكل غري مسلم هادفًة إسالمه أو إخضاعه، بل هي خمتّصة بفريق 

ن بالعهود وال يكّفون ـ متى استطاعوا ـ عن االعتداء، فأرادت حتقيق حالة من الكافرين ال يفو

ردع تنهي خطرهم فيها، غايته أّنه لو أسلموا انتهت احلرب معهم، ال أّن هدف احلرب كان 

إسالمهم، وال أقّل من عدم الظهور يف هذا املعنى، ومفاد الرشطية يظّل ساريًا هنا؛ هلذا فتفسري 

كام فعل العيني يف عمدة « الذين نقضوكم وظاهروا عليكم»ة االنسالخ بـ يف آي« املرشكني»



  

 هو املتعنّي. القاري

وا اآليات إخبارًا عىل نحو واإلشكالية التي وقع فيها أنصار اجلهاد الدعوي هنا أهّنم ظنّ 

ة تظّل اإلنباء الغيبي غري املحّدد بزمان وال مكان، فيام اآليات ظاهرة يف احلديث عن فرقة خاّص 

وخترج النبّي ـ وهو شخص معنّي ـ من هتّدد أمن اجلامعة املسلمة مهام وّقعنا معها من عقود، 

فهذا هو السياق التارخيي واللفظي املحيط بمطلع سورة براءة، ومن أين لنا أن موطنه أو مقّره، 

ق آسيا نعّمم ملطلق املرشكني بحيث يكون املقصود هنا حتى املرشك الذي كان موجودًا يف رش

للجنس، بل األقرب ـ وال أقّل أّنه  «املرشكني»آنذاك؟! فال دليل عىل كون األلف والالم يف 

القدر املتيّقن ـ أّنه إشارة ملرشكي العرب اخلارجيني الذين كانوا يواجهون عملّيًا الدعوة 

هذا اإلسالمية وكان سلوكهم الغدر ونقض العهود بصورة متكّررة كام حصل تارخييًا، فغري 

 .، وهبذا يستند لآلية يف احلالة الشبيهة فقطحيتاج إىل دليل

إن اآلية الرابعة التي ذكروها، وهي اآلية السابعة من آيات سورة التوبة،  املالحظة الرابعة:

قد تبنّي عدم صّحة االستدالل هبا، فهي ال تريد إلغاء العهود مطلقًا، بل املقدار املؤّكد من 

طيه السياق املحيط ـ هو أصالة احلرب مع الذين يكيدون بالدين رّشًا داللتها ـ بحسب ما يع

م بشمول اآلية له، أما غريه فال،  ْز  وينكثون العهود كّلام سمحت هلم الفرصة، فهذا الفريق جي 

ويشهد له أّن اآلية نفسها استثنت املعاهدين امللتزمني باملعاهدة التي وقعت عند املسجد احلرام 

ة، فهي هبذا االستثناء تؤّكد أهنا ال تريد إلغاء العهود، بل خصوص عهود من مل يف صلح احلديبي

يستقم، هلذا تلزم بالوفاء طاملا الوفاء من الطرف اآلخر قائم، وال يرد علينا هنا أننا مل نقبل 

بقرينية هذه اآلية هنا، ألن مناقشتنا يف القرينية كانت بلحاظ آية االنسالخ، ال بلحاظ اآلية 

ا، فلو بقينا واآلية يظهر بوضوح أهّنا عندما تبطل العهد يف صدرها تربط الوفاء به يف ذيلها نفسه

باالستقامة، وسبب ذلك أّن اآليات مجيعها ترفض العهد مع املعتدي، وبدون النتيجة التي 

 توّصلنا إليها سابقًا قد يصعب اجلواب هنا.

من سورة التوبة، ال  123كام أفادته اآلية إّن قتال من يلوننا من الكفار  املالحظة اْلامسة:

يدّل عىل القتال لفتح البلدان، وإن اشتهر، بل عىل وجوب قتال من كانوا عىل مقربة من 

املسلمني ومتاّس معهم، وهو ما ينسجم ـ أيضًا ـ مع دفاعية اجلهاد، فقد تريد اآلية اإلشارة إىل 

                                              
 .178: 1( العيني، عمدة القاري 1)



  

فني، بحيث يأمن املسلمون حدودهم لزوم قتال األقرب ال األبعد حتى مع عدوانية الطر

 القريبة، فحامية أنفسهم من القريب أوىل من البعيد.

وبعبارة  أخرى: اآلية بصدد وضع آلية حربية تعمل هبا الدول، كام يقول اإلمام حممود 

، بل نضيف: إّن كّل ما يف اآلية هو لزوم قتال األقرب، بال أّي إشارة إضافية إىل شلتوت

قتال، وتطبيقه عىل الفتوحات شأن يرجع للمفرّسين، وليس عليه أّي شاهد  من نوعية هذا ال

كتاب أو سنّة، نعم، قد يتمّسك هنا بإطالق اآلية، أي سواء اعتدوا أم مل يعتدوا، لكّن هذا 

يرجع إىل البيان الثاين لالستدالل القرآين وسيأيت، وهذا غري ما نحن  فيه من استعراض 

 بتدائية والدعوية ومالك الكفر يف احلرب.نصوص تفيد خصوصية اال

 القتال حتى ال تكون فتنة و..القرآن وقفة مع تشريع 

أّما آيات القتال حتى ال تكون فتنة، والتي فرّسها كثريون بالرشك أو  املالحظة السادسة:

ملوضوع الكفر، فينبغي التوقف عندها قلياًل لتحقيق معنى الفتنة لغويًا وقرآنيًا؛ ونظرًا ألمهية ا

والفتن إحراق اليشء بالنار.. ».. نتعّرض لكلامت اللغويني، حيث يقول الفراهيدي يف العني: 

(، أي حيرقون، وكان أصحاب 13)الذاريات:  َيْوَم ُهْم َعىَل النَّاِر ُيْفَتنُوَن﴾وقوله تعاىل: ﴿

لِفْتنَُة َأَشدُّ ِمَن َواالنبي| يفتنون بدينهم، أي يعّذبون لريّدوا عن دينهم، ومنه قوله تعاىل: ﴿

(، والفتنة: العذاب، والفتنة: أن يفتن اهلل قومًا، أي يبتليهم، والفتن: ما يقع 91)البقرة:  الَقْتِل﴾

فتن: الفتنة: االمتحان واالختبار.. ». وجاء يف صحاح اجلوهري: «بني الناس من حروب..

فتن: الفاء والتاء »قاييس اللغة: . وقال ابن فارس يف معجم م«والفاتن املضّل عن احلّق..

. وجاء يف لسان العرب «والنون: أصل  صحيح، يدّل عىل ابتالء واختبار، من ذلك الفتنة..

فتن: األزهري وغريه: مجاع معنى الفتنة االبتالء واالمتحان واالختبار، وأصلها »البن منظور: 

تمّيز الرديء من اجليد.. والفتن: مأخوذ من قولك: فتنت الفضة والذهب إذا أذبتهام بالنار ل
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اإلحراق.. ابن األعرايب: الفتنة االختبار، والفتنة املحنة، والفتنة املال، والفتنة األوالد، والفتنة 

الكفر، والفتنة اختالف الناس باآلراء، والفتنة اإلحراق بالنار، وقيل: الفتنة يف التأويل الظلم.. 

ا َجَعْلنَاَها فِْتنًَة لهلظَّاملنَِِي﴾وجل: ابن سيده: الفتنة اخلربة، وقوله عز  ، أي خربة، ومعناه أهنم ﴿إِنَّ

أفتنوا بشجرة الزقوم وكذبوا بكوهنا.. والفتنة: إعجابك باليشء. والفتنة: الضالل واإلثم، 

َوالِفْتنَُة َأَشدُّ ِمَن والفاتن: املضّل عن احلق.. والفتنة: اجلنون، وكذلك املفتون، وقوله تعاىل: ﴿

َوَقاتُِلوُهْم معنى الفتنة ها هنا الكفر، كذلك قال أهل التفسري، ويف التنزيل العزيز: ﴿ الَقْتِل﴾

. ونحو هذه الكلامت ما جاء «﴾، والفتنة: الفضيحة.. والفتنة: العذاب..َحتَّى اَل َتُكوَن فِْتنَةٌ 

 .يف خمتار الصحاح وغريه

فر أو الرشك من الدالالت اللغوية الرئيسة لكلمة وبمراجعة املصادر اللغوية ال يبدو أّن الك

، عىل خالف االختبار، والبالء، واالختالف، واحلرب، وربام هلذا عندما ذكر ابن منظور «فتنة»

 مثل اآلية التي نحن فيها نسب تفسري الفتنة بالكفر إىل املفرّسين، وكأنه ال جيد األمر لغويًا بحتًا.

ادر اللغة، نحتمل جدًا ـ ويلوح من بعضهم ـ أّن املفرّسين مل وانطالقًا مما أعطتنا إياه مص

يعتمدوا عىل معطيات لغوية بحتة يف تفسري الفتنة بالكفر يف اآلية، بل الذي دعاهم إىل ذلك هو 

يُن َّللِ﴾اآلية نفسها من حيث اشتامهلا بعد ذلك عىل تعبري:  ، إضافًة إىل حضور ﴿َوَيُكوَن الده

ئي يف وعي املفرّسين أيضًا، فهذا الذيل هو الذي عّزز عندهم فرضية مفهوم اجلهاد االبتدا

الكفر والرشك، وإال فكلمة الفتنة يف أصلها إذا أعطت هذا املعنى فهو من الدرجة الثانية أو 

بمعنى « فتن»الثالثة، وهلذا مل يبدأ أّي من اللغويني ـ بحسب تتّبعنا ـ لدى تفسريه جذر كلمة 

يشهد ـ عادًة ـ عىل أّن هذا املعنى يقع مدلوالً للكلمة بدرجة الحقة، د قالكفر والرشك، مما 

 فيكون بحاجة إىل شواهد حاّفة.

وفرضية ب عد احتامل إرادة الرشك أو الكفر ي ساعدها أن هذا املعنى جاء وليد الثقافة 

بمنظار  اإلسالمية؛ فعرب اجلاهلية املرشكون ال يعتربون الرشك فتنًة؛ ألهّنم ال ينظرون إليه

سلبي ختتزنه كلمة الفتنة، وهذا معناه احلاجة إىل حشد شواهد لتكريس هذا املفهوم الديني 
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، وال يوجد أّي شاهد عىل وجود حقيقة رشعّية للكلمة، ألنه أقرب إىل املصداق منه إىل املفهوم

 .نقلت املعنى إىل الرشك والكفر خاّصة، بل سيظهر العكس قريباً 

إىل االستخدام القرآين جلذر )ف. ت. ن( نجد األمر عينه، قال تعاىل:  ينا اللغة،وإذا ختطّ 

ا َقْد َفَتنَّا َقْوَمَك ِمن َبْعِدَك (، وقال: ﴿53)األنعام:  َوَكَذلَِك َفَتنَّا َبْعَضُهم بِبَْعٍض﴾﴿ َقاَل َفإِنَّ

﴾ اِمِريُّ ُهُم السَّ ْينَا(، وقال: ﴿85)طه:  َوَأَضلَّ )طه:  ﴾َك ِمَن الَغمه َوَفَتنَّاَك ُفُتوًناَوَقتَْلَت َنْفًسا َفنَجَّ

ؤَيا الَّتِي َأَرْينَاَك إاِلَّ فِْتنًَة لهلنَّاِس..﴾(، وقال: 40 ا (، وقال: ﴿60)اإلرساء:  ﴿...َوَما َجَعْلنَا الرُّ إِنَّ

﴾ ْم َفاْرَتِقبُْهْم َواْصطَرِبْ ُلُكْم َوَأْواَلُدُكْم اَم َأْمَوا﴿إِنَّ (، وقال: 27)القمر:  ُمْرِسُلوا النَّاَقِة فِْتنًَة هلَُّ

)ص:  َوَلَقْد َفَتنَّا ُسَلْياَمَن َوالَقْينَا َعىَل ُكْرِسيهِه َجَسًدا ُثمَّ َأَناَب﴾(؛ وقال: ﴿15)التغابن: ..﴾ فِْتنَةٌ 

ُكوا َأن َيُقوُلوا آَمنَّا َوُهْم اَل ُيْفَتنُوَن * َوَلَقْد (، وقال: ﴿34 َفَتنَّا الَِّذيَن ِمن  َأَحِسَب النَّاُس َأن ُيرْتَ

إِنَّ الَِّذيَن َفَتنُوا امُلْؤِمننَِي َوامُلْؤِمنَاِت ُثمَّ مَلْ (، وقال: ﴿3ـ  2)العنكبوت:  َقْبلِِهْم َفَلَيْعَلَمنَّ اَّللُ..﴾

ُقوْا فِْتنًَة الَّ ُتِصيَبنَّ الَّذِ (؛ وقال: ﴿10)الربوج:  َيُتوُبوا َفَلُهْم َعَذاُب َجَهنََّم..﴾ يَن َظَلُموْا َواتَّ

ًة..﴾ اَم َأْمَواُلُكْم َوَأْواَلُدُكْم فِْتنٌَة..﴾ (، وقال: 25)األنفال:  ِمنُكْم َخاصَّ )األنفال: ﴿َواْعَلُموْا َأنَّ

ه َواَْلْْيِ فِْتنًَة..﴾ (، وقال: 28 (، وقال: 35)األنبياء: ﴿ُكلُّ َنْفٍس َذائَِقُة امَلْوِت َوَنْبُلوُكم بِالْشَّ

وَن َوَكاَن َربَُّك َبِصْيًا﴾َوَجَعْلنَا ﴿ َأَذلَِك (، وقال: ﴿20)الفرقان:  َبْعَضُكْم لِبَْعٍض فِْتنًَة َأَتْصرِبُ

وِم * إِنَّا َجَعْلنَاَها فِْتنًَة لهلظَّاملنَِِي﴾ قُّ ُزاَلً َأْم َشَجَرُة الزَّ  .(63ـ  62)الصافات:  َخْْيٌ نُّ

بار أو العذاب وما شابه ذلك، ومع هذا إىل غريها من اآليات التي تعني االمتحان واالخت

االستخدام الواسع إىل جانب املعطيات اللغوية، كيف نجزم بأن املراد بالفتنة هو الرشك أو 

 الكفر؟!

وطبقًا ملجمل ما تقّدم، نضع فرضيات يف تفسري اآليتني، وجيب يف ضوئها أن جتيب ـ لزومًا 

يُن َّللِـ عىل معنى: ﴿ ي تفسري ال ينسجم مع هذه التكملة سيكون باطاًل، ﴾؛ ألّن أَوَيُكوَن الده

 وهذه الفرضيات التفسريية هي:

أن يكون معنى الفتنة هو الكفر أو الرشك؛ فيكون معنى صريورة الدين  الفرضية األوىل:

 هلل، أن ال يكون هناك دين آخر غري الدين اإلهلي، وهذا هو تفسري أنصار جهاد الدعوة.

نفسها، ويكون ذيلها قرينة صدرها، كام أسلفنا، وهي إن وهذه الفرضية منسجمة مع 

فرّست بالرشك انسجمت مع مشهور فتاوى الفقهاء من أّن املرشك خمرّي بني املوت أو اإلسالم، 



  

ومعه فال تشمل هذه اآلية غري املرشكني فال تدّل عىل اجلهاد االبتدائي مع أهل الكتاب، أما إن 

تساءل  حينئذ  عن أهل الكتاب، مع أّن قتاهلم ال ينتهي بإسالمهم، فرّست بمطلق الكفر، فقد ي 

بل باجلزية، كام ترّصح بذلك آية اجلزية نفسها وفق ما تقّدم، فكيف يمكن تفسري ذلك؟! هل 

 نسخت آية اجلزية هذه اآلية هنا كام قد يستوحى؟!

فيعلم أّن  ال سبيل لتفسريه سوى بضّم هذه اآلية إىل مثل آية اجلزية، حيث جيري التقييد،

يف اآلية يشء آخر مثل اإلذعان « الدين»أهل الكتاب خارجون مثاًل، أو بالقول بأّن املراد من 

والتسليم، أي فيسّلمون هلل سبحانه، ولو عىل مستوى اإلذعان املادي الدنيوي، بخضوعهم 

واإلسالم،  لدولة اإلسالم، وهذا ال يثبت حينئذ  فتوى املشهور باقتصار ختيري املرشك بني القتل

أو يقال: إن أهل الكتاب يذعنون باهلل تعاىل ويدينون له، غايته أهّنم ال يدينون الدين احلّق، عىل 

 خالف املرشكني الذين ال يدينون هلل، بل لألصنام.

هـ(؛ حيث ساق اآلية لدى حديثه عن 450ما يظهر من كالم املاوردي )الفرضية الثانية: 

املسلم، فيكون املعنى ـ عنده ـ أمر  بالقتال حتى ال يفتن  التخذيل والتخويف داخل اجليش

 .بعض اجليش املسلم بعضًا ويتخاذلون ويضعفون

لكن هذا التفسري بعيد عن سياق اآلية التي تربط خمتلف قطعاهتا بالطرف اآلخر، ال بقضّية 

 تأيت يف سياق الوضع الداخيل للجيش املسلم.

ـ كام نقل ابن عبدالرب وغريه ـ خاّصة بكّفار العرب، ال أن تكون اآلية الفرضية الثالثة: 

 ، فيكون أمدها قد انتهى اليوم..غري

وهذه الفرضية ال شاهد عليها؛ لعدم وجود أّي قرينة عىل التخصيص؛ فهي حمض تأول 

وحتّكم بال دليل، نعم من حتدثنا اآلية عن قتاله يف مطلعها قد يمكن افرتاض أّنه كفار العرب، 

ألّنه عام يفرتض أن  «حتى» إليهم، لكن املهم هو مالحظة سائر فقرات اآلية، أي ما بعد فتشري

 ال يقترص عىل العرب آنذاك.

أن يكون معنى الفتنة هو املحنة واالمتحان واالختبار، كام هو املدلول  الفرضية الرابعة:

ن، وال معنى هلذا اللغوي األبرز للكلمة، فيكون معنى اآلية: قاتلوهم حتى ال يكون امتحا
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الكالم سوى أن يكون االمتحان بمعنى املحنة والعذاب، أي قاتلوهم حتى ال يقع عذاب ـ 

، شبيه قوله تعاىل يف مطلقًا ـ فيكون فيه مشاق لكم وامتحان عسري، أو يكون فيه ظلم عليكم

ُ احلديث عن الدفع واإلذن باجلهاد: ﴿ ِذيَن ُيَقاَتُلوَن بَِأَّنَّ ِهْم ُأِذَن لِلَّ ْم ُظلُِموا َوإِنَّ اَّللَ َعىَل َنرْصِ

نَا اَّللُ َوَلْواَل َدْفُع اَّللِ ال نَّاَس َبْعَضُهم َلَقِديٌر * الَِّذيَن ُأْخِرُجوا ِمن ِدَياِرِهْم بَِغْْيِ َحقٍّ إاِلَّ َأن َيُقوُلوا َربُّ

َمْت َصَواِمُع َوبِيٌَع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد ُيْذكَ  ده  (،40ـ  39)احلج:  ُر فِيَها اْسُم اَّللِ َكثِْيًا﴾بَِبْعٍض هلَُّ

أي أنكم إن مل تقاتلوهم تكن فتنة يف األرض وفساد وامتحان وبالء ويقع عليكم تعذيب 

 الكفار و..

أن يكون املقصود بالفتنة يف اآلية هو اإلضالل وزوال اجلامعة املسلمة،  الفرضية اْلامسة:

فتنة اإلضالل وأن الفاتن هو املضّل عن احلق، فيكون املعنى وقد تقّدم يف اللغة أّن من معاين ال

أّنه جيب عليكم قتاهلم؛ ألنكم إذا مل تقاتلوهم فإهنم سيفرضون عليكم بقّوهتم اخلروج من 

الدين اإلسالمي، أو سيبيدون كّل مسلم، فيكون اجلهاد يف هذه اآلية دفاعًا عن وجود اجلامعة 

ها بإخراجها عن دينها، كام كانت تريد قريش متامًا بمالحظة املسلمة التي يراد فرض الكفر علي

بعض اآليات التي سنشري إليها قريبًا إن شاء اهلل. وقد تكون آية الدفع املتقّدمة شاهدًا عىل هذه 

الفرضية أيضًا، بل هي أقرب إليها من الفرضية السابقة، من هنا فأقرب الفرضيات للغة 

 ألخريتان.وملعنى اآلية مها الفرضّيتان ا

ُه َّللِ﴾أما قوله:  يُن ُكلُّ والذي ربام يكون يف تقديري أهم نّص قرآين عىل جهاد  ،﴿َوَيُكوَن الده

الدعوة، فيكون معناه ـ وفقًا للفرضية األخرية عىل األقّل ـ أن تصبح الطاعة واالنقياد هلل، 

لدين عىل وجه بمعنى أنكم إن مل تقاتلوهم فلن يكون الدين هلل بل سيفنونكم وسيكون ا

لعدم حرصه لغًة بذلك بل هو ـ األرض لألصنام وأمثاهلا، فليس املقصود بالدين اسم الديانة 

أي تفسد الديانات إالّ دين اهلل، بل بمعنى  ـ استئناس غلب عىل معنى هذه الكلمة فيام بعد

لظاهرة، متامًا أنكم بقتالكم جتعلون الوالء والطاعة هلل سبحانه؛ فال تسمحوا بالقضاء عىل هذه ا

كام هو معنى آية الدفع، فهي تطالب بالدفع؛ إذ لواله هلّدمت بيوت العبادة ودور الصالة فال 

                                              
؛ وفهم منها جودت 148( امللفت أن العالمة احليل فهم من اآلية الظلم، فانظر له: الرسالة السعدية: 1)

سعيد تعذيب الكفار وحلول العذاب منهم عىل املسلمني، فانظر احلوار معه يف جملة احلياة الطيبة، 
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يصري الدين، أي الطاعة واإلذعان، هلل سبحانه؛ وهبذا تنسجم الفقرتان يف اآلية ويكون املعنى: 

حتى ال يتحقق قاتلوهم كي ال يقع إضالل املسلمني عن الدين احلّق، فيزول اإلسالم؛ أي 

ذلك، بل يكون الدين والطاعة هلل، ومن الواضح أن وجود هذه الطاعة رهني  بوجود اجلامعة 

املسلمة، ال بجعل العامل بأرسه مسلاًم أو فرض اإلسالم هيمنته عليه، وبعبارة أخرى: إذا مل 

تكون كّلها هلل تتحقق الفتنة فسوف يكون الدين هلل، ألن رفع الفتنة بالقتال معناه أّن الطاعة س

 ال لألصنام فقط وال رشكة بني اهلل وغريه.

غائية لوجوب القتال ال للقتال  «حتى»يضاف إىل ذلك أّن الغائية هنا املدلول عليها بـ 

الواجب، بمعنى أّنه جيب عليكم القتال برصف النظر عن حتديده، والغاية من ذلك )ترشيع 

ورة الدين مهيمنًا، ال أّن هناية وضع السالح وجوب القتال من حيث املبدأ( رفع الفتن وصري

ووقف إطالق النار هو صريورة الدين كّله هلل، وهذا له نظري كثري، تقول لولدك مثاًل: أنا 

أضعك يف املدرسة حتى تصبح طبيبًا، مع أّن املدرسة تنتهي قبل أن يكون طبيبًا، فيكون املؤدى 

املسلمة يساهم يف هيمنة الدين احلق؛ هلذا وجب، بعبارة أخرى: إن اجلهاد دفاعًا عن اجلامعة 

ِه َوَلْو متامًا مثل قوله تعاىل: ﴿ يِن ُكله ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه بِاهُلَدى َوِديِن احَلقه لُِيظِْهَرُه َعىَل الده

ُكوَن﴾ لرسول الذي (؛ بناء عىل تفسري اإلظهار بالغلبة املادية، فقد تويف ا33)التوبة:  َكِرَه امُلْْشِ

أرسله اهلل ومل يتحقق هذا اإلظهار وال حصلت هذه الغلبة، دون أن يعني ذلك أّن اإلرسال مل 

 تكن غايته اإلظهار ومل يساهم فيه ولو حتقق بعد حني.

والذي يعّزز هذا التفسري يف آية سورة البقرة أّن السياق بأكمله هو سياق الدفاع؛ إذ جاء: 

اَّللِ الَِّذيَن ُيَقاتُِلوَنُكْم َواَل َتْعَتُدوْا إِنَّ اَّللَ اَل َُيِبه امُلْعَتِديَن * َواْقتُُلوُهْم َحيُْث  َوَقاتُِلوْا يِف َسبِيلِ ﴿

ْن َحيُْث َأْخَرُجوُكْم َوالِفْتنَُة َأَشدُّ ِمَن الَقتِْل َواَل ُتَقاتُِلوُهْم ِعنَد املَْس  ِجِد َثِقْفُتُموُهْم َوَأْخِرُجوُهم مه

تَّى ُيَقاتُِلوُكْم فِيِه َفإِن َقاَتُلوُكْم َفاْقُتُلوُهْم َكَذلَِك َجَزاء الَكافِِريَن * َفإِِن انَتَهْوْا َفإِنَّ اَّللَ احَلَراِم َح 

يُن َّللِ َفإِِن انَتَهوْا َفاَل ُعْدَواَن إاِلَّ  ِحيٌم * َوَقاتُِلوُهْم َحتَّى اَل َتُكوَن فِْتنٌَة َوَيُكوَن الده َعىَل  َغُفوٌر رَّ

ْهِر احَلَراِم َواحُلُرَماُت قَِصاٌص َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوْا َعَليْ  ْهُر احَلَراُم بِالشَّ ِه الظَّاملنَِِي * الشَّ

ُقوْا اَّللَ َواْعَلُموْا َأنَّ اَّللَ َمَع امُلتَِّقنَي﴾ (؛ فهذا 194ـ  190)البقرة:  بِِمْثِل َما اْعتََدى َعَلْيُكْم َواتَّ

ْن َحيُْث ، وَوَقاتُِلوْا يِف َسبِيِل اَّللِ الَِّذيَن ُيَقاتُِلوَنُكْم َواَل َتْعَتُدوْا ﴾بقرينة: ﴿ السياق ﴿مه

، وكذا اآلية ﴿َفاَل ُعْدَواَن إاِلَّ َعىَل الظَّاملنَِِي﴾، و﴿َفإِن َقاَتُلوُكْم َفاْقُتُلوُهْم﴾، وَأْخَرُجوُكْم﴾



  

هذا السياق واضح يف الدفاعية، ال أقّل من أّنه يعيق األخرية التي تتحّدث عن الّرد باملثل و.. 

استظهار االبتدائية إعاقًة تامة، مما يبّعد الفرضية األوىل يف التفسري لصالح الفرضية الرابعة أو 

اخلامسة، كام هو واضح، علاًم أن جعل الفتنة أشّد من القتل واضح يف أنه لو جعلوكم ترتكون 

َواَل َتتَّبِْع َأْهَواءُهْم أو قتلكم هلم، ويساعد عليه قوله تعاىل: ﴿ دينكم فهذا أشّد من قتلهم لكم

َواَل َيَزاُلوَن (؛ وكذلك قوله تعاىل: ﴿49)املائدة:  َواْحَذْرُهْم َأن َيْفتِنُوَك َعن َبْعِض َما َأنَزَل اَّللُ﴾

(. كام يؤيده ما رواه 217لبقرة: )ا ُيَقاتُِلوَنُكْم َحتََّى َيُردُّوُكْم َعن ِدينُِكْم إِِن اْستََطاُعوا...﴾

فعلنا عىل عهد رسول اهلل وكان »البخاري بإسناده عن ابن عمر، ملا ذكرت له اآلية قال: 

اإلسالم قليالً، فكان الرجل يفتن يف دينه، إما قتلوه وإما يعذبوه، حتى كثر اإلسالم فلم تكن 

ستشهدنا له بكلمة الفتنة يف القرآن فقد فهم ابن عمر من الفتنة ما فهمناه منها وا ،«فتنة...

الكريم، وهذا ما يربط اجلهاد يف اإلسالم باحلرية الدينية ببعض أنواع الربط، وسيأيت احلديث 

 عن ذلك قريبًا.

نعم، هذا السياق حضوره يف آية سورة األنفال غري بارز بالدرجة عينها يف آية سورة البقرة، 

، الذي يعّزز الفرضية األوىل، وهذا ما «كّله»إضافة قيد وهي ـ آية األنفال ـ التي تشتمل عىل 

جيعل الفرضية األوىل أقرب يف اآلية الثانية، غايته أّنه ال يوجد دليل لغوي معتّد به لصالح 

تفسري الفتنة بالكفر أو الرشك، ال سيام مع استخدامات القرآن املتقدمة لتعبري الفتنة، مضافًا إىل 

د منها عدم إرشاك غري اهلل يف الطاعة إطالقًا، ال جعل كّل الديانات هلل، قد يرا« كلُّه»أّن كلمة 

علاًم أّن تشابه اآليتني جدًا مع وجود سياق دفاعي يف إحدامها قد يعيق أمام املفرّس الفصل بني 

داللتهام، وال أقّل من اإلمجال هنا، فهو الذي هيّمنا؛ فنحن ال نريد هنا إثبات الدفاعية يف هذه 

 ت، وإّنام اهلدف إعاقة إثبات االبتدائية والدعوية.اآليا

 نقد نظرية ربط اجلهاد االبتدائي حبرية الدعوة الدينية

تقّدم فيام سبق أن العديد من الباحثني يف الفقه اإلسالمي حاولوا الربط بني اجلهاد 

حرية  االبتدائي وبني حرية العقيدة، بمعنى أن اجلهاد املذكور يقع عندما يمنع الكافرون

                                              
؛ وانظر نحو هذا اخلرب مما يفيد فهم هذا األمر منهم: 95: 8، و200، 157: 5نظر: صحيح البخاري ( ا1)
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العقيدة، فيحولون بني الناس واإلسالم؛ فهنا جتب حماربتهم ابتداًء، بوصفه شكاًل من أشكال 

التدخل اإلنساين، وهذا هو اجلهاد ضّد الذين يصّدون عن سبيل اهلل، حتى لو مل يبدؤا املسلمني 

 باحلرب.

 ليق:املوروث الفقهي، ويمكن التع لكن هذه النظرية غْي صحيحة بل وال منسجمة مع

إّن األدّلة التي استندوا إليها ال تربز هذا املفهوم، كام تعّرضنا هلا وسيأيت، فمن أين أوالً: 

جاؤوا هبذا القيد لرشعنة اجلهاد الدعوي؟! نعم، إذا قصد أن الكافر يقوم بإيذاء املؤمنني 

يف سياق ما وفتنتهم عن دينهم واحلّد من حرياهتم لريجعوا عن اإلسالم، فهذا قد يكون مقبوالً 

تقّدم يف حتليل آية القتال حتى ال تكون فتنة، متامًا كام فعلت قريش والعرب، أما جمّرد أن ال 

تسمح الدولة غري املسلمة بحرية الدعوة فيها، وال تعطي اإلذن للدعاة كي يتجولوا فيها 

ًا مقومًا للدعوة إىل دينهم، فهذا ال يبدو من النصوص القرآنية احلديث عنه، حتى نأخذه عنرص

 يف نظرية اجلهاد التحريري هنا.

يلزم عىل هذه النظرية سقوط رشعية اجلهاد االبتدائي يف عرصنا احلارض سقوطًا تامًا ثانيًا: 

تقريبًا؛ وذلك أن وسائل االتصال واملعلوماتية وأجهزة اإلعالم بأشكاهلا، مل تعد عاجزة عن 

عليه فإذا كان اجلهاد االبتدائي مرشوعًا الوصول إىل أسامع الشعوب حتى لو منعت الدول، و

لتأمني حرية حركة الدعاة كي هيدوا الناس إىل اإلسالم؛ فإن هذه احلرية متوفرة اليوم بدرجة 

 كبرية، وليس تاّمة، فأّي معنى إلعالن اجلهاد االبتدائي؟!

مة بالتبليغ وفقًا هلذه النظرية، يقف اجلهاد االبتدائي عندما تسمح الدولة غري املسلثالثًا: 

للدين اإلسالمي فيها، ففي مثل كثري من الدول الغربية اليوم وغري الغربية، هناك حرية للدعاة 

واملبلغني الدينيني للدعوة، غايته أن الناس قد ال تؤمن أو ال تتأثر بدعوة هؤالء املبلغني، ومعه 

 دول األخرى.فال معنى لفرض اجلهاد عندما تكون حرية الدعوة الدينية مكفولة يف ال

إذا قصد أصحاب هذه النظرية أن نظريتهم متثل تفسريًا لنظرية اجلهاد الدعوي رابعًا: 

املوجودة يف الرتاث الفقهي اإلسالمي.. فيسّجل عليهم أننا مل نجدها يف كلامت مشهور العلامء 

مة ومجهور الفقهاء، بل ظاهر الكلامت الفقهية هو اإلطالق، سواء سمحت الدولة غري املسل

 بحرية الدعوة فيها أم مل تسمح، فهذه النظرية ال تنسجم مع املوروث الفقهي.

نعم، إذا قصدوا تأسيس نظرية جديدة، فال تسّجل عليهم هذه املالحظة، لكنّهم مطالبون 



  

باألدّلة عليها؛ وقد ظهر من خالل مناقشتنا السابقة، والالحقة، أنه ال يظهر عىل هذه النظرية 

 دليل واضح.

وقد اعترب الشيخ حمّمد تقي مصباح اليزدي أّن اجلهاد االبتدائي هو جهاد دفاعي؛ ألّنه  هذا،

! وهذه عملية توقع يف التباس املصطلحات هنا برصف النظر عن دفاع  عن حق اهلل تعاىل

 صّحتها.

 آية اجلزية والسياق العقائدي

فهوم االبتدائية، وهي واضحة وتبقى آية اجلزية التي ال ينايف سياقها م املالحظة السابعة:

الداللة عىل أّن منتهى القتال هو إعطاء اجلزية، إالّ أّن ذلك ال جيعل إعطاء اجلزية شاهدًا عىل 

االبتدائية، بحيث ال يندرج التمّسك هبذه اآلية ضمن سياق البيان األّول لالستدالل القرآين، 

ها، ونحن ال نعرف من هو املراد يف وذلك أّن التمّسك يف احلقيقة قد يقال: إنه بإطالق صدر

صدرها: الكفار مطلقًا أم خصوص املعتدين؟ فعىل تقدير خصوصية املعتدين تكون اجلزية 

خاّصة هبم، من هنا يلوح يف كلامت مثل ابن حزم أن اآلية تدّل عىل أننا أمرنا بقتاهلم إن قاتلونا، 

، وقد استند غري واحد لقرن األخري، وتابعه يف ذلك بعض املفرسين يف احتى يعطوا اجلزية

إىل السياق التارخيي للنزول حيث نزلت يف مناخ غزوة تبوك التي جّهز أهل الكتاب جيشًا فيها 

شامل احلجاز، مما يفرض وجود تعاون بينهم وبني أهل الكتاب يف اجلزيرة العربية، األمر الذي 

مغنية خّصص اآلية بأهل الكتاب  يضعهم يف سياق االعتداء عىل املسلمني، حتى أن الشيخ

 .العرب وإن خالفه يف ذلك سيد قطب

وهذا كالم ال ينكر من حيث املبدأ، لكّن سياق اآلية من أّوله إىل آخره ظاهر ـ بدرجة  ما ـ 

                                              
 .172ـ  165( انظر: اليزدي، احلرب واجلهاد يف القرآن الكريم: 1)

 .348: 7( ابن حزم، املحىّل 2)

؛ ويظهر من مطاوي 178، 175: 10املنري  ؛ والتفسري289: 10؛ واملنار 95: 4( انظر: تفسري املراغي 3)

 .32: 4كالم مغنية يف تفسري الكاشف 

؛ وابن عاشور، تفسري التحرير والتنوير 1620: 3؛ ويف ظالل القرآن 32: 4( انظر: تفسري الكاشف 4)
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يف أّن االختالف العقيدي هو منطلق احلرب معهم حتى يعطوا اجلزية، فعدم اإليامن باهلل أو 

 أو عدم التدين بالدين احلق.. كّلها عنارص تؤّكد أّن هذا األمر قد قام عدم حتريم ما حّرم اهلل

يف حربنا  ؤثرةعىل االختالف العقيدي، فلسنا ننطلق هنا من إطالق، بل من األوصاف امل

لآلخر، وهي أوصاف ترجع إىل دينه، فتكون كاشفًة عن معيارية العقيدة يف هذه احلرب، 

عن كفرهم، حيث جاء بعدها ـ عىل تقدير وحدة النزول، سيام وأن السياق سياق احلديث ال

م  :ـ وقد يناقش فيه ﴿َوَقاَلِت الَيُهوُد ُعَزْيٌر اْبُن اَّللِ َوَقاَلْت النََّصاَرى املَِسيُح اْبُن اَّللِ َذلَِك َقْوهُلُ

ُذوْا َأْحَباَرُهْم بَِأْفَواِهِهْم ُيَضاِهُؤوَن َقْوَل الَِّذيَن َكَفُروْا ِمن َقبُْل َقاَتَلُهُم اَّللُ أَ  َ نَّى ُيْؤَفُكوَن * اَّتَّ

ا َواِحًدا  ن ُدوِن اَّللِ َوامَلِسيَح اْبَن َمْرَيَم َوَما ُأِمُروْا إاِلَّ لَِيْعُبُدوْا إهَِلً الَّ إَِلَه إاِلَّ ُهَو َوُرْهَباََّنُْم َأْرَباًبا مه

ُكوَن * ُيِريُدوَن َأن ُيْطِفُؤوْا نُ  وَر اَّللِ بَِأْفَواِهِهْم َوَيْأَبى اَّللُ إاِلَّ َأن ُيتِمَّ ُنوَرُه َوَلْو َكِرَه ُسْبَحاَنُه َعامَّ ُيْْشِ

ِه َوَلْو َكِرَه  يِن ُكله الَكافُِروَن * ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه بِاهُلَدى َوِديِن احَلقه لُِيْظِهَرُه َعىَل الده

ُكوَن﴾  .(33ـ  30)التوبة:  امُلْْشِ

اآلية لوحدها هلا يشء  من الظهور هبذه الدرجة، وهلذا نقل ابن العريب فالصحيح أّن هذه 

إال أن يقال: إّن ، هو سبب املقاتلة «ال يؤمنون باهلل»عن أيب عيل ابن عقيل احلنبيل أن قوله: 

حديث القرآن عن اآلخر من خالل األوصاف الدينية ليس تعبريًا ـ بام هو هو ـ عن مدخلية 

ّن هوية الطرف اآلخر ـ اجتامعيًا وسياسيًا آنذاك ـ هي هوية دينية، هذه األوصاف، بل أل

 وتفصيله نذره إىل مناسبة أخرى، جلريانه يف بعض النصوص دون بعض.

ونتيجة الكالم يف البحث حول النصوص القرآنية اْلاّصة بموضوع اجلهاد االبتدائي أّن 

ما، بل الذي نراه يف احلد األدنى وجود  االستدالل القرآين غْي تام، سوى يف آية اجلزية بدرجةٍ 

إمجال يف النصوص، هذا كله معّلقاً عىل ما سنذكره يف مقاربة النصوص القرآنية بعد قليل، ويف 

 َّناية البحث أيضًا، إن شاء اَّلل تعاىل.

 اخلطابات القرآنية اجلهادّية العاّمة والتأسيس جلهاد الدعوة، مطالعة نقدية ـ ب

 مطلقات آيات اجلهاد كّلها الواردة يف القرآن الكريم دليل  عىل رشعية إنّ البيان الثاين: 

ووجوب اجلهاد االبتدائي؛ وذلك أّن آيات اجلهاد تأمر بمقاتلة املرشكني والكافرين، دون أن 

                                              
 .110: 8؛ وانظر: القرطبي، اجلامع ألحكام القرآن 156: 1( ابن العريب، أحكام القرآن 1)



  

تقول: إن ذلك كان ألجل مقاتلتهم املسلمني، في علم من ذلك أن قتاهلم كان ألجل الكفر؛ إذ 

كافر، وال تشري إىل اعتدائه أو حربه ضّدك، فمعنى ذلك أّن قتاله سوف حينام تقول: قاتل ال

يكون لكفره؛ وهذا هو لّب بحث رشعية أو عدم رشعية اجلهاد االبتدائي، فإن هذا اجلهاد إذا 

كان لكفرهم فمعناه كون احلرب بمالك الكفر، وإن كان العتدائهم فمعناه كوهنا للحرابة، 

هاد للكفر أو للحرابة، فأّي املعيارين هو سبب اجلهاد؟ واجلواب: فنحن أمام احتاملني: إما اجل

إنه حيث تعّلق اجلهاد بمقاتلة من يتصف بالكفر دون بيان سبب احلرابة، دّل ذلك عىل أن 

 معيار احلرب هو الكفر بعينه ال غري، وإال لكان هناك حاجة لتقديم بيان إضايف يف املوضوع.

قرآن بيان شمويل عام، يتناول اآليات القرآنية عمومًا تقريبًا، وهذا البيان من االستدالل بال

فاآليات القرآنية التي مل ي ذكر فيها قيد العدوان ومل ي فرض فيها االعتداء املسبق، يمكن 

االستدالل هبا الستفادة تعميم قتاهلم، سواء كانوا معتدين أم غريه، فيرشع اجلهاد معهم مطلقًا، 

 عىل رشعية، بل وجوب، اجلهاد االبتدائي بعّلة كفرهم ال عدواهنم.وهذا كاف  يف الربهنة 

 إالّ أّن االستناد إىل مطلقات اجلهاد يواجه مشاكل، أمّهها:

إّنه من غري املعلوم أن تكون هذه املطلقات ـ إالّ مع قيام شاهد ـ يف مقام  املشكلة األوىل:

تاله ومتى، فلعّلها يف مقام بيان أصل البيان من هذه الناحية، أي من ناحية من جيب أو يرشع ق

وجوب اجلهاد واحلث عليه فحسب، متامًا كأدّلة وجوب الصالة الواردة يف القرآن مثل: 

اَلَة﴾  حيث مل ترد يف مقام البيان من حيث عدد ركعات الصالة أو أجزائها أو ﴿َأقِيُموْا الصَّ

حمتمل اجلزئية أو رشطية حمتمل رشائطها، ومعه فال يصّح االستناد إىل السكوت لنفي جزئية 

؛ وعليه، فالبد من إحراز مقّدمات اإلطالق، ومنها أن يكون املتكّلم يف مقام فيها الرشطية

 البيان من اجلهة التي نريد التمّسك باإلطالق فيها.

إّن آيات اجلهاد وإن كانت دائمًة وعامة إىل قيام يوم الدين، إالّ أّن املفرتض ـ  املشكلة الثانية:

ـ  حلظة صدور النّص ـ أن يكون له ما يرّبره عىل أرض الواقع، فإذا ثبت أّن حروب النبي|

رز   ال حي 
ال أقّل يف األغلبية الساحقة منها ـ كانت دفاعيًة، فنزول آيات لزوم مقاتلة الكافر حينئذ 

لة هلم.. انعقاد إطالق فيها يشمل االبتدائية، ما دامت حتث املسلمني عىل مواجهة الفئة املقاب

وبعبارة  أخرى: إّن مركوزية الدفاعية يف حياة املسلم املعارص للنبي قد تشّكل قرينة عىل أّن اهلل 

حينام طلب منهم اجلهاد فإنام أراد هذا النوع منه، ال أقّل من االنرصاف عن غريه أو إعاقة تكّون 



  

عية عىل خمتلف الصعد: اإلطالق الشامل له، فهذا أشبه بقولنا اليوم ونحن يف سياق حروب دفا

جيب اجلهاد يف سبيل اهلل، فإن النّص وإن كان مطلقًا يف حد نفسه وعىل مستوى صورته؛ إالّ أّن 

العرف ال يفهم منه ـ يف هذا السياق اخلارجي املحيط ـ غري الدفاعية، فهذا ليس من باب املورد 

بعض األشكال،  ال خيّصص الوارد، بل من باب عدم تكّون إطالق عند العرف يستوعب

ويكفي حصول الشك يف انعقاد اإلطالق حتى ي ستند إىل أصالة عدمه األولية عند الشك كام 

 بحثناه يف علم األصول.

وهذه املشكلة مبنية عىل أّن السياق املحيط بحروب النبي| هو السياق الدفاعي، بحيث 

البحث عن هذه  غدا ذلك جزءًا من وعي املسلمني عرص صدور النص ونزوله، وسوف يأيت

 النقطة بإذن اهلل سبحانه.

إن صدور حكم  بقتال الكفار دون بيان مالكه ال يدّل عىل أّن املالك هو  املشكلة الثالثة:

الكفر، بل حيتمله وحيتمل غريه، والسبب يف ذلك أّن تقسيم القرآن الكريم للناس كان عىل 

نت عىل هذا األساس؛ لذا فمن األساس العقيدي، وطبيعة احلرب التي عاشها املسلمون كا

الطبيعي أن يتحّدث عن الطرف املقابل آخذًا بعني االعتبار هذه الصفة؛ ألّن الذين كانوا يقفون 

يف طرف املواجهة مع املسلمني مل يكونوا قوميًة خاّصة يمتازون هبا أو عشرية خاّصة، السيام 

وان الكفر باإلسالم، فهذا مثل بعد معركة األحزاب، مما يفرض أخذ العنوان اجلامع، وهو عن

يف استخدامات العرف ـ: جيب مقاتلة الروس يف الشيشان، فإن عنوان  قولنا ـ وهو كثري

ليس هو املالك األبدي؛ وإّنام استخدمناه لكونه الصفة التي جتمع الطرف اآلخر عىل  «الروس»

. وهكذا لو قيل: جيب مستوى االجتامع السيايس اليوم يف ظل الدولة القومية والعلامنية و .

مقاتلة حلف األطليس و.. ومع هذا كّله ال يكون هناك ظهور  يف العلّية، وقدياًم قالوا: الوصف 

 مشعر بالعلية، إالّ أّن ظهوره فيها ـ وهو موضوع احلجية ـ حيتاج إىل قرينة.

ظهر من إن هذا الوجه بصيغته الرئيسة لو تّم فهو حمكوم ألّي مالك  يست املشكلة الرابعة:

اآليات؛ أي أن نسبة الظهور فيه أضعف من أّي نسبة، فهو يعتمد عىل وصف الطرف اآلخر 

بالكافر دون إشارة إىل مالك احلرب، فإذا دّل دليل عىل أّن مالك احلرب ليس هو الكفر فسوف 

يكون ذاك الدليل مقّدمًا عىل هذا الوجه، وهذه نقطة مهّمة لفهم طبيعة ومستوى األدّلة عند 

 لوصول إىل مرحلة تعارض املعطيات، كام سنرى قريبًا بعون اهلل.ا



  

 إّن آيات القرآن الكريم تقع ـ يف احلّد األدنى ـ عىل نوعني: املشكلة اْلامسة:

اآليات التي ال حتتوي عىل قيد الدفاعية ورّد العدوان، وهي اآليات التي  النوع األّول:

 ندرسها حالّيًا.

ي حتوي هذا القيد، وهي كثرية: مثل: أّول آيات اجلهاد عىل قول: اآليات الت النوع الثاين:

ِهْم َلَقِديٌر * الَِّذيَن ُأْخِرُجوا ِمن ِدَيا﴿ ُْم ُظلُِموا َوإِنَّ اَّللَ َعىَل َنرْصِ ِذيَن ُيَقاَتُلوَن بِأََّنَّ ِرِهْم بَِغْْيِ ُأِذَن لِلَّ

نَا اَّللُ﴾ (، أو مطلع آيات الرباءة، وفق ما بّيناه سابقًا، أو 40 ـ 39)احلج:  َحقٍّ إاِلَّ َأن َيُقوُلوا َربُّ

َواَل َيَزالُوَن ُيَقاتُِلوَنُكْم َحتََّى َيُردُّوُكْم َعن مثل قوله تعاىل بعد احلديث عن األشهر احلرم: ﴿

ُيَقاتُِلوَنُكْم َواَل َوَقاتُِلوْا يِف َسبِيِل اَّللِ الَِّذيَن (، وقوله تعاىل: ﴿217)البقرة: ِدينُِكْم إِِن اْسَتَطاُعوْا﴾ 

﴿اَل َينَْهاُكُم اَّللُ َعِن الَِّذيَن مَلْ ُيَقاتُِلوُكْم (، وقوله: 190)البقرة:  َتْعَتُدوْا إِنَّ اَّللَ اَل َُيِبه امُلْعَتِديَن﴾

وُهْم َوُتْقِسُطوا إَِليِْهْم إِنَّ اَّللَ  ن ِدَياِرُكْم َأن َترَبُّ ْ خُيِْرُجوُكم مه يِن َومَل اَم  يِف الده َُيِبُّ امُلْقِسطنَِي * إِنَّ

ن ِدَياِرُكْم َوَظاَهُروا َعىَل إِْخَراِجُكْم أَ  يِن َوَأْخَرُجوُكم مه ن َينَْهاُكُم اَّللُ َعِن الَِّذيَن َقاَتُلوُكْم يِف الده

ْل (، وقوله: 9ـ  8)املمتحنة:  َتَولَّْوُهْم﴾ ا َوَتَوكَّ ْلِم َفاْجنَْح هَلَ ُه ُهَو ﴿َوإِن َجنَُحوْا لِلسَّ  َعىَل اَّللِ إِنَّ

ِميُع الَعلِيُم﴾ َجاِل (، ﴿61)األنفال:  السَّ َوَما َلُكْم اَل ُتَقاتُِلوَن يِف َسبِيِل اَّللِ َوامُلْسَتْضَعِفنَي ِمَن الره

نَا َأْخِرْجنَا ِمْن َهِذِه الَقْرَيِة الظَّامِلِ َأْهلُ  َها َواْجَعل لَّنَا ِمن لَُّدنَك َوالنهَساء َوالِوْلَداِن الَِّذيَن َيُقولُوَن َربَّ

﴿َفَقاتِْل يِف َسبِيِل اَّللِ اَل ُتَكلَُّف إاِلَّ ( وقال: 75﴾ )النساء: َولِياا َواْجَعل لَّنَا ِمن لَُّدنَك َنِصْياً 

ِض امُلْؤِمننَِي َعَسى اَّللُ َأن َيُكفَّ َبأَْس الَِّذيَن َكَفُروْا َواَّللُ َأَشدُّ َبأًْس   ا َوَأَشدُّ َتنكِياَلً﴾َنْفَسَك َوَحره

َلَم َفاَم َجَعَل اَّللُ لَُكْم (، وقوله: 84)النساء:  ﴿َفإِِن اْعَتَزُلوُكْم َفَلْم ُيَقاتُِلوُكْم َوالَقْوْا إَِلْيُكُم السَّ

القرآن »بالقول: « نوراين» عرّب عنها(، إىل غريها من اآليات حتّى 90)النساء: َعَلْيِهْم َسبِياَلً﴾ 

 . «ث عن محاية املضطهدين واالمتناع عن العدوانميلء بأحادي

وعليه، ال شك يف عدم وجود نسخ وفق ما بّيناه سابقًا وسيأيت، فمع وجود مثل هذه اآليات 

املرّكزة ملفهوم الدفاعية، هل جيب عىل اهلل تعاىل يف كّل آية جهاد أن يرشح هذا املفهوم؟ وأال 

ترسيخ هذا املفهوم، ثم إطالق بعض النصوص اعتامدًا حيتمل اعتامده عىل مثل هذه اآليات يف 

 عليها؟

وبعبارة  أخرى: ال يصّح أن نقرأ آيات اجلهاد بشكل جمّزء، كّل آية  عىل حدة، بل البد من 
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قراءهتا بوصفها كالً له أبعاض، إذ نزلت ملواجهة مسلسل متتال  من األحداث، فال يصّح 

يف اخلطاب القرآين، وسيأيت بيانه،  وت حصول ترقٍّ اقتطاعها كام حصل مع بعضهم، إالّ مع ثب

وعليه، فوجود جمموعة معتّد هبا من آيات الدفاعية يمنع عن انعقاد إطالق عادي مل تقم قرينة 

سيام إذا جاءت هذه اإلطالقات بعد تلك النصوص الدفاعية، فإن احتامل عدم الخاّصة عليه، 

سبق ـ وارد، فال يطالب املتكّلم بتكرار هذا القيد كّلام  ذكر مفهوم الدفاعية فيها ـ اعتامدًا عىل ما

حّث عىل اجلهاد، اكتفاًء بمركوزيته املنطلقة من النصوص السابقة ـ والسياق التارخيي 

للحروب النبوية ـ التي رّكزت املفهوم؛ وعليه ال يصّح االعتامد عىل إطالقات القرآن الكريم 

 هنا.

ىل صّحة فهم الدفاعية من اآليات التي بّيناها، وإال وهذه املناقشة األخرية موقوفة ع

فالكالم كّله يصبح عقياًم، أما إثبات ذلك، ورّد ما قيل من مناقشات عىل دفاعية آيات اجلهاد 

 الدفاعي، فقد بحثناه بالتفصيل عند استعراض أدّلة عدم رشعية اجلهاد االبتدائي.

 وجهاد الدعوة الدينية ×قّصة النيب سليمان

مع أهل سبأ وملكتهم، فسياق × هنا تسليط الضوء عىل قّصة نبي اهلل سليامن يمكن

احلديث الذي جاء حول هذه القّصة يدّلل عىل أن اهلدهد مل يظهر يف االجتامع العام الذي عقده 

سليامن، ثم جاء خمربًا عن قوم يعبدون الشمس من دون اهلل تعاىل، وهنا كان رّد سليامن، 

َقاَل َسنَنُظُر : ﴿باآليتة، عقب إعالم اهلدهد له بعدم عبادهتم هلل سبحانه، بحسب اآلية القرآني

(، ثم طلب منه إيصال كتابه إليهم، وخيربنا القرآن 27)النمل:  َأَصَدْقَت َأْم ُكنَت ِمَن الَكاذِبنَِي﴾

َا امَلأل إيِنه اُ : ﴿يتالكريم عن مضمون الكتاب يف النص اآل ُه لِقَي إِ َقاَلْت َيا َأُّيُّ يَلَّ كَِتاٌب َكِريٌم * إِنَّ

ِحيِم * َأالَّ َتْعُلوا َعيَلَّ َوْأُتويِن ُمْسلِِمنَي﴾ مْحَِن الرَّ ُه بِْسِم اَّللِ الرَّ (، 31ـ  29)النمل:  ِمن ُسَلْياَمَن َوإِنَّ

﴿اْرِجْع فاقرتحت ملكة سبأ أن ترسل لسليامن هدية، لكن رّد سليامن كان صارمًا، ليعلن بعده: 

نَْها َأِذلًَّة َوُهْم َصاِغُروَن﴾إَِلْيهِ  ا َوَلنُْخِرَجنَُّهم مه م ِِبَ (، ويف 37)النمل:  ْم َفَلنَْأتَِينَُّهْم بُِجنُوٍد الَّ قِبََل هَلُ

ا اْدُخيِل هناية أحداث القصة يظهر لنا القرآن خامتة العالقة حني تقول ملكة سبأ: ﴿ قِيَل هَلَ

َح َفَلامَّ َرَأْتُه َحِسَبتْ  ْ ن َقَواِريَر َقاَلْت َربه إيِنه الرصَّ ٌد مه َرَّ ٌح ممُّ ًة َوَكَشَفْت َعن َساَقْيَها َقاَل إِنَُّه رَصْ ُه جُلَّ

 (.44)النمل:  َظَلْمُت َنْفيِس َوَأْسَلْمُت َمَع ُسَلياَْمَن َّللِ َربه الَعامَلنَِي﴾



  

والذي ينقله لنا  ×هذه القّصة القرآنية تدّلنا عىل هنج جهاد الدعوة عند النبي سليامن

القرآن دون أّي تعليق سلبي عىل ما حصل، ومن الواضح من ثنايا القصة أن مشكلة أهل سبأ مل 

تكن يف اعتدائهم عىل سليامن وعىل املسلمني معه، بل كان العنرص األساس الذي قّدمه اهلدهد 

ر سليامن أن يف معلوماته حوهلم يكمن يف عدم عبادهتم هلل، وعبادهتم للشمس، وعقب ذلك قرّ 

يأتوه مسلمني وإال أرسل هلم جنودًا، وهناية القّصة تؤّكد أن الرسالة األخرية هلا هي إسالم هذه 

املرأة مع سليامن هلل رب العاملني، فهذه القّصة خري دليل عىل منطق اجلهاد الدعوي يف القرآن 

والترشيعي لنتمّسك الكريم، بال حاجة للذهاب إىل النصوص القرآنية ذات الطابع التقنيني 

بشاهد هنا أو بإطالق هناك، إذ ال مربر لسليامن يف استخدام العنف ضّدهم سوى عدم عبادهتم 

هـ( عندما رأى أن مرشوع سليامن كان 1393هلل، بل لقد زاد حممد الطاهر بن عاشور )

وم، الجتالب خريات بالد اليمن إىل مملكته الصغرية آنذاك يف األردن وختوم مرص وبحر الر

 .وجعل تلك البالد طريقًا لتجارته أيضاً 

هذا ما يمكننا بيانه لالستدالل بقّصة سليامن، وبعد طرحها وبحثها وجدت أن الشيخ نعمة 

 .اهلل صاحلي نجف آبادي قد تعّرض هلا أيضاً 

، انطالقًا من أهنا ترجع إىل زمن الرشائع السابقة وقد يناقش االستدالل ِبذه القّصة القرآنية

واملفروض أن اإلسالم نسخ تلك الرشائع؛ فاالستناد إىل موقف النبي سليامن استناد يف غري 

 موضعه الصحيح.

بأن جميء الدين الالحق ينسخ ـ بمجّرده ـ متام الديانات  وهذه املالحظة تصّح لو قلنا

معناه أن الترشيعات × السابقة، عىل املستوى الترشيعي، فمجّرد إرسال النبي عيسى

وسوية صارت الغيًة بأكملها إال إذا جاء نّص عيسوي يقّر ترشيعًا ما أو يعيد إنتاجه جمددًا، امل

أما لو قلنا ـ كام هي وجهة نظر مجاعة من علامء املسلمني ـ بأن جميء الديانة الالحقة ال يبطل 

قد تنسخ  قانون الديانة السابقة برّمته، بل يظل عىل حاله، وإنام نتتبع احلاالت اجلزئية التي

الديانة الالحقة فيها بعض قوانني الديانة السابقة، فرشع من قبلنا حّجة علينا، ما مل يرد دليل  

ناسخ، إذا قلنا هبذا كانت قّصة سليامن دلياًل؛ بعد فرض عدم وجود دليل ناسخ ملنطق اجلهاد 
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حلدث نوع  من الضّخ الدعوي املوجود فيها. علاًم أّن نقل القرآن هلا يف سياق تعريف املسلمني با

املؤيد ملضمون القّصة، وإال كان املفرتض أن يعّلق الكتاب أو السنّة الرشيفة عىل هذا األمر، 

 وهو ما ال نراه وال نلمسه.

القّصة  وهي أنّ  لكن ـ ومع عدم صّحة املالحظة السابقة ـ نقف أمام إشكالية أخرى،

نا رسالًة رئيسة، وهي رسالة القّوة عند القرآنية املذكورة تريد بالدرجة األوىل أن توصل ل

سليامن، وليست يف مقام بيان حكم اجلهاد الدعوي حتى ينعقد هلا إطالق، فغاية ما تفيد أن 

سليامن مارس اجلهاد الدعوي حمقًا، لكن هذا ال يعطينا مؤرشًا عىل أن اجلهاد الدعوي مارسه 

ل والترشيع األويل، فالفعل النبوي ـ كام سليامن من موقع ظروفه التارخيية أم من موقع أنه األص

ـ دليل صامت يؤخذ فيه بالقدر املتيقن،  بحثناه مفّصالً يف دراستنا يف أصول الفقه اإلسالمي

ونحن ال نعرف املالبسات التي سمحت لسليامن باستخدام هذا املنهج، نعم القّصة تدّل عىل 

ن األويل كجزء مكّون من قوانني الدين أم مبدأ رشعية جهاد الدعوة، لكن ال نعرف هل بالعنوا

بعنوان ثانوي ظريف تارخيي؟ فنحن نتحدث عن واقعة ترجع إىل آالف السنني ضمن مناخات 

خاّصة؛ واآليات القرآنية وإن كانت دلياًل لفظيًا له بطبعه طاقة اإلطالق؛ لكن املفرتض أننا ال 

بل بفعل النبي سليامن الذي أخربت عنه نستدل باآلية عرب داللة لفظية مبارشة عىل موضوعنا، 

اآلية، فال إطالق فيه، بل قد برهنّا يف علم أصول الفقه أن الشك يف تارخيية حكم ما ال يثبت يف 

 .مورده التأبيد إال بحشد شواهد، وتفصيله موكول إىل حمّله

 مقاربة ومناقدة للعالمتني: فضل اهلل وصاحلي جنف آبادي

مد حسني فضل اهلل تفسري هذه القّصة بام ال يلتقي مع منطق القّوة حاول العالمة السيد حم

هذا للرسول، وهو ».. الدعوية باملعنى الذي يطرح يف اجلهاد االبتدائي؛ فرأى أّن سليامن قال 

يعرف أهنم سيستسلمون له عندما يعرفون حجم القّوة ومستوى الرّد، ولكنه أراد أن يواجههم 

يب الذي منحه اهلل بعض وسائله، ليكون ذلك وسيلًة لالقتناع عندما بالقّوة املستمدة من الغ

يعرفون عظمة القدرة اإلهلية التي تتمثل يف هذا الفعل العجيب الذي يدّل عىل أن القضية 
                                              

 .636ـ  601( انظر: حيدر حب اهلل، حجية السنّة يف الفكر اإلسالمي: 1)
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ْلك يراد له أن يتوّسع ويكرب، بل هي قضية رسالة  يراد هلا أن ترتّكز يف العقول  ليست قضية م 

 .«التفت إىل أعوانه من اجلّن.. والقلوب واملواقف.. وهكذا

فضل اهلل التفت إىل النقطة التي أرشنا إليها مطلع احلديث، فأراد أن يبعد منطق  وكأنّ 

اجلهاد الدعوي هنا هبذه الطريقة، وال يبعد ـ بقرينة السياقات اإلعجازية وخامتة األحداث 

 قال السيد فضل اهلل. بإسالم ملكة سبأ عن قناعة ـ أن يكون إطار القّوة قد جاء كام

والذي يزيدنا إرصارًا عىل خصوصية احلدث السليامين، أن سليامن مل يقم باستخدام قّواته 

إلخضاع العامل فقد كانت حكومته حمدودة جغرافيًا، ولو كان هبدف إخضاع األرض لفعل 

فقّصة أهل سبأ قد طبقًا للقّوة العمالقة التي منحه اهلل إياها، لكننا مل نجده يستخدم ذلك أبدًا، 

تكون تعبريًا عن رغبة سليامن من أّول األمر أن يستخدم أسلوب التهديد كي تأتيه املرأة واملأل 

معها، فريوا املعجزات التي عنده فيسلموا، ال أن يريد إخضاعهم ألغراض امللك أو السلطة، 

لتي تنايف روح اآليات فضاًل كذلك عام يفهم من كلامت ابن عاشور التي أملحنا إليها سابقًا؛ وا

القرآنية املتحّدثة عن ملك سليامن، إذًا هذا كّله يعّزز اخلصوصية يف احلدث السليامين، ووجود 

 مالبسات غري واضحة لنا، حتى لو كان اجلهاد الدعوي جائزًا لسليامن وليس واجبًا.

ّصة عىل خّط آخر، سّجل الشيخ صاحلي نجف آبادي بعض املالحظات عىل االستدالل بق

 سليامن هي:

ـ إن سياق اآليات يوحي باستبدادية دولة سبأ وقمعها الناس وعدم إعطائهم حقهم يف 1

ممارسة حياهتم، فال حرية عندهم، وهلذا انطلق سليامن لتحريرهم من االستبداد والظلم 

 .والقمع، وهلذا دعا السلطة احلاكمة ومل يدع الشعب يف سبأ

ابة؛ فال مؤرش يف القّصة القرآنية عىل ما قيل، بل ملكة سبأ وهذه املالحظة فيها بعض الغر

سارعت فور وصول الرسالة إليها جلمع املأل واستشارهتم؛ وهذا دليل عكيس حمتمل عىل عدم 

وجود منطق االستبداد، بل منطق التشاور؛ وال يمكن دعوة شعب بأكمله إىل مملكة سليامن؛ 

 ورؤوسهم.فمن الطبيعي توجيه الدعوة لوجوه القوم 

ـ املناخ االستبدادي هو املشكلة؛ هلذا هّدد سليامن  السلطة ومل هيّدد الشعب؛ كام مل يطرح 2
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فرض عقيدة خاّصة توحيدية؛ وإّنام طلب إخضاعهم، يضاف إليه أن سليامن مل ي عمل هتديده بل 

 .كانت املصلحة يف نفس التهديد هلدايتهم

ن سابقًا كانت جيدة، وإال فمن الطبيعي أن ال هيّدد وهذه النقطة إن رجعت إىل ما قلناه نح

الشعب، ما دامت عالقة امللوك مع السلطة ومل تكن هناك وسائل إعالم ختاطب الشعب كّله، 

 كام يف عرصنا احلارض.

إّن قّصة سليامن ذات داللة بدرجة معّينة، غري أهّنا غري قادرة عىل منحنا  وخالصة القول:

عالقات الدولية يف القانون اإلسالمي؛ ألهّنا حدث، ومالبساته أهم مبدأ دستوري يف ال

التارخيية غري جليّة، والنص القرآين يريد احلديث عن إسالم ملكة سبأ و.. ومن غري املعلوم أّنه 

بصدد تقنني مبدأ احلرب يف العالقة مع غري املسلم، علاًم أهّنا لو متّت ملا دّلت عىل اجلهاد 

 تاب، بل مع عبدة الشمس أو مطلق املرشك.االبتدائي مع أهل الك

 نظرية الشيخ مرتضى املطهري يف حتليل النصوص اجلهادّية القرآنية

ويف هذا السياق، طرح الشيخ مرتىض مطهري ـ وتبعه الشيخ جعفر السبحاين ـ تصّورًا 

 خاصًا يف منهج التعامل مع آيات القرآن الكريم هنا، ال بأس بمالحظته، وحاصل ما رآه أن

 اآليات هنا عىل جمموعات مخس هي:

اآليات اآلمرة بمطلق القتال، وهذه تشمل خمتلف أنواعه، فترّشع  املجموعة األوىل:

 االبتدائي والدفاعي.

اآليات اآلمرة بالقتال نتيجة مقاتلة العدو للمسلمني ونقضه العهد معهم.  املجموعة الثانية:

ألوىل أوسع دائرًة من الثانية، هلذا تقيّد الثانية  وقد رأى مطهري والسبحاين هنا أّن املجموعة ا

 األوىل، حتكياًم لقانون املطلق واملقّيد.

ما دّل من اآليات عىل لزوم نرصة املظلومني والدفاع عنهم، نحو قوله  املجموعة الثالثة:

َجاِل َوالنهَساء َوالِوْلَداِن الَِّذيَن ﴿َوَما َلُكْم اَل ُتَقاتُِلوَن يِف َسبِيِل اَّللِ َوامُلْستَْضَعِفنَي ِمَن الره تعاىل: 

نَا َأْخِرْجنَا ِمْن َهِذِه الَقْرَيِة الظَّامِلِ َأْهُلَها﴾  (.75)النساء:  َيُقوُلوَن َربَّ

                                              
، وقد سّجل ثامنية إشكاالت يرجع املهّم منها إىل ما قلناه، حيث كّرر وداخل 97ـ  96( املصدر نفسه: 1)

 بني اإلشكاالت.



  

ما دّل عىل نفي اإلكراه يف الدين، واحلّث عىل الكلمة الطيبة، وجعل  املجموعة الرابعة:

 مشيئة اإلنسان نفسه.اإليامن والرشك من األمور التي ترجع إىل 

ْلُح َخْْيٌ املجموعة اخلامسة: ما دّل عىل الصلح والتعايش، نحو قوله تعاىل: ﴿  ﴾َوالصُّ

ا﴾(، وقوله: 128)النساء:  ْلِم َفاْجنَْح هَلَ ﴿َفإِِن (، وقوله: 61)األنفال:  ﴿َوإِن َجنَُحوْا لِلسَّ

َلَم َفاَم َجَعَل اَّللُ َلُكْم َعَلْيِهْم َسبِياَلً﴾اْعَتَزُلوُكْم َفَلْم ُيَقاتُِلوُكْم َوالَقْوْا إَِلْيُكمُ   (.90)النساء:   السَّ

وقد سعى مطهري والسبحاين للجمع بني املجموعتني: الرابعة واخلامسة وما سبقهام، عرب 

جعل املجموعة الثالثة دفاعيًة، أي دفاعًا عن املظلومني، فيام محال ما سوى ذلك عىل صورة 

يمنع عن نرش اإلسالم، فيكون قد منع حقًا من حقوق الناس فيقاتل  استبداد احلاكم بحيث

لظلمه هلم، وهبذا اعترب مطهري والسبحاين أن احلروب كّلها دفاعية، وإن قّسمها الفقهاء إىل 

دفاعية وابتدائية، مقّرين بأن أغلب حروب النبي| كانت دفاعية، وأن اجلهاد رّشع للدفاع، 

 .عن ماذا؟لكن النقاش يكون يف الدفاع 

 وقفات مع نظرية الشهيد املطهري

 ني، وهي:ولدينا هنا بعض التعليقات عىل كلامت هذين العاملِ 

املجموعة  لقد قّيد مطهري والسبحاين، وكذلك فعل نعمة اهلل صاحلي نجف آبادي أوالً:

ا بال قيد، األوىل بالثانية، مع أن املجموعتني مثبتتان، فكلتامها توجب اجلهاد، غايته إحدامه

وثانيتهام مع إضافة قيد، وقد تقّرر يف أصول الفقه أّن املثبتني ال تعارض بينهام إالّ مع العلم 

بوحدة املالك فيهام؛ فيغدو مرّددًا بني األضيق واألوسع، وهذا يعني أّن ادعاء التقييد ي فرتض 

أو النسخ كام ذكره  فيه إثبات ذلك، وهو ما ال يتّم سوى بإلغاء احتامل الرتقي يف اخلطاب

اآلخرون، ال الترّسع بافرتاض التقييد، نعم رفض مطهري فكرة النسخ ألن املورد كان مورد 

                                              
« رسائل ومقاالت»؛ والسبحاين: 30، 26ـ  19املرشوعة يف القرآن: ( انظر: مطهري، اجلهاد وحاالته 1)

؛ وتفسري 92: 4؛ ودفاعية حروب النبي بل والصحابة أشار إليها مثل: تفسري املراغي 122ـ  114: 2

 .600ـ  589، 529ـ  526؛ وحممود شلتوت، تفسري القرآن الكريم: 281: 10املنار 

 .34، 32إسالم:  ( انظر: صاحلي نجف آبادي، جهاد در2)



  

 .تقييد؛ فبعض اآليات يقّيد بعضًا هلذا ال معنى للنسخ عنده

نعم، قد ي ستند يف اإلطالق والتقييد هنا إىل باب املفاهيم، فإن بعض اآليات التي ورد فيها 

ورة الدفاع جاء عىل نحو القضية الرشطية أو ما هو يف قّوهتا، في فهم منه أن من مل التقييد بص

قاتل املسلمني ال جهاد معه، فتكون النسبة بني مفهوم أدلة الدفاع ومنطوق األدّلة املطلقة هي  ي 

نسبة العموم واخلصوص املطلق الدائر بني السلب واإلجياب؛ فيقع التقييد، بل هناك تقييد بني 

قتالنا، فهي تسلب املسلم  يعتزلونطوق مثل اآلية التي تنفي السبيل عىل الكافرين عندما من

.  حّق السلطنة عىل الكافر املحايد، فتقّيد مطلقات اجلهاد حينئذ 

هذا بناًء عىل وجود إطالقات، أما طبقًا ملا قلناه من عدم إحراز انعقاد إطالق يف هذه 

ّلم يف مقام البيان أو لغري ذلك، فال معنى للتقييد، كام هو النصوص، إما لعدم إحراز كون املتك

 واضح، وال معنى أيضًا الفرتاض جمموعة مطلقة من األساس.

ثّمة هتافت يف نظرية الشيخني: املطهري و السبحاين، ففي بدايتها قّيد املطلق باملقيد  ثانيًا:

أما بعد ذلك وعندما أراد  اخلاص بالدفاعي، فيكون بذلك قد ألغى فكرة اجلهاد االبتدائي،

اجلمع بني املجموعة الرابعة واخلامسة من جهة واملجموعات الثالث األوىل من جهة أخرى.. 

جعل ما سوى الثالثة وما بعدها حمموالً عىل صورة منع احلاكم من نرش اإلسالم، مع أّنه التزم 

افرتضه؛ ففي نظريته بعض  أّن األوىل والثانية صارتا خمتّصتني بالدفاع، نتيجة التقييد الذي

الغموض واالرتباك، إالّ إذا فرض أن محل األوىل عنده عىل الدفاعية معناه الدفاع حتى عن 

حّق الناس يف اختيار دينها، وقد تقّدم الكالم يف قضية ربط اجلهاد االبتدائي بالدفاع عن حرّية 

إىل دليل من النصوص؛ بل إّن املعتقد، وأّن هذا الربط ـ ببعض تفسرياته ـ استنتاج ال يستند 

أدّلة اجلهاد االبتدائي عند القائلني به تشمل ـ فقهيًا ـ حالة سامح الطرف اآلخر بحرية االعتقاد 

 وعدمها.

وعىل أّية حال، فاملست نْت ج من االستدالل القرآين ـ ببيانيه ـ أّنه مل يقم دليل ظاهر واضح ـ 

لوحدها، أّما لو ربطناها بسلسلة اآليات األخرى  حتى اآلن ـ سوى آية اجلزية لو بقينا معها

فقد يّدعى قيامها عىل املرتكز يف ذهن املترّشعة آنذاك من دفاعية احلرب زمن النبي، فليس يف 

القرآن نّص واضح عىل اجلهاد االبتدائي وأقصاه نصٌّ حمتِمل لوجوه، وسنبقيه ـ دون بّت سلبي 

                                              
 .40ـ  39( مطهري، اجلهاد وحاالته املرشوعة يف القرآن: 1)



  

 شاء اهلل سبحانه بعد مجع عنارص األدّلة األخرى.أو إجيايب ـ للنظر فيه هناية البحث إن 

 نظرية التطّور التصاعدي يف التشريع القرآني للجهاد

ويف سياق حتليل فهم الرتاث الفقهي والتفسريي اإلسالمي لنصوص اجلهاد يف القرآن، 

نجد يف حتليل بعض العلامء لنصوص السامحة والصلح والسلم وغريها إشارات توحي 

ترشيعات العالقة مع  ول نسخ شديد يف آيات العالقة السلمية مع اآلخر، وأنّ باعتقادهم بحص

 اآلخر جاءت عىل عّدة مراحل:

ة واجلدال بالتي هي أحسن وما وهي مرحلة الالحرب، والدعوة السلميّ املرحلة األوىل: 

التي شابه ذلك من مفاهيم تنهى عن القتال. وهذه هي الفرتة املكية من عمر الدعوة اإلسالمية 

 قيل: إن سبعني آية نزلت فيها تنهى عن القتال.

وهي مرحلة اإلذن باجلهاد دون فرضه عىل املسلمني، وذلك ما كان أّول املرحلة الثانية: 

 اهلجرة، وربام ـ عىل رأي ـ يف الفرتة املّكية نفسها.

جلهاد، وهي مرحلة وجوب اجلهاد الدفاعي، الذي جاء يف بداية ترشيعات ااملرحلة الثالثة: 

إىل أواخر احلقبة املدنية، ونزلت يف هذه الفرتة نصوص جهاد الدفاع ونصوص الصلح إذا 

 أوقف العدو احلرب، ونصوص احلياد السلمي، وغري ذلك من النصوص.

وهي املرحلة احلاسمة، التي جاءت مع مثل آيات سورة التوبة لتعلن هناية املرحلة الرابعة: 

اع، وتطلق املسلمني من مرحلة الدفاع إىل مرحلة اهلجوم، وهبذا العالقة السلمية وعالقة الدف

رّشع اجلهاد االبتدائي، ونسخت النصوص السابقة التي هتيمن عليها صفات املوادعة والسلم 

 واملصاحلة و..

هذا الفهم التصاعدي لنظرية اجلهاد يف القرآن هو ما نجده يف كلامت بعض العلامء الباحثني 

آيات سورة التوبة أهنت مرحلة املهادنات  . حيث يرون أنّ هلدنة وغريمهايف قضايا الصلح وا

                                              
؛ 188ـ  187: 1؛ والرسخيس )والشيباين(، رشح السري الكبري 218: 7( انظر: ابن حجر، فتح الباري 1)

؛ وبعض هذه املراحل جاءت ـ مع تأكيد واضح عىل فكرة االبتدائية ـ 3ـ  2: 10وله أيضًا: املبسوط 

؛ والرشبيني ـ مع اختالف طفيف يف املراحل ـ 162ـ  157لامت ابن تيمية يف السياسة الرشعية: يف ك

؛ وصالح اللحيدان، 298: 4؛ وابن عابدين، حاشية رّد املحتار 209ـ  208: 4يف مغني املحتاج 
 



  

وأعلنت مبدأ احلرب بوصفه املبدأ الدستوري األّول يف العالقات الدولية مع غري املسلمني. 

آيات مثل سورة التوبة تريد فعاًل الرشوع بمرحلة جديدة،  وهذه النظرية ال تتّم إال إذا ثبت أنّ 

ه غري واضح من خالل دراسة تركيبية اآليات لة عىل ذلك، األمر الذي وجدنا أنّ فيها دال وأنّ 

وسياقها ومناخها، علاًم أننا استعرضنا تفصيالت كثرية تتصل بنصوص الصلح واهلدنة لدى 

 دراستنا هذا املوضوع يف دراسة أخرى.

طلقة من هنا، يالحظ عىل ما ذكره بعضهم من عدم وجود دليل عىل ختصيص اآليات امل

هنا، والتي هي اآليات املتأخرة نزوالً؛ إذ ال دليل عليه، كام أن التخصيص يف قّوة النسخ، وإذا 

أخضعناه لنظام الناسخ واملنسوخ لزم أن يكون الناسخ ـ أي املخّصص هنا ـ متأخرًا زمانًا عن 

الناسخ؛  املنسوخ، واحلال أن املنسوخ ـ الذي هو آيات سورة براءة ـ هو املتأخر زمنيًا عن

فمعيار النسخ والتخصيص ال ينطبق هنا، حتى أن آيات الصلح واملهادنة ال نسخ بينها وبني 

 .آيات سورة براءة الختالف حالتهام وموضوعهام ونطاقهام

 وقد استنتجنا مما أسلفنا يف حتليل اآليات نقد هذه التصّورات وذلك:

صلح لتقييد إطالقات أدلة مثل سورة يـ إّن مفهوم ـ بل منطوق ـ مجلة من آيات الدفاع 1

 براءة، كام أسلفنا.

ـ إّن نظام التخصيص وإن كان شكاًل من أشكال النسخ وفقًا لبعض النظريات يف أصول 2

الفقه اإلسالمي، لكّن رشط التأخر ال يؤخذ فيه إطالقًا؛ ألن النسخ بالتخصيص كام يمكن أن 

املطلق والعام مقّيدين بمفاد النّص املخّصص  يكون بعد والدة املطلق والعام، كذلك قد يولد

السابق زمنًا عليهام؛ فإذا جاء نصٌّ حيّرم أكل غري السمك يف البحر، ثم جاء جييز األكل بصيغة 

، فهنا كام حيتمل أن يكون املطلق قد ألغى اخلاص «لك أن تأكل ما يف البحر»اإلطالق مثل: 

مقيدًا بام سبق وأنه بّينه املقنّن من قبل، وهذا بنظام النسخ، كذلك حيتمل جدًا أن يكون ولد 

                                                                                                                     
بداهلل ؛ وينقل أيضًا عن دراسة للشيخ عبداهلل بن ع53ـ  43اجلهاد يف اإلسالم بني الطلب والدفاع: 

؛ واملوسوعة الفقهية 61ـ  52؛ وعيل عبداحلليم حممود، ركن اجلهاد: 106ـ  102الزايد فانظر ص 

 .126ـ  125: 16)الكويتية( 

( انظر: الشيخ عبداهلل بن عبداهلل الزايد، فيام ينقله عنه صالح اللحيدان يف كتاب: اجلهاد يف اإلسالم بني 1)

 .108ـ  103الطلب والدفاع: 



  

جيوز فيام إذا كان حكم اخلاص قد رسخ يف ذهن املترّشعة بحيث مل يعد حيتج املقنّن إىل بيان 

 خروجه اعتامدًا عىل مركوزيته، فيصبح يف قّوة القرينة املتصلة ال املنفصلة.

خ ـ هبذا املعنى ـ مع أن بعض ـ كيف تم إخراج نصوص الصلح واملهادنة عن نظرية النس 3

هذه النصوص ـ كام درسناه مفصاًل يف بحث الصلح واهلدنة ـ يشمل حالة اجلهاد االبتدائي، 

فيعارض املوقف؟! فوجوب اجلنوح للسلم عند ميل الطرف اآلخر له مطلق  يشمل متام 

اهلدنة األزمنة، فيعارض وجوب اجلهاد االبتدائي مع هذا الطرف، وليس يف أدلة الصلح و

 تقييد بحالة ضعف املسلمني كام تصّوره أكثر الفقهاء وناقشناه يف موضعه مفّصاًل.

إذن، فنظرية الترشيع التصاعدي ـ إذا صّحت ـ تصح فيام عدا املجموعة األخرية التي اّدعي 

نسخها لعرشات اآليات القرآنية، وهي دعوى ثقيلة تكّلف صاحبها حشد املزيد من الشواهد، 

ض العلامء ذكر أن آية السيف وأمثاهلا نسخت مائًة وأربعًا وعرشين آية يف القرآن حتى أن بع

، وهذا ـ عىل حّد قول تتحّدث عن الصفح عن املرشكني وعن العالقات السلمية معهم

، كام قيل: أن آية انسالخ األشهر احلرم نسخت الزحييل ـ إرساف يف القول بالنسخ يف القرآن

 .رآن الكريمسبعني آية يف الق

اجلدير بالذكر أننا هنا ننفي النسخ بمالحظة اآليات القرآنية، وإال فسيأيت أّن بعض 

 الروايات تؤّكد مقولة النسخ هنا يف اجلملة، وسنبحثها فيام بعد بإذن اهلل.

ـ إن بعض آيات املجموعات األخرى تأبى النسخ وال حتتمله يف حّد ذاهتا؛ فقوله تعاىل:  4

( ال 190)البقرة:  وْا يِف َسبِيِل اَّللِ الَِّذيَن ُيَقاتُِلوَنُكْم َواَل َتْعَتُدوْا إِنَّ اَّللَ اَل َُيِبه امُلْعَتِديَن﴾﴿َوَقاتِلُ 

حتتمل النسخ، فهي تعترب ـ بحسب هذا التفسري ـ أن مقاتلة من مل يقاتلنا اعتداء، واالعتداء 

هذا احلكم؟ فهل تريد أن جتيز الظلم منبوذ، فهو ظلم، فكيف تأيت اآليات الالحقة لنسخ 

، بل هذا التعبري موجود يف بعض اآليات التي استدّل هبا هنا، كآية القتال حتى واالعتداء؟!

                                              
؛ وابن عطية األندليس، 64: 2؛ والسيوطي، اإلتقان 174ـ  173ر: ابن اجلوزي، نواسخ القرآن: ( انظ1)

 .40: 2؛ والزركيش، الربهان 8: 3املحّرر الوجيز 

 .130( آثار احلرب يف الفقه اإلسالمي: 2)

 .40ـ  39: 2( انظر: تفسري السمرقندي 3)

 .111ـ  110( وهبة الزحييل، آثار احلرب يف الفقه اإلسالمي: 4)



  

ال تكون فتنة، إذ ورد يف ذيلها النهي عن العدوان إذا انتهى؛ ألن العدوان ال يكون إال عىل 

توسعته مفهوم الدفاع ملن منع تبليغ  الظاملني، كام فهم ذلك سيد سابق يف فقه السنة، رغم

 .الدين

وهذه املالحظة التي ذكرها الزحييل قد يسجل عليها أن القرآن ألغى اعتبار هذا الفعل ظلاًم 

وقبيحًا يف مرحلة الحقة، أي أنه سلب عنه هذا الوصف. وهذه املالحظة قد تتم بناء عىل نظرية 

ناًء عىل التحسني والتقبيح العقليني، إال إذا قيل: إن التحسني والتقبيح الرشعيني لكنها ال تتم ب

تغرّي الظروف جعل مهامجة غري املقاتل غري عدواين، بحيث كان عدوانيًا ثم ألغي هذا الوصف 

 منه؛ ألن املقاتلة ليست قبيحًا ذاتيًا وإّنام فيها اقتضاء القبح عندما تكتمل ظروف ذلك.

 البحث القرآني، مالحظات واستنتاجات
ذي يبدو من جممل ما أسلفنا اإلشارة إليه أن القرآن الكريم مل يطرح ـ بوضوح ـ شيئًا ال

اسمه اجلهاد االبتدائي الدعوي بالتفسري الذي عرفه الفقه اإلسالمي، وال حتى بتفسريات 

بعض اإلسالميني املحدثني الذين تأّولوا يف هذا املوضوع. والنصوص التي اعتمد عليها ليست 

من الوضوح لتأسيس ما نراه أهم مبدأ دستوري يف العالقات اخلارجية، واملشكلة  هبذه الدرجة

 األساس هنا أنه درست النصوص ـ عند بعضهم ـ دراسة خالية من:

ـ الرصد التارخيي املحيط بنزول النصوص، فآيات مطلع سورة براءة جاءت يف سياق  1

ن آخرها نقض صلح احلديبية اعتداء ضّد املسلمني وسلسلة خيانات عرفها املسلمون كا

باالعتداء عىل خزاعة، وهذا السياق التارخيي الواضح ال يمكن فصله عن الشّدة التي تريدها 

اآليات، بل هي نفسها رّصحت بخرقهم العهود، وترّصدهم وكيدهم، فمثل هؤالء ال جمال 

هتم، وهذا بعد هذه الفرص للوثوق هبم والعمل باتفاقات معهم؛ إذ طفح الكيل من اعتداءا

املنطق التصاعدي ـ هبذا املعنى ـ وجدناه أيضًا يف سياسة الرسول| مع هيود املدينة، حتى 

وصل األمر إىل ما وصل إليه مع بني قريظة؛ إذ جّرب النبي ـ وقد بحثنا هذا املوضوع مفصاًل 

حيي بن  يف دراسة أخرى ـ سياسة الطرد من املدينة، لكنه مل جيد معها سوى املؤامرة، كام فعل

 أخطب وبنو النضري بعد طردهم إىل خيرب وإىل شامل املدينة املنّورة.

                                              
 .614ـ  613: 2( سيد سابق، فقه السنّة 1)



  

كان من الطبيعي للمناخ التصاعدي لتأزم األوضاع وتتايل االعتداءات وخرق االتفاقات 

أن يصدر قرار  حاسم، حتى ال يلدغ املؤمن من جحر مرتني؛ فهذا هو املنطق العقالين، لكّن 

إلسالمي ترك السياقات التارخيية مجيعها ـ وما أكثر نسيان التاريخ يف بعض الباحثني يف الفقه ا

ونظر للنّص بطريقة جمتزءة، فكان أن فهم اجلهاد الدعوي؛ فيام اآليات إنام  بعض الدراسات ـ

استثنت إسالمهم ال لكون اجلهاد غرضه اإلسالم؛ بل ألن هؤالء ال وقف للحرب معهم؛ ألن 

 مثلهم بعد التجربة.املعاهدة مل تعد جمدية مع 

ـ ونتيجة لغياب الرصد التارخيي السياقي عند بعضهم، جرى فهم النصوص التي  2

تتحّدث عن صفات املرشكني والكافرين عىل أهنا قضايا حقيقية، ال خارجية، فكأهنا ختربنا أن 

ّن الرصد املرشكني ال عهد هلم إىل يوم القيامة، أو تنبؤنا أهنم سيخونون إىل يوم القيامة، مع أ

التارخيي يؤكد أن هذه النصوص كانت يف الغالب ناظرة إىل الواقع التارخيي السائد آنذاك، 

واألحداث املتتالية التي وقعت، لكن ال بمعنى تاليش اآليات ألجل زوال تلكم األقوام، بل 

ا بمعنى أن األوصاف اخلارجية التي طرحتها اآليات كان هلا تأثريات يف األحكام التي شهدهت

 سورة براءة باخلصوص، وهذه نقطة مهمة.

ـ قراءة أكثر معقولية لظاهرة النسخ يف القرآن؛ فالطريقة التي تعاطى هبا بعض املفرّسين  3

والفقهاء جعلت من آية أو بضع آيات قليلة ناسخة ألكثر من مائة آية؛ وهذا أمر يستحق أن 

أهنا حتّولت ملفاهيم راسخة يف نقف عنده؛ فبدل أن تؤخذ النصوص السابقة الكثرية عىل 

الوعي، وهلذا مل حتتج اآليات الالحقة إلعادة تكرار بعض املفردات، خصوصًا مع نزوهلا 

أواخر العهد النبوي، وهذا يشء منطقي وطبيعي يعمل به الناس يف بياناهتم القانونية، 

س آيات  وتستخدمه البنود القانونية والدستورية يف العامل.. بدل ذلك أطيح بحوايل مخ 

األحكام، أي مخس الفقه القرآين كام هو املشهور يف عدد آياته، لصالح ما ال يزيد عن أربع أو 

حظه مخس آيات ليست كّلها واضحة الداللة، وحصل اضطراب غري عادي يف هذا األمر يال

 كل من راجع كتب تفاسري املسلمني.

ة أم افرتاض ما نسّميه االستبطان؟ أي أهّيام هو األصّح منطقيًا: افرتاض النسخ هبذه الطريق

رأن آيًة ما تستبطن مفهومًا ال تذكره اعتامدًا عىل جهود آيات  قامت برتكيزه؛ وهذا يشء  أخ 

 طبيعي يضاف إليه نظام اإلطالق والتقييد.



  

 مستند السّنة الشريفة لنظرية اجلهاد التحريري الدعويـ  ـ  
ىل رشعية اجلهاد االبتدائي الدعوّي أيضًا بنصوص  وكام كان الكتاب الكريم، فقد استّدل ع

من السنّة الرشيفة، وسوف نحاول ـ بإذن اهلل سبحانه ـ أن ندرس هذه النصوص؛ لننظر يف 

 :يتمديات داللتها عىل هذا األمر، وذلك عىل الشكل اآل

ثّمة نصوص عديدة استدّل هبا عىل مرشوعية جهاد الطلب والدعوة، ويمكن تصنيفها إىل 

 وعني من النصوص:ن

 االبتدائي للجهاد املشرعنة اخلاّصة احلديثية النصوص ـ أ
ونقصد بذلك وجود بعض األحاديث التي متلك داللة مبارشة وحمّددة يف ترشيع اجلهاد 

االبتدائي، وال يستند ـ فقط ـ إىل جهة اإلطالق فيها، بل حتتوي عنارص داللّية إضافية يف هذا 

 :هو اآليتديث املجال، وأهم هذه األحا

 «أمرت أن أقاتل الناس..»وقفة مع حديث: 
وهو أشهر األحاديث هنا، ما روي عن مجاعة من الصحابة، عن رسول  احلديث األّول:

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله إالّ اهلل وأّن حممدًا رسول اهلل، »اهلل| أنه قال: 

ا ذلك عصموا منّي دماءهم وأمواهلم، إالّ بحّق ويقيموا الصالة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلو

أمرت أن أقاتل الناس »هي:  حديث. وثّمة صيغة أخرى لل«اإلسالم، وحساهبم عىل اهلل

حتى يقولوا ال إله إالّ اهلل، فإذا قالوها وصّلوا صالتنا، واستقبلوا قبلتنا، وذبحوا ذبيحتنا، فقد 

كام ورد بصيغ ختتلف بالزيادة «. وحساهبم عىل اهلل حّرمت علينا دماؤهم وأمواهلم إالّ بحقها،

 .والنقيصة وبعض التغيريات البسيطة
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، كام وصفه احلاكم النيسابوري بأنه وقد وصف الرتمذي احلديث بأنه حسن صحيح

، بل بعض من ناقش يف اجلهاد االبتدائي ـ سنّيًا ـ، مثل: صحيح اإلسناد عىل رشط الشيخني

د رمضان البوطي، مل يقرتب من البحث يف سند هذا احلديث؛ لوضوح الشيخ حممد سعي

. هذا وقد ورد هذا احلديث يف بعض املصادر غري احلديثية مرساًل، مستندًا إليه يف صدوره

 .مجلة منها
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، ويف أّما عىل الصعيد الشيعي، فقد جاء هذا احلديث يف دعائم اإلسالم، للقايض النعامن

، كام جاء يف عيون أخبار ، وكتاب اإليضاح املنسوب إىل الفضل بن شاذانتفسري القمي

، مسندًا أيضاً  له ، ويف ثواب األعاملالرضا، للصدوق، مسندًا إىل عيل عن رسول اهلل|

، ، وذكره ابن أيب مجهور األحسائي يف عوايل اللئايلإىل كل من أيب هريرة وعبد اهلل بن عباس

در الشيعية الالحقة عن هذه املصادر، مثل: بحار األنوار، ومستدرك الوسائل، ثم نقلت املصا

وغريمها، وقد جاء هذا احلديث مرسالً يف املصادر الشيعية القديمة غري احلديثية، مستندًا إليه يف 

 وهبذا يظهر أّن دعوى عدم وجود مصدر شيعي ينقل هذا احلديث .بعض املواضع
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 ، غري دقيقة.مسنداً  

وإذا تّم سند هذا احلديث، املعتضد بشهرته عند املسلمني، وروايته يف مصادرهم بأسانيد 

عّدة إىل: عيل بن أيب طالب، وعمر بن اخلطاب، وأنس بن مالك، وأيب هريرة، وعبد اهلل بن 

عمر، وجابر بن عبد اهلل األنصاري، وأيب بكر، وأوس، وجرير البجيل، وسمرة، وسهل بن 

، وأيب بكرة، وأيب مالك األشجعي، وعياض األنصاري، والنعامن بن سعد، وابن عباس

كان االعتامد عليه صحيحًا، ونسب إىل السيوطي اعتباره من املتواتر، وكذا إىل صاحب  ،بشري..

، فيكون داالً «وكاد أن يكون متواتراً »هـ( بقوله: 1014، وعرب عنه القاري )الكنز الثمني

الناس كانت كي يسلموا، وأن ذلك هو ما يعصم دماءهم وأمواهلم، ال  برصاحة عىل أن مقاتلة

كّفهم العدوان عن املسلمني، وال غري ذلك إطالقًا، بل ظاهر احلديث الشمول واالستيعاب؛ 

، فال جمال بعد ذلك للنقاش يف «حتى»، كام ظاهره حتديد الغاية بقوله: «الناس»حيث عرّب بـ 

  عىل املطلوب، وأّن مالك احلرب هو الكفر ـ كام قال القرطبيالسند أو الداللة، فيكون داالً 

 ـ، وربام يكون أقوى األحاديث يف هذا الباب، وأشهرها عىل اإلطالق.

 والبحث يف هذا احلديث يقع تارًة عىل مستوى السند؛ وأخرى عىل مستوى الداللة:

ة؛ وأخرى نبحثه يف فتارًة نبحث عن سنده يف املصادر الشيعي أ ـ أما البحث السندي؛

 املصادر السنّية.

 يت:فقد جاء عىل الشكل اآل ـ أما احلديث يف املصادر الشيعية، 1

 بال سند. يف دعائم اإلسالم؛ وعوايل اللئايل؛ وتفسري القمي؛ واإليضاح، ورد مرسالً  أوالً:

التميمي يف عيون أخبار الرضا ورد السند ضعيفًا؛ فإذا مل يكن احلسن بن عبد اهلل  ثانيًا:

الوارد فيه هو احلسن بن عبد اهلل بن حممد بن عيسى فيكون جمهوالً هو ووالده الواردين يف 

، السند؛ وإذا كان هو كان ثقة، بناء عىل نظرية توثيق مشايخ ابن قولويه يف كامل الزيارات
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 .354ـ  353: 2( القرطبي، اجلامع ألحكام القرآن 4)

 .2917ـ  2909، رقم: 369ـ  366: 5احلديث ( انظر: معجم رجال 5)



  

اسمه يف  فيبقى والده عبد اهلل بن حممد بن عيسى جمهوالً، إال عىل نظرية وثاقة مطلق من ورد

 كامل الزيارات، وليست بثابتة.

هـ(، ورد السند ضعيفًا أيضًا؛ ال أقّل بأّن فيه 381يف كتاب ثواب األعامل، للصدوق ) ثالثًا:

محاد بن عمرو الصيني، والظاهر أّنه تصحيف النصيبي؛ لعدم وجود الصيني يف كتب احلديث 

ه محاد بن عمرو ـ ومنهم والرجال عند املسلمني، وبرصف النظر عن ذلك فكل من اسم

النصيبي ـ ال توثيق له يف كتب الرجال الشيعية، فضاًل عن تضعيف النصيبي رصحيًا، وعدم 

توثيق غريه ـ سوى محاد بن عمرو األسدي، الذي ال حيرز احتاده معه ـ يف كتب الرجال 

 يكون ميرس بن عبد وربام يكون عبيد اهلل، وربامـ ، ويف السند أيضًا ميرسة بن عبد اهلل السنّية

، عىل أّن لدينا مالحظة عىل هذه وعىل التقادير كاّفة فهو رجل جمهول ال توثيق له ـ اهلل أيضاً 

الرواية التي حتكي عن آخر خطبة للنبي يف املدينة؛ وذلك أن هذه اخلطبة بلغت يف كتاب 

غري يف الصدوق مخس عرشة صفحة من القطع الوزيري، فكيف استطاع ابن عباس وهو ص

السّن آنذاك، وكذلك أبو هريرة، كيف استطاعا أن حيفظا كل هذه اخلطبة الطويلة، حيث مل 

يكن قد قاهلا النبي سوى مرة واحدة، ومل يكونوا ليكتبوا يف الزمن النبوي؟! هذا ما جيعلنا 

خاّصة عىل مستوية فقراهتا وبعض نتوقف يف الوثوق بمثل هذه الروايات يف تلك األزمنة، 

 قبل شيوع اإلمالء والكتابة للحديث.يود، الق

وأما سائر مصادر الشيعة املتأخرة فال خترج عام تقدم، فاحلديث عند الشيعة ضعيف السند 

ال يعتّد به، كام أنه مل يرد يف املصادر احلديثية األبرز، كالكتب األربعة، ومل يتكّرر حتى يصبح 
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؛ وابن حبان، كتاب 145ـ  144: 3ديل ؛ والرازي، اجلرح والتع308: 1والعقييل، الضعفاء 
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 ؛ وليس له ذكر يف مصادر الرجال السنّية.12952، رقم: 118: 20رجال احلديث 



  

ص الشيعية أهنم يعتربونه حديثًا سنّيًا يف مشهورًا روائيًا، بل املالحظ من حلن بعض النصو

 ، وإن أورد بعضهم ـ مثل القمي ـ روايته ضمن خطبة النبي| يف حّجة الوداع.أصله

فقد جاء يف مصادر كثرية جدًا، بعضها وإن أمكن  ـ وأما احلديث يف املصادر السنية: 2

هل السنّة، مثل: ما جاء عند املناقشة فيه سنديًا حتى وفق بناءات علم اجلرح والتعديل عند أ

هـ( 807عن ابن شهاب؛ البتالئه باإلرسال، وقد قام اهليثمي ) الشافعي يف األم، واملسند

، إال أّن اإلنصاف أّنه تام السند عند أهل السنّة؛ وكثرة طرق بنقد بعض أسانيد احلديث

أهل السنّة، من هنا احلديث وتعّدده، وصّحة بعض هذه الطرق، تغني عن مالحقة سنده عند 

فام ذكره بعضهم ـ مثل العالمة حممد حسني فضل اهلل ـ غريب جدًا، فقد اّدعى أّن احلديث 

، مع أن ابن ضعيف، وأنه مل يذكره أمحد بن حنبل يف مسنده رغم نقله الصحيح والضعيف

أن مصادر  حنبل روى احلديث مرارًا عن جابر، وعمر بن اخلطاب، وأيب هريرة، كام اّدعى أيضاً 

احلديث السنية تتفق عىل تضعيف احلديث؛ لغرابة سنده باخلصوص، ولوال رواية الشيخني له 

ملا أخذوا به، ويبدو أن السيد فضل اهلل اعتمد يف كل هذا الكالم عىل ما ذكره البوطي، واألخري 

دد تقييم خمطئ جدًا يف تقييامته، وكالمها أخذ عن احلافظ ابن حجر، الذي كان يف احلقيقة بص

، مع أّن احلديث ورد يف مسند أمحد، وسنن الدارمي، وصحيح بعض صيغ هذا احلديث

البخاري، وصحيح مسلم، وسنن ابن ماجة، وسنن أيب داوود، وسنن الرتمذي، وسنن 

النسائي، ومستدرك النيسابوري، وسنن البيهقي، وجممع الزوائد للهيثمي، فضالً عن املصادر 

بأسانيد عّدة، ال بإسناد  واحد؛ فمن الناحية السندية احلديث تام عند أهل املتأخرة، كام ورد 

 السنّة، وضعيف يف مصادر الشيعة.

فقد سّجلت ـ ويمكن أن تسّجل ـ عىل احلديث انتقادات عّدة،  ب ـ أما من ناحية الداللة:

                                              
 .961: 2تهى املطلب ؛ ومن280، 161ـ  160: 9( انظر: العالمة احليل، تذكرة الفقهاء 1)

؛ 319، 86: 7، و180: 6، و255، 252، 228ـ  227، و182، 181: 4( انظر: الشافعي، األم 2)

 .208وكتاب املسند: 

 .274ـ  273: 5، و26ـ  24: 1( اهليثمي، جممع الزوائد 3)

 .214( فضل اهلل، كتاب اجلهاد: 4)

 .71: 1( ابن حجر، فتح الباري 5)



  

 هي:

، من أن تأخرين، وتبعه بعض املما ذكره احلافظ ابن حجر يف فتح الباري االنتقاد األّول:

هناك فرقًا بني أقاتل وأقتل، فلو قال احلديث: أمرت أن أقتل الناس حتى يقولوا: كذا وكذا دّل 

عىل اجلهاد االبتدائي بمالك الكفر، ألنه يتحّدث عن قتل من مل يؤمن، أما مع كلمة أقاتل فال؛ 

غة، مما يعني أنه قد فرض إذ هي من صيغ املفاعلة التي تستدعي وجود طرفني، بإمجاع علامء الل

سلفًا أن الطرف اآلخر قد بدأ بالقتال حتى تكون حريب له مما يسّمى مقاتلة حيث حتقق 

 طرفاها.

هي العموم واخلصوص املطلق، إذ من « أقاتل»و« أقتل»وبعبارة  أخرى: إّن النسبة بني 

كّلام جاز القتال  الواضح أنه كّلام صدق جواز القتل صار القتال جائزًا دون العكس، إذ ليس

 جاز القتل، ويكفي تطّرق االحتامل هنا، األمر الذي يفقدنا الظهور يف هذا احلديث.

وهذا التفسري لصيغة املقاتلة إذا تّم فال جيري يف هذا احلديث فحسب، بل جيري يف سائر 

للغوي النصوص القرآنية واحلديثية الداّلة هنا؛ لوحدة املالك فيها مجيعًا، ما دام املوقف ا

 واحدًا، إالّ مع قيام شاهد عىل العكس.

ـ  ، ذكر السيد اخلوئي«املفاعلة»ويف مقابل هذا التفسري لصيغة املقاتلة، وبمعنى أوسع 

ـ تفسريًا آخر، وهو أن صيغة املفاعلة ال تستدعي وجود  تبعًا للسيد احلكيم يف ما يبدو

سعي طرف  إلجياد ماّدة الفعل خارجًا، سواء طرفني، كام اشتهر بني العلامء، وإنام تدّل عىل 

حصلت بعد ذلك أم مل حتصل، فعندما تقول: قاتلت زيدًا فمعنى ذلك أنك تصّديت لقتله، 

وبذلت حماولًة يف هذا الصدد، سواء حصل القتل يف اخلارج أم مل حيصل، وكذا عندما تقول: 

سعي  منك لبعث كتاب  له سواء  كاتبت عمرًا، ال يعني ذلك حصول مكاتبة  اثنينية الطرف، بل

                                              
 .179: 12؛ و72ـ  71: 1( فتح الباري 1)

؛ 215ـ  214، 213ـ  212؛ وفضل اهلل، كتاب اجلهاد: 61ـ  58( انظر: البوطي، اجلهاد يف اإلسالم: 2)

 .199ـ  197وشمس الدين، جهاد األمة: 

: 2، ومصباح الفقاهة 12ـ  11: 1، وكتاب املضاربة 415( اخلوئي، كتاب اإلجارة من مستند العروة: 3)

 .524ـ  523: 2ل ، ومصباح األصو33ـ  31
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وصل الكتاب إليه أم مل يصل؛ وعليه فاملفاعلة ال تتطّلب تعّدد األطراف، بل حماولة أحدها 

 حتقيق مادة الفعل يف اخلارج.

الظاهر أن هيئة املفاعلة ملجرد تعدية املادة »وكانت للمحقق اإلصفهاين مسامهة، حيث قال: 

ابة ال تقتيض إال تعدية املادة إىل املكتوب، فيقال: كتب احلديث، وإهنائها إىل الغري، مثاًل: الكت

من دون تعديتها إىل املكتوب إليه، بخالف قوهلم: كاتبه؛ فإنه يدّل عىل تعديتها إىل الغري، بحيث 

لو أريد إفادة هذا املعنى باملجّرد لقيل: كتب إليه. وربام تدّل اهليئة املجّردة عىل نسبة متعدية، 

ب زيد عمروًا، إال أن إهناءها إىل املفعول غري ملحوظ يف اهليئة، وإن كان الزم كقوهلم: رض

ْمرًا، فإّن التعدية واإلهناء إىل املفعول ملحوظ يف مفاد اهليئة، فام  النسبة، بخالف: ضارب زيد ع 

هو الزم النسبة تارة ومفاد حرف من احلروف أخرى مدلول مطابقي ملفاد هيئة املفاعلة؛ ولذا 

 يفهم التعمد والتقصد إىل إجياد املادة، فيفّرق بني ضار ومضار، وخدعه وخادعه، ربام

 .«ونحومها

 ولتحقيق القول يف االنتقاد األّول نرى أنه تسجل عليه مالحظات:

إّن صيغة املفاعلة ال تنحرص بالداللة عىل ما كانت فيه مشاركة من طرفني،  املالحظة األوىل:

 نى كام تستعمل يف غريه، فاستعامالت هذه الصيغة متعّددة منها:بل تستعمل يف هذا املع

 أ ـ تستعمل للمشاركة، كام يف مثل: تشاجر، تضارب، وأشباه ذلك.

ب ـ تستعمل بمعنى الفعل الالزم بال أّية إضافة داللية أخرى، كام يف مثل: دافعت  عن 

مثلة الزم ال حيمل أّية داللة  نفيس، أو يف مثل: سافرت  إىل دمشق، فإن الفعل يف مثل هذه األ

 إضافية.

خُيَادُِعوَن اَّللَ َوُهَو ق صورة فعل، دون واقعه، كام يف مثل: ﴿ج ـ وتستعمل لبيان حتقّ 

﴾، فإهّنا تريد بيان أهنم حاولوا خداع اهلل سبحانه، إالّ أهنم فشلوا، ومل يتحقق منهم َخاِدُعُهمْ 

 له.اخلداع أصاًل، بل صورة خداع وحماولة فاشلة 

إِنَّ اَّللَ ُيَدافُِع د ـ للداللة عىل املبالغة، حيث ذكروا ذلك يف مواضع عّدة، مثل قوله تعاىل: ﴿

 .(، واملقصود املبالغة يف الدفع عىل احتامل يف التفسري38﴾ )احلج: َعِن الَِّذيَن آَمنُوا
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غة غري املشاركة، إىل غري ذلك من األمثلة الكثرية، التي تدّل عىل معاين متعدّدة هلذه الصي

 ، ، عانيت  ، ساعدت  ، خاطبت  ، ناديت  ، طالعت  ، ضاعفت  ، آويت  ، تابعت  مثل: حاولت 

 ، ، بادرت  ، شايعت  ، فاحتت  ، هاجرت  ، داويت  ، ناولت  ، هامجت  ، عاقبت  ، الحظت  حاكمت 

.. ، عارضت  ، آجرت   عاتبت 

كان املشهور بينهم أهنا  بل قد أشارت املصادر املختّصة باللغة إىل تعّدد املعاين، نعم،

للمشاركة، لكّن كتب الرصف مل تنِف معاين واستعامالت أخرى للكلمة، مثل: ما جاء يف كتاب 

؛ وعليه ، والقرطبي يف تفسريه، وأدب الكاتب البن قتيبةشذا العرف للحمالوي

وال بام ذكره  فاستعامالت هذه الصيغة متعّددة يف لغة العرب، ال تنحرص بام ذكره املشهور،

 اخلوئي، واحلكيم، واإلصفهاين، وحتديد املعنى يرجع حينئذ  إىل القرائن ونحوها.

طبقًا ملا تقّدم نرى أن صيغة قاتل حتتمل عدة معاين بدوًا، هلذا البد من  املالحظة الثانية:

نى حتليل استعامالت هذه الكلمة، والذي جيده اإلنسان أّن كلمة قاتل تفرتض يف احلّد األد

وجود طرفني، يقوم أحدمها بمحاولة القتل؛ فيام ي رتّقب من اآلخر رّد فعل، فعندما تقول: 

قتلت زيدًا فإن املفهوم من اجلملة أنك أقدمت عىل فعل القتل يف حّقه، وقد صدر الفعل، وال 

ني إشارة يف هذه الصيغة إىل رّدة فعله، أما إذا قلت: قاتلت زيدًا فإّن املفهوم من اجلملة أن

حاولت قتله، وأّن هناك رّدة فعل صدرت منه، أو ي رتقب منه صدور رّدة فعل، دون إشارة إىل 

هناك إشارة إىل « قاتل»ال إشارة إىل رّدة فعل الطرف اآلخر، بينام يف « قتل»قتله خارجًا، ففي 

تفرتض رّدة فعله، وهذه هي حيثية الطرفينية يف صيغة املفاعلة هنا، لكن ال بمعنى أن قاتلت  

هجومًا مسبقًا من الطرف الثاين، بل بمعنى أهنا تفرتض مشاركة منه يف رّد الفعل، دون إشارة 

إىل طبيعة رّدة الفعل بالدقة، وأنه ابتدائي أو دفاعي، فهذا هو املعنى اللغوي والعريف للكلمة 

مييز بني ، ال ما ذكره املستشكل هنا من الت«قتل»عند التأمل فيها، ويف الفرق بينها وبني 
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 .358ـ  357( أدب الكاتب: 2)

 .14: 1( تفسري القرطبي 3)



  

 االبتدائية والدفاعية.

لو كان ما ذكره ابن حجر، والبوطي، وغريمها، هنا صحيحًا لواجهتنا  املالحظة الثالثة:

بعض االستخدامات اللغوية التي تستعّص عىل احلّل، ونحن نذكر نامذج، وال نستوعب 

 األمثلة، وهذه النامذج هي:

وُهْم ِعنَد املَْسِجِد احَلَراِم َحتَّى ُيَقاتُِلوُكْم فِيِه َفإِن َواَل ُتَقاتِلُ قوله تعاىل: ﴿ النموذج األّول:

(، فلو كانت املفاعلة هنا تقتيض 191﴾ )البقرة: َقاَتُلوُكْم َفاْقُتُلوُهْم َكَذلَِك َجَزاء الَكافِِرينَ 

افرتاض الدفاعية يف القتال للزم الدور أو التناقض؛ إذ كيف تنهانا عن قتاهلم إىل أن يبدأوا 

قتالنا، مع أنه ال يصدق قتالنا إالّ مع بدئهم سابقًا باحلرب، ومع بدئهم ال يسمى قتاالً من ب

 قبلهم؟

)البقرة:  َوَقاتُِلوْا يِف َسبِيِل اَّللِ الَِّذيَن ُيَقاتُِلوَنُكْم َواَل َتْعَتُدوْا﴾قوله تعاىل: ﴿ النموذج الثاين:

يف املوردين « قاتل»تناقضًا؛ إذ إن كلمة (، فهي تفرتض ـ عىل التفسري املذكور للحديث ـ 190

 تفرتض الدفاعية، فكيف يمكن تصّور توقف الدفاع منّا عىل الدفاع منهم؟!

ُْم ُظلُِموا﴾قوله تعاىل:  النموذج الثالث: ِذيَن ُيَقاَتُلوَن بَِأَّنَّ (، فهذه اآلية 39)احلج:  ﴿ُأِذَن لِلَّ

فإذا كان مفهوم املقاتلة يستبطن الدفاع،  ع اجلهاد، وتفرتض أن العدو يقاتل املسلمني،ترّش 

 فمعنى ذلك أن املسلمني هم من بدأ مع أن اآلية هي التي ترخص بالبدء بعد نزوهلا.

كنَِي كَ قوله تعاىل:  النموذج الرابع: ًة َكاَم ُيَقاتُِلوَنُكْم كَ ا﴿َوَقاتُِلوْا امُلْْشِ ًة﴾افَّ (، 36)التوبة:  فَّ

 يل.وهذه اآلية كسابقاهتا، فال نط

﴿َواَل َيَزاُلوَن ُيَقاتُِلوَنُكْم َحتََّى َيُردُّوُكْم َعن ِدينُِكْم إِِن إىل غريها من األمثلة، مثل: قوله تعاىل: 

(، والتي تؤكد أن الذين طرحوا هذا التمييز السابق بني قاتل وقتل، 217)البقرة:  اْسَتَطاُعوْا﴾

ستعامالت صيغة املقاتلة، والقول بأّنه يف أحد مل يلتفتوا إىل لوازم هذا املبدأ اللغوي يف سائر ا

ي كّل آية توجد قرينة املجاز غري واضح؛ بعد أن مل نشعر باملجازية، ورأينا التعبريين  استخدام 

 عىل وزان واحد يف وجداننا اللغوي.

إن احلديث نفسه ال يتحّمل التفسري الذي ذكر هنا؛ ألنه لو فرضنا أن  املالحظة الرابعة:

تدل عىل الدفاع، مع أّن احلرب الدفاعية عند صاحب هذه املناقشة تنتهي برّد « لناسأقاتل ا»

العدوان، وهذا هو املرتقب منها، أو عىل أبعد تقدير تنتهي بزوال رحيهم وضعف شوكتهم 



  

وهيمنة املسلمني عليهم، إذًا فلامذا جعل اإلسالم يف احلديث غايًة هلذا القتال، مع أّن املناسب 

عل غريه هدفًا، كرّد العدوان، ونحوه؟ إن الغاية املأخوذة يف احلديث شاهد عىل أن منطقيًا ج

 هنا ما كان من اجلهاد غري دفاعي، أو ما يعّم الدفاعي وغريه.« أ قاتل»املراد بـ 

إّن هذه املالحظة يف غري حمّلها، فاحلديث ظاهر يف اجلهاد املستهدف  وخالصة الكالم:

 صوص الرّد وإيقاف العدوان.إسالم الطرف اآلخر، ال خ

ما ذكره الشيخ حممد جواد مغنية، من أّن هذا احلديث خاّص بحالة عدوان  االنتقاد الثاين:

الطرف اآلخر، وسعيه لإلفساد يف األرض، ودفع فتنته عن املؤمنني، ويشهد لذلك أّن مفهوم 

ىل أّن النبي ليس هذا احلديث بالشكل الظاهري له ال ينسجم مع النصوص القرآنية الدالة ع

بمسيطر عىل الناس، وأّنه منذر ومبرشِّ فحسب، ومع ما دّل عىل أّن اهلل ال ينهانا عن اإلحسان 

 .ملن مل يقاتلنا، ومل خيرجنا من ديارنا، فكيف جيتمع اإلحسان مع األمر بقتاهلم؟!

الدعوي وأدّلة وهذه املالحظة النقدية تتعّلق بمرحلة اجلمع بني أدّلة نظرية رشعية اجلهاد 

عدم رشعية اجلهاد االبتدائي، لتمثل بعض أدّلة النظرية الثانية شكالً من أشكال النقد املتني 

يم، وإجراء ونا لسنا يف معرض هذا اجلمع والتقعىل مثل هذا احلديث النبوي املشهور، ونحن ه

بصدد رصد أدّلة مقارنات ومقاربات بني األدّلة املختلفة، وإّنام ـ كام قلنا مطلع البحث ـ 

الرشعية بام هي هي، إال إذا كانت بعض أدّلة عدم الرشعية تشّكل معينًا لفهم دليل  من أدّلة 

 .، وإن كان أصل مالحظة مغنية مقبولة يف اجلملةالرشعية هنا، فلينتبه إىل هذا األمر

ني ما دّل إّن هذا احلديث واضح يف عمومّيته، فكيف يمكن التوفيق بينه وب االنتقاد الثالث:

عىل رفع اليد عن مقاتلة أهل الكتاب مع دفعهم اجلزية؟! إذ هذا احلديث يفرتض أن احلرب 

إّنام هي إلسالم الناس، فيام النصوص األخرى خترج قساًم كبريًا من البرش، هم: اليهود، 

والنصارى، واملجوس، عن هذا القانون، ففي صيغة من هذا النوع ينبغي ذكر هذا التفصيل، 

 يصّح جتاهله إىل داّل آخر. وال

 وقد جياب عن ذلك من وجوه:

 أ ـ اّدعاء نسخ هذا احلديث بآية اجلزية يف إطار أهل الكتاب.

                                              
 .83ـ  82( راجع: حممد جواد مغنية، هذي هي الوهابية: 1)



  

، بناًء عىل ب ـ اّدعاء التخصيص، بأن يكون عامًا خّصصته أدّلة أخذ اجلزية من أهل الكتاب

 التمييز بني التخصيص والنسخ الذي من هذا النوع. 

شهادتني املذكورتني يف احلديث إعالء كلمة اهلل؛ إما عرب قتل الطرف اآلخر؛ ج ـ أن يراد بال

 أو إسالمه؛ أو إخضاعه.

 د ـ أن يراد بالقتال يف احلديث عني القتال؛ أو ما يقوم مقامه، مثل: أخذ اجلزية.

.  هـ ـ أن يقال بأن الغرض من نظام اجلزية أن يسلموا، ولو اضطرارًا، وسبب  السبب سبب 

ن يستوحى من أّن اهلل أمر نبيه بمقاتلة الناس حتى يقولوا: ال إله إال اهلل أّن املقات لني هم و ـ أ

املرشكون فقط؛ ألّن أهل الكتاب يقولون هذه الكلمة، وإّنام خيتلفون يف النبّوة، فهذا شاهد عىل 

 اختصاص احلديث بغري أهل الكتاب.

، لكن أبرزهم: العيني وابن حجروقد وردت هذه التربيرات يف كلامت بعض العلامء، 

الثالث والرابع واخلامس منها أجوبة  واضحة يف التأّول، بعيدة عن ظاهر احلديث، أّما السادس 

فخاّص بام ورد فيه االقتصار عىل الشهادة بالتوحيد، وإال ففي بعض صيغ احلديث إضافة 

ن أّن االقتصار عىل التوحيد ملكان م الشهادة بالرسالة أيضًا؛ هذا إذا مل نقل بام ذكره بعضهم

إشارّيته ملطلق شهادة اإلسالم؛ فاألقرب من هذه االفرتاضات ـ برصف النظر عاّم سيأيت يف 

 االنتقاد الرابع ـ هو افرتاض التخصيص، بعد ثقل دعوى النسخ.

وإذا صّح التربير السادس مل يكن هذا احلديث حينئذ  مرشعنًا للجهاد االبتدائي مع أهل 

 كتاب؛ ألهّنم خرجوا بالتخّصص، ال بالتخصيص، ودون إقحام آية اجلزية يف املقام.ال

ما ذكره ابن قرناس، وتقريبه، مع توضيح وتعميق منّا: إن هذا احلديث  االنتقاد الرابع:

يعارض التاريخ النبوي؛ فإّن حروب النبي بأكملها كانت حروبًا دفاعية، من بدر إىل أحد إىل 

ّلف بمقاتلة الناس حتى األحزاب إىل غري ها من غزواته ومعاركه العسكرية، فإذا كان قد ك 

                                              
، 388: 10؛ وابن قدامة، املغني 181: 1؛ والعيني، عمدة القاري 72: 1ح الباري ( ابن حجر، فت1)

؛ 311: 2؛ واجلصاص، أحكام القرآن 229: 6، و134: 3، و44: 3؛ وكشاف القناع 574

 .46: 2والسيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن 

 .471: 1( انظر: حوايش الرشواين والعبادي 2)



  

 .يؤمنوا باهلل ورسوله فأين طّبق النبّي| هذا األمر؟! وملاذا خالفه؟!

وهذا االنتقاد متوقف عىل إثبات دفاعية احلروب النبوية، وهو ما سوف نبحثه ـ بعون اهلل 

ربام يمكن اخلروج من هذا كام سوف يثبت، لتارخيي تعاىل ـ الحقًا، ولو تّم ذلك باإلثبات ا

اإلشكال ـ مع الغض عن االنتقاد اآليت الذي نتبنّاه ـ بأّن األمر هنا موّجه إىل مجيع املسلمني، 

فيكون عدم تطبيق النبي من باب انعدام فرص ذلك بالنسبة إليه شخصّيًا، مع ثبوته بوصفه 

شّن حروب ابتدائية تنفيذًا هلذا التكليف الرشعي ولكنّه ـ حكاًم، ما مل نثبت أّن النبي كان يمكنه 

ودون مرّبر ـ مل يفعل ذلك، وتفصيل املوضوع نأيت عليه قريبًا يف بحث االستدالل بالتجربة 

 النبوية، إن شاء اهلل.

وبعبارة أخرى: إما نقبل باالنتقاد اخلامس اآليت، فيكون االنتقاد الرابع بمثابة نقد متني عىل 

 ور احلديث، أو نرفضه فال يعود االنتقاد الرابع قويًا يف نفسه.أصل صد

ما نرى أّنه االنتقاد األصّح الذي يمكن توجيهه عىل االستدالل هبذا  االنتقاد اْلامس:

احلديث عىل اجلهاد االبتدائي، وهو أن نقول: إّن متام صيغ هذا احلديث، رغم اختالفها يف 

عصموا »، و«أمرت أن أقاتل»ات، تشرتك يف مجلة: الزيادة والنقيصة ويف بعض اخلصوصي

، وهذا معناه أّن املأمور هبذا احلديث هو النبي األكرم|، وليس ما أو ما هو بمعناها« مني

يفيد أّن هذا األمر اإلهلي موّجه إىل عموم املسلمني يف مجيع األعصار، فلم تقل أّية رواية: أمر 

رد؛ من حيث إّنه قد يكون يف بداية الدعوة حاجة إىل املسلمون بذلك، واحتامل اخلصوصية وا

ممارسة اجلهاد االبتدائي، قبل تثبيت أسس الدولة اجلديدة أو املجتمع اجلديد، فهي مرحلة 

االنطالق؛ هلذا طلب من النبي أن يامرس هذا اللون من املواجهة لرتسيخ دعائم الدعوة يف 

ب فيه بشّدة، كام أّن التعبري يف  فإذا قالوها وصّلوا »إحدى صيغ احلديث بقوله: مناخ حتار 

صالتنا، واستقبلوا قبلتنا، وذبحوا ذبيحتنا، فقد حّرمت علينا دماؤهم وأمواهلم إالّ بحقها، 

ـ ليس داالً عىل أّن احلكم عام؛  ـ مع أن هذه الصيغة نادرة وقليلة جداً « وحساهبم عىل اهلل

                                              
 .123ـ  119ن: ( ابن قرناس، احلديث والقرآ1)

أمرنا أن »هـ(، بصيغة: 260، املنسوب إىل الفضل بن شاذان )46( باستثناء ما جاء يف كتاب اإليضاح: 2)

 ، وقد ورد احلديث هناك مرساًل بال سند.«نقاتل

 ( فلم نجدها سوى يف مسند ابن حنبل وصحيح البخاري و.. مروية عن أنس بطريق محيد الطويل.3)



  

و شخصيًا، بل بمعنى مقاتلته للناس يف عرصه مع ألّن املقصود بأمر النبي ليس أن يقاتل ه

املسلمني الذين معه، فليس هذا مثل خمتّصات النبي ـ كوجوب صالة الليل عليه و.. مما ذكر يف 

 حمّله ـ، بل من خمتّصات عرصه ومرحلته وزمانه.

ردة يف الوا« الناس»ز ذلك أيضًا ـ ويعّزز ـ بأّنه من املحتمل جدًا أن يراد بكلمة وربام يتعزّ 

احلديث ليس مطلق البرش، بل قريش ومرشكو العرب، فتكون للعهد، شبيه استعامهلا يف حّق 

، فهناك احتامل ـ نتيجة هذه الشواهد ـ أن خيتّص اإلمامّية أهل السنّة يف بعض روايات الشيعة

مكان « املرشكني»هذا احلكم بمرشكي العرب، ويعزز ذلك أّن صيغة احلديث جاءت بتعبري 

، والسنن الكربى ، وسنن البيهقي، وسنن النسائييف سنن أيب داوود« اسالن»

، وكّلهم نقلوا ، وكذا ما جاء يف تغليق التعليق البن حجر، وسنن الدارقطنيللنسائي

هذا احلديث عن محيد الطويل، عن أنس بن مالك، عني السند الذي ذكره البخاري عن أنس، 

، فيؤخذ منها «املرشكني»و« الناس»، مما جيعل هذه الكلمة مرّددة بني «اسالن»وذكر فيه كلمة 

، «الناس»بالقدر املتيقن، وهو املرشكون، إالّ إذا جعلت سائر الروايات قرينة عىل صّحة كلمة 

ذاك املصطلح الذي غلب إطالقه عىل مرشكي العرب الذين واجههم النبي، فال نحرز الشمول 

جة مجلة هذه املالحظات، فيكون هذا احلديث خاّصًا بتلك املرحلة، ال ملطلق مرشك غريهم؛ نتي

 حيرز تعديه إىل غريها.

فإذا ق بل هبذه املالحظة ـ التي حتّل أيضًا اإلشكالية التي أثارها االنتقاد الثالث ـ كان أمد 

م بالتخصيص هذا احلديث منتهيًا اليوم؛ وإال كانت داللته عىل اجلهاد االبتدائي تامة، غايته يلتز

 يف ما يتعّلق بأهل الكتاب، كام أرشنا يف التعليق عىل االنتقاد الثالث.

إّن هذا احلديث ورد يف بعض الروايات يف سياق احلوار الذي جرى مع اخلليفة  وقد تقول:

                                              
 .594 :1( سنن أيب داود 1)

 .76ـ  75: 7( سنن النسائي 2)

 .92: 3( سنن البيهقي 3)

 .279: 2( السنن الكربى 4)

 .238: 1( سنن الدارقطني 5)

 .222: 2( ابن حجر، تغليق التعليق 6)



  

األول أيب بكر بن أيب قحافة يف ما خيّص قتال مانعي الزكاة، وقد تّم االستشهاد به يف ذلك 

ذا نجد هلذا احلديث حضورًا يف بحث الزكاة يف الكتب الفقهية السنّية، وهذا املوضوع، وهل

معناه أّن املسلمني األوائل وكبار الصحابة فهموا من احلديث عدم االختصاص بالنبي، فطبّقوه 

 يف موارد الحقة بعد وفاته، وهذا يناقض الفهم الذي ذكرمتوه.

يثريه باحث  ما عن إقحام هذا احلديث  ـ برصف النظر عن الرتّدد الذي قد لكننا نجيب

بموضوع الزكاة، وهل كان هذا اإلقحام شاهدًا عىل إضافة بعض املقاطع فيه ـ بأّنه إذا فهم 

أحد الصحابة أو بعضهم كام تفيد الرواية، فهذا ليس حجًة علينا؛ فربام أخطأوا يف فهم مراد 

نحتمل هذه اخلصوصية، والسيام النبي األكرم، فغابت عنهم اخلصوصية، ونحن اليوم بتنا 

بمعونة شواهد أخرى، وقد بحثنا يف دراساتنا حول حجية السنّة أّن الشك يف تارخيية حكم 

، وهو هنا يساوق فرض اجلهاد االبتدائي يف بداية الدعوة ال يفرض األخذ بالقدر املتيقن

 أكثر.

رسالة إىل بعض  يف× احلسن بن حمبوب، قال: كتب أبو جعفرمرسل احلديث الثاين: 

ومن ذلك ما ضّيع اجلهاد الذي فّضله اهلل عز وجل عىل األعامل، وفّضل »خلفاء بني أمية: 

عامله عىل العامل، تفضياًل يف الدرجات واملغفرة والرمحة، ألنه ظهر به الدين، وبه يدفع عن 

اهلل من عبادة  الدين..، وأّول ذلك الدعاء إىل طاعة اهلل عز وجل من طاعة العباد، وإىل عبادة

العباد، وإىل والية اهلل من والية العباد، فمن دعي إىل اجلزية فأبى قتل وسبي أهله، وليس 

الدعاء من طاعة عبد  إىل طاعة عبد مثله، ومن أقّر باجلزية مل يتعّد عليه ومل ختفر ذّمته، وكّلف 

ري يف ذلك بسريته، دون طاقته وكان الفيئ للمسلمني عامة غري خاصة، وإن كان قتال وسبي س

وعمل يف ذلك بسنته من الدين..، وإنام كانوا أهل مرص يقاتلون من يليه يعدل بينهم يف 

البعوث، فذهب ذلك كله حتى عاد الناس رجلني أجري مؤجتر بعد بيع اهلل ومستأجر صاحبه 

ن غارم وبعد عذر اهلل، وذهب احلج فضيع وافتقر الناس فمن أعوج ممن عوج هذا ومن أقوم مم

 .«أقام هذا فرد اجلهاد عىل العباد وزاد اجلهاد عىل العباد، إن ذلك خطأ عظيم

 وهذا احلديث:
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فالرواية مرسلة ال حجية فيها، إالّ عىل نظرية تصحيح روايات  أ ـ أما من الناحية السندية،

أصحاب اإلمجاع ولو كانت مراسيل؛ فإن احلسن بن حمبوب من أصحاب اإلمجاع، فإذا فرّست 

مجلة تصحيح ما يصّح عنهم بمعنى صّحة مروياهتم كانت الرواية هنا حّجة، وأما إذا كانت 

بمعنى أنه مصّدقون غري متّهمني ـ كام هو األصّح واملقدار املتيقن ـ فال يفيد ذلك سوى علّو 

 كعبهم يف الوثاقة واجلاللة، ال تصحيح مثل مراسيلهم كام هو واضح، فاحلديث ضعيف السند.

فقد أورد عىل الرواية بوجود تشويش فيها واضطراب،  ما من الناحية الداللية،ب ـ وأ

 وذلك:

؛ إذ ال ي علم املشار إليه، وربام يقّدر: أنكم يا بني «ومن ذلك»ـ ما جاء يف بدايتها من كلمة  1

 .منها.. ،أمية قمتم بأعامل خمالفة للرشع

هذا واضح، لكن هذا حيصل أحيانًا يف وهذه املالحظة إن قصد منها سقوط مطلع الرواية، ف

الروايات، ربام بسبب التقطيع، وهو ليس اضطرابًا، بل املهم يف هذه احلال أن يلحظ هل 

 للمقطع املحذوف تأثري عىل داللة الباقي، بحيث يمثل قرينة متصلة مفقودة أم ال؟

لل ـ مع والذي يبدو أن مدلول الرواية واضح غري مشّوش بحذف الصدر، هلذا فهذا اخل

 وجوده ـ ال يرّض باالستدالل.

يدّل عىل تقديم اجلهاد حتى عىل الصالة، مع أن « فّضله اهلل عىل مجيع األعامل»ـ تعبري  2

 .الصالة أهمّ 

وغاية ما تفيده هذه املالحظة إيقاع املعارضة بني الروايات الداّلة عىل أفضل العبادات، ال 

هذه الرواية، وقد يقال ـ وفيه نظر ـ: إّنه حتى لو فرض وضوح تلك الروايات لتقّدم عىل 

تقّدمت تلك الروايات، ال يعني ذلك فساد هذه الرواية، الحتامل إرادة األعم األغلب من 

 ، وهذا موجود يف لغة العرب، والسياّم مع قيام شاهد، وهي الروايات األخرى.«األعامل»

غري « سريته»فإن مرجع الضمري يف ، «وإن كان قتل وسبي سري يف ذلك بسريته»ـ مجلة: 3

 .معلوم، وهذا حيدث تشّوشاً 
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وهذه املالحظة سببها حذف املقطع األّول من احلديث، وهذا املقدار من الرواية، حتى لو مل 

 يكن مفهومًا، ال يرّض بسائر مقاطع احلديث ـ موضع الشاهد ـ ملن قرأها.

، حيث يعّد «يليه، يعدل بينهم يف البعوثأهل مرص يقاتل من  ]كان[وإنام كانوا »ـ مجلة: 4

وإنام كان أهل مرص.. »ذلك خطأ يف الرتكيب ناجتًا عن وجود سقط يف الكالم، ولعّل األصل: 

 .«يعدل واليهم بينهم

وهذا املقطع يمكن تفسريه بأّن أهل كل مرص يقاتل من يليه من الكفار، ويعدل ـ أي احلاكم 

، ولعّله النبي أو بعض «سريته»عل املسترت إىل املقّدر يف ضمري ـ بينهم يف البعوث، فريجع الفا

 اخللفاء األوائل.

 نعم، هذا احلديث فيه بعض االرتباك، وليس سلياًم ومستساغًا عىل املستوى العريب.

واملهم يف نقد هذا احلديث ـ داللًة ـ هو عدم وجود كالم واضح فيه يدل عىل اجلهاد 

 قد ي ستند إليها هي:االبتدائي، إالّ عدة مقاطع 

، حيث إن الظهور هنا بمعنى الغلبة، فيكون «ألنه ظهر به الدين، وبه يدفع عن الدين»ـ 1

 ذلك مؤرشًا للحديث عن اجلهاد االبتدائي.

إالّ أن هذا املقطع غري ظاهر، فإن اجلملة ماضوّية، وجهاد املسلمني عهد النبي| وفتح 

ليس من املعلوم أنه جهاد ابتدائي، كام سوف يأيت بحثه بإذن مّكة كّله مما ظهر به الدين واعتّز، و

اهلل، فغلبة الدين قد تكون باحلرب الدفاعية ال االبتدائية، ولعّل مراد احلديث مثل فتح مّكة، 

 ويكفي بعض املصاديق فيه نظرًا ملاضوية الفعل.

، فهذا «من عبادة العبادوأّول ذلك الدعاء إىل طاعة اهلل من طاعة العباد وإىل عبادة اهلل »ـ  2

 املقطع شاهد عىل أّن اجلهاد جهاد دعوة ال دفاع.

وهناك جواب مبنائي ذكره بعضهم، وهو أّن االبتداء بالدعوة جيري يف اجلهاد االبتدائي 

، وهو جواب سيأيت والدفاعي معًا، وليس من خصوصيات االبتدائي، وال تتقّوم حقيقته به

، تعاىل ـ وسيتبنّي أنه وجيه، وبه يرّد عىل سائر روايات الدعوةاحلديث عنه ـ إن شاء اهلل 
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، وهو ما ال «فمن دعي إىل اجلزية فأبى»إضافًة إىل أّن الرواية عّقبت ـ بعد هذا الكالم ـ بالقول: 

يتناسب مع الدعوة إىل اهلل وإىل اإلسالم، إال مع تفسري الدعوة بمعناها الشامل الذي يبدأ 

 صل الرفض تّم االنتقال إىل مرحلة طلب اخلضوع أو اجلزية.باإلسالم، فإن ح

 «.فرّد اجلهاد عىل العباد. إن ذلك خطأ عظيم»ـ ما جاء آخر الرواية:  3

حيث قد يستفاد منه طلب اإلمام من ذلك اخلليفة األموي إعادة اجلهاد، مع أّن الدولة 

 األموية مل تكن يف حالة دفاع.

ملقاطع بعد مالحظة إمجالية ملتن الرواية، رغم أّن فيه إمجاالً؛ وهذا املقطع لعّله من أوضح ا

ألننا ال نعرف من هو اخلليفة، ولعّل أطراف الدولة اإلسالمية يف عرصه كانت تتحّرك ضّد 

دولة املسلمني، كام يف مثل: األندلس يف بعض الفرتات، فال يكون هناك رصاحة يف االبتدائي 

، وعىل أية حال؛ فبعد الضعف ×يف عرص اإلمام الباقرقبل حسم هذا املوضوع التارخيي 

السندي ووجود بعض التشويش يف الرواية، وانفتاحها عىل أكثر من احتامل، ال يصّح االستناد 

 إليها إلثبات املطلوب هنا.

إّن اهلل عز وجل بعث »قال: × خرب أيب حفص الكلبي، عن أيب عبد اهلل احلديث الثالث:

لناس عرش سنني، فأبوا أن يقبلوا حتى أمره بالقتال، فاخلري يف السيف، رسوله باإلسالم إىل ا

 .«وحتت السيف، واألمر يعود كام بدأ

 وهذا احلديث:

 .فجهة الضعف فيه أبو حفص الكلبي، فهو مهمل أ ـ أما من الناحية السندية،

فقد رشع  فاحلديث قريب جدًا من اجلهاد االبتدائي، ب ـ وأما من الناحية الداللية،

السيف يف الدعوة إىل  ورباحلديث عن قبول اإلسالم، ثم أعقبه بأمر السيف، مما يشري إىل د

 اإلسالم.

 إالّ أن هذا التفسْي الداليل للحديث يواجه مالحظات:

                                                                                                                     
 و.. 1، ح11وباب 

 .14، ح1، كتاب اجلهاد، أبواب جهاد العدو، باب 15: 15؛ وتفصيل وسائل الشيعة 7: 5( الكايف 1)

: 8؛ ومستدركات علم رجال احلديث 14211، رقم: 141: 22( راجع: معجم رجال احلديث 2)

367. 



  

، والسّيام مع أولئك  أوالً: إّن الرواية تتحّدث عن النبي|، ومتام حروب النبي دفاعية 

سنني العرش األوىل، أي قريش ومن حييط هبا، حيث كانت احلرب الذين أبوا اإلسالم يف ال

دفاعيًة معهم، كام سوف نبنّي ذلك بدورنا الحقًا بعون اهلل تعاىل؛ وعليه فحربه هلم مل تكن 

 .إلسالمهم، مما جيعل هناك معارضًة بني هذه الرواية وبني الواقع اخلارجي

بعد عرش سنوات من البعثة، وهذا يعني أّن  إّن الرواية تفيد ترشيع وجوب القتال ثانيًا:

اجلهاد رّشع يف مّكة، مع أن األدّلة متضافرة عىل أّن ترشيعه كان يف العام الثاين للهجرة، أي بعد 

، وإذا ما يقرب من متام أربعة عرش عامًا من البعثة، وهذه جهة ضعف مضموين يف الرواية

 مستقلًة، ال ربط هلا بعدد السنني، مل يكن هناك معنى إىل كوهنا مجلةً « حتى أمره بالقتال»أرجعنا 

 لذكر السنوات العرش؛ وعليه فهذا اخلرب ال يمكن االعتامد عليه.

عن اجلهاد أسنّة هو أم × سألت أبا عبد اهلل»خرب فضيل بن عّياض، قال:  احلديث الرابع:

تقام إالّ مع الفرض، فريضة؟ فقال: اجلهاد عىل أربعة أوجه، فجهادان فرض، وجهاد سنّة ال 

وجهاد سنّة، فأّما أحد الفرضني فمجاهدة الرجل نفسه عن معايص اهلل عز وجل، وهو من 

أعظم اجلهاد، وجماهدة الذين يلونكم من الكفار فرض، وأما اجلهاد الذي هو سنّة ال يقام إالّ 

ذاب، وهذا هو مع فرض فإن جماهدة العدو فرض عىل مجيع األّمة ولو تركوا اجلهاد ألتاهم الع

من عذاب األّمة، وهو سنّة عىل اإلمام وحده أن يأيت العدّو مع األّمة فيجاهدهم، وأما اجلهاد 

 .«الذي هو سنّة، فكّل سنّة أقامها الرجل..

 وهذا احلديث:

فله مخسة مصادر أساسية، يف اثنني منها ضعف باإلرسال، ومها  أ ـ أما من الناحية السندية

ف العقول، والثالثة الباقية هي: الكايف؛ واخلصال؛ والتهذيب، وهي كتاب الغايات وحت
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، ضعيفة بعيل بن حممد القاساين املضّعف يف بعض الكلامت، وال أقّل من عدم إحراز توثيقه

 ، فاخلرب ضعيف السند.والقاسم بن حممد؛ وهو إما املغموز فيه؛ أو املشرتك املرّدد حاله

 فأقىص ما يف احلديث شاهدان، مها: الليةب ـ وأما من الناحية الد

وهذا التعبري يقّرب «. وجماهدة الذين يلونكم من الكفار فرض»قوله:  الشاهد األّول:

﴿َقاتُِلوْا الَِّذيَن االستدالل به عىل اجلهاد االبتدائي بعني التقريب الذي ذكر يف اآلية القريبة منه: 

اِر﴾ َن الُكفَّ هناك عدم الداللة عىل االبتدائية وانسجام ذلك مع اجلهاد  ، وقد أسلفناَيُلوَنُكم مه

 الدفاعي انسجامًا تامًا، فيكون هذا احلديث تبعًا لتلك اآلية.

ما جعل يف احلديث جهاد سنّة ال يقام إالّ مع الفرض، حيث يفهم منه اجلهاد  الشاهد الثاين:

 االبتدائي بإذن اإلمام.

 وهذا املقطع لوحظ عليه:

الوارد فيه يستبطن العدوان؛ لعدم صدق العدو عىل غري املعتدي، « العدو»عبري إن ت أوالً:

 كام تشري إىل ذلك آية املمتحنة الناهية عن قتال من مل يقاتل املسلمني يف الدين.

ما املراد من أّن اجلهاد املذكور فرض  عىل األّمة وسنّة عىل اإلمام؟ ما هو املراد بالسنّة  ثانيًا:

ستحب أو مطلق األمر املباح؟! ويف احلقيقة، فاحلديث يوقفنا عىل تساؤلني فيه، هل األمر امل

 مها:

ما الفرق بني اجلهاد الفرض، وهو جهاد الذين يلونكم، وبني اجلهاد السنّة  التساؤل األّول:

 املتوقف عىل الفرض؟ هناك احتامالن:

اد من اجلهاد الفرض هو ما أثاره العالمة شمس الدين من أن يكون املر االحتامل األّول:

، وهذا فرض ال شاهد يف الرواية لدى جهاد القريب، فيام يكون املراد من الثاين جهاد البعيد

عليه أبدًا، إالّ إذا استنتج استنتاجًا من قرينة « اجلهاد السنّة املتوقف عىل فرض»احلديث عن 
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كم، عىل خالف جهاد البعيد املقابلة، وحينئذ  يكون جهاد القريب غري موقوف عىل إذن احلا

فقد يقال بموقوفّيته، وربام كان اجلهادان دفاعيني، وربام كانا ابتدائيني، وال شاهد يف الرواية 

 عىل أّي من ذلك، متامًا كام هو احتامل كون أحدمها دفاعيًا، واآلخر ابتدائيًا.

بذكر احلاكم، عىل  أن يراد بجهاد الفرض اجلهاد الدفاعي؛ لذا مل ي رشط االحتامل الثاين:

خالف اجلهاد السنّة املتقّوم بالفرض فهو االبتدائي، وهذا التفسري ربام ينسجم مع الفتوى 

 املشهورة للفقهاء أيضًا.

وهذا االحتامل وارد، إالّ أّن املشكلة هي أن الرواية ال إشارة فيها إىل خصوصية الدفاعية 

صوصيتني دون شاهد أو قرينة؟! أضف إىل واالبتدائية، فكيف نتمّكن من استظهار هاتني اخل

ذلك أن افرتاض اجلهاد السنّة متقّومًا بالفرض معناه وجوب اجلهاد االبتدائي عىل األّمة دون 

 احلاكم، وهذا أبعد عن فتوى املشهور.

 كيف ربطت السنّة بالفرض يف الرواية؟ التساؤل الثاين:

ة ـ وهو جهاد فرض ـ بجهاد احلاكم أشكل العالمة شمس الدين بأنه إذا تقّوم جهاد األمّ 

وهو جهاد سنّة، وفرّسنا السنّة باملستّحب أو املباح، سقط وجوب هذا اجلهاد عىل األّمة، فإذا 

كان هذا اجلهاد ابتدائيًا فمعنى ذلك عدم وجوبه، من هنا يرى شمس الدين أنه ال ي عقل تقييد 

 .تقّدمنياجلهاد الفرض بأمر  مستحب، بعيدًا عن االحتاملني امل

لكّن هذا الكالم غري وجيه؛ وذلك أّن الرواية مل تقيّد فرض األّمة بسنّة اإلمام، بل عكست 

ّم فالفرض ثابت عىل األّمة مجيعها حتّرك اإلمام  األمر، فقيّدت سنّة اإلمام بفرض األّمة، ومن ث 

ّمة، فاإليراد عىل الرواية أم مل يتحّرك، غايته أنه إذا أراد التحّرك ال جمال لديه سوى بتحّرك األ

 بذلك يف غري حمّله.

والذي نفهمه من الرواية أّنه ال دليل عىل وجود جهادين فرض فيها، بل جهاد واحد، غايته 

هذا اجلهاد واجب عىل األّمة، وهو اجلهاد الثاين، وربام كان عينه اجلهاد الثالث الفرض عىل 

لرواية فيه إىل األّمة لذا اعتربته واجبًا، أما الثالث األّمة، غايته أن اجلهاد الثاين كانت تنظر ا

فكانت تنظر فيه إىل احلاكم فاعتربته سنّة، وال دليل عىل مغايرة اجلهاد الثاين مع اجلهاد الفرض 
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املأخوذ عند احلديث عن اجلهاد الثالث، ومعه يمكن أن يكون هذا اجلهاد هو الدفاعي، وال 

هادين املفروضني، وال أقّل من اإلمجال املانع عن شاهد يف الرواية عىل خصوصية اجل

 االستدالل.

أما كيف ال جيب اجلهاد عىل احلاكم مع وجوبه عىل األّمة، فهذا يشء غري ظاهر تفسريه من 

الرواية، مما يضع عليها عالمة استفهام، بل املثري يف الرواية أن السؤال الوارد فيها من جانب 

اد سنّة أم فريضة؟ وهل يمكن ملسلم يف عرص اإلمام الصادق فضيل بن عّياض هو عن أن اجله

أن يسأل هذا السؤال وجوابه من واضحات الرشع، من هنا، ونظرًا ملا ثبت رجاليًا من أّن ابن 

عياض سنّي املذهب، نحتمل أن يكون املراد بالفرض هنا ما جاء يف بعض األوساط السنية 

، والسنّة هي الواجبات التي رّشعها الرسول، ولعّل والشيعية، من أن الفرض ما جاء يف القرآن

شاهد ذلك تقارب تعبري اجلهاد الثاين مع اآلية القرآنية، واالستناد يف اجلهاد الرابع السنّة إىل 

خرب عن رسول اهلل، وهذا قد يعني أّن اجلهاد االبتدائي مل يقم عليه دليل قرآين بنّص هذه 

 الرواية.

حلديث شاهد واضح عىل االبتدائية، فضالً عام ذكره شمس الدين فليس يف ا ،وعىل أية حال

من أن جعل ترك اجلهاد عىل األّمة موجب لعذاهبا املنرصف إىل الدنيوي يساعد عىل الدفاعية ال 

 االبتدائية، فاالستدالل باحلديث غري واضح.

 ـ يف× حديث األسياف، وهو خرب حفص بن غياث، عن أيب عبد اهلل احلديث اْلامس:

وكان السائل من × عن حروب أمري املؤمنني× سأل رجل  أيب»حديث  طويل ـ قال: 

بعث اهلل حممدًا| بخمسة أسياف: ثالثة منها شاهرة، فال ×: حمبينا، فقال له أبو جعفر

تغمد حتى تضع احلرب أوزارها، ولن تضع احلرب أوزارها حتى تطلع الشمس من مغرهبا، 

كّلهم يف ذلك اليوم.. فأّما السيوف الثالثة املشهورة  فإذا طلعت من مغرهبا أمن الناس

كنَِي َحيُْث ؛ فسيف عىل مرشكي العرب، قال اهلل عز وجل: ]الشاهرة[ ﴿َفاْقتُُلوْا امُلْْشِ

ُوُهْم..﴾ ، فهؤالء ال ي قبل منهم إالّ القتل أو الدخول يف اإلسالم..؛ والسيف الثاين عىل َوَجدمتُّ

(، نزلت هذه اآلية يف أهل 83)البقرة:  ﴿َوُقوُلوْا لِلنَّاِس ُحْسنًا﴾: أهل الذمة، قال اهلل تعاىل

(، فمن كان 29)التوبة:  ﴿َقاتُِلوْا الَِّذيَن اَل ُيْؤِمنُوَن بِاَّللِ..﴾الذمة، ثم نسخها قوله عز وجل: 

مل منهم يف دار اإلسالم فلم يقبل منهم إالّ اجلزية أو القتل..؛ ومن كان منهم يف دار احلرب.. و



  

يقبل منهم إالّ الدخول يف دار اإلسالم أو اجلزية أو القتل، والسيف الثالث سيف  عىل مرشكي 

العجم ـ يعني: الرتك والديلم واخلزرـ.. فهؤالء لن يقبل منهم إالّ القتل أو الدخول يف 

 ، ثم يرشح باقي السيوف وأحدها مرّشع ضّد البغاة، واألخري سيف القصاص.«اإلسالم..

الداّلة عىل حكم اجلهاد االبتدائي اإلماميّة احلديث من أوضح األحاديث الشيعية وهذا 

 وترشيعه يف اإلسالم، وبقائه واستمراره إىل يوم القيامة.

 :والبحث يف هذا احلديث يقع تارًة من حيث السند؛ وأخرى من حيث املتن

العيايش، ويف باقي  فقد ورد مرسالً يف حتف العقول وتفسري أ ـ أما من الناحية السندية

املصادر ورد مسندًا بأسانيد ترجع مجيعها إىل القاسم بن حممد، وهو اسم مشرتك ـ بدوًا ـ بني 

عرشين شخصًا، إالّ أنه بعد حتليل الراوي واملروي عنه، الحظنا أّن الذي روى عنه عيل بن 

بني اثنني، مها: القاسم حممد القاساين وإبراهيم بن هاشم، الواردين يف سند هذه الرواية، مردّد 

بن حممد اإلصفهاين القمي، والقاسم بن حممد اجلوهري، بل إن سعد بن عبد اهلل الذي روى 

هذه الرواية عن القاسم بن حممد مل نجد له رواية عن القاسم بن حممد اجلوهري، مما يقّوي 

 لرتّدد.احتامل أن يكون املراد بالقاسم بن حممد هنا هو اإلصفهاين، وال أقّل من ا

أما القاسم بن حممد اإلصفهاين القّمي فضّعفه النجايش، وقال عنه: مل يكن باملريض، كام 

ضّعفه ابن داوود والغضائري، ومل يرد توثيق له، ومل يرد يف أسانيد مثل: كامل الزيارة، وتفسري 

ته، القمي، و..، فيكون ضعيفًا. وأما القاسم بن حممد اجلوهري فوثق عىل أساس كثرة رواي

ورواية األجالء عنه، ورواية بعض الثالثة عنه، كابن أيب عمري، وتوثيق ابن داوود له، ووروده 

 .يف أسانيد كامل الزيارة

ولو سّلمنا بصّحة هذه األسس الرجالية ـ واملفرتض عىل الرأي األخري للسيد اخلوئي عدم 

اية أن يكون اإلصفهاين املضّعف؛ توثيقه ـ يقع االشرتاك؛ فإذا مل نقل بأن األرجح يف هذه الرو

                                              
: 4؛ وهتذيب األحكام: 290ـ  288؛ وحتف العقول: 276ـ  274؛ واخلصال: 12ـ  10: 5( الكايف 1)

؛ 85، 77: 2، و385، 325ـ  324، 48: 1؛ وتفسري العيايش 137ـ  136: 6، و116ـ  114

، كتاب اجلهاد، أبواب جهاد 27ـ  25: 15؛ وتفصيل وسائل الشيعة 321ـ  320: 2وتفسري القمي 

 .2، ح5يناسبه، باب  العدو وما

 .9574ـ  9553، رقم: 62ـ  40: 15( راجع: معجم رجال احلديث 2)



  

ألنه روى عنه هنا سعد بن عبد اهلل، ومل يعثر عىل رواية له عن اجلوهري، فتكون الرواية 

ضعيفة، فال أقّل من الرتّدد الشديد، مع عدم إمكان التمييز؛ ممّا يسقط الرواية أيضًا عن 

 االعتبار.

قاسم بن حممد ـ أيًا يكن ـ ثقًة عىل قد يقال: إن الرواية واردة يف تفسري القمي فيكون ال

 نظرية توثيق رجال تفسري القمي.

وجياب عنه: بأّن هذا يتم لوال تضعيف النجايش لإلصفهاين، فيتعارض تضعيفه مع توثيق 

القمي ـ عىل تقدير صّحة نظرية توثيق القمي، وليس من املشايخ املبارشين ـ، فيتساقطان يف 

 فيرتّدد السند بني جمهول وموثق، فيسقط عن االعتبار أيضًا.احلّد األدنى، فيعود جمهوالً، 

وعىل أّية حال فقد ورد يف بعض الطرق أيضًا عيل بن حممد القاساين املجهول، فال ي ستند إىل 

ها متواترة، لرجوعها بأكملها إىل القاسم بن حممد، عن ه الرواية، وتعّدد طرقها ال يصرّي هذ

 فص، فاخلرب آحادي جزمًا، ضعيف سندًا.سليامن بن داوود املنقري، عن ح

 فقد استشكل فيها من جهات، واملهم منها هو: ب ـ وأما من الناحية الداللية،

إن مرشكي العرب هم املرشكون اخلاضعون للدولة اإلسالمية، ال مطلقًا، وال  اجلهة األوىل:

 .أقّل من احتامل ذلك

 وهذا الكالم غري واضح:

 ة وعدمها.ّدث عن مرشكي العرب مطلق ال إملاح فيه ملسألة املواطنيّ أ ـ فإن املقطع الذي حت

ب ـ فضالً عن أّن الرواية نفسها قد استشهدت لتأييد فكرهتا باآلية الكريمة، وهي ـ أي 

اآلية ـ تتحّدث عن املرشكني وحكمهم مطلقًا، ولو مل يكونوا خاضعني لسلطان الدولة 

املرشكني الذين يتمّردون وال يرجى منهم اإلعراض عن ، بل لو سّلم فهي خاّصة بةاإلسالميّ 

 .الطعن يف املواثيق

ج ـ عىل أّن احلديث فيها عن سبي ذرارهيم وما شابه ذلك واضح  ـ نسبيًا ـ يف حالة اجلهاد 

 ة.مع غري املواطن يف الدولة اإلسالميّ 

بآية اجلزية، وهذا واضح  نًا﴾﴿َوُقوُلوْا لِلنَّاِس ُحْس إّن الرواية اّدعت نسخ آية:  اجلهة الثانية:
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البطالن؛ لعدم ثبوت النسخ يف القرآن الكريم، واجلمع العريف بني اآليتني ممكن، مما يشهد عىل 

 .خروج احلديث خمرج التقية

وهذا الكالم غري واضح  أيضًا؛ فإّنه إذا ثبت احلديث ـ داللًة وسندًا ـ يف حّد نفسه، يكون 

عدم ثبوت النسخ يف القرآن ال يعني ثبوت عدمه، وإمكان اجلمع ال بعينه دليالً عىل النسخ، و

ينايف النسخ عىل تقديره بعد أن دّل عليه الدليل، إالّ إذا كان تبنّينا نظرية عدم ثبوت نسخ القرآن 

 ؛ فيكون هو املرجع يف اإلشكال ال ما ذكر هنا.كام هو الصحيح بالقرآن بتوّسط خرب آحادي

 الرواية مرشكي العجم بالرتك والديلم واخلزر جيعلها أخّص من إن حرص اجلهة الثالثة:

املّدعى؛ لعدم كون هذه الطوائف الثالث هي متام املرشكني يف العامل، وال يمكن محل ذكر هذه 

 .الطوائف عىل املثالية لظهور الصيغة يف التفسري

 وهذا الكالم مناقش فيه؛ وذلك:

الطوائف ال ي علم صدوره عن اإلمام، فإنه لو كان هو إن تفسري مرشكي العجم هبذه  أوالً:

، مما يقّوي احتامل أّن أحد الرواة أو أحد «يعني»املفرّس لقال: أعني، واملوجود يف الرواية كلمة: 

خطأ « أعني»مكان « يعني»املحّمدين الثالثة هو الذي فرّس كلمة مرشكي العجم، واستعامل 

 قديرات غري عرفية.إالّ إذا استخدمت ت ،شاع مؤخراً 

حتى لو سّلمنا كون هذا التفسري من اإلمام فأقىص ما فيه وقوع املعارضة بينه وبني ما  ثانيًا:

دّل عىل قتال سائر مرشكي العجم، والبد من حّلها، ومع وجود دليل آخر عىل التعميم يقوى 

 ة عىل التمثيل.احتامل املثالية، وتركيبة النّص ليست ـ لو قام شاهد  خارجي ـ باملستعصي

إّن الرواية فصلت بني مرشكي العرب ومرشكي العجم، مع أّن حكمهام  اجلهة الرابعة:

واحد، وهذا ما يشهد عىل وضع احلديث واضطرابه املسقط له عن صالحية الدليلية، كام أّن 

 من عالمات ضعفه نقل كالم لعاّمر بن يارس فيه ليس له رضورة، ووجود ما ليس له لزوم.

املالحظة واردة من حيث إننا مل نفهم وجه الفصل، لكّن هذا ال جيعل ذلك من وهذه 

عالمات الوضع يف الرواية، ونقل كالم عاّمر ليس فيه من رضر، كام أن وجود كلمة أو كلمتني 
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وكأنه يبخل بالكالم، فاإلنصاف أن × ال ربط هلام باملوضوع ال يرّض، فال ينبغي تصّور اإلمام

 لوحدها ال هتّز االستدالل بالرواية.مثل هذه الشواهد 

فالصحيح أن الرواية تامة الداللة عىل املطلوب هنا، غري أهّنا ضعيفة السند، فال ي عتمد 

 عليها.

القتال ×: قال عيلّ »خرب أيب البخرتي، عن جعفر، عن أبيه، قال:  احلديث السادس:

اجلزية عن يد  وهم صاغرون؛ قتاالن: قتال أهل الرشك، ال ينفر عنهم حتى يسلموا أو يؤتوا 

، ونحو هذا اخلرب خرب آخر «وقتال ألهل الزيغ، ال ينفر عنهم حتى يفيئوا إىل أمر اهلل أو يقتلوا

القتل قتالن: قتل كفارة، وقتل درجة، »أليب البخرتي، عن جعفر بن حممد، عن أبيه، قال: 

. والذي «الباغية حتى يفيئواوالقتال قتاالن: قتال الفئة الكافرة حتى يسلموا، وقتال الفئة 

يبدو وحدة الروايتني؛ نظرًا ملدى االشرتاك يف السند، والتقارب يف املضمون، والسياّم أهنام 

أيضًا رويا عن جعفر عن أبيه، نعم، هذا احلديث وردت زيادة يف أّوله، فيام كان ذاك أكثر 

ن نراها أمرًا حمتماًل. هذا وقد ورد تفصيالً، مع إضافة اجلزية عليه، وعىل أية حال فوحدة اخلربي

 .نحو هذا اخلرب يف مصادر أهل السنّة مرويًا عن أيب أمامة، عن رسول اهلل|

 وهذا اخلرب:

فهو ضعيف يف الطرق الشيعية، ال أقّل بضعف أيب البخرتي  أ ـ أما من الناحية السندية

 .يمالكذاب، وأما يف طرق أهل السنّة فهو ضعيف بجهالة بكار بن مت

فقد نوقش بأنه ال يوضح لنا منشأ القتال وسنخ اجلهاد؛ ألنه  ب ـ وأما من الناحية الداللية

مسوق  لبيان أصل ترشيع اجلهاد، عالوًة عىل أنه خالف ما أمجع عليه من عدم أخذ اجلزية من 
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 أهل الرشك.

فحسب، وهذا الكالم غري واضح، أي أن احلديث ليس يف مقام بيان أصل ترشيع اجلهاد 

بل يف مقام بيان أنواعه، وقد وضع عنوان أهل الرشك، دون قيد االعتداء، أو جعل املنتهى هو 

اإلسالم أو اجلزية، وهذا كالم واضح يف املطلوب، وأما أخذ اجلزية من أهل الرشك فهذا كالم 

صحيح نقيّض عىل بعض النظريات املشهورة، البد من حّله من قبلهم عىل مستوى اجلمع بني 

النصوص، وإن كان هناك نظرية ترى أن اجلزية نظام يرسي عىل غري أهل الكتاب، فعىل هذه 

النظرية ال مشكلة يف الرواية داللًة، علاًم أّن الرواية الثانية أليب البخرتي ليس فيها إشارة 

يعني للجزية. نعم، يبقى أّن الرواية ظاهرها التفصيل الدال عىل احلرص، وأّنه ال قتال ثالث، مما 

، وإال كان التفصيل ناقصًا. وعىل أية «أهل الرشك»أّن أهل الكتاب قد استبطنوا يف التعبري بـ 

 حال فاملشكلة الرئيسة يف الرواية سندية فقط.

ٍة ُأْخِرَجْت لِلنَّاِس﴾،خرب أيب هريرة يف قوله تعاىل:  احلديث السابع: قال:  ﴿ُكنتُْم َخْْيَ ُأمَّ

، ويف «هبم يف السالسل يف أعناقهم حتى يدخلوا يف اإلسالمخري الناس للناس، تأتون »

نحن خري الناس للناس؛ نجيء هبم األغالل يف أعنقاهم »صيغة أخرى للحديث عينه: 

 .، ونسب املضمون أيضًا إىل جماهد واحلسن وعكرمة«فندخلهم يف اإلسالم

م يف إكراهها الناس عىل اإلسالم، فهذه الرواية جتعل خريّية األمة اإلسالمية لغريها من األم

وقد تأّول بعض  بأّن املراد بالسالسل هنا هو اجلذب إىل احلق من اهلل تعاىل، لكنّه خالف 

 .الظاهر

واإلشكالّية التي يواجهها هذا اخلرب يف متام مصادره وصيغه أّنه غري منسوب إىل 

بة والتابعني، فلعّله اجتهاد  منه، النبي|، وإّنام هو موقوف عىل أيب هريرة وأمثاله من الصحا

 فال نحتّج بمثل هذه األحاديث.
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خرب العباس بن سهل بن سعد الساعدي، عن أبيه، قال: كنت مع النبي  احلديث الثامن:

باخلندق فأخذ الكرزين، فحفر به، فصادف حجرًا، فضحك، قيل: ما يضحكك يا رسول اهلل؟ 

، وقريب منه «ق يف النكول يساقون إىل اجلنّةضحكت من ناس يؤتى هبم من قبل املرش»قال: 

، ويف بعض صيغه أهنم قوم يف خرب أيب الطفيل، وأيب أمامة وأهّنم يساقون بالسالسل إىل اجلنّة

 .من الفرس يسبيهم املهاجرون فيدخلوهنم يف اإلسالم كرهاً 

رشق أو الفرس، وأهّنم يستفاد من هذا اخلرب أّن النبي كان مستبرشًا بإسالم قوم من أهل امل

يدخلون اجلنّة مقادين بالسالسل؛ ألهّنم أكرهوا عىل اإلسالم، وإذا طّبقنا هذا األمر سنجد 

ذلك يف الفتوحات اإلسالمية يف الرشق وبالد فارس، وهذا إمضاء للفتوحات التي انطلقت 

 بقصد السيطرة عىل العامل، بل الرواية رصحية يف اإلسالم عن كره.

ر عن سند الرواية الذي يمكن مناقشته من بعض اجلهات، وإن تّم عىل بعض وبرصف النظ

النظريات الرجالية عند أهل السنّة دون الشيعة، إال أّننا ال نثق هبذا اخلرب؛ ونرى فيه رائحة 

اجلعل؛ فام معنى أن يساقوا مكّبلني بالسالسل إىل اجلنّة؟! ويف ظنّي إّن الراوي أراد أن يشبّه 

آلخرة بحالتهم يف الدنيا، فصّورهم يدخلون اجلنّة كرهًا كام دخلوا يف اإلسالم حالتهم يف ا

كرهًا، ولست أدري ملاذا وضع احلديد يف أيدهيم بعد إسالمهم؟! يضاف إىل ذلك أّنه يستشّم 

من هذا احلديث رائحة الطعن القومي، ومثل هذه األحاديث، والسّيام مع عدم ورودها يف 

ألربعة، ال حيصل وثوق بصدورها، فهي تعارض الصورة التي يقّدمها الصحيحني ويف الكتب ا

القرآن عن دخول أهل اجلنّة للجنّة، يف الرتحيب هبم وفتح األبواب هلم، كام ورد يف أواخر 

سورة الزمر وغريها، ال إدخاهلم إليها بطريقة مذّلة، مع أّن اإلسالم جيّب ما قبله، ويمحي 

يدخل الذين يطيعون اهلل بحّد القانون وقّوة النظام العقايب وهم بالتوبة ما سبقه، وملاذا ال 
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مكبلني باحلديد أيضًا؟! عىل أّن هذا اخلرب يعارض عدم إكراه أهل الكتاب عىل اإلسالم، 

واالكتفاء منهم بقبول اجلزية، بعد دخول املجوس يف عنوان أهل الكتاب، كام أّنه البد من 

اإلسالم إكراهًا أم دخلوه طوعًا، وإّنام حوربوا فدخل  البحث يف أّنه هل أكره الفرس عىل

 املسلمون أراضيهم كرهًا، ال أهّنم أسلموهم عن كره؟

واخلالصة: إّنني ال أرى هذا احلديث سوى خمالفًا لروح القرآن والتاريخ واملنطق السليم. 

 إال إذا محل عىل رضوب من املجاز باعتبار ما كانوا عليه يف الدنيا!!

 دعوة إىل اإلسالم قبل القتال وارتباطها باجلهاد االبتدائينصوص ال

احلديث يف مسألة الدعوة إىل اإلسالم قبل القتال تارًة يدور حول أصل املوضوع من حيث 

حكمه الرشعي، وربط ذلك بمسألة اجلهاد االبتدائي؛ وأخرى حول مجلة من األحكام املتصلة 

ا، مثل: وجوب رعاية دعوة كل مقاتل من الكفار، هبذه الدعوة عىل تقدير وجوهبا أو استحباهب

أو االكتفاء بدعوة القادة وما شابه ذلك.. فهناك عّدة جوانب هلذا البحث درسناها بالتفصيل 

نا هنا هو أّنه إذا تّم الدليل عىل وجوب أو استحباب الدعوة إىل يف موضعها، لكن ما هيمّ 

  عىل فكرة اجلهاد االبتدائي؟اإلسالم قبل القتال أال يكون ذلك بنفسه دليالً 

 لعّل الذي يبدو من كلامت فقهاء املسلمني أّن الدعوة إىل اإلسالم قبل اجلهاد:

 أ ـ واجبة بالوجوب املطلق، كام نسب إىل الزيدية واملالكية.

 ب ـ غري واجبة إطالقًا.

دعوة  ج ـ واجبة عىل تقدير عدم املعرفة املسبقة باإلسالم، ومستحّبة عىل تقدير وصول

اإلسالم مسبقًا إىل مسامع الطرف اآلخر، وقد قيل: إّن هذا هو املشهور بني اإلمامية 

 ، وهو ما نسب إىل مالك بن أنس.واإلباضية

والذي يظهر من بعض كلامت الفقهاء أن الوجوب هنا وجوب رشطي، بمعنى عدم جواز 

وسيلة ـ مثالً ـ داّل بوضوح عىل القتال قبل دعوة الكفار إىل اإلسالم، فتعبري ابن محزة يف ال

وا إىل اإلسالم.. فإن أبوا.. »ذلك، حيث يقول:  بدأوا بالقتال إالّ بعد أن ي دع  وإذا قوتلوا، مل ي 
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بدأون إالّ بعد الدعوة إىل »، وهكذا عبارة املحقق احليل؛ حيث يقول: «حّل قتاهلم وال ي 

نى ذلك أّن القتال ال جيوز إالّ عقب ؛ ومع، ونحو ذلك كلامت آخرين«حماسن اإلسالم

ه ما قبل احلرب مع الكافرين، من هنا تتصل بأصل مستقل ظرف   الدعوة، ال أن الدعوة وجوب  

: إن نفس جعل الوجوب هنا رشطيًا ـ  رشعية اجلهاد االبتدائي ومفهومه؛ إذ قد يقال حينئذ 

القتال إنام هو قتال دعوة، ال قتال بمعنى عدم جواز القتال إالّ بعد الدعوة ـ شاهد عىل أّن هذا 

صّد عدوان، إذ لو كان للدفاع وصّد العدوان، ملا كان معنى للدعوة إىل اإلسالم قبله، بل كان 

املنطقي حينئذ  الدعوة إىل اهلدنة والتفاهم وما شاكل ذلك، فمسألة الدعوة هذه وربطها 

  الفقه اإلسالمي.الرشطي بقضية اجلهاد شاهد مؤّكد عىل رشعية جهاد الدعوة يف

من هنا يتجه السؤال التايل: هل القول بالدعوة قبل اجلهاد ـ وجوبًا أو استحبابًا ـ يدّل عىل 

 أّن اجلهاد يف اإلسالم ابتدائي أم ال؟

املأنوس يف األذهان الفقهية ذلك، عىل أساس أنه ما دام اجليش اإلسالمي يرّكز عىل مفهوم 

جود ارتباط بني اإلسالم واجلهاد، وال نفهم هذا االرتباط دخوهلم يف اإلسالم، فمعنى ذلك و

 إال يف سياق وجود فكرة اجلهاد االبتدائي.

إال أّن ذلك ال دليل عليه؛ فالنصوص التي دّلت عىل مسألة الدعوة قبل اجلهاد ال إشارة 

ل يتصّور فيها إىل اجلهاد االبتدائي، ومعنى ذلك أنه من املمكن أن يكون هذا اجلهاد دفاعيًا، فه

 يف اجلهاد الدفاعي تبنّي مسألة الدعوة؟

، وهلذا يرى فريق أنه ال معنى للدعوة يف ظّل حروب دفاعية، فهذا رضب من اخليال

وجدنا يف كلامت الفقهاء حديثًا عن أن الدعوة هنا إّنام هي لإلمام أو من نصبه، ومل يشريوا إىل 

كون يف اجلهاد يم يعتقدون أن رشط اإلمام حالة احلرب الدفاعية، وقد بحثنا يف موضعه أهن

 االبتدائي ال الدفاعي، مما يؤكد أهنم يرون الدعوة يف ظّل اجلهاد االبتدائي.
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، والذي إال أننا نعتقد أن هذا األمر غري صحيح، وفاقًا للشيخ حممد مهدي شمس الدين

ا تصّوروه فعليًا آنيًا مل يبدي هذا األمر هو املفهوم السيايس لفكرة الدفاع، فإّن الدفاع مل

يستطيعوا أن هيضموا الدعوة إىل اإلسالم والعدو قد بدأ باحلرب، لكّن احلروب احلالية 

والسابقة ال تكون كّلها فجائيًة، ففي حروب املسلمني متّر فرتة حتى يلتقي اجليشان، ثم لتبدأ 

حروب احلرب، فحتى لو فرضت احلرب دفاعية، كام سوف يأيت بحثه حول طبيعة 

النبي|، يمكن تصّور دعوهتم لإلسالم، بمعنى أننا سنرّد اعتداءكم بتوجيه رضبة إليكم، 

وهنا نستغل الظرف لدعوهتم إىل اإلسالم يف هذا الظرف عّل ذلك يرتك أثره، ودعوهتم إليه 

معناها تلقائيًا ختّليهم عن االعتداء عىل املسلمني، فيكون املسلمون بذلك قد كسبوا الطرف 

ر دون حرب، أو عىل األقل كسبوا بعض اجلند منهم، وهو خري من قتلهم، كام هو واضح؛ اآلخ

وبناًء عليه ففكرة الدعوة مفهومة جدًا حتى يف سياق اجلهاد الدفاعي عادًة، فال تكون دلياًل عىل 

 ابتدائية اجلهاد يف الرشيعة اإلسالمية.

لو رشعت احلرب فجأة وبدأ  نعم، يف بعض صور اجلهاد الدفاعي ال معنى للدعوة، كام

العدو باهلجوم عمليًا، متامًا كام يف بعض صور اجلهاد االبتدائي حيث تتطّلب مصالح اجلهاد 

 .الغارة واملباغتة

هذا كّله عىل تقدير متامية الدليل عىل أصل وجوب أو استحباب الدعوة إىل اإلسالم قبل 

 ال املناقشة فيه ـ عىل بناءاتنا ـ وارد جدًا.القتال، وقد بحثنا ذلك يف حمّله، وتبنّي أّن جم

 ب ـ النصوص العّامة يف السّنة الشريفة، وتكوين مقولة اجلهاد الدعوي

يقصد هبذا النوع من النصوص جمموعة من األحاديث التي يستفاد من إطالقها الرتغيب أو 

 ألخبار ما ييل:احلث أو التجويز للجهاد مطلقًا، بام يشمل اجلهاد االبتدائي، وأهم هذه ا

خرب السكوين وغريه، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه^، أن النبي| قال: اْلرب األّول: 

يف سبيل اهلل، فإذا قتل يف سبيل اهلل فليس فوقه بّر،  ]الرجل[فوق كّل ذي بّر برٌّ حتى يقتل »

وفوق كّل ذي عقوق  عقوق حتى يقتل أحد والديه، فإذا قتل أحد والديه، فليس فوقه 
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 .«عقوق

 وهذا اخلرب:

فله طرق عّدة، بعضها ضعيف باإلرسال، مثل: ما جاء يف دعائم  أ ـ أما من الناحية السندية،

اإلسالم وروضة الواعظني، وبعضها اآلخر ـ أي اخلصال والتهذيب ـ ضعيف بجهالة حممد 

يق، نعم، ، وبعضها ـ أي الكايف ـ ضعيف بالنوفيل املجهول عىل التحقبن سعيد بن غزوان

 ربام أمكن تصحيح سند ابن أيب مجهور األحسائي.

فهو يتحّدث عن فضل القتال والقتل يف سبيل اهلل، دون  ب ـ وأما من الناحية الداللية،

إشارة إىل نوعية هذا اجلهاد أو حتى يف مقام بيانه، فيكون أجنبيًا متامًا عن موضوع بحثنا، فهذه 

 يف مقام اإلطالق من ناحية أنواع اجلهاد. احليثية التي يتكّلم عنها ال تضعه

اخلري كّله »، قال: قال رسول اهلل|: ×خرب عمر بن أبان، عن أيب عبد اهلل اْلرب الثاين:

، «يف السيف، وحتت ظّل السيف، وال يقيم الناس إالّ السيف، والسيوف مقاليد اجلنّة والنار

اخلري كّله يف »، قال: ×عن أيب جعفر ـ الظاهر أنه ابن حييى العجيلـ  وقريب منه خرب معمر

السيف، وحتت السيف، ويف ظّل السيف، قال: وسمعته يقول: إّن اخلري كّل اخلري معقود يف 

، ويف بعض املصادر السنّية وردت اجلملة التالية عن رسول «نوايص اخليل إىل يوم القيامة
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 .«]املغنم[ألجر والغنم اخلري معقود يف نوايص اخليل إىل يوم القيامة، ا»اهلل|: 

 وهذا احلديث:

فله عّدة أسانيد ال أقّل بصّحة واحد منها، وهو سند الكليني،  أ ـ أما من الناحية السندية،

 وبعد جتاوز بعض العقبات يف متييز املشرتكات يمكن تصحيح أكثر من ذلك.

ّوة، كام يذكر فاحلديث واسع شامل ملطلق استخدام الق ب ـ وأما من الناحية الداللية،

ـ  ، وال خيتّص باجلهاد، ويشهد عىل ذلك ـ كام أشار العالمة شمس الدينالشيخ املنتظري

تعبري: وال يقيم الناس إالّ السيف، حيث ظهوره يف ضبط أمور الناس، ال يف اجلهاد مع العدو، 

ام أّن دخول الغنيمة فليس يف مقام البيان من حيث اجلهاد وأنواعه، فال ي ستند إليه يف بحثنا، ك

عىل احلديث ـ يف بعض مصادره ـ ال يغرّي من واقع األمر شيئًا، ملا قلناه وسنقوله من أن هذا 

املفهوم يصدق يف اجلهادين: االبتدائي والدفاعي، علاًم أّننا مل نفهم كيف تكون اخلريات معقودة 

ماهنا قد انتهى اليوم قبل يوم يف نوايص اخليول من الغنائم وغريها إىل يوم القيامة، مع أّن ز

القيامة؟ إال إذا قيل: إهّنا ستعود أداًة للحرب، والفاصل الزمني الذي تكون قد غابت فيه 

 سيكون قلياًل بحيث يصدق مثل هذا التعبري يف حّقها، أو يكون املراد بيان املثال.

للّجنة باب »، قال: قال رسول اهلل|: ×خرب السكوين، عن أيب عبد اهلل اْلرب الثالث:

يقال له: باب املجاهدين، يمضون إليه فإذا هو مفتوح، وهم متقّلدون بسيوفهم، واجلمع يف 

املوقف واملالئكة ترّحب هبم، ثم قال: فمن ترك اجلهاد ألبسه اهلل ذالً وفقرًا يف معيشته، وحمقًا يف 

 .«أمتي بسنابك خيلها ومراكز رماحها ]أعزّ [دينه، إن اهلل أغنى 

 احلديث: وهذا

                                              
؛ 705ـ  704: 7؛ ومصنّف ابن أيب شيبة 329: 6؛ والبيهقي، السنن الكربى 119: 3( سنن الرتمذي 1)

 .155: 17، و338: 2كبري ؛ والطرباين، املعجم ال274: 3والطحاوي، رشح معاين اآلثار 

 .164ـ  163: 1املنتظري، دراسات يف والية الفقيه  (2)

 .131شمس الدين، جهاد األمة:  (3)

؛ 123: 6؛ وهتذيب األحكام 190ـ  189؛ وثواب األعامل: 673؛ وأمايل الصدوق: 2: 5( الكايف 4)

، كتاب اجلهاد، 10: 15؛ وتفصيل وسائل الشيعة 183: 3؛ وعوايل اللئايل 362وروضة الواعظني: 

 .2، ح1أبواب جهاد العدو، باب 



  

فله عّدة أسانيد، أحدها ضعيف بجهالة النوفيل، والباقية ضعيفة  أ ـ أما من الناحية السندية،

 ، فال ي ستند إليه.بوهب بن وهب الكذاب الوضاع عند الشيعة والسنّة

فأقصاه مدح اجلهاد واملجاهدين، وبيان أمهية دورهم، دون  ب ـ أما من الناحية الداللية،

جهاد يرتّكز احلديث؟ بل لعّل اخلرب أقرب إىل الدفاعية، حيث كان ترك اجلهاد  إشارة عىل أي

ال يدل عىل االبتدائي عىل أساس الغنائم، بل ينسجم مع « أغنى»يؤدي إىل مذّلة، وتعبري 

 «.أعز»الدفاعي، والسّيام مع وجود نسخة أخرى فيها تعبري 

خيول الغزاة يف الدنيا خيوهلم »|: خرب السكوين ـ وغريه ـ، عن رسول اهلل اْلرب الرابع:

 .«يف اجلنة، وإن أردية الغزاة لسيوفهم

 وهذا احلديث:

فهو يف أحد أسانيده ضعيف بجهالة النوفيل، ويف اآلخر ضعيف  أ ـ أما من الناحية السندية،

بمحمد بن غزوان املجهول كام تقّدم، إضافة إىل إرساله من السكوين إىل النبي| يف 

اّفة، عدا سند الراوندي، أّما سنده يف نوادره فهو ضعيف ال أقّل بإسامعيل بن موسى األسانيد ك

فمجّرد كونه ابن اإلمام الكاظم ال يثبت وثاقته، فضاًل عن ، بن جعفر الذي مل تثبت وثاقته

                                              
؛ ورجال 257ـ  256؛ والفهرست: 598ـ  597: 2؛ ورجال الكيش 430راجع: رجال النجايش:  (1)

؛ 309؛ وإيضاح االشتباه: 162؛ ومعامل العلامء: 100؛ ورجال ابن الغضائري: 317الطويس: 

؛ واألميني، الوضاعون وأحاديثهم املوضوعة: 587؛ والتحرير الطاوويس: 414وخالصة األقوال: 

، 32: 1؛ وهتذيب األحكام 338ـ  336، 117: 8؛ ومستدركات علم رجال احلديث 300ـ  299

، 68ـ  67: 21، و23ـ  231: 20؛ ومعجم رجال احلديث 89: 4، و48: 1؛ واالستبصار 77: 9

ـ  115: 14، و460ـ  456: 13، و101: 1؛ واخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد 45ـ  44: 22و

ـ  231: 6؛ وابن حجر، لسان امليزان 354ـ  353: 4؛ والذهبي، ميزان االعتدال 418ـ  417، 116

234. 

)منسوبًا إىل اإلمام عيل(؛ وفضل اهلل الراوندي،  344: 1؛ ونحوه يف دعائم اإلسالم 3: 5( الكايف 2)

، 1اجلهاد، أبواب جهاد العدو، باب  ، كتاب11ـ  10: 15؛ وتفصيل وسائل الشيعة 121النوادر: 

 .9: 11؛ ومستدرك الوسائل 3ح

؛ والفهرست: 792: 2؛ ورجال الكيش 26( انظر حوله: النجايّش، فهرست أسامء مصنِّفي الشيعة: 3)

، الرجال: 46ـ  45 ؛ 246: 2؛ واملفيد، اإلرشاد يف معرفة حجج اهلل عىل العباد 51؛ وابن داوود احليّلّ
 



  

عدالته، كام هو ثابت يف معايري اجلرح والتعديل، وتويّل شخص ما من ذرية أحد أئمة أهل 

ف ال يكشف ـ كام أشار اخلوئي ـ عن وثاقته يف النقل، فضالً عن عدالته التاّمة؛ ألّنه البيت الوق

يكفي لتولية إنسان يف الوقف أن يكون أمينًا يف هذا املجال، بحيث ال يرسق مال الوقف أو 

يتالعب به، والسّيام أن املوقوفات أشياء حمدودة، من حيث القيمة واملساحة والنطاق، نعم، 

فيها نحو مدح وتأمني هلذا املوىّل، لكّن جمرد مدح راو  معني ال يدّل عىل وثاقته، إال إذا التولية 

انتمى هذا املدح إىل جمال يفهم منه العرف تصديقًا له يف ما يقول؛ من هنا فام ذكره الشيخ املفيد 

حد  منهم من أّن لكل واحد من أوالد اإلمام الكاظم فضل ومنقبة ال يعني توثيقًا، فقد يكون وا

مشهورًا بالكرم، وهذه منقبة، وال يوجد تالزم ـ ال عقيل وال نقيل وال عادي وال عريف ـ بني 

الكرم والصدق يف اإلخبار، كام هو واضح، وأّما رواية الصالة عىل امليت، فهي ضعيفة السند 

نتيجة بجعفر بن حممد بن إسامعيل، فهو جمهول مل يوثق، كام اعرتف بذلك السيد اخلوئي؛ وال

 عدم إمكان توثيق إسامعيل بن اإلمام الكاظم.

، حيث قد ي فهم منها اجلهاد «الغزو»فأهم قرينة فيه هي تعبري  ب ـ وأما من الناحية الداللية،

االبتدائي، لكنه غري واضح، ألّن اجلهاد الدفاعي ليس خمتّصًا بالرّد الفعيل للعدوان، بل يصدق 

ي قيام املسلمني بحمالت ابتدائية، متامًا كام يف حالة املسلمني لتحرير أرايض املسلمني مما يستدع

مع النبي؛ حيث كانوا يريدون رفع الظلم عنهم والعودة إىل مكة، دون أن يمنع ذلك من 

غزوات أو رسايا توّجه رضبات للعدو، فكلمة الغزو التي قد يستوحى من بعض الفقهاء فهمه 

 هلا باجلهاد االبتدائي غري داّلة.

قال النبي|: أخربين جربئيل بأمر قّرت به عيني، »خرب السكوين، قال:  رب اْلامس:اْل

وفرح به قلبي، قال: يا حممد، من غزا من أمتك يف سبيل اهلل، فأصابه قطرة من السامء، أو 

ونحو هذا اخلرب ما رواه أبو  ،«]يوم القيامة[شهادًة  ]كانت له[صداع، كتب اهلل عز وجل له 

 .اإلمام الصادق البخرتي عن

                                                                                                                     
ـ  672: 1؛ والنامزّي، مستدركات علم رجال احلديث 150ـ  149: 9يب األحكام والطويّس، هتذ

 .102ـ  101: 4، و275ـ  274: 1؛ واخلوئّي، معجم رجال احلديث 673

 .4، ح1، كتاب اجلهاد، أبواب جهاد العدو، باب 11: 15؛ وتفصيل وسائل الشيعة 3: 5( الكايف 1)

 .10، ح1هاد، أبواب جهاد العدو، باب ، كتاب اجل13: 15( تفصيل وسائل الشيعة 2)



  

 وهذا احلديث:

ففي أحد طرقه ضعيف بجهالة النوفيل، ويف الطرق األخرى  أ ـ أما من الناحية السندية،

 ضعيف بأيب البخرتي وهب بن وهب.

فحال هذا اخلرب حال سابقه متامًا، والسّيام مع تعبري الغزو  ب ـ وأما من الناحية الداللية،

 الوارد فيه.

قال رسول اهلل|: جاهدوا » السكوين، عن أيب عبد اهلل، قال: خرب اْلرب السادس:

 . «تغنموا

 وهذا اخلرب:

 فهو ضعيف بجهالة النوفيل. أ ـ أما من الناحية السندية،

؛ وهي «تغنموا»فالشاهد الوحيد فيه عىل االبتدائية هو كلمة  ب ـ وأما من الناحية الداللية،

لح للداللة عىل يشء، كام هو واضح؛ وإن فرّسناها إن فرّسناها بالغنيمة األخروية مل تص

بالغنيمة الدنيوية فيصري احلديث حثًا للمسلمني وحماولًة لبعث طمعهم يف ذلك، ورغم أّن هذه 

الثقافة ليست إسالميًة، كام يظهر من أحاديث أخرى، إالّ أنه قد يقوهلا الرسول لدفع بعضهم 

بل الدفاعي فيه غنائم أيضًا كام قلنا، وملا مل تكن نحو اجلهاد، وال اختصاص هنا باالبتدائي، 

الرواية يف مقام البيان من ناحية نوع اجلهاد ونوع الغنيمة مل يكن يف هذا التعبري داللة واضحة، 

 بل جمّرد احتامل.

قيل للنبي|: ما بال الشهيد »خرب السكوين، عن اإلمام الصادق، أّنه قال:  اْلرب السابع:

 .«قال: كفى بالبارقة فوق رأسه فتنة ال ي فتن يف قربه؟

 وهذا احلديث:

 ، فضعيف بجهالة النوفيل.أ ـ أما من الناحية السندية

فهو أجنبي؛ ألنه يريد أن يرّبر عدم عذاب القرب للشهيد  ب ـ وأما من الناحية الداللية،

ه، وأين بالعذابات التي يواجهها يف احلرب بني السيوف، حيث يكون ملعان السيوف فوق رأس

 هذا من احلديث عن ترشيع اجلهاد االبتدائي؟ لصدق الشهيد عىل الدفاعي أيضًا.
                                              

 .5، ح 1، كتاب اجلهاد، أبواب جهاد العدو، باب11: 15؛ وتفصيل وسائل الشيعة 8: 5( الكايف 1)

 .6، ح1، كتاب اجلهاد، أبواب جهاد العدو، باب11: 15؛ وتفصيل وسائل الشيعة 54: 5( الكايف 2)



  

أّي اجلهاد أفضل؟ فقال: من ×: قلت أليب عبد اهلل»خرب أيب بصري، قال:  اْلرب الثامن:

، واخلرب يف بعض املصادر نبوي، ويف بعضها مسند إىل «عقر جواده، وأهريق دمه يف سبيل اهلل

 صادق.اإلمام ال

 وهذا احلديث:

فقد جاء يف سند الكليني يف الكايف سويد القالنيس، والظاهر أن  أ ـ أما من الناحية السندية،

الصحيح سويد القالء، وعليه فالسند صحيح، نعم ورد هبذا املضمون حديث آخر طويل عن 

، لكن «معاين األخبار»و« اخلصال»أيب ذر الغفاري، عن رسول اهلل|، وذلك يف كتايب: 

، وجهالة أيب احلسن عيل بن عبد السند ضعيف بإمهال عبيد اهلل بن حممد بن أسد سنّيًا وشيعياً 

، شيخ الصدوق، وجمرد كونه شيخًا له ال يدل عىل وثاقته، كام أّن حكم اهلل بن أمحد األسواري

ا بّيناه مفّصالً يف الصدوق باالعتامد عىل رواية ورد فيها هذا الرجل ال يدل عىل توثيقه له، مل

، من أّن مثل الصدوق كانوا يعتمدون نظام «نظرية السنّة يف الفكر اإلمامي الشيعي»كتابنا: 

القرائن والشواهد والوثوق، وليس فقط حالة الراوي، يضاف لذلك ضعف سند هذا احلديث 

 .باإلرسال يف كتايب: أمايل الطويس وعوايل اللئايل

فاحلديث أجنبي عن حمّل البحث إطالقًا، فهو يف مقام بيان  اللية،ب ـ وأما من الناحية الد

 أمر  آخر، كام أن السؤال واجلواب معًا ال داللة، وال حتى إشارة، فيهام هلذا املوضوع.

اجلهاد أفضل األشياء بعد »، قال: ×خرب حيدرة، عن أيب عبد اهلل اْلرب التاسع:

 .«الفرائض

                                              
كتاب اجلهاد، أبواب جهاد العدو وما يناسبه، ، 12: 15؛ وتفصيل وسائل الشيعة 54: 5( الكايف 1)

 .19: 11؛ ومستدرك الوسائل 7، ح1باب

 .333؛ ومعاين األخبار: 524( الصدوق، اخلصال: 2)

 .192: 5( راجع: مستدركات علم رجال احلديث 3)

؛ 85: 13؛ ومعجم رجال احلديث 227: 2، و178: 1( انظر: الربوجردي، طرائف املقال 4)

 .399: 5رجال احلديث ومستدركات علم 

 .90: 1؛ واألحسائي، عوايل اللئايل 540( الطويس، األمايل: 5)

؛ 362؛ وروضة الواعظني: 552؛ وكامل الزيارات: 121: 6؛ وهتذيب األحكام 4ـ  3: 5( الكايف 6)

، كتاب اجلهاد، 13: 15، و ج119ـ  118: 11؛ وتفصيل وسائل الشيعة 268ومشكاة األنوار: 
 



  

 وهذا اخلرب:

فضعيف السند باإلرسال يف الكايف؛ حيث ينقله أمحد بن حممد  حية السندية،أ ـ أما من النا

بن خالد الربقي عن بعض أصحابه دون تعيينهم، فال حيتّج به، كذلك احلال يف كتاب 

، التهذيب؛ حيث ينقله جعفر بن حممد عن بعض أصحابنا، مضافًا إىل جهالة حيدرة فيهام

املوجودة ـ ال « جّده»: الكايف والتهذيب، تصحيفًا لكلمة وربام يكون حيدرة الوارد يف نسختي

أقّل ـ يف إحدى نسخ كامل الزيارات، فإّن عبداهلل بن عبدالرمحان األصم ينقلها هناك عن جّده، 

فهو جمهول. « حيدرة»أو « جده»فيام الوارد يف الكايف والتهذيب: عنه، عن حيدرة، وسواء كان 

اهلل األصم الوارد يف متام األسانيد مضّعف بنّص النجايش وابن  بل لو ختطينا هذا كّله فإن عبد

، وهو معارض لتوثيق ابن قولويه عىل تقدير األخذ هبذه النظرية؛ فيسقط اخلرب الغضائري

 عن االعتبار.

فهو يعارض مثل حديث احلسن بن حمبوب الوارد يف  ب ـ وأما من الناحية الداللية،

حيث يدّل ذاك عىل أّن اجلهاد هو أفضل األعامل، بينام هذا احلديث  املجموعة األوىل املتقّدمة،

يرّص عىل أفضليته بعد الفرائض. وعىل أية حال فليس يف احلديث أّية إشارة إىل اجلهاد 

االبتدائي؛ لصدق عنوان اجلهاد ـ لغًة وعرفًا ـ عىل الدفاعي، وليس احلديث يف مقام البيان من 

 رينة داّلة، فال ي ستند إليه.هذه اجلهة، ومل حيِو أية ق

يقول: إّن عيّل بن احلسني كان × سمعت أبا جعفر»خرب أيب محزة، قال:  اْلرب العارش:

 .«يقول: قال رسول اهلل|: ما من قطرة أحّب إىل اهلل عز وجل من قطرة دم يف سبيل اهلل

 واخلرب:

                                                                                                                     
 .9، ح1لعدو، باب أبواب جهاد ا

، جتد عدم توثيق من هو يف 333ـ  327: 7( راجع املسّمني بحيدر أو حيدرة يف: معجم رجال احلديث 1)

 هذه الطبقة.

 .6962، رقم: 260ـ  258: 11( راجع: معجم رجال احلديث 2)

فصيل ؛ وت76؛ واحلسني بن سعيد الكويف، كتاب الزهد: 343: 1؛ ودعائم اإلسالم 53: 5( الكايف 3)

: 3؛ وعمدة القاري 11، ح 1، كتاب اجلهاد، أبواب جهاد العدو، باب 14ـ  13: 15وسائل الشيعة 

165. 



  

يدينا؛ حيث رواه احلسني بن فهو مرسل يف كتاب الزهد الذي بأ أ ـ أما من الناحية السندية،

عثامن، عن رجل، عن أيب محزة، وأما يف سائر املصادر فهو مشكل من ناحية عنبسة، الذي هو 

، فتسقط الرواية ، وقد قيل: ال متييز يف املقاممشرتك بني الثقة، مثل: ابن بجاد العابد، وغريه

 عن االعتبار.

بنّي فضل الشهادة واجلراح يف سبيل اهلل، فتكون فالرواية ت ب ـ وأما من الناحية الداللية،

 أعّم من اجلهاد مع الكفار، فال داللة فيها عىل املطلوب هنا؛ لعدم تعّرضها له أساسًا.

خطب يوم اجلمل ـ إىل أن × أن أمري املؤمنني»خرب ابن حمبوب رفعه:  اْلرب احلادي عْش:

، وال ي عجزه اهلارب، ليس عن املوت حميص، قال ـ: فقال: أهّيا الناس إن املوت ال يفوته املقيم

ومن مل يمت يقتل، وإن أفضل املوت القتل، والذي نفيس بيده، أللف رضبة  بالسيف أهون 

 .«عيّل من ميتة  عىل فراش

 وهذا احلديث:

 فهو ضعيف بالرفع الواضح الشديد، فال حيتّج به. أ ـ أما من الناحية السندية،

فغايته بيان فضل الشهادة، دون أّية إشارة إىل أمر  آخر، وال  اللية،ب ـ وأما من الناحية الد

تعّرض فيه للمقام، فال يستحق االستدالل به هنا، والسّيام أنه صادر يوم اجلمل، فيكون أقرب 

 .للحديث عن قتال البغاة، كام أشار إىل ذلك العالمة شمس الدين

إّن اهلل ×: »قال: قال أمري املؤمنني وقريب من هذا اخلرب مرفوعة ابن حمبوب األخرى،

؛ وهي «فرض اجلهاد وعّظمه، وجعله نرصه ونارصه، واهلل ما صلحت دنيا وال دين إالّ به

                                              
، 181ـ  174: 14( انظر حول عنبسة لتالحظ اشرتاكه يف الطبقة الواحدة هنا: معجم رجال احلديث 1)
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من الناحية السندية، مرفوعة رفعًا شديدًا يف سند الكايف، وال سند هلا يف كتاب اإلرشاد، 

تامل أن تكون هذه الرواية مقطعًا آخر والظاهر احتاد السند مع الرواية التي نحن فيها، فهناك اح

من مقاطع هذه اخلطبة، والسّيام أّن املفيد يف اإلرشاد قد نقلها بوصفها خطبة من خطب أمري 

 املؤمنني يف حروبه. وعىل أية حال فالسند ضعيف.

بعدها عن الداللة عن  أما الداللة، فبعيدًا عن احتامل كوهنا من خطبة يوم اجلمل، مما ي 

البتدائي، ال إشارة يف الرواية إىل هذا اجلهاد، غايته هي يف مقام بيان فضل اجلهاد اجلهاد ا

وأمهيته، وأن به صالح الدين والدنيا، ومن الواضح أن هذه امليزات ـ والسّيام األخرية ـ 

متحققة يف اجلهاد الدفاعي بشكل واضح، فال داعي الستظهار االبتدائية من هذا احلديث بعد 

 يه حيثية إطالق.أن مل تكن ف

أّما بعد، فإّن »خطبة اجلهاد املشهورة لإلمام عيل بن أيب طالب، قال:  اْلرب الثاين عْش:

اجلهاد باب  من أبواب اجلنّة فتحه اهلل خلاّصة أوليائه ـ إىل أن قال ـ هو لباس التقوى، ودرع اهلل 

لّل( احلصينة، وجنّته الوثيقة، فمن تركه ألبسه اهلل ثوب الذّل، وشمله  البالء، وديث )أي ذ 

 .«بالصغار والقامءة )الّذلة(، ورضب عىل قلبه باألسداد..

 وهذه اخلطبة:

فهي مبتالة بغري جهة  من الضعف، فقد ورد يف سندها يف  أ ـ أّما من الناحية السندية،

يل ، وإسامعالكايف، عيل بن العباس اخلراذيني )اجلراذيني(، وهو ضعيف جدًا بنّص النجايش

، ، وأيب روح فرح )فرج( بن قرة )فروة أو أيب فروة(، وهو مهملبن إسحاق، وهو مهمل
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 وبعض هذه األسامء مشرتك مع سند احلديث يف التهذيب.

، للصدوق، فهو مبتىل بجهات ضعف، حيث «معاين األخبار»أما سند احلديث يف كتاب 

ر  سندًا للرواية لكن ، كام أّن ابن عائورد فيه هشام بن عيل، وهو مهمل ك  شة الوارد يف السند ذ 

 مل ينقله لنا الصدوق، فقال: عن ابن عائشة بسنده، دون حتديد السند، فيكون اخلرب مرساًل.

وأما احلديث يف هنج البالغة، والغارات، واألخبار الطوال، وجواهر املطالب، وأنساب 

اًل بال سند، فاحلديث مل يثبت األرشاف، ورشح األخبار، ودعائم اإلسالم، فقد جاء مرس

 سندًا.

فال إشارة يف اخلطبة إىل اجلهاد االبتدائي، بل إن احلديث عن  ب ـ وأما من الناحية الداللية،

الذّل والصغار، وشمول البالء و.. قد يكون أقرب إىل الدفاعي منه إىل االبتدائي، فال يستند إىل 

 م احلرب / الفتنة.هذا احلديث هنا؛ والسّيام أّنه قد جاء يف خض

، قال: قال النبي|: ×خرب مسعدة بن صدقة، عن أيب عبد اهلل اْلرب الثالث عْش:

 .«اغزوا؛ تورثوا أبناءكم جمداً »

 وهذا احلديث:

 .ففي الرواية مسعدة بن صدقة املوثق عىل بعض النظريات أ ـ أما من الناحية السندية،

 يف احلديث عن االبتدائية سوى تعبري الغزو الذي فال مؤرّش  ب ـ وأما من الناحية الداللية،

ناقشناه سابقًا، فكّل ما يفيده احلديث ـ لغًة وعرفًا ـ أن اجلهاد يمنح األجيال واألمة العّزة 

واملجد والسؤدد، دون تعّرض لنوعيته، وال شك يف حتقيق اجلهاد الدفاعي هلذه املعاين، فال 

يس يف مقام البيان من هذه اجلهات، ويؤّيد ذلك أّن يكشف احلديث عن وجود جهاد  غريه، ول

 «.اغزوا»بدل  ،«هاجروا تورثوا..»هذا احلديث ورد يف بعض املصادر: 
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إّن اهلل أعطى »، قال: ×مرسلة أبان بن عثامن، عن أيب عبد اهلل اْلرب الرابع عْش:

يه فيها حممدًا| رشائع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ـ إىل أن قال ـ ثم افرتض عل

 .«الصالة.. واجلهاد يف سبيل اهلل.. وأعطاه اجلزية وأرس املرشكني وفداهم..

 وهذا احلديث:

 فجهة الضعف فيه هي اإلرسال يف مصادره كاّفة. أ ـ أّما من الناحية السندية،

فأقصاه ثبوت وجوب اجلهاد، نعم، قد يتصّور أن إعطاء  ب ـ وأما من الناحية الداللية،

زية معناه ترشيع اجلهاد االبتدائي، إالّ أن ذلك ال دليل عليه من احلديث، الرسول| اجل

إلمكان اجتامع اجلزية مع اجلهاد الدفاعي، كام لو كانت عقوبة ملن اعتدى، أو كانت محاية بالد 

املسلمني موقوفة عىل السيطرة عىل منطقة  أهلها من أهل الكتاب، فإّن هذا مما يعّد من شؤون 

وعه ليس بالقليل أبدًا، فضاًل عاّم إذا عّممنا مفهوم اجلزية حتى لغري من يقعون الدفاع، ووق

 حتت السيطرة.

وبعبارة  شاملة: ال توجد مالزمة عقلية، وال عرفية، وال عادية، بني ترشيع نظام اجلزية وبني 

 خارج ابتدائية اجلهاد؛ الستدعاء اجلهاد الدفاعي ـ يف غري مورد  ـ السيطرة عىل بعض األرايض

الدولة اإلسالمية، كام لو كانت ختّل بأمن البالد واستقرارها، وهو يشء عقالئي وموجود يف 

 حياة احلرب والسلم بني البرش.

، يف قول اهلل عز ×خرب عمران بن عبد اهلل، عن جعفر بن حممد  اْلرب اْلامس عْش:

اِر﴾ وجل:  َن الُكفَّ ، وقد وردت «الديلم»(، قال: 123بة: )التو﴿َقاتُِلوْا الَِّذيَن َيُلوَنُكم مه

 .الرواية عينها يف املصادر السنية منقولة عن احلسن، أحد العلامء القدامى

 وهذا اخلرب:
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، كام أّن سنده يف املصادر فضعيف بجهالة عمران بن عبد اهلل أ ـ أما من الناحية السندية،

صادر السنّية فلم ترد عن معصوم حيتج بقوله؛ بل كاّفة مبتىل باإلرسال أيضًا، وأما الرواية يف امل

 هي اجتهاد ال إلزام فيه بالنسبة إلينا.

فالرواية ال تتعّرض لنوعية اجلهاد الثابت مع الديلم، هذا  ب ـ وأما من الناحية الداللية،

لم، العنوان املأخوذ يف اآلية عىل الدي× مضافًا إىل أهّنا ظاهرة يف التطبيق، أي يف تطبيق اإلمام

عليهم، « يلونكم»وإال فمن البعيد إرادة الديلم عرص نـزول اآلية، ال أقّل لعدم صدق عنوان 

فاملسلمون يف املدينة وأطرافها؛ فكيف يصدق عىل الديلم يف نواحي آسيا الوسطى أهنم من 

إلمام يلوهنم، مع الفاصل الكبري، بل من يليهم هو الروم وأمثاهلم، مما جيعل الرواية تطبيقًا من ا

لآلية عىل عرصه، حيث صارت الدولة اإلسالمية عىل ختومهم، وهلذا كانت هناك رباطات عىل 

أطراف الدولة من جهة قزوين وغريها عىل ما جاء يف بعض الروايات األخرى، ووجود هذا 

الرباط يعّزز فرضية احتامل تعّدهيم، وال أقّل نحن ال نعرف مالك تطبيق اإلمام اآلية عليهم، 

 و كفرهم أو عدواهنم؟ فال يستدّل بالرواية ـ كام اآلية ـ عىل ما نحن فيه.هل ه

ويعزز افرتاض ممارسة اإلمام للتطبيق هنا، أنه ورد يف بعض املصادر السنية الرواية عينها 

وأخرج ابن أيب حاتم وأبو الشيخ، عن »عن اإلمام الصادق، فقد قال السيوطي يف الدر املنثور: 

ه سئل عن قتال الديلم؟ فقال: قاتلوهم؛ فإهنم من الذي قال اهلل تعاىل: جعفر بن حممد، أنّ 

 .«قاتلوا الذين يلونكم من الكفار

، قال ـ يف حديث طويل ×خرب أيب عمرو الزبريي، عن أيب عبد اهلل اْلرب السادس عْش:

امء وذلك أن مجيع ما بني الس».. يبلغ عّدة صفحات، وبعد حديثه عن اجلهاد والدعوة ـ: 

واألرض هلل عز وجل ولرسوله|، وألتباعهام من املؤمنني من أهل هذه الصفة، فام كان من 

الدنيا يف أيدي املرشكني والكفار والظلمة والفّجار من أهل اخلالف لرسول اهلل| واملويل 

عن طاعتهام مما كان يف أيدهيم ظلموا فيه املؤمنني من أهل هذه الصفات، وغلبوهم عىل ما أفاء 

 عىل رسوله، فهو حقهم، أفاء اهلل عليهم ورّده إليهم، وإنام كان معنى الفيء كّل ما صار إىل اهلل

املرشكني ثم رجع مما كان غلب عليه أو فيه.. وذلك أنه ال يكون مأذونًا له يف القتال حتى يكون 
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ائط اإليامن مظلومًا، وال يكون مظلومًا حتى يكون مؤمنًا، وال يكون مؤمنًا حتى يكون قائاًم برش

التي اشرتط اهلل عز وجل عىل املؤمنني واملجاهدين، فإذا تكاملت فيه رشائط اهلل عز وجل كان 

مؤمنًا، وإذا كان مؤمنًا كان مظلومًا، وإذا كان مظلومًا كان مأذونًا له يف اجلهاد.. لكن املهاجرين 

م بام كان يف :.. كرسى وقيرص ومن كان دوهنم من قبائل العرب والعجتنيظلموا من جه

 .«أيدهيم مما كان املؤمنون أحّق به منهم..

 وهذا احلديث:

 .، والزبرييفضعيف ببكر بن صالح أ ـ أما من الناحية السندية،

 فاخلرب يرّكز عىل مفهومني أساسيني، مها: ب ـ وأما من الناحية الداللية،

ن مظلوم، وهي بذلك تلغي مفهوم إن املظلومية تنطلق من اإليامن، فاملؤم املفهوم األّول:

املظلومية بوصفه عنوانًا مستقاًل يعرب عن حالة اعتداء متعارفة، وليس أّي إيامن، بل إيامن 

 خاّص.

إن سبب مظلومية املؤمنني أن مال الدنيا وما فيها هلم، فام يف يد غريهم هلم،  املفهوم الثاين:

يكون اجلهاد االبتدائي وغريه جهاد دفاعيًا فقد ظلموا بأخذ حّقهم، فلهم القتال لذلك. وهبذا 

 الستنقاذ احلقوق.

 من هنا يسّجل عىل الرواية مالحظات:

إهّنا تسقط وجوب اجلهاد االبتدائي عن غري الصفوة من املؤمنني؛ ألّن هؤالء هم  أوالً:

 .املظلومون احلقيقيون، ال غريهم، وهذا خمالف لإلمجاع

لرواية، إالّ إذا قيل: إن عىل اآلخرين مساعدة املظلومني وهذه املالحظة وجيهة تظهر من ا

 عرب أدّلة أخرى، والسّيام مع كوهنم أهل بيت العصمة والطهارة.

إن ظاهر احلديث التسوية بني املرشكني والكفار واملخالفني، وهو معلوم البطالن من  ثانيًا:
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ء عىل حّق األّول، فال يكون الرشع، مضافًا إىل أّن معناه أن الطرف اآلخر استوىل باالعتدا

 .ابتدائياً 

واجلواب: إن الرواية تقّرر مبدأ اجلهاد، وال تتدّخل يف التفاصيل، وهؤالء مجيعًا ـ طبق 

الراوية ـ جيب اسرتداد احلّق منهم، أما متى وكيف؟ فهذا أمر  آخر، فليس يف الرواية خمالف  

إىل أن الرواية ظاهرة يف حتويل االبتدائي  للمعلوم من الرشع يف املذهب اجلعفري، هذا مضافاً 

 إىل دفاعي، فكيف فهم وجود حالة اعتداء يف البني؟!

احلديث يقّرر أن اجلهاد للصفوة لرد حّقها، مع أن اجلهاد يف اإلسالم للدعوة، ال  ثالثًا:

و أخذت إلعادة املال، مضافًا إىل أن األموال ال تؤخذ منهم دائاًم، كام يف حال الصلح، بل حتى ل

ال تعطى للصفوة، بل توزع عىل غريهم أيضًا، فهذه املفاهيم التي تقّدمها الرواية ليس هلا نظري 

 .يف باب اجلهاد، مضافًا إىل ركاكة بعض تعابري وتراكيب الرواية ملن راجعها

 واحلّق أن الرواية ـ بعد ذلك، وبعد ضعفها السندي الشديد ـ ال يعتمد عليها.

لروايات التاّمة سندًا والضعيفة، والتي ال داللة هلا إطالقًا، مثل: خرب مسعدة إىل غريها من ا

إن أبا دجانة األنصاري اعتّم يوم أحد بعاممة، وأرخى عذبة العاممة بني كتفيه حتى »بن صدقة: 

جعل يتبخرت، فقال رسول اهلل|: إّن هذه ملشية يبغضها اهلل عز جل إالّ عند القتال يف سبيل 

من قتل يف سبيل اهلل مل يعّرفه اهلل شيئًا من ×: قال أبو عبد اهلل»وخرب أيب بصري، قال:  ،«اهلل

، وخرب زيد بن عيل )الضعيف سندًا بعبد اهلل بن املنّبه(، عن أبيه، عن آبائه^، قال: «سيئاته

للشهيد سبع خصال من اهلل: أّول قطرة من دمه مغفور له كل ذنب »قال رسول اهلل|: 

قلت لرسول اهلل|: إّن نفيس حتّدثني بالسياحة وأن »، وخرب عثامن بن مظعون، قال: «و..

، وخرب الفضل بن «أحلق باجلبال، فقال: يا عثامن، ال تفعل؛ فإن سياحة أمتي الغزو واجلهاد
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واجلهاد واجب مع اإلمام العادل »يف كتابه إىل املأمون، قال: × شاذان، عن الرضا

يف مقام بيان أصل وجوب اجلهاد، ورشط ذلك باإلمام العادل، وليس يف فهو  ،«)العدل(

مقام بيان أنواع اجلهاد وأقسامه، وخرب إسامعيل بن مسلم السكوين، عن الصادق جعفر بن 

، وخرب «خيول الغزاة خيوهلم يف اجلنة»، عن أبيه، قال: قال رسول اهلل|: ×حممد

ومن خرج يف سبيل اهلل جماهدًا فله بكّل ..»عقاب األعامل للصدوق، عن رسول اهلل|: 

خطوة  سبعامئة ألف حسنة، ويمحى عنه سبعامئة ألف سيئة، ويرفع له سبعامئة ألف درجة، 

، «وكان يف ضامن اهلل بأي حتف  مات كان شهيدًا، وإن رجع رجع مغفورًا له، مستجابًا دعاؤه

األعامل أفضل؟ قال: الصالة  أّي ×: قلت أليب عبد اهلل »وخرب منصور بن حازم، قال: 

يف ÷ ، وخرب زينب بن عيل، عن فاطمة«لوقتها، وبّر الوالدين، واجلهاد يف سبيل اهلل

حيث  ،«فرض اهلل اإليامن تطهريًا من الرشك.. واجلهاد عزًا لإلسالم..»خطبتها، أهنا قالت: 

بالعّز ممّا قد يتّصور معه ارتباطه أقصاه ـ لو متّت هذه اخلطبة املشهورة سندًا ـ ربط مفهوم اجلهاد 

باجلهاد االبتدائي، إالّ أّن هذا الربط متحقق يف اجلهاد الدفاعي، فهو مظهر من مظاهر العّز، وال 

إطالق يف احلديث هنا؛ لعدم كونه يف مقام البيان من هذه الناحية، فال ي ستدل به عىل املطلوب، 

 .زرارة، وخرب ومثل هذا اخلرب خرب  أنس بن مالك

 نتائج االستناد يف اجلهاد االبتدائي إىل السّنة الشريفة
تبنّي من خالل البحث املتقّدم وتتبع نصوص السنّة الرشيفة أّنه مل يسلم خرب ـ سندًا وداللًة 

معًا ـ منها، سوى احلديث األّول من املجموعة األوىل، وفقًا لنظريات علامء أهل السنّة، وأن 

ثالثني رواية ـ غري احلديث املذكور ـ كان التام سندًا ال يتجاوز عىل من بني حوايل ست و

                                              
 .24، ح18( املصدر نفسه: 1)

 .26( املصدر نفسه، ح2)

 .27ح 19( املصدر نفسه: 3)

 .28( املصدر نفسه، ح4)

 .22، ح1، كتاب الطهارة، أبواب مقّدمة العبادات، باب22: 1( املصدر نفسه 5)

 .23ح، 23ـ  22( املصدر نفسه: 6)

 .32، ح26( املصدر نفسه: 7)



  

أحسن حال ثامين روايات، ال داللة فيها إطالقًا، فيام التام داللًة عىل أقىص تقدير أربع إىل مخس 

روايات ضعيفة السند جدًا، وفيها مضّعفون، فال تواتر يف املقام بعد حال الروايات سندًا 

الرئيس هو احلديث األول املعروف يف املجموعة األوىل، وقد ذكرنا أّنه ال دليل  وداللًة، فاخلرب

 يثبت تأسيسه لقاعدة عاّمة تأبيدية، وإّنام لسانه لسان خصوصية النبي وزمانه.

وهبذا يظهر أّنه مل يثبت عىل مستوى السنّة الرشيفة أّي دليل معترب عىل رشعية اجلهاد 

منها السنّة النبوية الفعلية، وهي حروبه وجتربته العسكرية|،  االبتدائي الدعوي، فيام يبقى

 وهو ما سوف نبحثه قريبًا بعون اهلل تعاىل.

 مرجعّية السرية اإلسالمّية يف شرعنة اجلهاد الدعويـ  ـ  

ي قصد بالسرية اإلسالمية هنا سرية النبي| واملسلمني األوائل يف جماهدة الكافرين، فإن 

 | تؤكد ابتدائية القتال، وذلك مثل:مراجعة حروب النبّي 

حيث هجم املسلمون فيها عىل املرشكني، وهم الذين فتحوا النار  أ ـ معركة بدر الكربى،

 عىل قوافل قريش يف طريقها بني مّكة والشام.

حيث هجم املسلمون فيها عىل حصون اليهود البعيدة جدًا عن معاقل  ب ـ معركة خيرب،

ة املنورة، ومل يشّن اليهود فيها أّي هجوم عىل ديار املسلمني وأراضيهم، املسلمني يف شامل املدين

 حتى يدافع املسلمون عن أنفسهم.

حيث جّهز املسلمون فيها اجليش، واجتهوا شامل اجلزيرة العربية، واألمر  ج ـ معركة مؤتة،

 .عينه جيري يف بعث أسامة بن زيد

أغار النبي| فيها عىل بني املصطلق، وهم حيث  د ـ غزوة امُلَريسيع أو بني املصطلق،

 ، وهو ما ال ينسجم مع دفاعية اجلهاد كام هو واضح.غاّرون، أي غافلون

وبعبارة شاملة: إّن متام حروب النبي| ـ ما عدا واقعتي أحد واخلندق، اللتني كان 

 .النبي| يدافع فيهام عن املدينة ـ كانت ابتدائيةً 
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فسرية املسلمني كانت قائمة عىل االبتداء بشكل أوضح من سرية  أما ما بعد العرص النبوي

النبّي نفسه، وهذا ما يشّكل دليالً جليًّا عىل رشعية ذلك، والسيام مع سكوت أهل البيت 

 النبوي وعاّمة الصحابة عن ما سّمي بعد ذلك بالفتوحات اإلسالمية.

 وقفات مع دليل السرية اإلسالمية
 ة اإلسالمية يواجه عّدة مشاكل؛ وذلك:إالّ أن االستدالل بالسْي

قد وقع خلط كبري يف حتليل مسألة اجلهاد يف السرية النبوية، فقد تصّور بعض الفقهاء  أوالً:

والباحثني ـ وكام أرشنا سابقًا ـ أّن اجلهاد الدفاعي هو التلبّس الفعيل بدفع املهاجم حاالً، ممّا 

املسلمني عملّيًا يف حالة دفعه عن احتالل جعلهم يتصّورون أّن العدو يف حالة هجوم و

أراضيهم أو إبادة شعبهم أو إفناء دينهم، واحلال أّن أحدًا من أهل العرف والعقالء واملقنّنني يف 

العامل ال يفهم هذا املعنى املحدود للدفاع، فاجلهاد املبادر إليه ضّد من حيتّل األرض ال يسّمى 

ر فيه من طرف املسلمني املحتّلة أراضيهم، بل هو دفاع عن ابتدائّيًا وإن كان بدء إطالق النا

قال: إّن هذا اجلهاد ابتدائي للدعوة، أو أنه  املسلمني، كام هي احلال اليوم يف فلسطني، وال ي 

 بمالك الكفر، بل هو دفاعي بمالك رفع العدوان وحترير األرض واإلنسان.

رب أوقع بعضهم يف أخطاء؛ فمعركة بدر وهذا الفهم اخلاطئ ملفهوم االبتداء والدفاع يف احل

، يدافع فيها املسلمون ضّد ظ لم قريش لصالح حقهم يف أمواهلم الكربى كانت حربًا دفاعية

وأراضيهم وعودهتم إىل ديارهم، فهل يقال: إن حروب الفرنسيني ضّد االحتالل األملاين يف 

ملحارب من خارج أرايض بالده التي ط رد احلرب العاملية الثانية كانت ابتدائيًة، حتى لو انطلق ا

منها ليدير املعركة ضّد املحتّل؟! وآيات القرآن واضحة الداللة عىل املوضوع. والغريب أن 

بعض املعارصين التفت إىل موضوع غزوة بدر لكنه أرّص عىل أّن الوضع الفعيل حال احلرب 
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املرشكني، األمر الذي تسّبب بحرب بدر، ويقول بأّن قريشًا كان هلا رحلتان: األوىل يف الصيف إىل 

الشام؛ والثانية يف الشتاء إىل اليمن، ومعركة بدر وقعت يف شهر رمضان من العام الثاين للهجرة، وهو 

ابق مع تاريخ الرحلة املعهودة إىل الشام، م، وهو تاريخ ال يتط624املوافق لشهر مارس/آذار من عام 
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لسيايس واالجتامعي الذي أحاط هو الذي حيّدد مقولة الدفاعية، مبتعدًا عن حتليل السياق ا

 .معركة بدر، معتربًا إياه جمّرد حتليالت

وهكذا احلال يف معركة خيرب، فإّن سببها ما فعله اليهود ـ من بني النضري وغريهم ـ من 

اخليانة ونقض العهد واالنضامم إىل عدّو املسلمني ومنارصته يف حرب األحزاب، فهل يقال: إّن 

ملجموعة، التي كادت تقيض عىل دولته برّمتها يف معركة األحزاب، كانت النبي لو حارب هذه ا

 حربه هلا ابتدائية أم دفاعًا عن كيان الدولة وأمنها؟!

وإىل ذلك نضيف معركة مؤتة، حيث اعتدي قبلها عىل دعاة املسلمني يف أطراف الشام 

للحّد من هذه  فقتلوا، وقتل سفري الرسول|، أليس هذا السياق السيايس مربرًا للرّد؛

 االعتداءات التي خترق االتفاقات املدّونة وغريها، ومتنع األمن عىل أطراف البالد؟

كيف يمكن أن يكون جتهيز جيش أسامة ابتدائيًا، والشواهد التارخيية تؤّكد ـ حتى باعرتاف 

 الطرف اآلخر ـ أن جيش الكفار كان يستعّد لرضب املسلمني يف تبوك وغريها؟

النبي أحيط علاًم   غزوة بني املصطلق، حيث تذكر النصوص التارخيية أنّ وكذا احلال يف

 بتخطيط الكافرين للهجوم، فاستبقهم إىل ذلك.

وحتى لو مل يقم دليل قاطع عىل هذه املعلومات الواردة يف مصادر التاريخ، فهي ال أقّل 

د إالّ أنه مع وجود هذه جتعل األمر حمتماًل، ومعه لو مل نستدّل هبذه احلروب عىل دفاعية اجلها

 املعلومات التارخيية ال يمكن االستدالل هبا عىل ابتدائّيته.

ليس املهم يف االبتدائية التي تقابل الدفاعّية هو من يطلق النار أوالً؟ وإّنام من خيّطط ـ  ن،إذ

 أوالً ـ لفتح رصاع، وحيمل نوايًا ضّد الطرف اآلخر؛ هلذا تعّد الرضبات االستباقية للعدوّ 

 شكاًل من أشكال الدفاع أحيانًا.

إن السرية دليل  لبّي ال إطالق فيه؛ هلذا يقترص فيه عىل القدر املتيقن، واملقدار املتيّقن  ثانيًا:

 .منها هو اجلهاد الدفاعي، أما االبتدائي فمشكوك، فال يستند إليها إلثباته

النبي|، ومعه فلامذا نفرتض وقد أورد عىل هذا الكالم بأننا ال نشك يف ابتدائية حروب 
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 .أن اجلهاد االبتدائي يندرج ضمن املشكوك، بل هو مندرج  ضمن القدر املتيّقن من السرية

وهذا اإليراد يف حمّله ملن رأى أّن شواهد التاريخ تؤّكد له االبتدائية، فاملناقشة معه ليست يف 

حلروب النبوية، وقد بّينا أّن حروب لبّية دليل السرية، بل ـ قبل ذلك ـ يف نفس تفسري ظواهر ا

النبي| كانت دفاعيًة يف الغالب، وقد أقّر بذلك بعض العلامء الكبار، مثل: صاحب تفسري 

 .املنار ـ وغريه ممّن أرشنا إليهم سابقًا ـ الذي اعتقد بأّن حروب النبي كّلها كانت دفاعيةً 

وب النبّي| والصدر األّول من إن السرية دليل  لبي، ومعه لو سّلمنا بأن حر ثالثًا:

املسلمني كانت حروبًا ابتدائية فنحن نحتمل احتامالً معقوالً أن تكون رشعية اجلهاد االبتدائي 

 الذي قاموا به منطلقًة من أحد عاملني أو جمموعهام:

السياسة التوّسعية التي كانت مهيمنًة عىل أّية دولة ذات مرشوع يف تلك الفرتة جتعل ـ  1

رفًا سائدًا يف هذا الن وع من احلروب متعارفًا، متامًا كام قيل يف ظاهرة االسرتقاق، حيث كان ع 

احلروب آنذاك فجاء اإلسالم وأمىض هذا العرف عىل قانون املعاملة باملثل، فاحتامل إعامل 

ا عرفًا سائدًا من األعراف الدولية آنذاك ـ وارد .  النبي| هذه السياسة ـ كوهن 

إذ ثّمة احتامل وجيه أيضًا يف أن يكون ترشيع اجلهاد االبتدائي تلك الفرتة وهو األهم؛  ـ 2

راجعًا إىل أن الديانة اإلسالمية كانت ديانة فتية صغرية يف منطقة ال متثل عصب احلياة يف العامل، 

وحيث أريد هلذا الدين أن ينترش، وال تسمح الدول األخرى بنرشه، وحتى ال يموت يف مهده، 

ة التوّسع العسكري؛ لتحقيق التكوين األّويل املحمي للدولة اإلسالمية بحيث اختذت سياس

يؤمن عليها، فمرحلة االنطالق لتكوين أّمة قد تستدعي سياسًة ختتلف عن مرحلة التبلور 

واالستقرار، فلعّل سياسة التوّسع انطلقت من هذه الناحية، والسيام بعد ضّم عدم وجود 

 نرش اإلسالم دون ممارسة القّوة عىل الدولة األخرى.حرّيات دينية آنذاك تسمح ب

 لدينا عن هذه الصورة، لكنها ذات احتامل معقول، وحيث ال يفرّس العمل   اً وال برهان قاطع

ه، بل هو دليل صامت، يبقى دليل السرية هنا مشوبًا بيشء من اإلمجال، مما ي عجزنا عن نفس  

 االستناد إليه.
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 والزعماءإىل امللوك  |رسائل الرسول

تشّكل رسائل الرسول| التي أرسلها يف النصف الثاين من العقد اهلجري األّول إىل 

امللوك والزعامء يف اجلزيرة العربية وخارجها مستندًا إلثبات ذهنّية التوّسع يف اإلسالم؛ وذلك 

، «أسلم تسلم»أّن هذه الرسائل واملكاتيب كانت قد احتوت عىل الربط بني اإلسالم والسالمة، 

وهذا معناه أّن الرسول| كان يعلن احلرب عىل الكافرين عندما ال يسلمون، وأهّنم إذا مل 

م بينه وبينهم؛ نرشًا للحق وتقويًة للدين.  يسلموا فسوف يكون السيف هو احل ك 

 ظاهرة الكتب النبوية تستدعي رصدها، وبدراستنا هلا وجدناها عىل أنواع:

حتِو أكثر من الدعوة إىل اإلسالم، وأّنه إذا أسلم هذا الزعيم الرسائل والكتب التي مل  األّول:

 أو ذاك فقد سلم، نذكر عىل سبيل املثال:

بسم اهلل الرمحن الرحيم، من حممد »حيث جاء فيه:  إىل كّسى ملك الفرس، |أ ـ كتابه

 رسول اهلل إىل كرسى عظيم الفرس، سالم عىل من اتبع اهلدى وآمن باهلل ورسوله، وشهد أن ال

إله إال اهلل وأين رسول اهلل إىل الناس كافة، لينذر من كان حيًّا، أسلم تسلم، فإن أبيت فعليك 

 .«إثم املجوس

بسم اهلل الرمحن الرحيم، من حممد بن عبد اهلل » إىل املقوقس عظيم القبط: |ب ـ كتابه

بدعاية اإلسالم،  إىل املقوقس عظيم القبط، سالم عىل من اتبع اهلدى، أّما بعد فإيّن أدعوك

أسلم تسلم، يؤتك اهلل أجرك مّرتني، فإن توّليت فإّنام عليك إثم القبط، ويا أهل الكتاب تعالوا 

إىل كلمة سواء بيننا وبينكم أن ال نعبد إال اهلل وال نرشك به شيئًا وال يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا 

 .«من دون اهلل فإن توّلوا فقولوا اشهدوا بأّنا مسلمون

بسم اهلل الرمحن الرحيم، من حممد بن عبد اهلل » إىل قيرص ملك الروم: |ج ـ كتابه

ورسوله، إىل هرقل عظيم الروم، سالم عىل من اتبع اهلدى، أّما بعد، فإيّن أدعوك بدعاية 

اإلسالم، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك اهلل أجرك مّرتني، فإن توّليت فإّنام عليك إثم األريسني 

ويا أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم أن ال نعبد إال اهلل وال نرشك )األريسيني(، 
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 .«به شيئًا وال يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا من دون اهلل فإن توّلوا فقولوا اشهدوا بأّنا مسلمون

بسم اهلل الرمحن الرحيم، من حممد رسول اهلل إىل » إىل النجايش األّول:| د ـ كتابه

األصحم ملك احلبشة، سالم عليك، فإين أمحد إليك اهلل امللك القدوس املؤمن  النجايش

املهيمن، وأشهد أّن عيسى ابن مريم روح اهلل وكلمته ألقاها إىل مريم البتول الطيبة احلصينة، 

فحملت بعيسى، فخلقه من روحه ونفخه كام خلق آدم بيده ونفخه، وإيّن أدعوك إىل اهلل وحده 

ملواالة عىل طاعته، وأن تّتبعني فتؤمن يب وبالذي جاءين؛ فإين رسول اهلل، وقد ال رشيك له، وا

بعثت إليكم ابن عّمي جعفرًا ومعه نفر من املسلمني، فإذا جاؤوك فأقّر، ودع التجرّب، وإين 

أدعوك وجنودك إىل اهلل عز وجل، وقد بّلغت ونصحت، فاقبلوا، والسالم عىل من اتبع 

 .«اهلدى

هذا كتاب من النبي إىل النجايش عظيم احلبشة، سالم » إىل النجايش الثاين: | هـ ـ كتابه

عىل من اتبع اهلدى وآمن باهلل ورسوله، وشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، مل يتخذ 

رسوله، فأسلم  ]أنا[صاحبة وال ولدًا، وأّن حممدًا عبده ورسوله، وأدعوك بدعاية اهلل، فإين 

الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم أن ال نعبد إال اهلل وال نرشك به شيئًا  تسلم، يا أهل

وال يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا من دون اهلل فإن توّلوا فقولوا اشهدوا بأّنا مسلمون، فإن أبيت 

 .«فعليك إثم النصارى من قومك

، وإىل اهلرمزان عامل ، وبكر بن وائلومثل هذه الكتب كتبه| إىل ابن أيب شمر

 .كرسى

هذا النوع من الكتب ال يفيد يف إثبات يشء هنا؛ ألهّنا كتب دعوة إىل اإلسالم، وليس فيها 
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أّي حديث عن احلرب أو اجلزية أو غري ذلك، ويعزز هذا األمر بكتاب النبي إىل النجايّش 

، بحيث ال يوجد أّي احتامل األّول عظيم احلبشة، فإّن هذا الكتاب قد أرسله النبي قبل اهلجرة

يف أن يكون اهلدف منه شيئًا آخر غري اجلانب الدعوي؛ لعدم اإلذن بالقتال يف ذلك احلني، أي 

عند هجرة جعفر بن أيب طالب وأصحابه إىل احلبشة، مع ب عد احتامل أن يكون مراده السالمة 

 فيام بعد ـ أي بعد أكثر من عرش سنني ـ حني سنصبح أقوياء.

الواردة يف هذه الكتب، فال داللة واضحة فيها عىل السالمة « أسلم تسلم»مجلة وأّما 

الدنيوية من احلرب والقتل، بحيث هيّدد النبي بشّن احلرب عىل تقدير عدم اإلسالم، فكيف 

كان يمكن للنبّي أن يرسل رسائل هبذه القّوة بعد اهلجرة إىل كّل هذه الدول وهيّددها بأّنه سوف 

عليها لو مل تسلم؟! وهل كان بمقدوره ذلك حقًا؟! ولو أراد ذلك فلامذا مل يرسل يشّن حروبًا 

الكتب بالتدريج حيث يمكنه خوض مثل هذه احلروب؟ علاًم أّن هناك خالفًا بني املؤّرخني يف 

: إّن ذلك كان يف السنة السادسة للهجرة؛ وعىل قول آخر:  تاريخ إرسال هذه الكتب؛ فعىل قول 

، وهذه الفرتات ال تصلح ألن لسنة السابعة؛ وعىل قول: إّنه كان بعد احلديبيّةإّنه كان يف ا

هيّدد النبّي فيها باحلروب مع دول عظمى عىل خمتلف أطراف العامل، بل لو وقع ذلك بعد صلح 

احلديبية لكان األنسب ـ بحسب السياسة العاّمة التي انتهجها املسلمون آنذاك يف فرتة الصلح ـ 

 اهلدف دعويًا فقط، وليس فيه جانب عسكري.أن يكون 

والذي هيّون اخلطب أّن هذه اجلملة تعني ـ يف املقدار املؤّكد من داللتها ـ أّنك باإلسالم 

تسلم من النار وغضب العزيز اجلبار، وإن مل تفعل ذلك فسوف تتحّمل عصيان قومك؛ ألنك 

 مل تدعهم إىل الدين، ومل تسمح هلم بذلك.

املخيلة اإلسالمية هذه الصورة العكسية عن هذا املعنى هو تصّور أّن هذه والذي وضع يف 

الكتب هي كتب فتوحات، مع أّنه ال دليل عىل ذلك من ظاهر اللفظ، وليس هناك إطالق يف 

 هذا النص كام هو واضح.

وال يستهان بقيمة هذه الكتب عىل املستوى الدعوي، فقد تركت بعض التأثري عىل هؤالء 

شعوهبم، فبعضهم مل يستجب، مثل: كرسى، لكّن بعضهم اآلخر استجاب ـ ولو الزعامء و

                                              
 .31ـ  30: 1( انظر: األمحدي، مكاتيب الرسول 1)



  

بشكل جزئي ـ حسب ما تورده املصادر التارخيية، حيث أسلم ضغاطر أسقف الروم علنًا بعد 

قراءته هلذا الكتاب، وكان من تعليقات املقوقس بعض ما فيه إنصاف للنبي وتأثر إجيايب 

ساوى للكتاب وأسلم، وكذلك ملوك محري ونجران، بدعوته، وقد استجاب املنذر ملك 

 .وبعض عاّمل فارس يف البحرين، وغري ذلك من التأثري

إذًا فهذا النوع من الرسائل غري واضح يف داللة نّصه عىل البعد العسكري يف القضيّة، 

 وكذلك بحسب سياقه التارخيي والعقالين.

احلرب أو اجلزية أو الذّمة أو األمان، وهي الرسائل والكتب التي احتوت حديثًا عن  الثاين:

 عديدة، نذكر منها:

من حممد رسول »وقد جاء كالتايل:  أ ـ كتابه إىل كّسى بن هرمزد، بحسب بعض املصادر،

اهلل إىل كرسى بن هرمزد، أما بعد، فأسلم تسلم، وإال فْاذ ن بحرب من اهلل ورسوله، والسالم 

 .«عىل من اتبع اهلدى

من حممد رسول اهلل إىل كرسى عظيم فارس أن » إىل كّسى عظيم فارس أيضًا:ب ـ كتابه 

 .«أسلم تسلم، من شهد شهادتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فله ذّمة اهلل وذمة رسوله

بسم اهلل الرمحن » هـ( ـ:207ج ـ رسالته إىل املقوقس صاحب مرص ـ حسب نقل الواقدي )

صىل اهلل عليه وسلم ـ إىل صاحب مرص. أما بعد، فإّن اهلل أرسلني الرحيم، من عند رسول اهلل ـ 

رسوالً وأنزل عيّل كتابًا قرآنًا مبينًا، وأمرين باإلنذار واإلعذار ومقاتلة الكفار، حتى يدينوا 

بديني ويدخل الناس فيه، وقد دعوتك إىل اإلقرار بوحدانية اهلل تعاىل، فإن أنت فعلت سعدت، 

 .«والسالم وإن أنت أبيت شقيت.

وقد تناقش هذه الرسائل بأّن الرسالة التي أرسلت إىل كرسى عظيم الفرس نقلت يف أغلب 

املصادر التارخيية بالشكل الذي نقلناه سابقًا خاليًة من اجلزية والذّمة وما أشبه ذلك، وقد تفّرد 

يوجد اخلطيب البغدادي تارًة؛ وابن شهرآشوب أخرى، بنقل هذا النص، ويف املصدرين 
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هـ( 463هـ(، ويف سند اخلطيب البغدادي )588إرسال؛ فال سند يف مناقب ابن شهرآشوب )

إرسال يف آخره عن بعض املشيخة، فتتعنّي الرواية األشهر يف مثل هذه احلال؛ الستبعاد أن 

يكون النبي قد أرسل رسالة هتديد إىل كرسى؛ وسبب ذلك أّن هذه الرسالة إما بعثت قبل 

زية يف العام التاسع من اهلجرة أو بعد ذلك، فإذا أخذنا باالحتامل األّول كان بعيدًا؛ نزول آية اجل

ألن ظروف النبي| مل تكن تسمح بوضع من هذا القبيل يف أن هيّدد إمرباطوريات، مثل: 

الفرس، والروم، وغريمها، وأّما إذا اخرتنا االحتامل الثاين فهو وإن كان ممكنًا إال أّن املذكور يف 

تاريخ أّن ملك الفرس تويف قبل العام التاسع من اهلجرة، فهذه النصوص يشوهبا التباس، كام ال

الشيخ عيل األمحدي امليانجي، الذي عّلق أيضًا يف هذا املجال أملح إىل هذا األمر العالمة املتتبع 

 هـ(، بأّن عادة النبي جرت عىل الدعوة664عىل ما ذكره بعضهم، مثل: السيد ابن طاووس )

ْوا طالبهم باجلزية يف رسائله للملوك، بأّن مثل هذه الرسائل مل تصل إلينا  .إىل اإلسالم، فإن أ ب 

كام أّن الرسالة إىل مقوقس مرص التي نقلها الواقدي ـ مع خمالفتها لسائر الرسائل املنقولة ـ 

د منه إىل احلادثة؛ غري تاّمة السند؛ ألهّنا منقولة عن أيب إسحاق صاحب املغازي، ومل يذكر السن

مضافًا لضعف سند الواقدي بإمهال عبد الواحد بن عوف؛ إذ مل يذكره أحد يف مصادر الرجال، 

 ال الشيعية وال السنّية.

 لكن احلّق أّن الدراسة املوضوعية املستوعبة تضعنا أمام ثالث حقائق تارخيية:

يفيض إىل العثور عىل عدد من  إّن التتبع يف كتب التاريخ واحلديث والسرية احلقيقة األوىل:

الرسائل النبوية الواضحة يف أّنه لو مل يسلموا حلقتهم اجلزية أو فليأذنوا باحلرب القادمة عليهم، 

مثل: رسالته إىل كل من: أهل عامن، وملك الياممة، واملنذر بن ساوى، ورفاعة بن زيد 

ل ايلة، وأسقف نجران، اجلذامي، وجيفر وعبد ابني اجللندي، وحينة بن رؤبة ورسوات أه

 وزمل بن عمرو بن عذرة، وأشباههم.

والذي الحظته من تتبّع الرسائل ومطالعتها رسالًة رسالًة أن هذا اجلّو كان موجودًا يف 

رسائل النبي إىل أهل اجلزيرة العربية وأطرافها من القبائل والتجّمعات الصغرية، أّما امللوك يف 

ذلك فلم حتِو الرسائل املوّجهة إليهم مثل هذا اللون من  احلبشة ومرص والروم والفرس وغري
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 اخلطاب.

إّن رسائل النبي| إىل امللوك والزعامء خارج اجلزيرة العربية ال حتوي  احلقيقة الثانية:

 خطابًا من هذا النوع، بل هي رسائل دعوية بامتياز.

بية مل تكن حتوي أيضًا هذا إّن بعض الرسائل املوّجهة إىل داخل اجلزيرة العر احلقيقة الثالثة:

اللون من اخلطاب، وهي كثرية، بل كان خطاهبا يشبه خطاب تلك الرسائل املوّجهة للملوك 

 الكبار.

 أمام هذه املعطيات الثالثة نقّدم تفسْيات هلا، أمّهها:

أن يكون األصل هو وجوب اجلهاد الدعوي، لكن مل حتِو رسائل النبي  التفسْي األّول:

 الزعامء الداخليني مثل هذا اخلطاب؛ ملصالح وقتية. للملوك ولبعض

أن يكون اجلهاد الدعوي مرشوعًا، وليس بواجب، ويكون أمره بيد احلاكم،  التفسْي الثاين:

والنبي| رأى رضورة ممارسة اخلطاب اجلهادي الدعوي مع بعض الفئات دون بعض؛ 

 بوصفه حاكاًم للمجتمع اإلسالمي.

ون هناك جهاد ابتدائي دعوي يف اإلسالم أساسًا، وإّنام ضّمن أن ال يك التفسْي الثالث:

النبي| بعض رسائله هذا اللون من اخلطاب ملصالح وقتّية فرضتها الرضورات؛ ألّنه كان 

يريد بناء الدولة اإلسالمية القادرة عىل االستمرار؛ فقد علم أّنه ال يمكن بناء دولة مستقّرة يف 

رة، فالبّد من توحيد هذه القبائل يف اجلزيرة العربية كي تتكّون منها مناخ القبائل العربية املتناث

دولة تقدر عىل االستمرار، هلذا احتوت رسائله لبعض من يف الداخل هذا اللون من التعاطي؛ 

تأمينًا لبناء الدولة الفتّية، ونحن نعرف أّن العقل القبيل كان يوشك عىل اإلطاحة بالدولة حتى 

حات اإلسالمية الكربى التي حصلت يف عهد اخللفاء األوائل، وتناحر بعد كّل هذه الفتو

املسلمون يف حروب قد يعود الكثري منها إىل النزعات القبلية مع األسف الشديد، فإذا كانت 

هذه هي احلال بعد بناء الدولة اإلسالمية العظمى فامذا كان سيكون عليه الوضع لو أّن النبي 

 وبقعًا متناثرة من أجزاء اجلزيرة العربية؟! ترك املدينة املنّورة فقط

وهذا يعني أّن العنوان الثانوي والرضورة الطارئة هي التي فرضت استخدام القّوة استثنائيًا 

ضّد هؤالء، ونحن نعرف أّن أكثرهم مل حياربه النبي|؛ ألّنه خضع له؛ فإما أسلم نتيجة هذه 

 دولة القوّية.الرسائل؛ أو دفع اجلزية وظّل خاضعًا لنفوذ ال



  

والذي حصل أّن املسلمني من الصحابة تصّوروا أّن األصل يف سنّة النبّي وسريته هو 

احلرب مع غري املسلم، فوّسعوا دائرة هذه التجربة النبوية، معتقدين أّن املفرتض هو هذا، 

هـ( عند حديثه عن العالقات 1394وأستعري هنا تعبريًا استخدمه الشيخ حممد أبو زهرة )

دولية يف اإلسالم، حيث اعترب أّن املسلمني أخذوا مثل هذه املقوالت من الواقع، ومل ال

 ، وهذا يعني أهّنم التبس عليهم األمر يف تفسري التجربة النبوّية.يأخذوها من النصوص

وأمام هذه االحتامالت يصعب اجلزم برتجيح احتامل عىل آخر؛ ألّن علامء أصول الفقه 

ل دليل صامت، والفعل النبوي هنا غري واضح بالنسبة إلينا من حيث يعتقدون بأّن العم

منطلقاته ودوافعه وحدود حركته| لو كتبت له احلياة األطول، وهبذا ال يمكننا االستناد 

، ال إىل هذه التجربة النبوية لالستدالل هبا عىل رشعية اجلهاد االبتدائي بوصفه حكاًم أولياً 

 الزمنية، فضالً عن أن تكون التجربة النبوية دليالً عىل الوجوب.حكومّيًا يرجع فيه للمصالح 

 من الفتوحات اإلسالمية ^موقف أهل البيت

ما تقّدم كان ـ كّله ـ برصف النظر عن االعتقاد الشيعي بإمامة أهل البيت النبوي، وأّما إذا 

مية خارج إطار أضفنا هذا االعتقاد فسوف نرى أّن اخللفاء األوائل مارسوا الفتوحات اإلسال

اجلزيرة العربية، وذلك بمرأى من أهل البيت النبوي، ومل نجد انتقادًا يسّجله أهل البيت عىل 

عمل اخللفاء يف هذا املوضوع، بل امللفت أهّنم كان يشريون وينصحون اخللفاء يف بعض 

ابة املناسبات، فهذا دليل واضح وحاسم عىل رشعية اجلهاد االبتدائي، وأّن ما فهمه الصح

 واملسلمون األوائل من التجربة النبوية كان صحيحًا.

ويشهد لذلك أّن اإلمام عليًّا كان يتحّدث عن أّن اخلليفة الثاين كان يشاوره يف مهاّمت 

ـ يف حوار اإلمام عيل مع رأس اليهود ـ × األمور، ففي رواية جابر اجلعفي، عن أيب جعفر

القائم بعد صاحبه كان يشاورين يف موارد األمور، وأما الرابعة يا أخا اليهود، فإّن »جاء: 

فيصدرها عن أمري، ويناظرين يف غوامضها، فيمضيها عن رأيي، ال أعلم أحدًا ـ وال يعلمه 

أتته منيته عىل فجأة  ]أن[أصحايب ـ يناظره يف ذلك غريي، وال يطمع يف األمر بعده سواي، فلام 
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والتنسيق بينهام، فال حيتمل أّن موضوعًا مثل فهي تدّل عىل كامل التشاور  ،«بال مرض..

 الفتوحات ال خيضع هلذا اإلطار العام الذي حتّدث عنه اإلمام عيل.

يضاف إىل ذلك ما ورد عن اإلمام عيل من تقديمه النصائح للخليفة الثاين، مثل قوله له 

هل هذا الدين بإعزاز قد توّكل اهلل أل»عندما كان عازمًا عىل غزو الروم ـ كام جاء يف الرواية ـ: 

احلوزة، وسرت العورة. والذي نرصهم، وهم قليل ال ينترصون، ومنعهم، وهم قليل ال 

يمتنعون، حيٌّ ال يموت. إنك متى ترِسْ إىل هذا العدو بنفسك، فتلقهم بشخصك، فتنكب، ال 

 تكن للمسلمني كانفة دون أقىص بالدهم. ليس بعدك مرجع يرجعون إليه. فابعث إليهم رجالً 

حمربًا، واحفز معه أهل البالء والنصيحة، فإن أظهر اهلل فذاك ما حتب، وإن تكن األخرى كنت 

 .«ردءًا للناس ومثابة للمسلمني

إّن هذا األمر مل »وعندما استشاره عمر بن اخلطاب يف الشخوص لقتال الفرس بنفسه، قال: 

ظهره، وجنده الذي أعده وأمده، يكن نرصه وال خذالنه بكثرة وال قلة، وهو دين اهلل الذي أ

حتى بلغ ما بلغ، وطلع حيث طلع. ونحن عىل موعود من اهلل، واهلل منجز وعده، ونارص 

جنده. ومكان القيم باألمر مكان النظام من اخلرز جيمعه ويضّمه، فإن انقطع النظام تفّرق 

فهم كثريون باإلسالم،  وذهب، ثم مل جيتمع بحذافريه أبدًا. والعرب اليوم ـ وإن كانوا قلياًل ـ

وعزيزون باالجتامع، فكن قطبًا، واستدر الرحى بالعرب، وأصلهم دونك نار احلرب، فإنك 

إن شخصت من هذه األرض انتقضت عليك العرب من أطرافها وأقطارها، حتى يكون ما 

: هذا تدع وراءك من العورات أهّم إليك مما بني يديك. إّن األعاجم إن ينظروا إليك غدًا يقولوا

أصل العرب، فإذا قطعتموه اسرتحتم، فيكون ذلك أشّد لكلبهم عليك وطمعهم فيك. فأما ما 

ذكرت من مسري القوم إىل قتال املسلمني فإّن اهلل سبحانه هو أكره ملسريهم منك، وهو أقدر عىل 

نا نقاتل تغيري ما يكره. وأما ما ذكرت من عددهم فإّنا مل نكن نقاتل يف ما مىض بالكثرة، وإنام ك

 .«بالنرص واملعونة

ولست أريد هنا أن أعّلق عىل هذه النصوص التي ينصح فيها اإلمام عيل بن أيب طالب 
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اخلليفة عمر بن اخلطاب يف قضايا متّس إدارة عملية اجلهاد؛ ألهّنا قابلة للجدل التارخيي جدًا، 

وجمّرد ورودها يف هنج البالغة فهي حمدودة للغاية، وال سند هلا أساسًا حتى جيري تقييم سندها، 

 ال يصّححها كام هو واضح، فال يمكن الوثوق بصدورها. 

وأّما رواية جابر اجلعفي املتقّدمة فهي ضعيفة السند جدًا، كام أقّر بذلك غري واحد  من 

عن فعل اخللفاء ربام يكون لعدم وجود مصلحة يف × العلامء، كام أّن سكوت اإلمام عيل

ملوضوع ـ كغريه من املوضوعات ـ وفق العقيدة الشيعية، وكذلك احلال يف النقاش حول هذا ا

جري اإلمام عيل يف أرض العراق بسنّة من كان قبله؛ فإّن عدم القدرة عىل تغيري بعض العادات 

واألعراف قبله ـ كبعض العبادات ـ يشهد عىل أّن تغيري سنن مالية هبذه السعة قد يكون صعبًا 

 جدًا.

هـ(، وظاهر السيد اخلوئي 1361عب اجلزم ـ وفاقًا للمحقق اإلصفهاين )من هنا قد يص

ـ برضا أهل البيت عن الفتوحات اإلسالمية هبذه الطريقة، فربام كان هلم رأي  هـ(1413)

 آخر.

لكّن الصحيح عكس ذلك، ال لألدّلة السابقة التي يمكن النقاش فيها مجيعًا؛ وإّنام ألّن 

ْعل اًم من معامل جتربة اخلليفة الثاين عمر بن اخلطاب، موضوعًا هبذه اخلطورة و األمهية، ويشّكل م 

لو مل يكن حمّل الرضا والقبول من أهل البيت إىل زمان اإلمام العسكري ـ وباألخص بعد 

اإلمام عيل، الذي ربام يقال بأّن له ظروفه اخلاّصة ـ لتّم انتقاده جدًا؛ فقد تتبّع الشيعة كل 

ألوائل وخلفاء بني أمية والعباس، وروايات املثالب كثرية عندهم، وهذا معلم عثرات اخللفاء ا

تارخيي كبري يفتخر به املسلمون من غري الشيعة بحّق هؤالء اخللفاء الكبار، فكيف مل تترّسب ـ 

حتى يف الداخل الشيعي اخلاّص ـ أّية رواية، ولو ضعيفة السند، تنتقد هذه التجربة، أو تشري إىل 

اسرتاتيجيًا وقع فيها؟! إّن هذا يرشف بنا عىل الوثوق بأهّنم ما كانوا يرون هذه  أّن خطأ

الفتوحات مرفوضة، ويدعم ذلك بسائر الشواهد التي ذكرت، وإن كانت يف نفسها قد تقبل 

النقاش عىل مستوى اإلثبات التارخيي واملدلول، مثل ما تقّدم، ومثل مشاركة خواّص اإلمام 

  عهد اخللفاء األوائل.يف الفتوحات يف× عيل
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فرضا أهل البيت النبوي عن الفتوحات التي قام هبا اخللفاء األوائل يمكن دعوى 

االطمئنان به، لكن غاية ما يفيد يف استنتاج املوقف الفقهي أّن اخلليفة آنذاك كان يمكنه إذا رأى 

ن الثقافة العاّمة مصلحًة أن يقوم بفعل اجلهاد االبتدائي نتيجة رضورات، ومن املمكن أن تكو

آنذاك ترشد إىل رضورة القيام بتوسعة جغرافية لنطاق الدولة اإلسالمية الفتّية؛ إذ هبذا يصبح 

اإلسالم دينًا عامليًا حممّيًا من التعّرض لالندثار بسقوطه يف جغرافية صغرية، وغري حمدود ببقعة 

مرحلة االنطالق والتأسيس جغرافية ال متثل موقعًا إسرتاتيجيًا يف حياة البرش، فرضورات 

 تستدعي سياسة من هذا النوع يف عامل كانت هذه هي نظمه.

ولعّل ما يعّزز مثل هذه االحتامالت ما مال إليه بعض املسترشقني من أّن اجلزيرة العربية 

كانت تشهد قبيل ظهور اإلسالم ظاهرة تصّحر، وأن هذه الظاهرة هي التي دفعت املسلمني 

ات خارج نطاق جزيرة العرب، فإذا صّح هذا التحليل، الذي ب ني عىل للتفكري يف الفتوح

النظرية اجلغرافية حول اجلزيرة العربية، والتي طرحها العامل هوغو فنكلري، واستفاد منها 

املسترشق اإليطايل ليوين كاتياين، يف تفسري ظهور اإلسالم ـ برصف النظر عن صّحة مقوالته ـ 

منية يمكن أن يكون قويًا لصالح التفسري التارخيي لظاهرة فإّن احتامل الرضورات الز

 الفتوحات دون التفسري النّّص الديني الرصف.

عليها، وإّنام هي احتامل منطقي  والذي يدفعنا ملثل هذه الفرضيات، التي ال دليل حاسامً 

فتوح يمكن فرضه، أّننا نتعامل مع أفعال تارًة؛ ومع سكوت عن أفعال تارًة أخرى، والفعل م

عىل احتامالت، وإذا كان أحدها هو املنرصف ألذهاننا فألّن الثقافة الفقهية السائدة قد أنست 

به؛ نتيجة اشتهار القول باجلهاد االبتدائي، وإال فال دافع لتلك االحتامالت إال بإقامة الدليل 

ي بالعنوان عىل نفي مجيعها، كي يتعنّي تفسري الفعل أو السكوت عنه بفريضة اجلهاد االبتدائ

 األّويل.

ونتيجة الكالم حول دليل السرية النبوية واإلسالمية ورسائل النبي| وكتبه أهّنا عىل 

أبعد تقدير تؤّكد اجلهاد االبتدائي تارخييًا، لكنّها ال تستدعيه فقهّيًا بوصفه حكاًم أوليًا يف 

روف أّن نظام املهم الرشيعة، وإّنام هو حكم قابل للترشيع الزمني نتيجة رضورات، ومن املع

واألهم ونظام الرضورات جيريان يف الرشيعة اإلسالمية بمختلف أحكامها تقريبًا، وليس هنا 

 فقط.



  

 االستناد إىل اإلمجاع اإلسالمي إلثبات اجلهاد االبتدائيـ  ـ  
ي ستند إلثبات اجلهاد االبتدائي ـ بعد الكتاب والسنّة ـ إىل دليل اإلمجاع، عىل أساس اتفاق 

، وأّن مقاتلة الكافرين فقهاء املذاهب والفرق اإلسالمّية عىل رشعية هذا اجلهاد ووجوبه

بمالك الكفر، ال فقط بمالك الدفاع ورّد العدوان، وكلامت الفقهاء يف هذا املجال كثرية، وال 

سعة. داعي الستعراضها، فاإلمجاع املحّصل واملنقول تاّمان، وال أقّل من الشهرة الفتوائية الوا

وحيث يكون اإلمجاع دلياًل كاشفًا عن املوقف الرشعي فإّن هذا اإلمجاع القوّي جّدًا هنا يغدو 

 كذلك تلقائيًّا.

 وقفات نقدية مع دليل اإلمجاع
 لكن هذا اإلمجاع قابٌل للمناقشة، وذلك:

ال إن ذهاب مشهور الفقهاء إىل ما قيل أمر  ال يصّح إنكاره، إالّ أن بعض الفقهاء  أوالً:

وضوح لكلامهتم يف ما يعطي داللًة عىل مثل هذا اجلهاد، وإنام يتحّدثون عن أصل وجوب 

هـ( يف 381اجلهاد، دون إشارة إىل نوعّيته، وعىل سبيل املثال: نالحظ نّص الشيخ الصدوق )

اجلهاد فريضة واجبة من اهلل عز وجل عىل خلقه، بالنفس »، حيث يقول: «اهلداية»كتاب 

ام  عادل؛ فمن مل يقدر عىل اجلهاد معه بالنفس واملال فليخرج بامله من جياهد عنه، واملال، مع إم

ومن مل يقدر عىل املال، وكان قويًا ليست له عّلة متنعه، فعليه أن جياهد بنفسه، واجلهاد عىل 

أربعة أوجه ـ وساق رواية فضيل بن عياض املتقّدمة ـ، وقد روي أن الكاّد عىل عياله من حالل 

سن التبّعل، وروي أّن احلج جهاد كّل كامل جاهد يف سبيل اهلل، وروي أّن جهاد املرأة ح 

، وهبذا انتهى كتاب اجلهاد عنده، فأّية داللة  يف هذا الكتاب عىل اجلهاد االبتدائي، «ضعيف

مع احتامل كون مراده هو خصوص الدفاعي؟! والكلامت التي من هذا القبيل ليست بالنادرة، 

 ند القدماء.والسيام ع

هذا كّله مع الغّض عام ذكرناه مطلع البحث من ذهاب بعضهم إىل إنكار وجوب غري 

 اجلهاد الدفاعي.
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إّنه لو انعقد اإلمجاع صغرويًا فهو معلوم املدركية أو مطمأّن هبا، وال أقّل من احتامل  ثانيًا:

ظاهر بعض الروايات كام  كونه مدركيًا، حيث اآليات الداّلة أو القريبة الداللة موجودة، وكذا

 أسلفنا، ومعه كيف يكون إمجاعًا كاشفًا عن احلكم الرشعي؟!

لو است دل بالشهرة فاجلواب أوضح، وهو أنه ال حجية للشهرة الفتوائية يف حّد نفسها  ثالثًا:

ـ كام قّرر يف علم أصول الفقه ـ إالّ إذا حّصلت يقينًا، وهو صعب  هنا، والسيام بعد رسيان 

املدركية إىل الشهرة أيضًا؛ ألن املدركية لو أسقطت كاشفية اإلمجاع فهي مسقطة مسألة 

 لكاشفية الشهرة بطريق  أوىل، بعد عدم كون الشهرة دليالً تعبّديًا بنفسه.

فاإلنصاف أن االستدالل باإلمجاع أو الشهرة يف مثل هذا الباب الوفري باألدّلة يف غري حمّله. 

 ييد.نعم، هو حسن  من باب التأ

 اعتماد دليل العقل يف تشريع جهاد الدعوةـ  ـ  

إّن تطهري األرض من الكفر أمر  حسن، وكذلك نرش التوحيد والعدل، وحيث يتوقف 

 حتقيق ذلك عىل اجلهاد االبتدائي فيكون حسنًا، بل واجبًا.

 يظهر هذا الدليل يف كلامت العديد من الباحثني، ضمن صياغات خمتلفة، وإن مل يطرحوه

 بوصفه دلياًل اجتهاديًا.

سنها، بل وجوهبا، إنام الكالم  إالّ أّن هذا الوجه وأمثاله واضح الدفع، فالغاية ال شك يف ح 

يف الوسيلة، ورشعية الغاية ال ترّبر رشعية الوسيلة دائاًم، والسيام أّن الوسيلة فيها قتل  ودم 

 املعلوم أن تنتهي بمئات تها بعض املسلمني أيضًا، كام أّنه من غريوحروب يذهب ضحيّ 

 السنني، فمثل هذه الوسيلة يصعب القول بأّن الغاية ترّبرها.

ه من غري املعلوم أّن اهلل يريد إبادة غري اإلسالم من العامل؛ وذلك بدليل يضاف إىل ذلك أنّ 

 القبول القرآين بنظام الذّمة، فال ينبغي االستعجال يف رسم صورة الغاية املنشودة قبل مراجعة

 املصادر االجتهادية األخرى، فهذا الوجه ضعيف  أيضًا.

 خالصة واستنتاجنظرّية وجوب اجلهاد االبتدائي، 

وهبذا يتّم الكالم يف أدّلة رشعية ووجوب اجلهاد االبتدائي، وقد تبنّي أهّنا ال تنهض إلثبات 



  

ال حيصل لنا  هذا اجلهاد بالعنوان األّويل بشكل حاسم؛ حيث إّنه بعد مراجعة جممل الوقفات

اطمئنان ووثوق بترشيع هذا اجلهاد. نعم، توجد له بعض الشواهد اجلديرة، التي ينبغي 

وضعها أمام أدّلة نفي هذا اجلهاد، وإجراء مقارنات ومقاربات بني أدّلة النظريتني، وقد توّصلنا 

يث ابن عمر هناك إىل أّن بعض األدّلة األقوى للجهاد االبتدائي، مثل: إطالق آية اجلزية وحد

املشهور، وسرية املسلمني بعد النبي|، والسيام مع ضّم سكوت أهل البيت، ال تنهض 

، ال سيام بعد وجود نصوص ملواجهة أدّلة نفي اجلهاد االبتدائي من نصوص الكتاب والسنّة

 .قرآنية قوّية عىل نفي هذا النوع من اجلهاد

واحلرب إّما دفاعّية باملعنى الذي  فاألصل يف العالقات الدولية يف اإلسالم هو السلم،

رشحناه للدفاعية؛ أو اضطرارية، تفرضها ظروف طارئة يرجع فيها إىل قيادة الدولة اإلسالمية 

 الْشعية. واَّلل العامل.

 سساأل، دراسة يف األصول ونظرّية حظر اجلهاد الدعويـ  

ة موضوع يلتقي من نحاول يف هذه الدراسة ـ بعون اهلل ـ معاجلاستكامالً للبحث، سوف 

جهة بمسألة احلريات الدينية، ومن جهة ثانية بقضية اجلهاد يف الفقه اإلسالمي، أال وهو 

موضوع اجلهاد االبتدائي الدعوي الذي تقوم به الدولة اإلسالمية من دون سابق عدوان من 

لدين قبل الطرف اآلخر، هادفًة بذلك إخضاع غري املسلمني هلا أو قهرهم عىل الدخول يف ا

اإلسالمي وإال تعّرضوا للقتل واهلالك، فإذا مل يكونوا من أهل الكتاب مل يروا مع عدم اإلسالم 

إال املوت، وأّما إذا كانوا منهم فإّن أمامهم ثالثة خيارات: اإلسالم أو اخلضوع لنظام الذّمة 

 ودفع اجلزية، فإن رفضوا االثنني فاملوت واهلالك.

ا املعروفة والسائدة يف املوروث الفقهي اإلسالمي عاّمة، وهي وتوجد هنا نظرّيتان: إحدامه

التي تتحّدث عن رشعّية هذا اجلهاد، بل وجوبه ضمن حتديد زمني وضعت جدولته هناك، 

ونظرية أخرى تذهب إىل حظر هذا اجلهاد ومنعه واعتباره غري رشعي وفاقدًا لألساس املرّبر له 

 يف النصوص الدينية.

بتحليل النظرية األوىل، وتفكيك مستنداهتا ومرّبراهتا العقلية والنقلية،  حتى اآلنوقد قمنا 

وفقًا ألصول االجتهاد اإلسالمي السائد، وتوّصلنا هناك إىل عدم توّفر دليل حاسم ومقنع عىل 



  

 نظرية رشعّية هذا اجلهاد أو وجوبه هبذه الطريقة.

عّية اجلهاد االبتدائي(، والتي التعّرض للنظرية الثانية )عدم رش اآلنمن هنا، سوف نحاول 

تتخذ يف بعض األحيان من نصوص احلريات الدينية أساسًا لقيامة تصّورها، لكن دون أن 

يكون موضوع احلرّيات الدينية هو حمّل قراءتنا هنا بالتفصيل؛ ألّننا لن نقرتب منه إال بمقدار 

مرتبطًا ـ مثالً ـ بمسألة الرّدة اقرتاب موضوعة اجلهاد االبتدائي منه، ومن ثم لن يكون حديثنا 

 وحّد االرتداد.

 السياق التارخيي حلظر اجلهاد الدعوي وتأسيس احلريات الدينية

مل تطرح هذه النظرية بشكل واضح ورصيح يف الوسطني: الشيعي والسنّي، سوى يف 

القرنني األخريين، وقد قّدمت يف هذا املجال بعض اآلراء واألفكار، وكان من أبرز 

صّيات الشيعية التي عاجلت هذا املوضوع لتختار عدم وجود اجلهاد االبتدائي يف الرشيعة الشخ

اإلسالمية العالمتان املغفور هلام: الشيخ حممد مهدي شمس الدين يف كتابه )جهاد األّمة(، 

والسيد حممد حسني فضل اهلل يف )كتاب اجلهاد(، وكذلك املغفور له الشيخ نعمة اهلل صاحلي 

ي يف كتابه )جهاد در إسالم/اجلهاد يف اإلسالم(. أما عىل صعيد أهل السنّة فقد تّم نجف آباد

تداول أسامء بعض الشخصيات كذلك، مثل الشيخ حممد سعيد رمضان البوطي رمحه اهلل، 

وبعض كلامت الشيخ حممود شلتوت، والدكتور حممد عبد اهلل دراز، وعيل عيل منصور، 

ييل وغريهم، وقد تعّرضت بعض كتابات هذه الشخصيات وبعض كلامت الدكتور وهبة الزح

للنقد، السيام منها الشيخ البوطي، ممّا ال هيّمنا التعّرض له هنا؛ نظرًا خلروج دراستنا هذه عن 

 معاجلة السياق التارخيي.

 نوعية املستند الشرعي لنظرية حظر جهاد الدعوة

نافني لرشعّية االجتهاد الدعوي إمكانّية من اجليّل أّنه ال يوجد لدى أنصار احلرية الدينية ال

لالستناد إىل أّي إمجاع إسالمي أو مذهبي؛ ألّنه ال توجد معطيات تارخيية لصالح نفي هذا 

اجلهاد، إن مل نقل بأهّنا متيل لصالح اشتهار االعرتاف به يف املوروث اإلسالمي، وهذا أمر  

 واضح.



  

تناد إىل السرية اإلسالمّية أو الفعل النبوي؛ ألّن كام أّنه ال توجد إمكانية هلم أيضًا يف االس

السرية والفعل ـ من حيث كوهنام دلياًل لبيًا ـ ال ينفيان رشعية اجلهاد االبتدائي، بل غاية ما 

يثبتان أّن النبي مل يامرس هذا النوع من اجلهاد يف حياته أو أّن املسلمني مل يفعلوه أيضًا، وعدم 

 رشعيّة بالرضورة ما مل تقّدم شواهد معّينة.الفعل ال يدّل عىل عدم ال

وانطالقًا من استبعاد مقوالت السرية والفعل واإلمجاع والشهرة وأمثال ذلك، وجدنا أّن 

الفريق املنارص للحرية الدينية ورفض اجلهاد الدعوي قد رّكز نظره عىل الكتاب الكريم 

يف املرحلة الثانية، وتقديم مرّبرات  بالدرجة األوىل، وعىل حتليل أساسيات املفاهيم اإلسالمية

عقلّية يف الدرجة الثالثة، إىل جانب اهتاممه النقدي بتفنيد املرّبرات التي قّدمها أنصار اجلهاد 

 فيام تقّدم.الدعوي، ممّا تعّرضنا له 

 تأسيس األصل وبلورة املبدأ )حماولة العالمة مشس الدين(

ا السؤال: ما هو األصل يف هذا املوضوع؟ لكن قبل كّل يشء، البّد من اإلجابة عن هذ

 وهل هناك من أصل أو قاعدة أو مستند قبيل ي رجع إليه يف موضوعة اجلهاد االبتدائي؟

يذهب العالمة الشيخ حممد مهدي شمس الدين إىل وجود أصل عقالئي مسّلم يف باب 

 تنّجز التكاليف، مرّكب من أمرين:

له اإلنسان املكّلف، وهذا األمر كام جيري يف وصول التكليف بنحو  يعق األمر األّول:

املسائل العملية، بأن يعرف املكّلف احلكم ويلتفت إليه حتى يتنّجز عليه، كذلك جيري يف 

املسائل العقائدية، بأن حتصل له قناعة باألمر العقائدي وتصديق بمضمونه، وإال فمجّرد 

 ي.التعبري اللفظي احلاكي عن هذا األمر العقائدي ال يكف

القدرة عىل الفعل والرتك، وهذا ما يستدعي أن يكون املتعّلق اختياريًا، نظرًا  األمر الثاين:

للرتابط الشديد ـ كام برهن يف علم الكالم اإلسالمي ـ بني القدرة واملشيئة، وهنا إذا كان األمر 

شاء مل يفعل، من املسائل العملية فإّن معنى االختيار أن يكون املكّلف بحيث إن شاء فعل وإن 

وأما إذا كان من العقائديات فالبّد أن يكون بحيث حصلت املقّدمات املوجبة للقناعة به، فال 

يمكن االقتناع بأمر  عقائدي دون حصول الربهان يف نفس املكّلف بام يؤّدي إىل حصول العلم 

يِنِ عنده، ويرشد إىل هذا األمر قوله تعاىل: ﴿  (.256ة: ﴾ )البقرال إِْكَراَه يِف الده



  

وطبقًا هلذين األمرين، نحّلل اجلهاد االبتدائي فنقول: إنه إما أن يراد به محل الكافرين عىل 

اعتقاد اإلسالم والعمل بأحكامه، أو يقصد من ورائه جمّرد إخضاعهم لسلطان اإلسالم 

 السيايس وصريورهتم حتت حكم اإلسالم ويد املسلمني.

البطالن، إذ هو ـ ما مل يقم دليل يقنع الكافرين ـ خمالف   فإذا أريد منه األّول، فهو واضح أ ـ

لألصل األويل يف باب التكاليف؛ إذ اإليامن دون اعتقاد وقناعة أمر  غري مقدور ـ كام تقّدم ـ كام 

 أّن اإللزام العميل دون اختيار إجلاء  ال يتحّقق االمتثال معه.

 وأما إذا أريد الثاين، فهو: ب ـ

 كلامهتم من أّن هذا اجلهاد إّنام هو للدعوة من حيث املبدأ. خالف رصيح أوالً:

خالف ظواهر اآليات الداّلة عىل أّن هدف اجلهاد هو الدفاع ورّد األذى ال  وثانيًا:

 اإلخضاع.

إنه خيالف كالم الفقهاء أنفسهم، حيث مل يقبلوا من غري الكتابيني جمّرد اإلخضاع،  وثالثًا:

 لقتل.بل خرّيوهم بني اإلسالم وا

 من هنا يالحظ أن آيات القرآن يف جمال الدعوة تنقسم إىل قسمني:

َا النَّاُس ما دّل عىل أهنا ال تكون سوى بالرشح والبيان، نحو قوله تعاىل:  أحدمها: ﴿ُقْل َيا َأُّيُّ

َتِدي لِنَْفِسِه َوَمن َض  اَم َُّيْ ُكْم َفَمِن اْهَتَدى َفإِنَّ به قُّ ِمن رَّ اَم َيِضلُّ َعَليَْها َوَما َأَناْ َقْد َجاءُكُم احْلَ لَّ َفإِنَّ

 .(، وغريه من اآليات108﴾ )يونس: َعَليُْكم بَِوكِيلٍ 

ما دّل عىل عدم كون استعامل القّوة ووسائل اإلكراه من أدوات الدعوة، وإنام اهلدف  ثانيهام:

َسنَِة اْدُع إىِِل َسبِيِل َربه النبوّي كان الدعوة باحلسنى، نحو قوله تعاىل: ﴿ ْكَمِة َوامْلَْوِعَظِة احْلَ َك بِاحْلِ

م بِالَّتِي ِهَي َأْحَسنُ   .(، وغريه من اآليات125﴾ )النحل: َوَجاِدهْلُ

هذا هو اإلطار واألصل الذي ي رجع إليه يف مسألة اجلهاد االبتدائي وفقًا لنظرّية العالمة 

 .، وهو يستدعي رفض اجلهاد االبتدائي بمعنييهشمس الدين
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 تعليقات نقدّية على حماولة العالمة مشس الدين )التأسيس املختار للمبدأ(

 ويمكن لنا إبداء جمموعة من التعليقات عىل ما قّدمة العالمة شمس الدين، نكتفي بأمّهها:

ظ األصل بمعنييه هنا، أي الدليل أو املرجع األّويل  التعليق األّول: كان ي فرتض أن ي الح 

، واألصل العميل الذي ي رجع إليه «كالعمومات الفوقانية»رشيعيّة العليا العام والنصوص الت

حال فقدان الدليل، والذي يبدو أّن األصل هبذه الصيغة التي قّدمها شمس الدين مقترص  عىل 

 الناحية األوىل، دون الثانية.

اءة عن وعليه، فالذي يمكن أن يكون مرجعًا عمليًا عند فقدان األدّلة هنا هو أصالة الرب

وجوب اجلهاد االبتدائي، فاملفروض أّننا نشك يف وجوبه، واألصل الرشعي أو العقيل 

 والرشعي معًا هو عدم الوجوب.

هذا عىل مستوى الوجوب، وأما عىل مستوى الرشعية، فاألصل هو عدم والية أحد  عىل 

ع عدم ملكية الكافر أحد وعدم نفوذ ترّصفاته يف أمواله ونفسه وعرضه وما يتعّلق به، فام مل يدّ 

ليشء أو عدم احرتام نفسه وملكّيته ليشء ما، فاألصل عدم نفوذ ترّصفاتنا يف نفسه وأمواله، 

ومن الواضح أّن مقولة اجلهاد االبتدائي من أبرز مصاديق التدّخل يف هذا املجال، فاألصل 

 عدم نفوذ ترّصف املسلمني هذا.

ا عىل مستوى جواز الفعل ذ الترّصف، وأمّ هذا عىل مستوى الوالية واحلكم الوضعي ونفو

العسكري ـ أو غريه من العقوبات الدنيوّية عىل تقدير الكفر ـ من احلكم التكليفي، فاألصل 

 اجلواز عندهم؛ لعدم دليل  عىل احلرمة.

لكن ذكر الشيخ حمسن كديور أصاًل مقاباًل أسامه أصل الرباءة من العقوبة الدنيوية عىل 

 وأّن أي فعل عقايب مثل احلدود أو غريها حيتاج إىل دليل.، تقدير الكفر

 ويبدو يل أّن كال األصلني غْي صحيح:

فألّنه متفّرع عىل أصالة حرمة النفس واملال يف الطرف اآلخر، فلو ثبتت  أ ـ أّما أصل اجلواز،

عرّب عن ة؛ ألّن الفعل حينئذ  سوف ياحلرمة املذكورة كان مقتىض القاعدة هو احلرمة التكليفيّ 

                                              
( انظر: حمسن كديور، حرّية الدين والعقيدة يف اإلسالم، مطالعة فقهّية، ترمجة: عيل الوردي، دراسة 1)

 .104: 1منشورة يف كتاب: العنف واحلريات الدينية 



  

ترّصف عدواين يف حّق الطرف اآلخر الذي ثبتت احلرمة لنفسه وماله وعرضه، وهو ظلم  

مشمول حلرمة الترّصف يف الغري بدون إذنه. وهذا يعني أّن املسألة هي مسألة حدود حرمة 

ْسلِم أو يعاهد أو خيضع لنظام الذمّ  ة الغري، فإذا بنى الفقيه عىل أصل عدم حرمة اإلنسان ما مل ي 

صّح االستناد هنا، أّما إذا بنى عىل ما هو الصحيح الذي تعّرضنا له يف حمّله من أصل حرمة 

اإلنسان، فيكون مقتىض القاعدة هنا هو حرمة الترّصف والعقاب يف حّق غري املسلم ما مل يقم 

. نعم، ل و دليل خاّص؛ ألّن أصالة الرباءة ستكون حمكومة ألصل احلرمة الثابت بالدليل حينئذ 

 شّك يف حرمة اإلنسان من األّول كان أصل عدم احلرمة هو املحّكم.

الذي حتّدث عنه كديور، فهو ناظر إىل الطرف  ب ـ وأّما أصل الرباءة من العقوبة الدنيوية

الذي ينزل فيه العقاب أو تعلن ضّده احلرب، فنقول: هو برئ من أّي هتمة توجب عقابًا، لكّن 

مغايرة ألصل الرباءة عن احلكم التكليفي الذي نجريه يف احلقيقة يف  هذه الرباءة القانونية هنا

حّق الطرف الذي يريد إنزال العقاب بالكافر، أو إعالن احلرب عليه، ولو نفعت أصالة الرباءة 

من العقوبة ألفادت يف جمال حّد الرّدة، لكنّها ال تفيد يف جمال اجلهاد وفرض الدين؛ لعدم كوهنام 

ت كام هو واضح، فال يكون يف مقابل أصل الرباءة عن فعل الطرف املهاجم من باب العقوبا

 للكافر أّي أصل معارض، ما مل نقل بحرمة أصل اإلنسان كام تقّدم.

ال شك يف توّقف تنّجز التكليف عىل وصوله للعبد، كام تّم تبيني هذا األمر  التعليق الثاين:

وط العامة للتكليف االختيار، وعليه فإذا أريد يف علم أصول الفقه، كام ال شك يف أّن من الرش

من اجلهاد االبتدائي ـ أو بعض أنواعه ـ فرض اإلسالم بالقّوة باملعنى العقائدي لإلسالم، فهو 

خالف األصول العامة املقّررة يف أصول الفقه ويف الفقه اإلسالمي، إالّ أّن الفقهاء ال يذهبون 

وة، فهذا التفسري جلهاد الدعوة تفسري  غري فقهي، إىل فرض اإلسالم العقائدي بجهاد الدع

وجيب أن نفهم طريقة تعامل الفقهاء مع هذا املوضوع، لنحّلل أساسيات تفكريهم، حيث 

يقصدون من التخيري بني اإلسالم والقتل، اإلسالم الصوري الظاهري ال اإلسالم القلبي 

ريقة ال حتّصل إيامنًا بالشهادتني، بل احلقيقي، وإال فال يكاد خيفى عليهم أّن القّوة هبذه الط

حتّصل شخصًا يلفظ الشهادتني ولو مل يؤمن هبام، عىل أن يسري يف ظاهر حياته ـ ولو مضطّرًا ـ 

ضمن احلّد األدنى من ظاهر سرية املسلمني، فليست الرؤية الفقهية رؤيًة عقائدية، بل هتدف 

هاد االبتدائي: إّن هذين األصلني التعامل مع ظواهر األمور، وهلذا قد يقول أنصار اجل



  

املذكورين، ومها: أصل ربط التنّجز بالوصول أو أصالة االختيار، ال يمّسان جهاد الدعوة؛ 

لعدم فرض اإليامن العقدي الوجداين فيه، هذا بعيدًا عن أّي ظهورات ألدلة أخرى، وبقاًء مع 

 أساس هذين األصلني.

الدين؛ ألّن اإلكراه عليه كام ي فهم يف سياق  وال يمنع ذلك من صدق عنوان اإلكراه عىل

اإلكراه عىل أمر  قلبي، كذلك يمكن يف اللغة العربية أن ي فهم يف سياق اإلكراه عىل الشكل 

الظاهري لاللتزام هبذا الدين واالنتامء له واالندماج يف اجتامعه السيايس، ويشهد لذلك قوله 

َح بِاْلُكْفِر َمن َكَفَر بِاَّللِّ ِمن َبْعِد إتعاىل:  ن رَشَ ياَمنِِه إاِلَّ َمْن ُأْكِرَه َوَقْلُبُه ُمْطَمئِنٌّ بِاإِلياَمِن َوَلكِن مَّ

ْم َعَذاٌب َعظِيمٌ  َن اَّللِّ َوهَلُ (، فإّن ذكر اإلكراه مع 106)النحل:   َصْدًرا َفَعَليِْهْم َغَضٌب مه

يفهم منه أّن اإلكراه كان عىل الكفر،  اطمئنان القلب باإليامن بعد ذكره الكفر باهلل بعد اإليامن،

ورغم أّنه مل يكن هناك كفر  قلبي برصيح اآلية الكريمة إال أهّنا مع ذلك عرّبت باإلكراه، ممّا 

 يشهد لصّحة التعبري باإلكراه عىل الدين يف غري جمال الفعل القلبي الباطني.

حرصه هبا تسمية  متأّخرة، وأّن إّن تسمية اجلهاد االبتدائي بجهاد الدعوة والتعليق الثالث: 

الفقهاء املسلمني مل يطلقوا عليه تسميات من هذا النوع، فحتى لو فرضنا أّن هذا اجلهاد مل 

ينسجم ـ يف بعض أشكاله ـ مع الدعوة، فال يصّح إبطال هذه األشكال لذلك؛ لعدم إحراز 

لف الدعوة إدراجه حتت هذا العنوان دائاًم، فالنقض عىل إخضاع الكافرين يف هذ ا اجلهاد بأّنه خ 

إّنام هو نقض  عىل مفرّسي هذا اجلهاد بجهاد الدعوة حرصًا هبا، ال عىل اآليات والروايات التي 

 استندوا إليها.

من هنا يظهر أّن االعتامد عىل اآليات التي تتحّدث عن الدعوة باحلسنى وعدم اإلكراه ال 

نه للدعوة ال غري، فإذا جعلناه متعّدد األغراض ـ يصّح هنا إالّ بناًء عىل تفسري هذا اجلهاد بأ

ومنها الدعوة ـ مل يصّح الركون إىل هذه اآليات للتوّصل إىل يشء أسايس يف موضوعنا، إذ ليس 

من البعيد أن يقال بعدم وجود دليل عىل أّن الدعوة للدين هي املالك الرئيس املبارش هلذا 

  للمرشوع الدعوي.اجلهاد، وإّنام هو سيطرة قد تشّكل متهيداً 

 نظرية عدم شرعية اجلهاد االبتدائي، األدّلة والشواهد

يطرح الرافضون هلذا النوع من اجلهاد جمموعًة من األدّلة التي يرون فيها سّدًا منيعًا أمام 



  

 منح الرشعيّة له، وأّهم ما قّدموه يف هذا املجال أو يمكن أن يقّدموه ما ييل:

 ـ شواهد النصوص الدينية 

ّمة جمموعات نصيّة قرآنية يمكن أن تشّكل مستندًا لرفض فكرة اجلهاد االبتدائي، وقد ث

تبلغ يف جمموع كلامت الباحثني يف هذا املوضوع سبع أو ثامين جمموعات، لكنّنا نتجاهل هنا ما 

 نعتقد أّنه واضح يف ابتعاده عن املوضوع، ونقترص عىل النصوص املحتملة حّقًا، وهي:

 اد االبتدائي ونصوص رفع القتال عند عدم االعتداءـ اجله ـ  

من أبرز أدّلة رفض اجلهاد االبتدائي النصوص القرآنية الداّلة عىل رفع اإللزام بالقتال أو 

قاتل الطرف اآلخر، فهذه املجموعة من اآليات تريد أن ترفع  إثبات اإللزام بعدمه عندما ال ي 

لهم الطرف اآلخر، بل يف بعضها ما يدّل عىل أّنه ال وجوب القتال عن املسلمني عندما ال يقات

جيوز قتاهلم يف هذه احلال، ونلفت إىل أننا ال نريد هنا ذكر اآليات التي تدّل أقىص ما تدّل عىل 

اجلهاد الدفاعي، فهذه ال تدل عىل االبتدائي وال تنفيه، إنام املقصود هنا ما دّل ـ رصاحًة أو 

 ـ عىل نفي وجود يشء اسمه اجلهاد االبتدائي.ظهورًا باملنطوق أو املفهوم 

 وعىل أية حال، فأبرز هذه اآليات هو:

ن ِدَياِرُكْم َأن ﴿ أ ـ قوله تعاىل: يِن َومَلْ خُيِْرُجوُكم مه اَل َينَْهاُكُم اَّللَُّ َعِن الَِّذيَن مَلْ ُيَقاتُِلوُكْم يِف الده

وُهْم َوُتْقِسُطوا إَِليِْهْم إِنَّ اَّللََّ  يِن َترَبُّ اَم َينَْهاُكُم اَّللَُّ َعِن الَِّذيَن َقاَتُلوُكْم يِف الده  َُيِبُّ امْلُْقِسطنَِي * إِنَّ

ْم َفُأْوَلئَِك ُهُم  ن ِدَياِرُكْم َوَظاَهُروا َعىَل إِْخَراِجُكْم َأن َتَولَّْوُهْم َوَمن َيَتَوهلَُّ َوَأْخَرُجوُكم مه

 (.9ـ  8)املمتحنة:  ﴾الظَّاملُِونَ 

اآلية الكريمة ترفع وجوب اجلهاد ـ عىل تقديره ـ ضّد من ال حيارب املسلمني وال فهذه 

يسعى إلضعافهم، بل هي ترى الرّب هلم والقسط، وهو ما جيعل رفع النهي هنا بمثابة الوجوب؛ 

إذ ال معنى لرفع النهي عن القسط سوى وجوبه، فإن القسط ـ وهو العدل ـ واجب، فاآلية 

يث ال موجب للجهاد لزم التعامل معهم بالعدل والقسط، فإذا كان اجلهاد تريد القول: إّنه ح

االبتدائي واجبًا، وهو األصل يف عالقة غري املسلمني مع املسلمني، فكيف يمكن تفسري هذه 

 اآلية الكريمة؟! بل كيف يمكن فهم اجلواز فيها؟!



  

ة بنصوص سورة ومن املمكن أن يقال: إّن هذه اآلية وما قارهبا يف املضمون منسوخ

 .براءة

أرشنا له سابقًا من عدم ثبوت النسخ من جهة، مضافًا إىل أننا قد توّصلنا يف  ماواجلواب ما 

آيات سورة براءة إىل عدم داللتها عىل اجلهاد االبتدائي أساسًا. وقد حاول العالمة الطباطبائي 

ذه اآلية الكريمة، من حيث إّن رّد مقولة النسخ هنا بالتاميز بني موضوعي اآليات يف براءة وه

اآليات هناك جارية  يف أهل احلرب، فيام هذه جارية يف أهل الذّمة واملعاهدين وأمثاهلم، فال 

، وهو كالم تابع فيه ـ إمجاالً ـ ما قاله الفخر ترابط بني املوضوعني حتى نفرتض النسخ

املعاهدين وأمثاهلم يشملون ـ من ، ويتناسق مع ما توّصلنا إليه هناك، بعد فرض أّن الرازي

حيث العنوان ـ مطلق من مل حيارب، وإال فاختصاص اآلية الكريمة هنا باملعاهدين بمعنى 

الذين وقعت اتفاقية منصوصة بينهم وبني املسلمني ال دليل عليه؛ ألّن موضوع اآلية هو عدم 

 احلرب ال توقيع املعاهدة.

َلَم َفاَم َجَعَل اَّللُّ َلُكْم .. َفإِِن اْعتََزلُ ﴿ب ـ قوله تعاىل:  وُكْم َفَلْم ُيَقاتُِلوُكْم َوَأْلَقْوْا إَِلْيُكُم السَّ

َوْا إىَِل الْ  ِفْتنِِة َعَلْيِهْم َسبِيالً * َسَتِجُدوَن آَخِريَن ُيِريُدوَن َأن َيْأَمنُوُكْم َوَيْأَمنُوْا َقْوَمُهْم ُكلَّ َما ُردُّ

 ْ َوْا َأْيِدَُّيُْم َفُخُذوُهْم َواْقُتُلوُهْم َحْيُث ُأْركُِسوْا فِيَِها َفإِن ملَّ َلَم َوَيُكفُّ َيْعَتِزُلوُكْم َوُيْلُقوْا إَِلْيُكُم السَّ

بِينًا  (.91ـ  90)النساء:  ﴾ثِِقْفُتُموُهْم َوُأْوَلئُِكْم َجَعْلنَا َلُكْم َعَليِْهْم ُسْلَطاًنا مُّ

للمؤمنني يف قتال غريهم إنام هو اعتداء وهذه اآلية الرشيفة ظاهرة يف أّن السبيل الثابت 

الغري وعدم رغبته يف هتدئة الوضع، وإال فإذا مل يصدر منه أمر  من هذا النوع فال سبيل 

للمؤمنني عليه، فلو كان اجلهاد االبتدائي مرشوعًا مطلقًا، فام معنى نفي السبيل هنا مع أّن 

 السبيل ثابت  إىل يوم القيامة؟!

، فيام تدّل السابقة عىل رفع اإللزام، وامتياز هذه اآلية  عن سابقتها أّن ظهورها يف النهي قويٌّ

مع احتامل ظهورها فيام هو أزيد، كام أملحنا، فتكون هذه اآلية معارضًة ـ بوضوح ـ ملا دّل عىل 

                                              
 .450: 9، و153: 3؛ والطربيس، جممع البيان 287: 3( انظر: الطويس، التبيان 1)

 .234: 19( الطباطبائي، امليزان 2)

 .304ـ  303: 29( انظر: التفسري الكبري 3)



  

 الوجوب يف هذه احلال، ومسألة النسخ بآيات سورة الرباءة وغريها تقّدم جوابه.

ِميُع الَْعلِيُم * َوإِ قوله سبحانه: ج ـ  ُه ُهَو السَّ ْل َعىَل اَّللِّ إِنَّ ا َوَتَوكَّ ْلِم َفاْجنَْح هَلَ ن َجنَُحوْا لِلسَّ

ِه َوبِامْلُْؤِمننِيَ  َدَك بِنرَْصِ ـ  61)األنفال:  َوإِن ُيِريُدوْا َأن خَيَْدُعوَك َفإِنَّ َحْسَبَك اَّللُّ ُهَو الَِّذَي َأيَّ

62.) 

كريمة يفيد أّنه إذا تأّكدنا من ميل الطرف اآلخر للسالم ورفع احلرب املعطى يف هذه اآلية ال

واالعتداء لزم عىل املؤمنني اإلجابة لذلك، مع األخذ بعني االعتبار موضوع اخلديعة، ولو كان 

اجلهاد االبتدائي ثابتًا مل يكن معنى لإللزام باملساملة عندما يميل إليها الطرف اآلخر مطلقًا، كام 

بل وجب قتاله حتى لو تأّكدنا من إرصاره عىل الّسلم، وهلذا حّرم غري واحد  من هو واضح، 

الفقهاء أن تزيد مّدة معاهدات اهلدنة مع غري املسلمني عىل العام الواحد، وأوصلها بعضهم إىل 

 عرش سنوات، حتى لو أراد الطرف اآلخر اهلدنة ألكثر من ذلك.

 يِل اَّللِّ الَِّذيَن ُيَقاتُِلوَنُكْم َوالَ َتْعَتُدوْا إِنَّ اَّللَّ الَ َُيِبه امْلُْعَتِدينَ َوَقاتُِلوْا يِف َسبِ قوله تعاىل: د ـ 

 (.190)البقرة: 

قاتل املسلمني، ثم تنهى ـ ثانيًا ـ عن االعتداء،  تأمر هذه اآلية الكريمة ـ أوالً ـ بمقاتلة من ي 

فهم منه بوضوح أّن القتال حمصور بمن ي قاتل ، وأّن مقاتلة من ال يقاتل ت عترب اعتداًء، وهذا ما ي 

واهلل ال حيّب املعتدين، فتكون حمّرمًة، وهذا ما يلغي اجلهاد االبتدائي؛ ألّن اجلهاد االبتدائي 

قاتل، فيندرج ضمن مفهوم االعتداء الذي هنت اآلية عنه، فيكون حرامًا.  ليس قتاالً ملن ي 

 الكريمة: إالّ أّنه قد يناقش االستدالل ِبذه اآلية

قاتل  أوالً: من املمكن أن يكون املراد من النهي عن االعتداء هو جتاوز احلّد يف مقاتلة من ي 

املسلمني، كام يف مثل التمثيل بجثث قتىل الكفار أو التعذيب قبل القتل أو استخدام أساليب 

ب، غري رشعية وال أخالقية وهكذا، وليس من الرضوري أن يكون االعتداء باستئناف حر

فتكون اآلية خاّصة باجلهاد الدفاعي دون أن تدّل ـ سلبًا أو إجيابًا ـ عىل اجلهاد االبتدائي، ومع 

 الرتّدد واالحتامل يصعب الرتجيح.

راد باآلية الكريمة وجوب مقاتلة املقاتل دون غريه، أي الرجل دون املرأة والشيخ  ثانيًا: قد ي 

لزام ـ سواء يف اجلهاد االبتدائي أم الدفاعي متّسكًا الفاين والصغري و.. فتكون اآلية بصدد اإل



  

باإلطالق الوارد يف صدرها ـ بمقاتلة خصوص املقاتلني، فيكون معنى االعتداء مقاتلة غريهم 

من النساء وغريهّن، وعليه فاآلية ال تنهى عن اجلهاد االبتدائي، بل ال ختتّص ـ بمقتىض إطالق 

 .ـ باجلهاد الدفاعي أيضاً « وقاتلوا»

وعىل أّية حال، فاآليات الثالث األوىل كافية يف الداللة عىل عدم وجوب، بل عدم رشعيّة، 

شى منه عىل املسلمني، وهو ما ينفي اجلهاد االبتدائي من األساس.  مقاتلة من ال خي 

 اجلهاد االبتدائي ونصوص احلرية الدينيةـ  ـ  
التي تدّل عىل إيكال أمر اهلدى  نقصد بنصوص احلرية الدينية تلك اآليات القرآنية

والضالل إىل اإلنسان نفسه ال غري، وأّن األمر إليه إن شاء اتبع هذا الدين وإن شاء تركه، وهو 

ما يعني حرية املعتقد الذي يساوق عمليًا حرّية بيان العقيدة وإبدائها للغري، ألّن حرّية املعتقد 

، وإال فاجلانب الذايت الباطني عند اإلنسان ليس إّنام يقصد هبا قانونيًا حرية إظهاره لآلخرين

موضوعًا للبحث القانوين، وإنام هو قضية أخالقية أو فكرية، ومن الواضح أّن حرّية املعتقد يف 

يَن اإلسالم ال تعني تصويب كّل معتقد خيتاره اإلنسان، من هنا قالت اآليات القرآنية:  إِنَّ الده

َوَمن َيْبَتِغ َغْْيَ اإِلْساَلِم ِدينًا َفَلن ُيْقبََل ِمنُْه َوُهَو يِف (، و19)آل عمران:   ِعنَد اَّللِّ اإِلْساَلمُ 

ينَ  اِسِ  (.85)آل عمران:  اآلِخَرِة ِمَن اْْلَ

 من هنا، يظهر لنا جلّيًا أّن التمييز بني حرّية املعتقد وحرية التفكري ـ كام فعل بعض العلامء

ملعتقد راجعًا إىل حرّية التفكري، وأّن اإلسالم أعطى حرية التفكري ـ جاعالً بعض آيات حرية ا

لكنّه مل يعط احلرية العقدّية، يف الوقت الذي مل يقبل بفرض العقيدة.. يبدو يل هذا التمييز حاويًا 

لبعض االلتباس؛ فإّنه عندما تفرّس احلّرية الفكرية بأهّنا احلرية يف جمال استخدام مقّدمات 

، النظر والبحث ووسائلهام؛ ألّن االعتقاد أمر قهري يلحق املقّدمات حلوقًا قهرياً العقيدة من 

                                              
 .86( راجع: عبد امللك الرباك، ردود وأباطيل وشبهات حول اجلهاد: 1)

 .91ـ  90ى وحقوق برش: ( راجع: منوجهر طباطبائي مؤمتني، آزادهياى عموم2)

؛ وحممد حسن قدردان قراملكي، 252: 20( انظر: مرتىض مطهري، جمموعه آثار )املجموعة الكاملة( 3)

 .108ـ  105آزادى در فقه وحدود آن: 

 .102ـ  101( انظر: حممد حسن قدردان قراملكي، آزادى در فقه وحدود آن: 4)



  

ثم تنفى احلرية العقدّية ويرفض معها فرض العقيدة فرضًا، فإّن هذا االصطالح غري قانوين، 

وإنام هو راجع إىل التحليل الفلسفي؛ ألّن الباحث اعترب العقيدة أمرًا قهريًا راجعًا إىل عالقة 

لعلّية احلتمية بني املقّدمات والنتيجة يف الذهن، فالنتيجة عنده هي العقيدة، ومن ثم ال اختيار ا

فيها؛ ألّن أمرها قهري يأيت بتبع تبلور املقّدمات يف الذهن، عىل خالف احلال يف املقّدمات 

 نفسها فإّن االشتغال عليها أمر سلوكي حّر يمكن لإلنسان فعله ويمكن تركه.

تباس هنا هو اخللط بني االعتقاد بوصفه ظاهرة باطنية، وحرّية العقيدة بوصفها وسبب االل

ظاهرة إثباتية بيانية، وهلذا مل تقصد رشعة حقوق اإلنسان من حرية املعتقد ذلك الب عد 

 الفلسفي، وإّنام البيان واإلبداء، وهلذا أيضًا ربطت حرية العقيدة هناك بحرية البيان.

ة البيان االعتقادي يف اإلسالم فنحن نقصد أدنى معاين البيان، وعندما نتحّدث عن حريّ 

وهو إظهار الفرد أّنه يعتقد بغري اإلسالم، مقابل التفتيش واإللزام العقائدي واملنع عن إعالن 

االعتقاد، أما حرّية البيان باملعنى الواسع الشامل حلرية التجّمعات واإلعالم والصحافة 

 تلف من زاوية القوانني اإلسالمّية، ال ربط له ببحثنا هنا.واملطبوعات، فهذا موضوع خم

 وعىل أّي حال، فأهّم اآليات الكريمة التي تتداول يف سياق إثبات حرّية املعتقد، هو:

وقل احلّق من رّبكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إّنا أعتدنا للظاملني قوله تعاىل: أ ـ 

 (.29)الكهف:  نارًا..

يفة داّلة عىل أّن احلّق ـ أي اإلسالم ـ من عند اهلل تعاىل، وأّن األمر راجع  إىل فاآلية الرش

الناس أنفسهم، فإن شاؤوا اإليامن فبها ونعمت وإال فليكفروا، وعىل تقدير كفرهم مل ترش اآلية 

 إىل احلياة الدنيا وأّن هناك أثرًا سيرتّتب عىل كفرهم فيها، كّل ما يف األمر أهّنم سيواجهون

جزاءهم يف اآلخرة، األمر الذي يؤّكد أّن الكفر ال آثار دنيوية له عىل مستوى العقوبات 

 ، وهذا ما يقف عىل النقيض من مفهوم اجلهاد االبتدائي.الفقهّية

                                              
؛ وحمسن كديور، حرية الدين 237: 20وعة الكاملة( ( انظر: مرتىض مطّهري، جمموعه آثار )املجم1)

، 227: 6؛ وحسن اجلواهري، بحوث يف الفقه املعارص 108والعقيدة يف اإلسالم، مصدر سابق: 

؛ 87؛ وحممد احلسيني البهشتي، آزادى ارزش بنيادين اسالم، ضمن كتاب: رابطه دين وآزادى: 249

؛ وحمّمد تقي 261: 11، جمّلة املنهاج، العدد وأسعد السحمراين، حوار حول احلريات الشخصّية
 



  

 لكّن االستدالل ِبذه اآلية لوحدها قد يواجه بعض املشكالت:

عقوبات، السيام بعد كوهنا مكيًة؛ إذ لعّل إهّنا قد ال تشّكل دليالً يواجه أدّلة اجلهاد وال أوالً:

 العقوبات أو اإلجراءات الدنيوية املرتتبة عىل الكفر واإليامن مل تكن قد نزلت بعد.

إالّ أّن املفيد فيها هو إيكال أمر الكفر واإليامن إىل اإلنسان، وأنه هو من خيتار بني األمرين، 

صوص التي حلقتها يف النزول زمانًا ـ هلا ومن ثّم فهي يف حّد نفسها ـ وبرصف النظر عن الن

حكاية عن أّن القرآن الكريم يرّخص يف الدنيا للكافر يف أن يكفر، ويعطيه هذه املشيئة، وأّن 

 نتائج اختياره املمنوح له هذا تقع عليه يف اآلخرة ومتثل أمامه هناك.

ّيان، وقد تقّدم سابقًا أّن اجلهاد إّن اآلية جتعل احلّرية يف اإليامن والكفر، ومها أمران قلب ثانيًا:

دف منه اإليامن احلقيقي، بل اإليامن الظاهري، فيظّل اإليامن احلقيقي شأنًا  االبتدائي ال هي 

اختياريًا، فال يكون هناك أّي تناف  بني املفهوم الذي تعطينا إياه اآلية الكريمة وبني مفهوم 

 اجلهاد االبتدائي.

التفريق الذي قلناه سابقًا بني الرؤية الكالمية والرؤية  لكن جياب عن هذا الكالم بأنّ 

الفقهية ملفهوم اجلهاد االبتدائي إنام يصّح يف األمور بحسب الواقع، وهلذا ذكرنا هذه التفرقة يف 

مقام احلديث عن األصول والقواعد العقلية يف باب العهدة وحتّمل املسؤولية، أما عندما تدخل 

ى ما هو املراد من منح مشيئة املسألة باب الظهورات ال لفظية فالبّد من الرجوع إىل العرف لري 

 بني املوت واإلسالم هو بنظر العرف مفهوم  موافق  
الكفر واإليامن لإلنسان؟ فهل ختيري إنسان 

هلذه املشيئة التي يقّدمها نّص اآلية السابقة أم ال؟ وسيأيت مزيد تفصيل هلذا األمر إن شاء اهلل 

 تعاىل.

قد يناقش يف داللة هذه اآلية أيضًا بام ذكره العديد من املفرّسين وعلامء القرآنيات، بأّن  ًا:ثالث

صيغة األمر الواردة فيها ليست للطلب أو للتخيري، وإّنام هي للتهديد، متامًا مثل قوله تعاىل: 

ليكفروا بام آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون   :اآلية  (، ومن ثّم فال معنى لربط55)النحل

 .باحلّرية الدينية ومنح اختيار العقيدة

                                                                                                                     
 .143ـ  142فاضل ميبدي، دين وآزادى در تقابل يا تعامل، ضمن كتاب: رابطه دين وآزادى: 

؛ والنّحاس، 338: 6؛ وجممع البيان 36: 7، و236: 5، و18: 3( راجع ـ عىل سبيل املثال ـ: التبيان 1)
 



  

إال أّن هذا الكالم غري صحيح؛ بل هو فهم للصيغة نتيجة فهم مسب ق للمعنى نفسه، فلو 

هو التهديد أيضًا، مع أّنه واضح يف عدم إمكان ذلك،  «من شاء فليؤمن»صّح هذا لكان معنى 

أن خيرّي اهلل الناس بالكفر أو يطلبه منهم  ولعّل ما دفعهم إىل هذا األمر عدم تعّقلهم إمكان

فيجعله يف مصاف اإليامن، بام يوحي بأّن الكفر فعل  جائز، متامًا كام هي خصال الكفارات 

املخرّية، مع أّن اآلية الكريمة ال تعني ذلك، بل هي واضحة يف ترجيح اإليامن من خالل املقطع 

تقول: إذا أردتم اإليامن فلكم أن تؤمنوا ولن  الالحق منها واملتحّدث عن النار، فهي تريد أن

يكون لدينا مقابل إيامنكم هذا أّي رّد فعل  سلبي، وإذا أردتم الكفر فلكم ذلك أيضًا، ولن 

جتدوا يف مقابله إال اجلزاء األخروي، فال يرّض هذا التخيري بأّي مبدأ عقدي أو كالمي، نعم لو 

رتخيص به ثّم التوّعد بالنار، لصّح ذلك هتديدًا، كأن كانت اآلية بصدد األمر بالكفر فقط أو ال

 تقول: اكفروا وسرتون ما ال حتّبون، مع أّن هذه اآلية باخلصوص ليست كذلك.

خارجًا عن  ﴾َفَمن َشاء َفْلُيْؤِمن..﴿حاول العالمة الطباطبائي أن جيعل هذا املقطع  رابعًا:

، فمن شاء منهم أن يؤمن بعد « من رّبكمإّن احلّق »مقول القول، فيكون معنى اآلية: قل هلم: 

، فال تكون اآلية يف سياق إعالن بيان قولك ذلك له فليؤمن، فال إيامنه ينفعنا وال كفره يرّضنا

 قانوين بالتخيري ومنح احلرية العقدّية.

ولكنّني ال أعتقد أّن تغيري مساحة مقول القول مؤثرة هنا يف الداللة عىل موضوع البحث؛ 

كانت من مقول القول أم ال، فإّنه يف هناية املطاف قد حظينا بنّص قرآين يعلن التخيري، فسواء 

وإضافة أّن اإليامن ال ينفع الباري تعاىل والكفر ال يرّضه، إّنام جاءت من العالمة نفسه، وليس 

هلا يف اآلية وجود حتى ندرجها فيها، فيكون معنى اآلية ـ بعد اإلخراج عن مقول القول ـ: 

قل احلق من ربكم، فمن أراد منهم بعد قولك هذا له أن يؤمن  فله ذلك، ومن أراد أن يكفر و

 فهو حّر خمتار، لكننا سنواجهه بالعذاب يوم القيامة.

قه َفَمِن اْهَتَدى َفلِنَْفِسِه َوَمن َضلَّ َفإِنَّ قوله تعاىل: ب ـ  ا َأنَزْلنَا َعَليَْك اْلكَِتاَب لِلنَّاِس بِاحْلَ اَم إِنَّ

 (.41)الزمر:  َيِضلُّ َعَليَْها َوَما َأنَت َعَليِْهم بَِوكِيل

                                                                                                                     
 .120: 21؛ والتفسري الكبري 193ـ  192: 1ه ؛ والرسخيس، أصول الفق74: 4معاين القرآن 

 .304ـ  303: 13( الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن 1)



  

إّن هذه اآلية الرشيفة تقّرر أّن األمر يف اهلداية والضالل راجع  إىل اإلنسان نفسه، فتكون 

 .حاكيًة عن مفهوم احلرية الفكرية والدينية

ـ بأهنا ال تدل سوى عىل وقد يناقش ـ برصف النظر عن اجلملة األخرية من اآلية الكريمة 

عود نفع اهلداية ورضر الضالل عىل اإلنسان نفسه، وهذا أمر واضح صحيح، سواء كان هناك 

 جهاد ابتدائي أم مل يكن، فهي ال تقّرر مبدأ املشيئة هبذا املعنى، بل تقّرر مبدأ النفع والرّض.

ىل غريها من اآليات التي ومثل هذه اآلية ما جاء يف سورة يونس، يف اآلية املائة وثامنية، إ

 طرحت يف مسألة احلرية يف اختيار الدين.

ويبدو يل من أكثر هذه اآليات أهنا قد ال تنايف مسألة اجلهاد االبتدائي عدا اآلية األوىل يف 

اجلملة، لكنها تشّكل مدماكًا يف هذا السياق، خصوصًا وأّن مجيعها أو أغلبها مما نزل يف مّكة 

 الدنيوي باديًا يف النّص القرآين بوضوح. حيث مل يكن الترشيع

 اجلهاد االبتدائي ونصوص وظيفة النيبـ  ـ  

ي قصد هبذه النصوص تلك اآليات الداّلة عىل أّن وظيفة النبي هي اهلداية واإلبالغ وإيصال 

 احلّق، أما اإللزام به وحتقيقه خارجًا فهو أمر خارج  عن شؤونه ووظائفه.

ٌر * لَّْسَت َعَلْيِهم بُِمَصْيطٍِر * إاِلَّ َمن َتَوىلَّ َوَكَفَر * قوله تعاىل: ـ  2ـ  1 اَم َأنَت ُمَذكه ْر إِنَّ َفَذكه

ُبُه اَّللَُّ الَْعَذاَب اأْلَْكرَبَ   (.24ـ  21)الغاشية:   َفُيَعذه

سوى التذكري وأّنه ليس بمسيطر  عليهم  إّن هذه اآلية هنا ال ترى من مسؤوليات النبي

بديانته وال بمتسّلط عىل شؤوهنم ليدخل اإليامن فيهم، مما يكشف ـ بشهادة أداة  ليلزمهم

، فلو كان اجلهاد االبتدائي واجبًا ملا صّح سياق احلرص ـ أنه ليس من وظائف النبي غري ذلك

                                              
؛ ومنصورة باقري بور، 59: 23( حمسن كديور، آزادي عقيده ومذهب در اسالم، جملة آفتاب، العدد 1)

 .185: 8مبدأ نفي اإلكراه يف اإلسالم، جمّلة االجتهاد والتجديد، العدد 

؛ وحمسن كديور، حرية الدين والعقيدة يف 174انظر: وهبة الزحييل، حقوق اإلنسان يف اإلسالم:  (2)

؛ وحممد عيل أيازي، مباين حقوق برش إسالمي، ضمن كتاب حقوق برش 110اإلسالم، مصدر سابق: 

؛ وهاشم آقاجرى، صورت بندى 335؛ وحممد الشريازي، الصياغة اجلديدة: 63در جهان امروز: 

؛ وحممد حسني فضل اهلل، مناقشة 52آزادى در جامعه دينى، ضمن كتاب: رابطه دين وآزادى: مجعى 
 



  

 مثل هذه اآلية ولساهنا، كام هو واضح.

حيث إنك لست بمسيطر عليهم  إّن هذه اآلية مكية، فلعّل املراد: لكن قد يالحظ هنا أوالً:

وال متلك إلزامهم بيشء فليس أمامك سوى وظيفة التذكري والبيان دون أن يؤّدي ذلك إىل 

لفرض كون اآلية معّلقة منذ البداية عىل عدم تسّلطه عليهم ـ  ،افرتاض النسخ بآيات القتال

قائم عليه، ال لوجود وهو إخبار ال إنشاء ـ فيكون تغرّي احلكم لوجود حتّول يف موضوعه ال

النسخ. وأما االستثناء الوارد يف اآلية فهو ـ بقرينة اآلية التي حلقتها ـ منقطع ال متصل، كام 

 .رّصحوا به

لكّن هذا االحتامل لو استطاع إرباك فهمنا هلذه اآلية الكريمة، إال أّنه سوف يتالشى تدرجييًّا 

م السلطنة، بوصفه أساسًا يف املرشوع النبوي، عندما نجد أّن اآليات األخرى تؤّكد مفهوم عد

 السيام مع كون بعضها مدنّيًا.

فهم العالمة فضل اهلل والسيد كاظم احلائري من هذه اآلية السيطرة  التكوينية عىل  ثانيًا:

العقل والوجدان، وأّن هذا األمر من خمتّصات القدرة اإلهلّية، فتكون اآلية بصدد نفي سيطرته 

 .ال نفي السلطنة الظاهرية التي تكون باإلكراه عىل اعتناق دين ما ،ىل القلوبة عالتكوينيّ 

ولكّن هذا التفسري وأمثاله لآليات ربام يواجه مشكلة الفهم العريف، فإّن بعض املفرّسين ـ 

السيام العالمة الطباطبائي ـ ربط جممل اآليات التي نذكرها يف هذا البحث بالب عد الوجداين 

لباطني، معتربًا ذلك أساسًا، مع أّن العرف ال حيرص فهمه هبذه الطريقة املنبثقة من والقلبي ا

حتول التدّين إىل فعل قلبي وإخراجه عن أن يكون اندماجًا يف االجتامع الديني، فأنت تقول 

لزيد ذّكر بكرًا بام جيب عليه فعله وليس مطلوبًا منك أكثر من هذا فأنت ال متلك سلطًة عليه 

طرة، أو تقول ذّكره بالدين وليس مطلوبًا منك أكثر من هذا فلست مسّلطًا عليه، إّن هذا وال سي

الرتكيب يفهم منه القهر واإلكراه ال البعد الباطني فقط، علاًم أّن ما يذّكر به النبّي ليس 

خصوص االعتقادات، بل يشمل السلوك والترّصفات واألخالقيات أيضًا، مما يمكن أن يكون 
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ًة مدلول عميل ظاهري، وليس من أفعال القلوب فقط، فاآلية يف حمّصلتها تريد أن له مبارش

تبنّي للنبي أّن وظيفتك البيان، وليست لك أّي سلطة عليهم بحيث تستطيع إدخاهلم يف دينك، 

فأولئك الذين يتوّلون منهم إنام يكون التعاطي معهم عندي عرب العذاب األكرب الذي 

 ينتظرونه.

ْر  ية الْشيفة، قوله تعاىل:ومثل هذه اآل َنْحُن َأْعَلُم باَِم َيُقولُوَن َوَما َأنَت َعَليِْهم بَِجبَّاٍر َفَذكه

 .(45)ق:   بِاْلُقْرآِن َمن خَيَاُف َوِعيدِ 

وقد تواجه هذه اآلية املشكلة نفسها؛ فإّن السورة مكية، ومعنى جّبار أي متسّلط عليهم، 

املعنى: ذّكر يا حممد من ينتفع بذكراك فليس عليك وأنت يف مّكة فيكون  ،وقيل: فّظ غليظ

مقهورًا غري متسّلط عليهم سوى ذلك، فال تكون داّلًة ـ مع هذا االحتامل ـ عىل املوقف يف غري 

 احلال املكّية، فهناك قصور يف داللتها، إال إذا صّح ما قّدمناه آنفًا.

ُس قوله تعاىل: ـ  11ـ  3 ا َعىَل الرَّ   وِل إاِلَّ اْلَباَلُغ َواَّللُّ َيْعَلُم َما ُتْبُدوَن َوَما َتْكتُُمونَ مَّ

يَن ِعنَد اَّللِّ اإِلْسالَُم َوَما اْخَتَلَف الَِّذيَن ُأْوُتوْا اْلكِتَاَب (، ومثله قوله تعاىل: 99)املائدة:  إِنَّ الده

َساِب إاِلَّ ِمن َبْعِد َما َجاءُهُم اْلِعْلُم َبْغًيا َبْينَُهْم وَ  يُع احْلِ َفإْن  *َمن َيْكُفْر بِآَياِت اَّللِّ َفإِنَّ اَّللِّ َسِ

يهنَي َأَأْسلَ  ِذيَن ُأْوُتوْا اْلكَِتاَب َواألُمه َبَعِن َوُقل لهلَّ وَك َفُقْل َأْسَلْمُت َوْجِهَي َّللِِّ َوَمِن اتَّ ْمتُْم َفإِْن َحآجُّ

إِن َتَولَّوْ  اَم َعَليَْك اْلَبالَُغ َواَّللُّ َبِصٌْي بِاْلِعَبادِ َأْسَلُموْا َفَقِد اْهَتَدوْا وَّ (، 20ـ  19)آل عمران:  ْا َفإِنَّ

ا وقوله تبارك اسمه:  اَم َعَلْيِه َما مُحهَل َوَعَليُْكم مَّ ُسوَل َفإِن َتَولَّوا َفإِنَّ ُقْل َأطِيُعوا اَّللََّ َوَأطِيُعوا الرَّ

َتُدوا ْلُتْم َوإِن ُتطِيُعوُه هَتْ ُسوِل إاِلَّ اْلَباَلُغ امْلُبنِيُ  مُحه (، وقوله عز من قائل: 54)النور:  َوَما َعىَل الرَّ

 ُُسوِل إاِلَّ اْلَباَلُغ امْلُبنِي ن َقْبلُِكْم َوَما َعىَل الرَّ َب ُأَمٌم مه ُبوا َفَقْد َكذَّ (، 18)العنكبوت:   َوإِن ُتَكذه

ُكواْ وقوله سبحانه:  ْحُن َوال آَباُؤَنا َوالَ  َوَقاَل الَِّذيَن َأرْشَ ٍء نَّ َلْو َشاء اَّللُّ َما َعَبْدَنا ِمن ُدونِِه ِمن يَشْ

ُسِل إاِلَّ اْلَبالُغ امْلُبنِيُ  ٍء َكَذلَِك َفَعَل الَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم َفَهْل َعىَل الرُّ ْمنَا ِمن ُدونِِه ِمن يَشْ  َحرَّ

اَم ُأِمْرُت (، وقوله تعاىل: 35)النحل:  ٍء إِنَّ َمَها َوَلُه ُكلُّ يَشْ َأْن َأْعُبَد َربَّ َهِذِه اْلَبْلَدِة الَِّذي َحرَّ

َتِدي لِنَْفِسِه َومَ  اَم َُّيْ ن َضلَّ َفُقْل َوُأِمْرُت َأْن َأُكوَن ِمَن امْلُْسلِِمنَي * َوَأْن َأْتُلَو اْلُقْرآَن َفَمِن اْهتََدى َفإِنَّ
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اَم َأَنا ِمَن امْلُنِذِرينَ   (.92ـ  91نمل: )ال إِنَّ

وهذه اآليات ـ املكيّة واملدنّية ـ تقّرر املبدأ عينه الوارد يف سورة الغاشية، وهي أّنه ليس عىل 

الرسول إال البالغ، وأنه إزاء كفر الناس ال يكّلف بام هو أزيد، وأّنه ليس له أن حيمل الناس 

ة كفر الناس، من ترشيعات ، فكيف يكون اجلهاد االبتدائي، املنطلق من خاّصيعىل اإليامن

 ديانة هذا النبي؟!

فهذه اآليات الرشيفة تنفي وجوب أّي أمر آخر عىل النبي إزاء كفر الطرف اآلخر، ومنه 

اجلهاد االبتدائي بمالك الكفر، لكنها ال تنفي رشعّيته، وأما مقاتلة النبي املعتدين أو استالمه 

بذلك، فهي ال تريد إسقاط الصالة عن  شؤون الدولة وقيامه بوظائف أخرى فليس له عالقة

النبي واحلّج والصوم لتثبت عليه البالغ فحسب، بل احلرص فيها إضايف ونسبي، أي بالنسبة إىل 

إبالغ الدين وصفته الدعوية النبوية والرسوليّة ليس عليه سوى ذلك، فإن مل هيتد الطرف 

ف املبلَّغ، وإال لبّينت، أما يف اجلهاد اآلخر فال وظيفة غري ذلك ملقاة عىل كاهل النبي إزاء الطر

االبتدائي فاملفروض بدايًة هو دعوة الطرف اآلخر فإن قبل وإال وجب جهاده، فلو كان هذا 

الترشيع من وظائف النبي للزم بيانه، عىل األقّل يف اآليات املدنية من هذه املجموعة؛ ألّنه عىل 

اضهم عنها، يف حني نجد أّن هذه اآليات صلة بالوظيفة الدعوّية، من حيث ترّتبه عىل إعر

مجيعها ترّتب  عىل إعراضهم إعالن  حرص وظيفته باجلانب الدعوي البياين، فال تناسب بني 

 املفاهيم.

ُهْم َوَكاَن  ويف هذا السياق أيضًا، قوله تعاىل: َوَيْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اَّللَِّ َما اَل َينَفُعُهْم َواَل َيَُّضُّ

ا َوَنِذيًرا *اْلَكافُِر َعىَل  ً ِه َظِهًْيا * َوَما َأْرَسْلنَاَك إاِلَّ ُمَبْشه ُقْل َما َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر إاِلَّ َمن   َربه

ِه َسبِياًل   (.57ـ  55)الفرقان:  َشاء َأن َيتَِّخَذ إىَِل َربه

ذ ربطت التبشري واإلنذار فهذه السورة رغم كوهنا مكيًة، إالّ أّن يف لساهنا البياين تعمياًم؛ إ

بغرض اهلل تعاىل من الرسالة، أي أنه ليس من وظائفك سوى اإلنذار والتبشري، وال مسؤولية 

عليك غري ذلك إزاء من يرفض دعوتك، وهذا املفهوم ال يناسب مفهوم اجلهاد االبتدائي. وال 
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قال بأّن ذلك راجع إىل كونه يف   مّكة املكّرمة.تعليق يف اآلية عىل عدم القدرة حتى ي 

اَم َعىَل وكذلك يأيت يف هذا املضامر، قوله تعاىل:  ُسوَل َفإِن َتَولَّْيُتْم َفإِنَّ َوَأطِيُعوا اَّللََّ َوَأطِيُعوا الرَّ

(، حيث ترّكز هذه اآلية الكريمة عىل املفهوم املتقّدم عينه، 92)املائدة:  َرُسولِنَا اْلَباَلُغ امْلُبنِيُ 

ر عدم طاعة اهلل ورسوله ليس عىل الرسول من وظيفة إزاء إعراض الطرف وهو أّنه عىل تقدي

اآلخر سوى البالغ املبني، والسورة مدنية، فلو كان اجلهاد االبتدائي مفهومًا إسالميًا للزم ضّم 

 هذه املسؤولية جتاه ذلك.

 لكنّنا لو راجعنا سياق هذه اآلية الرشيفة باخلصوص فيام سبقها وما حلقها من آيات،

لوجدناها تتحّدث مع املسلمني وأهّنم إذا توّلوا عن إطاعة اهلل ورسوله فليس أمام الرسول إال 

البالغ. ويبدو يل ـ إذا مل نشّكك يف وحدة نزول هذه اآلية مع سياقها ـ أّن التويّل هنا هو 

 اإلعراض عن طاعة اهلل ورسوله، فإذا قصد املعنى الشامل دّل عىل االرتداد، فتكون اآلية

معارضًة حلكم املرتّد املعروف يف الفقه اإلسالمي، وإال لزم القول بأّن أنظمة العقوبات ال 

تكون من وظائف الرسول بام هو رسول، وإنام يكون تفعيلها من وظائف الوالية الثابتة له 

نتيجة العقد االجتامعي واملواضعة عىل النزول عند حكمه أو غري ذلك، وبحثه يكون يف الفقه 

 ايس.السي

َينََّك ﴿ويف هذا الصدد، نجد كذلك قوله سبحانه:  ا ُنِرَينََّك َبْعَض الَِّذي َنِعُدُهْم َأْو َنَتَوفَّ َوإِن مَّ

َساُب  اَم َعَليَْك اْلبَاَلُغ َوَعَلْينَا احْلِ (، وإن كانت هذه اآلية غري ظاهرة إال يف 40)الرعد:  ﴾َفإِنَّ

األخري، أي عليك أنت البالغ فقط وليس عليك  احلرص اإلضايف الذي نعلم حاله من املقطع

احلساب، فإّنه علينا، فال يكون هلا دور يف موضوعنا ما مل نعّمم احلساب لغري احلساب 

 األخروي.

 َفإِْن َأْعَرُضوا َفاَم َأْرَسْلنَاَك َعَليِْهْم َحِفيظًا إِْن َعَليَْك إاِلَّ اْلَباَلُغ..قوله تعاىل: ـ  18ـ  12

اَم (، وقوله سبحانه: 48)الشورى:  ُكْم َفَمِن اْهَتَدى َفإِنَّ به قُّ ِمن رَّ َا النَّاُس َقْد َجاءُكُم احْلَ ُقْل َيا َأُّيُّ

اَم َيِضلُّ َعَليَْها َوَما َأَناْ َعَليُْكم بَِوكِيلٍ  َتِدي لِنَْفِسِه َوَمن َضلَّ َفإِنَّ (، وقوله تبارك 108)يونس:  َُّيْ

َب بِِه قَ اسمه:  قُّ ُقل لَّْسُت َعَلْيُكم بَِوكِيلٍ َوَكذَّ (، وقوله تعاىل: 66)األنعام:  ْوُمَك َوُهَو احْلَ

 ٍُكْم َفَمْن َأْبرَصَ َفلِنَْفِسِه َوَمْن َعِمَي َفَعَليَْها َوَما َأَناْ َعَليُْكم بَِحِفيظ به  َقْد َجاءُكم َبَصآئُِر ِمن رَّ

بِْع َما (، وقوله تعاىل: 104)األنعام:  بهَك ال إَِلَه إاِلَّ ُهَو َوَأْعِرْض َعِن اتَّ ُأوِحَي إَِليَْك ِمن رَّ



  

ُكوْا َوَما َجَعْلنَاَك َعَليِْهْم َحِفيظًا َوَما َأنَت َعَليِْهم بَِوكِيلٍ  كنَِي * َولَْو َشاء اَّللُّ َما َأرْشَ  امْلُْْشِ

ا َأنَزْلنَا َعَليْ (، وقوله عز من قائل: 107ـ  106)األنعام:  قه َفَمِن إِنَّ َك اْلكَِتاَب لِلنَّاِس بِاحْلَ

اَم َيِضلُّ َعَليَْها َوَما َأنَت َعَلْيِهم بَِوكِيلٍ  (، وقوله 41)الزمر:  اْهَتَدى َفلِنَْفِسِه َوَمن َضلَّ َفإِنَّ

ُذوا ِمن ُدونِِه َأولَِياء اَّللَُّ َحِفيٌظ َعَلْيِهْم َوَما َأنَت َعَليْ سبحانه:  َ )الشورى:  ِهم بَِوكِيلٍ َوالَِّذيَن اَّتَّ

6.) 

بطت باإلرسال عنت أننا مل نرسلك لكي  وهذه اآليات رغم أّن بعضها مكّي، إالّ أهنا مّلا ر 

تكون حفيظًا عليهم حتفظهم من أّن يضّلوا كام أّنك لست بموكل  هبم، فليس عليك إالّ البالغ، 

ع غري املسلمني، فكيف يمكن أن وهي داّلة عىل هذا املبدأ يف التعامل م ،فال حتزن ألمرهم

ينسجم هذا املفهوم الذي تعطيه هذه اآليات الرشيفة مع الصورة اإلمجاليّة للجهاد االبتدائي يف 

املوروث الفقهي اإلسالمي؟! فإّن تلك الصورة تقول: فإن أعرضوا فقاتلهم واقتل من ال 

 م الذّمة.يؤمن منهم، ما مل يكن من أهل الكتاب، وإال فأخضعه للجزية ونظا

وقد فهم العالمة الطباطبائي من آيات نفي كون النبي موّكاًل بالناس، أهّنا تريد أن توكل 

 .أمرهم إىل اهلل سبحانه والتخلية بينه وبينهم من حيث املصري، ال أهّنا تريد بيان حرّية املعتقد

دينية، فإذا كانت لكنني مل أفهم عملية فّك االرتباط بني مفهوم التخلية ومفهوم احلرية ال

هذه اآليات تريد أن تقول للنبي: اتركهم يل، أال يستبطن ذلك عرفًا أن ال متارس القهر 

والعذاب والعقاب عليهم، وإال فام الذي كان يمكن أن يفعله الرسول غري هذا؟ وإذا كانت 

 خصوص النظر تريد أن تقول بأّن أمرهم موكول  إىل اهلل سبحانه، فإّن هذا أيضًا ـ عندما ال يبنّي 

إىل اجلانب األخروي يف هذه اآليات ـ يفيد أن ليس املطلوب من النبي غري البيان، وأّن 

اإلجراءات العملية املرتتبة عىل كفرهم ليست من وظائف النبي، فليرتك هذا األمر هلل، فهو 

 رئيس هنا؟!
 
 الذي جيري عليهم حكمه، فلامذا ال تكون هذه اآليات شاهدًا عىل مبدء

عم، يبقى يف النفس احتامل  قد هيدم االستدالل بمجموعة اآليات التي عرّبت بالوكيل ن

واحلفيظ وأمثاهلام، ال بكّل آيات هذه الطائفة الثالثة، وهو أن يكون املراد إسقاط مسؤولية 

                                              
؛ وراجع: هاشم آقاجرى، صورت بندى مجعى 54: 9( انظر حول تفسري اآلية: الطربيس، جممع البيان 1)

 .52آزادى در جامعه دينى، ضمن كتاب: رابطه دين وآزادى: 

 .123: 3( راجع: الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن 2)



  

فعلهم عن النبي، فاحلفيظ واملوكل بأمر يتحّمل مسؤولية هذا األمر، فكأّن اآليات تريد أن 

حممد، إذا قمت  بام كّلفناك به سقطت املسؤولية عن كاهلك، وأنت ال تتحّمل  تقول: يا

مسؤولية وضعهم وانحرافهم، فلست موكالً هبم عىل نحو توكيل الوالد بولده الصغري أو 

حفيظًا عليهم عىل النحو عينه، حتى إذا عرض له يشء حتّمل الوالد تلك املسؤولية، وتوّجه 

فظ ابنه، مع أّنه يف عهدته وحتت وكالته ونظره، إّن القضّية هنا ليست اللوم إليه يف أّنه مل حي

كذلك، فعليك القيام بواجبك، وانحرافهم ال يؤّثر عليك، فال حتزن ألمرهم وال يرّضك 

ضالهلم وزيغهم، فنفي الوكالة واحلفظ هنا ختفيف  عن الشعور باملسؤولّية ال سلبًا للسلطنة 

 عليهم قانونّيًا.

حتامل، تصبح بعض آيات هذه املجموعة غري وافية بالداللة عىل املّدعى، ولعّل ومع هذا اال

 هذا هو نظر ومراد من ناقش فيها.

 ومع هذا كّله، فقد يالحظ عىل االستدالل ِبذه اآليات الكريمة برّمتها:

من حيث وظيفته الرسالية، فام املانع من وجوب اجلهاد  إهّنا خاّصة بالنبي أوالً:

 ي من حيث وظيفة املسلمني أو وظيفته من غري ناحية تبليغ الرسالة؟االبتدائ

هبذا األمر،  إّن بعض هذه اآليات ـ وهو مدينٌّ ـ ربط أصل إرسال النبي واجلواب:

فإذا كان اجلهاد االبتدائي من رشائع دينه كان ينبغي ذكره. وبعبارة أكثر دقًة: إننا ال نستدّل هنا 

يات وبني نصوص اجلهاد، وإنام نقارن املفاهيم ونقول: لو كان بمعارضة حّدية بني هذه اآل

مفهوم اجلهاد االبتدائي حارضًا يف الرشيعة ملا كانت هذه اآليات املتكّررة دقيقًة يف التعبري عن 

 واقع األمر.

من املمكن أن يقال بأّن آيات اجلهاد االبتدائي تنسخ اآليات املذكورة هنا  ثانيًا:

 يعود هناك معنى للتمّسك هبذه اآليات.بمجموعاهتا، فال 

بأّن بعض اآليات هنا ليس قاباًل للنسخ بحسب صيغته؛ ألنه ليس من شؤون  وجياب

الترشيع، فعندما يقول اهلل تعاىل: إنه مل يرسل هذا النبي سوى لكذا وكذا، هل يصّح القول: إنه 

ع إىل الغاية التي وضعها غرّي رأيه وإرادته وقصده من اإلرسال إىل غرض آخر، فالقضية ترج

 اهلل للرسالة، ال إىل بيان حكم رشعي قابل للنسخ.

يضاف إىل ذلك أّن تكّرر جمموعة آيات سابقة يف تأكيد فكرة  ما، مع جميء آية واحدة ال نظر 



  

هلا إىل ما سبق، يصعب معه قبول النسخ فيه؛ إذ يرى العرف أّن الترّصف الداليل يف الدليل 

سخ مجلة آيات مؤّكدة ملفهوم واحد، عالوًة عىل أّن اآليات املدنية هنا ال اجلديد أقرب من ن

نعلم سبقها أو حلوقها آلية اجلزية التي جعلناها سابقًا اآلية الوحيدة الداّلة، وبذلك ال يوجد ما 

.  يؤّكد النسخ حينئذ 

وجوب  إّن أقىص ما تعطيه أغلب نصوص هذه املجموعة من اآليات الكريمة هو نفي ثالثًا:

 اجلهاد االبتدائي، ال نفي مرشوعّيته.

 اجلهاد االبتدائي ونصوص نفي اإلكراه يف الدينـ  ـ  
وردت يف القرآن الكريم نصوص تنفي اإلكراه يف الدين، وفد فصلناها عمدًا عن نصوص 

بياين لتلك احلرية الدينية املتقّدمة؛ ألّن إطارها البياين ينفي اإلكراه عىل اإلسالم، فيام اإلطار ال

 املجموعة يمنح الرخصة يف إظهار غري اإلسالم، واآليات هنا هي:

ويا قوم أرأيتم إن كنت عىل بينة من رِّّب وآتاين ﴿حاكيًا عىل لسان نوح ـ:  ـ قوله تعاىلأ ـ 

 (.28)هود:  ﴾رمحًة من عنده فعّميت عليكم أنلزمكموها وأنتم هلا كارهون

وقومه، وكأهنا تؤّكد ـ  الذي جرى بني نوح وهذه اآلية مكية تتحّدث عن احلوار

باستفهامها اإلنكاري يف آخرها ـ عىل قضية عقالئية مستكنّة يف الوعي اإلنساين، وهي أنلزمكم 

 بام بان يل واتضح مع أنكم كارهون له؛ إّن هذا أمر غري منطقي.

يقتنعوا باحلقيقة، كيف وعليه، فتكون اآلية تقريرًا ملبدأ عدم اإلكراه يف الدين، إذ ماداموا مل 

فهي تقّرر مبدأ نفي اإلكراه منذ أقدم الرشائع، وهي  ،يمكن إلزامهم هبا وإكراههم عليها؟!

، وتسوقه عىل شكل مضمون راسخ مفروغ منه، مما يؤّكد قواعدّية هذا املفهوم رشيعة نوح

 وعقالئّيته.

ُهْم مَجِيًعا َأَفَأنَت ُتْكِرُه النَّاَس َحتَّى َوَلْو َشاء َربَُّك آلَمَن َمن يِف األَ قوله تعاىل: ب ـ  ْرِض ُكلُّ

 (.99)يونس:  َيُكوُنوْا ُمْؤِمننِيَ 

                                              
؛ 207ـ  204: 10؛ والطباطبائي، امليزان 235: 5نظر حول تفسري اآلية: الطربيس، جممع البيان ( ا1)

؛ وحمّمد تقي 108ـ  107وراجع: حمسن كديور، حرية الدين والعقيدة يف اإلسالم، مصدر سابق: 

 .143فاضل ميبدي، دين وآزادى در تقابل يا تعامل، ضمن كتاب: رابطه دين وآزادى: 



  

فهذه اآلية تربط اهلدى واإليامن باملشيئة اإلهلية، وتستتبع ذلك باستفهام إنكاري موّجه إىل 

 لكنّه مل يف إكراهه الناس كي يكونوا مؤمنني، أي أّن اهلل قادر عىل جعلهم مؤمنني النبي

؛ فتكون النتيجة تقبيح إكراههم عىل يشأ، فكيف ت كرههم أنت عىل ذلك وأنت غري قادر

ذلك، فلو كان اهلل يريد هدايتهم ولو بالقّوة لفعل ذلك وملّا مل يفعل ذلك فلامذا تكرههم أنت 

 عليها؟!

ومعارضة  إّن هذه اآلية الكريمة تعترب حماوالت اإلكراه هبدف حتقيق اإليامن مرفوضة

للسنن اإلهلّية، فهذا املنطلق لو أراده اهلل لفعله، فلامذا تسلكون عكس ما يريده احلّق تعاىل؟! 

 ، سبق أن حتّدثنا عنه.وربط هذه اآلية باجلانب التكويني الباطني، كام فعل بعض املفرّسين

ه تعاىل: ج ـ  ْشُد ِمَن الَ إِْكَراَه يِف اوهي أبرز آيات نفي اإلكراه، عنيت قول  َ الرُّ َبنيَّ يِن َقد تَّ لده

ا وَ  اَّللُّ َسِميٌع اْلَغيه َفَمْن َيْكُفْر بِالطَّاُغوِت َوُيْؤِمن بِاَّللِّ َفَقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوْثَقَى الَ انِفَصاَم هَلَ

 (.256)البقرة:  َعلِيمٌ 

ين بعد تقرير احلّق والوحدانية وتوضيح االستدالل هبذه اآلية الكريمة، أهّنا استئناف بيا

وأصول العقيدة اإلهلّية يف آية الكريس، وهي تؤّسس حكاًم لنفي اإلكراه يف الدين، بمعنى 

احلمل عليه بجعله ذا كراهية بام يكون عرب التخويف بام هو أشّد كراهية منه، فالدين ال إكراه 

رج عنها إال بدليل، فاآلية حتتمل  فيه وال سبيل له إليه، فتكون بمثابة القاعدة العاّمة التي ال خي 

                                              
، دار املعرفة؛ 38: 3؛ وتفسري املنار 126: 10؛ والطباطبائي، امليزان 206: 5لطربيس ( انظر: ا1)

؛ ووهبة الزحييل، حقوق اإلنسان يف 237: 20ومرتىض مطّهري، جمموعه آثار )املجموعة الكاملة( 

؛ وحممد احلسيني البهشتي، 66؛ وحسن الصفار، التعّددية واحلرية يف اإلسالم: 174، 171اإلسالم: 

؛ وعامد اهلاليل، الرّدة وحرية 93ـ  92ادى ارزش بنيادين اسالم، ضمن كتاب: رابطه دين وآزادى: آز

؛ وحمّمد تقي فاضل 152: 1االعتقاد يف القرآن الكريم، ضمن كتاب: العنف واحلريات الدينية 

، ؛ وحسن اجلواهري142ميبدي، دين وآزادى در تقابل يا تعامل، ضمن كتاب: رابطه دين وآزادى: 

؛ 62؛ وحممد عيل أيازي، مباين حقوق برش إسالمي، مصدر سابق: 227: 6بحوث يف الفقه املعارص 

؛ وعيل عبد الواحد وايف، 107وحمسن كديور، حرية الدين والعقيدة يف اإلسالم، مصدر سابق: 

؛ وحمسن آرمني، دين وآزادى وواقعيتهاى اجتامعى وفرهنكى، 220حقوق اإلنسان يف اإلسالم: 

 .23كتاب: رابطه دين وآزادى: ضمن 

 .369: 11( راجع: فضل اهلل، من وحي القرآن 2)



  

النفي والنهي لكنها تقّرر عدم التناغم بني الدين واإلكراه، وبمقتىض إطالقها ال ختتّص بديانة 

 .اإلسالم، بل تشمل مطلق الديانات أيضاً 

ويف أسباب نزول هذه اآلية الرشيفة ذكر أهنا نزلت يف رجل  من األنصار كان له غالم 

، يكرهه عىل اإلسالم، إىل غريها من القصص الواردة يف املضمون عينه تقريباً  أسود، كان

 وقصص أسباب النزول تدعم رفض اإلكراه بالشكل الذي فرّسناه.

 وقد تعّددت وجهات النظر يف هذه اآلية الكريمة، وذلك كام ييل:

أهّنا إّما جاءت للنفي الحظ العالمة الطباطبائي وغريه عىل االستدالل هبذه اآلية هنا  أوالً:

                                              
؛ ومرتىض مطّهري، 502ـ  499: 2؛ وابن عاشور، التحرير والتنوير 37ـ  36: 3( انظر: تفسري املنار 1)

؛ وحمسن كديور، آزادي عقيده ومذهب، جمّله آفتاب، 236: 20جمموعه آثار )املجموعة الكاملة( 

، 319؛ وحممد الشريازي، الصياغة اجلديدة لعامل اإليامن واحلرية والرفاه والسالم: 58: 23العدد 

؛ وحسن الصفار، 179، وفقه العوملة: 24: 12، وله أيضًا: األسئلة واألجوبة، اثنا عرش رسالة 334

م، ؛ وحممد احلسيني البهشتي، آزادى ارزش بنيادين اسال63، 19التعّددية واحلرية يف اإلسالم: 

؛ وحمّمد اخلامنئي، آزادي 172، 171؛ ووهبة الزحييل، حقوق اإلنسان يف اإلسالم: 87مصدر سابق: 

)وإن ظهر منه يف ص  76ـ  75هاي فردي در إسالم، ضمن كتاب: حقوق برش از ديدكاه اسالم: 

يف القرآن ، أّنه يميل لرأي العالمة الطباطبائي اآليت(؛ وعامد اهلاليل، الرّدة وحرية االعتقاد 248

؛ وسيد 16؛ ونعمة اهلل صاحلي نجف آبادي، جهاد در اسالم: 151ـ  148: 1الكريم، مصدر سابق 

؛ وحمسن آرمني، دين وآزادى وواقعيتهاى اجتامعى 293ـ  291: 3قطب، يف ظالل القرآن 

 ؛ وحمّمد عيل220؛ وعيل عبد الواحد وايف، حقوق اإلنسان يف اإلسالم: 22وفرهنكى، مصدر سابق: 

: 6؛ وحسن اجلواهري، بحوث يف الفقه املعارص 62أيازي، مباين حقوق برش إسالمي، مصدر سابق: 

؛ وأبو الفضل موسويان، آزادي عقيده وجهاد ابتدائي، ضمن كتاب جمموعه مقاالت 249، 227

م؛ وأمحد حافظ نجم، حقوق 2001، طبع 306، 298مهايش بني املليل حقوق برش وكفتكوى متدهنا: 

؛ وحممد حسني فضل اهلل، 29؛ ومحيد آيتى، آزادى عقيده وبيان: 124ان بني القرآن واإلعالن: اإلنس

؛ وهاشم آقاجرى، 45، 16؛ ومناقشة هادئة ألفكار بابا الفاتيكان: 48ـ  46: 5من وحي القرآن 

؛ وحمّمد مهدي شمس الدين، 52، 43صورت بندى مجعى آزادى در جامعه دينى، مصدر سابق: 

؛ وحمّمد تقي فاضل ميبدي، 271ـ  270: 11احلريات الشخصّية، جمّلة املنهاج، العدد  حوار حول

 .142ـ  141دين وآزادى در تقابل يا تعامل، مصدر سابق: 

 .347ـ  346: 2؛ وامليزان 631ـ  630: 2؛ وجممع البيان 26ـ  23: 3( راجع: جامع البيان 2)



  

فتكون اجلملة خربيًة، أو للنهي فتكون إنشائيًة، فإذا كانت خربيًة كان معناها اإلخبار عن أّنه ال 

سبيل لإلكراه إىل الدين؛ ألّن الدين من أفعال القلوب، وأفعاهلا ال معنى لإلكراه عليها، فإّما 

بحكم رشعي هو حرمة اإلكراه، إذ ال  تتحّقق مقّدماهتا أو ال تتحّقق، فال يكون لآلية عالقة

متعّلق هلذا احلكم، حيث ال إكراه خارجًا يمكن حتّققه، وأما إذا كانت إنشائيًة فيكون معناها 

النهي عن اإلكراه عىل أساس أّنه يناقض حقيقًة تكوينية، وهي عدم وجود منفذ لإلكراه إىل 

 ة التكوينية.الدين؛ ملا أرشنا إليه، وعليه فاملرجع إىل هذه احلقيق

ووفقًا لذلك، ال ينايف دليل اجلهاد هذه اآلية  الكريمة؛ ألّنه ال ي كره عىل الدين؛ لعدم 

إمكانه، وإنام يوّفر األرضية النتشار الدين وميل الناس له، عىل أساس أنه ال وسيلة لذلك 

 .آنذاك من دونه

ْشُد ِمَن الية: البّد من مالحظة اجلملة الت ولكي نحّلل هذه اآلية الْشيفة، َ الرُّ بنَيَّ َقد تَّ

ـ بمثابة التعليل لصدر اآلية، وهنا إما أن نقول:  فهذا املقطع ـ كام ينّص عليه املفرّسون اْلَغيه 

إنه ال إكراه يف الفعل القلبي عىل نحو اجلملة اخلربية؛ ألّن الرشد والغي قد بانا، أو نقول: إنه ال 

الرشد والغّي قد بانا، واألنسب ـ بحسب سياق التعليل ـ هو  جيوز اإلكراه الظاهري؛ ألنّ 

الثاين؛ ألن استبانة احلّق والباطل ليست علًة وال مؤثرًا يف نفي اإلكراه يف القلبيات، فسواء ظهر 

أم خفي ال جمال هلذا اإلكراه، لعدم إمكان حتّقق املعلول ـ وهو االعتقاد ـ دون حتّقق علته وهي 

 إذًا فهذا ليس تعليالً فلامذا ذكرته اآلية؟! مقّدماته الفكرية،

أما عىل تقدير اإلنشاء غري الراجع إىل هذه القضية اخلربية التكوينية، فاملعنى ربام يكون 

واضحًا أكثر، إذ يصري املعنى: ال جتربوا أحدًا إجبارًا ظاهريًا عىل اعتناق الدين؛ ألّن احلق 

إىل اإلنسان نفسه كي خيتارمها ويتحّمل  والباطل صارا واضحني جدًا، فليوكل األمر

مسؤولياته جتاههام؛ إذ لو كان احلّق والباطل غري باديني مل يكن يمكن حتميل اإلنسان مسؤولية 
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، مما جيعل حتميله ألحد الطرفني ـ حيث لن ي قدم 
االختيار بينهام؛ ألّنه لن يرى األمور حينئذ 

ه والتوجيه القهري متامًا كحال الطفل غري املدرك بنفسه عن وعي وبصرية ـ متصّورًا فيه اإلكرا

لألمور، فهذا املعنى الثاين أقرب إىل تناغم صدر اآلية وذيلها، هذا مضافًا إىل أّنه ما الفائدة يف 

إخبار اهلل تعاىل لنا أّن أفعال القلوب ال معنى لإلكراه فيها عىل نحو اجلملة اخلربية، وماذا تريد 

 رب هذه اجلملة اخلربية عىل هذا التقدير؟اآلية أن توصل إلينا ع

إّن اآلية ال يمكن أن تنهى عن أمر  ال يمكن حتّققه، فإذا كان الدين من أفعال  قد يقال:

القلوب وال يمكن اإلكراه فيها، فلامذا تنهى اآلية عن هذا اإلكراه؟ فهذا أشبه يشء بالنهي عن 

 اجلمع بني النقيضني.

يرد عىل رأي العالمة الطباطبائي، لكننا أملحنا سابقًا إىل أّن  إّن هذا الكالم قد واجلواب:

العرف هو املرجع هنا، والفهم العريف والعقالئي يرى أّن اإلكراه الظاهري عىل اإلسالم 

الظاهري مما يصدق عليه أنه إكراه يف الدين، وهلذا ملا ذكروا شأن نزول اآلية تعّرضوا ألمثلة ال 

، مما يكشف عن أهنم استساغوا توصيف ذلك بأنه إكراه ومل يأنفوا عالقة هلا بأفعال القلوب

منه، حتى لو كانت الرواية يف أصلها غري ثابتة، وشاهد ذلك ما تراه من نفسك ووجدانك لو 

خرّي إنسان بني املوت واإلسالم، أال يقول العرف، وأال نرى يف وجداننا: أنه أكره عىل 

 ان الفعل القلبي ال معنى لإلكراه فيه فلسفيًا.اإلسالم؟ فمعنى اآلية ظاهري، وإن ك

والالفت أّن السيد كاظم احلائري أقّر بأّن البقاء مع آية نفي اإلكراه لوحدها يفيد نفي 

اإلكراه الظاهري فيتّم االستدالل هبا، لكّن السبب يف العدول عن ذلك هو رضورات اجلمع 

عىل نفي اإلكراه الباطني، مقّرًا بأّن جمموعات والتوفيق بينها وبني آيات اجلهاد، فنلتزم بحملها 

 .اآليات كّلها تدّل بنفس الطريقة

إّن هذه اآلية منسوخة بآيات القتال وآية اجلزية وآيات سورة براءة وأمثاهلا، فال معنى ثانيًا: 

 .لالستناد إليها هنا

آية نفي اإلكراه ما واجلواب ـ بعد رصف النظر عن أّن هذا الفريق من العلامء قد فهم من 
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إّن هذه اآلية حمكمة، إذ  فهمناه، ال ما فهمه العالمة الطباطبائي، وهلذا اضطّر الفرتاض النسخ ـ:

ال معنى لنسخها، وذلك ـ كام يقول العالمة الطباطبائي ـ ألهنا معّللة، وهذا التعليل ال يمكن 

 مل يتبّينا بظهور اإلسالم، فالناسخ القول بنسخه، إذ احلّق والباطل قد بانا، فهل ينسخ ذلك بأهنام

 .ما مل ينسخ عّلة املنسوخ ال يمكنه نسخ حكمه

ويضاف إىل ذلك، أّن هذه اآلية مدنية وتلك اآليات مدنية أيضًا، وال يتوفر لنا سبيل حاسم 

للتأّكد من املتقّدم منهام واملتأخر حتى يّدعى النسخ وجيزم به، وإن قيل بنزول سورة براءة يف 

خر ما نزل، ولسان هذه اآلية أبعد عن النسخ من آيات اجلزية و.. هذا مضافًا إىل عدم داللة آ

تلك اآليات ـ غري آية اجلزية ـ عىل اإلكراه واجلهاد االبتدائي كام مّر حتى نفرتض النسخ، 

 وسيأيت احلديث عن آية اجلزية أيضًا إن شاء اهلل تعاىل.

آية نفي اإلكراه يف الدين خاّصة بغري املرشكني فيام سائر  ذهب بعض املفرّسين إىل أنّ  ثالثًا:

، وهبذا ال يوجد أّي آيات القتال واجلهاد خاّصة باملرشكني ومن مل يؤّد اجلزية من أهل الكتاب

 تناف  بني مضمون اآلية هنا والنتائج الفقهّية السائدة بني الفقهاء يف التعامل مع املرشك وغريه.

ه  م ال شاهد له،إال أّن هذا الكال فإّن بيان آية نفي اإلكراه ال حديث فيه عن املتعّلق واملكر 

أساسًا، وإّنام هو بصدد احلديث عن أصل الظاهرة بعينها، واجلملة الالحقة التي تتحّدث عن 

بيان الرشد والغي متساوية النسبة لكّل أصناف غري املسلم، بال فرق بني الكتايب وغريه، فهذا 

رضب  من التأّول والتحّكم الذي ال دليل عليه، بل املفرتض ـ قواعدّيًا ـ أن تقّدم التفسري فيه 

آية نفي اإلكراه عىل آيات القتال وفرض اإلكراه؛ ألّن هذه ذات داللة رصحية ونصيّة، وتلك 

 إّنام جاءت باإلطالق ال غري، ما مل يّدع النسخ الذي عّلقنا عليه.

ياق رفضه النسخ والتخصيص يف هذه اآلية الكريمة ـ أّن ذكر السيد اخلوئي ـ يف س رابعًا:

الكره يف اللغة يأيت بمعنيني: أحدمها ما قابل الرضا، وثانيهام ما قابل االختيار، ولكي تدّل اآلية 

عىل نفي اإلكراه باملعنى السائد الذي يعارض آيات اجلهاد البّد من تفسريها بام قابل معنى 

؛ ألّنه تفسري بأحد املعنيني املشرتكني دون قرينة مرّجحة، كام أّنه الرضا، وهو تفسري غري مقبول

لو صّح لكان معناه أّنه ال يوجد يف اإلسالم إكراه، مع أّن وجوده يقيني كإكراه السارق عىل 
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 .ترك الرسقة، وإكراه الزوجة عىل إطاعة زوجها

ية أّن الدين أمر قلبي ال معنى ويبدو أّن اخللفية التي انطلق منها السيد اخلوئي هي تارًة خلف

لسلب االختيار فيه، فلزم ربط اإلكراه عنده بام قابل الرضا ال بام قابل االختيار، أو االعتقاد بأّن 

نفي اإلكراه يف اآلية معناه أّن الدين اإلسالمي ليس فيه أّي حكم إكراهي، ال أّن املعنى هو أّنه 

ن هنا يمكن أن نالحظ عىل كالم السيد اخلوئي، أّن ال إكراه عىل التدّين بالدين اإلسالمي، م

فرض اإلسالم عىل املرشك وإال ق تل يعّد إكراهًا عىل الدين عرفًا، والشاهد عىل ذلك هو املقطع 

نا باجلانب العقدي، باعتباره كلَّ من يؤمن باهلل ويكفر  ب ط  األخري من اآلية الكريمة الذي ر 

، وهذا املقطع وإن كان يمكن أن جيعل جمّرد بيان ملصداق بالطاغوت مستمسكًا بالعروة الوثقى

من املصاديق، وهو اجلانب العقدي مقابل جمموع اجلانبني العقدي والفرعي، إال أّنه يمكن 

أيضًا أن يشّكل نّصًا متصاًل حيتمل أن يكون قرينة عىل اختصاص اآلية باجلانب العقدي، فيمنع 

فقًا لقواعد أصول الفقه، ومن ثم ال يصّح ما ذكره السيد عن إمكانية التمّسك باإلطالق فيها و

اخلوئي من اإلكراهات يف القضايا القانونية والعالئقيّة؛ ألهّنا غري مربوطة باآلية، فيكون القدر 

املتيقن من داللة اآلية ـ لو تنزلنا ـ هو اإلكراه عىل الدين، ال اإلكراه بوصفه قانونًا يعمل به يف 

 ة قوانني الدين.مكان ما من منظوم

وما يدّلنا أكثر هو أّن اإلكراه الشامل للفروع ال يمكن نفيه يف اإلسالم مطلقًا حتى لو 

فرّسناه باملعنى الذي يقابل االختيار ال الرضا، فإّن السلطة القانونية واإلجرائّية هلا يف اإلسالم 

قهرّيًا إجلائّيًا، كمصادرة احلّق يف سلب األفراد اختيارهم بإجبارهم عىل بعض األمور إجبارًا 

 األموال لتسليمها للغري وفقًا لألحكام القضائّية، فامذا يفعل السيد اخلوئي يف هذه احلال؟

حاول الشيخ حممد عبده وسيد قطب وآخرون رفع التنايف بني آيات اجلهاد وآية  خامسًا:

وضوعها حتقيق احلرّية العقدّية نفي اإلكراه يف الدين، بأّن الثانية موضوعها األفراد، فيام األوىل م

 .والعوائق التي تقف أمام الدعوة اإلسالمّية وحّريتها

وهذه هي نظرّية ربط اجلهاد االبتدائي بمفهوم حرّية الدعوة وتسهيلها، وقد قلنا مرارًا بأّنه 
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 .ربط ال مستند له يف النصوص، وإّنام هو حماولة عقالنّية اختارها بعض العلامء مؤخراً 

ذهب ابن عاشور إىل أّن آية نفي اإلكراه يف الدين البّد من اعتبارها ناسخًة آليات  سادسًا:

القتال عىل الدين؛ ألّن مفهومها ال ينسجم مع رشيعة اجلهاد االبتدائي املوجودة يف مثل حديث 

وهذه ابن عمر املشهور، وذلك أّن آيات القتال عىل ثالثة أنواع: فأحدها آيات القتال الدفاعي، 

ال تنايف آية نفي اإلكراه؛ ألّن القتال الدفاعي ليس إكراهًا عىل الدين. وثانيها آيات األمر بقتال 

املرشكني مطلقًا دون غاية، وهذه يمكن تقييدها بآية اجلزية لتكون الغاية هي اخلضوع لسطان 

ا كانت له غاية هي كون املسلمني ال التدّين باإلسالم، فال تنايف أيضًا آية نفي اإلكراه. وثالثها م

الدين كّله هلل، وهذه تعارض آية نفي اإلكراه، فت نسخ بكّل من آية اجلزية وآية نفي اإلكراه، 

وتكون النتيجة أّنه قد رّشع اإلكراه عىل الدين لسنوات يف املدينة املنّورة، ثم ن سخ وألغي هبذه 

 بدفع اجلزية هلم، وهذا الرأي اآلية، وبقي اجلهاد االبتدائي الذي غايته اخلضوع للمسلمني

 .يقف عىل النقيض من األقوال املشهورة بني املفرّسين

وهذه املحاولة التي قّدمها ابن عاشور يصعب إثباهتا تارخييًا، السيام بعد اشتهار تأّخر نزول 

سورة براءة، ومن ثم يكون إثبات النسخ هبذه الطريقة عسريًا أيضًا، حيث يمكن للطرف 

ن يّدعي تقّدم نزول آية نفي اإلكراه عىل جمموع آيات اجلهاد االبتدائي، ثم نسخها من اآلخر أ

قبل تلك اآليات، ثم حصول نسخ داخل تلك اآليات بني آية اجلزية وغريها، عىل الطريقة التي 
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عرضها ابن عاشور نفسه، وهذا ما يضطّره إلثبات عدم إمكان نسخ آية نفي اإلكراه، ولو من 

ها بتبنّي الرشد والغّي كام تقّدم، فإذا فعل ذلك ـ كام هو الصحيح ـ اقرتب من خالل تعليل

 تصويب اجلمع.

وبالنسبة لنا، فحيث مل نجد داللة يف آيات القرآن الكريم عىل اجلهاد االبتدائي غري آية 

س، اجلزية ـ عىل كالم كان لنا فيها ـ فإّن نظرية النسخ هبذه الطريقة لن نحتاج إليها من األسا

 وسيأيت حّل التعارض املفرتض بني النصوص القرآنية إن شاء اهلل.

ء البعض فهم القرآن الكريم يف هذه اآلية: ييس»ذكر السيد حممد باقر الصدر أّنه  سابعًا:

ْشُد ِمَن الَْغيه ﴿ َ الرُّ َبنيَّ يِن َقد تَّ ن ، فيظّن أّن القرآن كفل لإلنسان حّرية التدي﴾الَ إِْكَراَه يِف الده

وعدمه، ومنع من اإلكراه عليه أخذًا بمبدأ احلّرية الشخصية الذي تؤمن به احلضارات احلديثة. 

ولكن هذا خطأ؛ ألّن اإلسالم الذي جاء لتحرير اإلنسان من عبودية األصنام عىل أساس 

التوحيد ال يمكن أن يأذن لإلنسان بالتنازل عن أساس حريته واالنغامس يف عبودّيات األرض 

ها، كام أّن اإلسالم ال يعترب عقيدة التوحيد مسألة سلوك شخّص خاص كام ترى وأصنام

احلضارات الغربية، بل هي القاعدة األساسية لكيانه احلضاري كله، فكام ال يمكن 

للديمقراطية الغربية مهام آمنت باحلرية الشخصية أن تسمح لألفراد بمناوءة فكرة احلرية 

كتاتورية، كذلك ال يمكن لإلسالم أن يقّر أّي متّرد عىل قاعدته نفسها، وتبنّي أفكار فاشستية د

الرئيسية. وإنام هيدف القرآن الكريم حني ينفي اإلكراه يف الدين، إىل أّن الرشد قد تبنّي من 

الغي، واحلّق متّيز عن الضالل، فال حاجة إىل إكراه مادام املنار واضحًا واحلّجة قائمة، والفرق 

 .«الئحًا لكّل أحد.. بني الظالم والنور

 ويمكننا التعليق هنا:

إّن إضافة فكرة احلاجة التي قام هبا السيد الصدر، ووافقه عليها بعض الفقهاء  أ ـ

، هي إضافة ال حتكي عنها اآلية؛ فإذا كانت اآلية تنفي اإلكراه يف الدين؛ ألّن احلّق املعارصين

فرّس الصدر ظاهرة اجلهاد االبتدائي والتخيري بني قد بان، وأّنه ال حاجة إىل اإلكراه، فكيف ي

القتل واإلسالم؟ فإذا مل تعد هناك حاجة لإلكراه، فلامذا رّشع اجلهاد االبتدائي هبذه الطريقة 
                                              

 .364(: 19( حممد باقر الصدر، املدرسة القرآنية )املجموعة الكاملة 1)

 .271ـ  270: 4( راجع: عبد الكريم املوسوي األردبييل، فقه احلدود والتعزيرات 2)



  

نَّ القتل  يف حّق من ال يريد اإلسالم إذًا؟! بل لقد جعله الفقهاء من الواجبات، وبعضهم  وس 

رة املسلمني، فترشيع اجلهاد االبتدائي هبذه الطريقة معناه فرضه مّرة كل عام عىل األقّل مع قد

أّن هناك حاجة لإلكراه تفرض ترشيعه واحلكم بوجوبه، فكيف يفرّس السيد الصدر اآلية 

 بانتفاء احلاجة املذكورة؟

إّن نفي اإلكراه وإثبات احلرية الشخصيّة ال ينايف أساس اإلسالم كام صّوره السيد  ب ـ

اش هنا ليس يف الرتخيص بمعنى القبول الفكري بام اختاره الطرف اآلخر، الصدر؛ ألّن النق

وإّنام هو بمعنى القبول القانوين، فأين تكمن املشكلة فيام لو أعطى اإلسالم احلرّية الشخصّية 

من جهة ورفض ـ فكرّيًا ـ بعض اخليارات التي يمكن أن تنبثق عن هذه احلرية الشخصّية؟ نعم 

 حماربة التوحيد وقمع أهله لكان هذا الكالم معقوالً، بينام ما يطرحه هنا لو رّخص اإلسالم يف

أنصار احلرية العقدية إّنام هو احلق لكّل فرد باختيار العقيدة التي يراها صحيحًة، حّقًا قانونّيًا 

فقط، بحيث يبقى لإلسالم احلّق يف تفنيد هذا االختيار واعتباره خطأ. ونحن نسأل السيد 

ف سمح اإلسالم ألهل الكتاب بإعالن ديانتهم والبقاء عليها؟ أليس يف منحهم الصدر: كي

هذا احلّق هتديدًا ألصل الرسالة املحّمدية؟ كيف نجمع بني منحهم هذا احلق من جهة وبني 

رفض مضمون عقائدهم رفضًا تاّمًا غّصت به آيات القرآن الكريم من جهة ثانية؟ ولعّل 

ر مل نفهمه، ربام يكون بلوغ حالة رفض التوحيد مبلغًا يطيح مقصود السيد الصدر شيئًا آخ

بوجود التوحيد يف األرض، وهذه حالة استثنائّية ال تشّكل قاعدًة لتخرتق مبدأ احلرّية الفردية 

 العقدّية.

وخالصة القول: إّن آية نفي اإلكراه يرجح فيها الداللة عىل عدم مْشوعية اإلكراه عىل 

 الدين.

 القرآني وأدّلة اجلهاد االبتدائي، مقاربة وحتليلجمموعات النّص 

 ما نستخلصه من استعراض جمموعات النصوص القرآنية املتقّدمة عّدة نقاط:

إّن املجموعة األوىل من اآليات، وهي الداّلة عىل رفع القتال عند عدم االعتداء، تاّمة  ـ 1

 واألخرية. الداللة عىل نفي فكرة اجلهاد االبتدائي، عدا اآلية الرابعة

إّن املجموعة الثانية، وهي آيات احلرّية الدينية، تواجه جمموعة من املشاكل تّم الكشف  ـ 2



  

عنها عرب بعض املداخالت املتقّدمة املسّجلة عليها، وقد رأينا أهّنا ال تنهض مستندًا يف موضوع 

 بحثنا عدا اآلية األوىل، وإن كّونت مناخًا مفهومّيًا حاّفًا ومساعدًا.

إّن املجموعة الثالثة، وهي نصوص وظائف النبي، والبالغة ثامين عرشة آية، قد ذكرنا أّن  ـ 3

بعضها ال يفيد هنا، لكّن جمموعًة وافرة منها يمكن هلا ـ بضّم بعضها إىل بعض ـ أن تكتسب 

 داللًة جّيدة.

ثبات إّن املجموعة الرابعة، وهي نصوص نفي اإلكراه، قادرة عىل القيام بدور اإل ـ 4

 للمضمون الذي نبحث عنه هنا.

وهي أهّنا ال  إالّ أّن هناك مالحظة يمكننا أن نسّجها عىل املجموعات الثالث األخْية برّمتها،

تبطل اجلهاد االبتدائي، وإنام تبطل أحد األحكام الواردة فيه، وهو القتل عىل تقدير عدم 

 مصنّفات فقهاء اإلسالم هو الذي ال اإلسالم يف غري أهل الكتاب، فإّن هذا احلكم املتداول يف

ينسجم مع هذه املجموعات حتى لو كانت داّلة بأمجعها عىل مطلوهبا، وإال فلو كان اجلهاد 

االبتدائي يعني إخضاع الكافرين لسلطان الدولة اإلسالمية مهام كانت ديانتهم دون مساس 

عليها نصوص املجموعات الثالث باعتقادهم، فإنه ال ينايف بتاتًا احلريات الدينية التي دّلت 

األخرية، والقضّية ال تكون حينئذ  بالرضورة طلبًا لإلسالم وإال أخذت أراضيهم وألزموا 

باجلزية، حتى تفرّس هذه احلالة أيضًا بأهّنا شكل  من أشكال اإلكراه، بل تكون سيطرًة عىل بالد 

، فإن أحّب شخص  اإلسالم الكفر بعد عدم انضاممها طواعيًة عرب دخول أهلها يف اإلسالم

 حاز عىل بعض االمتيازات اإلضافّية، وهذا هو الذي يفهم من مثل آية اجلزية.

من هنا، تسّجل مالحظة عىل ما يتّصوره بعضهم من أّن تفنيد فكرة قتل غري أهل الكتاب 

اد يساوي إبطال مفهوم اجلهاد االبتدائي، مع أّنه غري صحيح، فقد ي تصّور األخري ـ أي اجله

االبتدائي ـ دون تصّور األّول، أي ترشيع القتل يف حّق غري أهل الكتاب إذا مل يسلموا. نعم، لو 

كان الدليل الداّل عىل اجلهاد االبتدائي يؤّكد يف الوقت عينه عىل مفهوم التخيري بني القتل 

بتدائي وال واإلسالم بحيث مل يعد يمكن التفكيك بينهام؛ لعدم وجود دليل يدّل عىل اجلهاد اال

يدّل عىل احلكم املذكور، أمكن قبول هذا الكالم، إالّ أّن الواقع عىل خالفه يف بعض النصوص 

التي كانت املستند الرشعي للقول باجلهاد االبتدائي، فآية اجلزية مثالً ـ بناًء عىل األخذ بإطالقها 



  

ابل عدم اإلسالم، بل خترّي ألهل الكتاب وغريهم كام قال به بعض  ـ ال تدّل عىل القتل بتاتًا مق

بني ثالثة، وحينئذ  يكون القتل مقابل عدم اخلضوع لنظام الدولة ال مقابل عدم اإلسالم، فال 

 يرّض بمبدأ احلريات الدينية، كام قّررناه.

وهذا الذي نفهمه هنا هو الذي رأيناه الحقاً عند املفّكر الالهويت هانس كونج، حيث اعترب 

، بل بالتوّسع اجلغرايف مّية األوىل مل تكن تفّكر بتغيْي معتقدات الناسأّن الفتوحات اإلسال

للدولة اإلسالميّة فقط، وأّن عملّية التحّول اىل دار اإلسالم ودار احلرب وتوابع ذلك جاءت 

 .كّلها يف وقت  الحق

ائي هو كّل آية إذن، وطبقًا ملا توّصلنا إليه، فإذا كان املستند الترشيعي للفقيه يف اجلهاد االبتد

أو حديث يقرن أو ي رْشط اجلهاد االبتدائي بثنائّية القتل واإلسالم كانت هذه اآليات معارضة 

له، أّما إذا كانت النصوص/املرجع لديه ال حتوي ربطًا بني هذين املفهومني، فال موجب 

خرية هنا. للتخيّل عن فكرة اجلهاد االبتدائي ألجل املجموعات النصّية القرآنية الثالث األ

وحيث كان أقوى أدّلة اجلهاد االبتدائي عندنا، كام تعّرضنا له يف حمّله، هو آية اجلزية، فال تنايف 

هذه اآليات برّمتها وجوب هذا اجلهاد. نعم، تكون هذه اآليات عندما نعرض عليها الروايات 

رب ابن عمر املخرّية بني اإلسالم والقتل، سواء كانت صحيحة السند أم ضعيفة، ومنها خ

املشهور، تكون دلياًل عىل لزوم طرح هذه الروايات؛ لسقوطها عن احلجّية بمعارضتها القرآن 

الكريم وفق البيانات املتقّدمة، فهذه املجموعات الثالث األخرية تبطل خرب ابن عمر وأمثاله، 

 لكنها ال تسقط االستدالل بمثل آية اجلزية عىل رشعية اجلهاد الدعوي.

ى من أدّلة اجلهاد االبتدائي آية اجلزية فقط، وهي تعارض آيات املجموعة األوىل ومعه، يبق

هنا، فهذه اآليات هنا تسقط رشعية القتال عند عدم االعتداء، فضالً عن وجوبه، فيام تثبت 

ذلك آية اجلزية وأمثاهلا عىل مستوى إطالقها، والصحيح تقديم آيات هذه املجموعة األوىل 

ا أرصح وأخّص من الدالالت اإلطالقية ملثل آية اجلزية، ودعوى النسخ هنا؛ ألّن داللته

 تقّدمت املناقشة فيها مرارًا، وال أقّل من التساقط، فيسقط وجوب اجلهاد االبتدائي.

أّما إذا أرّص املفرّس والفقيه املسلم عىل داللة آيات القتال ليكون الدين هلل وأمثاهلا، وفهم أّن 

                                              
(1 )  Hans Kung, Islam, past present & future, p599. 



  

إسالمهم أو قتلهم، وقع التعارض املستحكم بني اآليات بمجموعاهتا انتهاء احلرب يكون ب

هنا، وليس فقط مع املجموعة األخرية، فلزم حينئذ  إّما األخذ بالنسخ عىل طريقة ابن عاشور 

لعدم إمكان نسخ آية نفي اإلكراه وأمثاهلا كام قلنا، أو األخذ بآيات اجلهاد االبتدائي ونسخ 

، واألّول أرجح كام بّينا مرّبره سابقًا، فيسقط اجلهاد االبتدائي مع طوائف هذه اآليات مجيعها

غري أهل الكتاب بمجمل املجموعات املتقّدمة هنا من اآليات؛ ألّنه يستبطن اإلكراه  عىل الدين 

واحلرب  مع من مل يعتِد عىل املسلمني، كام ويسقط اجلهاد االبتدائي مع أهل الكتاب بمثل 

جمموعات اآليات املتقّدمة، بل حيكم بحرمته وفقًا لطبيعة داللة بعض هذه املجموعة األوىل من 

املجموعات من نفي السبيل عليهم أو نفي اإلكراه يف حّقهم، الظاهر يف احلرمة ال يف عدم 

 الوجوب فقط.

 ـ املعطيات العقلّية والعقالنية، نقد وتعليق 

نطلقات عقلّية تارًة وعقالنّية قد ينطلق بعض الرافضني لفكرة اجلهاد االبتدائي من م

يف هذا اإلطار ـ باختصار ـ عرب القول بأّن  أخرى، ويمكن صياغة اهلواجس املطروحة

اهلجوم عىل بالد اآلخرين والسيطرة عىل ثرواهتم ونفوسهم وممتلكاهتم ملجّرد االختالف 

ن يفهمه العقل ، وهذا العدواخرالعقدي معهم، يشّكل يف الذهن العقالئي عدوانًا عىل اآل

بوصفه مصداقًا من مصاديق الظلم، واملفروض أّنه حمّرم رشعًا بعد اندراجه يف الظلم املحكوم 

 عليه بالقبح عقاًل، بناًء عىل املالزمة بني حكم العقل وحكم الرشع.

وهذا النوع من االستدالل يمكن النظر إليه تارًة من زاوية استنباطّية، أي بوصفه حماولة 

للخروج بموقف الرشيعة من اجلهاد االبتدائي، وأخرى من زاوية نقدّية، أي توجيه اجتهادية 

 سهام النقد عىل الرشيعة بعد ثبوت حكم  من هذا النوع فيها.

فإذا كنّا يف السياق األّول، فمن الصعب ـ السيام بعد ورود النصوص ـ أن نجزم بالقبح؛ 

فإذا كان حيّق للمجتمع الدويل التدّخل  خر قّدم هلذا اجلهاد مصالح عليا،طرف اآلألّن ال

عسكرّيًا لرضب نظام يقمع شعبه، إنقاذًا هلذا الشعب من الظلم النازل عليه وإصالحًا حلاله، 

                                              
جبار عىل العقيدة عند: أبو الفضل ( يمكن مراجعة بعض ما ذكروه من مضاّر ومفاسد عملية ملنطق اإل1)

 .309موسويان، آزادى عقيده وجهاد ابتدائي، مصدر سابق: 



  

فلامذا يف منطق الدين ال جيوز فعل ذلك إلخراج الشعوب من ضاللة الكفر إىل نور اهلداية 

حة املريض نفسه؟! من الصعب جدًا والرشاد؟! ملاذا ال تكون العمليات القيرصية هذه ملصل

احلديث عن حكم عقيل ضمن املنطق الديني، مهام حاولنا استبعاد الفروض واستغراب 

 املشاهد.

وأّما إذا دخلنا يف السياق الثاين، فاملوضوع خيتلف متامًا ويصبح أكثر تعقيدًا، لكنّه ليس هو 

 حمّل بحثنا هنا.

 نتيجة البحث

البتدائي أو وجوبه بمالك الكفر دون معيار احلرابة والعدوان، مل إّن القول برشعية اجلهاد ا

يثبت عليه دليل  واضح يف الفقه اإلسالمي، بل إّن األدّلة القرآنية تواجهه وحتدث تشكيكًا 

عميقًا فيه، ويعّزز ذلك ما توّصلنا إليه يف مباحث رشوط اجلهاد حيث مل نعثر عىل دليل  يف أّي 

ني أنواع اجلهاد، فالصحيح أّن اجلهاد الواجب أو املرشوع يف اإلسالم من هذه الرشوط يمّيز ب

هو اجلهاد الدفاعي باملعنى غري الضّيق لكلمة دفاع، بل بام يشمل املدلول السيايس هلا، مما 

والدفاع عن حّق الدولة واملجتمع يف احلياة  ،يستوعب احلروب االستباقية والرضبات الوقائية

ف عيش املياه عن الدولة وكان ذلك اعتداًء ال يمكن تفاديه وتوقّ اإلنسانية، فلو منعت 

املسلمني عىل احلرب كانت دفاعيًة، وهكذا سائر احلقوق املجتمعية والدولية وغريها، كلٌّ 

 بحسبه، وهذا هو املعنى العريف والعقالئي للدفاع كام صار واضحًا.

وجب عىل احلاكم الرشعي مراعاة  نعم، حيث مل يكن اجلهاد االبتدائي مرشوعًا أو واجبًا،

هذا احلكم اإلهلي، إالّ إذا رأى مصلحًة يف مورد ؛ فيجوز هذا اجلهاد، إما من باب قانون 

التزاحم وتقديم األهم عىل املهم، أو من باب الوالية العامة املطلقة للفقيه ـ بناء عىل ثبوهتا ـ 

ـ يبقى االستثناء الراجع إىل نظر احلاكم،  حينام يرى مصلحًة يف األمر، لكّن هذا ـ عىل أّي تقدير

وإال فمع عدم إصداره حلكم  يف احلاالت اخلاّصة يكون احلكم هو عدم رشعية ـ فضاًل عن 

 .وجوب ـ هذا اجلهاد، واهلل العامل بأحكامه





 
 
 

 
 

 

 القسم الثاني

 مبدأ احلرب والسالم يف النّص املسيحي

 عنفي يف املسيحّيةمتهيد حول تّياَري: النضال العنفي وغري ال

أطلنا يف دراسة املوقف اإلسالمي من قضّية اجلهاد ورؤية النّص القرآين واحلديثي له، 

وعلينا اآلن أن ننتقل ملطالعة املوقف املسيحي الكاثوليكي من مسألة احلرب واجلهاد، والسؤال 

هل مها رضورة  ؟ هل اعتربمها مطلوبني أو ال؟هنا: كيف قّدم العهد اجلديد العنف والقتال

أو حالة رضورة أو ال؟ كيف تعاملت األناجيل والرسائل والنصوص األصلّية مع قضّية 

بام يشّكل العالقة  يف هذا املوضوع« اإلنساين اآلخر»حّساسة من هذا النوع؟ وما هو موقع 

عىل  األفقّية لإلنسان إىل جانب العالقة العامودّية التي رّكز عليها القرآن والكتاب املقّدس

كام  «دين يف دنيا»أو هي  «دين ودنيا»هل املسيحية  ؟السوّية، وهي عالقة اإلنسان باهلل سبحانه

 يصفها املطران جورج خرض يف كتبه ومقاالته؟

 :ارين يف املسيحّيةثّمة من يعتقد بأّن هناك تيّ 

ترك  وينطلق هذا التيار من جمموعة نصوص من نوع تيار يرفض احلرب ومنطق العنف،أ ـ 

در األيرس وهكذا.. وي نسب هذا أما لقيرص لقيرص ومن نوع إذا رضبت عىل خّدك األيمن ف

 القول إىل بولس ويوحنّا ذهبّي الفم والقديس باسيليوس الكبري وأورجيانوس.

                                              
( سوف أقترص هنا عىل معطيات العهد اجلديد؛ ألّن العهد القديم حاله خمتلف متامًا، فنصوص رشعّية 1)

فيه ضمن العنف واحلرب والقتال فيه كثرية، وعالقات الرصاع بني بني إرسائيل واآلخرين مفّصلة 

حروب طويلة ونزاعات دموّية، وما هيّم التفكري املسيحي املعارص ـ خاّصًة الكاثوليكي ـ هو العهد 

 .20ـ  1: 20اجلديد. ولكن من باب اإلشارة املهّمة يمكن ـ عىل سبيل املثال ـ مراجعة: سفر التثنية 

ار اإلسالمي املسيحي منذ ظهور ( انظر: أمحد ماجد، حوار الدهشة والرهبة بني حلظت ي انبثاق، احلو2)

 .39ـ  36: 19اإلسالم وإىل عرص النهضة، جمّلة املحّجة، العدد 



  

وتتعّزز هذه التوّجهات يف ظّل ما تقّدمه بعض نصوص األناجيل، خاّصة إنجيل متّى، 

، فهذا يعني أّن لكوت ويف السامء وليست هنا عىل األرضحول أّن حكومة املسيح يف امل

انتقلت فكرة اخلالص عنده من اخلالص الدنيوي نحو اخلالص األخروي أو نحو  «املسيا»

اخلالص امللكويت الباطني وحترير اإلنسان من اخلطيئة وعبئها، وهذا ما يدفع لنمط من التفكري 

 نيا، فضاًل عن أن يقود حروبًا أو يفتح بلدانًا.املسيحي الذي يعتزل جمال السلطة يف الد

ة املؤمنة معه صحابه والثلّ طلق عىل أّن عيسى مل يكن ي  أحظ الوتتعاظم هذه الرؤية عندما ن

ل  لس  ستخدم تعبري الرُّ ي ذلك، بل كان ريمراء أو قادة اجلند أو غتعابري من نوع األ س  ، فهم ر 

 للعامل وليسوا قادة حرب.

والتي اشتهرت كثريًا يف العرص احلديث،  ،«النضال الالعنفي»ة تولد فكرة ضمن هذه الرؤي

فهي فكرة جتمع بني النضال ألجل حتقيق العدالة، وبني الالعنف؛ ألهّنا ـ وفقًا لتعبري كوستي 

م( ـ تريد أن توّفق بني مطالبة اإلنجيل بالعدالة، ويف الوقت عينه دعوته للسالم. 2013بنديل )

التي ما تزال تستهوي « رومانسّية العنف»ىل إأّن النضال العنفي يفيض باإلنسان ويعتقد بنديل 

سان، وتدفع ملا نالشباب يف العامل، وهي رومانسّية تفيض لشهوة التدمري من حيث ال يشعر اإل

 «.بًا أكلتك الذئابئإن مل تكن ذ» :مع العدّو، وهو ما يتمثل باملثل الشائع اً عترب متاهيي  

لة النضال أنًا يف مسونجيل مل يقّدما لنا ناموسًا وال قانّن يسوع واإلأرّص عىل بنديل ي نّ إ

املوقف املناسب وفقًا  لنتخذ نحن   ؛و التفكريحهنا نبل قّدما رؤية توّج  ،العنفي وغري العنفي

 .للمعطيات والظروف

 أّن هذا الفريق يف (Harry Huebner) وعرب هذا الطريق يعترب الباحث هْيي هوبنر

ونمط عيش كذلك، فهناك فرق بني أن  بل يراه وسيلةً  فحسب، ة ال يرى السالم هدفاً املسيحيّ 

ن يرّبر أن تعتربه وسيلة ونمط عيش؛ ألّن السالم/اهلدف يمكن أتعترب السالم هدفًا وبني 

                                              
( حول مفهوم املسيح للملكوت واختالفه عن تصّورات اليهود، بل والكثري من أتباعه نفسه، انظر: 1)

عنف يف الدكتورة بيتسا استيفانو )األستاذة املحارضة يف جامعة القّديس يوسف يف بريوت(، ال

 .6ـ  1: 7املسيحّية، التباس يف فهم معنى امللكوت، جمّلة املرشق الرقمّية النصف سنوّية، العدد 

 18، 16، 11، 8( انظر: بنديل، نضال عنفي أو ال عنفي إلحقاق العدالة )اإلنجيل عىل دروب العهد(: 2)

 .23، 19ـ 



  

 .العنف، بعكس السالم األسلوب ونمط احلياة

ونج أّن الكنيسة األوىل مل تكن تتجه ومن هنا يعترب الفيلسوف الالهويت املعارص هانس ك

وأّن الظروف الالحقة هي التي وّظفت مفهوم احلرب  ،«املقّدسة»نحو العنف أو احلرب 

املقّدسة ملصالح سياسّية، وصوالً إىل العرص احلارض، معتربًا أّن األوغسطينّية هي التي شّكلت 

 .ربّيةبداية تربير العنف ضّد اآلخر يف املسيحّية الالتينّية الغ

يف كتاِبا ( Helen Nicholson) وكذلك تذهب املؤّرخة اإليرلندّية املعارصة هيلني نيكلسون

م( املسيحّية 337إىل أّن اعتناق االمرباطور قسطنطني ) املهّم حول حروب العصور الوسطى

 جعل فكرة العنف واحدة من املهاّمت األساسّية يف العمل املسيحي، حيث اعترب نفسه جندّياً 

هلل، وبالرغم من أّن الكتابات األوىل ال تعطي رغبة واضحة يف اجلمع بني اجلندّية والعنف 

م(، إال أّنه يبدو أّن القّديس 240واملسيحّية، ومن بينها املواقف التي أطلقها ترتوليان )

م( كان من األوائل الذين دانوا احلرب ويف الوقت عينه اعتقدوا برضورة 430ا غسطني )

 .العنف حلامية الضعفاءممارسة 

رفت  يف ظّل هذا التوّجه غري العنفي ظهرت يف العرص احلديث كنائس غري عنفيّة، ع 

باملسيحّية السلمّية، حتى أّن بعضها كان يرفض االنتامء للخدمة العسكرية بشكل قاطع بوصف 

 ذلك فعاًل إيامنّيًا.

ملسيحي ويعتربوهنا إفرازًا برشّيًا زمنيًّا وهبذا يرفض هذا الفريق الوقائع العنفيّة يف التاريخ ا

ـ وهو  غري منطلِِق من األصول الدينّية املسيحّية، وهلذا يسّجل بعض الباحثني املعارصين

حياول اكتشاف األصول الدينيّة لألصولّية املسيحّية واليهودّية ـ أّن البحث يف األصول الدينية 

                                              
(1)  Harry Huebner, Peace: The Desire of God, Revelatory Ethirs Magazine. No 9: 

90.  
(2 )  Hans Kung, Islam, past present & future, p595-597. 

(3)Helen Nicholson, Medieval Warfare, Theory and Practice of War in Europe 

300–1500, p23-24.  :؛ ورابرت 48ـ  47ووهبة الزحييل، آثار احلرب يف الفقه اإلسالمي

 .188ـ  184البه الى متون:  وورست، مسيحّيت از

( انظر: فكري جواد عبد وعبد األمري كاظم زاهد، األسس الدينية لألصولّية يف األديان اإلبراهيمّية: 4)

51. 



  

الديني األصيل، بينام األمر ليس كذلك يف املسيحّية، لألصوليّة اليهودية واضح جتده يف النّص 

 وهبذا يالحظ اإلنسان مفارقًة بني التاريخ والنّص.

وهو ما تؤّيده أكثر من ممارسة تارخيّية منذ حتّول قسطنطني نحو  ار احلرب والعنف،وتيّ ب ـ 

، ويربز «لوسطىالقرون ا»املسيحّية بدايات القرن الرابع امليالدي، ووقائع كثرية فيام يسّمى 

، مع األخذ منها احلروب الصليبّية، إىل جانب عنف حماكم التفتيش ومعاداة اليهود والسامّية

 .بعني االعتبار حضور نصوص العهد القديم ـ بشكل  ما ـ يف الوعي املسيحي نسبّياً 

 وقد انبثق عن هذا التوّجه عرب التاريخ مفهومان للحرب:

تي تنطلق من أهداف إيامنّية ودينيّة، وتأخذ سلطتها من الرموز وهي ال ـ احلرب املقّدسة، 1

 الدينّية املسيحّية العليا يف الكنيسة، ومثاهلا الشهري: احلروب الصليبّية.

وهي التي ال تنطلق من دوافع دينيّة بالرضورة وقد ال تصدر عن  ـ احلرب العادلة، 2

 .محاية حقوق األفراد واجلامعاتاملقامات الكنسّية، لكّن اهلدف منها حتقيق العدل و

م( ـ يميل نحو تربير احلرب العادلة، وهو ما 397كان أغسطني ـ متأثرًا بالقديس أمربوز )

نالحظ شبيهه عند توما األكويني، فاألكويني يرفض اإلكراه عىل الدين، لكنّه جيد نفسه تلقائّيًا 

فذهب إىل  غْي املسيحينّي عرب التاريخ، بعد هذا الرفض يف حماولة لتربير احلروب املسيحيّة ضّد 

أّن احلروب املسيحّية مع الكافرين مل وليست لدفعهم إىل اإليامن؛ ألّن اإليامن مسألة قلبّية 

ورسعان ما سيعودون عنه عند رفع اإلكراه عنهم، بل لوقف صّدهم الناس  عن اإليامن 

 ولوقف عدواهنم عليه.

يًا وتارخييّاً للسلوك املسيحي جتاه غْي املسيحّيني، وهو وِبذا يقّدم األكويني تربيرًا الهوت

ألّن اإليامن هو حّق إنساين والهويت معًا، فالصّد  تربير َياول أن ينطلق من منطلقات إنسانّية؛

                                              
ـ  137( انظر: األب الدكتور عيسى دياب، األصولّية والتعّصب والعنف يف اإلسالم واملسيحّية: 1)

 .243ـ  231، 210ـ  155، 144

ومه سادات مريحممدى، مرشوعّيت جنگهاى صليبی از ديدگاه روحانيان مسيحی، جمّلة ( انظر: معص2)

؛ وحول احلروب الصليبّية عاّمة ي نصح بمراجعة كتاب الدكتور قاسم 92: 6معرفت اديان، العدد 

، 149، والصادر عن سلسلة عامل املعرفة برقم «ماهّية احلروب الصليبّية»عبده قاسم، حتت عنوان 

 م، فهو كتاب مهم وقّيم.1990و/أّيار من عام لشهر ماي



  

عنه هو صّد عن احلقيقة وظلم  للناس وإكراه، ومن ثم فيمكن للمسيحي أن ي كره الصاّد 

ّية عىل احلقيقة والنور، وعىل أولئك الذين يريدون أن هيتدوا إكراهًا كي يوقف ممارساته العدوان

 .هبذه احلقيقة عندما يسمعون هبا

هبذا تّم التصديق النهائي عىل التمييز بني العنف العادل والعنف غري العادل، والذي حتّدث 

 للقرن حوله ـ ضمنًا ـ توما األكويني عرب القانون الطبيعي، ليواصل مسريته لعّدة قرون وصوالً 

 العرشين.

، عىل أّن الدفاع عن النفس ومن يتعّلق ِبا مْشوعٌ « تعاليم الكنيسة الكاثوليكّية»يوافق نص 

وهبذا  عرب مبدأ املجازاة والعقوبة، مني ِبدف محاية املجتمعاملجر وكذلك ممارسة العنف ضّد 

ن أو البدء باهلجوم تقّر الكنيسة الكاثوليكّية املعارصة بالعنف يف حدود الدفاع، ال العدوا

قيّات ميع األخالوالعنف ضّد أحد، وهي تعترب أّن مبدأ حمّبة اإلنسان لذاته هو األصل األّول جل

سان يلغي هذا األصل بمنعه من الدفاع عن نن نجعل اإلاألخرى، ومن ثم ال نستطيع أ

 .نفسه

ة العنف جتاه بدورنا سوف نحاول رصد النصوص الدينية املسيحيّة يف تعاملها مع قضيّ 

، والذي نالحظه أّننا للوهلة اآلخر الديني، لنرى ما الذي يمكنها أن تساعدنا عليه إن شاء اهلل

األوىل نقف أمام نوعني أو نمطني من النصوص، يبدو األّول منهام نابذًا للعنف جتاه اآلخر 

 .الديني وداعيًا ملساملة عالية، فيام يظهر الثاين عىل العكس من ذلك متاماً 

 من هنا، سوف نفصلهام، ثم ننظر يف حماوالت التوفيق بينهام؛ لنتوّصل إىل نتيجة.

 ضّد اآلخر الديين املوقف السليب من العنفنصوص و عهد اجلديدالأّواًل: 
ثّمة العديد من املعطيات املرتاكمة يف العهد اجلديد التي تدعو ملنطق مساملة ونبذ العنف 

 يني، ولعّلنا نشْي ألمّهها هنا:الديني، خاّصة جتاه اآلخر الد

 ـ الصورة السلمّية لألنبياء والقّديسني 
يس أو ويّل أو قدّ  ال نجد عرضًا لسرية نبّي  ،سذا نظرنا يف العهد اجلديد من الكتاب املقدّ إ

                                              
 (.503ـ  500: 5)مج 8، فصل10، املبحث2، ق2( انظر: األكويني، اخلالصة الالهوتّية ج1)

(2)   Catechism Of The Catholic Church, 2263-2265. 



  

، كام أّن نصوص احلرب يستخدم العنف يف نرش دعوته أو يفرض القهر عىل غري املؤمنني به

، تكاد تكون قليلة، وال تشّكل ظاهرة حقيقّية واسعةقد يقال بأهّنا ديد والقتال يف العهد اجل

 وسوف نتابع هذا املوضوع قريبًا.

املقصود من هذا الكالم أّن املطالع للعهد اجلديد ال جيد أمامه خّطًا يرسم لبناء العنف 

املوادعة  والفرض جتاه اآلخر الديني، بل الغالب يف نصوص العهد اجلديد أهّنا توّجهنا نحو

واملساملة والصرب وحتّمل املعاناة والنضال غري العنفي، وهذا ما يعطينا انطباعًا عن اخلّط العاّم 

للمسيحّية ويفرض علينا فهم النصوص القليلة املختلفة بطريقة تأويلّية خاّصة، حيث ال 

؛ إذ يبدو هذا يمكننا التخيّل عن كّل هذا املسار العام غري العنفي أمام نّص أو نصني خمتلفني

 األمر غري منطقي.

 ـ رسالة يعقوب واملنطلق غري الديين للحروب بني البشر 

ِمْن َأْيَن احُلُروُب »حيث تقول:  تْشح لنا رسالة يعقوب منشأ احلروب بني الناس،

اتُِكم امْلَُحا ْم َتْشَتُهوَن َوَلْسُتْم مَتْتَلُِكوَن. ِرَبِة يِف َأْعَضائِكُ َواُْلُصْوَمات َبْينَُكم َأَلْيَسْت ِمْن ُهنَا ِمْن َلذَّ

اِرُبوَن َوَلْسُتْم مَتَْتلُِكوَن ألَنَّكُ  اِصُموَن َوحُتَ ِسُدوَن َوَلْسُتْم َتْقِدُروَن َأْن َتنَاُلوا. َُّتَ ْم الَ َتْقُتُلوَن َوحَتْ

ُكْم َتْطُلُبوَن َرِدّياً لِ  اتُِكمْ َتْطُلُبوَن. َتْطُلُبوَن َوَلْسُتْم َتْأُخُذوَن ألَنَّ  .«َكْي ُتنِْفُقوا يِف َلذَّ

، وقّصة هابيل ، وليست من أمر اهلل وحمّبتهومن احلسد إّن احلروب ناشئة من طغيان البرش

، وكأّن رسالة يعقوب تريد أن ترّكز نظرنا عىل منطلقات العنف والرصاع وقابيل واضحة هنا

من عند أنفسكم، وهي متارس  بني البرش، لتقول بأّن هذه احلروب ليست من عند اهلل، بل

حتلياًل عندما تؤّكد أّن الطبيعة اإلنسانّية اهلابطة تطمح دائاًم إىل أمور ال تتمّكن من الوصول 

إليها، فالشهوة للحصول عىل أشياء معّينة هي التي تدفع ملحاولة احلصول عليها، ومنشأ العنف 

العنف واحلرب لكي نفرض يكون عند العجز عن احلصول عىل ما نريد، فنحن نذهب نحو 

 .بالقّوة ما نبتغيه ونحصل عىل ما نشتهيه

لكنّني ال أعتقد بأّن رسالة يعقوب تريد نفي املنطلق الديني للحروب أحيانًا؛ بل هي 

توّصف احلالة اإلنسانّية العاّمة التي متارس العنف واحلرب ألغراض ذاتّية وملطامع ونتيجة 
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رسالة نبذّية واضحة للعنف إذا كانت مرّبراته رشيفة، متامًا سوء نفوس الناس، وهلذا ليس فيها 

كام الواعظ يقول من عىل املنرب: أهّيا الناس، إّن شهواتكم ذهبت بكم نحو طلب املال ألجل 

الدنيا ومصاحلها.. إن هذا النّص ال يريد رفض طلب املال أو العمل يف األسواق، بل هو 

ويرى أّن ظواهر التجارة جاءت من طمع اإلنسان يراقب منطلقات البرش يف هذا السلوك، 

 ودنيوّيته، دون أن ينفي إمكان تطهري التجارة واملال عرب منطلقات رشيفة.

 ومعاناة احلروب القادمةـ املسيح يف العظة  

َم إَِليْ يْ زَّ َو َجالٌِس َعىَل َجبَِل الهُ  فِياَم وَ » ويف موعظة يسوع عىل جبل الزيتون جاء: ِه ُتوِن َتَقدَّ

يئَِك َوانْ هَ  ونُ ادٍ َقائِلنَِي ُقْل لَنَا َمَتى َيكُ رَ فِ انْ  َعىَل  ُذ اَلِميتَّ ال  اَب َأَج فَ ِر؟ هْ دَّ اِء الَض قِ َذا َوَما ِهَي َعاَلَمُة جَمِ

ُكْم َأَحٌد رُ ظُ نْ ٱوُع َيُس  وَن لُّ ُيِض يُح وَ ِس ي َقائِلنَِي َأَنا ُهَو املَْ مِ ْس ايَن َسَيْأُتوَن بِ ْيِ ثِ كَ إِنَّ فَ وا الَ ُيِضلَّ

ُه الُبدَّ أْن َتُكْوَن َهِذِه ينَ ْيِ ثِ كَ  . َوَسْوَف َتْسَمُعْوَن بُِحُروٍب وأْخَباِر ُحُرْوٍب اْنُظُروا ال َتْرَتاُعْوا ألنَّ

ٍة َومَمَْلَكٌة َعىَل مَمَْلَكٍة َوَتُكوْ  ٌة َعىَل ُامَّ ُه َتُقْوُم أمَّ َها َوَلكِْن َلْيَس املنَْتَهى َبْعُد ألنَّ ُن جَمَْاَعْاٌت َوأْوبَِئٌة ُكله

 .«َجاعِ ا ُمْبَتَدُأ األَوْ هَ َهِذِه ُكلَّ  َلكِنَّ وَ  نَ كِ اْ مَ ل يف أَ َوَزاَلزِ 

النّص هنا واضح يف أّن عيسى ال يقوم بحّض تالمذته عىل احلرب، بل يقوم بإخبارهم عن 

كر تكملة النّص وقوع حروب يف العامل، وأّن هذه احلروب سوف يالقون منها املعاناة، كام تذ

 أعاله.

لقد كان من املناسب يف هذه السياقات أن يشري هلم يسوع خلوضهم احلروب، لكنّه يبدو 

عليه أّنه ال يريدهم أن يتوّرطوا يف ذلك، وربام يكون يف النّص نوع من اإلشارة إىل أّن املسيح 

 ال يأيت بحرب  وال بنار.الكاذب جيّر وراءه احلروب واملاملك التي هتلك بعضها بعضًا، بينام هو 

 ـ رؤيا يوحنا الالهوتي وتصوير الكنيسة يف موقف املتفّرج 
ويعترب بعض الباحثني املعارصين أّن رؤيا يوحنّا الالهويت متثل القراءة املسيحّية لوقائع آخر 

ائع تلف هذه الوق الكنيسة واملجتمع املسيحي يف خموأّننا لو الحظناها كاملًة لوجدنا أنّ  الزمان،
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يبدون كمتفّرجني عىل رصاع املوت والدم وعىل احلروب والنزاعات التي تقع عىل األرض، 

 .وكأهّنم ال يشاركون يف يشء من ذلك

لكن سوف يأيت يف املجموعة الثانية من النصوص، كيف أّن بعض الباحثني استخدم رؤيا 

 يوحنّا الالهويت نفسها إلثبات العكس!

 الشّر بالشّر )اخلّد األمين واأليسر(ـ املسيح ورفض مقاومة  

ُه قِيَل َعنْيٌ بَِعنْيٍ َسِمْعتُ »حيث يقول: الحظ يف إنجيل مّتى موقفاً الفتًا يف عظة اجلبل، ون ْم َأنَّ

اوَ َوِسنٌّ بِِسنٍّ  َّ لوا ااِومُ َأَنا َفَأُقوُل لَُكْم الَ ُتقَ  َأمَّ َك ا نْ مَ  ْل بَ  ْشَّ ْل َلُه ا فَ نِ ْيمَ ألَ لََطَمَك َعىَل َخده  َخرَ آلَحوه

َدالْتُرْك َلُه ااَبَك فَ َوَيْأُخَذ َثوْ  َك مَ َراَد َأْن خُيَاِص َمْن أَ وَ ْيضاً أَ  َرَك ِميالً َواَمْن َس وَ َأْيضاً  ءَ ره ًا دحِ خَّ

 .«ننَْيِ ثْ َفاْذَهْب َمَعُه ا

ا »إنجيل لوقا يعرض لنا املشهد أيضًا، فيقول:  َ اِمُعوَن: َأِحبُّوا اَلكِنهي َأُقوُل لَُكْم َأُّيُّ لسَّ

َمْن  لَِّذيَن ُيِسيُئوَن إَِليُْكْم.اَأْعَداَءُكْم َأْحِسنُوا إىَِل ُمْبِغِضيُكْم َباِرُكوا الَِعنِيُكْم َوَصلُّوا ألَْجِل 

َك َفاْعِرْض لَُه  َبَك َعىَل َخده  .«ضاً آلَخَر َأْيضًا َوَمْن َأَخَذ ِرَداَءَك َفاَل مَتْنَْعُه َثْوَبَك َأيْ ارَضَ

إّنه النّص الذي يثري الدهشة، وكأّنه يرفض منطق العقوبة بمعناه الفردي، فاملسيحي املؤمن 

هو ذاك الذي ال يقاوم الرّش بالرّش، بل يقاومه باخلري والتضحية، إّنه نوع من النضال الالعنفي، 

 غاندي وأمثاله.املهامتا تلتقي فيه املسيحيّة مع 

ـ أّن هذا النّص يف إنجيل متّى  (Carl Vaught)عروف كارل فوت ومن هنا يعترب الباحث امل

 .ألخالق املسيحّيةاملركزّي لساس األهو املوعظة عىل اجلبل ـ 

لسنا نرّص عىل فهم رفض املواجهة باملثل من سياق كالم املسيح هنا، ألّن املواجهة باملثل 

طلع كالمه، يف الوقت عينه الذي يعلن مبدأ ثابت يف الناموس والتوراة، وهو هنا يشري إليه يف م
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أّنه مل يأت لكي يغرّي ( 18ـ  17)متى، اإلصحاح اخلامس، اآليات: برصاحة يف موضع  آخر 

الناموس بل ليكمل، وهذا معناه أّن املسيح ـ إذا مل نوافق عىل أّنه نسخ مرحلة التوراة، لينهي 

ريقة الرسول بولس ـ ال يريد إلغاء عرص الرشيعة ويفتح عرص اإليامن واألمل واملحّبة عىل ط

مبدأ العقوبة أو املعاملة باملثل أو الدفاع عن النفس، بل يوافق عىل هذه لكنّه يطلب من املؤمنني 

أن يرتقوا يف رتبتهم املعنوّية درجًة أعىل، وهي التسامح والعطاء واملعاناة ألجل اآلخر وألجل 

 ﴾َوَأْن َتْعُفوا َأْقَرُب لِلتَّْقَوى﴿رآين حني يقول: النّص القيقرتب منه السالم الداخيل، وهو ما 

اِء َواْلَكاظِِمنَي اْلَغيَْظ َواْلَعافنَِي َعِن ﴿(، وقوله: 237)البقرة:  َّ اِء َوالَّضَّ َّ الَِّذيَن ُينِْفُقوَن يِف الّسَّ

 (.134)آل عمران:  ﴾النَّاِس َواَّللَُّ َُيِبُّ املُْْحِسننِيَ 

 جدًا جييب من يعرّيه بأّنه جيلس مع العشارين واخلطاة، ويرشح لنا املسيح يف نّص آخر معرّب 

نَْد َمَكاِن لِسًا عِ اْن ُهنَاَك َرَأى إِْنَسانًا َج مِ ٌز اَيُسوُع جُمْتَ  فِياَم وَ »إنجيل متى املشهد، حيث يقول: 

اُروَن َوُخطَاٌة  َبيِْت لْ ا  ُهَو ُمتَّكٌِئ يِف اَم َبْينَ . وَ َفَقاَم َوَتبَِعهُ  يَبْعنِ تْ ٱاَل َلُه قَ تَّى. فَ مَ ُمُه ْس ِة ايَ َباجْلِ ا إَِذا َعشَّ

يُّوَن َقاُلوا لَِتاَلِميِذِه ملَِاَذا َيأُْكُل يِس َفره لْ َنَظَر ا َلامَّ فَ ِميِذِه. الَ تَ وَ َمَع َيُسوَع  واَكأُ تَّ َكثُِْيوَن َقْد َجاُءوا َوا

ُمُكْم َمَع ا َتاُج اَل اقَ  عُ َسِمَع َيُسو َلامَّ فَ ؟ ةِ طَاْْلُ يَن َواارِ َعشَّ لْ ُمَعله ْم الَ ََيْ اُء إىَِل َطبِيٍب َبِل ِصحَّ ألَ  هَلُ

ُموا َما ُهَو: إيِنه ُأرِ تَ وَ  اواْذَهبُ فَ . ْرىَض ملَْ ا ْ آِت ألَْدُعَو َأْبَرارًا َبْل ُخطَاًة إىَِل يُد َرمْحَ َعلَّ ًة الَ َذبِيَحًة أليَنه مَل

 .«ةِ تَّْوبَ لا

 ال الذبيحة، هلذا فالتعامل مع اآلخر املنحرف يكون بالرمحة ال بغريها.اهلدف هنا هو الرمحة 

 ـ املسيح والدعوة لالستسالم للمعاناة ورفض املقاومة العنفّية 

َفاْنُظُروا » يقول:× أثار جدالً، فعيسىآخر وبعد هذا النّص حيّدثنا إنجيل مرقس عن نّص 

ُْم َسُيَسلهُموَنكُ  َلُدوَن يِف جَمَاِمَع َوُتوَقُفوَن َأَماَم ُوالٍَة َوُمُلوٍك ِمْن إىَِل ُنُفوِسُكْم ألََّنَّ ْم إىَِل جَمَالَِس َوجُتْ

مْ  ُموُكْم َفالَ  ألَُممِ االً بِاإِلْنِجيِل يِف مَجِيِع َوَينَْبِغي َأْن ُيْكَرَز َأوَّ  َأْجيِل َشَهاَدًة هَلُ َفَمَتى َساُقوُكْم لِيَُسله

وا َبْل َمْهاَم ُأْعطِيُتْم يِف تِْلَك  َتْعَتنُوا ِمْن َقْبُل باَِم  َتمُّ ُموا ألَْن لَْسُتْم ا َتتََكلَُّموَن َوالَ هَتْ اَعِة َفبَِذلَِك َتَكلَّ لسَّ
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وُح امْلُتََكلهِمنَي َبِل اَأْنُتُم  ىَل ألَْوالَُد عَ األَُب َوَلَدُه َوَيُقوُم امْلَْوِت وَ األَُخ َأَخاُه إىَِل اَوَسيُْسلُِم  ْلُقُدُس ا لرُّ

ِميِع ِمْن َأْجِل ا َوَتُكوُنوَن ُمْبَغِضنَي ِمنَ  َوالِِدُّيِْم َوَيْقُتُلوََّنُمْ  مْلُنْتََهى ا لَِّذي َيْصرِبُ إىَِل اْسِمي. َوَلكِنَّ اجْلَ

 .«َفَهَذا خَيُْلُص 

، النّص يبدو عليه أّنه حيّث متامًا عىل االستسالم للمعاناة، ويمنع عن العنف بشكل مطلق

أّمل يف هذا النّص ال يعطي بوضوح موقفًا سلبيًّا من عيسى جتاه العنف النضايل، بل لكّن الت

يبدو يل أّنه يرشح طبيعة املرحلة القادمة التي سيواجهها املسيحيّون، وكأّنه حيكي عن عصور 

االضطهاد التي عاشوها قبل قسطنني يف بداية القرن الثالث امليالدي، بل هو ال يوّجههم لكي 

ا بام حيّدد هلم كالمهم، بل هو يدعوهم لالنصياع خلف ما متليه عليهم قلوهبم يف تلك يتكّلمو

اللحظة املؤملة، فإّن القلوب سوف تنطق بلسان الروح القدس، ومن ثم فلم حيّدد هلم ما الذي 

 .يلزمهم أن يقولوه، بل ترك األمر لصفاء قلوهبم التي تتجىّل فيها بركة الروح القدس

 عاء وصانعي السالمـ طوبى للود 

ُمْ ألَ  ْلُوَدَعاءِ وَبى لِ طُ » خياطب الناس يف إنجيل متّى باآليت:× ونالحظ عيسى وَن ثُ رِ يَ  َّنَّ

مَحَ وَبى لِ طُ  ..ْرَض ألَ ا ُ  اءِ لرُّ الَ لَصانِِعي اوَبى لِ طُ  مَحُوَن..ْم ُيرْ ألََّنَّ ُ ألَ  مِ سَّ  .«ْدَعْونَ يُ  َّللَِّْم َأْبنَاَء اَّنَّ

أبناء اهلل »ناس وحتقيق السالم بني البرش هو نوع من االنتامء هلل سبحانه فالسعي ملصالح ال

، وهبذا ترتبط عالقة اإلنسان باإلنسان يف سلمّيتها ورمحتها، بعالقته باهلل وانتامئه «يدعون

، بل إّنه يعترب أّن اهلل هو مصدر اإلجيايب إليه، كام يقول األب الدكتور كريستيان فان نيسبن

 .ساين، وحيث إّنه حمّبة مطلقة، فهو املرجع لعالقات الغريّيةالسلوك اإلن

إّن هذا النّص اإلنجييل ال يفرّس املوادعة باالستسالم واخلنوع، فهذا تفسري مشّوه له، بل 

يريد فهم املوادعة بطريقة غري عنفية، فأنت تستمّر يف النضال لكن ال بطريق العنف، وهذا ما 

 .نجييل بجالءيمكنه ان يفرّس النّص اإل
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 ـ بولس ومبدأ املساملة وغلبة الشّر باخلري 

اِرُكوا َعىَل الَِّذيَن بَ »: حيث يقول ،ونجد يف رسالة بولس الرسول إىل أهل رومية نّصًا مثرياً 

نَي َبْعُضُكْم لِبَْعٍض ْهَتمه مُ َرحًا َمَع اْلَفِرِحنَي َوُبَكاًء َمَع اْلَباكنَِي فَ َيْضطَِهُدوَنُكْم َباِرُكوا َوالَ َتْلَعنُوا 

نَي بِاألُمُ  اْلَعالَِيِة َبْل ُمنَْقاِديَن إىَِل امْلُتَِّضِعنَي الَ َتُكوُنوا ُحَكاَمَء ِعنَْد  رِ واْهتاَِممًا َواِحدًا َغْْيَ ُمْهَتمه

اَم  الَ َأْنُفِسُكْم  اُزوا َأَحدًا َعْن رَشٍّ بَِْشٍّ ُمْعَتننَِي بِأُُموٍر َحَسنٍَة ُقدَّ ْن َكاَن مُمْكِنًا َفَحَسَب إِ مَجِيِع النَّاِس جُتَ

ُه  الَ يَع النَّاِس مَجِ ا وَطاَقتُِكْم َساملُِ  َا األَِحبَّاُء َبْل َأْعُطوا َمَكانًا لِْلَغَضِب ألَنَّ َتنَْتِقُموا ألَْنُفِسُكْم َأُّيُّ

 . بُّ  نْ إِ   َفأَْطِعْمُه َوإِْن َعطَِش َفاْسِقِه ألَنََّك كَ َعُدوُّ إِْن َجاَع فَ َمْكُتوٌب: يِلَ النَّْقَمُة َأَنا ُأَجاِزي َيُقوُل الرَّ

َر َناٍر َعىَل َرْأِسِه  َمْع مَجْ ْْيِ  الَ َفَعْلَت َهَذا جَتْ َّ بِاْْلَ ُّ َبِل اْغلِِب الْشَّ  .«َيْغلَِبنََّك الْشَّ

اين، إّنه نّص يؤّسس للمواجهة باخلري والسالم، ال باستخدام أسلوب اآلخر العنفي والعدو

فهو يريد املواجهة كام يالحظ من حديثه عن اجلمر عىل رأس العدّو، لكنّها مواجهة من نوع  

خاّص، وهو واضح يف أّنه كام يرتبط باجلانب الفردي، نجد ما يالمس ارتباطه باجلانب 

 االجتامعي والسيايس، ولو من خالل تعبري االضطهاد الوارد يف مطلع النّص.

اْنُظُروا َأْن الَ جُيَاِزَي َأَحٌد َأَحدًا َعْن رَشٍّ » أهل تسالونيكي قال بولس: ويف رسالته األوىل إىل

بُِعوا ابَِْشٍّ َبْل ُكلَّ ِحنٍي  ْْيَ َبْعُضُكْم لِبَْعٍض َولِْلَجِميعِ اتَّ  .«ْْلَ

 ـ حوارّية املسيح مع بيالطس، دالالت معبِّرة 

ام حيّدثنا إنجيل يوحنّا، عندما يرسد لنا حاساًم يف إعالن نوع دعوته، ك× بل يظهر املسيح

وقائع تسليمه لبيالطس واجلدل الذي ثار أمام املأل. إّن احلوار بني املسيح وبيالطس مثري  جّدًا، 

َأَجاَبُه  ؟ُثمَّ َدَخَل بِياَلُطُس َأْيضًا إىَِل َداِر اْلِوالََيِة َوَدَعا َيُسوَع َوَقاَل َلُه َأَأْنَت َملُِك اْلَيُهودِ » إّنه يقول:

تَُك  ؟َأِمْن َذاتَِك َتُقوُل َهَذا َأْم آَخُروَن َقاُلوا لََك َعنهي َيُسوعُ  ؟ ُأمَّ َأَجاَبُه بِياَلُطُس َأَلَعيله َأَنا َُّيُوِديٌّ

َعامَلِ. لَْو َكاَنْت مَمَْلَكتِي َلْيَسْت ِمْن َهَذا الْ  َجاَب َيُسوعُ أَ َوُرَؤَساُء الَْكَهنَِة َأْسَلُموَك إيَِلَّ َماَذا َفَعْلَت؟ 
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َم إىَِل اْلَيُهودِ َولَكِِن اآلَن َليَْسْت  اِمي جُيَاِهُدوَن لَِكْي الَ ُأَسلَّ  مَمَْلَكتِي مَمَْلَكتِي ِمْن َهَذا اْلَعامَلِ لََكاَن ُخدَّ

 .«ِمْن ُهنَا

م كون إّنه نّص حياول أّن ينأى باملسيحّية عن ممارسة سلطة دنيوّية، فهو يقّدم نتائج لعد

مملكته هنا، وهذه النتائج هي أّنه لو كانت هنا لكان خدمته وجنوده وأعوانه جياهدون، ال أهّنم 

 يرتكونه ليصل إىل هنا.

إّن هذا الكالم حيمل يف طّياته الكثري من الداللة عىل أّن يسوع املسيح ال يريد منطق اجلهاد 

املعاناة والنضال غري العنفي لتحقيق واملواجهة يف التعامل مع اآلخر الديني، بل يطلب منطق 

 ملكوت السامء.

 ـ الرسالة إىل العربانّيني والدعوة للصرب والتحّمل 

ُروا» ، حيث جاء فيها:ويتواصل املوقف يف الرسالة إىل العربانّيني اَم ا َوَلكِْن َتَذكَّ الَِفَة األَيَّ لسَّ

ُتْم َعىَل ا جُمَاَهَدِة آالٍَم َكثَِْيٍة ِمْن ِجَهٍة َمْشُهوِريَن بِتَْعيَِْياٍت َوِضيَقاٍت  لَّتِي فِيَها َبْعَدَما ُأنِْرُتْم َصرِبْ

َكاَء  ُكمْ اَوِمْن ِجَهٍة َصائِِريَن رُشَ َف فِيِهْم َهَكَذا ألَنَّ َوَقبِْلُتْم َسْلَب   َرَثْيُتْم لُِقُيودِي َأْيضاً لَِّذيَن ُترُصه

اَمَواِت َوَباقِيًا. َفاَل َتْطَرُحوا ثَِقَتُكُم اِسُكْم َأنَّ َلُكْم َماالً َأْفَضَل يِف َأْمَوالُِكْم بَِفَرٍح َعاملنَِِي يِف َأْنفُ  لسَّ

َتاُجوَن إىَِل ا ُكْم حَتْ ا جُمَاَزاٌة َعظِيَمٌة ألَنَّ رْبِ َحتَّى إَِذا َصنَْعُتْم َمِشيَئَة الَّتِي هَلَ ُه اَّللِ َتنَاُلوَن الصَّ مْلَْوِعَد ألَنَّ

 .«آليِت َوالَ ُيْبطِئُ اِجّدًا َسَيْأيِت  َبْعَد َقلِيلٍ 

 شارة لرّدة فعل تقوم عىل مواجهة.الدعوة للصرب والتحّمل، دون أّي إإّنه موقف 

ألّن النّص ال حيكي  لكنّني ال أعتقد اّن هذا النّص يذهب بنا نحو رفض النضال العنفي؛

اجلهاد والسيف، إّنه يقول سوى عن مدح صربهم ومعاناهتم، وال يقّدم أّي موقف سلبي من 

بأّنكم بصربكم ومعاناتكم صنعتم ألنفسكم جمدًا يف السامء، وسيكون املوعد قريبًا، فهذا مثل 

النصوص الدينّية التي حتاول أن ت عطي املؤمنني قّوًة يف صربهم وحتّملهم، دون أن يكون معناها 

 أهّنا ترفض مقاومتهم أو عنفهم حيث تكون الظروف خمتلفة.
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 للسلطة وعدم املواجهةوالدعوة للخضوع وبولس ـ بطرس  

ويف رسالة بطرس األوىل حديث واضح عن أّن املحن التي سوف تصيب املؤمن املسيحي 

ِة اَأْنُتُم » هي تزكية لنفسه، مشّبهًا املوقف بامتحان الذهب بالنار، حيث يقول: َّللِ الَِّذيَن بُِقوَّ

الٍَص  َماِن اُمْسَتَعدٍّ َأْن ُيْعَلَن يِف حَمُْروُسوَن بِإِياَمٍن ِْلَ ُكُم ا ألَِخْيِ الزَّ آلَن إِْن الَِّذي بِِه َتْبَتِهُجوَن َمَع َأنَّ

َعٍة لَِكْي َتُكوَن َتْزكَِيُة إِياَمنُِكْم َوِهَي َأْثَمُن ِمَن  َزُنوَن َيِسْيًا بِتََجاِرَب ُمَتنَوه َهِب اَكاَن جَيُِب حُتْ لَْفايِن ا لذَّ

هُ  وهو هلذا  .«مْلَِسيِح اْستِْعالَِن َيُسوَع امْلَْجِد ِعنَْد اْلَكَراَمِة وَ اُيْمَتَحُن بِالنَّاِر ُتوَجُد لِْلَمْدِح وَ  َمَع َأنَّ

فهي آالم ليست غريبة، بل متوّقعة يف موضع آخر يدعو للبهجة والفرح ملواجهة هذه اآلالم، 

 .دمعتربًا أّن الصابر هو الذي يمجَّ مع املؤمن املسيحي، 

لكّن بطرس يبدو أكثر رصاحة إذا كان هذا الكالم ليس واضحًا جدًا يف الالعنف، و

َفاْخَضُعوا لُِكله َتْرتِيٍب »، حيث يقول:  آخرووضوحًا يف رضورة الصرب وعدم املواجهة يف نصٍّ 

يٍّ ِمْن َأْجِل  به إِْن َكاَن لِْلَملِِك َفَكَمْن ُهَو َفْوَق اَبَْشِ ْو لِْلُوالَةِ َفَكُمْرَسلنَِي ِمنُْه لاِِلْنتَِقاِم لُْكله أَ الرَّ

ه َولِْلَمْدِح لَِفاِعيِل اِمْن َفاِعيِل  ْْيِ ألَنَّ َهَكَذا ِهَي َمِشيَئُة الْشَّ ُتوا َجَهالََة اَّللِ َأْن َتْفَعُلوا اْْلَ ْْيَ َفتَُسكه ْْلَ

ه َبْل َكَعبِيِد حْلُ األَْغبَِياِء َكَأْحَراٍر َوَليَْس َكالَِّذيَن النَّاِس ا ٌة لِلْشَّ ُة ِعنَْدُهْم ُسرْتَ يَّ ِميَع اَّللِ َأْكِرُموا اره جْلَ

َا اَّللَ َأْكِرُموا اإِلْخَوَة َخاُفوا اَأِحبُّوا  اَدةِ َليَْس املَْلَِك َأُّيُّ اُم ُكوُنوا َخاِضِعنَي بُِكله َهْيبٍَة لِلسَّ دَّ ْْلُ

نَي  احِلِ ِقنَي َفَقْط الِلصَّ فه رَتَ
َّللِ اَبْل لِْلُعنََفاِء َأْيضًا ألَنَّ َهَذا َفْضٌل إِْن َكاَن َأَحٌد ِمْن َأْجِل َضِمٍْي َنْحَو ملُْ

ونَ  ُه َأيُّ جَمٍْد ُهَو إِْن ُكنُْتْم ُتْلطَُموَن خُمْطِئنَِي َفَتْصرِبُ َتِمُل َأْحَزاناً ُمَتَأملهًا بِالظُّْلِم ألَنَّ ؟ َبْل إِْن ُكنُْتْم ََيْ

وَن َفَهَذا َفْضٌل ِعنَْد اَن َعاِملنَِي َتَتَأملَُّو ْْيَ َفتَْصرِبُ َذا ُدِعيُتْم َفإِنَّ  َّللِ اْْلَ ُكْم هِلَ َ ألَْجلِنَا األَنَّ مْلَِسيَح َأْيضاً َتَأملَّ

ْ َيْفَعْل َخطِيًَّة َوالَ ُوِجَد يِف َفِمِه َمكْ اَتاِركًا َلنَا ِمَثاالً لَِكْي َتتَّبُِعوا ُخطُواتِِه  لَِّذي إِْذ ُشتَِم مَلْ اٌر لَِّذي مَل

ُم ملَِْن َيْقِض بَِعْدٍل  ُد َبْل َكاَن ُيَسله ْ َيُكْن ُُّيَده َ مَل لَِّذي مَحََل ُهَو َنْفُسُه اَيُكْن َيْشتُِم ِعَوضاً َوإِْذ َتَأملَّ

َشَبِة، لَِكْي َنُموَت َعِن اَخَطاَياَنا يِف َجَسِدِه َعىَل  َطاَيا َفنَْحيَا لِلْ اْْلَ  .«الذي بجلدتِِه ُشِفيُتم رِبه ْْلَ

النّص قوي جدًا يف تكريس ثقافة اخلضوع للجميع، وحتمل املعاناة، وتوجيه املؤمنني نحو 
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 ثقافة الالمواجهة بالعنف والقّوة.

هذا كّله إىل جانب بعض النصوص التي َيث فيها العهد اجلديد عىل مداراة السالطني 

، عىل أّنه خادم اهلل املنتقم للغضب من الذي يفعل الرّش مع وصف السلطان ب وعدم مقاومتهم،

، بل إّن بعض القصص تفيد أّن عيسى كانت بينه وبني بعض اجلنود حّد تعبري بولس الرسول

 .والقادة كالم، لكنّه مل يطلب منهم يومًا أن يرتكوا اجلندّية أو يتمّردوا

ؤّكد يف كتاب املنافحة عىل العالقة يانوس( يبل نحن نالحظ بوضوح أّن ترتوليان )ترتلّ 

ه من اهلل  ّن اهلل وضعه عليهمأوالدعوة له و السلمّية مع االمرباطور الروماين، فاستمّد ملك 

بل دوام االمرباطورّية الرومانّية من األمور التي تؤّخر هناية العامل ووقوع أهوال هذه ، نفسه

يعلنها برصاحة أّن  هتدّين، رغم أنّ هو ل ب ،مداهنةً كّله رب ذلك تال يعهو والنهاية عنده، 

ـ اطور نفسه، وهذا يؤّكد أّن ترتوليان ربرفض آهلة االماملسيحّية ت نّ أهلًا، ورباطور ليس إاالم

رب ذلك تال يع ـ يف كتاب املنافحةنّية رغم كّل النقاش الطويل الذي خاضه مع الرشك والوث

، أو سلوك سبيل العنف معهعليه  دمرّ و التأاطور ربهة مع االمجخلوض أّي موا مرّبراً 

 مواصاًل توجيهات بطرس وبولس يف هذا السياق.

سواء عىل الصعيد  الباحثة الدكتورة خولة احلسيني، قبوالً بالعنف،ه تمر اعترباألهذا 

فهمه نبذًا تالسيايس أم عىل الصعيد االجتامعي عىل مستوى السادة والعبيد )الرقّية(، ومل 

له باملساملة  ، وهو من وجهة النظر هذه متايل  للعنف، وليس مواجهةً هه رضًا بتللعنف، بل فهم

 .أو رفضًا. إّنه عنف  مقّدس عرب نظرّية احلّق اإلهلي يف السلطة!

لكنّني ال أوافق الباحثة احلسيني عىل ما قالت، عىل أهّنا كانت شديدة يف استنطاق النصوص 

املسيح عىل أّنه عنيف  للغاية جتاه كّل من حوله بمن فيهم من العهد اجلديد، صّورت من خالهلا 

أّمه وأصحابه، متجاهلًة كّل السياقات وطرائق التعبري، ومسقطًة معايري العرص احلديث عىل 

بارادايم العقل اإلنساين يف تلك العصور واملجتمعات، فمن يرفض العنف يف مواجهة العنف 
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العنف، بل املسيح نفسه الذي أتت له بشواهد  ليس من الرضوري أن نعتربه موافقًا عىل

الرصامة يف التعبري كان شديدًا يف املواجهة الفكرّية، ومل يكن راضيًا بالعنف. واختالف 

اآلخرين معنا يف كيفية التعامل مع العنف ال يعني نسبتهم إىل االجتاه املؤمن بالعنف ولو عرب 

 نظرية احلّق اإلهلي.

 يعقوب ويوحّنا، رفض صارخ لثقافة إهالك اآلخرينحوارّية املسيح مع ـ  

العهد القديم والقرآن الكريم أّن بعض األنبياء دعوا عىل أقوامهم باهلالك، وأّن شيئًا  يعّرفنا

من ذلك قد حدث بالفعل، بينام نجد املسيح يقّدم يف مناقشته لبعض حوارّييه تربيًة خمتلفة، فقد 

 وأرسل أمام ام الرتفاعه ثبت وجهه لينطلق إىل أورشليميّ ت األوحني متّ » جاء يف إنجيل لوقا:

 كان متجهاً  وجهه وا له فلم يقبلوه ألنّ ني حتى يعّد للسامريّ  فذهبوا ودخلوا قريةً  وجهه رسالً 

من  نقول أن تنزل نارٌ  أتريد أن يا رّب  :نحو أورشليم فلام رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قاال

ابن  روح أنتام ألنّ  لستام تعلامن من أيّ  فالتفت وانتهرمها وقال ليا أيضاً السامء فتفنيهم كام فعل إي

 .«أخرى ص فمضوا إىل قريةٍ ليخلّ  اإلنسان مل يأت ليهلك أنفس الناس بل

يقّدم املسيح هنا نمطًا آخر من التعاطي يوّجه به أصحابه وشعبه، إّنه رسالة املسيح يف العامل، 

هالك بل هي رسالة اخلالص، فهل ينسجم هذا النّص مع فهي ليست رسالة التدمري واإل

افرتاض وجود ثقافة يف الرسالة املسيحّية تدعو لتدمري اآلخرين وإخضاعهم واالنتقام منهم 

 وغري ذلك؟!

أّن يف املسيحيّة  ، وهيجهة نظر بعض الباحثنييمكن أن تعرضها لنا و وخالصة املوقف

بكوهنا قائمة عىل املساملة وليس عىل احلرب والقتال، فضالً مخسة تعاليم حمورّية تدفعنا لالقتناع 

عن قتال  من نوع اجلهاد االبتدائي، وهذه املحاور اخلمسة هي: العشق اإلهلي، ترويج الصلح، 

 .رفض االنتقام، اململكة اإلهلية الساموّية، وقيمة احلياة اإلنسانّية

يحّية جتتهد يف حترير اإلنسان من املقّدس ومن هنا يؤّكد األب مشْي باسيل عون عىل أّن املس
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ألهّنا تؤمن بأّن قداسة اهلل هتب  الوظائفي ومن العنف الذي يوّلده هذا املقّدس فيه ويف الكون؛

اإلنسان حرّية االتصال بقّدوس  إهلّي جتىّل يف شخص يسوع املسيح، فالقداسة يف املسيحّية تنشأ 

ًا بجوهر املسيحّية؛ ألّن املسيحية ال تفصل بني ومن ثم فالعنف ليس لصيق من جوهر احلّب،

البرشّيات والقدسيات؛ إذ اهلل انسّل يف كّل الوجود، وحّب اهلل يعني سقوط الفصل بني 

البرشي النقي وغري النقي، وهبذا تكون األديان يف حقيقتها ضابطة للعنف اإلنساين وليست 

 .موّلدًة له

ثقافة غْي عنفّية يقّدمها لنا  عنعطينا انطباعًا قوّيًا هذه النصوص واآليات التي حشدناها ت

ومن ثم فال يوجد يف النّص الديني املسيحي دعوة إلخضاع اآلخرين أو ممارسة  العهد اجلديد،

فتح احلروب معهم، ففكرة اجلهاد الدعوي أو االبتدائي التي وجدنا العنف الديني ضّدهم أو 

هذه النصوص الدينية املسيحية نافية هلا متامًا، وهبذا تلتقي  حوهلا نقاشًا واسعًا يف اإلسالم تبدو

هذه النصوص مع النتيجة التي توّصلنا نحن إليها يف موضوع اجلهاد االبتدائي يف اإلسالم، بام 

يمّكننا من القول بأّن املسيحيّة واإلسالم ـ بحسب قناعتنا الشخصّية ـ ال يدعوان لعنف  

 إخضاعي ديني جتاه اآلخر.

إذ يلزمنا النظر يف نوع  آخر من النصوص املسيحّية التي   هذه النتيجة ليست َّنائيًّة؛لكنّ 

يبدو عليها التعامل بطريقة خمتلفة مع قضيّة العنف ضّد اآلخر الديني، وبعد ذلك يمكننا 

 اخلروج باستنتاج هنائي.

 اجلهاد واحلرب ضّد اآلخر الديينوالعهد اجلديد ونصوص العنف ثانيًا: 

، بل والعنف قابل النصوص التي توحي بتجنّب العهد اجلديد احلّث عىل احلروبيف م

 تعطي انطباعًا معاكسًا.الدعوة ملا هو النقيض هلا، ثّمة نصوص سبّبت جدالً، 

 (جنيل متى ولوقاإبني  وقائع االعتقالمقارنة ـ املسيح والدعوة لشراء السيوف ) 

ْم ِحنَي »فيقول:  ،نا إنجيل لوقايرشح ل ،×يف وقائع إلقاء القبض عىل عيسى ُثمَّ َقاَل هَلُ
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ْم: لَكِِن  ٌء َفَقاُلوا الَ َفَقاَل هَلُ آلَن َمْن لَُه اَأْرَسْلتُُكْم باِلَ كِيٍس َوالَ ِمْزَودٍ َوالَ َأْحِذَيٍة َهْل َأْعَوَزُكْم يَشْ

ُه َينَْبِغي َأْن كِيٌس َفْلَيْأُخْذُه َوِمْزَوٌد َكَذلَِك َوَمْن َلْيَس لَُه َفْلَيبِْع  َثْوَبُه َوَيْشرَتِ َسْيفًا أليَنه َأُقوُل َلُكْم إِنَّ

ْنِقَضاٌء َفَقاُلوا َيا َربُّ ُهَوَذا ا َوُأْحِِصَ َمَع َأَثَمٍة ألَنَّ َما ُهَو ِمْن ِجَهتِي َلهُ  :مْلَْكُتوُب ا َيتِمَّ يِفَّ َأْيضًا َهَذا

مْ  َومَلَّا  ْيُتوِن َوَتبَِعُه َأْيضاً َتاَلِميُذهُ لزَّ ا َخَرَج َوَمََض َكالَْعاَدِة إىَِل َجبَلِ وَ  َيْكِفي. ُهنَا َسْيَفاِن َفَقاَل هَلُ

ُم إَِذا مَجٌْع وَ .. ملََْكانِ ا َصاَر إىَِل  ُمُهْم َفَدَنا ِمْن اَأَحُد  لَِّذي ُيْدَعى َُّيُوَذااَوَبْيناََم ُهَو َيتََكلَّ اِلْثنَْي َعَْشَ َيَتَقدَّ

لَِّذيَن َحْولَُه َما َيُكوُن َقاُلوا اإِلْنَساِن َفَلامَّ َرَأى اْبَن اَفَقاَل َلُه َيُسوُع َيا َُّيُوَذا َأبُِقبَْلٍة ُتَسلهُم  بهَلهُ َيُسوَع لُِيقَ 

يِْف  ُب بِالسَّ َب َواِحٌد ِمنُْهْم َعْبَد َرئِيِس  َيا َربُّ َأَنَّْضِ اَل َيُسوُع َفقَ  ْلُيْمنَىا لَْكَهنَِة َفَقَطَع ُأْذَنهُ اَورَضَ

 .«َدُعوا إىَِل َهَذا َومَلََس ُأْذَنُه َوَأْبَرَأَها

يعّد هذا النّص من النصوص األكثر جدالً ونقاشًا يف الرتاث املسيحي، إّنه نّص صدر من 

املسيح جلامعته قبل أن يرحل، ومن ثّم فهو يشري لنوع  من الوصّية التي حتّدد السياسة العاّمة من 

ى الدعوة لرشاء السيف؟ وكيف يمكننا فهمها دون أن تعطينا داللة عىل العنف يف ، فام معنبعده

 التعامل مع اآلخر الديني؟!

لكن من الرضوري هنا أن نفهم أّن هذا النص ال يرّبر بأّي حال من األحوال االبتداء 

السياق الذي ؛ ألّن املسلمني مشهور فقهاء بالعنف، وال شيئًا شبيهًا بفكرة اجلهاد االبتدائي عند

جاء فيه هذا النّص هو سياق دفاعي متامًا، هيدف محاية الذات واملجموعة ممّا سي قدم عليه 

 .الرومان بوشايِة هيوذا اإلسخريوطي، فليس هنا سوى يشء من الدفاع ال أكثر

حيث يف إنجيل متّى، أضف إىل ذلك أّن وقائع هذه القّصة جاءت بطريقة خمتلفة قلياًل، 

يده  وأمسكوه وإذا واحد من الذين مع يسوع مّد  موا وألقوا األيادي عىل يسوعتقّد  حينئذ»قال: 

 كّل  سيفك إىل مكانه ألنّ  ردّ  :الكهنة فقطع أذنه فقال له يسوع سيفه ورضب عبد رئيس واستّل 

 .« ..السيف بالسيف ُّيلكون الذين يأخذون

جيل متى دعوة لرشاء السيف، بل ال نالحظ يف إن بمقارنة الواقعة يف إنجييَل متّى ولوقا،

رفض الستخدامه، ويف الوقت الذي يقّدم لنا إنجيل لوقا إشارة عيسوّية لشفاء ا ذن عبد رئيس 

وا ذلك، وكأّنه مل يكن متفاعاًل كثريًا مع اخلطوة التي قام هبا أحد  ع  د  الكهنة، وطلبه منهم أن ي 
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 وك الذي قام به ذلك احلوارّي.لسلااحلوارّيني، نالحظ يف إنجيل متى وضوحًا يف رفض 

طلب فيه ففي الوقت الذي ي نجيل لوقا غْي متناغمة،إنقل وفقًا لو وقائع القّصة دِبذا قد تب

نالحظ أّنه مل يتفاعل مع اخلطوة العنفية التي  ،رشاء سيف ثم يبدي كفاية وجود سيفني املسيح

 نجيل متى. إيشتّد صعوبًة لو أقحمنا نّص مر قام هبا أحد احلوارّيني! واأل

هييؤ األمر لتقع  هعاّمة، بل كأنّ  ةا ذات صلة بسياسة عيسويّ هكلّ  ةوربام ال تكون القضيّ 

سابقني من األنبياء الهبا عىل لسان  ؤالصورة املشهدّية املكتوبة يف الكتب، أي تلك التي تّم التنب

ن يتّم أينبغي  هإنّ » وهلذا نجد تعبري: ؛وهي هبذا اكتملت ،ن تكتمل، فالصورة جيب أيسنيدّ والق

 ةكثر من مرّ أوهي العبارة التي نجد حضورها وما يشبهها يف العهد اجلديد  ،«يّف هذا املكتوب

آخر الزمان املوجودة يف العهد عىل القديم املخّلص والنبوءات وسقاط نصوص إهبدف تأكيد 

 عىل عيسى املسيح.

سى أّكد هلم مرارًا هنايته عىل من أّن عي ،ولعّل يؤّكد ما نقول ما ذكره بعض الباحثني

 .الصليب، فام معنى أن يطلق نّصًا يؤّسس فيه احلرب وال توجد فرص هلا إطالقاً 

 ـ املسيح معلنًا أّنه جاء لُيلقي سيفًا ال سالمًا يف األرض 

الَ »األقوى واألشّد، جاء يف إنجيل مّتى، حيث يقول املسيح: اآلخر من املواقف املوقف 

َق  إيِنه فَ ِجئُْت أِلُْلِقَي َساَلماً َبْل َسْيفاً  امَ  ْرضِ ألَ َأينه ِجئُْت أِلُْلِقَي َساَلمًا َعىَل انُّوا َتظُ  ِجْئُت أِلَُفره

َها َوا ةَ ْبنَ اِل َن ِضدَّ َأبِيِه َوااْنَس إلِ ا ا  ةَ َكنَّ لْ ِضدَّ ُأمه اهِتَ  َأباً َأْو بَّ ْن َأَح مَ ِن َأْهُل َبْيتِِه اْنَس إلِ ا ءُ اَأْعَد وَ ِضدَّ مَحَ

نِي َوَمْن َأَحبَّ ا ُأّمًا َأْكَثَر ِمنهي َمْن الَ َيْأُخُذ َصلِيَبُه وَ ي نِ ْكَثَر ِمنهي َفاَل َيْسَتِحقُّ أَ ًة نَ بْ ِو اناً أَ بْ َفالَ َيْستَِحقُّ

نِي َبعُ َوَيتْ   .«َأْجيِل جَيُِدَها  ُيِضيُعَها َوَمْن َأَضاَع َحيَاَتُه ِمنْ هُ تَ ايَ َد َح ْن َوَج مَ نِي َفالَ َيْستَِحقُّ

مْ »ويف إنجيل لوقا جاء:  إِْن َكاَن َأَحٌد َيْأيِت إيَِلَّ  َوَكاَن مُجُوٌع َكثَِْيٌة َسائِِريَن َمَعُه َفاْلَتَفَت َوَقاَل هَلُ

ُه وَ  ْيضًا َفاَل َيْقِدُر َأْن َيُكوَن يِل ْمَرَأَتُه َوَأْوالََدُه َوإِْخَوَتُه َوَأَخَواتِِه َحتَّى َنْفَسُه أَ اَوالَ ُيْبِغُض َأَباُه َوُأمَّ

 .«َوَمْن الَ ََيِْمُل َصلِيَبُه َوَيْأيِت َوَرائِي َفالَ َيْقِدُر َأْن َيُكوَن يِل تِْلِميذاً  تِْلِميذًا.
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 ْضَطَرَمْت األَْرِض َفاَمَذا ُأِريُد َلِو اِجئُْت ألُْلِقَي َنارًا َعىَل »ويقول املسيح أيضًا وبكّل رصاحة: 

ألَْرِض؟ اَأَتُظنُّوَن َأينه ِجْئُت ألُْعطَِي َساَلماً َعىَل   ِصْبَغٌة َأْصَطبُِغَها َوَكْيَف َأْنَحرِصُ َحتَّى ُتْكَمَل َويِل 

ُه َيُكوُن ِمَن اَكالَّ َأُقوُل َلُكْم َبِل  نْيِ ْثنَ اآلَن ََخَْسٌة يِف َبيٍْت َواِحٍد ُمنَْقِسِمنَي: َثاَلَثٌة َعىَل اْنِقَسامًا. ألَنَّ

ألُمه اْلبِنُْت َعىَل اْلبِنِْت وَ األُمُّ َعىَل األَِب وَ ااِلْبُن َعىَل ااِلْبِن وَ األَُب َعىَل اْثنَاِن َعىَل َثاَلَثٍة. َينَْقِسُم اوَ 

اَمُة َعىَل َكنَّتَِها وَ اوَ  ااحْلَ  .«لَْكنَُّة َعىَل مَحَاهِتَ

 .ونار ة سالم، بل دعوة سيفالناس واضح يف توصيف املسيح لدعوته بأهّنا ليست دعو

لكن قد يقول قائل بأّنه من املمكن لنا أن نذهب بتحليل هذا النّص بعيدًا عرب مقاربته 

 ؛ فاملسيح ال يقصد فكرة الدم والقتل واحلرب من كلمة السيفبطريقة جمازّية وليست حقيقيّة

االنقسام، فدعوته ، بل يقصد أّن دعوته مل تأِت دون أن توقع الرصاع يف املجتمع ووالنار

دث انقسامًا وتشظيًا، وهلذا حتّدث عن األب واألبن  تؤّسس هلوّية جديدة، واهلوّيات احلادثة حت 

رس األواالبنة واألّم وغري ذلك، فهو يريد أن يقول بأّن دعويت هذه حتدث رشخًا داخل 

ه، بل لتحدث والنسيج االجتامعي املتواشج أيضًا، فلم آِت لكي تبقى األمور عىل ما هي علي

 هّزة اجتامعيّة كبرية. إّنه ليس سالمًا اجتامعّيًا بل نوع من االهتزاز العميق.

 ـ حادثة تطهري اهليكل، الرسائل والدالالت 

فقد تعاطى عيسى مع  ،أو تطهْي اهليكل وهو حادثة اهليكل ،آخر يضاف إىل ما تقّدم موقٌف 

والعنف، حيث حّطم الطاوالت ومواضع  التجارة يف اهليكل بطريقة حتمل قدرًا من القّوة

ْيَكَل ا َوَجاُءوا إىَِل ُأوُرَشلِيَم َومَلَّا َدَخَل َيُسوعُ »الباعة، فقد جاء يف إنجيل مرقس:  ْبَتَدَأ خُيِْرُج اهْلَ

وَن يِف ا يَْكِل َوَقلََّب َمَوائَِد الَِّذيَن َكاُنوا َيبِيُعوَن َوَيْشرَتُ يَاِرَفِة َوَكَرايِسَّ اهْلَ اَممِ اَباَعِة  لصَّ ْ َيَدْع  حْلَ َومَل

َتاُز  ْم:اَأَحدًا جَيْ ُم َقائاِلً هَلُ يَْكَل بَِمَتاٍع. َوَكاَن ُيَعله ِميِع  هْلَ َأَلْيَس َمْكتُوبًا: َبْيتِي َبْيَت َصاَلٍة ُيْدَعى جِلَ

ْلَكَهنَِة َفَطَلُبوا َكيَْف ُُّيْلُِكوَنُه ا لَْكَتبَُة َوُرَؤَساءُ األَُمِم َوَأْنُتْم َجَعْلُتُموُه َمَغاَرَة لُُصوٍص. َوَسِمَع ا

ُْم َخاُفوُه إِْذ ُِبَِت  ُه ِمْن َتْعلِيِمِه. َومَلَّا َصاَر األََّنَّ ْمُع ُكلُّ ، ويف انجيل «مْلَِدينَةِ امْلََساُء َخَرَج إىَِل َخاِرِج اجْلَ

 .فطردهم من اهليكل سوطًا من حبال،يوحنا أّنه صنع 
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عيسى يستخدم العنف يف مواجهة املنكر، وهذا ما يفتح عىل رؤية  هذا السلوك ييش بأنّ 

 خمتلفة عن الرؤية التي وجدناها يف نصوص املجموعة األوىل.

لكن لو أردت أن أتوّقف قليالً عند حادثة تطهْي اهليكل، فال يبدو يل أّن بإمكاننا التوّسع يف 

دينهم، هلذا فهو حيتّج عليهم بام هو  ألّن احلادثة تتصل بأشخاص خالفوا املوجود يف استنطاقها؛

مكتوب، فالطرف اآلخر الذي كان يتنازع معه يسّلم كذلك بالفريضة املكتوبة، لكنّه يعصيها، 

، إذا مل يكن اآلخر ملتزمًا بفكرة  «اآلخر الديني»وهذه املشهدّية ال تطابق متامًا فكرة الرصاع مع 

خر: القّوة التي استخدمها املسيح جاءت يف سياق التعامل ما نظرّيًا وخمالفًا هلا عملّيًا، وبتعبري آ

مع العصاة، وليست يف سياق التعامل مع اآلخر الديني الذي أخطأ يف عقيدته، ففرق بني 

، متامًا كالفرق بني التعامل مع األنا الدينية اجلامعية يف إصالحها الضاّلني واملغضوب عليهم

ق بني التعامل كوزارة داخليّة والتعامل كوزارة والتعامل مع اآلخر الديني، أو فقل: فر

 .خارجّية أو وزارة دفاع

أضف إىل ذلك أّن وقائع قّصة اهليكل ال يمكننا التوّسع يف احلصول من خالهلا عىل فكرة 

 من نوع تربير العنف الديني وصوالً إىل مستوى فكرة اجلهاد االبتدائي، وهذا واضح.

 تأّمل يف الداللة والسياق ه!ـ املسيح والدعوة لذبح خمالفي 

ا َأْعَدائِي ُأوَلئَِك »يسوع: قال  مثال العْشة أمناء،عن حديثه ختام ويف  ْ ُيِريُدوا َأْن اَأمَّ لَِّذيَن مَل

اِمياَأْملَِك َعَليِْهْم َفْأُتوا ِِبِْم إىَِل ُهنَا وَ   .«ْذَبُحوُهْم ُقدَّ

دم كّل من مل خيضع له، بام يوحي وكأّنه ال هو هبذا هيدر حرمة هذا الكالم قوّي جدًا، إذ 

 يرى لغري أتباعه حرمًة أبدًا.

هنا ينبغي التوّقف ملّيًا عند هذا النّص، إذ هو ال ينسجم إطالقًا مع اخلّط العاّم الذي نجده 

عقل أن يكون املسيح يعلن موقفًا من هذا القبيل ولكّن هذا يف نصوص العهد اجلديد، فكيف ي  

بينام نجد  ،التي حيملهااحلّساسة واملفصلّية جدًا ّرر بوضوح لرتكيز الفكرة املوقف ال يتك

 ثر جتهض داللة هذا النّص هنا؟!سيّة أكمواقف عك

                                                                                                                     
 .17ـ  12: 2وإنجيل يوحنا 

 .27: 19( إنجيل لوقا 1)



  

يس من لهذا ما يدعونا للتأّمل أكثر يف تركيبة هذا املوقف، وطرح احتامل أّن هذا النّص 

ـ التي ذكرها املسيح عىل طريقته لة للقّصة ـ أعني قّصة العرشة أمناء مبل هو تك كالم املسيح،

 ، فلنالحظ رسد القّصة:األمثاليف بيان 

ُه َكاَن َقِريبًا ِمْن ُأوُرَشلِيَم َوَكاُنوا َيظُنُّوَن َأنَّ » َوإِْذ َكاُنوا َيْسَمُعوَن َهَذا َعاَد َفَقاَل َمَثالً ألَنَّ

اِل. اَّللِ َعتِيٌد َأْن َيْظَهَر يِف اَمَلُكوَت  يُف َقاَل: إِ فَ حْلَ نِْس َذَهَب إىَِل ُكوَرةٍ َبِعيَدٍة لِيَأُْخَذ اْنَساٌن رَشِ جْلِ

. لِنَْفِسِه ُمْلكًا َوَيْرِجَع. ْم: َتاِجُروا َحتَّى آيِتَ َة َأْمنَاٍء َوَقاَل هَلُ َة َعبِيٍد َلُه َوَأْعَطاُهْم َعَْشَ ا  َفَدَعا َعَْشَ َوَأمَّ

َومَلَّا  َأْرَسُلوا َوَراَءُه َسَفاَرًة َقائِلنَِي: الَ ُنِريُد َأنَّ َهَذا َيْملُِك َعَلْينَا.َأْهُل َمِدينَتِِه َفَكاُنوا ُيْبِغُضوَنُه فَ 

َة لَِيْعِرَف باَِم َتاَجَر الَِّذيَن َأْعَطاُهُم الَْعبِيُد املُْْلَك َأَمَر َأْن ُيْدَعى إَِلْيِه ُأوَلئَِك اَرَجَع َبْعَدَما َأَخَذ  ْلِفضَّ

َة َأْمنَاٍء.ألَوَّ ااَء ُكلُّ َواِحٍد. َفَج  ا  ُل َقائِاًل: َيا َسيهُد َمنَاَك َربَِح َعَْشَ َ الُِح الَْعْبُد اَفَقاَل َلُه: نِِعامَّ َأُّيُّ لصَّ

َك ُكنَْت َأِمينًا يِف  َمنَاَك لثَّايِن َقائاِلً: َيا َسيهُد اْلَقلِيِل َفْليَُكْن لََك ُسْلَطاٌن َعىَل َعْْشِ ُمُدٍن. ُثمَّ َجاَء األَنَّ

َذا َأْيضًا: َوُكْن َأْنَت َعىَل ََخِْس ُمُدٍن. ُثمَّ َجاَء آَخُر َقائاًِل: َيا َسيهُد  َسَة َأْمنَاٍء. َفَقاَل هِلَ  ُهَوَذا َعِمَل ََخْ

 َتْأُخُذ َما مَلْ لَِّذي َكاَن ِعنِْدي َمْوُضوعًا يِف ِمنِْديٍل أليَنه ُكنُْت َأَخاُف ِمنَْك إِْذ َأْنَت إِْنَساٌن َصاِرمٌ اَمنَاَك 

ا  َ ْ َتْزَرْع. َفَقاَل َلُه: ِمْن َفِمَك َأِدينَُك َأُّيُّ ُصُد َما مَل يُر. َعَرْفَت َأينه إِْنَساٌن َصاِرٌم الَْعبُْد اَتَضْع َوحَتْ ه لْشه

تِي َعىَل َمائَِدةِ  ْ َتَضْع فِضَّ ْ َأْزَرْع َفلاَِمَذا مَل َياِرَفِة َفُكنُْت َمَتى ِجئُْت ا آُخُذ َما مَلْ َأَضْع َوَأْحُصُد َما مَل لصَّ

يَن: ُخُذوا ِمنُْه  ُة امْلَنَا َوَأْعُطوُه لِلَِّذي ِعنَْدُه اَأْسَتْوفِيَها َمَع ِربًا؟ ُثمَّ َقاَل لِْلَحارِضِ ألَْمنَاُء. َفَقاُلوا الَْعَْشَ

ُة َأْمنَاٍء. أليَنه َأُقوُل لَُكْم: إِنَّ   ُكلَّ َمْن َلُه ُيْعَطى َوَمْن َليَْس َلُه َفالَِّذي ِعنَْدُه َلُه: َيا َسيهُد ِعنَْدُه َعَْشَ

ا َأْعَدائِي ُأوَلئَِك  ْ ُيِريُدوا َأْن َأْملَِك َعَليِْهْم َفْأُتوا ِِبِْم إىَِل ُهنَا وَ اُيْؤَخُذ ِمنُْه. َأمَّ ْذَبُحوُهْم الَِّذيَن مَل

اِمي  .«ُقدَّ

األخرية ترجع لكالم املسيح نفسه، بل هي ـ يف  هبذا السياق ال يبدو واضحًا أّن اجلملة

عالن رصيح إاحتامل  قوّي جدًا ـ جزء من القّصة، وهبذا ال نستطيع اعتبار هذه اجلملة بمثابة 

 بالعنف ضّد اآلخر الديني.

 ـ الصورة العنفّية آلخر الزمان يف رؤيا يوحّنا الالهوتي 
يف عقيدته يؤّكد يظهر أّنه األمر اآلخر املهّم هنا هو أّن الكتاب املقدس 
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عىل ( Eschatology)علم األخروّيات أو علم آخر الزمان/ اإلسكاتولوجّية/سخاتولوجّيةاإل

 ،فكرة َّناية التاريخ عرب خروج املنقذ الذي سيامرس حربًا، كام جاء يف رؤيا يوحنّا الالهويت

ة رافضًة ملبدأ احلرب ويكون ـ أن تكون املسيحيّ  ومن غري املعقول ـ وفق رأي بعض الباحثني

وهبذا حتّولت رؤيا يوحنا الالهويت إىل دليل  املنقذ يف آخر الزمان مغّمسًا بدم احلروب؟!

 يستخدمه الطرفان هنا كام الحظنا!

ألّنه من املمكن لوقائع آخر الزمان أن تتخذ  لكّن هذه القراءة ليست دقيقة يف تقديري؛

اًل إهلّيًا من نوع خاّص، يفرض قوانني ومتطّلبات خاّصة؛ فكام لنفسها وضعًا خمتلفًا، ومتثل تدّخ 

أّن إرسال اهلل البنه ليوضع عىل الصليب هو ـ يف العقيدة املسيحّية العاّمة ـ بداية مرحلة جديدة 

يف حياة اإلنسان وكينونته، كذلك من املمكن ملرحلة آخر الزمان أن تكون هلا حياهتا ونظامها 

فال أستطيع أن أستنتج من املشهد العنفي يف وقائع آخر الزمان أّن اإلنجيل اخلاّصني؛ ومن ثّم 

 يرّبر مشهدًا شبيهًا يف حياتنا اليوم، فضاًل عن أن يدعو إليه.

 حماوالت يف التوفيق بني النصوص اإلجنيلّية يف العنف ضّد اآلخر الديين

تفكري، وقد انقسموا ـ كام هذه النصوص التي قد تبدو متعارضة فيام بينها دفعت الباحثني لل

 ، وثّمة احتامالت هنا يف التعامل مع املوضوع:ينقل بعض املعارصين ـ إىل فريقني

إّن نصوص املساملة حتكي عن مرحلة الضعف واملعاناة، ومن ثّم فهي ال حتامل األّول: اال

 .تتحّدث عن مرحلة انتشار املسيحّية وقّوهتا

يمكنني تشبيهها إسالمّيًا بالنصوص املكّية الداعية ولكي أقّرب شخصيًّا هذه النصوص 

للصفح والصرب والتحّمل، وهذا يعني أّن النّص ال يؤّسس لثقافة اخلضوع املطلق وحتّمل 

العذابات، بل يتحّدث عن مرحلة دعوّية ي كرز فيها باإلنجيل يف ظّل معاناة رهيبة عىل املؤمنني 

 حتّملها.
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اخلطاب العنفي من حيث املبدأ يف مرحلة القّوة أو  وينتج عن وجهة النظر هذه ترجيح

 املرحلة املدنّية بحسب األدبيات اإلسالمّية.

إّن املنترصين لتربير فكرة العنف مع اآلخر من حيث املبدأ يف املسيحّية يرون أّن نصوص 

ّمًا املوادعة جاءت يف سياق زمكاين غري قابل للمواجهة أصاًل، ومن ثّم فهي ال متثل أساسًا عا

 يف املسيحّية وتعاليم املسيح.

ويرى فريق  اّن مرّبر لغة السالم واخلضوع يف النّص املسيحي هو مرّبر تارخيي قائم عىل 

عنرصين: ختفيف الفضاء العنفي الظاهري الفقهي الشكيل احلاّد يف اليهودّية عرب تقديم لغة 

 .يحيّة يف أّيامها األوىلرحيمة يف السلوك، وسحب مرّبرات االنقضاض الروماين عىل املس

ـ خاّصة إعطاء اخلّد  م( من مثل هذه النصوص2010ويفهم السّيد حمّمد حسني فضل اَّلل )

اآلخر لي رضب ـ أهّنا ليست باملعنى احلريف للكلمة، بل هي دعوة حلمل روحيّة التسامح والعفو 

ل هذه النصوص ونصوص ونكران الذات، معتربًا أّن هذه هي الطريقة التي نجمع بيها بني مث

ر توحي بالعنف، مثل الدعوة لرشاء السيف  .ا خ 

إّن نصوص املساملة والالعنف نصوص مطلقة وعلينا األخذ بإطالقها،  :حتامل الثايناال

 ومن ثّم فالتعاليم العيسوّية ال يوجد فيها مفردة احلرب والقتال والعنف.

بطريقة أخرى، حيث يقول بأّن  القضّية ما يراه بعض الباحثني مفرّساً  االحتامل الثالث:

نصوص األمر بالسيف تتحّدث عن قواعد العالقة مع خارج بالد اليهود، فيام نصوص ترك 

 .السيف ورفض العنف تتكّلم عن العالقات داخل البالد اليهودّية

وتوما  ما يعترب موقف الرموز املسيحيّني التقليدّيني مثل القّديس أغسطني، االحتامل الرابع:

األكويني، وهو تفسري النصوص السلمّية عىل أهّنا تتكّلم عن حياة الفرد، بينام نصوص القّوة أو 

 .فكرة القّوة واحلرب تكون يف سياق جمتمعي سيايس عامّ 
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 خالصة املوقف املختار، مقارنة بني النتائج اإلسالمّية واملسيحّية

 فناه هو اآليت:الذي يرتّجح بنظري من خالل املطالعة التي أسل

إّن العهد اجلديد ليس فيه مفهوم العنف ضّد اآلخر ابتداًء، وليست فيه دعوة للتوّسع  أ ـ

اإلخضاعي لآلخرين يف املسيحّية، كام ليس هناك مرشوع تصفية للوجود غري املسيحي بغري 

 طريق الدعوة والكرازة باإلنجيل.

 النّص اإلنجييل، أو دعوة ملامرسة إّنه مل يبد يل بشكل  مقنع وجود مرشوع عنفي يف ب ـ

 العنف ولو الدفاعي.

إّن نصوص املساملة يلزمنا أن نقرأها يف سياق نزوهلا وزمكاهنا، كام قال االحتامل األّول  ج ـ

هنا، لكن يف الوقت عينه تظّل هذه النصوص بمثابة مؤرش عام يف املسيحّية نحو تفضيل 

، بل بمعنى املواجهة السلميّة عىل العنفيّة، ال بم عنى حتريم العنف الدفاعي كام تصّوره بعض 

اعتبار النضال الالعنفي خيارًا أفضل ـ من حيث املبدأ ـ من غريه ولو محل بعض التضحيات 

 اإلضافّية.

وهبذا نستنتج أّن املسيحّية ـ وفقًا لنصوص العهد اجلديد ـ متيل نحو النضال الالعنفي، دون 

صارم بمنع النضال العنفي الدفاعي، بينام اإلسالم يدعو بقّوة أن يكون فيها حكم  أو موقف  

للنضال العنفي الدفاعي، ومل يثبت عندنا ـ وفقا للبحث السابق ـ أّن اإلسالم يتحّرك يف الدعوة 

لعنف  ابتدائي إخضاعي، فضاًل عن تصفوي، جتاه اآلخر الديني بغري الدعوة والتبليغ 

 واإلقناع.

ناجيل والرسائل الرسميّة التي بني أيدينا، وإن كان القرآن هذا بحسب فهمي لنصوص األ

يف قوله وذلك  ينسب للتوراة واإلنجيل موضوع القتال من حيث املبدأ،يبدو منه أّنه الكريم 

نََّة ُيَقاتِلُ ﴿تعاىل:  ُم اجْلَ ْم بَِأنَّ هَلُ ى ِمَن املُْْؤِمننَِي َأْنُفَسُهْم َوَأْمَواهَلُ وَن يِف َسبِيِل اَّللَِّ َفَيْقتُُلوَن إِنَّ اَّللََّ اْشرَتَ

ْنِجيِل َواْلُقْرَآِن َوَمْن َأْوََف بَِعْهِدِه ِمَن اَّللَِّ فَ  ا يِف التَّْوَراِة َواإْلِ وا َوُيْقَتُلوَن َوْعًدا َعَلْيِه َحقا اْسَتبِْْشُ

 (.111بة: )التو ﴾بَِبْيِعُكُم الَِّذي َباَيْعُتْم بِِه َوَذلَِك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعظِيمُ 



 
 
 
 
 
 

 احملور الثاني

 نفي السبيلمبدأ العلّو أو قاعدة 

 دراسة استداللّية

 متهيد

ي قصد هبذه القاعدة يف مفهومها الفقهي، عدم ثبوت أّي والية أو هيمنة لغري املسلم عىل 

وقد عدم املانع من ثبوت عالقة بني املسلم وغريه، إّنام املهم هو شكل هذه العالقة،  عماملسلم، 

ة عاّمة مل يقرصها الفقهاء عىل راج تطبيق الفقهاء هلا يف مواضع عديدة يف الفقه، فهي قاعدة فقهيّ 

 باب اجلهاد، وإن كان هذا الباب من أبرز أبواهبا وأمّهها، بل واملتيّقن منها.

قوا هذه القاعدة، إما بعنواهنا أو عرب ذكر الفقهاء طبّ  ة، نجد أنّ وبمراجعة املصادر الفقهيّ 

ورهن  ،ومسألة بيع العبد املسلم للكافر ،تها املشهورة يف منع الكافر من إرث املسلمأدلّ 

 ،وإيداع العبد املسلم عند الكافر ،وإعارة العبد املسلم للكافر ،العبد املسلم للكافر

القصاص  وعدم حّق  ،ة العبد املسلم للكافروعدم وصيّ  ،ووقف العبد املسلم للكافر

 ،واستئجار الكافر للمسلم بمعنى صريورة املسلم أجريًا عند الكافر ،للكافر عىل املسلم
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وعدم  ،وعدم جواز بيع وال رهن املصحف للكافرين ،وعدم زواج املسلمة من الكافر

وعدم جواز تويّل الكافر شؤون القضاء أو الصغري أو  ،والية األب الكافر عىل زواج ابنته مطلقاً 

وعدم جواز علّو مسكن الذّمي عىل مسكن املسلم ، ملجنون أو السفيه أو أوقاف املسلمنيا

إىل غريها من املوارد الكثرية، التي تّم احلديث عنها من ، وال منارة الكنيسة عىل منارة املسجد

ج كذلك الناحية التكليفّية والوضعّية، بمعنى أّن هذه القاعدة كام تنتج أحكامًا تكليفّية تنت

 أحكامًا وضعّية من نوع بطالن بعض املعامالت وغري ذلك.

ضوئها ـ بحرمة  يفالقاعدة؛ ليحكم ـ هذه اإلمام اخلميني وّظف ويف الفرتة األخرية، 

والذي يعني احلامية « كابيتوالسيون»العالقات مع الغرب يف بعض املوارد، وحكمه ضّد قانون 

بل يمكن أن يكون له وجه »ذكر يف بعض بحوثه قائاًل: و .ني يف إيرانالقضائية لألمريكيّ 

فإّن  ؛اخلروج عن سلطة الكّفار بأّية وسيلة ممكنة سيايّس، هو عطف نظر املسلمني إىل لزوم

فإّنه لن جيعل للكافرين عليهم سبياًل وسلطة،  ؛بالدهم ليس من اهلل تعاىل تسّلطهم عليهم وعىل

فإّنه ، به تقدير من اهلل وقضائه، والبّد من التسليم له والرضاقولوا : إّن ذلك التسّلط كان بال يلئ

 .«وللمؤمنني فإّن العّزة هلل ولرسوله ؛تسليم للذّل والظلم، وأبى اهلل تعاىل ذلك

ويمكنني أن أعترب هذه القاعدة من أقرب وألصق القواعد بقضايا العالقات بني أبناء 

والتعامل الصلة بموضوع فقه األقلّيات الدينيّة  الديانات املختلفة، ومن أهّم القواعد ذات

 معهم عمومًا، ومن ثّم فهي تنفع يف املجالني: الداخيل واْلارجي.

استنادًا إىل نّص اآلية القرآنية القادمة التي  ويطلق عىل هذه القاعدة اسم قاعدة نفي السبيل؛

ر عنوان قاعدة العلّو )أو قاعدة اعت ربت أحد أهّم املستندات هلا، فيام ي طلق عليها أحيانًا ا خ

استنادًا إىل احلديث الرشيف اآليت حول أّن  ،العلّو واالرتقاء كام سامها بعض املعارصين(
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ربام ينفتح فيها املجال  «قاعدة العلوّ »مفردة لكن سوف يأيت أّن  اإلسالم يعلو وال ي عىل عليه.

قترص عىل نفي سلطنة اآلخرين عىل ألن تعطي مضمونًا أزيد من قاعدة نفي السبيل، فهي ال ت

 املسلمني، بل تذهب لنوع من التسامي والتعايل اإلسالمي عىل اآلخرين.

انطالقًا من هذا كله، تغدو هذه القاعدة أقرب وألصق القواعد بموضوع العالقة مع اآلخر 

يّة تها ومستنداهتا الدينأدلّ الديني، يف فضاء قضّية األقلّيات، وهلذا سوف نقوم بترشيح 

والعقالنّية، ويف ضوء ذلك نفهم أصل وجودها من جهة أوىل، كام نفهم حدودها ومعناها من 

 جهة ثانية.

 ومرّبراتها الدينّية والعقالنّية قاعدة نفي السبيلمنطلقات 

الذي يبدو من الرتاث الديني والفقهي أّن املنطلقات التي ترّبر هذه القاعدة متنّوعة بني 

 ينية، وهي:الدينّية واملافوق د

 املنطلق القرآني للقاعدةأّواًل: 

الكريم لتشييد هذه القاعدة، وأهّم ما ط رح يف من القرآن إىل عّدة نصوص د استنتّم االقد ل

 هذا السياق هو اآليت:

 ـ آية البطانة والتباين مع فكرة السلطنة 

ا الَِّذينَ : قوله تعاىل وهي ،آية البطانة اآلية األوىل: َ َآَمنُوا اَل َتتَِّخُذوا بَِطاَنًة ِمْن ُدونُِكْم اَل  َيا َأُّيُّ

ِفي ُصُدوُرُهْم َأْكرَبُ قَ  وا َما َعنِتُّْم َقْد َبَدِت اْلَبْغَضاُء ِمْن َأْفَواِهِهْم َوَما َُّتْ ْد َبيَّنَّا َيْأُلوَنُكْم َخَبااًل َودُّ

 (.118آل عمران: ) َلُكُم اآْلََياِت إِْن ُكنْتُْم َتْعِقُلونَ 

مما جيعل هلم  ،وتقريب االستدالل باآلية أهّنا تنهى عن اختاذ البطانة من الكافرين وتقريبهم

واليًة وسلطنة عىل املسلمني، وهذا يدّل عىل رفع أشكال نفوذ غري املسلم يف أوساط 

 .املسلمني

احلديث  سوف يأيت فاآلية ـ كام  االستدالل ِبذه اآلية غْي واضح باملعنى اإلطالقي، إالّ أنّ 
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ـ تنهى عن اختاذهم بطانة تنكشف هلا بطون األشياء ويتعّرفون  عنها يف الفصل القادم بإذن اهلل

اهتم عىل األرسار املوجودة عند املسلمني فيكاشفهم املسلمون ويتساهلون يف كشف خصوصيّ 

أوضاع  هذا الكافر ال يألو جهدًا يف إفساد هلم، وقد دّلت اآلية عىل حتريم ذلك عىل أساس أنّ 

 املسلمني، وتكملة اآلية واضحة يف هذا املجال.

وعليه، تكون اآلية خاّصة بموارد املكاشفة مع الكافرين الذين ي لحقون الرضر باملسلمني، 

مرجع احلكم املذكور فيها كام هو واضح إىل  د كون القاعدة جاريًة يف باب اجلهاد، فإنّ فتؤيّ 

ا ال تصلح قاعدًة فقهية أهّن  د من طرف الكافرين، إالساد الوارمحاية جمتمع املسلمني من الف

ذ بطانًة ال غري، فأّي عالقة هلا ببيع العبد ب الرضر من الكافر الذي اخت  عامة، بل ختّص حالة ترقّ 

وإجارته ورهنه وعاريته أو تويّل الكافر والية الوقف أو واليته عىل ابنته أو إرثه أو بيع 

وما شابه ات رسمّية ومناصب عاّمة مع أمن الرضر منه، أو بتوّليه مسؤوليّ املصحف له، 

 ؟!ذلك

، وهو احلامية من حصول اخرتاق أمني أو ًا من موارد باب اجلهادفاآلية تفيد موردًا خاّص 

، وتؤّكد مفهوم عسكري أو نحوه يوجب إحلاق الرضر باملسلمني يف مواجهتهم ألعدائهم

 .القاعدة فيه

 املؤمنـ آيات نفي الوالية مع غري  
ا الَِّذيَن َآَمنُوا اَل َتتَِّخُذوا اْلَكافِِريَن َأْولَِياَء ِمْن ُدوِن امْلُْؤِمننَِي  قوله تعاىل: اآلية الثانية: َ َيا َأُّيُّ

َعُلوا َّللَِِّ َعَليُْكْم ُسْلَطاًنا ُمبِينًا  (.144النساء: ) َأُتِريُدوَن َأْن جَتْ

لون باحلّب بمعنى املتوّلني أو من يقاب   ،افرين أولياءتنهى عن جعل الكالكريمة اآلية إّن هذه 

هذه اآلية عدد  واملوّدة، وهذا معناه احليلولة دون نفوذهم وهيمنتهم عىل أمور املسلمني، ومثل

 .يف اإلطار نفسه ّب آخر من اآليات تص

 وذلك: ؛هنا االستدالل ِبذه اآلية وأمثاهلا غْي واضح إالّ أنّ 

االختصاص بمواالة الكافر املحارب للمسلمني، كام هو ظاهر سائر ظاهرها  إنّ  أّوالً:

قصد هبا أولئك الذين كان املسلمون عىل خصام معهم، هذه اآلية ي   اآليات املشاهبة هلا، فإنّ 
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ي حيث جاء فيها:  ،ويالحظ هذا األمر من سورة املمتحنة ا الَِّذيَن َآَمنُوا اَل َتتَِّخُذوا َعُدوه َ َيا َأُّيُّ

ُسوَل َوعَ  قه خُيِْرُجوَن الرَّ ِة َوَقْد َكَفُروا باَِم َجاَءُكْم ِمَن احْلَ ُكْم َأْولَِياَء ُتْلُقوَن إَِليِْهْم بِامْلََودَّ اُكْم َأْن ُدوَّ  َوإِيَّ

ونَ  ُكْم إِْن ُكنُْتْم َخَرْجُتْم ِجَهاًدا يِف َسبِييِل َواْبتَِغاَء َمْرَضايِت ُتِّسُّ ِة َوَأَنا ُتْؤِمنُوا بِاَّللَِّ َربه  إَِليِْهْم بِامْلََودَّ

بِيلِ   .(1املمتحنة: ) َأْعَلُم باَِم َأْخَفْيُتْم َوَما َأْعَلنُْتْم َوَمْن َيْفَعْلُه ِمنُْكْم َفَقْد َضلَّ َسَواَء السَّ

ية الكريمة، فيام قبلها وما بعدها حيث احلديث عن قّوي ما نقول مالحظة سياق هذه اآلوي

ِ ﴿قال سبحانه:  ،ؤمننيد يميلون هنا وهناك مع الكافرين ويرتكون املاملنافقني الذين ق َبْشه

ْم َعَذاًبا َألِياًم الَِّذيَن َيتَِّخُذوَن الَْكافِِريَن َأْولَِياَء ِمْن ُدوِن املُْْؤِمننَِي أَ  َيْبَتُغوَن ِعنَْدُهُم امْلُنَافِِقنَي بَِأنَّ هَلُ

َة َّللَِِّ  َة َفإِنَّ الِْعزَّ ا َوُيْستَْهَزُأ  اْلِعزَّ َل َعَليُْكْم يِف الْكَِتاِب َأْن إَِذا َسِمْعُتْم َآَياِت اَّللَِّ ُيْكَفُر ِِبَ مَجِيًعا َوَقْد َنزَّ

ُكْم إًِذا ِمثُْلُهْم إِنَّ اَّللََّ َجاِمُع امْلُنَ  ِه إِنَّ ا َفاَل َتْقُعُدوا َمَعُهْم َحتَّى خَيُوُضوا يِف َحِديٍث َغْْيِ افِِقنَي ِِبَ

ْ نَ وَ  بَُّصوَن بُِكْم َفإِْن َكاَن َلُكْم َفْتٌح ِمَن اَّللَِّ َقاُلوا َأمَل ُكْن َمَعُكْم اْلَكافِِريَن يِف َجَهنََّم مَجِيًعا الَِّذيَن َيرَتَ

 ََيُْكُم َبْينَُكْم َيْوَم َوإِْن َكاَن لِْلَكافِِريَن َنِصيٌب َقالُوا َأمَلْ َنْستَْحِوْذ َعَلْيُكْم َوَنْمنَْعُكْم ِمَن املُْْؤِمننَِي َفاَّللَُّ 

َعَل اَّللَُّ لِْلَكافِِريَن َعىَل امْلُْؤِمننَِي َسبِياًل  نَّ امْلُنَافِِقنَي خُيَاِدُعوَن اَّللََّ َوُهَو َخادُِعُهْم َوإَِذا إِ اْلِقَياَمِة َوَلْن جَيْ

اَلةِ َقاُموا ُكَساىَل ُيَراُءوَن النَّاَس َواَل َيْذكُ  ُروَن اَّللََّ إاِلَّ َقلِياًل ُمَذْبَذبنَِي َبنْيَ َذلَِك اَل إىَِل َقاُموا إىَِل الصَّ

َا الَِّذيَن َآَمنُوا اَل َتتَّ  ِخُذوا الَْكافِِريَن َهُؤاَلِء َواَل إىَِل َهُؤاَلِء َوَمْن ُيْضلِِل اَّللَُّ َفَلْن جَتَِد َلُه َسبِياًل َيا َأُّيُّ

ْرِك اأْلَْسَفِل َأْولَِياَء ِمْن ُدوِن امْلُْؤِمننَِي َأتُ  َعُلوا َّللَِِّ َعَليُْكْم ُسْلَطاًنا ُمبِينًا إِنَّ امْلُنَافِِقنَي يِف الدَّ ِريُدوَن َأْن جَتْ

ْم َنِصًْيا (. فالسياق واضح يف حالة أخّص بكثري 145ـ  138)النساء:  ﴾ِمَن النَّاِر َوَلْن جَتَِد هَلُ

 من فكرة نفي السبيل العاّمة.

من اآليات عىل عدم احلرج من أن يرّب اإلنسان الكافر الذي ال حيارب  ذلك ما دّل  ؤّيدوي

بة مع غري املحارب ال ضري فيها، فتكون اآلية هنا العالقة الطيّ  املسلمني، فهذا يدّل عىل أنّ 

كافر، فال  خاّصًة باملحاربني ال بعنوان الكافر مطلقًا، فال تؤّسس لقاعدة عامة يف العالقة مع كّل 

سياقها هو سياق املنافقني  سيام وأنّ العنى لتشمل إجارة العبد له وأمثال ذلك، يكون هلا م

 املرتّبصني، وكذا سياق احلرب واملواجهة.

اآلية تنهى عن  فإنّ  ال يساوي مفاد قاعدة نفي السبيل؛ إن ما تعطيه هذه اآليات ثانيًا:

 ىّل ؤمنني هبم، بحيث يتواستبدال امل ا تنهى عنتهم من دون املؤمنني؛ أي أهّن موّدهتم وحمبّ 

اإلنسان الكافر دون املسلم، أو جيعلهم يف املوّدة يف عرض بعضهم، وأين هذا من قاعدة نفي 



  

أو كونه ، السبيل باملعنى الفقهي، كبيع املصحف للكافر أو عدم إرثه من مال املسلم املتوىّف 

سياق اآليات بعيد   فإنّ  مثاًل؟!اصب التي يتوالها املسلمون يتوىّل منصبًا عامًا من بني مئات املن

 عن مثل هذه األحكام ومنرصف  عنه.

ة، فال ة ال وضعيّ هذه اآليات ـ كاآلية القرآنية السابقة ـ تدّل عىل أحكام تكليفيّ  إنّ  ثالثًا:

سيام عىل اليستفاد من حرمة بيعهم بطالن البيع، أو من حرمة مناكحتهم بطالن النكاح، 

 النهي عن املعامالت ال يقتيض فسادها. بأنّ  ةلالقائ ةاألصوليّ النظرّية 

ربام ، ونية األعداء الذين حياربون املسلمفهذه اآليات تدّل عىل عدم جواز موادّ  وعليه،

بمعناها  بالداللة االلتزامية تدّل عىل لزوم مواجهتهم، فال تكون مؤّسسًة لقاعدة نفي السبيل

 خاّصة بباب اجلهاد ونحوه.و ،بني، بل هي قاعدة يف باب العالقة مع املحارالعام

 ـ آية نفي السبيل وتأسيس قاعدة العلّو، دراسة وتأّمل 

ْ َنُكْن  قوله سبحانه: اآلية الثالثة: بَُّصوَن بُِكْم َفإِْن َكاَن َلُكْم َفْتٌح ِمَن اَّللَِّ َقاُلوا َأمَل الَِّذيَن َيرَتَ

ْ َنْسَتْحِوْذ َعَليُْكْم َوَنْمنَْعُكْم ِمَن امْلُْؤِمننَِي َفاَّللَُّ ََيُْكُم َمَعُكْم َوإِْن َكاَن لِْلَكافِِريَن َنِصيٌب َقالُ  وا َأمَل

 .(141النساء: ) َبْينَُكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَلْن جَيَْعَل اَّللَُّ لِْلَكافِِريَن َعىَل امْلُْؤِمننَِي َسبِياًل 

اسم  ىل قاعدة نفي السبيل، بل إنّ عتي ط رحت لالستدالل هبا هي أهّم اآليات الية اآلهذه 

 .، كام قلنا سابقاً القاعدة جاء منها حسب الظاهر

نالحظ أهّنا إن مل تكن يف مقام اجلعل القانوين  ولكي نفهم آلّية االستدالل ِبذه اآلية هنا،

فيض إىل ما ي   تحّرم كّل واإلنشاء الترشيعي الذي جيعلها بصدد تبيني مواقف رشعّية وحقوقّية، ف

وتنفي وجود أحكام وقوانني يف الرشيعة جتعل سبيل  للكافرين عىل املسلمني مطلقًا،  جعل

، وغري أم العالقات االجتامعّية الثقافة ماالقتصاد أ ميف احلرب أ للكافر سلطًة عىل املسلم، سواء

فال أقّل من القول بأهّنا تؤّكد ـ عرب اإلطالق ـ عدم جعل سبيل تكويني أو ترشيعي من ذلك، 

فيتمّسك بإطالقها لرفع أّي والية أو هيمنة للكافر عىل املسلم، هلل للكافرين عىل املسلمني، ا

فتشمل باب اجلهاد، وهو أوضح األبواب، كام تشمل سائر ما طرحه الفقهاء من تطبيقات 

 وغري ذلك. ، وتوّليهم مسؤوليات عاّمة،للقاعدة، كموارد العبد املسلم

سعة من هذا النوع، فهذا يعني ـ  يذ ية الكريمة عىل مفهوم  وإذا صّح االستدالل هبذه اآل



  

إذ ال فرق بينها وبني  ؛مقّدمة عىل مجيع األحكام واألدّلة األولّيةأهّنا كام سوف يأيت بحثه ـ 

ذ إيضًا، أّن تلك هلا حكومة وتقّدم فهذه أنصوص نفي الرضر ونفي احلرج يف الرشيعة، فكام 

 وسبيالً، فكام أّن سلم سلطنةً عات إهلّية جتعل للكافر عىل امللساهنا واضح يف نفي وجود ترشي

نصوص نفي الرضر تنفي احلكم الرضري يف اإلسالم، فهذه اآلية تنفي احلكم الذي يمنح غري 

املسلم سلطة عىل املسلم، فتكون حاكمًة عىل إطالقات وعمومات مجيع املعامالت املالية ـ مثالً 

، وإن كانت بعض العناوين الثانوية فيها سلطنة للكافر عىل املسلم ـ فتقّيد أدّلتها بأن ال يكون

 مقّدمة عليها من نوع نفي احلرج أو الرضر أو التقّية أو التزاحم وفقه األولويات.

ستنتج من إطالقّية الفهم والتفسري هنا أّن هذه اآلية الكريمة سوف ينتج عنها حكم ي  وهبذا 

وضعي وهو بطالن مفاد هذا التسليط للكافر عىل  تكليفي وهو حرمة التسليط، وحكم

كذلك، وجعل  ل  ط، فبيع العبد املسلم للكافر حرام رشعًا وهو يف الوقت عينه بااملسلم

سلم رئيسًا لدائرة عاّمة يف بالد املسلمني حرام رشعًا ويف الوقت عينه تكون مشخص غري 

 ن املسلمني أو نصب من ويّل األمر.ة اجلعل هذه باطلة ولو كانت ضمن وكالة عاّمة معمليّ 

 يف آية نفي السبيلالفرضّيات التفسريّية املتصّورة 
ية؛ وذلك أهّنا تبدو مفتوحًة عىل يواجه مشاكل جدّ املشهور باآلية الكريمة هذا االستدالل 

 أمّهها: ،احتامالت عّدة

 معًا )فرضّية اإلطالق( الشمول واالستيعاب التكويين والتشريعيأ ـ 

أن يّدعى بأّن اآلية ظاهرة يف اإلطالق الشامل للترشيع والتكوين إال ما خرج بالدليل، وهو 

والشيخ يوسف  ، وهذه الفرضية هي التي انترص هلا أمثال املحقق املراغيكام رشحناه آنفاً 

                                              
( انظر حماوالت االستدالل هبذه اآلية وتقريباته ـ برصف النظر عن تبنّيهم للقاعدة ـ: النجفي، جواهر 1)

؛ 314؛ واحلكيم، هنج الفقاهة: 443: 2كاسب ؛ واإلصفهاين، حاشية امل335ـ  334: 22الكالم 

؛ 188ـ  187: 1؛ والبجنوردي، القواعد الفقهّية 345ـ  344: 2والنائيني، كتاب املكاسب والبيع 

؛ والتربيزي، 641: 1؛ وابن العريب، أحكام القرآن 235ـ  234: 1واللنكراين، القواعد الفقهّية 

 .269: 6رصاط النجاة 

 .22ار، فقه العلّو واالرتقاء: ( انظر: فاضل الصف2)



  

 .الصانعي

وسوف تأيت بعض املالحظات عىل هذه الفرضّية يف ثنايا احلديث عن فرضيات ا خر، 

 حلني االنتهاء من حماكمة احتاملّيات سائر الفرضّيات. وسنرتكها

 مبعنى احلّجة أو مطلقًا ةنفي السبيل يف اآلخرب ـ 

أو نفي مطلق السبيل له أن يراد نفي احلّجة والدليل للكافر عىل املسلم يوم القيامة، وهو 

لة التي سبقت مجلة وإدخال يوم القيامة يف احلسبان إّنام هو بسبب اجلميوم القيامة عىل املؤمن، 

اآلية تشري إىل أّن اهلل تعاىل حيكم يوم القيامة ويقيض بني املؤمنني  الشاهد يف اآلية، فإنّ 

ه لن يكون ه لن جيعل للفريق الثاين سبيالً عىل الفريق األّول، مما يعني أنّ والكافرين، وأنّ 

 منني هناك.لزم املؤمنني، وستكون املحكمة اإلهلية لصالح املؤللكافرين حّجة ت  

 .ويظهر من غري واحد من التفاسري ترجيح فهم عالقة اآلية باآلخرة، فراجع

السنّة عن ابن عباس وعيل  الروايات التي نقلها أهُل  ِبذا التفسْي بعُض  األخَذ  توقد عّزز

 ، وهي:د ذلكتؤيّ 

امة، مروّيًا عن ، فيام أورده الطربي انتصارًا لتفسري اآلية بيوم القي×قل عن عيلّ ما ن   ـ 1

احلرضمي، قال: كنت عند عيل  عن يسيعأمري املؤمنني بطرق عّدة، ويف إحدى صيغ اخلرب جاء: 

ولن جيعل اهلل »أرأيت قول اهلل: ، بن أيب طالب ريض اهلل عنه، فقال رجل: يا أمري املؤمنني

ثم قال:  ،«ادنه»: ويقتلون؟ قال له عيلّ  وهم يقاتلوننا فيظهرون ،«للكافرين عىل املؤمنني سبيالً 

، ونحو «( يوم القيامةللكافرين عىل املؤمنني سبيالً  فاهلل حيكم بينكم يوم القيامة ولن جيعل اهلل)»

، عن رجل، عن عيل ريض اهلل عنه أنه قال يف هذه اآلية: ذرّ  ث عنسليامن حيدّ غريه، مثل خرب 

 «.خرةيف اآل»قال:  ،(عىل املؤمنني سبيالً  )ولن جيعل اهلل للكافرين

                                              
؛ والصانعي، قاعده نفي سبيل مفاد وادله، جمّلة مطالعات 357: 2( انظر: املراغي، العناوين الفقهّية 1)

 .68ـ  67: 7؛ والسيفي املازندراين، حلقات الفقه الفّعال 15ـ  14: 4فقه معارص، العدد 

؛ وفضل اهلل، تفسري من وحي القرآن 116: 5مليزان ؛ والطباطبائي، ا364: 3( انظر: الطويس، التبيان 2)

 .98: 1؛ وفقه القضاء 513ـ  512: 7

 .419: 5( اجلامع ألحكام القرآن 3)



  

عطاء اخلراساين، عن ابن عباس: )ولن جيعل اهلل للكافرين عىل  ابن جريج، عن ما نقله ـ 2

 .«ذاك يوم القيامة» ( قال:املؤمنني سبيالً 

، سوف نشري وقد اعترب الشيخ األنصاري هذا االحتامل واردًا يلزمنا اللجوء إليه ملرّبرات

من االستناد إىل هذه اآلية الكريمة لسلب والية األبّوة  إليها، وهو هبذا يناقض ما أفاده هو نفسه

. عند االرتداد ووالية الزوج عند إسالم الزوجة، وغري ذلك، يف مباحثه يف فقه النكاح

مباين »يف فاده الشيخ األنصاري، استند أواألمر عينه توّرط فيه السيد اخلوئي، ففيام مدح ما 

 .ات عدم والية األب واجلّد باالرتدادثبية يف إبنفسه لآل «تكملة املنهاج

قوله  بقرينة سياق ما قبلها، وهو»أّما السيد حمسن احلكيم فرّجح هذا االحتامل بقوله: 

فيها، يكون الظاهر منها اجلعل  تعاىل: )فاهلل حيكم بينهم يوم القيامة(، ووجود حرف االستقبال

. وقد تبعهم «لتكون مما نحن فيه ،يعيالترش ق بأمور اآلخرة، ال اجلعلالتكويني فيام يتعلّ 

 .العديد من العلامء

 هذا االحتامل تعّرض ـ وقد يتعّرض ـ ملالحظات، أبرزها:

ذلك أّن معنى احلكم  ذا االحتامل جيعل اآلية حتتوي تكرارًا واضحًا؛ه نّ إ املالحظة األوىل:

سلمني، فإعادة هذه اجلملة اإلهلي بينهم يوم القيامة هو عدم جعل سبيل للكافرين عىل امل

 تكرار.

النتيجة  فأن حيكم اهلل تعاىل بني الطرفني ال يدّل عىل أنّ  هذا الكالم غريب فيام نفهم،لكّن و

اهلل سيحكم يوم  لصالح املؤمنني، وإن كنّا نعرف ذلك من اخلارج، ومعه فاآلية تشري إىل أنّ 

ستكون احلّجة لصالح املؤمنني، وأّي تكرار  لفتنا إىل طبيعة حكمه، وأنهالقيامة بني الطرفني، وت  

                                              
 .448ـ  447: 5( الطربي، جامع البيان 1)

 .584: 3( انظر: األنصاري، املكاسب 2)

 .401، 398، 128ـ  127( انظر: األنصاري، كتاب النكاح: 3)

: 3؛ ومصباح الفقاهة 336ـ  335: 1؛ ومباين تكملة املنهاج 312: 2، كتاب النكاح ( انظر: اخلوئي4)
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بل أّي غرابة يف تقرير املوىل هلذه القضّية التي نعلم بوضوحها، وأّن اهلل سوف يكون  يف ذلك؟!

مع املؤمنني، فمثل هذا التقرير للواضحات كثري  يف النّص القرآين، بل هبذا التقرير غدت هذه 

ؤمن سبيالً ليس سوى تقريره التكويني لوضوح جعلها للكافر عىل امل م  وعد .األمور واضحة

 .احلقيقة يف ذلك اليوم، وهذا كاف  

سبق احلديث يف اآلية عن يوم جمّرد ما ذكره الشيخ اللنكراين، من أّن  املالحظة الثانية:

بل غاية ما يفيده هذا ، ال خيّصص الوارداملورد القيامة، ال يفرض ختصيص اآلية هبذا اليوم، ف

بق عن القيامة هو استدعاؤه جعل اجلملة األخرية منها عاّمًة تشمل اآلخرة، احلديث السا

لن جيعل الغلبة للكافر عىل املؤمن، ال يف مقام الترشيع وجعل اهلل  نّ وبذلك يصبح املعنى: إ

 نّ إحكام، وال يف يوم القيامة، وهذا املعنى ممّا يساعده ويؤّيده تناسب احلكم واملوضوع؛ فاأل

 . يناسب عدم ثبوت الغلبة يف يوم القيامةيل هبذا النحو الكيّل عدم جعل السب

إذ املّدعي يعترب أّن السياق هو سياق  ا خروي، األمر  إال أّن هذه املالحظة غْي مفهومة يل؛

الذي يوجب احتامل قرينيّة السياق لتخصيص اآلية بحال اآلخرة وجعل نظرها إىل تلك 

ص الوارد، فهناك فرق بني هذه القاعدة وقاعدة حجّية ّص ّن املورد ال خيفام معنى أاحلال، 

؛ ألّننا ال نتكّلم هنا يف أسباب النزول، بل نتكّلم يف أّن السياق السابق هييؤنا للحديث السياق

عن اآلخرة، وهذه اللغة التعميميّة التي تعطيها اجلملة األخرية من اآلية كام تصلح للتعميم 

مالحظة الدنيا، والسياق يفرض ختصيصها بمالحظة اآلخرة بمالحظة اآلخرة، تصلح كذلك ب

بوصفه القدر املتيّقن يف هذه احلال، وغريه ال ي علم بإرادته؛ ألّن خاصية الكليّة يف اجلملة 

األخرية ال تفرض بنفسها تعنّي السعة حلال اآلخرة والدنيا معًا، بل تتطّلب نفي السلطنة 

عن اآلخرة دّلت عىل نفي السلطنة مطلقًا يف اآلخرة، فلم احلديث يف مطلقًا، فإذا فرض السياق 

 ينخرم مدلوهلا يف هذه احلال.

بل ال أدري ما عالقة تناسب احلكم واملوضوع هبذه اجلهة يف تفسري اآلية الكريمة؛ فهل أّن 

 سلب احلّجة للكافر عىل املسلم يوم القيامة يتطّلب سلب السلطنة الترشيعّية له عليه يف الدنيا؟!

 وسيأيت مزيد تعميق هلذه القضيّة.

واملشكلة الرئيسة يف مداخلة الشيخ اللنكراين وغريه هنا أهّنم تصّوروا اجلملة األخرية بمثابة 
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وكأهّنم قرؤوا هذه اجلملة لوحدها، ثّم قانون كيّل منفصل ا يت به ضمن سياق أخّص منه، 

تبدو منطقّية، « لن»م يف خصوص مع أّن مالحظة السيد احلكيوضعوها الحقًا يف سياق اآلية، 

فلو كانت اجلملة بصدد احلديث عن إنشاء ترشيعي، لكان من املناسب التعبري بقوله: وال جيعل 

اهلل للكافرين أو ومل جيعل اهلل للكافرين، ال احلديث عن االستقبال الذي يرّجح الربط باآلخرة، 

اآلية تقول بأّن اهلل سيحكم بينكم، خروي، فاألكام أّن الكلّية هذه منسجمة جدًا مع السياق 

وهناك لن يكون للكافر حّجة عىل املسلم، فأّي غرابة هنا يف هذا التفسري ولو بوصفه احتامالً 

 !معقوالً؟

وابن عباس هنا غري صحيح؛  إّن االستشهاد بالرواية املنقولة عن عيلّ  املالحظة الثالثة:

 نفي جعل السبيل التكويني والغلبة امهّم فيهالغرض املأو ألّن وذلك إّما لضعفهام سندمها، 

، وال داللة هلا عىل نفي اجلعل ؛ لثبوهتا يف اخلارج وجداناً به الوجدانة، األمر الذي يكذّ اخلارجيّ 

 .إطالقاً الترشيعي 

السبيل حني ذهب إىل أّن  ،يف هذه املالحظة أكثر هـ(1250ق املراغي )وقد فّصل املحقّ 

والرواية ال تفيد احلرص، بل تكشف عن الشمول لآلخرة، ة وغريها، شامل للحجّ  املنفي عامّ 

فضاًل عن أّن ختصيص خرب الواحد للكتاب العزيز فيه ألف كالم، بل هذا التخصيص هنا 

مستهجن؛ ألّنه يوجب خروج األكثر. واعتبار هذا اخلرب قرينة عىل املجاز يف اآلية بجعل 

 للظاهر، وهبذا يرتّجح محل اخلرب عىل أّنه يريد بيان خاّصًا باحلّجة ال غري، خمالف  « السبيل»

 كام هو الغالب يف أخبار التفاسري.بعض األفراد، 

 للمسلم الكافر لو كان مالكاً  نّ يف مضمونه للمراغي ـ أما يزال يضاف إىل ذلك ـ والكالم 

يكون ، فة امللك والوالية من أعظمهااملسلم، فحجّ  أعظم احلجج للكافر عىلهذا من لكان 

سلب السلطنة، وهو ما نريده باالستدالل هنا لصالح عىل  ة داالً عىل نفي احلجّ  داّل اخلرب ال

 .القاعدة

ّن اآلية ظاهرة فيام فهموه منها، وأّن الرواية ليست أأّما املريزا النائيني ومن تبعه، فاعتربوا 
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 .بظاهره سوى بصدد احلديث عن بطون القرآن الكريم والتي ال تتناىف مع األخذ

 لكّن هذه املالحظة يمكن التعليق عليها:

إّنه برصف النظر عن موضوع احلجّية الصدورّية للرواية الواردة عن عيّل وابن  الً:أوّ 

يبدو يل أّن املناقشني هنا تصّوروا أّن اإلمام يريد فقط رصف نظر  ..عباس، فهام غري ثابتتني

لح الغلبة واحلّجة األخروّية، فهدفه كان رفع السائل عن االرتباط التكويني الدنيوي لصا

اإلشكالّية املوّجهة عىل اآلية من حيث حتّقق السبيل للكافر عىل املؤمن يف الدنيا، فكأّن الرواية 

ناظرة لسلب السبيل التكويني الدنيوي، ال أهّنا ناظرة حلرص مراد اآلية بالسبيل احلججي 

اية عن عيل وابن عباس هنا؛ ألّن اإلمام مّلا ألفت خروي.. وهذا الكالم خمالف لظاهر الرواأل

فهمه أّن اآلية ليست ناظرة للمشهد الدنيوي، بل هي متحّدثة  نظر السائل إىل السياق أراد أن ي 

عن اآلخرة، وهبذا يكون قد رصفها متامًا عن الدنيا، ال أّنه رصفها عن خصوص اجلانب 

 لحديث، فراجع وتأّمل.التكويني من الدنيا، وهذا هو الفهم العريف ل

وهبذا نفهم أّن الرواية ال تريد سلب اجلعل الترشيعي، بل هي أصالً غري ناظرة إليه بعينه، 

وإّنام تريد الرتكيز عىل أّن سياق اآلية سياق  ا خروّي، وهذا هو الذي يوجب اهندام سعتها يف 

راغي من أّن اآلية ال تفيد احلرص، الداللة عىل أمر  دنيوي مطلقًا، وهبذا يبدو يل غريبًا ما ذكره امل

بل تكشف عن الشمول لآلخرة! فإّن تركيز الرواية عىل اآلخرة بمالحظة السياق ظاهر يف 

 إرادة رصف نظر السائل عن الدنيا، حتى يصّح جواب اإلمام، فكيف ال تريد احلرص؟!

يف هذا اخلرب، إّنه برصف النظر عن ختصيص اخلرب اآلحادي للكتاب، ثّمة خصوصيّة  ثانيًا:

املورد، بل  دوهو تركيزه عىل قرينة السياق نفسها؛ فيكون كاشفًا عن أّن ذكر اآلخرة مل يكن ملجرّ 

ن خيّصص العاّم، بل يريد التشكيك يف أدة من األّول، فاخلرب هنا ال يريد كان إلنتاج داللة مقيَّ 

وأين هذا من ختصيص ،  نفسهيف النّص القرآين بدهياقاد هذا العام من خالل قرينة واضحة ي  عان

بل املستشِهد باخلرب هنا ال يريد التخصيص حتى نجيبه بذلك، بل  ؟!الكتاب باخلرب اآلحادي

 ، فتأّمل جّيدًا.بربكة اخلرب الداّل عىل ذلك يريد الكشف عن عدم وجود عموم أصالً يف اآلية

يضًا؛ بل أة ى للمجازيّ ديث عن ختصيص األكثر ال معنى له هنا، وال معنيظهر أّن احلوهبذا 

معنى واسع  ن يفهم السبيل بأّي أق املراغي هنا إّن نفي السبيل خاّص باآلخرة، وبإمكان املحقّ 
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 ةة األخرويّ صاًل، فالرواية ال تريد سوى الرتكيز عىل اخلصوصيّ أيريد بال جمازّية، وبال ختصيص 

ـ صيص السبيل األخروي باحلّجة باقي غري مهّم إطالقًا، نعم ختالللقانون الذي تعطيه اآلية، و

مطلق السبيل للكافر عىل املؤمن يف  ين نقول بنفداعي له، بل لنا أال ـ كام يراه هذا االحتامل 

 ولعّلهم ذكروا احلّجة باعتبار أهّنا هي السبيل املتصّور ا خروّيًا. .اآلخرة

 السلطنة القانونّية الدنيوّية إّن ما أثاره املراغي يف آخر كالمه بعيد جدًا؛ فأّي ربط  بني ثالثًا:

خروّية؟! وكيف كان نفي احلّجة ا خروّيًا موجبًا لنفي السلطنة القانونية األوبني السلطنة 

هذا ما مل أفهمه بذهني القارص. ولعّله يريد أّن السلطنة الدنيوية جتعل له حّقًا يف  دنيوّيًا؟!

و العبد لطنة، بل حتى لو كان األجري أاآلخرة فيكون له حّجة، لكّن هذا ال خصوصّية فيه للس

كافرًا تثبت حقوق  أيضًا، بل مطلق املعامالت والعالقات تثبت ذلك، وإذا قيل بأّن الكافر ال 

 حّق له أصاًل، فهذا متساوي النسبة لكّل احلاالت فام معنى التمييز هنا؟!

التفسريي ـ حيث قال: وهبذا يظهر ما يف كالم املحّقق النجفي ـ معّلقًا عىل هذا االحتامل 

ة من حيث احلجّ  ، اللهم إال أن يراد نفيمكان االستدالل هبا عىل التقدير الثاين أيضاً إب قد يقال»

. فكيف ال «متنع االستدالل بالظاهر حال فهذه االحتامالت ال سالم والكفر، وعىل كّل اإل

 !تكون هذه االحتامالت مانعة عن االستدالل بظاهر اآلية يف الفقه؟

إّن فهم الرواية عىل أهّنا بصدد احلديث عن بطون  قرآنّية ال يبدو يل واضحًا؛ فإّن  رابعًا:

الرواية تستشهد بالسياق، وهذا معناه أهّنا تريد لفت نظرنا إىل أمر  يمثل جزءًا من تركيبة الداللة 

 ؟!الظاهرّية لآلية، فكيف ي عقل أن نفهمها عىل أهّنا بصدد احلديث عن أمر  بطوين

، كان أّما لو قصد من البطون فكرة تعّدد املصاديق، كام أثار ذلك بعض العلامء يف حمّله

معنى ذلك عني ما ذكر يف الفرضّية األوىل، فتواجهه إشكالّية السياق األخروي املتقّدمة 

 اإلشارة إليها.

ة ود احلجّ ا نفي وجوأمّ »هـ(، حيث قال: 543ما يظهر من ابن العريب ) املالحظة الرابعة:

فاهلل حيكم »: لقوله ؛الكالم معناه وإن أوهم صدر   ،لعدم فائدة اخلرب فيه ؛فضعيف   ،يوم القيامة

ر احلكم إىل يوم القيامة وجعل األمر يف الدنيا دولة تغلب الكفار تارة فأّخ  ،«بينهم يوم القيامة
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اهلل للكافرين عىل ولن جيعل » :ثم قال ،وسبق من الكلمة ،بام رأى من احلكمة ،وتغلب أخرى

 .«..سقط فائدتهوذلك ي   ،لهآخر الكالم يرجع إىل أوّ  م أنّ م من توهّ فتوهّ  ،«املؤمنني سبيالً 

وهذه املالحظة إن قصد منها املالحظة األوىل التي سبق ذكرها فقد تقّدم التعليق عليها، 

كافرين، وهو أمر واضح وأّما إن قصد أّن حكم اهلل يوم القيامة سيكون بتقديم املؤمنني عىل ال

ال حاجة لبيانه، فقد قلنا بأّن هذا األمر الواضح كثريًا ما ذ كر مثل ه يف القرآن، بل صار واضحًا 

بذلك، وأّي مانع من التأكيد عىل املؤمنني بأهّنم سوف يكون هلم الغلبة يوم القيامة، كام وقع 

 كثري منه يف النّص القرآين واحلديثي؟!

 الدنيا مبعنى احلّجة السبيل يفنفي ج ـ 

مع تبديل اآلخرة بالدنيا، كام أملح إليه هذه الفرضّية تطابق الفرضّية الثانية السابقة، لكن 

ويظهر من الفيض الكاشاين اختيار هذا  ،اخلميني يف كتاب البيع دون أن يتبنّاهسّيد ال

املؤمنني  فيكون املعنى أنّ ، ومال إليه ـ بوصفه احتامالً معقوالً ـ السيد  فضل اهلل، الرأي

يملكون احلّجة البالغة عىل الكافرين يف الدنيا، فال يغلبهم الكافرون يف منطقهم وحّجتهم عىل 

 دينهم، ويكون احلّق والنرص هلم يف هذا املجال.

وهذا االحتامل جيعل مفاد اآلية خربيًا ال إنشائيًا، كام هو واضح متامًا يف االحتامل الثاين عىل 

 ة.؛ فإنه يفيد اإلنشائيّ القادم اخلامسف احلال يف االحتامل خال

بالرواية التي نقلها ـ كام يظهر من الكاشاين نفسه ـ ويتعّزز هذا االحتامل التفسريي 

يف سواد  إنّ  ،بن رسول اهللايا  ×:قال: قلت للرضا ،أيب الصلت اهلرويالصدوق بالسند إىل 

 نّ إ ،لعنهم اهلل ،كذبوا»عليه السهو يف صالته، فقال:  يقعمل  ‘النبّي  يزعمون أنّ  الكوفة قوماً 

يزعمون  وفيهم قوماً  ،بن رسول اهللايا  :قال: قلت «.ال إله إال هو الذي ال يسهو هو اهلل الذي

إىل  ه رفعوأنّ  ،لقي شبهه عىل حنظلة بن أسعد الشاميه ا  وأنّ  ،قتلمل ي   ×عيل احلسني بن أنّ 
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جيعل اَّلل للكافرين عىل  ولن﴿ :ون هبذه اآليةوحيتجّ  ،×مالسامء كام رفع عيسى بن مري

يف  ‘اهلل وكفروا بتكذيبهم لنبّي  ،ولعنته كذبوا عليهم غضب اهلل»فقال:  ،﴾املؤمنني سبيالً 

من  وقتل من كان خرياً  ×واهلل لقد قتل احلسني ،سيقتل ×احلسني بن عيل خباره بأنّ إ

  واهلل ملقتولوإيّن  ،ا إال مقتولوما منّ  ،السالم أمري املؤمنني واحلسن بن عيل عليهم: احلسني

أخربه به جربئيل ‘ من رسول اهلل معهود إيلّ  عرف ذلك بعهد  أ ،باغتيال من يغتالني بالسمّ 

جيعل اَّلل للكافرين عىل املؤمنني  لنو﴿وجل:  وأما قول اهلل عزّ  ،وجل العاملني عزّ  عن رّب 

ار وجل عن كفّ  ولقد أخرب اهلل عزّ  ،ةحجّ  مؤمن   عىل ه يقول: لن جيعل اهلل لكافر  فإنّ  ،﴾سبيالً 

من  جيعل هلم عىل أنبيائه عليهم السالم سبيالً )لن( اهم أن قتلهم إيّ  ومع ،ني بغري احلّق قتلوا النبيّ 

 .«ةاحلجّ  طريق

عىل  ممكناً وإن كان بحّد نفسه  هذا االحتامل ال شاهد له وال قرينة، اإلنصاف أنّ لكّن و

، فيجعلها يقطع احلّجة عليهمبنفسه ه فكأنّ  ،ه يف هذه اآليات يرّد عىل املنافقني كأنّ أساس أّن اهلل

مع خاّصة هذا جمّرد افرتاض، ال يستظهره القارئ لآلية الكريمة،  أنّ  لصالح املؤمنني، إال

 دخول يوم القيامة عىل اخلّط فيها.

الصدوق يف كتاب  واحد، فإّنه  فبعد أن مل يروها عدا جدًا،فهي ضعيفة السند  ،وأّما الرواية

بل ضّعفه ابن ، عىل الصحيح هو غري موثقومتيم بن عبد اهلل بن متيم القريش، قع فيها و

، وأّما تريّض الصدوق عليه أو روايته بعض الروايات احلسنة أو الغضائري والعالمة احليل

علم الرجال واجلرح قواعد قناه يف مباحث رواية الصدوق عنه.. فكّله ال يكفي للتوثيق كام حقّ 

 والتعديل، فالرجل جمهول احلال ال ي عتمد عىل أخباره.

إّن والده الواقع يف السند، وهو عبد اهلل بن متيم، يف غاية اإلمهال، لو رصفنا النظر عنه، فبل 

، يضًا مهملأوكذلك احلال يف أمحد بن عيل األنصاري الذي يروي عنه والد متيم القريش، فهو 

 . بعدم ذكرمها حتى الشيخ النامزي الشاهروديوقد أقرّ 
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 السبيل يف الدنيا مبعنى الَغَلبةنفي د ـ 
ة الدنيوية للكافر عىل املسلم، بمعنى الغلبة اخلارجيّ هي  املراد بالسبيل يف هذه الفرضّية نّ إ

د  أو إخبار  منه ه وعأّن اهلل تعاىل لن جيعل الغلبة واهليمنة للكافرين عىل املسلمني يف الدنيا، فكأنّ 

 ات أيضًا.ّزز هذا االحتامل ببعض املرويّ بذلك إىل يوم القيامة، وقد ع  

وهذا االحتامل الذي أثاره بعضهم واجه مشكلة الواقع اخلارجي، فقد سقطت الدولة 

وكذلك احلال يف هـ وخضع املسلمون لسلطة الكافرين، 656ة بيد التتار عام العباسيّ 

خري شواهد أيضًا، حيث تقاسم الكافرون بالد املسلمني، فإذا كانت ويف العرص األاألندلس، 

 اآلية إخبارًا إهليًا عن مستقبل هذه األّمة، فكيف يمكن التوفيق بينها وبني الواقع اخلارجي؟!

من هنا اعترب الشاطبي  هذا فضاًل عن معارضة هذا التفسري لرواية أيب الصلت اهلروي املتقّدمة.

نّص ما دام ال يستقيم مّطردًا لو فهمنا منه اإلخبار، فيلزم يف هذه احلال هـ( أّن هذا ال790)

 .العدول عن اإلخبار فيه إىل بيان احلكم واإلنشاء

أحدها اإلنشاء الترشيعي )قاعدة  طرح ابن العرِّب ثالثة احتامالت يف تفسْي اآلية، ،من هنا

يمحو به دولة  فرين عىل املؤمنني سبيالً ل لن جيعل اهلل للكااألوّ »نفي السبيل(، والبقّية قال: 

 أال يسلط عليهم ودعوت ريّب  :املؤمنني ويذهب آثارهم ويستبيح بيضتهم كام جاء يف احلديث

اهلل سبحانه ال جيعل للكافرين عىل  الثاين أنّ . من غريهم يستبيح بيضتهم فأعطانيها عدواً 

وا عن املنكر وتتقاعدوا عن التوبة فيكون منه إال أن تتواصوا بالباطل وال تتناه املؤمنني سبيالً 

 .«اً جدّ  وهذا نفيس   ،تسليط العدو من قبلكم

الشيخ األنصاري والسيد اخلوئي إىل ختصيص اآلية باآلخرة  مثل   وقد دفع هذا اإلشكال  كام 

جعلها ب التخصيص، وال يكاد حيصل ذلك إال لسان اآلية آب  عن دون الدنيا، انطالقًا من أنّ 

بمعنى أّن اآلية حيث كانت ال تقبل التخصيص، فاألخذ  .دار اآلخرة ال الدنياتدور م

يوجب معارضة  ،ة يف الدنياختصيصها بغري الغلبة التكوينيّ  ثمّ  ليشمل الدنيا ترشيعًا، بإطالقها

، ممّا يضطّرنا لرصفها من األّول عن الدنيا، والذهاب هبا ية عن التخصيصهذا التمنّع يف اآل
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 خرة، كام هو مضمون الفرضّية التفسريّية الثانية املتقّدمة.نحو اآل

وللخروج من هذه اإلشكالّية هنا، سواء للقائل بالفرضّية الرابعة أو األوىل، طرحت أكثر 

 من حماولة:

من مال إىل مثل هذا االحتامل إىل تقييد اإلخبار اإلهلي  بعض  إليه ذهب ما  املحاولة األوىل:

مون بعضهم بعضًا، واألمثلة هذه ترجع إىل ترشذم املسلمني، واستند لسلك املهذا بأن ال هي  

هذا القائل إىل بعض الروايات يف املصادر السنّية التي ذكرت هذا القيد، ليحّل مشكلة 

، أو نقول بأّن هذه اآلية مرشوطة بعمل املؤمنني بلوازم إيامهنم لو دّلت عىل حال التعارض هذه

 .الدنيا

كام ال إشارة يف اآلية إليه إطالقًا، وإذا كان املراد  له، اً القيد ال مستند معترب إالّ أّن هذا

لساهنا آب  عرفًا عن التخصيص، فهذا التفسري لآلية  م أنّ دّ صيص اآلية هبذه الروايات فقد تقخت

، أّما لو جتاهلنا اإلباء عن التخصيص فهذا يصطدم بالواقع اخلارجي، فال يمكن األخذ به

 .خرموضوع آ

ما ذكره املحّقق البجنوردي، من نفي إباء العموم عن التخصيص هنا،  املحاولة الثانية:

حيث ذهب إىل خروج الغلبة التكوينّية الدنيوّية عن سعة اآلية الكريمة؛ إذ هو أمر واضح 

 .للتخصيص قابالً  كي ال يكونحمسوس، ومن ثّم فالعموم يف اآلية ليس عقلّيًا، 

 تدافع عن الفرضّية الرابعة هنا، بل تنفيها، وإّنام تدافع عن الفرضيّة األوىل وهذه املحاولة ال

 املّدعية إلطالق داللة اآلية الكريمة.

 أنّ  ، حيث ذكراخلميني يف معرض حتليله ذيل اآلية فقط ما ذكره السيّد املحاولة الثالثة:

اهلل  العوامل التكوينية العادية، فكأنّ  ىلاملراد أن يمنح اهلل الكافرين سبياًل عىل املؤمنني زائدًا ع

عِ  ه لن يدعم الكافرين يف مواجهة املؤمنني، بل سيدعم املؤمنني باملالئكة والنرص و.. بأنّ  د  ي 

دون  ،وبقطع النظر عن صدرها ،من ذلك إلثبات التعميم يف اآليةـ أعني اخلميني ـ  مستفيداً 

 .لزوم خدشة
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اها بام نقلناه من نّص ابن العريب آنفًا، لوجدنا النصَّ يشري ولو تأّملنا هذه املحاولة، وقارنّ 

 .بل ما نقله الطربيس عن اجلبائي يفيد ذلك أيضًا، فراجعإليها، 

حتى لو عرفاً غْي ظاهر من اآلية وإن كان ظريفًا وحمتمالً يف نفسه، لكنّه هذا التفسْي  أنّ  إال

أجعل هلم سبيالً وطريقًا ك تقول: لن ل، وكأنّ ا تنفي اجلعفإهّن  ؛قطعنا النظر عن الصدر فيها

جياد املانع، ة فحسب، بل هو ظاهر يف إة اإلجيابيّ ليك، فهذا غري ظاهر يف رفع احليثيّ للوصول إ

تقول: لن أجعل لزيد القدرة عليك، ولن أجعل لعمرو سبيل الوصول إىل النجاح، فهذا 

الزائد، وهو مثل اإلمداد باملالئكة، فهو  اللسان لسان إجياد املانع، ال لسان نفي مقتيض األمر

 .خالف الظاهر عرفاً 

صدر اآلية قد ي ساعد عىل فهم االختصاص هبذا  أنّ التأكيد عىل اإلمام اخلميني  وقد حاول

عىل أساس أهنا عرّبت بالفتح من اهلل عندما نسبت النرص إىل املسلمني، فيام مل تعرّب بذلك  ،املعنى

اهلل  رد الكافرين، فيكون املراد من الذيل تأكيد املعنى املتقّدم، وهو أنّ بل عرّبت بالنصيب يف مو

السيد اخلميني عاد  أنّ   املسلمني فقط، إالدّ الكافرين عىل املسلمني، بل سيم لن يمّد ـ استثنائيًا ـ

 .ذكر يوم القيامة ليس بيشء وأنّ  ،وأّكد أن الذيل يصلح للتعميم

اجلعل هنا هبذا املعنى، فهذا خالف املتعارف عربيًا  رًا يف أنّ ه مع ذلك ال نجد ظهوإالّ أنّ 

 ،يكفي فيه رفع املانع ،جّدًا، فجعل السبيل لشخص عىل آخر من جانب من بيده األمر واخللق

 ة يف اخللقة، بال حاجة إىل افرتاض أمر  زائد.مضافًا إىل املقتضيات العامّ 

 ،«العناوين»املراغي يف  طرحهما وهي اخلميني، م اإلمامما ذكره وهي قريبة  املحاولة الرابعة:

ا ما حيصل يف اخلارج فهو سبيل الشيطان ، أمّ الظاهر من نفي السبيل هو نفي سبيل احلّق  من أنّ 

 .سبيل اهلل، فال ي نسب إىل اهلل تعاىل ، وليسى إىل غلبة الكافرين عىل املسلمنيالذي أدّ 

د يف القضايا اإلنشائية  وسبيل الشيطان، وهذا جيّ فهذا التفسري كأنه يمّيز بني سبيل اهلل

ظاهر اآلية النفي التأبيدي القايض بعدم وجود  ة، فإنّ ة ال يف مثل القضايا التكوينيّ االعتباريّ 

هذا إما رجوع إىل كالم اإلمام  سبيل للكافرين، وال معنى لنسبة السبيل إىل الشيطان، فإنّ 
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 اخلامسةالفرضّية  ية كام هختصيص اآلية باألمور اإلنشائيّ  اخلميني وقد تقّدمت مناقشته، أو إىل

 اآلتية مناقشتها.

بل خصوص اإلسالم  ،املراد باملؤمنني يف اآلية ليس مطلق املسلم إنّ  املحاولة اْلامسة:

املقرون باعتقاد اإلمامة، ومعه تنتفي بعض اإليرادات السابقة عىل بعض التفاسري، ومنها 

 ، حيث مل تكن الغلبة يف يوم  من األيام للكافرين عىل دولة الشيعة.التفسري األخري مثالً 

 :وهذا الكالم

فهناك العديد من الشواهد التي تؤّكد أّن الدول الشيعّية، بام فيها  أ ـ غْي ثابت تارخيّيًا،

اإلمامّية، قد واجهت هزائم أمام خصومها عرب التاريخ، مثل الدولة القاجارّية يف رصاعها مع 

 .الروس

سلم املصّدق فعنوان املؤمن يف القرآن الكريم يعني امل ب ـ غْي صحيح يف بنيته التحتّية،

كلمة ذه الهل النزولاملعنى اللغوي والعريف عرص نافق، فاملالشهادتني، يف مقابل الكافر وب

ك أو ا ما هو غري ذلاملصّدق باهلل والرسول، وأمّ هو ، ينسيام عند مقابلتها بالكافرال، (املؤمنني)

 ه، فهو الذي حيتاج إىل دليل، وهو مفقود، وتفصيله يف حمّله.أزيد من

وقد أقّر غري واحد  من العلامء بأّن إطالق املؤمن عىل الشيعي إطالق  حادث بدأ يف عرص 

رضورة كون ..»الصادق ني، حتى أّن املحّقق النجفي وصفه باالصطالح اجلديد، حني قال: 

شخصيًّا بل عندي  .«جديد اصطالح   باملعنى األخّص  هسالم، فإنّ لإل يامن يف السابق مرادفاً اإل

فهم منه الشيعي ولو حتّفظ عىل  أصل وجود اصطالح جديد ولو الحقًا، بحيث صار اللفظ ي 

 وتفصيله يف حمّله.من دون حاجة لقرينة موردّية، 

تعّرضون لسلطنة أّن النصوص القرآنية تؤّكد أّن املؤمنني يف األمم السابقة كانوا ي ج ـ

خدود، فهل اآلية ال تشمل مؤمني األمم السابقة؟! بل األالكافرين عليهم، مثل قّصة أصحاب 

كانوا يقتلون األنبياء بغري حّق، بل  ارًا فإّن القرآن يرّصح بأهّنملو قيل بأّن بني إرسائيل كانوا كفّ 

ها أّن املؤمنني تا رًة ينترصون، وأخرى يكون هذه اآلية نفسها موضع االستدالل يؤّكد مطلع 

للكافرين نصيب، وهذا يدّل عىل أّنه يمكن أن ينترص غريهم عليهم في غلبون، إال إذا قيل بأّن 

 !املراد الغلبة النهائّية
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، ولو قبلنا بمحاولة حمّلهه املحاوالت غري مقنعة، ومن ثّم فهذا التفسري يف غري فهذوعليه، 

سريية األوىل من هذا اإلشكال، لكنّها ال تثبت يف نفسها السّيد اخلميني لسلمت الفرضّية التف

 .بذلك، كام أّن ثبوت الفرضّية الرابعة يوجب بطالن االستدالل هبذه اآلية هنا

وبرصف النظر عن جممل ما تقّدم، فإّن هذه الفرضّية التفسريّية الرابعة ال دليل لصاحلها، إذ 

، إال إذا جعل مطلعها قرينة يكاد يكون فاقدًا للقرينةحرص داللة اآلية بالغلبة التكوينية الدنيوية 

 سياقّية، لكن قد تقّدم أهّنا قرينة معارضة ال موافقة.

 اختصاص اآلية بنفي السبيل التشريعي والقانونيهـ ـ 
بمعنى أن ال تكون هلا أّي عالقة باألمور التكوينية واإلخبارّية، ال يف الدنيا وال يف اآلخرة، 

في السبيل االعتباري الترشيعي، بمعنى أهّنا تقّرر مبدأ حاكاًم يف الرشيعة ط عىل نوإّنام تدّل فق

اهلل تعاىل مل ولن يرّشع أّي حكم  يكون فيه سبيل وتكون فيه طريق للكافر عىل املسلم،  يفيد أنّ 

 يف حكومتها عىل سائر األدّلة األوليّة.دّلة نفي احلرج ونفي الرضر، فتكون اآلية مشاهبًة أل

والشيخ حممد جواد  هذه الفرضّية يبدو اختيارها من بعض العلامء مثل السيد البجنورديو

 .مغنية

والفرق بني هذه الفرضيّة والفرضّية األوىل، وإن كانتا تثبتان قاعدة نفي السبيل، أّن األوىل 

هبذا مطلقة تستوعب النفي اإلنشائي القانوين بإطالقها كام تستوعب غريه، بينام هذه خاّصة 

 النفي ال غري.

فاآلية من أّوهلا، بل وما سبقها وما  وهذا االحتامل يواجه مشكلًة رئيسة هي مشكلة السياق،

وعن املنافقني املرتّبصني املتخاذلني، وليس فيها أّي سياق  ،عن احلرب واجلهاد حلقها حديث  

صار تفسريها ترشيعي هبذا املعنى، فكيف يمكن ـ وسط هذا السياق اخلربي ـ افرتاض انح

وكأهّنا قفزت من  باملعنى اإلنشائي االعتباري مع عدم دليل  عىل ذلك وال شاهد  وال قرينة؟!

 سياق إىل سياق آخر ومن موضوع إىل آخر!

بل حتى لو فرضنا عدم اجلزم بوقوع اآلية ضمن هذا السياق، فإّن احتامليّة الوقوع تظّل 

املّية معقولة لقرينة سياقّية متصلة، تفرض علينا قائمًة ومعقولة جّدًا، ومعه يصبح هناك احت
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 عدم خمالفتها، والفرضّية اخلامسة ختالف هذه القرينة املتصلة املحتملة جّدًا.

، وكيف أّن القضية تتصل بوقائع خارجّية ترتبط باملنافقني بالدرجة ولنالحظ  السياق بتأنٍّ

لَِّذيَن َآَمنُوا ُثمَّ َكَفُروا ُثمَّ َآَمنُوا ُثمَّ َكَفُروا إِنَّ ا﴿: ، قال سبحانهنجد صدق ما نقولاألوىل، وهبذا 

ِ امْلُنَافِِقنَي بَِأنَّ  ْم َواَل لِيَْهِدَُّيُْم َسبِياًل َبْشه ْ َيُكِن اَّللَُّ لِيَْغِفَر هَلُ ْم َعَذاًبا َألِياًم الَِّذيَن ُثمَّ اْزَداُدوا ُكْفًرا مَل هَلُ

َة َّللَِِّ مَجِيًعاَيتَِّخُذوَن الَْكافِِريَن َأْولِ  َة َفإِنَّ اْلِعزَّ َل  َياَء ِمْن ُدوِن امْلُْؤِمننَِي َأَيْبتَُغوَن ِعنَْدُهُم اْلِعزَّ َوَقْد َنزَّ

ا َفاَل َتْقُعُدوا َمَعُهمْ  ا َوُيْستَْهَزُأ ِِبَ وُضوا َحتَّى خَيُ  َعَليُْكْم يِف الْكَِتاِب َأْن إَِذا َسِمْعتُْم َآَياِت اَّللَِّ ُيْكَفُر ِِبَ

ُكْم إًِذا ِمْثُلُهْم إِنَّ اَّللََّ َجاِمُع امْلُنَافِِقنَي َواْلَكافِِريَن يِف َجَهنََّم مَجِيًعا  ِه إِنَّ بَُّصوَن يِف َحِديٍث َغْْيِ الَِّذيَن َيرَتَ

ِريَن َنِصيٌب َقاُلوا َأمَلْ َنْسَتْحِوْذ بُِكْم َفإِْن َكاَن َلُكْم َفْتٌح ِمَن اَّللَِّ َقاُلوا َأمَلْ َنُكْن َمَعُكْم َوإِْن َكاَن لِْلَكافِ 

َعَل اَّللَُّ لِْلكَ  ُكُم َبْينَُكْم َيْوَم اْلِقيَاَمِة َوَلْن جَيْ افِِريَن َعىَل امْلُْؤِمننَِي َعَليُْكْم َوَنْمنَْعُكْم ِمَن امْلُْؤِمننَِي َفاَّللَُّ ََيْ

اَلةِ َقاُموا ُكَساىَل ُيَراُءوَن النَّاَس  إِنَّ امْلُنَافِِقنَي خُيَاِدُعوَن اَّللََّ َوُهوَ  َسبِياًل  َخاِدُعُهْم َوإَِذا َقاُموا إىَِل الصَّ

ِل اَّللَُّ َفَلْن جَتَِد َواَل َيْذُكُروَن اَّللََّ إاِلَّ َقلِياًل ُمَذْبَذبنَِي َبنْيَ َذلَِك اَل إىَِل َهُؤاَلِء َواَل إىَِل َهُؤاَلِء َوَمْن ُيْضلِ 

 َ َعُلوا َّللَِِّ َلُه َسبِياًل َيا َأُّيُّ  ا الَِّذيَن َآَمنُوا اَل َتتَِّخُذوا اْلَكافِِريَن َأْولَِياَء ِمْن ُدوِن امْلُْؤِمننَِي َأُتِريُدوَن َأْن جَتْ

ْرِك اأْلَْسَفِل ِمَن النَّارِ  ْم َنِصًْياَعَليُْكْم ُسْلَطاًنا ُمبِينًا إِنَّ امْلُنَافِِقنَي يِف الدَّ  137ساء: )الن ﴾ َوَلْن جَتَِد هَلُ

 (.145ـ 

أو وبلسان روحه اإلنشاء القانوين  فهل هذا السياق بصدد إنشاء قاعدة نفي السبيل خاّصةً 

هو بصدد احلديث عن أّن اهلل رغم كّل حماوالت الكافرين واملنافقني يف احلرب واخلداع، لن 

 يكتب هلم الغلبة والسلطنة عىل املؤمنني وستكون العاقبة هلؤالء املؤمنني.

 هرصف عن ظاهره هبذالعموم ال ي  بأّن أجاب املحّقق املراغي هنا عن إشكالّية السياق،  وقد

وحيث ا ريد نفي السبيل من الشارع، لزم نفيه مطلقًا بام يشمل األحكام الرشعّية، األمور، 

 .فلامذا التخصيص هنا والتضييق؟!

 الفرضّية األوىل واخلامسة انتواجهمشرتكة  تانشكالّيإ

إثبات قاعدة نفي السبيل باآلية، سواء عرب الداللة املبارشة،  انتواجه تانعامّ  تانشكاليّ ثّمة إ

 ، ومها:ة اخلامسة أم عرب الداللة اإلطالقّية كام يف الفرضّية األوىلكام يف الفرضيّ 
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الكافرين واملؤمنني  أنّ  ق املراغي ـ وإن مل يقبله ـ وحاصلهطرحه املحقّ ما  اإلشكاليّة األوىل:

فرد  لكّل  ه تعاىل مل جيعل سبيالً عىل أنّ تدّل اآلية للعموم، ف مفيدان ،يان بالالماآلية مجعان حملّ  يف

فرد من أفراد املسلم، فيفيد سلب العموم ال عموم السلب، وال ينايف  كّل  من أفراد الكافر عىل

فرد  كّل  ىلفراد املسلم، أو لبعض أفراد الكافر عأفرد من الكافر عىل بعض  السبيل لكّل  جعل

 من املسلم، أو لبعض منه عىل بعض منه، وهذا ال يثبت املدعى.

الظاهر من اآلية بقرينة املقابلة والتعليق عىل  أنّ ب وقد أجاب املراغي عن هذه اإلشكالّية

  بالالم، فيكون املعنى: لن جيعل اهلله من معاين اجلمع املحىّل اجلنس املفرد، فإنّ  الوصف إرادة

 لبعض   ه متى ما ثبت عدم السبيلعىل مؤمن، وهذا هو الظاهر من اآلية. مع أنّ  للكافر سبيالً 

عىل االشرتاك  دّل  أو لبعض عىل بعض، فيثبت العموم، لعموم ما ،عىل بعض ، أو لكّل عىل كّل 

، والكافر واملؤمن مثبتة أيضاً  يف التكليف واألحكام، إذ اآلية ليست نافية للعموم وإن مل تكن

كاملسافر واحلارض  ،بعض أفراد العنوان  هذا احلكم، واحلكم الثابت عىليف جعل عنواناً 

عىل التخصيص دليل  سائر أفراده ما مل يدّل  يعمّ  ،األحكام واملريض ونحو ذلك من عناوين

 .الباقني بعدم القول بالفصل أو يعمّ  ،بمقتىض قاعدة االشرتاك ،رشعي

بل هي متارس التدقيق  ئ من ذهنية غْي عرفّية،ولكنّني أعتقد بأّن أصل هذه اإلشكالّية ناش

الذي قد حيرف الذهن العريف عن طريقة تناوله لألمور، وما طرحه املراغي صحيح يف اجلواب 

األّول له، لكن ببياننا، وذلك أّن العرف ال يفهم من نفي جعل سبيل للكافرين عىل املؤمنني هو 

 غري معقول، وال معنى لتحّققه يف اخلارج ؛ فهذا أصالً نيؤمناملكافر عىل كّل  كلنفي سبيل 

إطالقًا ولو حتى يف زمن  واحد، حتى تتصّدى له اآلية، بل لن يكون هناك حتّقق  أيضًا من سبيل  

للمؤمنني عىل الكافرين من هذا النوع يف حدود املعقوليّة التارخيّية البرشّية، فأّي خصوصّية 

 هنا؟! فهذه اإلشكالّية أساسًا غري عرفّية.تريد أن متنحها اآلية الكريمة للمؤمنني 

ما إذا كان فيه نحو  السبيل املنفّي  أنّ »من  بزواري،سد الالسيّ ذكره ما  شكالّية الثانية:اإل

وحينئذ فمع كون الكافر  ،ومع عدمها فال وجه للبطالن ،عةحزازة للمسلم عند متعارف املترّش 

ر استيالء يتصوّ  فأّي  ،ط يف إجباره عىل البيعاملالك للمسلم حتت استيالء احلاكم الرشعي وضغ

ومنه يعلم حكم اخليار  األمر بالعكس. نّ أبل الظاهر  ،للكافر من حيث الكفر عىل املسلم
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سبيل  ه إذا كان حتت ضغط احلاكم الرشعي أو وكيله فأّي للكافر إذا بيع العبد املسلم عليه فإنّ 

 التحقيق»ذهب إليه السيد حمسن احلكيم يف قوله:  ويبدو أّنه يتابع يف ذلك ما .«ر حينئذيتصوّ 

 .«مطلقاً  ال ،عليه ة املسلم ومهانةً ملذلّ  ما كان موجباً  السبيل املنفّي  أنّ 

لو ا ريد منه مالحظة داللة اآلية الكريمة فقط، فهو غري واضح؛ لعدم  إال أّن هذا االستنتاج

، وفهمها بطريقة عرفّية تعني نوعًا «سبيل»مة وجود مثل هذا القيد يف اآلية، ما مل نقم بتعديل كل

من اهليمنة السلبّية عرفًا بحيث يكون املؤمن يف موقع الضعف قانونّيًا أمام الكافر، ال مطلق 

الدخول حتت سلطانه القانوين، فلو فهم اإلنسان ذلك عرفًا، فال بأس هبذه اإلشكالّية يف تقييد 

ا، وإال فمقتىض اإلطالق والشمول يف اآلية الكريمة إطالقّية القاعدة، وليس يف إبطال أساسه

 نفي السبيل بمختلف ألوانه الترشيعّية.

مقاربة لذهنية السبزواري، انطلق املحّقق اإلصفهاين يف مقاربة  والظاهر أّنه بذهنيّةٍ 

حيث اعترب أّننا لو جعلنا مدرك قاعدة نفي السبيل هو هذه اآلية الكريمة فإهّنا  املوضوع،

ى هبا ال يتعدّ  فيام ،ي بحرف االستعالءالتعدّ لطنة الكافر عىل املسلم، انطالقًا من تسلب س

فهي الكافر للمسلم ، أّما ى هبار مما يتعدّ للغلبة والظفر والرّض  ناً ي متضمّ بطبعه كون التعدّ 

إّنام السلطنة عىل الترّصفات هي الرضر والظفر، فنلتزم عليه،  وال رضراً  ليست غلبة وال ظفراً 

امللكّية ونثبت احل جر، بخالف جعل مرجعّية القاعدة هو احلديث النبوي اآليت يف علّو ب

 .اإلسالم

وال نريد هنا أن نتحّدث عن معقولّية متييز اإلصفهاين بني امللكية والترّصف يف موضوع 

ة ، بل نريد أن نأخذ روح فكرته، وهي أّنه فهم من اآلية، بقرينبحثنا، فهذا ليس موضوعنا

حرف االستعالء، نوعًا من الظفر والرضر والسلطنة، وليس مطلق السبيل، فكأّنه يرى أّن اآلية 
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إمام مجاعة من دون مأموم ومرجعًا من دون مقّلدين وأستاذًا من دون تالمذة، فأّي معنى للاملكّية بال 
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ًا حتى فخاّصة بحال السبيل املوجب لنوع من الغلبة ال مطلقًا، ولعّل املقاربة العرفية ترى ـ خال

أنواع السلطنة يف بعض حتى أّن منح  ـ لتصّورات اإلصفهاين، ولو يف بعض األزمنة واألمكنة

 الترّصفات ال يمثل نوعًا من الغلبة والتفّوق أصاًل.

 مقاربة حتليلّية استنتاجّيةآية نفي السبيل، 
بعد هذه اجلولة يف الفرضيّات التفسريّية يف اآلية الكريمة، يمكننا استخالص فهمنا 

 عرب املقاربة اآلتية: ، انطالقًا من البحوث السابقة، وذلكوحتليلنا

ترشيعي، ألمر  إنشاءً كام حتتمل أن تكون  ،تكوينيأمر  أن تكون إخبارًا عن  اآلية حتتمل إنّ 

وحتتمل  ،، حتتمل االختصاص بالدنياّول وبعض الثالثوحتتمل األمرين معًا، وعىل التقدير األ

 وهو أنّ هنا ة أمر آخر البّد أن يضاف ثمّ لكن ة هلام معًا، االختصاص باآلخرة، وحتتمل العموميّ 

مجاعة الكافرين  كافرين واملؤمنني كام حيتمل إرادة اجلامعة بوصفها مجاعة بمعنى أنّ اجلمع يف ال

ة التي ال تنسجم مع لن جيعل اهلل هلا سبياًل عىل مجاعة املؤمنني، كذلك حيتمل إرادة اجلميعيّ 

 املؤمنني، كام يف مثال إجارة املسلم نفسه للكافر.من  الكافرين عىل أحد  من  جعل سلطنة  ألحد  

 :الكريمة الذي يستفاد من اآليةعليه، فو

ة بحيث يكون املقطع سياقها سياق  خربي، وهذا السياق، وإن احتمل العموميّ  إنّ  الً:أوّ 

 أنّ  التكوينية اإلخبارية مثاًل، إال الشاهد إشارة إىل كربى كلّية تشمل مورد السياق وهو األمور

سيام مع دخول احلديث عن الهذا السياق،  ة تعاين من عائق يف استظهارها نتيجةهذه العموميّ 

 .يوم القيامة عىل هذا اخلطّ 

هذا ليس  فإنّ  ،بعض   صّورهوليس هذا الكالم خرقًا لقاعدة املورد ال خيّصص الوارد كام ت

بني  اً فرق هناك ة السياقات مطلقًا، وذلك أنّ من صغريات املورد والوارد، وإال لسقطت حجيّ 

ثت عنه عىل مورد خارجي حتدّ  إلعاقة استفادة التعميم، وبني االعتامد االعتامد عىل سياق لفظي

ة الظهور، فتكون الندراج السياقات ضمن صغريات حجيّ  خذ به؛يؤ رواية، فالسياقية أو الاآل

الذي يعيق انعقاد الظهور، أما يف مثل املورد  ةة املتصليّ حّجة ومتثل قرينًة متصلة أو حمتمل القرين

ة ال متثل قرينًة من أّي نوع، وإال ملا أمكن املورديّ   ـ جلريان القاعدة ـ من إحراز أنّ والوارد فال بدّ 
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ى ذلك ة يف املورد نوعًا، ومؤدّ ق موضوعها، فموضوعها عدم القرينيّ تطبيق القاعدة لعدم حتقّ 

ليه ، كام أملح إ«الوارد»ة من متفّرع عىل كوننا قد استفدنا العموميّ « املورد»تطبيق قاعدة  أنّ 

والسياق قرينة متصلة، فالبّد من الفراغ عنه حتى  ،د حمسن احلكيم يف بعض أبحاثهالسيّ 

 تنطبق القاعدة، ال اقتطاع الذيل وافرتاضه عامًا، ثم اعتبار السياق بمثابة املورد.

وبتعبري آخر: إّن قاعدة املورد وقاعدة السياق هلام تطبيقات جلّية، وتوجد بعض احلاالت 

يقات حمتملة لقاعدة السياق واملورد معًا، ويف هذه احلال تقع اإلشكاليّة يف الفهم، ومع متثل تطب

الشّك يف أّن احلالة املحيطة باجلملة موضع الشاهد هل هي حالة سياقّية أو حالة موردّية، يلزمنا 

هد؛ األخذ بالقدر املتيّقن، وهو عبارة عن تأثري وجود هذه احلالة املحيطة بالنّص موضع الشا

ألهّنا سوف تصبح من حاالت احتامل قرينيّة املوجود املتصل، وهو يوجب اإلمجال واألخذ 

 بالقدر املتيّقن، كام ثبت يف علم أصول الفقه.

ة أو ة الوارد، فليست هذه القاعدة عقليّ املورد قد يعيق أحيانًا عموميّ  بل يمكن القول: إنّ 

ة تعيق روض النظر يف الدليل، فإن كانت املورديّ عليها حتى نأخذ هبا مطلقًا، بل املف اً منصوص

 ،ة تعيق أحياناً ، ونحن نرى أن املورديّ هبا استظهار العموم مل نأخذ بالقاعدة، وإال أخذنا

هـ( إىل 1329اساين )ن يف مقام التخاطب الذي ذهب الشيخ اخلروذلك انطالقًا من القدر املتيقّ 

ه يف كثري من املوارد أنّ  وإن مل يكن قاعدًة أيضًا، إال هومقّدمات احلكمة، و ىحد  اعتبار عدمه إ

ة تصدق مقولة اخلراساين هذه بالوجدان، حيث نجدها تعيق استظهار اإلطالق والشموليّ 

 باملعنى العام للكلمة.

تعامل معها بوصفها قواعد باب األلفاظ ال ينبغي أن ي   ومن الرضوري االلتفات إىل أنّ 

الً مراجعة االستظهار من اآلية أو ل غالبًا أو كثريًا، بل املفرتض أوّ قواعد باب املنطق كام حيص

 سيام وأنّ الالرواية، ويكون هذا االستظهار حاكاًم عىل أّي قاعدة، ال حتكيم القاعدة فورًا، 

قواعد األلفاظ جتري ـ حسب ترصحيهم ـ يف غري موارد الظهور اخلاّص بالقرينة ونحوها، كام 

 ب املفاهيم.بامثل ذكروا ذلك يف 
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ًا، مل نعد متأّكدين من نظر اآلية إىل جوانب ترشيعّية، فال وعليه، فإذا كان السياق خربيّ 

 يمكن االستناد إليها إلثبات القاعدة خاّصة بمالحظة التعبري عن يوم القيامة.

ويف تقديري، فإّن الذي أوقع بعض الباحثني هنا يف مشاكل هو تلك املشكلة التي تنتْش يف 

وهي أّن الباحث يف الفقه يقرأ اجلملة موضع الشاهد من  ط الدراسات الفقهيّة يف ظنّي،أوسا

كتب الفقهاء، ويغرق يف فهمها بنفسها، وال يذهب إىل سياقها وحميطها املذكور يف النّص 

القرآين، فيتوّلد عنده فهم العموم، ثم عندما يضعها يف سياقها يف مرحلة الحقة، يتصّور أّن 

، فيقوم انعقد، وأّنه إذا أمكنه تكييف العموم املنعقد من ق   العموم قد بل مع السياق فهذا كاف 

بفرض أّن هذا السياق أو ذاك ال يستدعي عدم العموم قهرًا يف اجلملة موضع الشاهد، وهذه 

داخل سياقه، مع أّن الطريقة  الطريقة شائعة بسبب أّننا ال نقرأ النّص موضع الشاهد مبارشةً 

هي أن نقرأه من األّول داخل سياقه، لنفهم هل ينعقد معه من البداية عموم أو الصحيحة 

 .إطالق أو ال؟ ويف هذه احلال كثريًا ما تتغرّي النتائج

ولعّل هذه الظاهرة متثل أحد أسباب اختالف طرائق فهم بعض الفقهاء للنصوص القرآنيّة 

بخالف بعض الفقهاء وحميطه داخل سياقه من منذ البداية عن املفرّسين؛ ألّن املفرّس يقرأ النص 

داخل السياق ـ لو الحقًا  م، ثم يضعونهفتتكّون تفسرياته عنده ،النص منفصالً  ؤونيقر نالذي

 بل.فيه من ق   اض انعقاد عموم  رتبتكييفه باف ونه ـ فيكتفووضع

ومن هنا افرتاضه فهو مستبعد،  أو حرص ال حيمل يف داخل اآلية مرّبر  إن أّي تقييد  ثانيًا:

، ليس له أّي شاهد، الكلّية ةة، أو الغلبة اخلارجيّ التقييد باحلّجة والدليل، أو باألمور االعتباريّ ف

فال ينبغي الوقوف عنده كثريًا، كام بّينا ذلك من املناقشات املتقّدمة للفرضّيات التفسريّية، 

 :وعليه، فاالحتامل األقوى

عدم إحراز اإلطالق أو الشمول ر؛ له غري متوفّ نّ بأنا وقد قل وانب،تامم اجللا التعميم إمّ  أ ـ

 بمالحظة طبيعة السياق.

ىل باإلضافة إ هيعّززة، وهو مما ال ضري فيه وال حمذور، واآلخر ةحظالمالتعميم بأو  ب ـ

لسان اآلية لسان  آب  عن  ، أنّ واإلشارة لآلخرة رصحيًا يف اجلملة السابقة مع السياق هانسجام

ة ليس إخراجًا بالتخّصص وال بالقرينة املتصلة اللبية؛ ج مثل الغلبة الدنيويّ التخصيص، وإخرا

رز كونه  ز، كام أنّ شمول اآلية له بناًء عىل التعميم حمر   ألنّ  عدم هذه الغلبة عدمًا خارجيًا ال حي 



  

 سيام وأنّ المن البداهة يف وعي املسلمني آنذاك بحيث يصلح للقرينة املتصلة احلاّفة بالكالم، 

افرتاض  فاملسلم يتوّقع مثل هذا الوعد اإلهلي، ومعنى ذلك أنّ  ،النفي للتأبيد االستقبايل

 .الرشيفة التعميم خيالف اللسان اآليب عن التخصيص يف اآلية

أو التعميم اخلربي للدنيا واآلخرة أو خلصوص الدنيا، لكن بمالحظة العواقب، ال  ج ـ

ّن اآلية ال تنظر لكّل الفرتات الزمنّية، وتقول بأّن بمعنى أبمالحظة متام الفرتات الزمنيّة، 

املؤمنني دائاًم هلم الغلبة وال متّكن للكافر عليهم، بل تقول بأّن مآالت األمور عىل طول اخلّط 

فيكون الزمني تكون للمؤمنني، وأّن العاقبة للمتقني، فمعنى نفي السبيل أّن العاقبة للمؤمنني، 

ْنَيا َوَيْوَم َيُقوُم له تعاىل: )حال اآلية الكريمة كحال قو َياِة الدُّ ا َلنَنرُْصُ ُرُسَلنَا َوالَِّذيَن َآَمنُوا يِف احْلَ إِنَّ

 بناء عىل أّن النرص قرين الغلبة أو ال أقّل عدم غلبة اآلخر. ،(51( )غافر: اأْلَْشَهادُ 

رة العهدّية هلم يف ، بنحو اإلشا«ننيماملؤ»و « الكافرين»أو فهم األلف والالم يف كلمتي:  د ـ

عرص النبّي؛ ألّن السياق حديث  عن وقائع جزئّية حدثت آنذاك، واآليات استخدمت تعبري 

، بلغة التخاطب، فتكون إخبارًا عن غلبة املؤمنني الذين كانوا مع النبّي وعدم «حيكم بينكم»

 متّكن الكافرين من غلبتهم يف ذلك العرص، وهذا ما حتّقق فعاًل.

نلتزم بأّن نظر اآلية إىل السبيل الثابت للجامعة عىل اجلامعة، ونقبل ـ جدالً ـ أو أن  هـ ـ

بتعنّي داللة اآلية أو شموهلا للجوانب الترشيعّية، وهنا يمكن القول بأّن مقصود اآلية نفي 

السلطنة الترشيعية املفضية لتسّلط عنوان الكافرين بوصفهم مجاعة عىل عنوان املؤمنني 

ألّنه يتحدث عن عالقات اجلامعات وليس  ؛السياق يساعد عىل ذلكوبوصفهم كذلك، 

فتكون مثبتًة لقاعدة نفي السبيل لكن يف العالقات الدوليّة ويف فقه اجلهاد، ال يف األفراد، 

الروابط الفردّية أو اجلامعية بغري هذا املعنى، فبيع العبد املسلم للكافر ال يصدق عليه صريورة 

 ـ وغري حمارب للمسلمنيـ   املؤمنني، وكذلك نصب شخص  غري مسلمالكافرين متسّلطني عىل

ملنصب  عام من نوع الوزارة أو النيابة أو البلدّية أو اجليش، فإّنه ال يصدق معه عادًة أّن مجاعة 

الكافرين تسّلطوا علينا، فن ثبت بذلك القاعدة، ويف الوقت عينه ننفي السعة التي فهمها بعض 

ذا تكون القاعدة من قواعد فقه السياسة اخلارجّية ال فقه األفراد ونحو ذلك، الفقهاء منها، وهب

 وهذا أمر نقبل بوجوده من أدّلة أخرى أيضًا بحثناها يف فقه اجلهاد.

خروي، أو األأهّنا إن مل نقل بكوهنا خاّصة باملستقبل  ونتيجة البحث يف آية نفي السبيل



  

فردات املتغرّية زمنًا، أو النظر للمؤمنني الدنيوي واألخروي بمالحظة العواقب ال امل

والكافرين الذين هم مع الرسول يف ذلك العرص ـ والظاهر أّن اآلية ال خترج عن هذه 

االحتامالت، بام ي فقدها قدرة إنتاج قاعدة فقهّية ـ فال أقّل من أهّنا غري ناظرة للروابط الفردّية، 

 ّصةً تخمبكثري من املّدعى، و دينيّة، فتكون أضيق   بل لسلطنة غري املسلمني عليهم بام هم مجاعة

 بفقه اجلهاد والسياسة اخلارجيّة.

 ، قراءة وحتليلوالشرف ـ آية العّزة ومبدأ التفّوق 
 َيُقوُلوَن َلئِْن َرَجْعنَا إىَِل امْلَِدينَِة َليُْخِرَجنَّ اأْلََعزُّ ِمنَْها اأْلََذلَّ َوَّللَِِّ ﴿قصد هبذه اآلية قوله تعاىل: ن

ُة َولَِرُسولِِه َولِْلُمْؤِمننَِي َولَكِنَّ امْلُنَافِِقنَي اَل َيْعَلُمونَ  ـ تنضّم  (، فإّن هذه اآلية8املنافقون: ) ﴾اْلِعزَّ

إليها خمتلف األدّلة القرآنّية واحلديثّية الداّلة عىل مكانة املؤمن وعّزته ورشفه، ومكانة اإلسالم 

رمة إهانة املؤمن وإذالله، ووجوب تعظيمه وإكرامه، بل وعزته ورشفه، وما دّل أيضًا عىل ح

عّزة املؤمن ورشفه وجوب تعظيمه لنفسه وحرمة إذالله هلا.. ـ تدّل عىل أّن كل ما ينايف 

ه عىل غريه، فإّنه مرفوض؛ ألّن العّزة ليست إال للمؤمن، كام تفيده هذه اآلية ومكانته وتفّوق

يعني أّن ما خيالف قاعدة نفي السبيل منفّي بمثل هذه وغريها بنحو التأكيد والتشديد، وهذا 

فإّن  ؛شعائراللزوم تعظيم آخر ذكروه، وهو  لحق دليالً ، وهبذا الدليل ن  اآليات والروايات

 .ظمهاعاملؤمن من أ

وهبذه الطريقة إّما نفهم اآلية وأمثاهلا يف سياق إنشاء ترشيعي مبارش، أو أهّنا يف سياق 

 خبارات ال تتناسب مع ترشيعات  منافية هلا.إخبارات، وهذه اإل

مبدأ العّزة املأخوذ من هذه اآلية الكريمة يمثل مبدأ آخر غري  باحثني أنّ الوقد اعترب بعض 

 .مبدأ نفي السبيل

مناسبة احلكم معتربًا إّياه قائاًم عىل  وقد اعترب السيد البجنوردي هذا من أحسن األدّلة،
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ة تامة ألن ال جيعل يف أحكامه علّ  بل ،ته مقتض  رشف اإلسالم وعزّ  نّ إ»حيث قال: واملوضوع، 

وهلل العزة »تبارك وتعاىل يف كتابه العزيز:  املسلم وهوانه، وقد قال اهلل ورشائعه ما يوجب ذّل 

عه ويرّش  فكيف يمكن أن جيعل اهلل حكامً  ،«ال يعلمون ولرسوله وللمؤمنني ولكن املنافقني

ار فيكون الكفّ  املسلمني، ويلزم املسلم عىل االمتثال بذلك احلكم؟ عىل الكفار لعلوّ  يكون سبباً 

ه تبارك وتعاىل حرص العزة لنفسه ة الصاغرون، مع أنّ املسلمون هم األذلّ  ة، ويكونهم األعزّ 

ل الفقيه يقطع بعد التأمّ  واإلنصاف أنّ  م ذكرها.ولرسوله وللمؤمنني يف اآلية الرشيفة التي تقدّ 

ه بالنسبة إىل هلوان املسلم وذلّ  احلكم الذي يكون سبباً  دم إمكان جعل مثل ذلكفيام ذكرناه بع

. وليس هذا الكالم من باب استخراج سبيالً  كاألنعام بل أضّل  الكافر الذي ال احرتام له، وهو

والقول  ة الناهية عن العمل بالظنّ لألدلّ  كي يكون مشموالً  ،والتخمني احلكم الرشعي بالظنّ 

 من بل يكون استظهاراً  ،الفرتاء عىل اهلل، بل هو من قبيل تنقيح املناط القطعيوا بغري علم

 .«..ةة اللفظية القطعيّ األدلّ 

وما اعتربه البجنوردي أفضل األدّلة، ذكره املراغي، لكنّه صنّفه عىل أّنه مؤّيد قوّي، مطلِقًا 

 .عليه عنوان االعتبار العقيل

املبادئ املسّلمة يف الفقه اإلسالمي، حتى أّن بعض  ومبدأ رشف اإلسالم واإليامن من

الفقهاء يرفضون الرتخيص يف أمور، ولو مع الرضر واملفسدة، حفاظًا فقط عىل رشف 

اإلسالم، كام فعل املريزا التربيزي الذي يرى ـ احتياطًا ـ حرمة املصافحة مطلقًا حتى لو ترّتب 

ة كالمه يف املورد الذي ذكره فإّنه قابل ، برصف النظر عن صحّ عىل تركها رضر  ومفسدة

 للمناقشة.

 لكّن الكالم هنا يف عّدة أمور:

املساحة التي تغّطيها هذه املعطيات الواردة يف هذا الدليل ولو اجتمعت وترّكبت، ويف  ـ 1

صدق عنوان املذّلة واإلهانة وخالف العّزة لإلسالم واملسلم يف كّل موارد قاعدة نفي السبيل، 
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 الزمان واملكان م بعدم صدقها يف أكثر موارد القاعدة، بل هذا املفهوم يتغرّي بتغرّي إذ نجز

واألعراف واألحوال، فلنقل بأّن كّل ما يوجب عدم عزة املؤمن أو يوجب املذّلة له يكون 

أو للسلطة الرشعّية تبعًا الختالف نوع  حرامًا وباطاًل، ولنرتك التحديد املصداقي للعرف

معّينة هلذا التحديد ونسقط تشخيصنا املنطلق من أعرافنا  «مسطرةً »نفرض  ، والاملوضوع

وفضائنا املحيط عىل مجيع األزمنة واألمكنة، فكون األجري املسلم يعمل عند غري املسلم ليس 

فيه أّي إهانة أو خمالفة للعّزة، وكذلك بيع املصحف للكافر يف الكثري من حاالته، والذهاب إىل 

سلم ليس إهانًة للمسلم، وغري ذلك الكثري، ففرض تشخيصنا لألمور عىل الطبيب غري امل

الزمان واملكان كّله ال وجه له إطالقًا، وهبذا يصّح ما عّلق به الشيخ اللنكراين هنا بقوله: 

 .«يضًا ال ينطبق عىل مجيع موارد القاعدةأهذا الوجه  الظاهر أنّ »

 ة احلديث عن االستدالل بالسنّة عىل القاعدة.هذا، وستأيت إشارة هلذا املوضوع عند هناي

دقيق؛ ألهّنا ليست  غري  بطريقة االستدالل املبارش، آلية هنا صوص هذه اإّن االستناد خل ـ 2

رب أّن العّزة هي هلل وللرسول وللمؤمنني، وأّن ما يتومّهه  ناظرة جلانب  رشعي إنشائي، بل هي خت 

رجون املؤمنني من املدينة بعد عودهتم إليها؛ ألهّنم هم قالوا بأهّنم سوف خي   ناملنافقون الذي

األعّزة واملؤمنون هم األذّلة، هو خيال حمض؛ ألّن العّزة للمؤمنني بعّزة اهلل ولرسوله، ويشهد 

هلذا األمر ذيل اآلية الكريمة، بل هذا ما فهمه املفرّسون منها أيضًا، حيث قالت اآلية بأّن 

هذا ال يتناسب مع كون اآلية يف مقام بيان إنشاء ترشيعي، بل يتناسب املنافقني ال يعلمون، فإّن 

مع كوهنم ال يعرفون بأّن الواقع واملستقبل سيكون لعّزة املؤمنني، وأّن ما تومّهوه من مذّلتهم 

وضعفهم ال وجه له، وإال فأّي معنى للتعليق عىل وهم املنافقني املشار إليه بالقول بأّن احلكم 

ل هنا جّدًا. ودعوى أّن ة املؤمنني؟! وال أقّل من أّن هذا السياق يربك االستدالالرشعي هو عزّ 

 اإلخبار مستبطن إلنشاء مفرت ض غري واضحة.

وليست  من أّن اآلية إخبار  م( 2001)الشريازي احلسيني وهبذا يصّح ما قاله السيد حمّمد 

 .إنشاءً 
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 نتيجة البحث يف املنطلق القرآني

لنصوص القرآنية تكّرس مبدأ عّزة املؤمن وعدم مذّلته من حيث هو مؤمن، تبني لدينا أّن ا

يفيد قاعدة نفي السبيل باملعنى الذي  ولكنّنا مل نستطع االقتناع بوجود نّص قرآين واضح وجيلّ 

 .طرحه الفقهاء، كي يتّم استخدامه يف التعامل مع غري املسلم وخاّصة مع األقلّيات الدينّية

في السبيل بصفتها مبدأ يف نة دهو قاع ،لو تنّزلنا عن ذلك كّله ،باتهوغاية ما يمكن إث

، وال تشمل غري باملعنى الذي رشحناه فيام سبق العالقات اخلارجّية بني املسلمني ويف فقه اجلهاد

 .إطالقاً  ذلك

 (لسّنة الشريفةاثانيًا: املنطلق احلديثي للقاعدة )

أشهرها احلديث النبّوي   عىل الكافرين، لكنّ ة روايات عديدة تدّل عىل علّو املسلمنيمّ ث

 عليه، والكفار بمنزلة املوتى ال حيجبون ىلاإلسالم يعلو وال ي ع»«: الفقيه»يف  املعروف املروّي 

وما بعدها، ويف « عليه»بدون إضافة  ، وقد ورد هذا احلديث يف املصادر السنّية«نوثروال ي

 .«هعلي»بعضها جاءت إضافة 

ـ أدّلة السنّة الرشيفة عىل بني هم من هذا احلديث الذي يمثل أهم ـ وربام الوحيد وقد ف  

قاعدة العلّو، أّنه يمنع ارتفاع غري اإلسالم عليه بل يراه هو العايل، وهذا ما يفرض متام نتائج 

 قاعدة نفي السبيل هنا؛ إذ من دوهنا يكون املستفاد عىل العكس متامًا من مدلول احلديث.

ث يف هذا احلديث تارًة يكون من ناحية اإلثبات الصدوري، وأخرى من ناحية والبح

 الداللة:

 ، وقفة تقوميّية«..اإلسالم يعلو»أ ـ اإلثبات الصدوري حلديث 

 أنّ   مرسل فال يعتّد به، إالاحلديث نبويٌّ  ، فالظاهر أنّ السنديالصدوري وا البحث أمّ 
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ب الً لالعتامد عليه بعض   أبرزها:الفقهاء ذكروا س 

 االعتامد عىل املبنى القائل بأنّ ، من مثال السيد اخلمينيأليه إستند اما  السبيل األّول:

ة ما جزم ال أقّل من حجيّ  الصدوق املرسلة إما حّجة كّلها عىل بعض اآلراء، أوالشيخ ات مرويّ 

 عرّب  كام يف مثل: قال، دون مثل: روي، واملورد من موارد اجلزم، حيث ،الصدوق بنسبته

اختار هذه الفكرة عدد من العلامء يف مباحث علوم احلديث ، وقد «قال»ـ الصدوق فيه ب

 .والرجال

سوى  ليس له وجه  ، فال نطيل هنا، ووقد بحثناه بالتفصيل يف حمّله ضعيف،السبيل وهذا 

أو حدس، فنجري  البّد أن يكون إما عن حّس  هجزم الثقة بالشيخ الصدوق، عىل أساس أنّ 

ًا، بمعنى أّنه قول املعصوم قد ثبت للصدوق حسيّ  العقالئية، ويثبت من ذلك أنّ  لة احلّس أصا

ره وتداوله بدا له واضحًا بالبداهة، فيؤخذ به، األمر الذي ال جيعل هذه وبسبب كثرة تكرّ 

وهذا ما  ،القاعدة خاّصة بالصدوق، بل تشمل حينئذ غريه، كام أملح إليه أستاذنا اإليرواين

جملة: من بعض عبارات من تبنّى األخذ بمراسيل الصدوق، حيث عرّب بعضهم ب يلوح

 مراسيل العدل أقوى من مسانيده.

 ومرّبرنا يف تضعيف هذا السبيل هو:

كثرة ورود  ام جتري يف غري املوارد التي من هذا القبيل، فإنّ ة إنّ أصالة احلّس العقالئيّ  إنّ  الً:أوّ 

ها ون بصدورها جزمًا قاطعًا ال يصرّي دوق وغريه جيزمرواية وتداوهلا حتى لو جعل الص

ًة، بل احلدسية معلومة هنا، غايته ال ي راد باحلدس األمر النظري البحت واملحتاج إىل حسيّ 

ام الكالم أن نحتمل سامع الصدوق مقّدمات، بل يشمل ما كان واضحًا لكثرة شواهده، إنّ 

سبق لنا أن بحثنا بالتفصيل يف وقد  ادًة؟!اإلمام، وأين هذا من الصدوق عالنبّي أو لشخص 

 .فراجع ،دسّيةاحلسّية واحل صالةأ

، فلامذا مل نجد له عينًا ًا صار كاحليّس لو كان هذا احلديث هبذه الكثرة من التداول حدّ  ثانيًا:
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ة حتى القرن السابع اهلجري تقريبًا، عدا ما ذكره الصدوق، وال أثرًا فيام وصلنا من كتب حديثيّ 

احلسية  إّن هذا يعني أنّ  ؟!ّدة لذكر الشاردة والواردةكيف مل يشتهر يف هذه املصادر، وهي املع  و

 هنا جمّرد افرتاض بحت.

جزم الصدوق بالرواية يمكن تفسريه بسهولة وفقًا لنظام التعامل مع الروايات يف  إنّ  ثالثًا:

يمكن أن ال يكون ذكره للسند ة األوىل، وهو نظام القرائن والوثوق، فالقرون اخلمسة اهلجريّ 

ه حصل له وثوق به جلملة قرائن ال نعرفها كام هو ديدهنم أنّ  عدم حصوله عىل سند حمّدد له، إالل

آنذاك، وال نحرز أنه لو وصلتنا هذه القرائن كان حيصل لنا الوثوق منها، فيكون الوثوق حّجة 

ص القرآنية واحلديثية األخرى يف ، بل لعّله وجده منسجاًم مع النصوعىل الصدوق ال عىل غريه

باطل من أساسه مطلقًا يف السبيل ؛ فهذا عّزة اإلسالم واإليامن وصحيح  املضمون يف نفسه

 الصدوق وغريه.

مشهور  التمّسك بكربى جرب عمل املشهور لضعف السند، عىل أساس أنّ  السبيل الثاين:

ة جابرة ة، فهذه الشهرة العمليّ الفقهيّ الفقهاء قد عملوا هبذا اخلرب واعتمدوا عليه يف مباحثهم 

، ويضاف إىل ذلك تداول اخلرب بني أهل السنّة أيضًا مما غري  واحدلضعفه السندي، كام ذكره 

 يزيد يف الوثوق بصدوره.

بأننا مل نجد اعتامدًا من األصحاب املتقّدمني عىل هذا اخلرب، فقد وجدناه عند  شناقَ ويُ 

ج وابن زهرة وابن إدريس، ثم اشتهر بني الالحقني عليهم، ومل نجد ثم تبعه ابن الربا ،الطويس

الطويس وابن الرباج يف غري موضع   له أثرًا بني غريهم إىل أواسط القرن السابع، مضافًا إىل أنّ 

ق الشهرة ويف مثل ذلك ال ي علم حتقّ  ،من مواضع متّسكهام باخلرب جعاله أحد الوجوه واألدّلة

املقصود هبا اشتهار االعتامد عىل اخلرب، ومعه لعّلهم ذكروه للحشد  ؛ ألنّ دّيةاالستنا ةالعمليّ 

يف متام املوارد « لف بام رووهاعىل املخ حيتّج »ابن زهرة ذكر اخلرب كذلك معربًا بـ والتأييد، كام أنّ 

كهذا، كيف  ويف جوٍّ  . بذلك ابن إدريس يف بعض املواضعكام عرّب  ،التي حتّدث فيها عنه
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املواضع بأمجعها إىل ابن إدريس ال تزيد عىل اخلمسة  يمكن حتصيل الوثوق بخرب كهذا مع أنّ 

 !؟ضمن هذا التوصيف الذي بّينّاه ة جابرةعرش موضعًا، أفهل يعّد هذا شهرًة عمليّ 

ألهنا ال تفيد الوثوق وجرب السند، فهذا  هنا؛ فال نرى هلا وجهاً  ،ريناملتأّخ بني شهرة الا أمّ 

 ة له.ذه احلال ال حجيّ اخلرب هب

بل لنا ذكر مؤّيد هنا، وهو أهّنم لو كانوا يعملون هبذا احلديث بام يفهم منه قاعدة عريضة 

للزم أن يكون املطلوب هو علّو املسلم بوصفه غاية منشودة، فكيف مل يذكروا تقييد نصوص 

بفهم  ق العلوّ قّ ّن حيالزواج منه مع أنّ  ،ةدمثل النهي عن الزواج من املرشكات ملثل هذه القاع

 الفقهاء للقضيّة؟!

عن ابن عباس،  وأّما عمل أهل السنّة به، فلعّله منطلق من وروده يف صحيح البخاري

ة نختلف معهم فيها، فال تكون شهرته بينهم جابرًة الذي يأخذون به مطلقًا العتبارات اجتهاديّ 

 ة.م العتبارات اجتهاديّ لضعف سنده، كام قد يكون ذلك لتصحيحهم سند احلديث عنده

ه جاء فيه ة، ألنّ ا سند احلديث عند أهل السنّة، فام جاء له يف البخاري ونحوه ليس بحجّ وأمّ 

ورد  ًا عن النبيوما جاء مرويّ  .حديثًا موقوفًا عىل ابن عباس، ولعّله مل يصدر من النبي

عي يف نصب لذلك الزيفيه حرشج بن عبد اهلل بن حرشج عن أبيه، ومها جمهوالن، كام نقل 

 سند صحيح هلذا احلديث يف مصادر السنّة والشيعة.يوجد ، فال الراية

وعليه، فالصحيح ما ذكره بعض العلامء من عدم صّحة هذا احلديث من حيث الصدور 

 .والسند
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 ، تفاسري ومالحظات«اإلسالم يعلو..»ديث: ب ـ الفضاء الداللي حل

كِ  ا البحث الداليل،وأمّ  عىل علّو اإلسالم عىل  الرواية تدّل  ر يف استظهار الداللة أنّ فقد ذ 

غريه، ال علّو غريه عليه وال مساواته له، وهذا هو مقتىض اجلمع بني صدر الرواية وذيلها الذي 

فهم منه عدم علّو الكفر وغريه عىل اإلسالم، الندراجه ضمن  الذي ال يعلو عىل  «الغري»ي 

 علّو أحد احتامالت:اإلسالم، وعليه فاملراد بال

فًا ومكانة، اإلسالم يعلو غريه من األديان رش علو الرشف والرتبة، أي أنّ  األّول:االحتامل 

 وهذا مستبعد ألمور:

وما كان قريبًا من هذا العلو كالسلطة « يعلو»احليّس من كلمة  أحدها: تبادر العلوّ 

 والسيطرة.

 عال، ال أن يقال: يعلو. ه عىل هذا التقدير ينبغي أن يقال:وثانيها: إنّ 

ه عىل هذا التقدير تصري الرواية بيانًا ألمر بدهيي ومن أوضح األمور عند وثالثها: إنّ 

 املسلمني.

ب عىل سائر أن يكون املراد اإلخبار عن زيادة شوكة اإلسالم بحيث يتغلّ  الثاين:االحتامل 

 األديان ويزداد أنصاره عنها، وهذا االحتامل مردود:

 .هذا اإلخبار ليس من وظيفة الشارع من حيث هو شارع أنّ الً: بأوّ 

 ه نفي ذلك مطلقًا ويف متام األزمنة.سيام وأنّ الوثانيًا: عدم صّحته خارجًا، 

وبعد بطالن االحتاملني األّولني، ينحرص تفسري الرواية بقصد اإلنشاء  الثالث:االحتامل 

لّو اإلسالم يف متام املوارد، وهبذا يثبت واجلعل الترشيعي، وتكون تعبريًا عن احلكم اإلهلي بع

 عدم والية أو تسّلط الكافر عىل املسلم.

ة مرتبطة بباب اإلرث داللة احلديث بذيله الذي حتّدث عن أمور ترشيعيّ  قويةبل يمكننا ت

 .ومسألة احلجب، مما يعّزز السياق اإلنشائي يف احلديث

تمل فيه ثالثة احتامالتوقد ذكر السيد اخلوئي أّن هذا احلديث فيه إمج : أحدها ال، إذ حي 

وثانيها كونه أرشف املذاهب، وثالثها غلبته علّو اإلسالم من حيث احلّجة والربهان عىل غريه، 
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ه السيد حمّمد صادق الروحاين،  ،عىل سائر األديان وقد تابعه يف طرح هذه االحتامالت تلميذ 

ني لو مل يكن خالف نسخ، معتربًا أن تفسري املستدلّ اإلسالم ال ي   أنّ مضيفًا احتامالً آخر وهو 

مثل أجوبة املراغي عىل اخلوئي والروحاين دون أن يالحظ  ،الظاهر فهو متساو  مع غريه

احتامل الغلبة عىل الروحاين ويف موضع  آخر استظهر  .بعض هذه االحتامالت أو يرّدا عليها

صيغة اإلخبارّية للحديث ضمن ثنائّية الغلبة، كام اخلميني الالسيد فيام رّجح  .سائر األديان

فضل اهلل أّن املراد حمّمد حسني ، واعترب السيد يف عرص املهدّي، أو الغلبة باحلّجة والربهان

 .باحلديث هو رفعة اإلسالم يف ن ظ مه وقوانينه وحججه

ار من مشكلة عدم ي فكرة الغلبة مع إدخال تعديالت للفروقد حاول السيّد البجنوردي تبنّ 

مثل احتامل يوم القيامة، أو يف عرص ظهور اإلمام املهدي وما شابه  مطابقة الرواية للواقع،

 .ذلك

وال مالزمة بني  ،د حممد تقي القمي، فأورد عىل الداللة بأهنا تدّل عىل علّو اإلسالما السيّ أمّ 

 .علّو اإلسالم وعلّو املسلم

 ،ا من باب ضّم الرواية إىل الروايةقطعني الواردين فيه، إمّ امل والذي نراه يف احلديث أنّ 

الصدوق مجعهام، وإما مرتبطان ببعضهام من باب ضّم  ام حديثان مستقالن، غايته أنّ بمعنى أَّّن 

 :إىل املرويّ  املرويّ 

 واقع  وهو  وهو فرض انفصال املقطع الشاهد عن اجلملة الالحقة،أ ـ فعىل االحتامل األّول، 
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أو تكون ظاهرة يف  ،فهم منها معنى العلوّ حيث ال ي   ،ا جمملةالروايات، تكون الرواية إمّ يف نقل 

إذ هذا  ة واحلّجة واملضمون وما شابه ذلك؛انية واألرشفيّ تقّدم هذه الديانة عىل غريها يف احلقّ 

لسان  هو أقرب املعاين التي ال حمذور فيها، بال إدخال حساب الدنيا واآلخرة مما ال شاهد له يف

 الرواية.

 وانطالقًا من ذلك، نعّلق عىل ما أفاده املحقق املراغي وغْيه، وذلك:

واضح عند املسلمني، فقد  نًة ألمر  ه عىل هذا التفسري تكون الرواية مبيّ أنّ إّن القول ب أّوالً:

من ما نعتربه اليوم بدهييًا واضحًا  عّلقنا مرارًا عىل هذا الكالم يف مواضع أخرى، وحاصله أنّ 

ام جاء من بيانه يف ذلك ، فإن وضوحه لنا إنّ غري املعلوم أن يكون كذلك عرص النبّي 

 العرص، وأبسط الواضحات اليوم مل تكن كذلك يف الصدر األّول، بل صارت كذلك بعد بياهنا

بعض الفقهاء قد  أنّ  وقد الحظت   .يف الكتاب والسنّة، خاّصة ونحن نتكّلم عن السنّة النبوّية

  هذا االلتباس يف غري موضع  يف الفقه.توّرط يف

نعم، عبارة الصدوق ال تؤّكد أّنه يروي احلديث عن النبّي، لكن قبله وبعده نصوص  نبوّية، 

قال عليه »مع احتامل أّن احلديث يرويه عن غري النبّي؛ ألّنه ال يرّصح باملروي عنه، بل يقول: 

 األرجح أّنه نبوّي.لعّل ، و«السالم

أغرب من سابقه؛ إذ بمجّرد أن يبدو  أو القريب منه، القول بتبادر العلّو احليّس  إنّ  ثانيًا:

ة أمرًا معنويًا كاإلسالم، ومل يقل املسلم، يصلح ذلك لوحده قرينة عىل يكون موضوع القضيّ 

فرتض الكلمة ، ال أن ت  «ي علو»استظهار غري املعنى احليّس وما يقاربه للكلمة الالحقة وهي 

بعد عن الذوق العريف، بل أّي مانع أن ، فهذا أاملراد باإلسالم هو املسلم مثالً  نّ قرينة عىل أ

 .يكون معنى احلديث: إّن اإلسالم يرتفع فوق غريه يف الرشف واملكانة

يمكن ، «يعلو»ـ بوليس  ،«عال  »ـ املفرتض عىل هذا التفسري التعبري ب القول بأنّ إّن  ثالثًا:

ة، فالرواية ال تريد بالفعل املعنى احلدثي املستبطن يفيد االستمراريّ الفعل املضارع مناقشته بأّن 

 
 
ل بعد عدمه، بل ثبوت الوصف للموضوع عىل نحو االستمرار، وهذا مستعم   حلصول يشء

وتقول: حركة  دائاًم، كثريًا يف اللغة العربية، تقول: املوضوع يتقّدم عىل املحمول، أي هو متقّدم

فتاح عند فتح الباب به باليد، يف تعبري عن احلالة الدائمة هلذه الوضعّية، اليد تتقّدم عىل حركة امل

 وما شابه ذلك.



  

الشارع ليس من  ا كثر تداوله بني بعض الفقهاء ـ كام فعله املراغي ـ من أنّ إّن م رابعًا:

 ه:ذلك أنّ و ؛ة التي وقع فيها مجع من الفقهاءمن األخطاء املنهجيّ هو وظيفته اإلخبار، 

( كان يتكّلم بوصفه شارعًا؛ إذ هذا فرع )النبّي هنا املتكّلم ّننا غري متأّكدين من أّن إ ـ 1

ة، ولعّله كان يريد اإلخبار، كام أخربنا عن أشياء كثرية حتدث من بعده، استظهار اإلنشائيّ 

و.. فاستظهار اإلنشائية ليس متفّرعًا عىل إحراز وآخر الزمان وأخربنا عن الربزخ واآلخرة 

ة، فال يوجد يشء ع عىل استظهار اإلنشائيّ شارعًا يف هذه اجلملة، لكن كونه شارعًا متفرّ  كونه

ع، املعصوم مرّش  بدعوى أنّ  نجريه حني الشّك  ،ة يف كالم املعصومنياسمه أصالة اإلنشائيّ 

ر ، مع أّن نصف األحاديث أو أقّل بقليل مل يرد يف جمال األموفقيهاً  وكأننا مل نر  يف املعصوم إال

 .الرشعّية

والالفت أّن الفقهاء يف العادة ينظرون للقرآن الكريم عىل أّن الترشيع فيه هو احلالة األقّل 

جدًا، ال تزيد عن نصف سدس القرآن أو ما نسبته الواحد إىل اإلثني عرش، بينام يف السنّة 

 يعتربون أّن األصل يف النبّي أو اإلمام هو اجلانب الرشعي الفقهّي!

الرواية ـ أّي رواية ـ يتكّلم فيها املعصوم بوصفه مرّشعًا، فال يعني ذلك أنه  منا أنّ لو سلّ  ـ 2

 ال بّد دائاًم أن تكون إنشاًء ال إخبارًا، إذ ما هو الدليل عىل ذلك؟

ة، ومنها ات عّدة، منها الشخصية التبليغيّ املعصوم له شخصيّ  ويف هذا الصدد نرى أنّ 

ها ليست بيانًا إنشائيًا له تتصل باألحكام، لكنّ  ثالثةة ة شخصيّ ة، ونرى إضافة احلكوميّ الشخصيّ 

ة الشخصيّ »مجلًة من الروايات جاءت عىل هذا السياق، وهو ما نسّميه  للحكم، ونزعم أنّ 

ورق  ، نسبًة إىل موضوع احلكم أي ما يتصل به، فام املانع أن خيرب املعصوم أنّ «ةاملوضوعيّ 

وس، فيساعد بذلك عىل بيان األحكام؛ لكي يعرف املسلم الشاي من غري املأكول وال امللب

وملاذا افرتض املعصوم مبّلغًا للكلّيات  ،بعض مصاديق ما جيوز له السجود عليه وما ال جيوز

ة الفقيه املعارص الذي اعتاد أن يعطي الفتوى بال عالقة له ام أسقطنا عليه شخصيّ فقط كأنّ 

املعصوم املكّلفني يف تنظيم تطبيق احلكم عندما ال  ق موضوعها؟ ما املانع يف أن يساعدبتحقّ 

التعب عيار القرص واإلفطار للمسافر هو م يتيرّس ـ يف زمن  ما ـ هلم ذلك نوعًا؟ لنفرض أنّ 

متار أو بالزمن دلياًل عىل  ما، هل يكون حتديد املسافة باألذلك ثبت بدليل   ة النوعية، وأنّ واملشقّ 

هذه  يمكن افرتاض أنّ أال  فعل بعض الفقهاء املعارصين؟ ة التعب النوعي كامبطالن نظريّ 



  

النصوص قد جاءت لضبط التحقيق امليداين إلجراء احلكم يف ذاك العرص ما دام مشكالً مثالً؟ 

ى إىل نشوء ة يف املعصوم أدّ جتاهل وجود هذه الشخصيّ  أو يكون مساعدًة عىل هذا الضبط؟ إنّ 

 .لصاحلهابرهان يوجد وهي من األخطاء التي ال ة الكلية فيه، قاعدة أصالة اإلنشائيّ 

 ، غري ظاهر من الرواية إطالقًا، فإنّ املفيد لقاعدة نفي السبيل املعنى اإلنشائيإّن  خامسًا:

ة وإن وقعت بمعنى هذا اللسان ليس لسان ترشيع أحكام، بل لسان إخبار، واجلملة اخلربيّ 

هذا األمر البّد أن تكون عليه  أنّ  معرفة األحكام، إال، أو كان ناجتها مفيدًا لنا يف اإلنشاء أحياناً 

ه، وإال كان الكالم إخبارًا. ولو كان ظاهر هذا احلديث هو اإلنشاء بمجّرد قرينة تفيد استظهار

ُهَو الَِّذي ﴿هذا الرتكيب، فلامذا ال يستدّلون مبارشًة لصالح قاعدة نفي السبيل بقوله تعاىل: 

ُكونَ َأْرَسَل َرُسوَلُه بِاهلُْ  ِه َوَلْو َكِرَه امْلُْْشِ يِن ُكله قه لُِيْظِهَرُه َعىَل الده ، 33)التوبة:  ﴾َدى َوِديِن احْلَ

 (؟!28؛ وانظر: الفتح: 9والصف: 

وأّما القول بأّن اإلخبار عن علّو اإلسالم ال يتناسب مع كون املخرِب يؤّسس يف رشيعته 

لكّن مشكلته أّنه حيتاج للعبور من مفهوم أحكامًا تفيد خفض اإلسالم ودنّوه، فهذا صحيح، 

علّو اإلسالم إىل مفهوم علّو املسلم، فإذا كان املراد بعلّو اإلسالم مطلق علّوه باملسلمني، فهذا 

مناقض للواقع؛ ألّننا عندما نفرض اجلملة خربّيًة، ثم نريد من إخبارها العبور االستنتاجي 

الذكر، فال يمكننا التحّرر من الزاوية اخلربّية يف اجلملة، نحو املعرفة األحكامّية بالطريقة اآلنفة 

واملفروض أّن هذه الزاوية دنيويًا ليست عىل إطالقها، بل هي منقوضة، وهلذا يلزم تفسري 

احلديث بام يتناسب مع اإلخبار غري املفيض إىل الكذب ومناقضة الواقع، وأّي معنى نفرضه يف 

تقال لقاعدة نفي السبيل؛ ألّن اإلخبار عن علّو اإلسالم هذه احلال لن يفيض إىل إثبات االن

باحلّجة أو الربهان أو الرشف أو آخر الزمان أو القيامة أو عرص النبي أو غري ذلك، ال يمكن 

من خالله االنتقال لكّلية قاعدة نفي السبيل كام هو واضح، فالبّد من فرض احلديث خيرب عن 

لمني، لننتقل إىل مطلق العلّو اإلنشائي، واملفروض أّن مطلق العلّو اخلارجي لإلسالم باملس

 مطلق العلّو اخلارجي غري واقعي، كام صار واضحًا.

بل لو سّلمنا باإلنشائية فقد يقال بأهّنا غري منحرصة بإفادة قاعدة نفي السبيل؛ إذ لعّل املراد 

م عاليًا عىل سائر إنشاء وجوب إعالء اإلسالم عىل املسلمني، فيجب عليهم أن جيعلوا اإلسال



  

، وليس «وال يعل  »، وإن قيل بأّنه يلزم أن يكون احلديث األديان واألمم، كام احتمله اخلميني

 .«وال يعىل»

إّن فرضّية أّن املراد هبذا احلديث هو نفي النسخ، تبدو يل بعيدة، ألّنه ال يفهم  سادسًا:

م منه معنى عامًا يكون عدم النسخ من العرف من هذا التعبري إرادة نفي النسخ، نعم قد يفه

 مصاديقه، وهذا غري أن يكون املعنى واملدلول هو نفي النسخ.

ال ي ستفاد من  ،الشاهد من الرواية عن غريهـ ه عىل احتامل انفصال املقطع وهبذا يظهر أنّ 

 الرواية قاعدة نفي السبيل.

 فإنّ  هد باجلملة الالحقة،وهو فرض اتصال املقطع الشا ب ـ وأما عىل االحتامل الثاين،

ة، ة ترشيعيّ ذيل احلديث وارد  يف قضايا إنشائيّ  عىل أساس أنّ  ،ة تغدو أكرب حينئذ  ص اإلنشائيّ ر  ف  

يتكّلم بكالم طويل يقّرر فيه مجلة كان ه النبّي كأنّ  وإن احتمل أيضًا من سياق ترتيب املقاطع أنّ 

ها ترشيعي وبعض    ري ترشيعي.ها غقضايا منفصلة عن بعضها، بعض 

ـ ال وجه ملا أفاده آنفًا ة بقرينة السياق ـ مع استبعاد االحتامل املذكور ومع تقّرر اإلنشائيّ 

ه لو مل نربط الذيل بالصدر، أمكن القول بأّن هم من التفكيك بني اإلسالم واملسلم، فإنّ بعض  

سالم بوصفه الرواية تصدر قاعدًة تقيض بموجبها بعدم رشعية أّي يشء يوجب علّو غري اإل

ديانًة، وهذا ما يربط القاعدة بباب اجلهاد والعالقات الدولية، وأّن استئجار الكافر للمسلم ال 

رز أنّ  يكون التمّسك بالرواية أشبه  فيه علّوًا للكفر عىل اإلسالم بام هو إسالم، ومع الشّك  حي 

 ة له.بالتمّسك بالعام يف الشبهة املصداقيّ 

الرواية نفسها تطّبق القاعدة يف مورد املسلم ال اإلسالم،  يل، فإنّ ا لو ربطنا الصدر بالذأمّ 

فيكون ذلك شاهدًا عىل بطالن التفكيك املذكور، ويؤخذ حينئذ  بإطالق لسان الرواية إلثبات 

 قاعدة نفي السبيل.

إمكان التخصيص  ،ية نفي السبيل أو غريهاآّنه لو فرضنا يف أوهي  ،لكن ثّمة خصوصّية هنا

، لكنوعدم متنّ  ذ خصيص؛ إب  عن التآّن لسان احلديث أاملقام يبدو  يف عها عنه، كام قاله بعض 

بمسامهة من املرّشع ، خاّصة االتبعض احل لو يفوّن اإلسالم يصبح دانيًا أن يريد أال يعقل 
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ة موارد يكون غري املسلم مسّلطًا فيها عىل املسلم وله نحو سلطنة، مثل حاالت ومعه ثمّ نفسه، 

تة، بل إّن الكثري من نة، ولو مؤقّ رشعًا والتي تعطي الكافر نحو سلط هدات املسموح هبااملعا

فيها اعرتاف هبذه السلطنة، مثل ضامن ما  ـ بل وأحيانًا مطلق أهل الكتابـ أحكام أهل الذّمة 

هل الكتاب باملهر والنفقة، بل حقوق الوالدين غري أتلفه املسلم هلم، وحّق الزوجة من أ

، وبعض النصوص تدّل لكافرمن ااملسلم اقرتاض عىص اهلل به، وحاالت  يف غري ما ي  سلمنيامل

للقايض مع حكمه لصالح غري املسلم عىل أمري املؤمنني، وغري × عىل ذهاب اإلمام عيلّ 

 ذلك، فكيف يمكن فهم األمر ضمن هذا السياق؟! وما الفرق بني احلجب وغريه؟!

 ما ي قدم املسلم عليه فيلزم نفسه به، وما جتعله الرشيعة وربام يقال برضورة التمييز هنا بني

 للكافر عليه من سلطنة دون سبق ذلك بإقدامه هو عىل ذلك.

واجلواب عن األّول »وقد حاول الفاضل اللنكراين اجلواب عن هذه اإلشكالّية بالقول: 

ص؛ رضورة منافاة آبيني عن التخصي« لن»سّيام اآلية املشتملة عىل كلمة  ،وضوح كون الدليلني

وعن الثاين مضافًا إىل النقض بام إذا أرادت املرأة املؤمنة  ختصيص عليهام. ّي أحلنهام لعروض 

م ال يقولون تزويج نفسها من الكافر، فإنه ال فرق بينه وبني صورة االقرتاض بوجه، مع أهّن 

حكمه بلزوم أداء يضًا جعل الشارع وأّن منشأ التسلط يف هذه الفروض أ ..باجلواز يف النكاح

ه مع عدم هذا اجلعل مل يكن نّ أالقرض إىل املقرض، وكون اإلتالف سببًا للضامن؛ رضورة 

ويمكن  فاإلشكال ال يندفع بمثل ذلك.اًل، وال املتلف ضامنًا ملاله أص ،املقرتض ملزمًا باألداء

د إىل الروايات عدم جواز تزويج املرأة املؤمنة نفسها من الكافر مستن نّ أاجلواب عن النقض ب

ن يكون أّن الوجه فيه هي قاعدة نفي السبيل، بل يمكن أاخلاصة الواردة يف مورد، ومل يعلم 

 .«بمالك آخر ال يوجد يف مثل االقرتاض والضامن

ن نتوّقف قلياًل عند بة عليهام جيب أ والنتائج املرتتّ تضح املوقف من االحتاملنيان وبعد أ

ته ذا كان واردًا فسوف يربك االستدالل باحلديث، ونقصد باحتامليّ إف احتاملية االحتامل األّول،

 وليس الفرضية املنطقية اخلالصة فيه. ،ةالعمليّ  هتمعقوليّ 

 والذي يبدو أّنه احتامل معقول، ويشهد لذلك جمموعة شواهد متكاتفة:
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مجيعها مل  إّن احلديث ورد يف مصادر أهل السنّة، بل لعّل أصله عندهم، ويف الشاهد األّول:

ترد فيه اجلملة التالية، وهذا ما يعّزز أّن الشيخ الصدوق ضّم هذه الرواية إىل رواية أخرى، 

 مستفيدًا من التقريب والربط بينهام.

يف احلديث الرشيف شائع،  جّن الصدوق يامرس اإلدراإّن احلديث عن أ الشاهد الثاين:

ل هذه الشبهة يف الصدوق ولو مل تثبت ذا صّح التعبري، فوجود مثإوهذا من أخف ّ أنواعه 

 توجب رفع االحتامل.

إّن الصدوق يف هذا احلديث كان يسوق شواهد عىل فكرة معينة ومل يكن  الشاهد الثالث:

فلنالحظ نّصه بدّقة  ،مع بعضها  عّدةيات  اه حشد رونّ أاحتامل  ينقل جمّرد األحاديث مما يعزز

واملسلم يرث الكافر، والكافر ال ، تنيارث أهل ملّ ال يتو: رياث أهل املللم باب»حيث قال: 

 املسلمني أحّق  أصل احلكم يف أموال املرشكني أهنا فيئ للمسلمني، وأنّ  أنّ  وذلك ؛يرث املسلم

م كام حرّ ، ام حرم عىل الكفار املرياث عقوبة هلم بكفرهماهلل عز وجل إنّ  نّ أمن املرشكني، و هبا

سالم وكيف صار اإل جرم وعقوبة حيرم املرياث؟! سلم فألّي ا املعىل القاتل عقوبة لقتله، فأمّ 

ال رضر وال إرضار  :‘سالم يزيد وال ينقص. ومع قولهاإل :‘؟ مع قول النبييزيده رشاً 

سالم يعلو وال اإل :×ومع قوله، ، وال يزيده رشاً سالم يزيد املسلم خرياً فاإل. سالميف اإل

معاذ  وروي عن أيب األسود الدئيل أنّ  جبون وال يرثون.حي ار بمنزلة املوتى، اليعىل عليه. والكفّ 

، فقال معاذ: سمعت مسلامً  مات وترك أخاً  وقالوا: هيوديٌّ  ،إليه بن جبل كان باليمن فاجتمعوا

 .«..املسلم من أخيه اليهودي ثفور ،سالم يزيد وال ينقصيقول: اإل، ‘رسول اهلل

 يف مصادر أهل من احلديث ورد لوحده منفصالً  اجلملة األخريةقساًم من إّن  الشاهد الرابع:

عن  احلكم» ىلإبسنده  هـ(255الدارمي )فقد روى ، × عن اإلمام عيلّ اً مرويّ يضًا، أالسنّة 

يف . ومثله ورد «نوال يرثو اململوكني وأهل الكتاب ال حيجبون :قاال وزيداً  اً عليّ  نّ ، أإبراهيم

 الروايتني عن عيّل منفصلتني.فلعّل الصدوق أخذ  .مصادر عديدة أخرى
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إّن مجيع فقهاء اإلمامّية املتقّدمني نقلوا ـ فيام يبدو ـ هذا احلديث من دون  الشاهد اْلامس:

ذيله يف كتبهم الفقهّية فراجع وتأّكد من ذلك، وهذا ييش بأهّنم مل يأخذوا هذا احلديث عىل أّنه 

اعتربوه سنّيًا فاعتربوا أّن الصدوق  مرّكب من مجلتني، بل من اجلملة األوىل فقط، ولعّلهم

 أخذه من مصادر أهل السنّة، وليس فيها الذيل، فيكون احلديث مستقالً عن ذيله.

العطف بالواو بني اجلملتني، بينام املناسب أكثر لو كانتا متصلتني، أن  الشاهد السادس:

 يكون العطف بفاء التفريع.

واية إىل الرواية هنا، فيصعب استظهار املدلول هبذه العنارص نجد معقولّية احتامل ضّم الر

، وهذه العنارص تعطي املعقوليّة اإلنشائي من احلديث، فال يكون دليالً عىل قاعدة نفي السبيل

وأصالة عدم الزيادة أو عدم النقيصة  .جّداً  وإن مل تكن قوّيًة بحيث ترفع مستوى االحتامل

ثناه يف حمّله، من أّنه ال توجد أصول عقالئّية ثابتة برصف النظر عن تعارضها ال تنفع هنا؛ ملا بح

عىل طول اخلّط من هذا النوع، بل القضّية تتبع خصوصّية املورد، وما يتوصل إليه الباحث من 

 .احتامالت، بام ي لزم باألخذ بالقدر املتيّقن من الداللة، فراجع

حجّية الرواية نفسها، وقد تقّدم  ال يكون الكالم سوى يف وعليه، فبناء عىل االحتامل الثاين،

عدم ثبوهتا، بل حتى مع ثبوت سندها ال نعتمد عليها لوحدها، ملا تقّرر يف مباحث أخبار 

اآلحاد عندنا من عدم حجية إالّ اخلرب املطمأّن بصدوره، خاّصة يف القضايا اخلطرية، وهذه 

 منها؛ ألّن الرواية هنا تشّكل قاعدة كربى يف الفقه اإلسالمي.

اهلل ال يرىض  وقد ذكرت روايات أخرى يرجع معظمها إىل أنّ  املشهور، هذا كّله يف النبويّ 

الذّل لعبده املؤمن، وهو أمر  مستفاد من النص القرآين أيضًا، وهي روايات موجودة يف املصادر 

لعدم صدق  ؛ة عن املقامحتى لو متت سندًا أجنبيّ ـ كام قلنا سابقًا ـ ا ة، إالّ أهّن الشيعية والسنيّ 

الذّل وأمثال ذلك عىل أكثر موارد قاعدة نفي السبيل كاإلجارة وبيع املصحف وأمثال ذلك، 

 هذه الروايات بصدد احلّث عىل طلب العّزة.والعديد من هذا 

نعم، يمكن أن تكون بعض مصاديق الترشيعات املنسجمة مع قاعدة نفي السبيل من العّزة، 

عن أيب  ،عبد الرمحن بن أعني ن نوع اخلرب الذي رواهلكن يقترص فيه عىل دليله، وذلك م
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 سالم إالوجل مل يزدنا باإل اهلل عزّ  إنّ »مسلم، قال:  يف النرصاين يموت وله ابن  ، ×جعفر

. فقد رّتبت عىل العّزة حرماهنم من اإلرث وثبوته لنا، فنأخذ «، فنحن نرثهم وال يرثونااً عزّ 

ثبته العرف والعقالء، بل لو دّلت هذه هبذا الذي أشارت إليه الرواية، وأمّ  ا غريه فننظر ملا ي 

 كيّل، فليست سوى خرب آحادي، وبعض طرقه ضعيف بموسى بن بكر، 
 
الرواية عىل يشء

 وبعضها اآلخر بمحمد بن سنان، وإن كان هناك طريق ثالث معترب.

ار اآلحاد التي أّن إثبات قاعدة نفي السبيل بعرضها العريض، بعدد  حمدود من أخب والنتيجة

 ختضع ملناقشات سندّية وداللّية غري تاّم.

 والشهرة( اإلمجاعاملنطلق التوافقي )دليل : ًاثالث

ه مل جيعل يف م أمجعوا عىل أنّ ، عىل أساس أهّن من العلامء هنا باإلمجاعواحد  متّسك غري  

اإلمجاع من عملّية ، وهذا يعني أهّنم استنتجوا يوجب علّو الكافر عىل املسلم اإلسالم حكم  

استقرائيّة موّسعة يف النتائج الفقهيّة للفقهاء، فرأوا أّننا ال يمكن أن نعثر عىل حكم  فقهي 

يوجب علّو الكافر عىل املسلم، بل العكس هو الصحيح مثل عدم تزويج املسلمة من الكافر، 

فنستنتج من  وعدم جواز ملك الكافر للعبد املسلم، وحرمة بيع املصحف للكافر وغري ذلك،

 .ذلك اّتفاق الفقهاء عىل روح القاعدة، وإال لوجدنا هلم مواقف فقهيّة ناقضة هلا

 ع كلمة األصحاب يفل القطعي احلاصل من تتبّ اإلمجاع املحّص »يقول املحقق املراغي: 

 ،للكافر عىل املسلم م متساملون عىل عدم وجود السبيلاملقامات التي ذكرناها يف الباب، فإهّن 

 رضا الرشع بذلك وحكمه به. امت من دون نكري، وهذا كاشف عنلونه إرسال املسلّ ويرس

 ـ عال خيفى عىل املتتبّ  كام ـاالستفاضة، بل التواتر من األصحاب  مجاعات املنقولة حدّ وثانيها اإل

 .«الرضورة دة بالشهرة العظيمة البالغة حدّ املؤيّ 

 :لشهرة، يواجه مشاكل، أمّههاوكذا انقول، املحّصل أو امل ذا اإلمجاعلكّن االستناد هلو
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إذ مل تطرح قاعدة من هذا النوع يف كتب الفقهاء  (؛صغروياً تارخيّيًا )غري حمرز إّنه  الً:أوّ 

رز هذا اإلمجاع؟! مضافًا إىل أنه لو أريد استكشافه مني، بل وقسم من املتأّخ املتقدّ  رين، فكيف حي 

 ة لقاعدة نفي السبيل، وهي موارد ال حيرز إمجاع  رد التطبيقيّ فالبّد أن يكون ذلك عرب متابعة املوا

فيها، فقد اختلفوا يف مسألة بيع املصحف وبيع العبد املسلم للكافر واستئجار الكافر للمسلم، 

هذا اإلمجاع كان عىل  حرز أنّ ومل ينعقد إمجاع فيها، ويف املواضع التي انعقد عليها إمجاع ال ن  

ه عىل أساس دليل موردي خاّص، ، بل يلوح من كالمهم أحيانًا أنّ أساس مفهوم نفي السبيل

قاد مسلم  مثل عدم جواز نكاح الكافر للمرأة املسلمة، أو ما يتعّلق بباب القصاص، وأنه ال ي 

فلعّلها هي التي  ،هذه املوارد وردت فيها أدّلة خاّصة بكافر، أو ما خيّص باب اإلرث، فإنّ 

 ببه.كانت مورد إمجاع الفقهاء وس

رز إمجاع  يف هذا املضامر، إالّ عن طريق احلدس به والتحليل النظري، وهو غري  ومعه، ال حي 

نعم، يمكن القول بانعقاد إمجاع املسلمني عىل . حّجة ما مل يبلغ درجة الوضوح يف النسبة إليهم

عىل مستوى  به طمأنّ ، فهذا ما ي  واملجتمعيّة األخذ بالقاعدة يف باب اجلهاد والعالقات الدولية

 .التتّبع التارخيي

ة له؛ ـ ال حجيّ والعالقات العاّمة حتى لو انعقد هذا اإلمجاع ـ ولو يف دائرة باب اجلهاد  ثانيًا:

ومعه يسقط وهي بمرأى منهم ومسمع، ، األخرى هناة جدًا، مع وجود األدّلة الحتامله املدركيّ 

 ، صحيح.ا اإلمجاع باملدركّية، فام أفاده الشيخ اللنكراين من مناقشة هذةعن احلجيّ 

 رابعًا: املنطلق العقلي واالعتباري

هنا، كام استندوا إىل ما أسموه أو االعتبار أو الرضورة إىل العقل  العلامء استند بعض

ن، وهو مثل موا املفهوم من بابه املتيقّ ليعمّ  ،وكذا تنقيح املناط ،مناسبات احلكم واملوضوع

 .إىل موارد أخرى ،سلمنيهيمنة الكفار عىل بالد امل

 ة يف بعض املوارد، كباب النكاح،ة اخلاّص من األدلّ  ورابعها ما دّل »يقول املحقق املراغي: 
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عىل اشرتاط اإلسالم  وغري ذلك مما دّل ، النصوص قضت بعدم جواز تزويج املؤمنة للكافر فإنّ 

ط الكافر ه عدم رضا الشارع بتسلّ لّ ة يف ذلك كالعلّ  منها أنّ  املستفاد عىل املسلم، فإنّ  يف الويلّ 

 ة املنصوصة املستفادة من كالمإىل سائر املقامات بتنقيح املناط، أو بالعلّ  ىفيترّس  ،عىل املسلم

روايات  يف ورود التعليل رصحياً  ة تعليق احلكم عىل الوصف. وأظنّ وإن كان من حيثيّ ، الرشع

 .«النكاح، فينبغي الرجوع إليها

حكم العقل بكامل أّن  ا هلذه املقاربات، فال نعيد، بل نشْي فقط إىلوقد سبق أن عرضن

املسلمني  وأنّ  ،اإلسالم أرشف الديانات وأنّ  ،نسخا ال ت  وأهّن  ،تهارشيعة اإلسالم وجامعيّ 

ال يفيد قاعدة نفي السبيل، نعم قد يفيد املقدار  ، وكذا تنقيح املناط وغريه،أرشف اخللق

، وكذا القول بأن اهلل حتّدث عن العّزة يف القرآن وأنه بمناسبات األضيق كام يف باب اجلهاد

كام  احلكم واملوضوع ال بّد من األخذ بقاعدة نفي السبيل، فإّن هذه الوجوه ال ترجع إىل حمّصل

 .قلنا سابقاً 

بل االستقراء الذي مارسه املراغي هنا ال ينفع؛ وذلك ألّن هذه املوارد لو كانت ذا صلة 

السبيل، لكنّا أمام احتاملني: أحدمها ثبوت القاعدة بعرضها العريض، وثانيهام بقاعدة نفي 

ثبوت القاعدة بمعنى نفي ما يلزم منه ذّلة املؤمنني واإليامن، وكون هذه املوارد يف ذلك الزمان 

مصداقًا عرفّيًا وعقالئّيًا لذلك، فجرى حتريمها ال بعنواهنا، بل بعنوان كون هذه املصاديق ـ 

ني ـ عّينات ميدانية  كزواج املسلمة من الكافر، ووالية الكافر عىل الصغري أو الصغرية املسلم 

بحسب أعراف ذلك الزمان للهوان واملذّلة للمؤمنني، فلامذا رّجح املراغي االحتامل األّول عىل 

قاعدة ، واملفروض أّن القدر املتيّقن من الالثاين، رغم أّنه ربط بني القاعدة وبني هذه املصاديق

 واملتفق عليه بني اجلميع هو حالة حتّقق الذل واهلوان وزوال العّزة والكرامة؟!

الق غري تاّم طوهو إ ،طالق النصوص الواردة يف املصاديقإسوى املراغي هنا  ليس أمام

تارخيي، وقد  سياقيلبّي بام يفتح احتاملّية وجود مقيّد  ،بعد فرض ارتباط القاعدة هبذه املصاديق

 .يف حمّله أّن فرضيّة هذا النوع من املقّيدات يوجب األخذ بالقدر املتيّقن من األدّلة حّققنا

ة، وهذا واضح لدى الفقهاء نعم، مثل هذه الوجوه تفيد عندما تطبّق عىل اجلامعة اإلسالميّ 
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 ة دون حاجة لقاعدة نفي السبيلمن خالل تراكم نصوص كثرية ال تسمح بذّلة األّمة اإلسالميّ 

يف كل ّمورد نحرز فيه عرفًا وعقالئّيًا أّنه مصداق لعّزة الكفر عىل  ضها العريض، كام تفيدربع

اإلسالم أو هلوان املسلمني أو نحو ذلك، وهو أمر خيتلف باختالف الزمان واملكان والظرف 

 .واحلال

 على جمتمع اإلميان املسيحي «اآلخر الديين»توما األكويين وإشكالّية سلطة 

ملوضوع سلطة اآلخر « ةاخلالصة الالهوتيّ »يف م( 1274)ّديس توما األكويني تعّرض القي

يف موضوع العالقة  األكوينيأعامل ة املؤمنة. وبداية يلزمني اإلشارة إىل أّن عىل الذات املسيحيّ 

من البحوث املوّسعة التقليدّية يف الرتاث املسيحي الكاثوليكي، عمومًا تعّد « اآلخر الديني»مع 

متعّرضًا لقضايا يف اجلزء األخري من اخلالصة الالهوتّية مطّولة عّدة فصول بحثيّة رد هلا حيث أف

التعامل مع االرتداد والكفر والبدعة، وهلذا يمكن لنا أن نعترب تطّرقه هلذا املوضوع بدرجة من 

التفصيل بمثابِة خطوة  متقّدمة يف الالهوت املسيحي يف العرص الوسيط تستحّق الدرس 

 أّمل.والت

ْبل يف الالهوت  لكّن هذا ال يعني أّنه مل يكن يوجد اهتامم  ما بدراسة هذا املوضوع من ق 

املسيحي، وذلك أّن األكويني بنفسه يف خمتلف فروع هذه البحوث، ي ظِهر لنا أّن هناك فريقني 

ة، خيتلفان يف وجهات النظر إزاء تفاصيل هذه البحوث املرتبطة باالرتداد والبدعة واهلرطق

وكان دائاًم يعرض أدّلة كّل فريق، ثم يقوم بعد ذلك بإصدار حكمه وحتليله الشخّص، وهذا 

يؤّكد أّن القضيّة كانت متداولة، وأّن ما قّدمه األكويني كان انعكاسًا ملشهد  موجود من ق بل، 

 غاية األمر أّنه مجعه وطّوره وأفرده بالبحث، ومنحه رصدًا مستقالً.

ألكويني خمتلف، متاميز عنّي، وعيلَّ تنظيم العالقة معه، وال يمثل جزءًا عند ا «اآلخر»إّن 

منّي بأّي حال  من األحوال، فاألكويني يتعامل مع اآلخر عىل مبدأ الفصل واالنفصال، وليس 

عىل مبدأ الدمج والوصل واالحتاد. ومبدأ االنفصال قد يوصل أحيانًا إىل القطيعة التاّمة، وقد 

 من األحوال اندماج  اآلخر يف يوصل إىل رضورة 
التواصل، لكّن التواصل ال يعني بأّي حال 

 الذات الكبرية.

يرى األب الدكتور فادي ضو ـ رئيس مؤّسسة أديان، وأحد املنّظرين العرب املعارصين يف 



  

يته الهوت التعّدد ـ متكّلاًم عن اآلخر يف الرتبّية املسيحّية، أّن املجمع الفاتيكاين الثاين غرّي رؤ

لآلخر، فاعتربه جزءًا من املساحة اإليامنّية ذاهتا، ناقاًل عن البابا بندكتوس السادس عرش أّن 

احلقيقة ال يمكن أن تنمو إال يف العالقة مع اآلخر الذي يقودنا إىل اهلل. ويرّتب األب فادي ضو 

عىل أّنه متجلٍّ  عىل هذا التحّول اجلذري مع املجمع الفاتيكاين الثاين رضورة فهم عيسى املسيح

 .يف األديان مجيعًا، ويف اآلخر كذلك، وليس فقط حمورًا لإليامن املسيحي

حيث يبدو  م َّتتلف متامًا عن رؤية توما األكويني،1965ـ  1963هذه الرؤية املابعد 

عند األكويني موضوعًا للحكم الصادر، هبدف القطيعة معه تارًة أو هبدف التواصل  «اآلخر»

فيام يسّمى بالقرون الوسطى أو العرص  «اآلخر»ى، وهبذا يعكس لنا األكويني صورة  تارًة أخر

 الوسيط.

عمومًا بام يشمل سلطة  وملزيٍد من معرفة السمة العاّمة ملا قّدمه األكويني يف هذا املوضوع

نالحظ أّنه قد اتسم بحثه بالتوّسع واستعراض اآلراء املختلفة، ورصد  ،اآلخر عىل املؤمن

ّلة التي ينطلق منها كّل فريق، ثم حماولة التوّصل لصيغة خمتارة قد تلتقي مع فريق  دون األد

فريق، وقد ختتلف عن الفريقني معًا، وغالبًا ما كان األكويني يعتمد طريقة التفصيل، بمعنى أّنه 

 مل يكن يرغب يف إعطاء موقف موّحد جلميع احلاالت والفروض، بل كان مّياالً ملامرسة جتزأة

وتفصيل للحاالت، واختاذ مواقف خمتلفة ومتنّوعة تبعًا هلذه احلاالت نفسها، وهذا ما يكشف 

صورًة  «اآلخر»وظروفه ومنطلقاته؛ ألّنه ال يعترب  «آلخر»لنا تنّوع رؤيته النفسّية واالجتامعّية لـ 

 ه.واحدة، بل حياول دراسته يف تنّوعه ومنطلقاته وتأثرياته واالمتيازات املوجودة في

إّن األكويني وهو حياكم النصوص املختلفة واملتنّوعة يف كّل موضوع من موضوعات 

بدي لنا رؤيته العقالنية األرسطّية يف ترتيب املعاجلات، فيشّقق القضيّة  العالقة مع اآلخر ي 

وكثريًا ما يفرض صورًا وحاالت، وأّنه جيب علينا أن ال نتخذ موقفًا واحدًا من كّل احلاالت، 

ما يكشف عن ذهنّية حركّية اجتامعيّة مرنة عنده يف فهم الظواهر الدينية ووقائعّيات  وهذا

 االجتامع الديني.

، أّنه ـ وعىل غرار سائر أعامله يف «اآلخر»واملالحظ أيضًا يف منهج األكويني يف تناول قضايا 
                                              

ـ  1( فادي ضو، الرتبية عىل الثقافة الدينّية يف السياق املدريس اللبناين املتعّدد، من النظرّية إىل التطبيق: 1)
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نعم و »، وهو منهج اخلالصة الالهوتيّة ـ يعتمد املنهج الذي ساد يف القرن الثاين عرش امليالدي

، حيث يتّم استحضار الشواهد واألدّلة من األطراف املتعّددة وأقوال الثقات واملعتمدين، «ال

 ثم يصار إىل التوّصل إىل حّل.

وتكشف لنا مقاربات األكويني يف موضوعة بحثنا أّن املواقف املسيحّية جتاه اآلخر )الكافر 

تضاربة، وأّن نصوص كبار العلامء والالهوتّيني كانت ـ املبتدع ـ املرتّد ـ املهرطق..( كانت م

خمتلفة، وأّن األكويني سعى لتفسري النصوص بطريقة توصل إىل حلول مشرتكة تفيض إلثبات 

هـ( يف 505مواقفه التي اختارها، وخيّيل يل تشبيه عمل األكويني هنا بأعامل اإلمام الغزايل )

توحيد الفهوم الصوفّية والروحيّة والتعريفات كتاب إحياء علوم الدين، فقد حاول الغزايل 

التي كانوا يقّدموهنا لألشياء عرب توزيع احلاالت، معتربًا أّن كّل صويف يقّدم رؤيته من زاوية 

معّينة متثل حالته الفردّية ومقامه الروحي، وعلينا أن نجمع هذه الرؤى عرب متام الزوايا، 

لكنّها متناغمة ومنسجمة يف الوقت عينه ـ تشّكل لوحًة لتتكّون لدينا رؤية تفصيليّة متنّوعة ـ 

 فنّية واحدة.

بأّن غالبها نقيّل أو عمومًا  «اآلخر»وتتمّيز األدّلة واحلجج التي يّسدها األكويني يف قضّية 

عىل عكس بحوثه يف الكثري من موضوعات كتاب اخلالصة الالهوتّية،  ذرائعي مصلحي،

بارزة جدًا، ولعّل السبب يف ذلك أّن القضّية تتبع السلوك  حيث نجد السمة العقلّية املحضة

الديني، وتوما هبذا يلتمس موقف النصوص الدينية واملصلحة الدينية يف توجيه عالقة الدين 

 واملؤمنني مع اآلخر.

أّن األكويني خاض جداالت  واجلدير ذكره ـ لكي نفهم الفضاء الزمني لألكويني أكثر ـ

الرشدّيني الالتينيّني، وهم التيار الكبري الذي كان يسعى لالقرتاب من متعّددة يسارًا ضّد 

الفلسفة أكثر منه إىل الالهوت، وضّد العلامنينّي املناهضني لألنظمة الدينّية، ويمينًا ضّد 

. وكذلك ضّد التيارات الغنصوّية األغسطينيّني الذين كانوا يعيبون عليه نزعته األرسطية

ة التي كانت تتجىّل يف حركة الكاثار التي غزت أوروبا الغربّية منذ منتصف ذات امليول الثنويّ 

ليست بعيدة أيضًا عن هذه  «اآلخر»القرن الثاين عرش امليالدي. ومواقف األكويني من 

التّيارات التي كانت نافذة يف أوروبا واملسيحيّة، وعلينا فهمها يف سياق ذلك الواقع التارخيي 

                                              
 .9غايل، اهلل يف فلسفة القّديس توما األكويني:  ( انظر: ميالد ذكي1)



  

 املعارص له.

ثّمة ، وهنا نالحظ أّن ا التمهيد العام، نعود ملوضوع سلطة اآلخر عىل املؤمننيبعد هذ

وجهات نظر هنا، وثّمة نصوص يبدو عليها االختالف يستعرضها لنا األكويني كعادته يف 

لكّن األكويني املسكون ِباجس محاية االجتامع الديني، يتخذ رصده التمهيدي للموضوع، 

 وذلك بتعامله مع املوضوع من زاويتني:موقفًا وسطًا يف القضّية؛ 

بمعنى أّن املؤمنني  الزاوية األوىل: استحداث الرئاسة وخلق سلطة للكافر عىل املؤمن،

يعيشون فيام بينهم ضمن اجتامعهم السيايس، ومن غري املقبول إحضار الكافر ليصبح رئيسًا 

من هني املؤمنني عن  عليهم، وهذا هو تفسري موقف الكنيسة ـ من وجهة نظر األكويني ـ

الرتافع عند قاض  كافر؛ ألّن هذا الرتافع هو استحداث  لسلطته بعد أن مل تكن موجودة قبل 

رفع الدعوى القضائّية عنده، وهذا هو أيضًا معنى موقف الكنيسة من النهي عن والية غري 

 املؤمن عىل املؤمن وتقّدمه عليه وفقًا لتفسري األكويني كذلك.

فنحن هنا ال نتحّدث  نية: حالة ما إذا كانت سلطة الكافر عىل املؤمنني أمرًا واقعًا،الزاوية الثا

عن استحداث سلطة له، بل نتكّلم عن مديات القبول بسلطته القائمة بالفعل، وأّنه هل جيب 

 علينا تغيريها أو ال؟

لفلسفيّة يعالج األكويني هذا املوضوع بذهنّية سياسّية عالية، تكشف عن جانب من رؤيته ا

لقضّية السلطة، فهو يرى أّن اعتبار السيادة والرئاسة تابع  للحّق الطبيعي بينام التاميز بني 

املؤمنني والكافرين تابع للحّق اإلهلي. والنعمة  اإلهلية ال ت بطل احلّق البرشي الذي مصدره 

متلكه من سلطة  عنده هو العقل الطبيعي، لكنّه ال يغيب عن بال األكويني أّن الكنيسة ـ بام

د  السلطة  ق  زمنّية ـ تستطيع إبطال هذا احلّق البرشي بناًء عىل قانون العدل؛ ألّن الكافر بكفره ف 

عىل املؤمنني، لكّن هذا ال يعني أّن الكنيسة سوف تفعل ذلك بالرضورة، بل هلا ذلك وهلا 

 عدمه.

ىل قانون العدل، وال يفرض وهبذا جيعل األكويني القرار بيد الكنيسة تبعًا للوضع الزمني ع

 .الثورة أو التمّرد أو االنفصال عن السلطة الزمنيّة الكافرة

د   لكّن موقف األكويني يف هذه القضّية يمكن أن يبدو لنا متناقضًا، ق  فإذا كان الكافر قد ف 
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ني بالكفر سلطته عىل املؤمنني، فكيف يمكن أن نفصل بعد هذا بني احلّق البرشي يف الرئاسة وب

احلّق اإلهلي يف قضّية اإليامن والكفر؟ إذ الكفر هنا قد نتج عنه فقدان الكافر حّقه السلطوي 

عىل املؤمنني، وإّنام مل تقم الكنيسة بخطوة  ما نتيجة موقفها الزمني.. إّن نظرّية األكويني تبدو 

 هنا غري متناغمة يف أجزائها.

ه ا لتي طرحها هنا عند حديثه عن املوقف من ومع ذلك فاألكويني مّرًة ثانية يعيد أفكار 

سلطة املرتّدين عىل املؤمنني، فلو ارتّد امللك الذي كانت له سلطة قبل ارتداده عىل رعاياه 

املؤمنني، فهل يفقد باالرتداد سلطت ه هذه؟ إّن األكويني يؤّكد جمّددًا عىل أّن احلّق البرشي ال 

الكنيسة ال تعاقب من يكفر، لكنّه يرى أّن للكنيسة ي نسخ باحلّق االهلي؛ ورغم تأكيده عىل أّن 

احلّق يف معاقبة املرتّد؛ نظرًا لتأثري ارتداده السلبي عىل املؤمنني، واملعاقبة يف هذه احلال يمكن أن 

 .تكون بسلب هذا امللك سلطت ه عىل رعاياه

مل يكن منافسًا للحّق  وهذا كّله يؤّكد لنا أّن ذهنّية األكويني تكمن يف أّن احلّق اإلهلي وإن

الطبيعي، لكّن اخرتاق احلّق اإلهلي أو هتديد اإليامن يمكنه أن يفّوض الكنيسة سلطة التدّخل يف 

سلب أو إثبات حّق برشّي معنّي، وهذا لوحده كاف  يف تصنيف األكويني عىل أّنه من منارصي 

أّن رشعيّة السلطة الزمنّية قد أتت  تقّدم السلطة الدينيّة عىل السلطة الزمنيّة، رغم أّنه قد ال يرى

 من السلطة الدينّية حرصًا وبالرضورة.

 »اآلخر الديين«، وتأثريها يف فقه نتيجة البحث يف قاعدة نفي السبيل

ة لقاعدة فقهيّ  دال وجوالذي توّصلنا إليه من جمموعة األبحاث السابقة يف هذه القاعدة أّنه 

ّن ما تعطيه النصوص الدينيّة هو وأ، بعرضها العريض يلة باسم قاعدة نفي السبعامّ أو دينيّة 

ّل املؤمنني  ثبوت هذه القاعدة بوصفها قاعدة يف عالقات اجلامعات ببعضها، فال ي سمح بذ 

وهبذا نبني عىل صّحة هذه القاعدة بأدّلة واإليامن، أو بضعفهم وهوان جمتمع املؤمنني، 

باب العالقات جارية يف فتكون ر، خ  ص ا  بنصوو، أيضاً  ة اجلهاد الدفاعي نفسهامرشوعيّ 

، وتؤّسس ملبدأ االستقالل والتحّرر، وهلا دور كبري يف صياغة شكل واملجتمعيّة ةالدوليّ 

 .العالقات الدبلوماسّية بني الدول املسلمة وغريها

                                              
 (.527ـ  526: 5)مج 2، فصل12، املبحث2، ق2ملصدر نفسه ج( انظر: ا1)



  

هو فهي تنفع يف كّل حالة  يصدق فيها عرفًا وعقالئّيًا أّن اإليامن واملؤمن بام  ،بل لو عّممناها

يامن يف املؤمن هنا رضوري؛ ألّن ار، فقيد اإلوقع يف الذّل واهلوان والضعف واالنكس ،مؤمن

تهم ناظرة لعدم ذلّ ونحو ذلك نني مواملؤ منة اإلسالم واإليامن واملؤالنصوص الداّلة عىل عزّ 

ة مل تعد تالحظ هذا االنتامء ة والسياسيّ من حيث هم مؤمنني، فلو أّن األوضاع االجتامعيّ 

ّن هذا املؤمن صار ذليالً وغري عزيز من حيث هو أالديني، فإّن العنوان هنا يتغرّي، وال يصدق 

وكذا قواعد األمر  ،وهلذا ال خترق قوانني اجلنايات واجلزاءوال أّن إيامنه صار ذلياًل، مؤمن، 

 بني السلطناتوكذا كّل أنواع  ،ةرسيّ األوكذا قواعد الرتبية  ،باملعروف والنهي عن املنكر

ا ال تنظر وال تالحظ يف هّن رق مفهوم عّزة املؤمن وقيمة اإليامن؛ ألختال  ..نفسهمأنني ؤمامل

، وإال لزم بحيث يصبح هذا العنرص هو الذليل غري العزيز ،يامنة عنرص اإلالزاوية االجتامعيّ 

يكاد يكون جتميد كّل هذه األدّلة؛ ألهّنا تستبطن نوعًا من ذّلة املؤمن أو املسلم، والتخصيص 

 .مستهجنًا عرفًا هنا

 )املرجع يف التشخيص/حدود القاعدة والعالقة بني املذاهب( توابع القاعدة
 ثّمة توابع ال بّد من رصدها هلذه القاعدة وفقًا ملا فهمناه منها، وأبرز هذه التوابع هو اآليت:

ط للكافرين عىل حو تسلّ ن اة مما يصدق عليه أهّن نيّ فالأّن احلالة العنّي من هو الذي ي أّوالً:

 ني أو ال؟ماملسل

إذا قلنا بأّن جمرى هذه القاعدة يف الشأن العام املجتمعي فقط، فهذا معناه أّن من له والية 

الشأن العام هو الذي يكون املخّول البّت يف التشخيص، تبعًا حلدود وسعة واليته؛ ألّن هذا هو 

 هذه القاعدة جتري مطلقًا فإّن املخّول يف ذلك يف مفاد دليل جعل الوالية له، بينام لو قلنا بأنّ 

الواقعي، مستندًا فيه إىل وعي كامل هو املكّلف نفسه، تبعًا لتشخيصه  ،غري الشأن العام

 .باملوضوع أو راجعًا فيه إىل أهل اخلربة بام حيصل له منهم الوثوق

وال حتى ويّل األمر بل ، املكّلف حّجًة يف حّق أو املرجع يكون تشخيص الفقيه وهبذا ال 

مادامت واليته غري شاملة هلذه الدائرة أو تلك، وفرضنا أّنه مل يصدر حكاًم والئّيًا أو أصدره ومل 

ذا كانت ا ما يفرض تغيري الفتاوى وصيغها إوهذنر  حجّية حكمه الوالئي يف هذه الدائرة، 

زة، فبدل أن يقول: حيرم ، لتصبح معّلقًة بدل أن تكون منجّ منبثقًة عن مثل هذه القاعدة فقط



  

عىل املؤمن إجارة نفسه للكافر، يلزمه أن يقول: حيرم عىل املؤمن إجارة نفسه للكافر إذا لزم من 

 .ذلك هوان اإليامن أو املؤمن أو مجاعة املؤمنني، وهكذا

مثل عالقة املؤمنني ببعض  ،هل يمكن ترسية القاعدة لغري عالقة املسلمني بالكافرين ثانيًا:

غري الصحيحة أو ما يسّمى بالضاّلة أو املنحرفة، أو عالقة املذهب احلّق عند املكّلف  الفرق

 ؤمنني؟بسائر مذاهب امل

االستناد لنفي السبيل هبدف املنع عن  هـ(1253يظهر من الشيخ عيل كاشف الغطاء )

 .جواز تقليد الشيعي للمفتي غري الشيعي، مما يوحي بقبوله جريان القاعدة هنا

فإذا بنينا عىل مرجعّية غري مّيز الشيخ عليدوست هنا يف اجلواب بني املباين االستداللّية، وقد 

العقل يف إثبات القاعدة، لزم القول باالختصاص بالعالقة بني املسلم وغريه، أّما لو بنينا عىل 

؛ فرمرجعيّة العقل يف القاعدة عىل أساس محاية املسلمني وهدايتهم، فال معنى للتخصيص بالكا

 .ألّن حكم العقل ال يقبل التخصيص

فقد جرّيه الشيخ عليدوست ملفهوم اهلداية  صل تقريب دليل العقل؛أّن الكالم هنا يف أإال 

بل  ،ّن هذا ليس هو املطابق العيني املنتج لقاعدة نفي السبيلأ، مع واهلوّية اإليامنّية اللةضوال

لسبيل تدّل عىل محاية املسلمني ومكانتهم أخرى، فقاعدة نفي ا هو دليل آخر ينتج قاعدةً 

ومن نتائجها حفظ اهلوّية ومحاية أو فردًا،  ةً عة الكافر عليهم مجاطهتم وعدم سلقهم وعزّ وتفوّ 

ة الدينية واإليامنية هي يف احلقيقة قاعدة أخرى، جيب فصلها عن بينام قاعدة حفظ اهلويّ الدين، 

سلم دون أن يكون هناك هتديد للهوّية، ىل املط الكافر عذ من املمكن تسلّ ؛ إهذه القاعدة

نتجها، وسوف ه ي  نّ أفالدليل العقيل يتصل بالقاعدة يف بعض مصاديقها ال والعكس صحيح، 

ومديات هذه القاعدة  ،وجود قاعدة حفظ اهلوّية ةنبحث الحقًا إن شاء اهلل يف مدى صحّ 

 ضًا.بني املذاهب أيوبل  ،ثرياهتا عىل العالقات بني األديانأوت

عىل  ،تهاأدلّ ملفهومها ووفقًا  ،هو عدم انطباق قاعدة نفي السبيل ّن الصحيحأمن هنا نرى 

فهي قاعدة  ،دات هلذه العالقاتقات بني املذاهب اإلسالمّية، ولو كان هناك من حمدّ العال

 أخرى جيب فصلها متامًا عن هذه القاعدة.
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 احملور الثالث

 «اآلخر الديين»العالقة مع 

 مبدأي: التوالف القليب والكراهية الدينّية بني

 يف شرح الفكرة املركزّية متهيد

هو استجالب  ،»اآلخر الديني«ّن من قواعد التعامل مع من هذا املبدأ املّدعى هنا أاملقصود 

ضة، ة ومعارِ وحاّدة وصداميّ  ن تكون قاسيةً أبدل  ،ؤمننينًة مع املليفها لكي تكون ليّ أقلوهبم وت

أو األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وإن  يامناملبدأ هو بعينه مبدأ الدعوة إىل اإلفليس هذا 

ؤمنني بدين  ّن يكون سلوك املة فيه أكان ربام تكون من نتائجه أحيانًا ذلك، لكّن الفكرة املركزيّ 

 مع غريهم بحيث يكون االنطباع احلاصل عند اآلخرين عنهم موجبًا للنياإلسالم أو املسيحّية 

، بينام لو قلنا بعكس هذا همرهم عنة تصوّ ومجاليّ  ،سن تعاملهموح   ،فتاح صدورهمنقلوهبم وا

احلّدة والشّدة والتصادم والعنف معهم، بحيث يكون انطباعهم عن املبدأ لكان األصل هو 

 خوف أو رهبة أو نفرة أو ابتعاد أو تصادم أو غضب أو غري ذلك. انطباع   ؤمننيامل

غري مسلم يف بلد مسلم أو غري  يلتقي بجار   ال، يمكن افرتاض مسلم  ردنا أخذ مثأولو 

خر الطرف اآل فيلني قلب   ،مسلم، فتارًة يتعامل معه تعاماًل عاطفيًّا ويسلك معه سلوكًا رحيامً 

بدي له سارير صدره، وأخرى يعبس يف وجهه ويكفهّر وال يسّلم عليه وال ي  له وتنرشح له أ

فرة أو حاجز أو غري ذلك، فام هي ث يف قلب الطرف اآلخر ن  د  أو انعطافة، فيح ابتسامةً 

نا هل تأليف القلوب وتليينها أو ة يف هذا املضامر؟ وما هي القواعد هة الدينيّ التوجيهات الكليّ 

 وأهّيام هو االستثناء؟ واجز؟الرهبة والنفرة والعزل وبناء احل يقاعإ

الذين خصوص أّن املحاربني ـ عنيت   ال يشّك إثنان من املّطلعني عىل الفقه اإلسالمي

وعداوة ـ يكون  حياربون املسلمني بالفعل، ويعتدون عليهم، وبينهم وبني املسلمني حرب  

 الكالم امعندهم، إنّ  ة وشّدة وغري ذلك، فهذا القدر متيّقن  السلوك معهم هو سلوك ترهيب وقوّ 



  

ة معهم، وجود حالة حماربة فعليّ يف غري املحاربني هبذا املعنى، أي مطلق غري املسلمني دون 

هل قواعد السلوك تتطّلب غريهم،  مغريهم، وسواء كانوا أهل ذّمة أ مسواء كانوا أهل كتاب أ

انفتاحًا ولينًا أو شّدة ورهبة؟ وهل اللني ليس سوى حالة استثنائّية متثل جمرد خّطة لدفعهم 

احلها تكمن يف أّن صريورة اآلخرين ة مصّن اللني هو سياسة اسرتاتيجيّ مثالً، أو أ نحو اإليامن

، برصف النظر عن سالم واملسلمني هو مقصد بذاته يف الرشيعة اإلسالمّيةالقلب مع اإل لينّي 

 ؟كونه يقع يف سياق هدايتهم أو ال

مل يدرسوه  أيهذا املوضوع هبذه الطريقة، ـ يعهم مجإن مل يكن ـ مل يتناول أغلب الفقهاء 

صل األ نّ أاملعروف لعّل غري املسلم، عدا يف حاالت معدودة، و ة يف السلوك معدبوصفه قاع

، وهنا نجد ارتباطًا بني هذا صل فيه ذلكاأل نّ أعلم يضًا ال ي  أّن الذّمي عكس ذلك، وأ هو

املوضوع وقضيّة الرباءة، فقد جتد حديثًا عن أّن املؤمن ال يوايل احلقيقة فقط )الوحدانية 

يترّبأ من الباطل، وأّن هذا الترّبي له متظهرات عديدة من نوع  والرسالة..(، بل عليه أيضًا أن

القطيعة مع غري املسلمني، وبناء احلواجز معهم، بام يقع ـ ربام ـ عىل النقيض من قاعدة تأليف 

القلوب التي نطرحها هنا، فكيف تكون مترّبيًا من الباطل وأنت لنّي منفتح  تواصيلٌّ مع 

رّبي بمعنى القطيعة؟ فأّي قطيعة هذه وأنت تتعامل بروح  تواصلّية رجاالته وأبنائه؟! أليس الت

 إجيابّية؟!

مفهوم غري موجود يف الفقه اإلسالمي، بل بالعكس  «تأليف القلوب»وال نعني بذلك أّن 

طلق ال يعني هذه الكلّية التي طرحناها هنا، بل يعني مفهومًا عندما ي  متامًا، لكّن هذا املفهوم 

رف الزكاة، كام سوف نتحّدث عنه بالتفصيل، وهو مفهوم املؤّلفة قلوهبم، أضيق يتصل بمصا

كام  ،فقط  أو يرتبط باملسلمنينيسلمثّمة جدل يف كونه يرتبط بغري املنفسه ّن هذا املفهوم بل إ

 سوف نرى بحول اهلل تعاىل.

اآلخر »مع  وِبذا يتبنّي أّن مرادنا من قاعدة تأليف القلوب: إّن األصل والقانون يف السلوك

هو جعل قلبه يألف قلوبنا ويلني هلا ويأتلف معها، دون العكس، فكّل قانون أو سلوك  «الديني

أو عمل أو سياسة توصل هلذه النتيجة، فهي تنسجم مع املبدأ الذي ال يامنع من االستثناء لو 

 ثبت.

 اهلل تعاىل. فهل هذا املبدأ صحيح أو ال؟ هذا ما سندرسه يف هذا املحور من البحث إن شاء



  

ولكي نتعامل بشموليّة مع املوضوع جيب أن نقّدم فرضّيتني: إحدامها تقتنع بمبدأ اللني أو 

وقد نستنتج وهو مبدأ الشّدة والكراهية، تأليف القلوب، والثانية تعترب املبدأ عىل العكس متامًا، 

ها االستثناء، املبدأ األّول، وقد نصل إىل الثاين، وقد ال نجد مبدأ هنا يمثل قاعدًة  ض  أّولّية يعر 

فال نميل هلذا وال لذاك، بل نذهب نحو األدّلة التفصيليّة يف احلاالت املختلفة لو كانت، 

 والباقي يكون جمرى الرباءة أو مسكوتًا عنه.

 : فرضّية تأليف القلوب، األدّلة واملناقشاتاحملور األّول

 ثبات هذه الفرضّية، وهي:ا إموعة من األدّلة التي يراد ِبيمكن أن تطرح هنا جم

 أّواًل: آية املؤّلفة قلوبهم يف القرآن الكريم، دالالت ومعطيات

َدَقاُت لِْلُفَقَراِء َوامْلََساكنِِي ﴿وهي قوله تعاىل:  دقات،صالمصارف الدليل األّول: آية  اَم الصَّ إِنَّ

ْم َويِف الره  بِيِل َفِريَضًة ِمَن َواْلَعاِملنَِي َعَليَْها َوامْلَُؤلََّفِة ُقُلوُِبُ َقاِب َواْلَغاِرِمنَي َويِف َسبِيِل اَّللَِّ َواِْبِن السَّ

 (.60)التوبة:  ﴾اَّللَِّ َواَّللَُّ َعلِيٌم َحكِيمٌ 

وتوضيح االستدالل هبذه اآلية الكريمة أّن املراد باملؤّلفة قلوهبم هم غري املسلمني الذين 

لذين ال حياربون املسلمني ولكنّنا نؤّلف يستهدف املسلمون تأليف قلوهبم، وهم أولئك ا

قلوهبم بغية أن ال يميلوا إىل حماربتنا وينضّموا إىل الفريق املحارب للمسلمني، فتأليف القلوب 

هنا يأيت لكي جيعل العالقة مع الكافرين غري املحاربني نوع عالقة تستهدف عدم صريورهتم 

 .حماربني أو عدوانّيني أو سلبينّي جتاهنا

يح املناط أو حتى باالستيحاء العريف املبارش نعرف أّن إحدى غايات الرشيعة يف وبتنق

 .العالقة مع اآلخر الديني هو تأليف قلبه حتى ال يصبح سلبيًّا جتاهنا

 البحث يف بعض األمور ضمن نقاط:ولكي ندرس هذه املقاربة االستداللّية علينا 

 فسريية، فرضّيات ت«بهموفة قلاملؤّل»حتليل مفهوم أ ـ 

حتامالت تفسريّية ووجهات ه توجد عّدة اذلك أنّ  اآلية؟ يف ةالوارد ما معنى هذه الكلمة

 أمّهها: ، إذ الكالم هنا مضطرب جدًا عندهم،نظر هنا



  

 االحتمال التفسريّي األّول: االختصاص باملسلمني ضعيفي اإلميان

السيد حمسن احلكيم وّدث البحراين حليه املإما ذهب  هو األّولالتفسْيّي االحتامل 

ّن املراد هبم مجاعة من املسلمني أمن ، ويبدو وجوده عند بعض أهل السنّة أيضاً ، اممثاهلأو

كي يقوى  ،دفع هلم من الزكاةراسخ، في   الذين التحقوا باإلسالم لكنّهم مل يستقّروا عليه بإيامن  

دفع هلم ذلك لتحفيزهم عىل ، أو هم مجاعة من املسلمني يوتقوى عزيمتهم عىل البقاء إيامهنم

 .كام اختاره السيد احلكيم ،املشاركة يف اجلهاد ضّد الكافرين

ها كام ترى وهذه األخبار كلّ »يقول البحراين ـ بعد نقله بعض النصوص التي سنشري إليها ـ: 

يف  ه مل يستقرّ لكنّ  ،سالم ودخلوا فيهوا باإلأقرّ  مسلمون قد فة قلوهبم قوم  املؤلّ  ظاهرة يف أنّ 

 وتشتدّ  ،لكي تقوى عزائمهم ؛فهم باملاله بتألّ اهلل تعاىل نبيّ  فأمر ،راسخاً  ومل يثبت ثبوتاً  ،قلوهبم

ال ملا  ،ام هو ألجل البقاء عىل الدين والثبات عليهالدين، فالتأليف إنّ  قلوهبم عىل البقاء عىل هذا

فون هبذا السهم م يتألّ وأهّن  ،كانوا أو مسلمني اراً من اجلهاد كفّ  ـاهلل عليهم  رضوان ـزعموه 

 .«جل اجلهادأل

وبناًء عىل هذا االحتامل تنفّك اآلية متامًا عن موضوع بحثنا، وتصبح خارجه؛ ألهّنا غري 

 مرتبطة بموضوع غري املسلم.

وليس يف اآلية يف نفسها أّي إشارة لتعريف فكرة املؤّلفة قلوهبم هبذا املعنى بخصوصه، 

 التفسري إىل النصوص التارخيية واحلديثية، فاستدّلوا باآليت: وهلذا التجأ أنصار هذا

 قال: سألته عن قول اهلل عزّ  ،×عن أيب جعفر ،ـ الصحيح عىل املشهورـ  زرارةـ خرب  1

عبد من دون وجل وخلعوا عبادة من ي   دوا اهلل عزّ وّح  قوم   هم»قال:  ،«فة قلوهبمواملؤلّ »وجل: 

اك يف بعض ما جاء وهم يف ذلك شكّ  ،‘رسول اهلل داً حممّ  وأنّ  اهلل وشهدوا أن ال إله إال اهلل

ن  لكي  ،فهم باملال والعطاءأن يتألّ  ‘هوجل نبيّ  عزّ  فأمر اهلل ،‘دبه حممّ  إسالمهم حيس 

رؤساء  ف  نني تألّ يوم ح   ‘رسول اهلل وإنّ  وا به.الذي دخلوا فيه وأقرّ  ويثبتوا عىل دينهم
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زاري صني الف  يينة بن ح  أبو سفيان بن حرب وع  منهم  ،رض  العرب من قريش وسائر م  

فانطلق هبم إىل رسول  ،بادةاألنصار واجتمعت إىل سعد بن ع   فغضبت ،وأشباههم من الناس

مر : إن كان هذا األفقال: يا رسول اهلل أتأذن يل يف الكالم؟ فقال: نعم، فقال، انةر  عْ باجلِ  ‘اهلل

، «وإن كان غري ذلك مل نرض   ،أنزله اهلل رضينا األموال التي قسمت بني قومك شيئاً  من هذه

 كمأكلّ  ،يا معرش األنصار: ‘فقال رسول اهلل»يقول:  ،×زرارة: وسمعت أبا جعفر قال

قوله  ثم قالوا يف الثالثة: نحن عىل مثل ،دنا اهلل ورسولهدكم سعد؟ فقالوا: سيّ عىل قول سيّ 

فة للمؤلّ   نورهم. وفرض اهللاهلل فحطّ »يقول:  ،×فسمعت أبا جعفر :، قال زرارة«ورأيه

 .«يف القرآن قلوهبم سهامً 

فهذا احلديث ظاهر يف أّن املراد باملؤّلفة قلوهبم هم املسلمون ضعيفو اإليامن، وال عالقة 

 لغريهم بذلك، بل يظهر من الرواية كوهنا يف مقام التعريف وهو ما يدّل عىل احلرص عرفًا.

حيث  البخاري سْي روايةُ د هذا التفويؤيّ ث والتاريخ، وهذه القّصة نقلت يف مصادر احلدي

 اهلل صىّل ـ  من األنصار حني أفاء اهلل عىل رسوله قال ناس   :قال ،بن مالك أنسجاء فيها عن 

املائة  رجاالً  ييعطـ  م اهلل عليه وسلّ صىّل ـ  فطفق النبّي  ،ما أفاء من أموال هوازنـ عليه وسلم 

ويرتكنا وسيوفنا  قريشاً  ييعطـ  م اهلل عليه وسلّ صىّل ـ لرسول اهلل يغفر اهلل  :فقالوا ،من اإلبل

فأرسل إىل  ،بمقالتهمـ  اهلل عليه وسلم صىّل ـ  ث رسول اهللفحدّ  :قال أنس ،تقطر من دمائهم

 اهلل عليه صىّل ـ فلام اجتمعوا قام النبي  ،يدع معهم غريهم ومل ،دمة من ا  األنصار فجمعهم يف قبّ 

ا رؤساؤنا يا رسول اهلل فلم مّ أ :فقال فقهاء األنصار «عنكم ا حديث بلغنيم» :فقالـ وسلم 

ـ م  اهلل عليه وسلّ صىّل ـ يغفر اهلل لرسول اهلل  :ا حديثة أسناهنم فقالوامنّ  ا ناس  مّ أو ،يقولوا شيئاً 

 يّن إف»ـ:  اهلل عليه وسلم صىّل ـ  فقال النبّي  ،ويرتكنا وسيوفنا تقطر من دمائهم قريشاً  ييعط

وتذهبون ، ن يذهب الناس باألموالأما ترضون أ ،فهمأتألّ  ،حديثي عهد بكفر رجاالً ي عطأ

 .«..ينقلبون به فواهلل ملا تنقلبون به خري مما ،صىل اهلل عليه وسلم إىل رحالكم بالنبّي 

أيب حيث قال باخلرب املسند إىل  لكّن هذا التصوير يعارضه نقل الطربي يف الرواية التارخيّية،
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رسول اهلل ما أعطى من تلك العطايا يف قريش وقبائل العرب ومل  ملا أعطى :قال ،يد اخلدريسع

 ،من األنصار يف أنفسهم حتى كثرت منهم القالة وجد هذا احلّي  ء،منها يش يكن يف األنصار

 إنّ  يا رسول اهلل :فقال ،فدخل عليه سعد بن عبادة ،لقى واهلل رسول اهلل قومه :قال قائلهم حتى

 ،الذي أصبتيء من األنصار قد وجدوا عليك يف أنفسهم ملا صنعت يف هذا الف ا احلّي هذ

 من األنصار يف هذا احلّي  ومل يكن ،يف قبائل العرب قسمت يف قومك وأعطيت عطايا عظاماً 

فامجع » :قال ،ما أنا إال من قومي يا رسول اهلل :قال «؟فأين أنت من ذلك يا سعد» :قال ء!يش

ـ فأتاهم رسول اهلل .. يف تلك احلظرية فخرج سعد فجمع األنصار :قال ،«ظريةيل قومك يف احل

يا معرش األنصار ما » :ثم قال، فحمد اهلل وأثنى عليه بالذي هو له أهلـ م  اهلل عليه وسلّ صىّل 

وعالة  ،فهداكم اهلل آتكم ضالالً  أمل ؟!قالة بلغتني عنكم وموجدة وجدمتوها يف أنفسكم

»..  :فقال ،والفضل هلل ولرسوله املنّ  بىل :قالوا «؟!ف بني قلوبكمعداء فألّ وأ ،فأغناكم اهلل

ووكلتكم إىل  ،سلموالي   فت هبا قوماً وجدتم يف أنفسكم يا معرش األنصار يف لعاعة من الدنيا تألّ 

 .«..إسالمكم

ي سلموا، ال  فإّن املستفاد من خرب الطربي أّن ما دفعه النبّي من األموال كان لقوم  يراد هلم أن

 لقوم  يراد هلم أن يثبتوا عىل إيامهنم، وتعبري اإلسالم هنا داّل.

وهبذا نالحظ أّن الرواية الشيعّية تلتقي مع رواية الطربي يف أّن القوم بأمجعهم كانوا عىل 

هذا الرأي، بينام رواية البخاري حتاول تنزيه رؤساء األنصار عن ذلك، فيام تلتقي الرواية 

مع الرواية الشيعية يف أّن املدفوع إليهم هم من املسلمني، وختتلف رواية الطربي هنا البخارّية 

يف أّن املدفوع هلم يراد هلم بذلك أن ي سلموا، وتتفّرد الرواية الشيعية يف قوهلا بأّن اآلية ناظرة 

ّط من نورهم، بينام الرواية الطربّية والبخ ّموا وح  ارّية هنايتها ـ ملواجهة األنصار، وأّن األنصار ذ 

 مما مل نذكره لطوله ـ تشري إىل تعاطف  كبري روحي بني النبّي واألنصار رغم عتابه عليهم.

ويبقى يف الرواية الشيعّية تساؤل وهو أهّنا أوحت بأّن آية مصارف الصدقات نزلت يف 

نني، لكنّنا إذا فرّسنا آية الصدقات بأهّنا ناظرة خلص وص الزكاة كام مقابل ما قاله األنصار يف ح 

لعّله املعروف بينهم، مل يكن معنى جلعل هذه اآلية يف مواجهة األنصار؛ ألّن الروايات التارخيية 
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تتضافر يف التأكيد عىل أّن النبّي إّنام وّزع عىل من أعطى من الفيء أو الغنيمة، ال من الزكاة، 

إشارة للمؤّلفة قلوهبم، وآيات مصارف الفيء ومصارف الغنائم ال يوجد فيها يف القرآن أّي 

مع أّنه لو كانت قّصة املؤّلفة قلوهبم يف القرآن للرّد عىل األنصار، لكان املناسب نزول مرصف 

املؤّلفة قلوهبم يف آيات الفيء أو الغنيمة، وهو ما مل يرد إطالقًا، إال إذا فرّسنا الروايات التارخيية 

! علاًم أّن سياق آية الصدقات طاها من الزكواتبأّن كّل هذه األموال اهلائلة كان النبّي قد أع

 جاء رّدًا عىل املنافقني، وليس عىل األنصار.

أهّنا  ، معترباً االستدالل هبذه الروايةيف سالمة  السيد اْلوئيوعىل أّية حال، فقد شّكك 

ال  ال أهّنا تفيد احلرص، واملورد ،وتفيد شمول العنوان هلذه املجموعة ،شارحة لواقعة تارخيّية

شأن نزول اآلية وأّن موردها هي تلك القّصة وأهّنا نزلت بعد ، فهي حتكي عن ص الواردخيّص 

 .غريه، فال موجب لتقييد اآلية بذلكاالعرتاض عىل ما بذله أليب سفيان و

خاّصة لو ضممنا الروايات كّلها إىل بعضها، حيث  وكالم السيّد اْلوئي معقول جدًا،

زرارة ناظرة للواقعة التارخيّية من حيث إهّنا تريد أن ترشح سبب يمكن القول بأّن رواية 

أّن صدر الرواية يف قل بن ، ما ملالنزول، وذيلها ي شعر بذلك، فال يستظهر منها تقييد وحرص

رؤساء العرب من  ف  نني تألّ يوم ح   ‘رسول اهلل وإنّ ..»كيّل، فيام قوله:  فادة تعريف  إ

يق هذا املفهوم العام، فتكون الرواية ظاهرة يف مقام ادليس سوى لبيان أحد مص ،«..قريش

 .التعريف، وليس رشح املصداق

لكّن مقاربة السّيد اخلوئي النقدّية هذه مبنّية عىل الربط بني تعريف املؤلفة قلوهبم وواقعة 

والسائل يسأل عن قول اهلل تعاىل عن  حنني، فكأّن واقعة حنني مورد من موارد املؤلفة قلوهبم،

ؤّلفة قلوهبم، وهذا يعني أّن جعل واقعة حنني من مصاديق املؤّلفة قلوهبم، كام يقول السيد امل

اخلوئي، يتناقض مع كون الواقع يف حنني هو الفيء أو الغنائم، واملفروض أّن املؤّلفة قلوهبم يف 

القرآن الكريم من مصارف الصدقات، فكيف تكون حنني موردًا ال خيّصص الوارد هنا، 

ل أّنه أجنبي عنه بل ليس موردًا له؟ فالسيّد اخلوئي إّما فهم من آية الصدقات أهّنا عاّمة واحلا
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ربط ـ ولو بنحو  لكّل األموال الرشعيّة، أو أّنه مل يراجع املعطيات التارخيية ليتأّكد من أّنه ال

نني، األمر الذي كان يستدعي منه إشكاالً   متنّيًا عىل الوارد واملورد ـ بني آية الصدقات وغزوة ح 

 أصل الرواية.

لكن ينبغي هنا التأّمل يف أّن مبدأ املؤّلفة قلوهبم يف نفسه يقبل التعميم، بحيث يكون ما وقع 

من النبّي يف غزوة حنني هو تطبيق املبدأ عىل أموال الفيء والغنائم بوصفه مصداقًا لعنوان يف 

مر أّن آية الصدقات اعتربت أّن املؤّلفة سبيل اهلل مثالً أو بعنوان أّنه للرسول وهلل، غاية األ

قلوهبم يثبت هلم يف الصدقة نصيب، ال أّنه ال جيوز إعطاء املؤّلفة قلوهبم غري الصدقات، فهذا 

نني، ال  أمر  آخر. وإّنام أشكلنا عىل متن الرواية من حيث ربطها بني تفسري اآلية وبني واقعة ح 

 يف نفسه وبني واقعة حنني، فهذا الربط صحيح متامًا. من حيث ربطها بني عنوان املؤّلفة قلوهبم

وأما ما ذكره أستاذنا السيد اهلاشمي الشاهرودي، من أّن ظاهر الرواية أو ما شابه ذلك يفيد 

، فهذا غري معقول؛ إذ مطلع الرواية ظاهر يف التعريف، وبعد التعريف كوهنم غري مسلمني

واقعة حنني وبني التعريف من خالل التطبيق عىل  بإسالمهم كيف يعقل أن تربط الرواية بني

 قوم غري مسلمني، فلم أفهم من أين استظهر ـ رمحه اهلل ـ مثل هذا املعنى؟!

 ،، يبدو يل غريبًا عن املقاربات التارخيّيةكام أّن قوله بأّن املال املعطى هلم كان من الصدقات

ة رخييّ اعىل سائر املعطيات الت ةض الروايعر صّح وكان األ ،العة الرواية فحسبطًا عىل مرصمقت

 ا تعاين من مشكلة متنّية.هّن أالكتشاف وبالعكس، 

إّن الرواية يوجد يف سندها إبراهيم بن هاشم، وقد تفّرد هبا بام يعارض سائر  والنتيجة:

مع وجود ، ه يف هذه احلالالروايات السنيّة والتارخيّية، أو ينفرد عنها، ونتوّقف يف مروّيات

 املشار إليها آنفًا.شكلة املتنّية امل

دوا اهلل وخلعوا وّح  فة قلوهبم قوم  املؤلّ »قال:  ،×أيب جعفر عن ـ خرب زرارة اآلخر، 2

رسول اهلل، وكان رسول  داً حممّ  ومل تدخل املعرفة قلوهبم أنّ  ،دون اهلل عبادة ]من يعبد[ من

 .«مهملكيام يعرفوا ويعلّ  ،ويعرفهم فهميتألّ  ‘اهلل

                                              
 .539: 2( انظر: اهلاشمي الشاهرودي، كتاب الزكاة 1)

 .540: 2املصدر نفسه ( انظر: 2)

 .411ـ  410: 2( الكايف 3)



  

، وهو ضعيف تارًة باإلرسال وأخرى ثبات فكرتهإل ؛ليه البحراينإاخلرب استند  هذا

 .عىل التحقيق بموسى بن بكر

 واملهّم النظر يف داللته، وذلك أّنه َيتمل احتاملني:

أّن املؤلفة قلوهبم موّحدون، لكنّهم مل يؤمنوا بالنبّوة املحمدّية، وهذا يعني  االحتامل األّول:

ين، ولكنّه ال يشمل املؤمنني املسلمني، وال يشمل دنوان لغري املسلمني من املوّح شمول هذا الع

 فة قلوهبم.يرشح مصداقًا من مصاديق املؤلّ أّنه دين من الكفار، ما مل نقل بغري املوّح 

يصبح هذا اخلرب معارضًا ، الذي يبدو ترجيحه من السيد اخلوئي ،حتاملاالووفقًا هلذا 

غاية األمر شّكوا  ،ريف، فهناك اعتربهم مسلمنيعبصدد الت امهّن أ امفهمنا منهلو  ،للخرب السابق

 املحمدّية. ةث عن عدم االعتقاد بعد  بالنبوّ دّ حبينام هنا يت ،ببعض ما جاء به النبّي، ال بنبّوته

م لكن هل ،قون النبيَّ هّنم يصدّ أإّن املراد بكوهنم ال يعرفون النبّوة املحمدّية  ثاين:الاالحتامل 

، كام فهمه أمثال املال هنا للثانية قال، بحيث نجعل الرواية األوىل شارحةً  شّك يف بعض ما

 .صالح املازندراين

يمكن أن يكون »عرب القول:  ،املعارضة وقد حاول العالمة املجليس تفكيك املوقف وحّل 

ض ما جاء به كالوالية وا يف بعوا بالرسالة ويشكّ فة، والقسم اآلخر أن يقرّ هذا أحد أقسام املؤلّ 

وا للقسمني، أي مل يقرّ  وقسمة األموال وأمثال ذلك، وحيتمل أن يكون هذا اخلرب شامالً 

يف بعض ما جاء به النبي من  ، والشّك أو بإثباهتا جممالً  ا بنفيها رأساً ها إمّ بالرسالة كام هو حقّ 

 .«عند اهلل، فال تنايف بني األخبار

الروايات مليالين هنا تنفع يف رفع اإلشكالّية، حيث اعترب أّن ومقاربة السيد حممد هادي ا

وإن كانت تفيد احلرص، ملكان الضمري بني املبتدأ واخلرب، لكن تقابلها الشهرة بني القدماء التي »

 .«ةوا هذا احلكم من األئمّ م تلقّ هّن أيبدو 
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ولكن  ،رواية واحدة والذي يبدو يل هو أّن أقوى االحتامالت كون هذه الرواية وما سبقها

األمر الذي يوجب نوعًا من  ،عىل األقّل  منهام قيقة يف واحدةٍ دئة وغْي تّم النقل بطريقة سيّ 

االرتياب العام، فزرارة هنا يروي عن اإلمام الباقر متامًا مثل الرواية السابقة، واجلمالت 

قعة حنني يف الرواية السابقة متقاربة، وبني الروايتني زيادة ونقيصة. وثّمة احتامل يف أّن ذكر وا

من باب ضّم رواية إىل أخرى، ال من باب نقل رواية واحدة، وهبذا يصبح األخذ هباتني 

 الروايتني مشكالً جدًا يف غري ما به االشرتاك، وهو كون املؤّلفة قلوهبم موّحدون.

ح والتوضيح وأّما ختريج املازندراين، فهو متفّرع عىل كون الرواية األوىل هلا قدرة الرش

والقرينّية، ومع وجود احتامل الوحدة يغدو هذا األمر مشكاًل، وأّما كالم املجليس فهو أكثر 

ة النبّي وعدم ذلك، وجعل املراد هو وّ بفًا، فإّن الروايتني واضحتان يف التاميز يف االعتقاد بنتكلّ 

فهو  ،وآلخر هناك ،هناّما جعل املوقف بيانًا ألحد املصاديق . وأم من االثنني غري بنّي عاأل

نفسه ّما حماولة امليالين أخالف ظاهر الرواية القايض بالتعريف واحلرص كام أقّر به امليالين، و

يقّدم عىل  وكوهنا قادرة عىل تقديم تفسري للنّص  ،نيمفهي مبنّية عىل ثبوت الشهرة بني املتقدّ 

 .معًا هنا ظاهر النّص نفسه، واملفروض أّن الشهرة ختالف ظاهر الروايتني

أكثر  فة قلوهبم مل يكونوا قطّ املؤلّ »قال:  ،×عن أيب جعفر املرسل عن زرارة، (ـ 4ـ  3)

 .«منهم اليوم

وقد فهم غري واحد  من العلامء من هذه الرواية أّن املؤّلفة قلوهبم كثروا بعد عرص النبّي 

وهبذا تكون  ،التدّينبسبب ضعف إيامن املؤمنني وانتشار املنافقني وكثرة األطامع وقّلة 

 الرواية متصلة بكون املؤلفة قلوهبم من املسلمني.

تفيد الشمول غايته بل  لكّن هذه الرواية فضالً عن ضعفها باإلرسال، ال تفيد احلرص،

للمسلم ضعيف اإليامن، فال تصلح لتقوية االحتامل األّول الذي انترص له البحراين واحلكيم، 

لرواية من حيث أصل الداللة، وذلك أّن كل ّما تقوله هو أّن املؤّلفة بل لنا مناقشة عىل هذه ا

قلوهبم اليوم باتوا أكثر من املايض، فلعّلها تبني عىل أّن املؤّلفة قلوهبم هم كّفار، واليوم هم أكثر 
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من املايض، وتريد أن تشري إىل أّن من يصدق عليه عنوان تأليف القلوب من غري املسلمني 

، فأّي عالقة هلا بكون املؤّلفة قلوهبم عنوان  شامل للمسلمني، سوى ×زمانه صاروا أكثر يف

ولو من جهة مسألة اإلمامة يف العقل الشيعي، كام يظهر من  ـ أّن املركوز يف أذهاننا ذلك

خاّصة وأّن مجلة الرواية تبدو نّصًا منقطعًا من سياق، فال نفهم حدوده ـ  البحراين ذلك

 وكلامته الكاملة.

 ،بن بكر، عن رجلٍ  موسى لكّن لعّلهم فهموا منها ذلك بقرينة الرواية األخرى، وهي خرب

دوا اهلل وّح  منهم اليوم، وهم قوم   أكثر فة قلوهبم قطّ ما كانت املؤلّ »: ×قال: قال أبو جعفر

فهم رسول فتألّ  ،قلوهبم وما جاء به ‘وخرجوا من الرشك ومل تدخل معرفة حممد رسول اهلل

. فتكون هذه الرواية هنا )رقم: «لكيام يعرفوا‘ لفهم املؤمنون بعد رسول اهللوتأ ‘اهلل

 (.4( ليست سوى مقطع من هذه الرواية )رقم: 3

وقد سبق أن عّلقنا عىل مضمون هذه الرواية الوارد يف اخلرب الثاين املتقّدم، والغريب أّن 

عن رجل  عن زرارة عن أيب ( 2: )رقمموسى بن بكر يروي الرواية يف اخلرب الثاين املتقّدم 

جعفر، من دون اجلملة األوىل، وهنا بعينه يروي الرواية عن رجل عن أيب جعفر، مع إضافة 

ومّرة ثالثة تروى اجلملة األوىل لوحدها بطريق يونس عن رجل عن زرارة دون اجلملة األوىل، 

لكليني، يثري الشّك يف وهذا كّله مع كون أغلب هذه الروايات من متفّردات اسائر املقاطع، 

، وربام يكون الكّل نّصًا واحدًا جرى تقطيعه، أو نصوصًا مديات دّقة النقل يف هذه النصوص

 .جرى تلفيقها معاً 

كم ترى أهل هذه  ،يا إسحاق»: ×قال أبو عبد اهللقال:  ـ خرب إسحاق بن غالب، 5

 قال: ثم قال: هم أكثر من .«أعطوا منها رضوا وإن مل يعطوا منها إذا هم يسخطون إن»اآلية: 

 .«ثلثي الناس

فة بوجه، وإّنام »وقد عّلق عليها السيد اخلوئي بالقول:  ولكنّها غري ناظرة إىل تفسري املؤلَّ
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وردت لبيان ما تقتضيه طبيعة البرش من السخط عند املنع والرضا لدى العطاء، وال ارتباط هلا 

فة يف  .« الكايف كاستشهاد احلدائق هبا غري واضحبام نحن فيه، فإيرادها يف باب املؤلَّ

وكالم السيد اخلوئي صحيح، لكن غالب الظّن أّن ذكر مثل الكليني هلذه الرواية هنا إّنام هو 

والتي هي تبعيّة الناس للامل، جتري يف أكثر اخللق  ،بسبب أهّنا ترشح أّن فلسفة تأليف القلوب

ني أو غري ذلك، فأراد مأو يف املحاربني للمسلال يف خصوص فئات حمدودة، يف باب اجلهاد 

غلب اخللق، ولكّن هذا ال يسلم مها ألليف القلوب ليعمّ يقوم عليها احلكم بتأأخذ الصفة التي 

إذا ال ، إذ الرواية عاّمة لو تّم االستدالل هبا هنا، إسلمنيملثل البحراين الذي يريد حرصها بامل

 سلمني املحيطني باإلمام والسامع.مشارة للإة الرواي يف «الناس»لمة كن بنينا عىل أ

الحتامل ل ةفاحلّق أّن هذه الرواية لو كانت هلا عالقة بموضوع بحثنا، فهي يف غري صاحل

 التفسريي األّول الذي انترص له البحراين.

قال يف رشح آية × الصادق التفسري املنسوب إليه، أنّ يف  عيل بن إبراهيم،مرسل  ـ 6

 داً حممّ  أنّ من قلوهبم يف املعرفة  اهلل ومل تدخل دوافة قلوهبم قوم وّح ملؤلّ وا».. الصدقات: 

يف  هلم نصيباً اهلل فجعل  ،كيام يعرفوا ؛مهمفهم ويعلّ يتألّ ‘ فكان رسول اهلل ،‘رسول اهلل

 .«..لكي يعرفوا ويرغبوا ؛الصدقات

د اهلل عىل ومن الناس من يعب﴿وقوله: «ولكّن القمي يف موضع آخر من تفسريه قال: 

به وإن أصابته فتنة انقلب عىل وجهه خرس  ن أصابه خري اطمأنّ إف﴿. عىل شّك  :قال ،﴾حرف

ثني أيب عن حييى بن أيب عمران عن يونس ه حدّ فإنّ  ،﴾ذلك هو اخلرسان املبني الدنيا واآلخرة

 قوم نزلت هذه اآلية يف»قال:  ،×ط( عن أيب عبد اهللـ عن ابن الظبيان )ابن الطيار ،محاد عن

 نّ أيعرفوا  ومل ،اهلل وجعلوا عباده )وخلعوا عبادة ط( من دون اهلل وخرجوا من الرشك دواوّح 

: فقالوا ،‘رسول اهلل فأتوا ،د وما جاء بهيف حممّ  رسول اهلل فهم يعبدون اهلل عىل شكٍّ  داً حممّ 

وإن  ،‘ول اهلله رسنّ أو ،ه صادقعلمنا أنّ  ن كثرت أموالنا وعوفينا يف أنفسنا وأوالدناإننظر ف

 .«..﴾به أصابه خري اطمأنّ  نإف﴿فأنزل اهلل  ،كان غري ذلك نظرنا
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والرواية الثانية ال عالقة هلا بموضع بحثنا، أّما األوىل فهي بال سند، فضالً عن مشكلة 

 ، والداللة صارت واضحة.أصل كتاب التفسري املنسوب لعيل بن إبراهيم كام حّققناه يف حمّله

ث البحراين هنا، وقد ناقشها بعض العلامء ّم األدّلة التي قّدمها أمثال املحدّ هذا هو مه

بأّن هذه األدّلة تواجه إشكالني أساسّيني: أحدمها منافاهتا إلطالق  ة عرب القولإمجاليّ  مناقشةً 

 .اآلية، وثانيهام منافاهتا ملعاقد اإلمجاع ونفي اخلالف

قييد القرآن الكريم بأخبار اآلحاد ليس أمرًا عزيزًا بأّن ت وقد ُاجيب عن هاتني املشكلتني

فليكن هذا منه، فضاًل عن أّن القضّية ليست إمجاعّية، بل حمّل خالف، وإعراض املشهور عن 

 .رواية صحيحة ال يوجب ضعفها

أهّنا بمالحظة االشرتاك يف أسانيدها  إال أّنني أعتقد بأّن املشكلة املركزّية يف هذه الروايات

ادرها، وبمالحظة ما هو داّل منها عىل فكرة املحدث البحراين، ربام ترجع خلرب  آحادي ومص

واحد أو اثنني مؤّكدين، وتواجه مشاكل يف السند أو املتن أو مها معًا، فضاًل عن معارضتها 

ة بأخبار ا خر سوف يأيت احلديث  عنها إن شاء اهلل تعاىل، ويف حال من هذا النوع ال نقول بحجيّ 

 عموم أو إطالق لو ثبت يف النّص القرآين. رب الظنّي، فضاًل عن قدرته عىل مواجهةاخل

إّن حرص اآلية الكريمة بخصوص املسلم عرب روايات من هذا النوع ليس  والنتيجة:

 صحيحًا.

 االحتمال التفسريي الثاني: االختصاص بغري املسلمني

فة قلوهبم خصوص غري املسلم )مطلق أن يكون املراد باملؤلّ  هو الثاينالتفسْيي االحتامل 

وقد ذهب إىل غري املسلمني أو بعض من غري املسلمني(، عىل العكس متامًا من االحتامل األّول، 

فة قلوهبم واملؤلّ »هذا الرأي بعض  الفقهاء، مثل الشيخ الطويس يف بعض كتبه، حيث قال: 

سالم، ويتألفون ليستعان هبم اإلالصدقات إىل  من مال ءعندنا هم الكفار الذين يستاملون بيش
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 .«سالممؤلفة أهل اإل عىل قتال أهل الرشك، وال يعرف أصحابنا

عن أيب جعفر  أمّهها مرسل الدعائم،وويمكن أن يستشهد هلذا االحتامل ببعض الشواهد، 

 فون عىليتألّ  قوم  »قال:  ـ قلوهبم فةواملؤلّ  :وجل( يف قول اهلل )عزّ ـ ه قال أنّ  ،حممد بن عيل

زمان،  فهم، ويكون ذلك يف كّل يعطيهم ليتألّ ‘ كان رسول اهلل ،سالم من رؤساء القبائلاإل

 .«مام فعلهإذا احتاج إىل ذلك اإل

بالروايات التي  يف هذا احلديث فهو مقيّدطالق اإل ه لو تمّ أنّ ب وقد أشكل بعض الفقهاء هنا

خبار، هذا فضالً عن ة تلك األل، بل هو ال يصلح ملعارضرّجحت االحتامل التفسريي األوّ 

 .كونه مرساًل وال يدّل سوى عىل الشمول للكافر ال االختصاص به

يف مقام التعريف أيضًا وال يتمّيز كثريًا عن شبيهه يف األحاديث التي  ّن هذا احلديثأإال 

آلية الكريمة، تقّدمت يف االحتامل األّول، خاّصة وأّن الرواية تفيد أّن اإلمام يتكّلم فيام يتصل با

واستخدام تعبري املضارع )يتأّلفون( يفيد العموميّة وليس حاكيًا عن حالة خاّصة، وعبارة 

الرواية الحقًا بأّن هذا يكون يف كّل زمان حمكوم  لتعريف املؤّلفة يف اجلملة السابقة وليس حاكاًم 

طلق حتى يتقّيد؟! بل عليه، بل مل يتضح يل وجه التقييد بروايات املجموعة السابقة فهل هو م

هو يف إطالقه حمرز الشمول لغري املسلم؛ ألّن املفروض أهّنم يتأّلفون عىل اإلسالم ال عىل تقوية 

لو ف؟! وكلتامها تفرّس اآلية الواحدة اإليامن، فكيف تكون املجموعة السابقة مقيِّدة هلذه الرواية

كافر، لكنّه من غري املعقول كانت مطلقة فصحيح أهّنا ال تفيد إثبات اختصاص احلكم بال

 !بغريهأو حرصها تقييدها 

به يف مصدر ليس بذاك القوّي  د  أن يقال بأّن احلديث مرسل متفرَّ  واألصّح يف املناقشة هنا

يوحي وكأّنه حيكي عن وقائع خارجّية من باب « رؤساء القبائل»جدًا، مضافًا إىل أّن تعبري 

وإال فال ي عقل أن يكون حكم املؤلفة قلوهبم خاّص املثال، ال من باب التعريف حتى حيرص، 

 برؤساء القبائل!

كام فة قلوهبم بغري املسلمني،  فكرة املؤلّ نّي وعليه، فال يوجد يشء حاسم يمكنه أن يفرض تع
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 ال يوجد يشء مقنع يفرض التقّيد باملسلمني.

 االحتمال التفسريّي الثالث: تعميم املفهوم للمسلمني وغريهم

 ،ريناملتأّخ بني  خاّصةً  ،ـ األكثر  عىل ما يبدو ـ  ثالثالاالحتامل التفسْيي ا ذهب إىل هذ

إطالق هذا العنوان من  وأ خذ بعموماألعليه بني كثريين إىل اليوم، وهو ي أالرويظهر استقرار 

طلب تأليف قلبه ألمر ما غري سلم، فيكون املراد منه كّل من ي  حيث الشمول للمسلم وغري امل

، وقد يكون ته، فقد يكون هو اجلهاد، كام يظهر من بعض الفقهاءلنصوص نوعيّ حمّدد يف ا

 اإلسالم أو اإليامن.

فة حتتمل هذا التفسري كام والعديد من عبارات الفقهاء الذين ال يشرتطون اإليامن يف املؤلّ 

 .ثالهأمة من هذا التعبري ودقّ عب التنبؤ بتعيني مرادهم بالالصحتتمل التفسري الثاين، فمن 

 :، حني قالدريس احليّل إابن وجوهر استدالل هذا الفريق القائل ِبذا االحتامل اخترصه 

من الصدقات،  يعطون سهامً  مفون يستاملون إىل اجلهاد، فإهّن فة قلوهبم فهم الذين يتألّ ا املؤلّ وأمّ »

فة مؤلفة الكفر ومؤلّ  :م عىل رضبنيألهّن ؛ مع الغنى والفقر، والكفر واإلسالم، والفسق

الكفر،  فةوهي مؤلّ  ،وقال شيخنا أبو جعفر الطويس رمحه اهلل: املؤلفة رضب واحد اإلسالم.

وعموم اآلية، فمن  ه يعضده ظاهر التنزيلألنّ  ؛ل مذهب شيخنا املفيد، وهو الصحيحواألوّ 

 .«صها حيتاج إىل دليلخّص 

الذي نريد طرحه وهذه املقاربة صحيحة يف نفسها برصف النظر عن االحتامل التفسريي 

 حتى اآلن.قريبًا، وهذا التفسري الثالث هو بنظري أقوى التفاسري 

وهي حرص الغاية من وراء  ولكّن خطأ بعض القائلني ِبذه التفاسْي يكمن يف ناحية أخرى،

دفع األموال للمؤّلفة، وذلك أّنه ال يوجد بأيدينا ـ بعد املناقشات املتقّدمة ـ نصوص واضحة 

 الكتاب والسنّة يمكن االعتامد عليها حتّدد لنا مرّبر دفع املال للمؤّلفة قلوهبم رصحية ثابتة يف

برصف النظر عن تعيينهم، والنصوص السابقة سبق أن ناقشناها، ومن ثّم فليس بيدنا يشء 

مؤّكد يثبت أّن املال يدفع ألجل بقائهم عىل اإلسالم أو لتقوية إيامهنم أو الستاملتهم للجهاد، 

                                              
 .206؛ والرسائل العرش: 104ـ  103( انظر: الطويس، اجلمل والعقود يف العبادات: 1)

 .457: 1( الرسائر 2)



  

االحتامالت، أو لغري ذلك، كّل ما يف األمر أّن بعض النصوص املتقّدمة توحي  وهو أضعف

بذلك وقد سبق مناقشتها، كام أّن السرية النبوّية ـ وموقف اخلليفة الثاين عمر بن اخلطاب من 

قضّية املؤّلفة ـ ربام كانت هي السبب الذي صّور هلم أّن قضّية املؤّلفة قلوهبم هلا عالقة 

اد أو استاملة قلوهبم لتقوية إيامهنم، مع أّن السرية لو صّحت، ال تفيد احلرص، بل بموضوع اجله

هذا  يق مفهوم املؤّلفة قلوهبم يف هذا السياق، ال تعنّي  بتدّل عىل أّن الواقع التارخيي فرض تط

 التطبيق.

ة، وهذا ال وأّما ما ذهب إليه ا ستاذنا السيد اهلاشمي، من أّن كلمة التأليف تدّل عىل االستامل

، فهو غري عالقة له باجلهاد، بل مربوط  بجعل قلوهبم مائلة إىل نبّوة النبّي وإىل رسالة اإلسالم

ظاهر يل؛ ألّن االستاملة مفهوم عاّم يكفي فيه االنتقال من حماربة النبّي إىل التحالف معه، 

ن لألمر عالقة بفكرة ويكفي فيه االنتقال من معاداته إىل الشعور بالتوامل معه، ولو مل يك

 اإلسالم واإليامن.

وإّنني أظّن أن استخدام مفهوم تأليف القلوب يف واقعة حنني ربام فرض ذهنّيته عىل الوعي 

اإلسالمي، بحيث أوجب نوعًا من التقارب الدائم بني احلرب واجلهاد ونحو ذلك ومفهوم 

 املؤّلفة قلوهبم.

 رفع العداوات بني مطلق الناساالحتمال التفسريي الرابع: توحيد القلوب و
مل نجد أحدًا طرحه يف حدود تتّبعنا، ، وما نثريه احتامالً  هنا هو رابعالاالحتامل التفسْيي 

لنا تركيبة الكلمة من جهة ثانية، قد وحلّ  ،ّننا لو راجعنا النصوص القرآنّية من جهةأوهو 

 مرحلتني: ربنحصل عىل احتامل تفسريي جديد، وذلك ع

إّن كلمة املؤلَّفة قلوهبم تعني بالتحليل اللغوي الذايت أّن هذه القلوب كانت  وىل:املرحلة األ

قلوب فصار ال ،ليف هذه القلوباًل ما قام بتأي إّن فاعفة، أمتنافرة فا ّلف بينها، فصارت مؤلَّ 

ّن هذه القلوب أنسب للقلوب يعني ليف هو ضّم اليشء إىل اليشء، فعندما ي  أألّن الت ؛مؤّلفة

 .بينها ليف  أاعدة فحصل تتبنت مكا

إّن الفهم املدريس للكلمة اعترب أّن القلوب األخرى تّم ضّمها إلينا، وهذا هو تأليفها، أي 
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ضّمها إىل غريها، بينام يف هذا االحتامل ت عترب القلوب بنفسها غري مؤلَّفة، فعنوان غري املؤلَّف 

ة لبعضها، فاالنضامم يف التفاسري وصف للقلوب نفسها، يف مقابل كوهنا مؤّلفة أي منضمّ 

السابقة هو ضّم القلوب إىل غريها، بينام االنضامم هنا هو حاصل ضّم القلوب نفسها إىل 

 بعضها.

 :ةقرآنية سنجد اآليات اآلتيالبري الو الحقنا التع ثانية:الاملرحلة 

قُ ﴿قال تعاىل:  ـ 1 وا َواْذُكُروا نِْعَمَة اَّللَِّ َعَلْيُكْم إِْذ ُكنْتُْم َواْعتَِصُموا بَِحْبِل اَّللَِّ مَجِيًعا َواَل َتَفرَّ

َأْنَقَذُكْم ِمنَْها َأْعَداًء َفَألََّف َبنْيَ ُقُلوبُِكْم َفَأْصبَْحُتْم بِنِْعَمتِِه إِْخَواًنا َوُكنُْتْم َعىَل َشَفا ُحْفَرٍة ِمَن النَّاِر فَ 

ُ اَّللَُّ َلُكْم َآَياتِِه َلَعلَّ  َتُدونَ َكَذلَِك ُيَبنيه  (.103)آل عمران:  ﴾ُكْم هَتْ

ِه َوبِامْلُْؤِمننِيَ ﴿قال سبحانه:  ـ 2 َدَك بِنَرْصِ  َوإِْن ُيِريُدوا َأْن خَيَْدُعوَك َفإِنَّ َحْسبََك اَّللَُّ ُهَو الَِّذي َأيَّ

ُه  َوَألََّف َبنْيَ ُقُلوِِبِْم َلْو َأْنَفْقَت َما يِف اأْلَْرِض مَجِيًعا َما َألَّْفَت َبنْيَ  ُقُلوِِبِْم َولَكِنَّ اَّللََّ َألََّف َبْينَُهْم إِنَّ

 (.63ـ  62)األنفال:  ﴾َعِزيٌز َحكِيمٌ 

شري إىل أّن التأليف الذي ارتبط بالقلوب يف القرآن تني إّن مالحظة هذين املوردين القرآنيّ 

مع  ، وبرتكيب املدلول اللغويوالتوامل اآليت بعد عداوات من التحاّب  الكريم هو نوع  

ـ  «تأليف بني القلوبال»و  «تأليف القلوب»ـ إن مل يّدع شخص  التمييز بني قرآين الاالستعامل 

نطرح هذا االحتامل وهو أّن املراد باملؤلفة قلوهبم قوم ـ أعّم من املسلمني أو غريهم ـ تدفع من 

، فأموال الزكاة واملحّبة ئامواالشتباك بينهم وحتقيق حال السالم وال خزينة الدولة أموال لفّض 

 .ليف قلوب الناس، وهذا من مقاصدهاأوت ،ورفع العداواترصف يف إصالح ذات البني، ت  

ن يكون موجودًا يف أفة قلوهبم يف غري النّص القرآين يمكن مفهوم املؤلّ  وهذا ال يمنع أنّ 

وائمة بني تطبيق التارخيي يعّد مصداقًا لتحقيق حال الصلح واملالالتاريخ النبوّي، بل لعّل ذلك 

ذلك، فإّن دفع هذه  غري املسلمني والكافرين أو بني املسلمني ومن هم ضعيفو اإليامن أو

 .بعد عداوات أو حزازات أو ن فرة األموال يوجب التقاء القلوب وتقارهبا

 وهذا التفسْي قد يواجه عّدة مشاكل أبرزها:

ة قلوهبم، ويشهد لذلك أّنه مل يقل إّنه يناقض الفهم اإلسالمي لقضيّة املؤّلف املشكلة األوىل:

به أحد، بل ظاهر قّصة إلغاء سهم املؤّلفة قلوهبم بعد عرص النبّي، بحّجة قّوة اإلسالم وعدم 

عىل طول اخلّط الزمني؛  حاجته لذلك ـ وهو تربير  يصّح يف حقبة زمنية معّينة، وال يصّح 



  

لتأليف القلوب ـ هذا كّله  الحتامل عروض ضعف املسلمني وحاجتهم مّرة أخرى لدفع املال

، وجيعل عنوان املؤّلفة عي عرب التاريخجيعل هذا التفسري كأّنه بدهيي البطالن يف الوعي املترّش 

ل م عىل مجاعة بعينها، هي التي وجدنا النبّي يتعامل معها   .«االستاملة ـ اجلهاد»قلوهبم أشبه بالع 

عليه املسلمون هو مصداق من مصاديق ربام حتّل عرب القول بأّن ما تنازع  هذه املشكلة

املؤّلفة قلوهبم، وقد انشغلوا هبذا املصداق عن غريه؛ النشغاهلم بقضيّة اجلهاد يف تلك الفرتة، 

نفاه عمر بن اخلطاب هو حّصة من ام وإال فالعنوان عام ينبغي األخذ به يف كّل مساحاته، ف

 .التنازع معهم أو نحو ذلك دف فّض وهو دفع املال لغري املسلمني هب ،فة قلوهبملّ ؤحصص امل

 اقًا من مصاديقه،دبع ال ينايف التفاسْي املتقّدمة، بل جيعلها مصاّن التفسْي الرأوِبذا يظهر 

 ة واأللفةمن املصاحل يقاع رضب  م املال ألجل إفة قلوهبم بمعنى املدفوع هلبمعنى أّن فهم املؤلّ 

 من املسلمني يشمل مجاعتني من الكافرين ، كام يشمل مجاعتنيأو معهم ورفع اخلصومات بينهم

دف رفع هب لمنيس، فدفع املال لغري املغري املسلمنيمن مثلها سلمني مع املمن ويشمل مجاعة 

للمفهوم العام الذي  ئام بيننا وبينهم مصداق  وراب معهم وحتقيق حالة الصلح والطضاال

فة ؤلّ أّن مفهوم املنّوا فهم القضّية فظقلناه، كّل ما يف األمر أّن املسلمني األوائل أخطأوا يف 

هّنم مل وا أسلمون شعرني أو الكفار أو باجلهاد، فلاّم قوي املكقلوهبم خاّص بالعالقة مع املرش

من مصاديق  اً ّن الذي أوقفوه ليس سوى مصداقبحاجة هلذا األمر، فأوقفوه، مع أ يعودوا

  الذي وردت فيه اآلية الكريمة.املفهوم الكيّل 

ملشكلة ليست غريبة؛ ألّنه من املتوّقع أن يقع املسلمون األوائل يف خلط املفهوم وهذه ا

باملصداق، وهذا أمر  ليس راجعًا للفهم اللغوي حتى يقال بأّن فهمهم اللغوي حّجة، بل هو 

راجع لتقارن املعنى مع املصداق فيتصّور أّنه هو بعينه، ومن حّقنا يف هذه احلال االختالف 

والسبب هو أّنه ال يوجد يف اللغة العربّية مصطلح خاص باملؤّلفة قلوهبم، حتى  معهم يف ذلك،

يدور األمر بينه وبني املصطلح العام الذي نّدعيه، بل اجلملة عاّمة، وتطبيقها النبوّي أوجب 

 ومههم أهّنا خاّصة بذلك، واحلال أهّنا ليست كذلك.

عن كلمة التأليف بني القلوب، فالثانية تفيد  إّن كلمة املؤّلفة قلوهبم ختتلف املشكلة الثانية:

إيقاع نوع من املصاحلة، بينام األوىل أقرب ملفهوم االستاملة، فكأّن القلب صار أليفًا بذلك، 

منّا، وهلذا ورد يف املعجم الوسيط للغة العربّية أّن كلمة: أّلف قلبه، تعني:  مستامالً جمعوالً قريباً 



  

 .استامله

 لكّن هذا الوجه غري بنّي فإّن نتيجة التأليف بني القلوب صريورة هذه القلوب مؤتلفة

، وعبارة املعجم الوسيط ال تفيد وجود داللة خاّصة للكلمة ، فال تنافر بني التعبريينومؤّلفة

 .ر جداً مغايرة، علاًم أّنه كتاب متأّخ 

دقات ترصف يف صإّن أموال ال :وعليه فقد يرّجح االحتامل التفسْيي الرابع ويكون املعنى

منها كّل حالة يكون حمورها تأليف القلوب والتئامها، وهذا مفهوم عاّم، كام جيري  ،مصارف

 ،جل اجلهادني، وكام جيري ألسلممطلق غري املني والكافرين وكبني املسلمني جيري بني املرش

سلمني، مادام ع غري املجياد حالة الوئام مطلق التقريب من اإلسالم أو مطلق إجيري ألجل م

، فالصيغة اجلامعة: رصف املال احلاكم الرشعي هو الذي يعنّي املصلحة يف الرصف هنا أو هناك

 يف هدف تأليف القلوب وزرع الوئام واملصاحلة.

وسبب فرارنا من هذا املعنى العام القرآين هو التصاق أذهاننا بالتجربة النبوّية، فلو فككنا 

 جمّرد مصداق، وبقينا مع اآلية نفسها، مل نفهم إال هذا.الذهن عنها؛ ألهّنا 

 فة قلوبهم بني االستمرارّية والتارخيّيةب ـ املؤّل

لوهبم فة قّن سهم املؤلّ ة وفيام بينهم، يف أخالف بني فقهاء املسلمني من الشيعة والسنّ  عوق

 مطلقًا؟ يستمرّ  هنّ هل انتهى بوفاة النبّي أو أ

فة اليوم وعدمها، وهل يعطى اليوم أحد العلم يف وجود املؤلّ  اختلف أهل»يقول الطربي: 

 فة قلوهبم اليوم، وال سهمسالم من الصدقة؟ فقال بعضهم: قد بطلت املؤلّ ف عىل اإلالتألّ  عىل

 .«..الحد يف الصدقة املفروضة إال لذي حاجة إليها ويف سبيل اهلل أو لعامل عليها

أهّنم كانوا  واإلباضّية والشافعّيةاملالكيّة لامء غري واحد من عو ،األحنافاملعروف عن 

يعتقدون بانتهاء هذا الترشيع بنهاية العرص النبوّي، وقد ذهب إىل ذلك الشيخ الطويس من 

اإلمامّية، لكّن كلامته تبدو مضطربة قلياًل باضطراب  يمكن رفعه عرب اجلمع والتوفيق، ففي 

قت الزكاة يف فرّ  ،، وال من نصبه اإلمام حاصالً هراً وإذا مل يكن اإلمام ظا»كتاب النهاية قال: 
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الفقراء واملساكني ويف الرقاب والغارمني وابن السبيل.  مخسة أصناف من الذين ذكرناهم، وهم

يوجدون إال مع ظهور  هؤالء ال ألنّ  ؛فة قلوهبم وسهم السعاة وسهم اجلهادسهم املؤلّ  ويسقط

ام يكونون من قبله إنّ  اإلمام ليجاهدوا معه، والسعاة أيضاً  فهمفة قلوهبم إنام يتألّ املؤلّ  ألنّ  ؛اإلمام

وال من نصبه،  فإذا مل يكن هو ظاهراً  إنام يكون به أو بمن نصبه. مجع الزكوات، واجلهاد أيضاً  يف

 .«ق فيمن عداهمفرّ 

ومن الظاهر أّن الطويس هنا يبدو عليه أّنه يربط فكرة السلطة ومتفّرعاهتا بحضور اإلمام 

املعصوم أو من نصبه، وال يفهم منه وجود نصب عاّم للفقهاء أو لغريهم، وإال ملا كان معنى 

لكالمه هذا، فيستنتج منه أّنه يعترب أّن هذه الترشيعات خاّصة بزمن حضور املعصوم مبدئّيًا، 

يف  ، لكّن هذا ال يعني أّن الطويس يوافق األحنافوهذا ما جيعله يعتربها ساقطًة يف عرص الغيبة

 .قوهلم بسقوطها بعد عرص النبّي، فهو يقبل ببقائها غايته أهّنا مرشوطة بحضور اإلمام عنده

من  فة سهم  وللمؤلّ »ومثل هذا التعبري نجده عند الطويس يف املبسوط حيث يقول: 

فهم ملثل ذلك، قام مقامه عليه جاز له أن يتألّ  من وكّل ‘ يف عهد النبّي  الصدقات كان ثابتاً 

ذلك،  ‘هلم، وال جيوز لغري اإلمام القائم مقام النبي السهم الذي سامه اهلل تعاىلويعطيهم 

 .«اليوم ساقط   وسهمهم مع سهم العامل

ـ وهذا جمّرد حماولة تربيرّية، لكنّها غري ولكّن كالمه يف كتاب اخلالف يبدو عاّمًا أكثر، ولعّله 

ولو من باب جتاهله قضّية حضور قّية كتبه، يقصد به عني ما قصده يف بمقنعة بام فيه الكفاية ـ 

فة كان عىل عهد رسول سهم املؤلّ »حيث قال: يف الفقه املقارن،  «اخلالف»اإلمام لكون كتاب 

بعد  وسقط ذلك ،ليقاتلوا معه ‘فهم النبّي من املرشكني يتألّ  كانوا قوماً  وهم ،‘اهلل

فة يسقط بعد ك: سهم املؤلّ وقال أبو حنيفة ومال فة اإلسالم.، وال تعرف مؤلّ ‘النبّي 

فة ومؤلّ  فة اإلسالم.فة الرشك، ومؤلّ فة عىل رضبني: مؤلّ وقال الشافعي: املؤلّ ، ‘النبّي 

 أم ال؟ عىل قولني: وهل يسقطون فة اإلسالم عىل أربعة أرضب.الرشك عىل رضبني، ومؤلّ 

بات ما قاله حيتاج إث فإنّ  وأيضاً ، دليلنا: إمجاع الفرقة. واآلخر: ال يسقطون، أحدمها: يسقطون
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 .«إىل دليل

 .يبدو من هذا النّص سقوط احلكم بعد النبّي، وكأّنه غري منظور فيه وجود اإلمام

وهل »حيث يقول:  لكّن املحّقق احليل يقارب املوضوع يف فهمه لنصوصهم بطريقة أخرى،

 ؛لشافعيقال أبو حنيفة وا ؟ قال الشيخ يف اخلالف: نعم، وبه‘سقط هذا القسم بعد النبي

يف املبسوط: مل يذكر أصحابنا هذا  ف. وقال الشيخالدين فال حيتاج إىل التألّ  أعزّ  هاهلل سبحان ألنّ 

ة. وما ذكره الشيخ مصلحة فام يفعله حجّ  ومع وجود اإلمام يفعل يف ذلك ما يراه ،التفصيل

 حني وفاته وال كان يعتمده إىل ‘النبّي  ألنّ  ؛مل يسقط هوالظاهر بقاء حكم املؤلفة وأنّ  ،حسن  

 .«نسخ بعده

واضح  من نّص احليل أّنه فهم من الطويس تارًة السقوط وأخرى عدم السقوط، لكّن عدم 

السقوط ال يعني أّنه غري مرشوط باإلمام املعصوم كام ي فهم من الطويس أو من نصبه اإلمام، 

هو ما قد يفهم من فكرة ومن ثّم فسهم املؤّلفة قلوهبم مرتبط بوجود الدولة أو احلاكمّية، و

 العاملني عليها، من حيث تضّمنها وجود نحو سلطة يف اجلباية واألخذ.

كم ال خيتلف عن غريه يف النّص القرآين، فإذا كانت آية مصارف الطبيعية أّن هذا احلواحلالة 

يل، ليكون التخصيص يف بعض فقراهتا زمانًا بحاجة لد ض أنرتفيف ،زماناً  ةالصدقات عامّ 

يات ا، بل بعض الروهذا األساس نبحث عن مرّبر التخصيص والسقوط بعد النبّي  وعىل

ما »: ×قال: قال أبو جعفربن بكر،  موسىمرسل مثل االستمرارّية املتقّدمة تعّزز فكرة 

دوا اهلل وخرجوا من الرشك ومل تدخل وّح  منهم اليوم، وهم قوم   أكثر فة قلوهبم قطّ كانت املؤلّ 

وتألفهم املؤمنون بعد  ‘فهم رسول اهللفتألّ  ،قلوهبم وما جاء به ‘معرفة حممد رسول اهلل

 مرسل الدعائم،، فهو واضح يف التأليف بعد النبّي، وكذلك «لكيام يعرفوا‘ رسول اهلل

 قوم  »قال:  ـ قلوهبم فةواملؤلّ  :وجل( يف قول اهلل )عزّ ـ ه قال أنّ  ،عن أيب جعفر حممد بن عيل

فهم، ويكون ذلك يعطيهم ليتألّ ‘ كان رسول اهلل ،ن رؤساء القبائلسالم مفون عىل اإليتألّ 
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 .«مام فعلهزمان، إذا احتاج إىل ذلك اإل يف كّل 

 وعىل أّية حال، فمهّم ما يمكن طرحه هنا هو اآليت:

يف عرص أيب فة قلوهبم عمر بن اخلّطاب رفض إعطاء املال لبعض املؤلّ من أّن ما ينقل  ـ 1

عنكم، فإن أسلمتم وإال فالسيف  اهلل اإلسالم وأغنى ال حاجة لنا بكم فقد أعزّ  بكر، حمتّجًا بأّنه

 .بيننا وبينكم

وبرصف النظر عن تقويم سلوك عمر بن اخلطاب، وأّنه معارض للسنّة النبوّية أو ال، من 

حيث إّنه فهم احلكم يف مصلحته وغرضّيته ومقاصده الرشعّية، ورأى أّن الزمان واملكان قد 

، وبرصف النظر عن كون فهمه التارخيي هذا صحيحًا أو ال، ا، ومن ثّم فاحلكم يتغرّي تغرّي 

 به. لكن ال حجّية لقوله، فليس سوى اجتهاد منه ال نحتّج 

بل لو تركنا استناد هذه الفكرة إليه، وذهبنا إىل أصل املوضوع، فال نجد أّن تربيره مطلق 

بعرص النبّي؛ ألّن حاجة املسلمني إىل التأليف لو زمكانًا أيضًا، بحيث يوجب تقييد اآلية 

فرضناها قد تّم جتاهلها يف عرص اخللفاء األوائل، لكّن هذا ال يعني أّن املسلمني لن حيتاجوا 

إليها يف بعض الفرتات الزمنّية الالحقة، ومن ثّم فإسقاط حال التجربة اإلسالمّية يف مرحلة 

غري منطقي إطالقًا، سواء قصد عمر بن اخلّطاب هذا األمر قّوهتا عىل متام مقاطع التاريخ يبدو 

أم كان ناظرًا إىل فرتة الزمنّية فقط، وأخطأ الالحقون يف فهمه فظنّوه يوقف السهم  بعد النبّي 

 مطلقًا.

بل لنا أن نذهب أبعد من ذلك، من حيث إّن ابن اخلّطاب حرص فكرة املؤّلفة قلوهبم بحال 

ا أمر  ال نجد له وجهًا، فليس يف اآلية يشء من ذلك، كام أّن التجربة حاجة املسلمني إليها، وهذ

النبوّية لو كانت وقعت يف ظروف من هذا النوع فال يعني ذلك حرص احلكم هبذه الظروف، بل 

احلكم مطلق لكّل حاالت التأليف، رشط أن يكون فيها مصلحة، ال مع رشط احلاجة أو 
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النصوص واألدّلة، لو بنينا عىل أّن اآلية مطلقة يف  الرضورة، فهذا تقييد مناف  ملفادات

 التوصيف، ال مشرية فقط إىل مجاعة بعينها يمكن أن تكون مقّيدة يف نفسها بصفات وأوضاع.

، االستناد إىل اإلمجاع عىل توّقف هذا احلكم بعد النبّي، بدليل وقفه مع أيب بكر وعمر ـ 2

ة العلامء يقولون بأّنه انتسخ هذا احلكم، ثم وافقهم هـ( أّن عامّ 587فقد ذكر الكاساين احلنفي )

 .يف ذلك انطالقًا من موافقة الصحابة لفعل اخلليفتني

والفرق بني هذا الدليل والدليل السابق أّننا يف السابق كنّا نعترب أّن الدليل هو نفس سلوك 

لنبّي، بدليل أّن السهم تّم عمر وقوله، بينام هنا يعترب الدليل هو إمجاع الفقهاء والعلامء بعد ا

إيقافه بعده، ومل نجد اعرتاضًا من أحد، خاّصة الصحابة، وهذا يكشف عن اتفاقهم عىل أّن 

 هذا السهم قد انتهى زمانه.

بل  ،سالم فهو غري حمرز يقيناً الفقهاء من علامء اإل فاقريد اتّنه لو ا  أب كن النقاشموي

ة عىل عكس هذا القول، شافعيّ الوكثري من مامّية واإلفمشهور احلنابلة  ،الشواهد عىل عكسه

 بحث ألة موردسبل عرب التاريخ كانت هذه امل ؟!مجاع عىل ذلكف يكون قد انعقد إيفك

 وكانوا خيتلفون فيها. ،ونقاش

رصف الزكوات يف  يكشف عن أهّنم استنسبوا ،فهو مل تمّ  ،ذا قصد إمجاع الصحابةإوأّما 

احلاكم يمكنه أن يقوم بام يراه من املصلحة، وال جيب البسط  سائر املصارف، وهذا معناه أنّ 

عىل األصناف الثامنية، فنعترب هنا أهّنم وافقوا عىل سلوك اخللفاء األوائل بوصفه سلوكًا زمنّيًا، 

الصالحية يف نفسه بوفاة النبّي، فضاًل عن االعتقاد بأّنه  وهذا غري أن يعتقدوا بأّن احلكم منتهِ 

اتفاقهم عىل النسخ من سكوهتم يف غاية البعد مع وجود فرضّيات احتاملّية منسوخ، إذ كشف 

فسكت  ،وقد انتفيا ،ظر احلاكمنّن احلكم كان قائاًم عىل احلاجة أو املصلحة يف ، من نوع أأخرى

 ال لكونه منسوخًا. ،جل ذلكصحابة ألال

، وهبذا قال احلسن ها باقيةوأحكامهم كلّ »يف املغني: املقديس ولنعم ما قاله ابن قدامة 

والشافعي وأصحاب الرأي: انقطع  د بن عيل، وقال الشعبي ومالكمّ والزهري وأبو جعفر حم

سالم وأغناه عن أن اإل اهلل تعاىل وقد أعزّ  ،مسهم املؤلفة بعد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلّ 
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ة كتاب اهلل وسنّ  ولنا. بحال، وقد روي هذا عن عمر فاً مرشك تألّ  ىعطفال ي   ،ف عليه رجاليتألّ 

صىل اهلل عليه  والنبّي ، ى الصدقة هلمفة يف األصناف الذين سمّ ى املؤلّ اهلل تعاىل سمّ  ، فإنّ هرسول

مشهورة، ومل يزل كذلك حتى مات، وال جيوز ترك  يف أخبار كان يعطي املؤلفة كثرياً  ..وسلم

النسخ إنام يكون يف حياة  باالحتامل، ثم إنّ  والنسخ ال يثبت ،ة رسوله إال بنسخكتاب اهلل وسنّ 

صىل  بعد موت النبّي  وال يكون النّص  ،النسخ إنام يكون بنّص  ألنّ  ؛صىل اهلل عليه وسلم النبّي 

 القرآن ال ينسخ إال بقرآن وليس يف القرآن نسخ اهلل عليه وسلم وانقراض زمن الوحي، ثم إنّ 

اء والتحكيم، أو بقول صحايب أو د اآلرة بمجرّ رتك الكتاب والسنّ فكيف ي   ،ةكذلك وال يف السنّ 

فكيف يرتكون به الكتاب  ،ة يرتك هبا قياسم ال يرون قول الصحايب حجّ عىل أهّن ، غريه

ما ذكروه من املعنى ال خالف  عىل أنّ  ،فةنسخ حكم املؤلّ  ال أعلم شيئاً  قال الزهري: ؟!ةوالسنّ 

وإنام يمنع عطيتهم حال  الغنى عنهم ال يوجب رفع حكمهم ة، فإنّ بينه وبني الكتاب والسنّ 

عطوا، فكذلك مجيع األصناف إذا عدم منهم ا   عطائهمإ، فمتى دعت احلاجة إىل الغنى عنهم

كذا  ،ة، فإذا وجد عاد حكمهخاّص  صنف يف بعض الزمان سقط حكمه يف ذلك الزمن

 .«ههنا

نبّي ـ وما رشعه ال»وهبذه الفكرة واصل الشيخ ابن تيمية تأكيد بقاء احلكم، حيث قال: 

، إّنام يكون مرشوعًا عند وجود السبب، كإعطاء  صىّل اهلل عليه وسّلم ـ رشعًا معّلقًا بسبب 

املؤّلفة قلوهبم، فإّنه ثابت بالكتاب والسنّة. وبعض الناس ظّن أّن هذا ن سخ؛ ملا روي عن عمر 

ّن غلط، ولكّن أّنه ذكر أّن اهلل أغنى عن التأّلف، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وهذا الظ

 .«عمر استغنى يف زمنه عن إعطاء املؤّلفة قلوهبم، فرتك ذلك لعدم احلاجة إليه، ال لنسخه..

كام ثبت  ،كان يعطيهم ألجل اإلسالم االستناد لتنقيح مناط احلكم من حيث إّن النبّي  ـ 3

تهاء مرحلة فلزم انتهاء احلكم بان ،فلم تعد حاجة لذلك ،والوضع اختلف متاماً تارخيّيًا، 

 .التأسيس

ليف والتجربة فليس فيه سوى مفردة التأ وقد صار واضحًا اجلواب عن هذا الدليل،
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النبوّية، وال يوجد يف التجربة النبوّية ما يدّل عىل حرص املفهوم القرآين بخصوص حال ضعف 

، بل هي واّدعاء أّن التجربة النبوّية رشح وتفسري للمفردة يف القرآن غري صحيحاإلسالم، 

، وأحد أخطاء البحث تطبيق، ولعّل التطبيق أخّص من العنوان بحسب الظروف الزمانّية

ربة ليست سوى تطبيق زمني له  املفاهيم بالتجربة، مع أّن التجالفقهي اإلسالمي أّنه حيرص

يها الواردة يف القرآن ليس ف« املؤّلفة قلوهبم»كام أّن مفردة . حدوده للمفهوم الكيل العام عادةً 

 ؟!يشء من هذا، فام هو املوجب لفرض أّن املناط الذي عليه املدار هو هذه اخلصوصّية

بل لو سلمنا فمن قال بأن هذه اخلصوصيّة خاّصة بزمن النبّي، بل الظروف تتغرّي وتتبّدل 

 بتغرّي الزمان واملكان، فال موجب للنسخ أو اعتبار احلكم منتهيًا.

نّية يف آخر الفرتة النبوّية والتي تدّل عىل وقف املهادنة االستناد إىل النصوص القرآ ـ 4

واملساملة مع غري املسلمني، وتعلن الرباءة منهم واملواجهة هلم وتنهي مرحلة التواصل، فهي 

 .ناسخة لكّل النصوص التي تعلن التوالف والتواصل معهم، ومنها سهم املؤّلفة قلوهبم

صيل، وناقشنا يف بحث مبدأ احلرابة يف معطياته، وقلنا ولكّن هذا الوجه قد بحثنا عنه بالتف

بل لو كان األمر كذلك فلامذا مل حيتّج عمر بن اخلطاب بذلك وذهب نحو  بأّنه غْي صحيح؛

التعليل بالقّوة والضعف واحلاجة؟! بل كيف قبل أبو بكر بإعطائهم قبل أن يرفض عمر بن 

املايض التواصيل لكان هذا أمرًا واضحًا اخلطاب ذلك؟! لو كانت النصوص ناسخًة لكّل هذا 

 جلّيًا يف أذهان املسلمني، فكيف مل يعرف به مثل أيب بكر؟!

، فقد ورد يف احلديث بالسند ملا بعثه إىل اليمن ملعاذ بن جبل‘ لقول النبّي االستناد  ـ 5

 :قال ،ليمنملا بعث معاذ بن جبل إىل اـ م  اهلل عليه وسلّ صىّل ـ اهلل  رسول نّ أ :ابن عباسإىل 

ن هم إف ،رسول اهلل ال إله إال اهلل وأيّن  فادعهم إىل شهادة أن ،أهل كتاب قوماً  ك تأيتإنّ »

 يف اهلل افرتض عليهم صدقة يف أمواهلم تؤخذ من أغنيائهم وتردّ  نّ أفأعلمهم  ..أطاعوك لذلك

 .«..فقرائهم

من أغنيائهم لرتّد عىل  ّن هذا احلديث جيعل الزكاة يف حلقة املسلمني بحيث تؤخذأوذلك 

                                              
 .45: 2( انظر: بدائع الصنائع 1)

: 1؛ وسنن أيب داود 108: 2؛ وصحيح البخاري 379: 1؛ وسنن الدارمي 233: 1( مسند ابن حنبل 2)

 .69: 2رتمذي ؛ وسنن ال357ـ  356



  

 ه.ئفقرائهم، بام يعني خروج غري املسلمني من دائرهتا، وهذا كاشف عن نسخ احلكم أو انتها

ه  قاله  يف وقت  مل يكن حمتاجًا فيه إىل »فقال:  ،وقد ناقش الذهبي يف ذلك هذا حممول  عىل أنَّ

 .«التأّلف

 :ذا التربير، بل بإمكاننا القولفلسنا بحاجة هل ،َّتّطيها نيمكولكّن مناقشة الذهبي 

األموال  وهي أنّ  ،بل يف مقام بيان احلالة العادية ،رصبأّن احلديث ليس يف مقام احل ارةً ت

ي: الرقاب  ن نجعل هذا احلديثأتتحّرك من األغنياء نحو الفقراء، وإال لزم  ناسخًا لسهم 

 .اط الفقر فيها رضورةً ؛ لعدم اشرتوالعاملني عليها! بل حتى لسهم سبيل اهلل أحياناً 

بأّن احلديث ال يفيد أّن األغنياء والفقراء هم من ـ ولو بنحو التأييد ـ عرب القول  وأخرى

املسلمني، بل هو يقول له: ادع  أهل اليمن، فإذا استجابوا دفعوا الزكاة التي هي حركة دورّية 

من حيث املرصف، بل بني األغنياء والفقراء منهم، فاحلديث ليست فيه خصوصّية اإلسالم 

يرجع ملطلق أهل اليمن وقد يكون فيهم غري املسلمني، فام هو املوجب لفرض احلديث مقيّدًا 

هذا فضالً عن أّن وال أقّل من أّن ظهوره يف التقّيد واخلصوصيّة غري واضح، لآلية زمانّيًا؟! 

 ادّيًا ال يمكنه نسخ آية قرآنّية.حديثًا آح

قلوهبم سار  ال موجب لنسخه أو جتميده أو اعتباره خاّصًا  إّن حكم املؤّلفة والنتيجة

 باملرحلة النبوّية.

 يف تأصيل قاعدة تأليف القلوب «املؤّلفة قلوبهم»ج ـ إمكانات توظيف مفهوم 
بعد الفراغ عن توسعة مفهوم املؤّلفة قلوهبم، لتشمل املسلم والكافر، والفراغ عن عدم 

حلة الثالثة التي هي مقصودنا هنا، وهي هل أّن هذه النتائج انتهاء عرص هذا احلكم، ننتقل للمر

 التي توّصلنا إليها تستطيع أن ت سعف يف حتقيق أصل  مرجعّي يف العالقة بني األديان أو ال؟

إّن مفهوم املؤّلفة قلوهبم ال حيتوي عىل إطالق يف التوجيه نحو تأليف القلوب  واجلواب:

بأّنه نّص يدعونا لتأليف القلوب مع اآلخر الديني، لكّن مع كّل من هو غري مسلم، حتى نقول 

مع اآلخر ليف القلوب هذا املفهوم يفرتض فتح يد الدولة املسلمة أو املجتمع اإلسالمي لتأ

 يكون فيها صالح  وخري
ومقدارها املؤّكد ما يوجب رفع اخلصومات  ..الديني يف كّل حالة 

                                              
 .362: 1( تنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق 1)



  

 والرصاعات وخوض احلروب مع هذا اآلخر.

يف موضوع بحثنا؛ ألّن اآلية ـ فضالً  قد ال يطابق تأسيس قاعدة هناا املقدار من الداللة وهذ

عن الروايات ـ ال تفرض الدعوة إىل تأليف القلوب، بل تفرض حالة املؤّلفة قلوهبم، وملّا مل 

م ـ نكن نعرف أّن املؤّلفة قلوهبم ما هي احلالة والسياق الذي تكون فيه كذلك ـ أي مؤّلفة قلوهب

فكل ما يمكننا قوله أّن حالة تأليف القلوب مسموح هبا وقد تكون مطلوبة يف حاالت معّينة، 

فها قاعدة؛ ألّن اآلية ليست يف مقام البيان من وصلكن ذلك ليس دعوة دينية لتأليف القلوب ب

 هذه اجلهة.

هلؤالء هو رض من دفع الزكاة غّن الأّن الوصف مشعر بالعلّية، فكأاملمكن القول بلكن من 

خرب واقعة من نوع هذا، نبوّية تفيد التأليف القلوب أو ألمر متعّلق بذلك، بل بعض الروايات 

، «فهمأتألّ  بكفر   حديثي عهد   رجاالً  يأعط يّن إف»‘: حيث قال فيه النبّي  حنني،

، «فهملّ أوأت ن أجربهمأأردت  يّن إو ،ة ومصيبةحديث عهد بجاهليّ  قريشاً  إنّ »‘: وقوله

 رصف النظر عن ربط واقعة حنني بآية الصدقات.ب

إّن االستدالل  بمفهوم املؤّلفة قلوهبم الوارد يف الكتاب والسنّة عىل تأسيس أصل  والنتيجة

، غري  قوّي، لكنّه يفتح الباب عىل فكرة تأليف القلوب من حيث املبدأ، كيّل وعام تأليفي أدياين

ممارسة هذا التأليف حيث ال يعارض كتابًا وال سنّة،  ويعطي الدولة أو األّمة اإلسالمّية سلطة

، ففي كّل حالة ال نجد نّصًا يمنع من تأليف قلوب لنا يف موضوع بحثنا وهذا املقدار مفيد  جداً 

غري املسلمني باملعنى العام للتأليف ـ بعد التحّرر من خصوصّية فكرة اجلهاد أو ضعف 

ألّمة اإلسالميّة بإمكاهنا حتقيق هذا التأليف، بل كأهّنا املسلمني ـ فإّن الدولة اإلسالمّية أو ا

 .ةجّيد ه النتيجةوهذمدعّوة له إىل حّد ختصيص بعض أموال اخلزينة لذلك، 

 ، يف اإلسالم واملسيحّيةدقة على اآلخر الديينالصو املعروف احلّث أو الرتخيص يفنصوص ثانيًا: 

نوع من املقاربة العقالنّية، وذلك أّنه إذا ثبت  الفكرة التي نريد أن نستعني هبا هنا قائمة عىل

بل وترخيصًا يف الصدقة واإلحسان املالينّي  ،يف النصوص الدينّية أّن هناك حثًا أو دعوةً 
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 .عىل اآلخر الديني، فهذا يعني نوعًا من التوجيه نحو تأليف القلوببل كّل معروف،  ،وأمثاهلام

ن إليه،  وذلك أّن من املالزمات العادية القائمة مالزمة املحبّة واملوّدة بني املحِسن واملحس 

عروف معهم هو داع  عادًة ّن الداعي لإلحسان لآلخرين والتصّدق عليهم وفعل املأوهذا يعني 

 بلت القلوب عىل حّب ج  »: ة يف قلوهبم جتاهه، وقد ورد يف احلديث النبوّي لفة واملحبّ لزرع األ

، ×عن أيب عبد اهلل، ويف مرسل عيل بن حديد، «من أحسن إليها وبغض من أساء إليها

 .«هبا من ينفعها وبغض من أرّض  بلت القلوب عىل حّب ج  »قال: 

ومسألة الرّب واملعروف جتاه من ال يعتدي عىل املسلمني ثابتة يف القرآن الكريم والسنّة 

حّق من مل يعتد علينا، الرشيفة، كام قلنا من قبل، فاهلل مل ينهنا عن اإلحسان والقسط والرّب يف 

وقد سبق أن رشحنا النصوص التي تدّل عىل اإلحسان لآلخرين مطلقًا برصف النظر عن 

 انتامئهم الديني، وهي تنفع هنا كذلك.

اَم ُنطِْعُمُكْم ﴿بل جاء يف اآلية الكريمة:  َوُيْطِعُموَن الطََّعاَم َعىَل ُحبهِه ِمْسكِينًا َوَيتِياًم َوَأِسًْيا إِنَّ

(. فهي واضحة يف الرتغيب واملدح 9ـ  8)اإلنسان:  ﴾ْجِه اَّللَِّ اَل ُنِريُد ِمنُْكْم َجَزاًء َواَل ُشُكوًرالِوَ 

بل األسري يفرتض أن يكون حماربًا إلطعام األسري، والذي هو عادًة من غري املسلمني، 

عن أّن للمسلمني قبل أرسه، لكنّه صار يف موضع حاجة وعجز عن حماربتهم، بام قد يكشف 

متامًا احلريّب أيضًا يف مواضع احلاجة وعدم إعانته عىل حماربة املسلمني يستحسن الصدقة عليه، 

 كشيوخهم وضعفائهم وأطفاهلم.

ـ خاّصة بقرينة أسباب النزول الواردة فيها ـ عىل األسري املسلم يف حال حرب  اآلية ومحل  

يف املسكني واليتيم واألسري يعّزز أّن املسلمني مع بعضهم، يف غاية الصعوبة، وهذا التنكري 

النّص القرآين مل يباِل إطالقًا يف نصوص الصدقات واإلنفاق والقرض احلسن وغري ذلك 

بخاصية املدفوع إليهم الصدقات والعطايا واإلحسان من حيث االنتامء، وأّن هذه الفكرة 

 .ثبت حكاًم كلّيًا أبدّياً جاءت يف بعض النصوص احلديثّية التي حّققنا يف حمّله أهّنا ال ت  
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سان حفعل اخلري واإلمطلق ليف قلبه أو دفع املال لغري املسلم، هبدف معونته أو تأكرة فو

معه، وردت يف العديد من النصوص احلديثّية، وهي تساعد هنا ولو بنحو التأييد يف دفع 

لنصوص القرآنيّة يف بل اسلم للمعونة والرفق واملحّبة، املسلمني بعض أمواهلم حتى لغري امل

مصارف الزكاة والفيء والغنائم ومطلق اإلنفاق احلسن، ليس فيها إشارة لالنتامء الديني 

 للمرصوف عليهم.

 ،الواردة يف احلّث عىل الصدقة بام يشمل اآلخر الدينيوأشْي هنا لبعض النصوص 

 وأبرزها:

وقد ذكر ابن أيب شيبة ، «هاكلّ قوا عىل أهل األديان تصدّ »احلديث النبوّي: احلديث األّول: 

قوا ال تصدّ »ـ: م  اهلل عليه وسلّ صىّل ـ قال رسول اهلل  :قال ،جبري جعفر عن سعيد بنبالسند إىل 

 وما تفعلوا من خري  ﴿ :إىل قوله ﴾..ليس عليك هداهم﴿فأنزل اهلل تعاىل: ، «إال عىل أهل دينكم

 .«قوا عىل أهل األديانتصدّ »: ـ مه وسلّ  اهلل عليصىّل ـ اهلل  قال رسول :قال .﴾إليكم يوّف 

 وهذا احلديث رغم عدم صّحته سندّيًا، لكنّه ييش بالفكرة التي نريدها هنا.

ال أعرفه  أطعم سائالً : ×قال: قلت أليب عبد اهلل خرب سدير الصْييف،ثاين: الاحلديث 

يقول: وقولوا  وجّل   عزّ اهلل إنّ  ،ال تعرفه بوالية وال عداوة للحّق  أعط من ،نعم»؟ فقال: مسلامً 

 أو دعا إىل يش من احلّق  ءطعم من نصب ليشوال ت  ، للناس حسناً 
 
وقد رواه  .«من الباطل ء

 .العيايش عن حريز عن برير

فهذا احلديث واضح يف أّن املحذور الذي يتوّقف عنده اإلمام الصادق هو معاداة احلّق أو 

واإلسالم، وهو هبذا حيّث عىل اإلطعام للسائلني دون  الرتويج للباطل، وليس هو قضّية اإليامن
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املشهور بني العلامء، لكنّني أذكرها لالعتضاد والتقوية منضّمًة إىل بعضها صحيح السند عىل 

 العمومات واملطلقات وأدّلة فعل اإلحسان، ومقوّيًة أيضًا للخرب الصحيح الوارد.
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 نظر يف انتامئهم الديني.

وهو  ،تقد رّش  يف ليلة   ×قال: خرج أبو عبد اهلل ، بن خنيسمعىّل خرب  احلديث الثالث:

، «علينا بسم اهلل اللهم ردّ »فقال:  ء،فإذا هو قد سقط منه يش ،بعتهتّ اف ،ساعدة ة بنيلّ يريد ظ  

التمس »فقال يل:  ،جعلت فداك ،قلت: نعم ،«؟معىّل »مت عليه، قال: فقال: فسلّ  هفأتيت :قال

 من يش بيدك فام وجدت
 
 ،فإذا أنا بخبز منترش كثري فجعلت أدفع إليه ما وجدت ،«فادفعه إيلّ  ء

أنا  ،ال»فقال:  .فقلت: جعلت فداك أمحله عىل رأيس ،فإذا أنا بجراب أعجز عن محله من خبز

 فجعل يدّس  ،نيام فإذا نحن بقوم   ،ة بني ساعدةقال: فأتينا ظلّ  ،«معي كن امضِ منك ول أوىل به

 الرغيف والرغيفني حتى أتى عىل آخرهم ثم انرصفنا، فقلت: جعلت فداك يعرف هؤالء

 خيلق شيئاً  مل ىلاهلل تبارك وتعا إنّ ـ ة هي امللح والدقّ  ـ ةقَّ لو عرفوه لواسيناهم بالد  »فقال:  ؟احلّق 

وضعه يف يد  ءبيش قوكان أيب إذا تصدّ  ،يليها بنفسه الرّب  فإنّ  ،ازن خيزنه إال الصدقةإال وله خ

صدقة الليل تطفي غضب الرب  ه يف يد السائل، إنّ ثم ردّ  ،هله وشمّ ه منه فقبّ ثم ارتدّ  ،السائل

عيسى بن  تثمر املال وتزيد يف العمر، إنّ  وصدقة النهار ،ن احلسابومتحو الذنب العظيم وهتوّ 

ني: يا فقال له بعض احلواريّ  ،من قوته يف املاء بقرص   عىل شاطئ البحر رمى ملا أن مرّ  ×يممر

تأكله من  ة  ام هو من قوتك؟ قال: فقال: فعلت هذا لدابّ روح اهلل وكلمته، مل فعلت هذا وإنّ 

 .«دواب املاء وثوابه عند اهلل عظيم

من غري الشيعة ـ هو املقطع األخري  وشاهدنا يف هذا احلديث ـ رغم أّن مورده هم املسلمون

منه، فإّن اإلمام استشهد حل سن ما فعله بال بحث  عن انتامئهم يف رشط صدقته بذلك، بام فعله 

، ومن الواضح أّن هذا االستشهاد يريد أن يقول بأّن الصدقة وفعل ×عيسى بن مريم

 وا غري منتمني لنا.املعروف حتى مع احليوانات هو أمر  حممود، فكيف مع البرش ولو كان

أهل السواد  إنّ : ×قال: قلت أليب عبد اهلل ،عمرو بن أِّب نرصاحلديث الرابع: خرب 

 .«نعم»فقال:  ؟ق عليهمفنتصدّ  ،واملجوس يقتحمون علينا وفيهم اليهود والنصارى

، لكّن الرواية حتتمل أّن فهي تفيد شمول الرتغيب يف الصدقة لغري املسلم من غري املحاربني
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السائل يعرف أّن بني املقتحمني من هو غري مسلم وهو يعيّنه ويعرفه جيدًا، كام حتتمل أّن هذه 

راجعة ألهل السواد، فكأّنه يقول: إّن أهل السواد الذين فيهم املسلم  ،اجلملة: )وفيهم اليهود(

ل كون فاإلمام أمره باإلعطاء الحتامفال نعرف املقتحم مسلاًم أو ال، وغريه يقتحمون علينا، 

املعطى مسلاًم ما دمنا ال نعرف، لكن لو فرض ذلك كان بإمكان اإلمام أن يطلب منه سؤاهلم 

 .عن دينهم، ما مل يكن هناك حمذور يف ذلك

كان يقول: × اً عليّ  أنّ  ،’عن جعفر عن أبيه ،إسحاق بن عامرخرب  احلديث اْلامس:

قوا وتصدّ  ،عىل املسلمني الإككم س  من ن   ءقوا بيشوال تصدّ  ،تكمال أهل ملّ إال يذبح نسككم »

 .«ةبام سواه غري الزكاة عىل أهل الذمّ 

 فإهّنا تفتح طريق الصدقات يف غري الزكاة والذبيحة.

فمررنا  ،ة واملدينةبني مكّ  ×قال : كنت مع أيب عبد اهلل ،فصادِ مُ احلديث السادس: خرب 

فإين أخاف أن يكون  ،ىل هذا الرجلل بنا إمِ »فقال:  ،وقد ألقى بنفسه يف أصل شجرة عىل رجل  

فقال:  «أعطشان أنت؟»: فسأله ،اسني طويل الشعرر  فملنا فإذا رجل من الف  ، «قد أصابه عطش

فقلت: هذا  ،فنزلت وسقيته، ثم ركبت ورسنا ،«نزل يا مصادف فاسقها»يل:  نعم. فقال

 .«الإذا كانوا يف مثل هذا احل ،نعم»عىل نرصاين؟ فقال:  قفتتصدّ  ،نرصاينّ 

وهي تدّل عىل التصّدق عىل غري املسلم يف حال حاجته، رغم أّن غريها من الروايات يعطي 

غريها، ويقّدم  منطوق  ـ لو كان هلا مفهوم ـ هذه الرواية  ما هو أوسع من ذلك، فيعارض مفهوم  

طالق لعدم احتامله التخصيص بمثل هذه احلال، فيكون هو املوافق إل ؛منطوق غريها عليها

 لكتاب الكريم.ا

اهلل تبارك  إنّ »قال:  ،×عن أيب جعفر يس بن عبد امللك،رُضَ صحيحة احلديث السابع: 

ه اهلل يوم ال أظلّ  ،أو غريها ى من هبيمة  حرّ  ومن سقى كبداً ، ىإبراد الكبد احلرّ  وتعاىل حيّب 

، «كبد رطبة»بتعبري وأحيانًا . ومثل هذا اخلرب ورد يف بعض مصادر أهل السنّة، «هإال ظلُّ  ظّل 
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 .، بسند صحيح‘مروّيًا عن النبي

سن معونة كل كبد  حّرى ولو كانت لبهيمة، بام يشمل خمتلف طوائف  فهذا اخلرب يدّل عىل ح 

الناس وأدياهنم ومذاهبهم، إال إذا قيل بأّنه خاّص بحاالت الرضورة، ال بمطلق الصدقة 

 واملعونة، وال بأس فهو أيضًا نافع هنا.

أِّب َييى ثّمة رواية تواجه كّل هذا النمط من الروايات والعمومات، وهي مرسل  ولكن

 ،ةوجبت له اجلنّ  من أشبع مؤمناً »قال:  ،×عن أيب عبد اهلل بعض أصحابنا، الواسطي، عن

 .«كان أو كافراً  وم، مؤمناً جوفه من الزقّ  عىل اهلل أن يمأل اً كان حقّ  أشبع كافراً  ومن

ي حيتمل أكثرها احلمل عىل تأو ال ةد بتلك الروايات الظاهرمطلقة، فتقيَّ  وربام يقال بأهّنا

، أو يقال بأهّنا غريبة لو ا خذ بإطالقها ومهجورة ومعرض عنها يف أو مطلق غري املحارب الذّمي

الفقه اإلسالمّي فضاًل عن ضعفها السندي، بل إطالقها لو تّم اإلرصار عليه معاِرض للقرآن 

وال ختتّص هي باإلشباع، بل هذا التعبري كنائي  . والقسط مع غري املعتدينيف الرتخيص بالربّ 

عن مطلق املعونة املعتّد هبا، فيفهم العرف معارضتها للكتاب الكريم فت رتك، وقد أملح هلذه 

معونته يف كفره أو  ه محلها عىلوضل الوجأف. فد عيل الطباطبائياملعارضة مع القرآن السيّ 

 افر احلريب املعتدي.عىل الك امحله

الصدقة واإلطعام واإلنفاق استحباب إطالقات وخصوصات أّن  ونستخلص من هذا كّله

اخلرّي عىل اآلخرين من املسلمني وغريهم، ال يستثنى منه سوى الكافر احلريب، ونعني به املتلبّس 

ن الصدقة ، وال نجد وجهًا حلرص جرياوالعدوان عليهم بمحاربة املسلمني عرفًا وعقالئّياً 

فضل هو التعبري ّن األأ، بل نرى كام فعل العديد من الفقهاء ،املندوبة يف خصوص الذّمي
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، لكي يشمل كّل من ال يكون هناك بالكافر غري احلريب، كام اختاره بعض الفقهاء اآلخرين

تلبّس بل عندي مطلق الذي مل ي ،يحماربة بينه وبني املسلمني مثل املعاهد واملستأمن والذمّ 

جتوز الصدقة املندوبة »باحلرب، وربام هذا هو مقصود السيد حمّمد حسني فضل اهلل يف قوله: 

 ، فيكون تعبريه هو األصّح.«سلمنيوعىل الكافر غري املحارب لإلسالم واملعىل الغني.. 

يه ف»يقول ابن حجر: . «مح  رْ ال ي  )الناس( م ح  رْ من ال ي  » :النبوّي  وقد ورد يف احلديث

منها وغري  فيدخل املؤمن والكافر والبهائم اململوك ،عىل استعامل الرمحة جلميع اخللق احلّض 

 يطعام والسقي والتخفيف يف احلمل وترك التعدّ ويدخل يف الرمحة التعاهد باإل .اململوك

حسان نوع من اإل من ال يرحم غريه بأّي  :حيتمل أن يكون املعنى :وقال ابن أيب مجرة .بالرضب

 .«له الثواب حيصل ال

فنحن نجد الكثري من  هذا عىل مستوى النّص اإلسالمي، أّما لو أخذنا النّص املسيحي

النصوص التي حتّث عىل الصدقة وفعل اخلري والعطاء واإلحسان بال تعيني بخاصية االشرتاك 

اعدة الذهبّية اعدة العدل والقيف الدين، وقد حتّدثنا عن بعض العّينات سابقًا عند الكالم عن ق

َك لَ أَ ْن َس مَ »وهي قول املسيح: إضافيّة، لكن أكتفي هنا بعّينة  الرّب واإلحسان، فراجع.وقاعدة 

هُ أَ  نْ مَ َفَأْعطِِه وَ  َض ِمنَْك َفاَل َتُردَّ ، وهو نّص مطلق ال يتعامل مع ديانة السائل «َراَد َأْن َيْقرَتِ

 واملقرِتض.

ًة أخرى إىل أصل االستدالل والعبور من هذا احلكم املستنتج إذا أثبتنا هذه النتيجة نرجع مرّ 

وهو استدالل لطيف لكنّه حيتمل احتامالت  هنا إىل فكرة تأليف القلوب، عرب املالزمة العرفّية،

ا خر يف منطلقات الرشيعة من وراء حّثها عىل الصدقة املوّجهة لغري املسلم، مثل تربية نفوس 

لقلب جتاه معاناة وحاجات اآلخرين غري املعتدين، ال تأليف قلوب املسلمني أنفسهم عىل رّقة ا
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 اآلخرين غري املعتدين للمسلمني.

فهذا الترشيع بإطالقاته ونصوصه اخلاّصة، ينفع يف تأسيس أصل تأليف قلوب غري 

املسلمني بحيث تصبح هذه القلوب قريبًة تأنس باملسلمني، أو يف دفع قلوب املسلمني لكي 

ًة يف التعامل مع اآلخرين من غري املسلمني ما مل يتوّرطوا بعدوان  أو خيانة، وعىل تكون إنسانيّ 

احلالتني معًا فإّن النتيجة يمكنها أن تنفعنا هنا يف تأسيس نوع  من تأليف القلوب عرب أّي من 

الطرفني، وتربية النفوس عىل مساعدة اآلخرين وإعانتهم والوقوف إىل جانبهم دون إحساس 

 نرص االنتامئي يمكنه أن حيول دون ذلك.بأّن الع

كغريه، فهذا ما دّلت  املؤمن فالفكرة املستنتجة من جمموع هذه األدّلة السابقة ال جتعل

بني  أن ال تضع حاجزاً ـ  ؤمنعن غري املاملؤمن متييز ـ بعد مبدأ النصوص عىل عكسه، بل تريد 

 .اً اإلنسايّن موجودالبعد العطاء ون يبقى التواصل والعون واملساعدة وأوغريه، بل املؤمن 

 الواردة يف نصوص الكتاب والسنّة ستوحيه من هذه الرتكيبة الترشيعّيةستنتجه وأهذا ما أ

أو ، ومن ثّم ففي كّل مورد  ال يكون هناك منع رشعي عن تويّل غري املسلم والكتاب املقّدس

لسياسّية العاّمة، فإّن مثل هذه منصبًا أو ممارسًة ما يف احلياة االجتامعّية واغري املسيحي 

 ـ أو غري املسيحيّنيـ مع غري املسلمني النصوص تعطينا توجيهًا كليًّا يف هنج التعامل اإلنساين 

منصوص من قبل  رباءة، بل سيكون معي توجيه  الصالة أولن أعود فقط أنا و .من غري املعتدين

، وقد ورد اآلخر الدينيوالعطاء جتاه واإلحسان والرمحة الرشيعة يف املعروف واخلري والصدقة 

كّل »: عند السنّة والشيعة، واملستفيض املروّي من طرق الفريقني صحيحالنبوّي اليف احلديث 

ة عىل الرتخيص أو احلّث عىل الصدقة ، وهذا يعني أّن النصوص الدالّ «معروف صدقة
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ها لكّل ما هو خارج إطار يكون هذا احلديث الصحيح موجبًا لتوسعت آلخر الدينياملندوبة ل

األمور املاليّة، بل هذه األحاديث هنا تكّرس وجود إطالق يف نصوص الصدقة يف الكتاب 

 .اآلخر الدينيوالسنّة بحيث تشمل 

 الوالء والرباءأو مفهوم  مبدأ الكراهّيةاحملور الثاني: فرضّية 

 ما خرج بالدليل ـ هي الشّدة الاملسلم ـ إيف التعامل مع غري  ّن القاعدةالفرضّية تعترب أهذه 

ليف قلوب تأ واحلّدة والغلظة وعدم املوّدة أو لني القلوب، ومن ثّم فال معنى للحديث عن

م أو العكس، وهبذا تصبح قاعدة تأليف القلوب وتقارهبا منعدمة من املسلمني جتاه غريه

 ساسها وجذورها.أ

قها طبّ وانترص هلذه الفكرة  ويشتهر هذا االجتاه اليوم بنسبته للمذهب السلفي الذي

ة سلفّية ّن هذه الفكرة ليست ذات هويّ لكّن العديد من الباحثني يعترب أ ليها،إرسها ودعا اوم

ؤمن هبا خمتلف الطوائف واملذاهب تبل هي ذات هوّية دينّية عاّمة  ،مةلباملعنى املذهبي للك

 هل السنّة.أوساط أاإلسالمّية، خاّصة يف 

إىل فكرة أكثر ـ  يظهر من الذين بحثوها امبل وك ـ ّملأالتحليل والتوترجع هذه الفكرة ب

إذ ينترص الكثري من فقهاء املسلمني هلذه ترّبي، الوهي فكرة الوالء والرباء أو التويّل و ،عمقاً 

ومها  ،الن عن بعضهامصّن الدين له وجهان ال ينفأالفكرة خاّصة السلفّية اليوم، ويعتربون 

ّن الوالء من دون الرباء ال معنى له، والعكس أالوالء والرباء، و :وجهان لعملة واحدة

 صحيح.

كان، ومن  صنف   فمن كان مؤمنًا وجبت مواالته من أّي »يقول الشيخ ابن تيمية احلّراين: 

 .«صنف كان كان كافرًا وجبت معاداته من أّي 

رص احلديث، بمعنى وقد أغفل العديد من الباحثني املسلمني معاجلة هذا املوضوع يف الع

أَّّنم مل يولوا الكثْي من األمهّية لتأثْي هذه الفكرة عىل شبكة العالقات بني األديان وعىل سلوك 

دون أن نحكم مسبقًا عىل املوضوع، ففكرة الوالء والرباء بمفهومها  تيارات العنف الديني،
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جزء من هوّية  اربًة أهّن معتالواسع الذي دعت إليه بعض التّيارات الدينية يف القرن العرشين، 

يف العرص واالنعزايل يمكن أن نعتربها واحدة من أهّم أسس التفكري العنفي اإليامن نفسه، 

احلديث، ومن أهّم أركان تأصيل الصدام بني احلضارات واألديان واملذاهب، ومن ثّم 

يل البنيات فالدارسون للعقل اإلسالمي والعريب يلزمهم أن يدرسوا هذه الفكرة بتمّعن؛ لتحل

 التحتّية هلذا املفهوم مهام كان املوقف منه سلبًا أو إجيابًا.

وهذه الفكرة بعينها موجودة يف الفكر الشيعي، لكن غالباً ما يتّم تداول هذه الفكرة يف 

رح يف سياق العالقة بني طالوسط اإلمامي يف سياق العالقة بني املذاهب اإلسالمّية، وقلياًل ما تُ 

بينام الترّبي هو الترّبي من أعداء  ،هل البيت النبوّي أالسيام  لتويّل هو تويّل احلّق فا الديانات،

 خاّصة أعداء أهل البيت النبوّي. ،الدين

وهلذا ال نجد يف الفقه الشيعي كثريًا البحث حول أّن الترّبي هل هو رشط يف اإلسالم أو 

ط يف اإلسالم، ويوجد كالم يف كونه اإليامن أو ال؟ بل يكاد يكون املعروف بينهم أّنه ليس برش

 .عاصيًا فقط

يف املقابل، نجد تركيزًا عىل فكرة الرباءة من األعداء املذهبينّي، إىل حّد اعتبار ذلك أساسًا يف 

اهلوّية االنتامئيّة للتشيّع أحيانًا، حتى أّن بعض التيارات اإلمامّية املعارصة دعت ألسبوع الرباءة 

بحيث يلزمون أنفسهم اللعن  ،ةة املداراتيّ التقيّ رافضة فكرة  ،كّل عامألّول اربيع من  التاسع يف

عن اهّتام عائشة  فضالً  ،لرموز السنّة يف املأل العام وعىل شبكات التواصل االجتامعي

 .بالفاحشة

وهو من كبار علامء الشيعة، واملشهور بشيخ  هـ(،1339فتح اَّلل اإلصفهاين )قد كان و

ئل قبل أكثر من قرن  من الزمان، عن أّن بعض أهل السنّة يقتلون ويعتدون عىل  الرشيعة، س 

بعض الشيعة يف بعض مناطق آسيا الوسطى ونحوها، وأّن حّجتهم يف ذلك هو هنج السباب 

والشتائم واللعن الذي يتخذه بعض اخلطباء، وطالب  السائل  أن تتخذ احلوزة العلميّة 

اب شيخ الرشيعة اإلصفهاين بجواب  من حوايل ومراجعها موقفًا ممّن يفعل ذلك، فأج

صفحتني، وقد ن رش السؤال واجلواب يف حينه يف جمّلة دّرة النجف، وكان حاصل جوابه أن قام 
                                              

؛ والعالمة احليل، قواعد 186ـ  185: 4( انظر ـ عىل سبيل املثال ـ: املحّقق احليل، رشائع اإلسالم 1)

 .575، 298: 3األحكام 



  

 بتقسيم الشيعة إىل أربعة أقسام، وهم:

حسب تعبريه، وهم الذين يقّدمون عليًا عىل غريه، ويرونه األحّق  ـ الشيعة التفضيلّية، 1

 كنّهم ال يتكّلمون يف اآلخرين من اخللفاء الثالثة وال غريهم بيشء.باخلالفة، ول

بحسب تعبريه أيضًا، وهم الذين ـ إضافًة إىل تشيّع التفضيل ـ يقومون  ـ الشيعة الترّبائّية، 2

 بالترّبي من اخللفاء الثالثة األوائل، ويقطعون الصلة هبم، ويرفضوهنم متامًا.

ه أيضًا، وهم الذين ـ إضافًة إىل التفضيل والترّبي ـ بحسب تعبري ـ الشيعة السبّية، 3

 يامرسون فعل السّب والشتم واإلهانة بحّق رموز السنّة.

بحسب تعبريه أيضًا، وهم الذين حيملون عقائد يرفعون هبا أهل البيت  ـ غالة الشيعة، 4

 عن حّد العبودّية هلل تعاىل ونحو ذلك.

حيكم عىل هذه التوّجهات األربعة عند الشيعة حكاًم وقد نّدد شيخ الرشيعة اإلصفهاين بمن 

موّحدًا، أو يتهم بعضهم بجرم البعض اآلخر، أو ييسء الترّصف مع بعضهم بسبب فعل فريق  

 .آخر منهم، داعيًا إىل التمييز بني االجتاهات الشيعيّة

يقف يف  خرآ يت التعليق، فإّن مفهوماً أف يوظر عن مفهوم الوالء والرباء وسالنوبرصف 

ة جتاه غري املسلمني أم من سواء من السلفيّ  ،صارهيتداوله أنالتفسري الذي بمقابل هذا املفهوم 

الرفق اه سائر املذاهب، وهو مفهوم املداراة وهل البيت أو جتأبعض الشيعة جتاه خصوم 

ن يّننا يف التفسري السائد لفكرة الرباءة نجد أنفسنا مضطرّ والقول احلسن وغري ذلك، فكأ

ي أو الرباءة من جهة ومفهوم املداراة أو الرفق أو التقّية مفهوم التربّ  :لتحليل مفهومني متقابلني

 ببعض أنواعها من جهة أخرى.

ّية حال، فبحثنا هنا يف العالقة بني األديان وليس بني املذاهب اإلسالمّية، فهذا له أوعىل 

ليه فكرة القطيعة والشّدة والرباءة سنجد بنى عردنا النظر يف املستند الذي ت  أحمّل آخر، ولو 

ف عندها ثم نتوقّ  ،وسوف نعرض أهّم األدّلة بإجياز ،مستندات من الكتاب والسنّة وأمثاهلام

 ونتأّمل.

                                              
موسى نجفي، حوزه نجف وفلسفه ( انظر نّص السؤال واجلواب باللغة الفارسّية يف كتاب: الدكتور 1)

 ، نقاًل عن جمّلة دّرة النجف.370ـ  367جتّدد در ايران: 



  

 املوّدةاملواالة وأّواًل: النصوص القرآنية يف الرباءة ونفي 

نا هو النصوص القرآنية صل الرباءة ونفي املوّدة هأليها القائلون بّلة التي يستند إأهّم األد

 هي: ،وعاتمجمة مبارشة عىل هذا املوضوع، وأبرزها يمكن جعله ضمن الدالّ 

 ، عرض االستدالل ووقفات تأّملّيةوالترّبي نصوص الرباءة :اجملموعة األوىل

 وهذه النصوص هي:

كنَِي َولَْو َكاُنوا ُأويِل ُقْرَبى َما َكاَن لِلنَّبِيه َوالَِّذيَن َآَمنُوا َأْن َيْستَْغِفُروا لِ ﴿قوله تعاىل:  ـ 1 ْلُمْْشِ

ِحيِم َوَما َكاَن اْستِْغَفاُر إِْبَراِهيَم أِلَبِيِه إاِلَّ َعْن مَ  ُْم َأْصَحاُب اجْلَ ْم َأَّنَّ َ هَلُ ْوِعَدةٍ َوَعَدَها ِمْن َبْعِد َما َتبنَيَّ

أَ  ُه َعُدوٌّ َّللَِِّ َترَبَّ َ َلُه َأنَّ اُه َفَلامَّ َتبنَيَّ اٌه َحلِيمٌ  إِيَّ  (.114ـ  113)التوبة:  ﴾ِمنُْه إِنَّ إِْبَراِهيَم أَلَوَّ

اَم ُهَو إِلٌَه ..﴿ِقوله سبحانه:  ـ 2 ًة ُأْخَرى ُقْل اَل َأْشَهُد ُقْل إِنَّ َأئِنَُّكْم َلَتْشَهُدوَن َأنَّ َمَع اَّللَِّ َآهِلَ

ُكونَ  َّا ُتْْشِ نِي َبِريٌء مِم  (.54، وهود: 78األنعام:  :وانظر؛ 19)األنعام:  ﴾َواِحٌد َوإِنَّ

كنَِي ﴿قال تعاىل:  ـ 3 جه اأْلَْكرَبِ َأنَّ اَّللََّ َبِريٌء ِمَن امْلُْْشِ َوَأَذاٌن ِمَن اَّللَِّ َوَرُسولِِه إىَِل النَّاِس َيْوَم احْلَ

ِ الَِّذيَن َكَفُروا َوَرُسوُلُه َفإِْن ُتْبُتْم َفُهَو َخْْيٌ لَُكْم َوإِْن َتَولَّْيُتْم َفاْعَلُموا َأنَّكُ  ْم َغْْيُ ُمْعِجِزي اَّللَِّ َوَبْشه

 (.3)التوبة:  ﴾بَِعَذاٍب َألِيمٍ 

َّا َأْعَمُل َوَأَنا ﴿قوله تبارك وتعاىل:  ـ 4 ُبوَك َفُقْل يِل َعَميِل َوَلُكْم َعَمُلُكْم َأْنُتْم َبِريُئوَن مِم َوإِْن َكذَّ

َّا َتْعَمُلونَ   (.41)يونس:  ﴾َبِريٌء مِم

ِرُمونَ ﴿قوله عّز وجّل:  ـ 5 َّا جُتْ ْيُتُه َفَعيَلَّ إِْجَراِمي َوَأَنا َبِريٌء مِم اُه ُقْل إِِن اْفرَتَ  ﴾َأْم َيُقولُوَن اْفرَتَ

 (.35)هود: 

َّا َتْعُبُدونَ ﴿قوله عّز من قائل:  ـ 6 نِي َبَراٌء مِم )الزخرف:  ﴾َوإِْذ َقاَل إِْبَراِهيُم أِلَبِيِه َوَقْوِمِه إِنَّ

26). 

َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسنٌَة يِف إِْبَراِهيَم َوالَِّذيَن َمَعُه إِْذ َقاُلوا لَِقْوِمِهْم إِنَّا ﴿قوله سبحانه:  ـ 7

َّا َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اَّللَِّ َكَفْرَنا بُِكْم َوَبَدا َبْينَنَا َوَبيْنَُكُم الَْعَداَوُة َواْلبَ  اُء َأَبًدا َحتَّى ْغَض ُبَرَآُء ِمنُْكْم َومِم

نَا ُتْؤِمنُوا بِاَّللَِّ َوْحَدُه إاِلَّ َقْوَل إِْبَراِهيَم أِلَبِيِه أَلَْستَْغِفَرنَّ َلَك َوَما َأْملُِك لََك ِمَن اَّللَِّ مِ  ٍء َربَّ ْن يَشْ

ْلنَا َوإَِليَْك َأَنْبنَا َوإَِليَْك املَِْصْيُ   (.4)املمتحنة:  ﴾َعَليَْك َتَوكَّ

 عة من النصوص تؤّكد عىل مفهومني:فهذه املجمو



  

 املفهوم األّول: الترّبي من أعامل غْي املسلمني.

 املفهوم الثاين: الترّبي من غْي املسلمني أنفسهم.

وتستنتج هذه اآليات من هذين املفهومني نتائج من نوع عدم االستغفار هلم كام يظهر من 

ترّبي، ومن نوع بدو العداوة والبغضاء بني اآلية األوىل بربطها بني مفهوم االستغفار ومفهوم ال

املسلمني وغريهم حتى يؤمن الطرف اآلخر باهلل وحده، فرتبط اآلية األخرية بني الرباءة 

وظهور املعاداة والبغضاء ناهيًة هذه املسرية باإليامن فقط، وهذا يؤّكد أّن األصل يف العالقة مع 

كفر به وعدم االستغفار له، وهذه بأمجعها هلا غري املسلم هو العداوة والبغضاء والرباءة وال

دالالت واضحة يف تأسيس نمط من العالقة بني املسلم وغري املسلم، رابطة املوقف كّله بعنوان 

الكفر وخاصية الرشك والكفر باهلل سبحانه ال غري، فال فرق فيها بني معاهد وحمارب وغري 

 .ذلك

 وهي: ،التوّقف قليالً معها بعض الوقفات يلزمنا ،ولكي ندرس هذه النصوص القرآنية

 الوقفة األوىل: يف التحليل اللغوي ملفهوم الرباءة

الرباءة تعني يف اللغة االنقطاع وخلوص اليشء من اليشء ومفارقته والتباعد عنه من األّول 

صه أو بعد االتصاف به. ومنه الرباءة من املرض، أي املعافاة والسالمة وابتعاد املرض عنه وختلّ 

منه. ومنه الرباءة من العيب والنقص، بمعنى السالمة منهام. وكذلك عندما يقولون: الرباءة 

ين والضامن، فهو يعني أّن الذّمة والعهدة خالية منهام. ومن هذا املعنى االسترباء من  من الدَّ

الص واحلمل وغري ذلك مما تعّرض له الفقهاء، فإّنه بمعنى اخللّو منها واخل البول واملنّي 

واملفارقة. ومن هنا يأيت معنى طالق املبارأة، أي يفارق كّل طرف اآلخر، وهلذا اشرتطوا فيه 

املفارقة من الطرفني وترك كّل واحد منهام اآلخر وكراهته له، ويقال: ترّبأ الرجل من الرجل، 

 .أي تباعد منه وانقطعت الصلة بينهام، ومل يعرتف له بحّق عليه

                                              
 .150ـ  145( انظر: حمّمد بن سعيد القحطاين، الوالء والرباء يف اإلسالم: 1)

؛ 246، 236: 1؛ ومعجم مقاييس اللغة 271، 269: 15؛ وهتذيب اللغة 121( انظر: املفردات: 2)

؛ 275ـ  274: 10؛ واملحيط يف اللغة 111: 1هاية يف غريب احلديث ؛ والن289: 8والعني 

 .131: 1؛ وجممع البحرين 36: 1والصحاح 



  

الرباءة نوع من الفصل بني شيئني وحدوث الالاتصال بينهام سواء بعد  وهبذا نستنتج أنّ 

اتصال أم من دونه، فعندما أقول لك: تربأ من عمرو، فهذا يعني رضورة أن يكون هناك فصل 

بينك وبينه، أّما جهة هذا الفصل فالبد فيها من مالحظة املناسبات واحليثّيات، فقد تقع بمعنى 

ادثته وصلته مطلقًا، وقد تكون اجلهة بمعنى إعالن أّنك ال صلة بينك عدم التكّلم معه وترك حم

وبينه، وقد تكون نوع من الفصل كالفصل بينك وبينه يف الفكر أو الدين أو غري ذلك، بمعنى 

 عدم االنتامء لفكره أو دينه.

ذ لو وهل أّن إطالق األمر بالترّبؤ يعطي الشموليّة هلذه كّلها أو ال؟ سيأيت احلديث عنه؛ إ

كان شاماًل فاملفرتض أّن نصوص الترّبي تدّل عىل حرمة مطلق أنواع التجارة مع غري املسلم أو 

حتى العالقة مع الزوجة غري املسلمة أو مع العبد واألمة غري املسلمني، أو حتى مطلق الكالم 

لرباءة، فهل معه، مع أّن الفقهاء ال يرون هذا كّله أو أغلبه بمن فيهم املنارصون بقّوة لفكرة ا

هذه خرجت بالتخصيص أو بالتخّصص واالنرصاف؟ وكيف يفهمها املعتقدون بفكرة الرباء؟ 

 سيأيت الكالم فيه إن شاء اهلل تعاىل.

وهبذا نكتشف أّن فكرة الترّبي تأيت عىل النقيض من فكرة التويّل التي ترجع للقرب 

قيل يف تفاسريها ال يبعد أن يكون  واالرتباط الوثيق بني شيئني، فهذا هو جامعها الكيّل. وما

من باب مصاديق املعنى احلقيقي للوالية، والذي هو الرتابط الوثيق والقرب الشديد، وفاقًا ملا 

 .أفاده السّيد عيل اخلامنئي

 الوقفة الثانية: يف مفهوم الترّبي من العمل والسلوك
رّبي من العمل نفسه، مثل اآليات إّن النصوص القرآنية التي مّرت معنا آنفًا بعضها يفيد الت

(، وهذه النصوص ال ي فرتض إقحامها يف موضوع بحثنا؛ ألّن القطيعة 6ـ  5ـ  4ـ  2رقم: )

بيننا وبني العمل اإلجرامي أو الرشكي أو الفاسد أو غري ذلك أقىص ما تعنيه ترك هذا العمل 

، بل القدر املتيّقن منه من قبلنا ورفضه ومواجهته عرب األمر باملعروف والنهي عن املنكر

القطيعة واالنفصال بيننا وبني هذا العمل، وهذا ال عالقة له بنسبتنا لصاحب هذا العمل يف 

غري عمله هذا، فأن أكون بريئًا من الرشك أو مما يرشك به اآلخرون هو أن ال ا رشك بنفيس وأن 

                                              
 .178ـ  167؛ )تفسري سوره برائت(: 100ـ  99( انظر: اخلامنئي، بيان قرآن )تفسري سوره جمادله(: 1)



  

من الرشك بذلك، فالرشك ا خلص التوحيد هلل، وأن ال أنسجم مع الرشك يف حيايت، فأنا بريء 

لو كان مرضًا فالربء منه هو التخّلص منه، والتخّلص من الرشك يف نفيس يكون بالتوحيد 

احلقيقي، وهذا ال عالقة به بفكرة العالقة بني املسلم وغري املسلم يف غري رشكه وكفره 

تعامل معه يف غري وإجرامه، متامًا كام ميّز الفقهاء بني التعامل مع احلاكم الظامل يف ظلمه وال

يه يف ظلمه والتعامل معه بام يكون غري يقوّ  ه أوي ظلم  زوا بني التعامل معه بام يقوّ ظلمه، وميّ 

 شاكلة عينها.الذلك، فاألمر هنا عىل 

بََعَك ِمَن ﴿ويشهد ملا نقول قوله تعاىل:  َوَأْنِذْر َعِشَْيَتَك اأْلَْقَربنَِي َواْخِفْض َجنَاَحَك ملَِِن اتَّ

َّا َتْعَمُلونَ املُْ  (، فإّننا لو أرجعنا 216ـ  214)الشعراء:  ﴾ْؤِمننَِي َفإِْن َعَصْوَك َفُقْل إيِنه َبِريٌء مِم

اجلملة الثالثة للمؤمنني يف اجلملة الثانية، فإّنه يدعوه للترّبي من أعامهلم التي تعرّب عن 

عوة للترّبي من املؤمنني؛ إذ العصيان، ومن الواضح أّن الدعوة للترّبي من أعامهلم ال تعني الد

ما من مؤمن إال وهو يعّص اهلل تعاىل إال من عصم اهلل، نعم لو أرجعنا اآلية الثالثة إىل اآلية 

 األوىل، خرجت هذه اآليات عن االستشهاد هبا لصاحلنا هنا متامًا.

ات هذا نعم لو أثبتنا أّن مطلق الصلة مع غري املسلم توجب تقوية كفره، فال بأس، لكّن إثب

األمر غري يسري أبدًا، بل كثريًا ما تكون الصلة موجبًة لتقوية اإلسالم أو أهّنا ال توجب شيئًا ال 

 سلبًا وال إجيابًا.

 برازاإلو عالنأشكال اإلترّبي والالوقفة الثالثة: بني 

 اتضح يف الوقفة األوىل عند حتليل املعنى اللغوي أّن الترّبي يعني االنقطاع والفصل، لكنّ 

هذا املفهوم يف نفسه وبرصف النظر عن القرائن احلاّفة بالنصوص القرآنّية هنا ال يعطي إعالن 

الرباءة يشء وإظهار الرباءة وإعالهنا يشء آخر، فأنت تترّبى من زيد الترّبي عىل نحو  مطلق؛ إذ 

 وتقطع صلتك به وتتخّلص منه وتتباعد عنه، فيصدق الرباءة، أو تفعل ذلك مع بغض له من

حيث فعله املنكر فيحصل ذلك أي الرباءة، لكن ليس من الرضوري لصدق الرباءة أن تعلن 

أو بسلوك معني جتاهه كالغلظة  خاّص  ذلك أمام الناس لزومًا، أو تعرّب عنه بقول  أو لسان  

؛ ألّن التويّل والترّبي مها يف األصل من أفعال القلوب إذا فرّسنامها باحلّب والشّدة معه

وهلذا ال يقول أحد برضورة أن نعلن بغضنا ـ بناًء عىل تفسري الرباءة بالبغض ـ كّل والبغض، 



  

يوم لنمرود وفرعون وهامان وقارون وغريهم من القائمة الطويلة كّل واحد  بالتفصيل 

وباسمه، فاألّمة ال تعيش الرباءة من هؤالء بمعنى اإلبراز، بل تعيشها بمعنى البغض املستكّن 

س عىل ما فعلوا، أو فقل البغض اإلمجايل مقابل البغض التفصييل، أو البغض الكامن يف النف

 العنواين مقابل البغض الشخّص.

ومل يقل أحد  من الفقهاء بحرمة عدم إبراز البغض هذا عليهم، كيف، وأعداء رسول اهلل من 

برازها، قريش وأمثاهلم نحن ننساهم يف كثري من األحيان وال نلتفت إلعالن الرباءة منهم وإ

وهم مصداق بارز ـ كأيب هلب وأيب جهل وأمثاهلم ـ لناصبي العداء لشخص الرسول صلوات 

اهلل عليه وعىل آله وسّلم، وال يقول فقيه  بحرمة فعلنا هذا وعدم إبرازنا. نعم لو مل تتحّقق 

من  الرباءة إال بإعالهنا أو بظهور آثارها لزمت، لكن ال من باب وجوب اإلعالن واإلبراز، بل

 باب الرباءة نفسها.

لو قلنا بأّن الرباءة قد أخذ يف تعريفها اإلعالن واإلبراز، أو قلنا بوجوب إعالهنا بل 

وإبرازها ولو مل يؤخذ ذلك يف تعريفها، إال أّن اإلبراز يمكن أن يتّم بكّل الطرق، فال حرص له 

حرص هبذه الطريقة أو تلك، بل ال ينكني أمر  للكافرين أو املرشبطريقة واحدة، فأن أبرز معادايت 

يمكن لشخص أن يربز معاداته عرب أسلوب فضحهم، وآخر عرب لعنهم، وثالث عرب التحريض 

عليهم، ورابع عرب إماتة مذهبهم وحماربة أصول تفكريهم وهكذا، فكّل هذا إذا انطلق من 

.  داعي الترّبي منهم وبغضهم صدق عليه عنوان الرباءة منهم حينئذ 

ّل الدليل عىل استحباب أو وجوب استخدام أسلوب خاّص يف إبراز الرباءة إذا د ،نعم

منهم كاللعن أو التجريح أو اإلهانة أو اهلجو أو نحو ذلك، كان الكالم يف الدليل، فإذا صّح 

ة إبداء براءتنا من الكافرين أو الظاملني، وإال أخذ به واعتربناه أسلوبًا عّينته الرشيعة لنا يف كيفيّ 

سلوبنا يف الرباءة أمر  نسبي خيتلف من شخص آلخر، وال حيّق لشخص أن يلزم اآلخرين فإّن أ

لكّن كالمنا  .، ومتايز منهجنا عن منهجهمبأسلوب خاّص، وإّنام املطلوب فيه هو القطيعة معهم

اآلن يف ربط املوضوع بأصل الترّبي والتويّل، فليالحظ جيدًا حتى ال ختتلط األمور علينا كام 

 ادة مع األسف.هي الع

ويف موقف اإلمام اخلميني من إعالن الرباءة من املرشكني كالم  طويل، من حيث كون  ،هذا

 ذلك فتوى أم حكاًم والئّيًا، وإن كان األرجح بنظري أّنه عنده حكم والئي له أصول ترشيعّية.



  

ي مفهوم إّن مفهوم الترّبي ال ي عطي عىل أبعد تقدير غري االنقطاع، وال يساو والنتيجة:

هـ( 728وقد كان الشيخ ابن تيمية احلراين ) الغلظة والشّدة والعنف واإلذالل وغري ذلك.

 ، وهذا يستدعي نسبّيًا كون الترّبي كذلك.اعترب أّن املواالة واملواّدة متعّلقان بالقلب

 ، يف القرآن والتوراة وسفر اليوبيلبيهوأ الوقفة الرابعة: يف قّصة إبراهيم
ال يظهر لنا من الكتاب املقّدس أّي يشء يتصل بعالقة إبراهيم بوالده وقومه ، ءقبل كّل يش

والذي  ،اليوبيالتاليوبيل أو من النوع الذي جاء يف القرآن الكريم، لكّن املوجود يف سفر 

سامهت يف إعادة تسليط الضوء عليه خمطوطات قمران املكتشفة أواسط القرن العرشين، 

ته مع والده وقّصته مع قومه والنجوم وتكسريه األصنام وغري ذلك، تشاهبات  كبرية يف قّص 

 دون أن نالحظ بوضوح وجود فكرة الوالء والرباء التي حتّدث عنها القرآن الكريم.

براهيم بأبيه االستناد لآلية األوىل هنا ولقّصة عالقة إّن نرى أ بالعودة اىل النّص القرآين،

ويمكننا طرح القّصة يف مواضعها يف القرآن الكريم، تفرض علينا مراقبة  ،اره لهفواستغ

 تصّورين هنا يف تفسري القّصة:

نبدأ ، ولبشكل  من األشكال بني قضّية االستغفار وقضّية الرباءة كأن نفكّ  التصّور األّول:

، ّنه جاء عقب معرفته بكونه مرشكاً أبراهيم ألبيه، حيث خيربنا القرآن ن الوعد الذي قّدمه إم

َ َتْعُبُد َما اَل َوا﴿ىل: قال تعا يًقا َنبِياا إِْذ َقاَل أِلَبِيِه َيا َأَبِت مِل ُه َكاَن ِصده ْذُكْر يِف الْكَِتاِب إِْبَراِهيَم إِنَّ

بِ  ْ َيْأتَِك َفاتَّ ْعنِي َأْهِدَك َيْسَمُع َواَل ُيْبرِصُ َواَل ُيْغنِي َعنَْك َشْيًئا َيا َأَبِت إيِنه َقْد َجاَءيِن ِمَن اْلِعْلِم َما مَل

مْحَِن َعِصياا َيا َأَبِت إيِنه َأَخا يَْطاَن َكاَن لِلرَّ ْيَطاَن إِنَّ الشَّ ا َيا َأَبِت اَل َتْعُبِد الشَّ اًطا َسِويا ُف َأْن رِصَ

تِي يَ  يَْطاِن َولِياا َقاَل َأَراِغٌب َأْنَت َعْن َآهِلَ مْحَِن َفتَُكوَن لِلشَّ َك َعَذاٌب ِمَن الرَّ ا إِْبَراِهيُم َلئِْن مَلْ َتنَْتِه َيَمسَّ

ُه َكاَن ِِّب َحِفياا نََّك َواْهُجْريِن َملِياا َقاَل َساَلٌم َعَليَْك َسأَْسَتْغِفُر َلَك َرِّبه إِنَّ ـ  41)مريم:  ﴾أَلَْرمُجَ

47.) 

َقْوِمِه َما َتْعُبُدوَن َقاُلوا َواْتُل َعَليِْهْم َنبَأَ إِْبَراِهيَم إِْذ َقاَل أِلَبِيِه وَ ﴿ويف موضع آخر يقول تعاىل: 

ا َعاكِِفنيَ  نَي َواْجَعْل يِل لَِساَن ِصْدٍق .. َنْعُبُد َأْصنَاًما َفنََظلُّ هَلَ احِلِ ْقنِي بِالصَّ َربه َهْب يِل ُحْكاًم َوَأحْلِ

ُه كَ  ِزيِن َيْوَم يِف اآْلَِخِريَن َواْجَعْلنِي ِمْن َوَرَثِة َجنَِّة النَِّعيِم َواْغِفْر أِلَِِّب إِنَّ الهنَي َواَل َُّتْ اَن ِمَن الضَّ

                                              
 .183 :1( انظر: ابن تيمية، اقتضاء الرصاط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم 1)



  

 (.87ـ  69)الشعراء:  ﴾ُيْبَعُثونَ 

م أّنه مرشك وليس بمسلم، ّن إبراهيم وعده باالستغفار رغم كونه يعلاآليات تفيد أهذه 

ل ر كان قباّن االستغفأ منه، وأّنه مّلا علم بأّنه عدّو هلل تربّ أية األوىل من اآليات هنا تفيد فيام اآل

ك بام هو مرشك، بل ية ليس الترّبي من املرشذلك، وهذا يؤّكد أّن الترّبي الذي حتّدثت عنه اآل

لة الرشك باهلل حّن مرحلة العداوة هلل ختتلف عن مري من عدّو اهلل، ويبدو جلّيًا أهو التربّ 

اهلل ّنه يعادي أبراهيم عقب ذلك نكشف إلمّلا اّن آزر كان مرشكًا لكنّه أفحسب، بام يعني 

ية د هلذه اآلتنسنن أفكيف يمكننا  أ منه،تربّ  سبحانه ويصّد عن سبيله وحياربه وما شابه ذلك،

 سلم؟!ثبات وجوب الرباءة ونفي املوّدة مع مطلق املرشك فضاًل عن مطلق غري املالكريمة إل

ه بالضاّل أثناء دعائه له وطلب املغفرة له، ومل  هذا مع تأييد ذلك كّله بأّن إبراهيم وصف والد 

 يصفه بالعدّو أو املغضوب عليه أو نحو ذلك.

ّن والشعراء أيات سورة مريم آها بمجموعة طبل اآلية التي نحن بصددها هنا تدّل عند رب

عىل ّن نصوص سورة مريم تدّل أواملفروض  ،ّي حتّفظ عىل ما فعله إبراهيمأالقرآن مل يكن لديه 

ىل إووعده بأن يستغفر رّبه له، ولكي نجمع النصوص ّنه سالم عليك أبراهيم قال لوالده ب إنّ أ

علن القرآن أّن الرشك هو الذنب العظيم الذي أل ؛باملرشك هنا ّن املوقف خاّص أبعضها نعرف 

فال معنى لطلب  اهلل ال يغفره ما مل يعد صاحبه عنه قبل وفاته ونزول املوت به، ومن ثمّ  نّ أ

نَّ اَّللََّ اَل إِ ﴿قال تعاىل: ن مل يتب،  ال يغفر له إهو مرشك ما دام اهللاملغفرة للمرشك من حيث 

ى إِْثاًم َعظِ  ْك بِاَّللَِّ َفَقِد اْفرَتَ َك بِِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذلَِك ملَِْن َيَشاُء َوَمْن ُيْْشِ )النساء:  ﴾ياًم َيْغِفُر َأْن ُيْْشَ

 نّ أن علموا أ بعد نيفرة للمرشكن يطلبوا املغأوهلذا قالت اآلية هنا بأّنه مل يكن للمؤمنني ( 48

سلموا ويؤمنوا قبل املوت، بل نّة يقينًا ما مل ي  اجلم لن يدخلوا هّن أي ، أيمحصحاب اجلأاملرشكني 

قبل املوت الدعوة الصحيحة هي دعوة اهلل تعاىل هلم باهلداية، فالنهي عن طلب املغفرة 

بل من باب  ،شّدة أو الغلظةمن باب البغض هلم أو المن الرضوري أن يكون ليس  نيكللمرش

ه ال يغفر هلم، فيكون نّ أاهلل يعلن بنفسه  نّ أن يغفر هلم يف حال أعدم وجود معنى للطلب من اهلل 

م أن فال ينبغي هلم أن يسألوا رهّب »، وهلذا قال الطربي: بحانهب معه سهذا الطلب غري مؤدّ 

 .«ه ال يفعلهيفعل ما قد علموا أنّ 
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 ام مفهومني:وهبذا نعرف أّننا أم

 راغفتسفهوم االم

 يوم التربّ هومف

ـ أو قد ـ ّنام إ، بل بالرضورة واملفهوم األّول ال صلة له يف نفسه بمبدأ الغلظة ونفي املوّدة

ة الدعاء هنا، وهلذا كان معقوليّ  عدمعدم األدب مع اهلل سبحانه و ينطلق من خصوصيات

 ،براهيمدعا إّنه ملقام حرمة الوعد أباه، فكأبراهيم يف الدعاء هو الوعد الذي وعد به لق إمنط

 ن علم برشكه.أن ال يدعو بعد أال فاألصل إو

 نّ أتعلن والشعراء، مريم سورة ّن اآلية بضّمها لنصوص أفمن الواضح  ،ا املفهوم الثاينمّ أ

وتصّور  أّن  الرشك املحض مع اهلل سبحانه. بال عق ،اءة جاءت عقب مقام العداوة هللالرب

معناه معرفة إبراهيم أّن الرشك باهلل هو معاداة يف ذاته ومل يكن تبنّي له ذلك من  «العداوةتبنّي »

قبل، غري قريب لسياق اآليات وحوارّيته مع أبيه واإلمكانات أيضًا، بل لو احتملنا ذلك يبقى 

 . هبا هنا، ويبطل استدالل املستدّل احتامل ما نقول معقوالً جّدًا، فيرتّدد األمر يف اآلية الكريمة

ستخدم التصوير األّول نأن نربط بني قضّية االستغفار وقضّية الرباءة، و التصّور الثاين:

واملسلمني أن ال يستغفروا للمرشكني ولو كانوا أويل  ية تريد من النبّي بعينه لكن نقول: إّن اآل

م، وملا نرجع براهيمن أصحاب اجلحيم، ثم ترسد قّصة إ هّنمأم علموا قربى، وترّبر ذلك بأهّن 

ه مرشك، نّ ه عدّو هلل رغم علمه بأنّ أبراهيم نجد أهّنا ترّبر استغفاره لعدم كونه قد علم إلقّصة 

ه وعدم علمه بعداوته، وهذا السياق يوجب تقييد داللة فوعده باالستغفار مع علمه برشك

هلل، ال مطلق حمّرمًا يف خصوص حالة العلم بكونه عدّوًا  ستغفار للمرشكية بجعل االمطلع اآل

املرشك غري املعادي هلل ورسوله، فيكون الترّبي واالستغفار معًا مقّيدين باملعاداة، ومن ثّم ال 

، بل لعّلها اآلخر الدينيينتج االستدالل هبذه اآلية شيئًا هنا يف تأصيل قاعدة يف العالقة مع 

ه بخصوص حال املعاندة يف تقييد النصوص الداّلة عىل أّن اهلل ال يغفر الرشك بأيضًا تنفع 

 واملعاداة والضدّية العمدية مع اهلل سبحانه )عدّو هلل(.

ية  اآلنّ ، فإبراهيم احلقيقّي ن جممل ما تقّدم، ولو بنينا عىل أّن آزر هو والد إوبرصف النظر ع

 براهيم بمثابة قدوةذلك أّن القرآن يعترب جتربة إّدة والتعايل، وشوال ال تفيد من الترّبي الغلظة  

ه الغلظة والشّدة نّ أي عىل ربّ تالبراهيم، وفهمنا إلنا، فإذا كان الترّبي متصالً بمطلق رشك والد 



  

لزم أّن سلوك إبراهيم مع والده هو سلوك غلظة وشّدة، مع أّن القرآن الكريم نفسه يأمر 

ْنَساَن بِوَ ﴿بسلوك سبيل املعروف مع الوالدين املرشكني؛ حيث يقول:  ْينَا اإْلِ َلتُْه َوَوصَّ الَِدْيِه مَحَ

ُه َوْهنًا َعىَل َوْهٍن َوفَِصاُلُه يِف َعاَمنْيِ َأِن اْشُكْر يِل َولَِوالَِدْيَك إيَِلَّ امْلَِصُْي َوإِْن َجاَهَداَك  َعىل َأْن ُأمُّ

ْنَيا َمْعُروًفا  َك ِِّب َما َلْيَس لََك بِِه ِعْلٌم َفاَل ُتطِْعُهاَم َوَصاِحبُْهاَم يِف الدُّ بِْع َسبِيَل َمْن َأَناَب إيَِلَّ ُثمَّ ُتْْشِ َواتَّ

 (.15ـ  14)لقامن:  ﴾إيَِلَّ َمْرِجُعُكْم َفُأَنبهئُُكْم باَِم ُكنُْتْم َتْعَمُلونَ 

وهي كابن عّباس، تنسب لبعض الصحابة والتابعني  خرى يف تفسْي اآليةضّية ألكن ثّمة فر

اهيم، بمعنى أّن إبراهيم استغفر ألبيه نتيجة ترجع لألب ال إلبر «موعدة وعدها إّياه»أّن مجلة: 

، وهبذا يكون معنى وعد  وعده إّياه والده أن يؤمن، فكان يستغفر له عىل أساس أّنه آمن مثالً 

أّنه انكشف له أّنه عدّو هلل هو أّنه ما يزال مرشكًا ومل يؤمن، فتبطل املقاربة التي قّدمناها 

 ع آنفًا.وللموض

ة يف مواضع خمتلفة يب القّص كبعيدة عن سياق النصوص القرآنية وتر هذه الفرضّية ولكنّ 

ه سوف نّ أبيه ببراهيم ألإشار لوعد أة م فيه عن القّص فالقرآن يف أكثر من موضع تكلّ  ،من القرآن

براهيم إفال معنى لفرض أّن الرجل هو الذي وعد  ،نفسه فالوعد نّص عليه القرآن، ستغفري

ه نّ أالدعاء مع العلم  ه يستحّق نّ أسلم فهل هذا يعني ن ي  أه وعده نّ أوليس العكس، ثم لو فرض 

براهيم ك إام مل يدردة الوعد ماسلم، فام خصوصيّ أظنّه فدعا إبراهيم ألّنه  :مل يسلم، وملاذا مل يقل

 براهيم إعد  ون نعترب الوعد هو ـ أية ها يف اآلة بمقاربة الضامئر كلّ خاّص ـ رجح سلم، فاألأه نّ أ

له وتبني له  ، وأّن وعد إبراهيم ألزمه أخالقيًا بالوفاء به، لكن ملا كان عدّواً بيه لهعد أنفسه ال و

 .ذلك أعلن الرباءة منه

 الوقفة اخلامسة: يف الترّبي وظهور العداوة والبغضاء
وهي من اآليات املهّمة يف  يات التي عرضناها،ية األخرية من سلسلة اآلاآلن مع اآلنقف 

ننظر يف سياقها املتصل أو املحتمل االتصال، لنكتشف سلسلة مهّمة من لموضوع الترّبي؛ 

 األمور، دون أن نقتطع اجلمل أو نجّردها عن مالبساهتا.

ي ﴿فالنّص القرآين من بداية سورة املمتحنة يقول:  ا الَِّذيَن َآَمنُوا اَل َتتَِّخُذوا َعُدوه َ َيا َأُّيُّ
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ُكْم َأْولَِياَء ُتْلُقوَن إِ  اُكْم َأْن َوَعُدوَّ ُسوَل َوإِيَّ قه خُيِْرُجوَن الرَّ ِة َوَقْد َكَفُروا باَِم َجاَءُكْم ِمَن احْلَ َليِْهْم بِامْلََودَّ

وَن إَِليِْهْم بِ  ُكْم إِْن ُكنُْتْم َخَرْجُتْم ِجَهاًدا يِف َسبِييِل َواْبتَِغاَء َمْرَضايِت ُتِّسُّ ِة َوَأنَ ُتْؤِمنُوا بِاَّللَِّ َربه ا امْلََودَّ

بِيلِ  إِْن َيْثَقُفوُكْم َيُكوُنوا لَُكْم  َأْعَلُم باَِم َأْخَفْيُتْم َوَما َأْعَلنُْتْم َوَمْن َيْفَعْلُه ِمنُْكْم َفَقْد َضلَّ َسَواَء السَّ

وا لَْو َتْكُفُرونَ  وِء َوَودُّ َعُكْم َأْرَحاُمُكْم َواَل لَْن َتنْفَ  َأْعَداًء َوَيبُْسُطوا إَِلْيُكْم َأْيِدَُّيُْم َوَأْلِسنََتُهْم بِالسُّ

 .﴾َأْواَلُدُكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َيْفِصُل َبْينَُكْم َواَّللَُّ باَِم َتْعَمُلوَن َبِصْيٌ 

 من الواضح هنا أّن القلق القرآين قائم عىل فكرة موّدة الكافرين، وتضع النصوص صورةً 

خرجوا الرسول أن الذين ووهم الكافر ،م عنهم السورة هنامشهدّية هلؤالء الذين تتكلّ 

فهم أعداء اهلل ، والذين يسعون ملعاداة املؤمنني وأذّيتهم مهام أمكنهم إىل ذلك سبياًل، واملؤمنني

فالنّص ينّبه املؤمنني عىل خطأ املواّدة هلم ولو يف الرّس، وعدم الوقوع يف فّخ واملؤمنني، 

ا عىل صلة رسّية ببعض أقربائهم من ، وكأّن بعض املسلمني كانوالعالقات العائلية والعشائرّية

 .الذي يمثل خطرًا كبرياً  املرشكني يف مّكة، وثّمة مواّدة بينهم، األمر

ومن الواضح أّن قلق السورة ليس من عدم بغض الكافرين، بل من ظاهرة التواّد القائمة 

املسلمني  بني املسلمني والكافرين بام يمكنه أن يشّكل خطرًا يف تكوين عالقة بني بعض أفراد

األمر الذي ربام تكون له انعكاسات سلبيّة يف  ،وبعض أفراد الكافرين، وهم يف موقع احلرب

ظّل ثقافة عشائرية وقبلّية قد تقّوي نفسها أمام الل حمة االنتامئّية الدينّية ـ حديثة الظهور ـ يف 

 ظرف من هذا القبيل.

ا أّن السورة نزلت يف يعة هنسباب النزول عند السنّة والشأليه نصوص إوالذي تشري 

يب بلتعة، إذ يروى أّنه أسلم وهاجر وترك عياله يف مّكة، وأّنه أرسل عرب امرأة حاطب بن أ

ّن أّن النبّي يريد أن يغزوهم، وـ ويف بعض النصوص أّن ذلك قبيل فتح مّكة ـ أألهل مّكة 

ليم الكتاب الذي كانت قد  تسوأجربوها عىل ،قبض عىل هذه املرأة يف الطريقالاملسلمني ألقوا 

م مع هسن صنيعحل  ، ليس نفاقًا، بل ىل قريش ما أرسلإّنه أرسل أ، ووشعرها قرهناته يف خّبأ

 .فنزلت السورةأو لتأمني نفسه وعياله لو كانت الغلبة هلم، أهله وعياله، 
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َا الَِّذيَن َآَمنُوا اَل تَ ﴿وهلذا ختمت السورة نفسها بقوله تعاىل:  َتَولَّْوا َقْوًما َغِضَب اَّللَُّ َيا َأُّيُّ

اُر ِمْن َأْصَحاِب الُْقُبورِ  (، وتعبريه 13)املمتحنة:  ﴾َعَلْيِهْم َقْد َيئُِسوا ِمَن اآْلَِخَرةِ َكاَم َيئَِس الُْكفَّ

بالغضب خيتلف عن تعبريه بالضالل؛ ألّن الضالل يمكن أن ال يكون منطلقًا من موقع 

االشتباه، بينام التعبري بالغضب ينطلق حتاًم من موقع الفعل  يغضب اهلل سبحانه، بل من موقع

 اليسء واإلرصار واملعاندة.

ا ُبَرَآُء ِمنُْكْم ﴿يقول:  ثم َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسنٌَة يِف إِْبَراِهيَم َوالَِّذيَن َمَعُه إِْذ َقاُلوا لَِقْوِمِهْم إِنَّ

َّا َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اَّللَِّ  َكَفْرَنا بُِكْم َوَبَدا َبْينَنَا َوَبْينَُكُم اْلَعَداَوُة َواْلَبْغَضاُء َأَبًدا َحتَّى ُتْؤِمنُوا بِاَّللَِّ َومِم

نَا عَ  ٍء َربَّ لْ َوْحَدُه إاِلَّ َقْوَل إِْبَراِهيَم أِلَبِيِه أَلَْسَتْغِفَرنَّ َلَك َوَما َأْملُِك َلَك ِمَن اَّللَِّ ِمْن يَشْ نَا َليَْك َتَوكَّ

كِيمُ  َوإَِلْيَك َأَنْبنَا َوإَِليَْك املَِْصْيُ  نَا إِنََّك َأْنَت اْلَعِزيُز احْلَ َعْلنَا فِْتنًَة لِلَِّذيَن َكَفُروا َواْغِفْر َلنَا َربَّ نَا اَل جَتْ  َربَّ

َر َوَمْن َيتََولَّ َفإِنَّ اَّللََّ ُهَو اْلَغنِيُّ َلَقْد َكاَن لَُكْم فِيِهْم ُأْسَوٌة َحَسنٌَة ملَِْن َكاَن َيْرُجو اَّللََّ َواْلَيْوَم اآْلَِخ 

ِميُد   .﴾احْلَ

هنا أن نقارب الصورتني املشهدّيتني بني جمتمع النبّي وعالقته بقومه وجمتمع ولو أردنا 

قاربة لو أخذنا الصورة املحمدّية التي كشفت عنها اآليات السابقة فهذه املإبراهيم والذين معه؛ 

براهيم فعلوا به ما يفعله قوم حمّمد باملؤمنني، وهذا يعني أّننا نتعامل مع سوف تعني أّن قوم إ

ّن قوم الكريم يعّزز أمشهدين متقاربني يف العداوة واألذية، ال مع مشهد كفري حمض. والقرآن 

قّصة حماولة إحراقه ن، يشهد لذلك يدأيضًا وحماربني للدعوة ومعانني إبراهيم كانوا عدوانيّ 

 .هتذيّ والسعي أل

ًة ﴿ثم يقول القرآن مكّماًل اآليات:  َعَسى اَّللَُّ َأْن جَيَْعَل َبْينَُكْم َوَبنْيَ الَِّذيَن َعاَدْيُتْم ِمنُْهْم َمَودَّ

ْ خُيْ  يِن َومَل ْ ُيَقاتُِلوُكْم يِف الده ُكْم ِمْن ِرُجوَواَّللَُّ َقِديٌر َواَّللَُّ َغُفوٌر َرِحيٌم اَل َينَْهاُكُم اَّللَُّ َعِن الَِّذيَن مَل

اَم َينَْهاُكُم اَّللَُّ َعِن  وُهْم َوُتْقِسُطوا إَِلْيِهْم إِنَّ اَّللََّ َُيِبُّ امْلُْقِسطنَِي إِنَّ الَِّذيَن َقاَتُلوُكْم يِف ِدَياِرُكْم َأْن َترَبُّ

يِن َوَأْخَرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم َوَظاَهُروا َعىَل إِْخَراِجُكْم َأْن َتَولَّْوُهْم وَ  ْم َفُأوَلئَِك ُهُم الده َمْن َيتََوهلَُّ

 .﴾الظَّاملُِونَ 

إّن هذا السياق برّمته يوضح لنا أّن الطرف اآلخر الذي تتحّدث عنه النصوص ليس هو 

وإال فكيف تكون العداوة والبغضاء والترّبي ـ باملفهوم مطلق غري املسلم، بل هو املحارب، 

                                                                                                                     
 .297ـ  296: 29الكبري 



  

سلفي املعارص ـ ويف الوقت عينه نامرس القسط الذي يراد إثباته هنا خاّصة من قبل الفكر ال

ومن ثّم فقّصة إبراهيم وقومه يفرتض أن تكون منطقّيًا، نتيجة والرّب واإلحسان لغري املسلم؟! 

وهذا يعّزز ، هذا السياق، واقعًة موقع القوم املعاندين املعادين هلل ورسله، ال مطلق غري املسلم

ن أّن الترّبي جاء عقب التحّقق من أّن الطرف اآلخر هو ما توّصلنا إليه يف الوقفة السابقة م

وقلق النصوص هنا هو قلق التويّل وهي تطالب بالترّبي كي ال يقع التويّل، عدّو هلل سبحانه. 

وهو ما يفتح عىل مسألة مطروحة يف سياق بحث الوالء والرباء، وهي ما هي النسبة بني التويّل 

 الوجودي والعدمي أو بني األمرين الوجودّيني؟ والترّبي؟ هل هي النسبة بني األمر

فاملتعارف  ،« إال قول إبراهيم ألبيه..»ولنقف قليالً عند االستثناء املوجود يف اآلية الكريمة: 

ّن أرجاع هذا االستثناء ـ بعد اعتباره متصالً ـ إىل مفهوم األسوة احلسنة، بمعنى إبني املفرّسين 

 .، فليس هو لكم أسوة حسنةفاره لهغبيه واستوله ذلك ألإال يف قحسنة  ةسوأإبراهيم هو 

 قيقًا؛ وذلك لسببني:داليبدو يل بينهم ّن هذا التفسْي املتعارف إال أ

إّنه من املمكن أن يكون هذا االستثناء راجعًا إىل واقع ما حدث مع إبراهيم  السبب األّول:

م إال إبراهيم مل يقم بذلك، بل استغفر والذين معه، بمعنى أّن اهلل خيربنا أهّنم تربؤوا من قومه

لوالده، ومن ثم فاألسوة تكون شاملة للمشهد كّله، وهو ما كان من نوع ظرف استغفار 

 إبراهيم ألبيه فإّن عليكم التأيّس به وما مل يكن من هذا الظرف فعليكم التأيّس به أيضًا.

 الترّبي من املرشكني يكون يف وهذا التفسري إذا ضممناه إىل الذي قلناه سابقًا سوف يعني أنّ 

موقع املعاداة ال مطلقًا، ومن ثّم فحيث إّن موقع املرشكني مع املسلمني يف عرص النبّي األكرم 

 هو موقع املعاداة، فاملفرتض تطبيق الشّق األّول من التجربة اإلبراهيمّية، وهو شّق الترّبي.

براهيم ومن معه تربؤوا من إّن أعنى املن من املمكن اعتبار االستثناء منقطعًا، فيكوأّنه  كام

براهيم مع والده هي كذا وكذا، ويبدو يل هذا االحتامل بعيدًا، قّصة إل ةثمّ  ، لكناملرشكني

ة يف النّص نفسه، ولو فرض هذا التفسري خاّصة يف ضوء عدم بيان التعليق عىل هذه القّص 

 .أيضاً  صحيحًا فال يرّضنا يف يشء

واملفروض أّن النصوص التي يف  ،ه اآلية الكريمة حتكي قّصة إبراهيمإّن هذ السبب الثاين:

 براهيم، ومن ثمّ إة ـ ترشح بنفسها قّص  فيهاذكرناه ا سورة الشعراء ومريم والتوبة ـ وفقًا مل

يات هنا وليس ىل مدلول هذه اآلتكون تلك الصورة التي استنتجناها سابقًا هي التي حتكم ع



  

هّنا كانت يف موقع العداوة، األمر الذي ينسجم أو ،مالبسات الرباءةنا واقع وربالعكس، فهي خت

، وهبذا ال يكون هناك معنى الستثناء صورة استغفار يات سورة املمتحنةآجدًا مع سياق 

 .إبراهيم من مفهوم األسوة والقدوة

ا هبال ينتابني شّك يف أّن السياق سيساعدين كثريًا عىل اخلروج باالستنتاجات التي خرجت 

حتى تؤمنوا باَّلل »حتى اآلن، لكن يبقى يف اآلية القرآنية تعبري مهّم جدًا، وهو قوله تعاىل: 

، إذ يبدو كاشفًا عن أّن هناية العداوة والبغضاء هي إيامن الطرف اآلخر ال غري، وليس «وحده

املسلم رفع العداوة والكيد ضّد اهلل ودينه، األمر الذي يكّرس فكرة ثقافة الالتسامح مع غري 

 دًا، فكيف يمكن فهم هذا النّص يف هذه احلال؟موّح مطلقًا، حتى يؤمن باهلل 

لكي أقارب هذا النّص ضمن السياق الذي رشحناه، يلزمني أن أشّبهه بآية أخرى وردت 

يف سياق مشابه يف القرآن الكريم، وقد سبق أن حتّدثنا عنها عند الكالم عن مبدأ احلرابة والسلم 

ُرُم َفاْقُتُلوا ﴿هي قوله تعاىل يف أوائل سورة التوبة: يف اإلسالم، و َفإَِذا اْنَسَلَخ اأْلَْشُهُر احْلُ

ْم ُكلَّ َمْرَصٍد َفإِْن َتاُبوا َوَأَقاُموا وُهْم َواْقُعُدوا هَلُ كنَِي َحيُْث َوَجْدمُتُوُهْم َوُخُذوُهْم َواْحرُصُ  امْلُْْشِ

َكاَة َفَخلُّوا اَلَة َوَآَتُوا الزَّ فإّن اليشء الذي نستنتجه (، 5)التوبة:  ﴾َسبِيَلُهْم إِنَّ اَّللََّ َغُفوٌر َرِحيمٌ  الصَّ

هو أّن الكافر املعتدي عىل الدين ـ وفقًا ملا طرحناه هنا وهناك ـ من هذين املشهدين القرآنيني 

حّد يكون احلكم األّويل هو وجوب حماربته بحيث  ن تصل العالقة معه إىلأواملحارب له يمكن 

لة سوف نبحثها أكون جزاء عدوانه هو إخضاعه للمسلمني وجعله حتت سلطاهنم، وهي مسي

 .غار الحقًا بإذن اهلليضًا يف موضوع اجلزية والّص أ

ويف هذا السياق نستخرج النتيجة اآلتية: إّن غري املسلم يكون األصل يف العالقة معه هو 

دعوة اإلسالمّية فإذا مارس هذا العدوان التسامح والقسط والرّب ما مل يتوّرط بالعدوان عىل ال

فإّن اجلزاء الذي قّدره اهلل جتاهه هو مبدأ العداوة والبغضاء والغلظة حتى تراجعه عن دينه، 

ا هنا، وهي طريقة افرتاض أّن الوظيفة جتاه املعتدي ذه الطريقة نجمع بني النصوص كّلهوهب

أ العداوة والبغضاء مع  وحده، فليس مبدالدعوة هي املواجهة ونفي املوّدة حتى يؤمن باهلل عىل

ته، وهذا املبدأ يصبح هو خر الديني ناجتًا عن مغايرته لنا يف االنتامء، بل هو ناتج عن عدوانيّ اآل

 عالقتنا به عالقة شّدة بالعنوان األّويل. ته، فتظّل احلاكم حتى لو تراجع عن عدوانيّ 

ـ يتّم يف نصوص سورة براءة؛ ألّن املفروض فهو ال  ،ذا تّم هناإفهم اللكّن هذا تقول: قد 



  

وال سلطان،  يل لنا عليهذا رفع يده عن العدوان فال سبإأّن املعتدي ـ قًا بليه ساإلنا كام توّص 

 فكيف يتّم هذا؟

مكان إا تكشف لنا هناك عن السبب يف عدم هّن أّن خصوصية مطلع سورة التوبة إواجلواب: 

ث عنها النصوص بة معه، وهو أّن هذه الفئة التي تتحدّ الذهاب خلف التخيّل عن مبدأ احلرا

؛ ألّن القرآن بنفسه خيرب عن أهّنا سوف تظّل تتآمر هناك نوع فئة ال ينفع معها السلم وال العهد

ي التي وال ترق ب يف مؤمن إالً وال ذّمة، فهذه اخلصوصية اإلضافّية يف ذلك املقطع القرآين ه

العدوان؛ ألّن هذا الرفع ختربنا اآليات أّنه ظاهري، وأّن  عدم االكتفاء بمجّرد رفع تأوجب

 احلقيقة هي استمرارهم هبذا االعتداء مطلقًا.

، «اوة والبغضاءوبدا بيننا وبينكم العد»وهو أّن مجلة:  احتامل يمكنني طرحه هنا، ةهذا، وثمّ 

عنى: إّننا بريئون معه، بل هي إخبار، فيكون امل ليست إعالن املوقف من قبل إبراهيم واملؤمنني

منكم ومما تعبدون من األصنام، وأّننا جحدنا بكم وبعبادتكم هذه، وأّن احلالة بيننا وبينكم 

صارت إىل العداوة والبغضاء ال تنتهي إال بإيامنكم، فليس معنى ذلك أّن املوقف العميل منّا هو 

م، ولكّن احلال بيننا لزوم املعاداة لكم والبغضاء حتى تؤمنوا، بل املوقف هو الرباءة منك

وبينكم بلغت حّد أن ال جمال لزوال العداوة إال بإيامنكم؛ ألّنكم قوم  لن تزول العداوة بيننا 

وبينكم إال باإليامن، فأنتم ال تتوّقفون عن معاداتنا وأذّيتنا، ومن ثم فيلزمنا أن نكون أعداء 

ة من أّن القوم مل يكونوا ليكّفوا لكم، فكأّن هذه اآلية خترب كام أخربت آيات مطلع سورة التوب

عن املعاداة، وهلذا ال معنى لزوال حالة املعاداة إال بإسالمهم وما مل ي سلموا سيظّلون معادين 

 .ومبغضني، وستظّل هذه احلالة قائمة

ومن ‘ والقرآن عندما استخدم هذا التشبيه بحالة إبراهيم ومن معه، فألّن حالة حمّمد

كني كانت عىل النسق نفسه، كام دّلت عليه آيات سورة التوبة، وعليه فال معه يف عالقتهم باملرش

تكون هذه اجلملة إعالنًا سلوكّيًا، بل هي إخبار عن احلالة التي ستظّل بني الطرفني، فتحّقق 

البغضاء بينهام أبدًا ال يدّل عىل أّن سببها وجوب هذه البغضاء عىل املؤمنني مطلقًا، بل لعّل 

كذلك عليهم يف حال معاداة الطرف اآلخر املفروض أّنه معاد  دائاًم، فانتبه وتأّمل سببها وجوهبا 

 يف هذا االحتامل.

وبتعبري آخر: إّن اآلية تعلمنا أّن حال العداوة باق  حتى يؤمنوا، ولكنّها ال تقول لنا ملاذا؟ 



  

مؤمنًا أو  تمّر يف عدائه ولن خيرج منه إال لو صارسفلعّل ذلك ألجل كون الطرف اآلخر سي

 لكون هذه هي الوظيفة اإليامنية مطلقًا من طرف املؤمنني ولو مل يعادهم اآلخرون.

 السادسة: الترّبي بني الشمول ملطلق الكافر واالختصاص باملشرك الوقفة

إّن جمموعة هذه اآليات التي استدّل هبا هنا، واضحة أهّنا بصدد تعيني شكل العالقة مع 

ومن ثم فتعميم هذه املجموعة من النصوص ملطلق غري  املسلمني، املرشكني ال مع مطلق غري

املسلم ال مرّبر له، وعليه فإذا قلنا بعدم نسبة الرشك إىل أهل الكتاب، خاّصًة اليهود، فمن غري 

 املمكن تطبيق معطيات هذه املجموعة عليهم.

احلارضة يف سياق بل إّن آيات سورة املمتحنة وإن عرّبت بالكافرين، لكّن فكرة الرشك هي 

ي: إبراهيم وحممد  ’.اآلية حمّل الشاهد، ويف السياق التارخيي لتجربة قوم 

والذي نستنتجه من نصوص هذه املجموعة القرآنية أَّّنا تنهى عن تويّل من هو معادٍ َّلل 

ورسله واملؤمنني، وال تأمر بالترّبي يف حدود ما هو أكثر من ذلك، وعىل أبعد تقدير فإَّّنا تنهى 

ن خصوصّية االستغفار للمْشك مطلقًا، وتأمر بالترّبي ْلصوص املْشك ال ملطلق غْي ع

 املسلم.

 نني والنهي عن مواالة غريهممنصوص األمر مبواالة املؤاجملموعة الثانية: 

هذه املجموعة تأمر بمواالة املؤمنني بعضهم بعضًا، وتعلن الوالية فيام بينهم خاّصة، وتنهى 

وسوف أقوم أثناء  ،تطالب برتك توّليهم، وأهّم النصوص هنا هو اآليتعن مواالة غريهم و

عرض النصوص بالتعليق عىل بعضها نتيجة سياقه اخلاّص، ثم نقول بذكر تعليقات عاّمة 

 :الحقاً 

وا َلْو َتْكُفُروَن َكاَم َكَفُروا َفتَُكوُنوَن َسَواًء َفاَل َتتَِّخُذوا ِمنُْهْم َأوْ ﴿قوله تعاىل:  ـ 1 لَِياَء َحتَّى َودُّ

 َولِياا َواَل ُُّيَاِجُروا يِف َسبِيِل اَّللَِّ َفإِْن َتَولَّْوا َفُخُذوُهْم َواْقتُُلوُهْم َحيُْث َوَجْدمُتُوُهْم َواَل َتتَِّخُذوا ِمنُْهمْ 

 (.89ساء: ن)ال ﴾َنِصًْيا

روا يلزم قتلهم، فإّن هذه اآلية تنهى عن اختاذ غري املؤمنني املهاجرين أولياء، بل إذا مل هياج

 وهذا معناه أّن من مل يؤمن وهياجر خملصًا إيامنه فإّن التعامل معه هو القتل.



  

ْ َتَر إىَِل الَِّذيَن َتَولَّْوا َقْوًما َغِضَب اَّللَُّ َعَلْيِهْم َما ُهْم ِمنُْكْم َواَل ِمنُْهْم ﴿قوله تعاىل:  ـ 2 َأمَل

لُِفوَن َعىَل اْلَكِذِب َوُهْم َيْعلَ  ُذوا َوََيْ َ ُْم َساَء َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن اَّتَّ ْم َعَذاًبا َشِديًدا إَِّنَّ ُموَن َأَعدَّ اَّللَُّ هَلُ

وا َعْن َسبِيِل اَّللَِّ ْم َواَل َأْواَلُدُهْم ِمَن اَّللَِّ  َفَلُهْم َعَذاٌب ُمِهنيٌ  َأْياَمََّنُْم ُجنًَّة َفَصدُّ َلْن ُتْغنَِي َعنُْهْم َأْمَواهُلُ

 (.17ـ  14)املجادلة:  ﴾ِر ُهْم فِيَها َخالُِدونَ وَلئَِك َأْصَحاُب النَّاَشْيًئا أُ 

ُكْم َأْولَِياَء ُتْلُقوَن إَِليِْهْم ﴿قوله سبحانه:  ـ 3 ي َوَعُدوَّ َا الَِّذيَن َآَمنُوا اَل َتتَِّخُذوا َعُدوه َيا َأُّيُّ

قه خُيْ  ِة َوَقْد َكَفُروا باَِم َجاَءُكْم ِمَن احْلَ ُكْم إِْن ُكنُْتْم بِامْلََودَّ اُكْم َأْن ُتْؤِمنُوا بِاَّللَِّ َربه ُسوَل َوإِيَّ ِرُجوَن الرَّ

ِة َوَأَنا َأْعَلُم باَِم َأْخَفيْ  وَن إَِليِْهْم بِامْلََودَّ تُْم َوَما َأْعَلنُْتْم َخَرْجُتْم ِجَهاًدا يِف َسبِييِل َواْبتَِغاَء َمْرَضايِت ُتِّسُّ

بِيلِ َوَمْن َيْفَعْلُه ِمنْ  ا الَِّذيَن َآَمنُوا اَل َتَتَولَّْوا َقْوًما َغِضَب اَّللَُّ َعَليِْهْم .. ُكْم َفَقْد َضلَّ َسَواَء السَّ َ َيا َأُّيُّ

اُر ِمْن َأْصَحاِب اْلُقُبورِ   (.13، 1)املمتحنة  ﴾َقْد َيئُِسوا ِمَن اآْلَِخَرةِ َكاَم َيئَِس اْلُكفَّ

ا ال تفيد سوى يف النهي عنه مواالة املعادين للمسلمني فال لكّن هذه اآليات قلنا سابقًا بأهّن 

 نعيد.

ا الَِّذيَن َآَمنُوا اَل َتتَِّخُذوا اْليَُهوَد َوالنََّصاَرى َأْولَِياَء َبْعُضُهْم َأْولَِياُء ﴿قوله تعاىل:  ـ 4 َ َيا َأُّيُّ

ُه ِمنُْهْم إِنَّ اَّللََّ ْم ِمنُْكْم َفإِنَّ ى الَِّذيَن يِف ُقُلوِِبِْم َمَرٌض  َبْعٍض َوَمْن َيَتَوهلَُّ اَل َُّيِْدي اْلَقْوَم الظَّاملنَِِي َفرَتَ

ِعنِْدِه ُيَساِرُعوَن فِيِهْم َيُقوُلوَن َنْخَشى َأْن ُتِصيَبنَا َدائَِرٌة َفَعَسى اَّللَُّ َأْن َيْأيِتَ بِاْلَفتِْح َأْو َأْمٍر ِمْن 

وا يِف َأْنُفِس  اَم َولِيُُّكُم اَّللَُّ َوَرُسوُلُه َوالَِّذيَن َآَمنُوا الَِّذيَن ُيِقيُموَن .. ِهْم َناِدِمنيَ َفُيْصبُِحوا َعىَل َما َأَسُّ إِنَّ

َكاَة َوُهْم َراكُِعوَن َوَمْن َيَتَولَّ اَّللََّ َوَرُسوَلُه َوالَِّذيَن َآَمنُوا َفإِنَّ ِحْزَب  اَلَة َوُيْؤُتوَن الزَّ اَّللَِّ ُهُم الصَّ

ُذوا ِدينَُكْم ُهُزًوا َوَلِعًبا ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا الْكِتَ اْلَغالُِبوَن يَ  َ َا الَِّذيَن َآَمنُوا اَل َتتَِّخُذوا الَِّذيَن اَّتَّ اَب ا َأُّيُّ

اَلةِ ا ُقوا اَّللََّ إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمننَِي َوإَِذا َناَدْيُتْم إىَِل الصَّ اَر َأْولَِياَء َواتَّ َ ِمْن َقبْلُِكْم َوالُْكفَّ ُذوَها ُهُزًوا َوَلِعبًا َّتَّ

ُْم َقْوٌم اَل َيْعِقُلونَ   (.58ـ  55 ،52ـ  51 )املائدة: ﴿َذلَِك بِأََّنَّ

ائِيَل َعىَل لَِساِن َداُووَد َوِعيَسى اْبِن ﴿قوله تبارك اسمه:  ـ 5 لُِعَن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َبنِي إِْسَ

ُدوَن َكاُنوا اَل َيَتنَاَهْوَن َعْن ُمنَْكٍر َفَعُلوُه َلبِئَْس َما َكاُنوا َيْفَعُلوَن َمْرَيَم َذلَِك باَِم َعَصْوا َوَكاُنوا َيْعتَ 

ْم َأْنُفُسُهْم َأْن َسِخَط اَّللَُّ َعَليْ  َمْت هَلُ ِهْم َويِف َتَرى َكثًِْيا ِمنُْهْم َيَتَولَّْوَن الَِّذيَن َكَفُروا َلبِئَْس َما َقدَّ

ُذوُهْم َأْولَِياَء َولَكِنَّ َكثًِْيا اْلَعَذاِب ُهْم َخالُِدوَن َولَ  َ ْو َكاُنوا ُيْؤِمنُوَن بِاَّللَِّ َوالنَّبِيه َوَما ُأْنِزَل إِلَْيِه َما اَّتَّ

 (.81ـ  78)املائدة:  ﴾ِمنُْهْم َفاِسُقونَ 

ْم َوَأْنُفِس ﴿قوله عّز وجّل:  ـ 6 ِهْم يِف َسبِيِل اَّللَِّ إِنَّ الَِّذيَن َآَمنُوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا بِأَْمَواهِلِ



  

وا ُأوَلئَِك َبْعُضُهْم َأْولَِياُء َبْعٍض َوالَِّذيَن َآَمنُوا َومَلْ ُُّيَاِجُروا َما َلُكْم ِمنْ   َواَلَيتِِهْم َوالَِّذيَن َآَوْوا َوَنرَصُ

يِن َفَعَلْيُكُم النَّرْصُ  وُكْم يِف الده ٍء َحتَّى ُُّيَاِجُروا َوإِِن اْسَتنْرَصُ إاِلَّ َعىَل َقْوٍم َبْينَُكْم َوَبيْنَُهْم  ِمْن يَشْ

نٌَة يِف اأْلَْرِض ِميَثاٌق َواَّللَُّ باَِم َتْعَمُلوَن َبِصٌْي َوالَِّذيَن َكَفُروا َبْعُضُهْم َأْولَِياُء َبْعٍض إاِلَّ َتْفَعُلوُه َتُكْن فِتْ 

 (.73ـ  72)األنفال:  ﴾َوَفَساٌد َكبِْيٌ 

نَافُِقوَن َوامْلُنَافَِقاُت َبْعُضُهْم ِمْن َبْعٍض َيْأُمُروَن بِامْلُنَْكِر َوَينَْهْوَن َعِن املُْ ﴿قوله تبارك وتعاىل:  ـ 7

َوامْلُْؤِمنُوَن َوامْلُْؤِمنَاُت .. امْلَْعُروِف َوَيْقبُِضوَن َأْيِدَُّيُْم َنُسوا اَّللََّ َفنَِسيَُهْم إِنَّ امْلُنَافِِقنَي ُهُم اْلَفاِسُقونَ 

َكاَة َبْعُضُهْم أَ  اَلَة َوُيْؤُتوَن الزَّ ْولَِياُء َبْعٍض َيْأُمُروَن بِامْلَْعُروِف َوَينَْهْوَن َعِن امْلُنَْكِر َوُيِقيُموَن الصَّ

مَحُُهُم اَّللَُّ إِنَّ اَّللََّ َعِزيٌز َحكِيمٌ   (.71، 67)التوبة:  ﴾َوُيطِيُعوَن اَّللََّ َوَرُسوَلُه ُأوَلئَِك َسَْيْ

َة َوَرَزْقنَاُهْم ِمَن الطَّيهَباِت وَ ﴿قوله سبحانه:  ـ 8 ْكَم َوالنُُّبوَّ ائِيَل اْلكَِتاَب َواحْلُ َلَقْد َآَتْينَا َبنِي إِْسَ

ْلنَاُهْم َعىَل الَْعامَلنِيَ  بِْعَها َواَل َتتَّبِْع َأْهَواَء الَِّذيَن اَل .. َوَفضَّ يَعٍة ِمَن اأْلَْمِر َفاتَّ ُثمَّ َجَعْلنَاَك َعىَل رَشِ

ُْم َلْن ُيْغنُوا َعنَْك ِمَن اَّللَِّ َشْيًئا َوإِنَّ الظَّاملنَِِي َبْعُضُهْم َأْولَِياُء َبْعٍض َواَّللَُّ َويِلُّ َيْعلَ   ﴾ امْلُتَِّقنيَ ُموَن إَِّنَّ

 (.19ـ  18، 16)اجلاثية: 

امْلُْؤِمننَِي َوَمْن َيْفَعْل َذلَِك اَل َيتَِّخِذ امْلُْؤِمنُوَن اْلَكافِِريَن َأْولَِياَء ِمْن ُدوِن ﴿قوله تبارك اسمه:  ـ 9

ُرُكُم اَّللَُّ َنْفَسُه َوإىَِل اَّللَِّ املَْ  ٍء إاِلَّ َأْن َتتَُّقوا ِمنُْهْم ُتَقاًة َوَُيَذه ُفوا َما يِف  ِصْيُ َفَلْيَس ِمَن اَّللَِّ يِف يَشْ ُقْل إِْن َُّتْ

ٍء َقِديرٌ ُصُدوِرُكْم َأْو ُتْبُدوُه َيْعَلْمُه اَّللَُّ َوَيْعَلُم مَ  اَمَواِت َوَما يِف اأْلَْرِض َواَّللَُّ َعىَل ُكله يَشْ  ﴾ا يِف السَّ

 (.29ـ  28)آل عمران: 

ْم َعَذاًبا َألِياًم الَِّذيَن َيتَِّخُذوَن الَْكافِِريَن َأْولَِياَء ِمْن ُدوِن ﴿قوله تعاىل:  ـ 10 ِ امْلُنَافِِقنَي بَِأنَّ هَلُ َبْشه

َة َّللَِِّ مَجِيًعاامْلُْؤِمننَِي َأَيْبتَ  َة َفإِنَّ اْلِعزَّ َل َعَليُْكْم يِف الْكَِتاِب َأْن إَِذا َسِمْعتُْم َآَياِت  ُغوَن ِعنَْدُهُم اْلِعزَّ َوَقْد َنزَّ

ُكْم إِ  ِه إِنَّ ا َفاَل َتْقُعُدوا َمَعُهْم َحتَّى خَيُوُضوا يِف َحِديٍث َغْْيِ ا َوُيْسَتْهَزُأ ِِبَ ًذا ِمْثُلُهْم إِنَّ اَّللََّ اَّللَِّ ُيْكَفُر ِِبَ

إِنَّ امْلُنَافِِقنَي خُيَاِدُعوَن اَّللََّ َوُهَو َخاِدُعُهْم َوإَِذا َقاُموا إىَِل .. َجاِمُع امْلُنَافِِقنَي َواْلَكافِِريَن يِف َجَهنََّم مَجِيًعا

اَلِة َقاُموا ُكَساىَل ُيَراُءوَن النَّاَس َواَل َيْذُكُروَن اَّللََّ إاِلَّ   َقلِياًل ُمَذْبَذبنَِي َبنْيَ َذلَِك اَل إىَِل َهُؤاَلِء َواَل الصَّ

َا الَِّذيَن َآَمنُوا اَل َتتَِّخُذوا اْلَكافِِريَن َأْولَِياَء ِمْن َد لَُه َسبِياًل إىَِل َهُؤاَلِء َوَمْن ُيْضلِِل اَّللَُّ َفَلْن جَتِ  َيا َأُّيُّ

ْرِك اأْلَْسَفِل ِمَن النَّاِر ُدوِن امْلُْؤِمننَِي َأُتِريُدوَن َأْن جَتْ  َعُلوا َّللَِِّ َعَليُْكْم ُسْلَطاًنا ُمبِينًا إِنَّ امْلُنَافِِقنَي يِف الدَّ

ْم َنِصًْيا إاِلَّ الَِّذيَن َتاُبوا َوَأْصَلُحوا َواْعتََصُموا بِاَّللَِّ َوَأْخَلُصوا دِينَُهْم َّللَِِّ فَ  ُأوَلئَِك َمَع َوَلْن جَتَِد هَلُ

 (.146ـ  138)النساء:  ﴾ننَِي َوَسْوَف ُيْؤِت اَّللَُّ امْلُْؤِمننَِي َأْجًرا َعظِياًم امْلُْؤمِ 



  

ا الَِّذيَن َآَمنُوا اَل َتتَِّخُذوا َآَباَءُكْم َوإِْخَواَنُكْم َأْولَِياَء إِِن اْستََحبُّوا الُْكْفَر ﴿قوله تعاىل:  ـ 11 َ َيا َأُّيُّ

مْ  ياَمِن َوَمْن َيتََوهلَُّ  ِمنُْكْم َفُأوَلئَِك ُهُم الظَّاملُِوَن ُقْل إِْن َكاَن َآَباُؤُكْم َوَأْبنَاُؤُكْم َوإِْخَواُنُكْم َعىَل اإْلِ

َشْوَن َكَساَدَها َوَمَساكُِن َتْرَضْوََّنَا َأَح  اَرٌة ََّتْ ْفُتُموَها َوجِتَ بَّ َوَأْزَواُجُكْم َوَعِشَْيُتُكْم َوَأْمَواٌل اْقرَتَ

بَُّصوا َحتَّى َيأيِْتَ اَّللَُّ بِأَْمِرِه َواَّللَُّ اَل َُّيِْدي الَْقْوَم إَِلْيُكْم ِمَن اَّللَِّ  َوَرُسولِِه َوِجَهاٍد يِف َسبِيلِِه َفرَتَ

 (.24ـ  23)التوبة:  ﴾اْلَفاِسِقنيَ 

وهو ثبوت الوالية بني املؤمنني،  ،أحدمها إجيايب :فهذه النصوص تقّرر مبدأين متوازيني

أصالة نني والكافرين، وهبذا تثبت املفاصلة التاّمة وملوالية بني املؤوهو نفي ا ،هام سلبييوثان

 تفريق القلوب.

بل لقد وجدنا بعض الفقهاء من السلفيّة املعارصين حيّرم أخذ اجلنسيّة األجنبية أو نحو 

 ذلك، انطالقًا من مثل هذا الفضاء القرآين؛ إذ يف التابعّية الوطنّية باملعنى املعارص نوع  مواالة  

 برأهيم.

 توليفة نقدّية لالستدالل بنصوص التوّلي واملواالة

 :عرب توليفة من املالحظات، أمّهها ،لكّن هذه النصوص يمكن التوّقف عندها

إّن ما يلزمنا يف البداية هو تعيني معنى الوالية فيها، فام هي الوالية الثابتة بني املؤمنني  الً:أوّ 

غريهم؟ إّن الذي يستفاد من جمموع هذه النصوص وغريها أنفسهم واملرفوضة فيام بينهم وبني 

هبم هو أّن اتباع املسلمني كالً أو بعضًا لغري املسلمني، بحيث يكون والؤهم هلم يستنجدون 

نافقني أو بعض نني هو املرفوض، فبعض املمدون املؤأو يميلون هلم ويتبعوهنم وينترصون هبم 

ثري التفكري القبيل أالون حتت تأثري الظروف وحتت تيامن من املسلمني كانوا ما يزضعيفي اإل

هبدف محاية مني خمرتقني احلالة العاّمة، والعشائري، وهلذا كانوا يفتحون عالقات مع غري املسل

ولياء األمور وهلم أ هما بعنى جعل، فالوالية هنا إمّ أو توّددًا هلم ولئكأوقًا بقّوة ثأو وأنفسهم 

أو غري هبم تصار أو بمعنى االنهم واالنضواء حتتهم والركون إليهم واّتباعالقرار عىل املسلمني 

الوالية هذا يعني أّن التعامل مع مطلق غري املسلم يكون بالشّدة النهي عن ذلك، أّما أّن مفهوم 

 والغلظة وتفريق القلوب وغري ذلك فهذا ما ال عالقة له هبذه النصوص.

وليست مرتبطة بمطلق املدلول سيايس واضح،  إّن هذه النصوص برّمتها ذات مدلول ثانيًا:



  

وكّل هذه اآليات والسور مدنّية باستثناء سورة اجلاثّية، رغم أّن سياق هذه اآليات االجتامعي، 

، وهذا يعني أّننا أمام واقع سيايس يساعد عىل مدنّيتها، وقد ذكروا أن بعض آياهتا مدينّ 

النصوص، وعدم برتها عن سياقها التارخيي، حقيقي ينبغي أخذه وفهمه يف التعامل مع هذه 

فالوالية هنا هي نوع من التبعّية ومّد اجلسور مع اجلامعات غري املسلمة التي كانت تنّكل 

باملسلمني وهتزأ بدينهم وحتاربه، وهلذا فهذه النصوص القوّية هل خيّصصها دليل الذميّة؟ أو 

النبي اتفاقّية احلديبّية بعد نزول بعض هذه  دليل عقد االستجارة؟ أو دليل املهادنة؟ وهل توقيع

النصوص يعني أّنه واىل الكافرين وصاروا أولياء له، وأّن فعله هذا خّصص دليل الوالية مثالً 

 !أو جاء دليل الوالية لينهاه عن ذلك وينسخ سلوكه؟

الوالية إّن عالقات السلم والتواصل مع غري املسلمني ال عالقة هلا بدليل الوالية، بل دليل 

نوع من تكريس العقد االجتامعي السيايس بني املؤمنني؛ ليكون يف مقابل عقد اجتامعي سيايس 

بديل خارجهم وعىل حساهبم، فالذين يوالون الكافرين كام يظهر من بعض السياقات يف هذه 

ا وما بعده 138واآلية مثل آيات سورة املائدة، ، أو ضعاف القلوب اآليات كانوا هم املنافقني

وهذا يرشدنا إىل أّن هذه الظاهرة كانت ظاهرة اخرتاق أمن اجلامعة املسلمة من سورة النساء، 

وهوّيتها، فكيف يراد لنا أن نغّض الطرف عن كّل هذا السياق اللفظي والتارخيي، لنبرت 

 النصوص، ثم نأخذ هلا معنى من معاين كلمة الوالية لنفرضه عىل هذه النصوص مجيعًا؟!

ا كان املراد من النهي عن تويّل غري املؤمنني هو أصالة املفاصلة والغلظة وتفريق إذ ثالثًا:

﴿اَل القلوب وما شابه ذلك، فإّن اهلل تبارك وتعاىل يوضح يف سورة املمتحنة نفسها قائاًل: 

ن ِديَ  يِن َومَلْ خُيِْرُجوُكم مه وُهْم َوُتْقِسُطوا إَِلْيِهْم َينَْهاُكُم اَّللُ َعِن الَِّذيَن مَلْ ُيَقاتُِلوُكْم يِف الده اِرُكْم َأن َترَبُّ

ن دِ  يِن َوَأْخَرُجوُكم مه اَم َينَْهاُكُم اَّللُ َعِن الَِّذيَن َقاَتُلوُكْم يِف الده َياِرُكْم إِنَّ اَّللَ َُيِبُّ امُلْقِسطنَِي * إِنَّ

فإذا كانت الوالية تقابل مفهوم الرّب  (،9ـ  8)املمتحنة:  َوَظاَهُروا َعىَل إِْخَراِجُكْم َأن َتَولَّْوُهْم﴾

والقسط واإلحسان، مع أّن هذه التعابري يف دالالهتا االجتامعية تعطي التواصل الرحيم مع 

الناس شئنا أم أبينا؛ ألّن هذا هو ناجتها االجتامعي، فهذا يعني ختصيص دليل النهي عن التويّل 

يف  يتنيقبل قليل، فهذا التمييز يف هاتني اآل باملعتدين، وهذا يؤّكد املفهوم السيايس الذي قلناه

ّن النهي عن التويّل جاء يف مقابل اجلامعات التي تواجه أسورة هي األهم هنا، يؤّكد لنا 

                                              
 .118: 9( انظر ـ عىل سبيل املثال ـ: الطربيس، جممع البيان 1)



  

يها والتواصل والرّب هلا والعمل معها ما يوجب رضرًا عىل اجلامعة املسلمني، ليكون يف تولّ 

لنا وغريه تملن يقاّمًا و كان النهي عن الوالية عاال لإالسياسية واهلوية االجتامعية للمسلمني، و

عقل تركيب ف ي  يحرمة التويّل شاملة للجميع فك يتني؟! فإّن املفروض أنّ فام معنى املقابلة يف اآل

 تني يف هذه احلال؟!ياآل

ودعوى أّن اآلية األوىل داّلة عىل الرّب دون الوّد، لو سّلمت، فهي ال تنفي أّن اآلية الثانية 

ة عن حرص النهي عن املواالة والتويّل باملعتدي، فتكون هي الكاشفة عن األوىل، وليس كاشف

 العكس.

ثّمة يف النصوص السابقة قرائن وشواهد عىل عدم صّحة االستنتاج الكيّل املّدعى هنا  رابعًا:

 ثالثة عرشة من سورة املمتحنة حيث استخدمت تعبري العدوّ الية األوىل واآلوذلك مثل: تعابري 

مفهوم سلوكه العدواين بإخراج الرسول واملسلمني وعرب ووصفت حال الطرف اآلخر عرب 

ة دائامليات سورة املائدة، بل تعبري سورة توصيفات آالغضب وليس مفهوم الضالل. وكذلك 

يلحق  هبل هو تعبري عن أنّ  ،حلاق االّدعائي االعتبارين يتوهّلم فهو منهم، ليس بنحو اإلبأّن م

 .ه يتبعهم ويواليهمنّ أل هم؛فيصبح حكمه حكم ،نى السيايسباملع هبم

، ﴾..اَل َيتَِّخِذ امْلُْؤِمنُوَن الَْكافِِريَن َأْولَِياَء ِمْن ُدوِن امْلُْؤِمننِيَ ﴿بل تعبري سورة آل عمران 

كاشف عن أّن هذا التويّل كان بنحو من االنحياز للكافر دون املؤمن، وهذا ونحوها غْيها، 

يّل الكافر ال ينسجم عمالً مع تويّل املؤمن، فأن ترتك والية املؤمنني وتنتمي يف يعني أّن تو

حتالفاتك مع والية الكافرين فهذه هي الفكرة املقلقة يف النصوص هنا، وهبذا تصبح أنت منهم 

 وتابعًا هلم وحكمك حكمهم باملفهوم السيايس.

 ّياٌت تفسريّية مخسحتليل املفهوم وتفكيك الرتكيب، فرض »بعضهم أولياء بعض«

الواردة يف توصيف حال املؤمنني والكافرين  ﴾بعضهم أولياء بعض﴿إّن مثل مجلة  خامسًا:

فهي مهّمة جدًا بالنسبة إلينا، ومتهيدًا لفهم هذه اجلملة التي تكّرس ـ كام معًا، جيب حتليلها، 

والتي تعّزز  ،ية سورة األنفالبآقلياًل  االستعانةسنرى ـ مفهوم اهلوّية السياسّية للجامعة، يلزمنا 

 من اهلوية السياسّية ّن املراد من الوالية ليس مطلق املحّبة واملوّدة والتواصل، بل هو رضب  أ

 اجلمعّية.



  

 أمّهها:، نٍ حتتمل عدة معااجلملة ـ خاّصة يف هذه اآلية ـ إّن هذه 

املؤمنني ينرص بعضهم فيكون املقصود هبذه اآليات أّن  تكون بمعنى النرصة واإلعانة؛أن أ ـ 

بعضًا ويتداعى بعضهم ملصلحة بعضهم اآلخر، وقد يتعّزز هذا االحتامل بورود مفهوم النرص 

 .السياقواإليواء يف 

ووفقًا هلذا التفسري لن يكون هلذا الرتكيب أّي عالقة بمبدأ تفرقة القلوب أو أصالة الغلظة 

 ينرص بعضهم بعضًا، والكافرين ينرص والشّدة ونحو ذلك، كّل ما يف األمر أّن املسلمني

بعضهم بعضًا، وأّن املسلم ال ينرص الكافر، وحيث إّن سياق اآليات برّمتها هو سياق احلديث 

عن اجلامعات، فيكون املدلول هنا هو عالقة النرصة بني املسلمني والكافرين، وبني املسلمني 

يات بمثابة إخبار عن واقع، ، فاآلّيةأنفسهم، بتأكيد النرصة الداخلّية، وترك النرصة اخلارج

وهو أّن االشرتاك اإليامين يف املؤمنني جيعلهم ينرصون بعضهم بعضًا، وأّن االشرتاك الكفري 

يف الكافرين جيعلهم ينرصون بعضهم بعضًا، وليست بصدد إنشاء لزوم نرصة الكافرين 

 .لبعضهم كام هو واضح

عض النصوص ـ كام أسلفنا ـ حديث  عن إّن سياق ب رّجح هذا االحتامل من حيثوقد ي

التعاون والوقوف إىل جانب غري املسلمني يف سياق املواجهة وحالة احلرب القائمة، وآية سورة 

حديث  عن النرص، وفرض  لصور وحاالت استنصار فريق مسلم ضّد فريق كافر، ثم األنفال 

 .التعليق أخريًا بأّن عدم نرص املؤمنني سيؤدي إىل فتنة

وهي أّن اآلية نفسها سلبت سلبًا شديدًا  ،يف خصوص آية سورة األنفال ّن هنا مالحظةإال أ

عالقة الوالية بني املسلمني املهاجرين واألنصار من جهة وبني الذين مل هياجروا، ثم أردفت 

ذلك فورًا بوجوب نرصهم لو استنرصوهم، فلو كان املراد بالوالية النرصة لكان هناك تناقض 

 .لواحدة، وهذا ما يضّعف احتامل النرصةيف اآلية ا

ـ كام هو ظاهر بعضهم ـ أّن النرص هنا خمتص فيام إذا استنرصوهم يف الدين ال  إال إذا قيل

كام يف نزاع قبيل أو غريه، فيكون سلب الوالية سلب مطلق اإلعانة  ،مطلق االستنصار
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ة أخرى: إّن املسلم يف وبعبار ثم أخرجت اآلية خصوص االستنصار للدين. ،والنرص هلم

عتدى عليه من قبل غري املسلمني، سواء اعتدي ّي مسلم  ي  أي الفقهي السائد عليه أن ينرص أالر

معتدى عليه فيلزم عىل سائر املسلمني النرص،  عليه ألجل دينه أو ألّي سبب  آخر، فام دام مسلم  

وضع يدها عىل املصالح  بل هبدف ،ديني غري مسلمة دولًة مسلمة ال هبدف   فلو غزت دولة  

ة والعون إلخراج غري املسلم عن عدوانه دفإّن املسلمني يلزمهم املساع ،ة لذلك البلدديّ ااالقتص

ّن هذا املبدأ ال جيري مع املسلمني أية تعترب وعن بالد املسلمني واالعتداء عليهم، لكّن هذه اآل

م اعتدي عليهم ألجل دينهم بحيث هّن أالذي مل هياجروا، وإّنام يقترص يف معونتهم عىل ما لو 

 .يكون الدين هو املعتدى عليه واملستهدف باالعتداء، ففي هذه احلال يلزم النرص

هذا التفسري يفرتض أّن املراد باالستنصار يف الدين هو كون الدين مستهدفًا، وإال لو فرّسنا 

لكم، ال من حيث هم املراد باالستنصار يف الدين أهّنم طلبوا نرصكم من حيث هم مؤمنون مث

عرب أو من هذه القبيلة أو تلك، فطلب النرص كان من حيث عنرص االشرتاك الديني ال من 

يف »حيث عنرص االشرتاك القبيل. إذا فرّسنا اآلية هكذا فلن يكون هناك استثناء؛ ألّن كلمة 

كة ليس استثناء لنرصهم عىل تقدير طلبهم العون، بل هي تكريس ملفهوم أّن حر «الدين

املسلمني يف نرص بعضهم بعضًا ال تكون عىل أساس  قبيل أو غريه، بل عىل أساس العالقة 

الدينية بينهم واهلوّية الدينية املشرتكة، وإذا كان هذا أصاًل عاّمًا، فيكون معنى اآلية هو اآليت: 

ا طلب التنارص ثابت بني املهاجرين واألنصار، وليس ثابتًا بينم وبني من مل هياجر، لكن إذ

النرص لزم نرصه من حيث هو مسلم، والنرص الواجب هنا ويف غري هذا املقام هو دائاًم من 

حيث كونه من املؤمنني، ال من حيث االنتامءات القبلّية والعشائرّية، فتكون اآلية عىل وزان 

 القتال يف سبيل اهلل دون القتال يف سبيل العشرية أو القبيلة أو نحو ذلك.

 فرضّيتني: فنحن هنا أمام

 األوىل: استنصارهم كان ألجل الدين، فاملعتدى عليه هو الدين.

 الثانية: استنصارهم كان من حيث هم مؤمنون مثلكم.

إال من  بالنرصة، ية يف أّي هتافت لو فرّسنا الوالية فيهاوعىل تقدير الفرضّية األوىل ال تقع اآل

ولعّل ذلك خلصوصية ميثاقّية، قوم  آخرين، ة امليثاق مع ىّل عن نرصة الدين نتيجحيث إهّنا تتخ



  

اآلية تنفي لزوم نرصهتم بعد فرض  نّ الثانية نحن نواجه هتافتًا؛ ألبينام عىل تقدير الفرضيّة 

إال إذا قلنا بأّن  إيامهنم، ويف الوقت عينه تأمر بنرصهتم من حيث هم مؤمنون! وهذا غريب!

من مل هياجر من يشء، ليس سلب نرص املسلمني املراد من قوله تعاىل بأّنه ليس لكم من والية 

هلم، بل بمعنى أّن كوهنم مل هياجروا جيعل نرصهم عبثّيًا، فهؤالء ال ي رجى منهم أن ينرصوا 

 املؤمنني، بعكس املهاجرين واألنصار لكن إذا ط لبوا منكم النرص هلم لزمكم ذلك.

ني املؤمنني حّبًا ووّدًا ورمحة وألفة يف فيكون املعنى أّن ب ة واملوّدة،تكون بمعنى املحبّ أن ب ـ 

سلمني ، يف مقابل نفي هذه األلفة بني املةالقلوب؛ فتدّل اآليات عىل مبدأ األلفة اإلسالميّ 

 وغريهم.

وعىل هذا التقدير تثبت أصالة ف رقة القلوب بني املسلمني وغريهم، ما مل نقل بام أسلفناه من 

ية سورة األنفال تكشف هذه اآلية أّن هذا االحتامل أّن السياقات ال تساعد، بل يف خصوص آ

، فهذا بعيد جدًا، إذ من غري املعقول أهّنا تنفي املوّدة واملحّبة بني املسلمني بسبب عدم هجرهتم

مهام كان خمالف للمعلوم من الرشع، ما مل يرّص شخص بأّن عدم اهلجرة يف ذلك الزمان معصية 

جة لالجتامع وتزايد العدد والتمركز اجلغرايف السّكاين، عظيمة جدًا؛ ألّن األّمة كانت بحا

فالتخيّل عن هذه الفريضة هو بمثابة طعن خطري ملرشوع الدعوة، وهو من أعظم الكبائر، 

 .فيستحّق صاحبه البغض والغلظة ونفي املوّدة والرمحة

يجة: إّن وهو احتامل طرح فعاًل يف آية سورة األنفال، والنت أن تكون بمعنى التوارث،ج ـ 

ار، وقد نقل هذا الكالم عن مجاعة كابن عباس يرث بعضهم بعضًا، وال يرثهم الكفّ املؤمنني 

وجماهد واحلسن وقتادة والسدي و.. وأهّنم كانوا يتوارثون عىل أساس الدين؛ فجاءت آية: 

فجعلت (، 6، واألحزاب 75)األنفال:  ﴾َوُأْوُلوْا األَْرَحاِم َبْعُضُهْم َأْوىَل بِبَْعٍض يِف كَِتاِب اَّللِ﴿

 .نحن فيهاسورة األنفال التي التوارث بالنسب ومثله، ونسخت آية  
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وعىل هذا االحتامل، فكّل آيات الوالية هذه، أو بعضها عىل األقّل، يكون خارجًا عن 

رقة ونفي التآلف.ظموضوع بحثنا، فال يستدّل به إلثبات مبدأ الغل  ة أو الف 

ال ، يف خصوص آية األنفال غم اشتهاره بني القدماء من املفرّسينر احتامل التوارث،لكّن 

ولعّل الذي دفعهم إىل ذلك هو اآلية ال يف سورة األنفال وال يف غريها، شاهد، يساعد عليه أّي 

سيام وأّن الالتي ذكروا أهّنا ناسخة؛ فإن تعبري )أوىل( وتعبري )أولياء( أوحى أّن الفكرة واحدة، 

النَّبِيُّ َأْوىَل بِامْلُْؤِمننَِي ِمْن َأْنُفِسِهْم َوَأْزَواُجُه ﴿جاءت عىل الشكل اآليت:  آية سورة األحزاب

ْم َوُأوُلو اأْلَْرَحاِم َبْعُضُهْم َأْوىَل بِبَْعٍض يِف كَِتاِب اَّللَِّ ِمَن امْلُْؤِمننَِي َوامْلَُهاِجِريَن إِ  َهاهُتُ الَّ َأْن َتْفَعُلوا ُأمَّ

ه كأنّ فإّن تعبري )من املؤمنني واملهاجرين( ﴾؛ ْم َمْعُروًفا َكاَن َذلَِك يِف الْكَِتاِب َمْسطُوًراإىَِل َأْولَِيائِكُ 

 يوحي بنسخها لتلك امبقّدم األولوية لصالح األقارب عىل املؤمنني واملهاجرين، يريد أن ي

 .مجيعاً  اآليات

وهو املراد ة املعنى ال يعني وحد «ويل»د استخدام ماّدة: لكّن هذا ال شاهد له، وجمرّ 

ات كثرية واستخدمت يف حّق اهلل تعاىل التوارث، فقد وردت هذه املادة يف القرآن الكريم مرّ 

ورسوله مما ال معنى لفرض اإلرث الفقهي القانوين يف موردها؛ وربام لذلك مل نجد يف آيات 

يشء من هذا  اإلرث من سورة النساء ـ وهي من التي أّسست مفهومه وذكرت تفاصيله ـ أيَّ 

 التعبري، مع أّنه كان من املناسب تقرير هذا املبدأ هبذا التعبري هناك.

لة اإلرث، وقد ات النصوص بعيدة كّل البعد عن مسأبل برصف النظر عن ذلك فإّن سياق

ال بقضايا تتصل  ،ة بني املسلمني وغريهمهّنا مرتبطة بالعالئق السياسيّ أو ،سلفنا بيان السياقاتأ

 ائض واملواريث.بفقه الفر

وأّما آية أولو األرحام، فعىل تقدير كوهنا خاّصة باإلرث، وعىل فرض ثبوت حكم  سابق 

بالتوارث عىل أساس اإليامن أو عىل أساس املؤاخاة، وعىل فرض أهّنا تستهدف هذا احلكم 

رحام من السابق بالتوارث، ومل نفرّسها بعود اجلار واملجرور إىل سابقه فيكون املعنى: وأولو األ

املهاجرين واألنصار بعضهم أوىل ببعض  يف كتاب اهلل.. عىل فرض هذا كّله فإّن غاية ما فيها 

نسخ حكم التوارث املذكور؛ لكن ال يشء يؤّكد أّن هذا احلكم املذكور منصوص عليه يف 

ريد القرآن الكريم، فلعّله من توابع التوافق وعقد املؤاخاة أو ثبت بالسنّة النبوّية، فكيف ن

تفسري اآليات التي نحن فيها ضمن سياقاهتا املختلفة بنّص نفرتض افرتاضًا أّنه ناسخ  حلكم ال 



  

 هل دّلت هذه اآليات عليه أو ال؟! فليس فيه قرينة لغوّية أو دالليّة هنا.بعد  نعرف 

أّن كل واحد منهم متكّفل ومتويّل لشؤون غريه؛ أي د ـ أن تكون بمعنى الوالية املتبادلة، 

فهو موّظف أن يتعّهد مصالح سائر املسلمني وحاجاهتم، فتكون أمور األّمة املسلمة يف رقبة كّل 

 واحد من املسلمني، عليه أن يقوم بام يمكنه القيام به جتاهها.

وعىل تقدير هذا االحتامل ال تثبت هذه اآليات أّي يشء من أصالة الغلظة والشّدة ونفي 

 مجيعًا هلم حّق تقرير مصريهم، وليس لغريهم حّق تقرير التوالف، إذ غايته أّن املسلمني

مصريهم أو والية وسلطنة عليهم، وليست ناظرة أساسًا لطبيعة العالقة بينهم وبني غريهم 

خارج إطار سلب واليته السلطانّية عليهم، فغايتها يشء  يشبه أو يتطابق مع مثل قاعدة نفي 

 السبيل.

والية املسلمني  أّن لكّل واحد منهو عنى املكون بأن ي االحتامل،هذا قد يرتّجح و

ة وقرار ورأي وموقف من قضايا األّمة، فهم ـ مجيعًا ـ يقّررون مصريهم وأهدافهم ومسؤوليّ 

بام ذكره بعض أهل اللغة عندما  ّجحقد يرت ..وقضاياهم و.. ويشرتكون فيام بينهم يف أمورهم

واالة واختاذ املوىل وعالقة الوالية، بل بعضهم مل يأت بارشوا تفسري كلمة الويل فقالوا: إّنه من امل

 .عىل ذكر معنى املحبة واملوّدة والنرصة وأمثال ذلك

؛ وهلذا (38)الشورى:  ﴾َوَأْمُرُهْم ُشوَرى َبيْنَُهمْ فتكون اآلية قريبة من قوله تعاىل: ﴿وعليه، 

القائمة عىل عنرص األرض ـ مل يكن الذين مل هياجروا ومل يدخلوا يف رحم الدولة اإلسالمية 

وهي املدينة املنّورة ـ والشعب ـ وهو مجاعة املسلمني يف املدينة الذين يشّكلهم املهاجرون 

واألنصار وتعّرضت هلم اآلية نفسها.. ـ هؤالء ليس هلم املشاركة يف قرار املسلمني؛ ألهّنم بعدم 

ت تلك املرحلة، وهلذا مل هجرهتم مل ينخرطوا يف االجتامع اإلسالمي السيايس بحسب حاال

هذا ولعّل يكن هلم ما كان لغريهم، نعم لو استنرصوا املسلمني وجب نرصهم ملكان إسالمهم؛ 

املعنى هو املراد من كلامت بعض املفرّسين الذين أثاروا هذا االحتامل حتت عنوان الوالية التي 

 .يكون املسلمون هبا يدًا واحدة يف احلّل والعقد
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إشارة أي أهّنا  ون بمعنى املّلة الواحدة واألّمة الواحدة واهلوّية اجلمعّية الواحدة،أن تكهـ ـ 

كام جاء يف بعض هذه إىل عنرص القرب وااللتحام واالندكاك حتى أّن بعضهم من بعض، 

 ﴾..َلئَِك ِمنُْكمْ َوالَِّذيَن َآَمنُوا ِمْن َبْعُد َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا َمَعُكْم َفُأو﴿النصوص القرآنّية أو تعبري 

فتكون معرّبًة عن وحدة املّلة والتاميز عن سائر امللل، وهلذا عرّبت اآليات  (،75)األنفال: 

 .األخرى بأّن الكافرين أيضًا بعضهم أولياء بعض، أي أهّنم مّلة أخرى

ل بيان فاآليات تريد بيان القطيعة ـ هبذا املعنى ـ بني املّلة املسلمة واملّلة الكافرة، يف مقاب

اإلسالميّة عنرص الوحدة اجلمعية داخل الوسط اإلسالمي، فتكون من آيات مبدأ وحدة األّمة 

 من جهة ومبدأ متايز اهلوّية والكينونة السياسية ـ االجتامعّية بني املسلمني وغريهم.

أهل اللغة يف تفسري كلمة الويل مبارشة من  ، بام ذكره بعض  ذا االحتامل أيضاً وقد ينترص هل

 .أهّنا من القرب والدنّو، بل األصل اللفظي فيها ذلك

ة يف اللغة، فتكون دإّما ترجع ملعان  متعدّ  ّن هذه الكلمة:عىل ذلك كّله، يمكن القول بأوبناًء 

من  بنحو املشرتك اللفظي، ومن ثم فعلينا النظر يف السياق لتعيني استخدام هذا املشرتك يف أّي 

 جامع بحيث تكون مفاهيم املحّبة والسلطنة والقرب والنرص أو تكون بمعنى كيّل ه، نيمعا

واإلرث وغريها تطبيقات موردّية له بنحو يالحظ ذلك من السياق ومناسبات احلكم 

 واملوضوع.

إّنه ـ والسياق إن مل نقل وعىل كلتا احلالتني نحن بحاجة لرصد السياقات واملناسبات، 

لتواصل والكراهية وغري كرة املحبة واملوّدة والتوالف وابعيد عن فـ بقرينة املناسبات السياسّية 

، بل لعّله يمكن القول بأّن التويّل ّنه ال حيتوي عىل ما يساعد عىل ذلك إطالقاً أقّل من ذلك، فال أ

قد يكون من ألفاظ التضاّد حيث يطلق عىل اّتباع اليشء والسري نحوه تارًة، وعىل معارضته 

 موضعنا ـ بقرينة السياقات ـ تعبريًا عن السري نحوه واإلقبال واإلعراض عنه أخرى، فيكون يف

 عليه واتباعه.

واآلية الوحيدة التي يتحّمل سياقها ويساعد عىل فكرة املحّبة والتوالف هي آية مطلع سورة 

وكذلك املمتحنة التي سوف نتكّلم عنها يف املجموعة الثالثة عند احلديث عن نصوص املوّدة، 

أّما سائر اآليات فال مؤرش يف السياق عىل دلة بحسب النصوص التي بعدها، آية سورة املجا
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ربطها بمساحة من هذا النوع، بل بعض اآليات ال يتحّمل هذه الفرضّية، مثل آية سورة اجلاثية 

التي تنهى النبّي عن اتباع أهوائهم، ثم تشري فورًا إىل أّن الكافرين بعضهم أولياء بعض، بام 

 تبع هلم يكون منهم ومن أوليائهم.يوحي وكأّن امل

إّن جمموعة هذه النصوص غري واضحة يف تأصيل مبدأ الكراهية ونفي التوالف  والنتيجة:

من تكريس مبدأ املفاصلة وحفظ اهلوّية بني املسلمني وغري املسلمني، بل القدر املتيّقن منها هو 

عدم التحالف مع العدّو وجهة ثانية، واالنتامء لآلخر دون املؤمنني من واملنع عن التبعّية جهة، 

أّما ما هو أكثر من ذلك ، من جهة ثالثة ونحو ذلكمحايًة للجامعة يف ظروف املواجهة واحلرب 

فهو مناف  لسياقات بعض اآليات، وللسياق التارخيي، وال أقّل من عدم وجود مؤرش لصاحله 

 يف اآليات نفسها.

 ، شرح ونقدّدةاجملموعة الثالثة: نصوص الشّدة ونفي املو

، عن رضورة الغلظة والشّدة مع غري املسلمني مهذه املجموعة من النصوص القرآنية تتكلّ 

 لقًا.طهذا أمر ال يمكن القبول به مأّن و ،وّدة هلمعىل رفض امل وتؤّكد

 ومهم هذه النصوص هو اآليت:

ئَِك يِف اأْلََذلهنَي َكَتَب اَّللَُّ أَلَْغلَِبنَّ َأَنا إِنَّ الَِّذيَن َُيَادُّوَن اَّللََّ َوَرُسوَلُه ُأولَ ﴿قوله تعاىل:  ـ 1

وَن َمْن َحادَّ   اَّللََّ َوَرُسوَلُه َوَلْو َوُرُسيِل إِنَّ اَّللََّ َقِويٌّ َعِزيٌز اَل جَتُِد َقْوًما ُيْؤِمنُوَن بِاَّللَِّ َواْلَيْوِم اآْلَِخِر ُيَوادُّ

َدُهْم بُِروٍح  َكاُنوا َآَباَءُهْم َأْو َأْبنَاَءُهْم َأوْ  ياَمَن َوَأيَّ ْم ُأوَلئَِك َكتََب يِف ُقُلوِِبُِم اإْلِ إِْخَواََّنُْم َأْو َعِشَْيهَتُ

تَِها اأْلََّْنَاُر َخالِِديَن فِيَها َريِضَ اَّللَُّ َعنُْهْم َوَرُضوا َعنُْه  ِري ِمْن حَتْ ُأولَئَِك ِمنُْه َوُيْدِخُلُهْم َجنَّاٍت جَتْ

 (.22ـ  20)املجادلة:  ﴾إِنَّ ِحْزَب اَّللَِّ ُهُم امْلُْفلُِحونَ  ِحْزُب اَّللَِّ َأاَل 

فهذه اآلية واضحة يف أهّنا تريد التأكيد عىل أّن املؤمن ال يمكن أن يكون عىل موّدة مع 

 الكافرين، حتى لو كان هؤالء الكافرون من أقربائه وعشريته.

َا الَِّذيَن َآَمنُوا اَل ﴿قوله سبحانه:  ـ 2 ُكْم َأْولَِياَء ُتْلُقوَن إَِليِْهْم  َيا َأُّيُّ ي َوَعُدوَّ َتتَِّخُذوا َعُدوه

اُكْم َأْن ُتْؤِمنُوا بِاَّللَِّ رَ  ُسوَل َوإِيَّ قه خُيِْرُجوَن الرَّ ِة َوَقْد َكَفُروا باَِم َجاَءُكْم ِمَن احْلَ ُكْم إِْن ُكنُْتْم بِامْلََودَّ به

ِة َوَأَنا َأْعَلُم باَِم َأْخَفْيتُْم َوَما َأْعَلنُْتْم َخَرْجُتْم ِجَهاًدا يِف َسبِييِل َواْبتِ  وَن إَِليِْهْم بِامْلََودَّ َغاَء َمْرَضايِت ُتِّسُّ

بِيلِ   (.1)املمتحنة:  ﴾َوَمْن َيْفَعْلُه ِمنُْكْم َفَقْد َضلَّ َسَواَء السَّ



  

ّنه هو املراد فهذه اآلية تنهى عن املواالة، ثم تكشف عن أّن من مصاحباهتا أو نتائجها أو أ

 منها، إلقاء املوّدة وإبداؤها وإبرازها للكافرين، معتربًة ذلك أمرًا حمّرمًا ومنهّيًا عنه.

َا الَِّذيَن َآَمنُوا َمْن َيْرَتدَّ ِمنُْكْم َعْن ِدينِِه َفَسْوَف َيْأيِت اَّللَُّ بَِقْوٍم ﴿قوله تباك وتعاىل:  ـ 3 َيا َأُّيُّ

ٍة َعىَل اْلَكافِِريَن جُيَاِهُدوَن يِف َسبِيِل اَّللَِّ َواَل خَيَاُفوَن َلْوَمَة اَلئِمٍ َُيِبُُّهْم َوَُيِبُّوَنُه أَ   ِذلٍَّة َعىَل املُْْؤِمننَِي َأِعزَّ

اَم َولِيُُّكُم اَّللَُّ َوَرُسوُلُه َوالَِّذيَن آَ  وا الَِّذيَن َمنُ َذلَِك َفْضُل اَّللَِّ ُيْؤتِيِه َمْن َيَشاُء َواَّللَُّ َواِسٌع َعلِيٌم إِنَّ

َكاَة َوُهْم َراكُِعوَن َوَمْن َيتََولَّ اَّللََّ َوَرُسوَلُه َوالَِّذيَن َآَمنُوا َفإِ  اَلَة َوُيْؤُتوَن الزَّ نَّ ِحْزَب اَّللَِّ ُيِقيُموَن الصَّ

ُذوا ِدينَُكْم  َ َا الَِّذيَن َآَمنُوا اَل َتتَِّخُذوا الَِّذيَن اَّتَّ ُهُزًوا َوَلِعًبا ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا ُهُم الَْغالُِبوَن َيا َأُّيُّ

ُقوا اَّللََّ إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمننِيَ  اَر َأْولَِياَء َواتَّ  (.57ـ  54)املائدة:  ﴾اْلكَِتاَب ِمْن َقبْلُِكْم َواْلُكفَّ

فهذه اآلية تدل عىل أّن سلوك املؤمن مع املؤمن هو سلوك تواضع وذّلة وخضوع ورمحة، 

افر هو سلوك عّزة وتفّوق بحيث ال جيوز له أن يبدو ضعيفًا أمامه أو خاضعًا بينام سلوكه مع الك

أو متذّلاًل، بل ي ظهر له نوعًا من التكرّب، وهذا سلوك  مناف  لفكرة املوّدة والرمحة وتآلف 

 القلوب، ومكّرس ملبدأ الكراهية والغلظة.

َا النَّبِيُّ َجاِهِد الْ ﴿قوله عّز من قائل:  ـ 4 اَر َوامْلُنَافِِقنَي َواْغُلْظ َعَليِْهْم َوَمْأَواُهْم َجَهنَُّم َيا َأُّيُّ ُكفَّ

 (.9، والتحريم: 73)التوبة:  ﴾َوبِْئَس امْلَِصْيُ 

فهذه اآلية التي تكّررت بعينها مّرتني يف القرآن الكريم حتّث النبّي عىل الغلظة مع الكافرين 

 واملنافقني، وتأمره بمجاهدهتم.

اِر َوْلَيِجُدوا ﴿تعاىل: قوله سبحانه و ـ 5 َا الَِّذيَن َآَمنُوا َقاتُِلوا الَِّذيَن َيُلوَنُكْم ِمَن اْلُكفَّ َيا َأُّيُّ

(. وهي كسابقتها حتّث املؤمنني هذه املّرة 123)التوبة:  ﴾فِيُكْم ِغْلَظًة َواْعَلُموا َأنَّ اَّللََّ َمَع امْلُتَِّقنيَ 

 عىل أن يبدو للكافرين غلظًة وشّدة.

اُء َبْينَُهْم َتَراُهْم ﴿له عّز وجّل: قو ـ 6 اِر ُرمَحَ اُء َعىَل اْلُكفَّ ٌد َرُسوُل اَّللَِّ َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ حُمَمَّ

ُجودِ َذلَِك َمثَ  ًدا َيْبتَُغوَن َفْضاًل ِمَن اَّللَِّ َوِرْضَواًنا ِسياَمُهْم يِف ُوُجوِهِهْم ِمْن َأَثِر السُّ ًعا ُسجَّ  ُلُهْم يِف ُركَّ

ْنِجيِل َكَزْرٍع َأْخَرَج َشْطَأُه َفَآَزَرُه َفاْستَْغَلَظ َفاْسَتَوى َعىَل ُسوقِِه ُيْعجِ  ُب التَّْوَراِة َوَمَثُلُهْم يِف اإْلِ

اِت ِمنُْهْم َمْغِفَرًة َوَأْج  احِلَ اَر َوَعَد اَّللَُّ الَِّذيَن َآَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ اَع لِيَِغيَظ ِِبُِم اْلُكفَّ رَّ  ﴾ًرا َعظِياًم الزُّ

 (.29)الفتح: 

إّن وضوح هذه اآلية وعمومّيتها يف تكريس مبدأ الرمحة بني املؤمنني مقابل الشّدة مع 



  

الكافرين، ال حيتاج إىل رشح، فهي قانون قرآين عاّم وواضح يؤّكد قاعدة الشّدة مقابل الرمحة 

 والتعاطف ونحو ذلك.

َيتَِّخُذ ِمْن ُدوِن اَّللَِّ َأْنَداًدا َُيِبُّوََّنُْم َكُحبه اَّللَِّ َوالَِّذيَن َوِمَن النَّاِس َمْن ﴿قوله تبارك اسمه:  ـ 7

َة َّللَِِّ مَجِيًعا وَ  َأنَّ اَّللََّ َشِديُد َآَمنُوا َأَشدُّ ُحباا َّللَِِّ َوَلْو َيَرى الَِّذيَن َظَلُموا إِْذ َيَرْوَن اْلَعَذاَب َأنَّ اْلُقوَّ

َأ  َبُعوا َوَرَأُوا الَْعَذاَب َوَتَقطََّعْت ِِبُِم اأْلَْسبَاُب اْلَعَذاِب إِْذ َترَبَّ بُِعوا ِمَن الَِّذيَن اتَّ َوَقاَل الَِّذيَن  الَِّذيَن اتُّ

ْم  ُءوا ِمنَّا َكَذلَِك ُيِرُّيُِم اَّللَُّ َأْعاَمهَلُ َأ ِمنُْهْم َكاَم َترَبَّ ًة َفنََترَبَّ َبُعوا َلْو َأنَّ َلنَا َكرَّ اٍت عَ اتَّ َليِْهْم َوَما ُهْم َحَّسَ

 (.167ـ  165)البقرة:  ﴾بَِخاِرِجنَي ِمَن النَّارِ 

فليس هناك ـ حسب داللة هذه اآلية ـ يشء كحّب اهلل سبحانه، فهو املقّدم عىل كّل يشء، 

 ومن هنا عّقبت بالرباءة فيام بني الكافرين يوم القيامة.

بني والتعاطف حّبة ّدة واملهذه النصوص استدّل هبا بوصفها رصحية يف النهي عن املو

 والغلظة. ذلك مفهوم الشّدةإىل املسلمني والكافرين، بل هي تضيف 

حليل يف دالالت نصوص هذه املجموعة القرآنّية، وذلك تل والمّ هنا التوقف بالتأيلزمنا 

 ضمن وقفات:

 القرآني وختصيص فضاء النصوصالوقفة األوىل: السياق 
هّنا برّمتها تتحّدث عن وذلك أ القة هلا بموضوع بحثنا،إّن النصوص اخلمسة األوىل ال ع

 :نوع خاّص من الكافرين

له، واملحاّدة هي العداوة ووا اهلل ورسأولئك الذين حادّ جرى احلديث عن  ففي اآلية األوىل،

واملشاّقة، فإّن أصل الكلمة من احلّد وهو يعني الشّدة واملنع، فمن حيادد  واملحاربة واملواجهة

سوله هو الذي يتعامل بشّدة وممانعة معهام ومنع هلام، ومنه سّمي احلديد حديدًا، ومنه اهلل ور

 .تعبري حاّد الطبع، وأطلقت كلمة احلدود هنا هبذا املعنى أيضًا؛ ألّن هبا املنع واملواجهة

 َوِمنُْهمُ ﴿املواجهة واملحاربة، قال تعاىل: ولنالحظ استخدام القرآن هلذه املفردة يف سياق 

ِذيَن الَِّذيَن ُيْؤُذوَن النَّبِيَّ َوَيُقوُلوَن ُهَو ُأُذٌن ُقْل ُأُذُن َخْْيٍ َلُكْم ُيْؤِمُن بِاَّللَِّ َوُيْؤِمُن لِْلُمْؤِمننِيَ  ٌة لِلَّ  َوَرمْحَ

ْم َعَذاٌب َألِيمٌ  ُضوُكْم َواَّللَُّ َوَرُسولُُه ََيْلُِفوَن بِاَّللَِّ َلكُ  َآَمنُوا ِمنُْكْم َوالَِّذيَن ُيْؤُذوَن َرُسوَل اَّللَِّ هَلُ ْم لُِْيْ

                                              
 .180ـ  178: 2( ملزيد اّطالع، راجع: املصطفوي، التحقيق يف كلامت القرآن الكريم 1)



  

اِدِد اَّللََّ َوَرُسوَلُه َفَأنَّ َلُه َنا ُه َمْن َُيَ َر َجَهنََّم َخالًِدا فِيَها َأَحقُّ َأْن ُيْرُضوُه إِْن َكاُنوا ُمْؤِمننَِي َأمَلْ َيْعَلُموا َأنَّ

ْزُي اْلَعظِيُم ََيَْذُر امْلُنَافُِقوَن َأْن ُتنَزَّ  َل َعَلْيِهْم ُسوَرٌة ُتنَبهئُُهْم باَِم يِف ُقُلوِِبِْم ُقِل اْستَْهِزُئوا إِنَّ َذلَِك اْْلِ

َذُرونَ   (.64ـ  61)التوبة:  ﴾اَّللََّ خُمِْرٌج َما حَتْ

ْ َتَر إىَِل الَِّذيَن ﴿اعد كذلك، حيث قال تعاىل قبلها: بل إّن سياق هذه اآلية نفسها هنا مس َأمَل

 اَّللَُّ َعَليِْهْم َما ُهْم ِمنُْكْم َواَل ِمنُْهْم َوََيْلُِفوَن َعىَل اْلَكِذِب َوُهْم َيْعَلُموَن َأَعدَّ اَّللَُّ َتَولَّْوا َقْوًما َغِضَب 

وا َعْن َسبِيِل اَّللَِّ  ُذوا َأْياَمََّنُْم ُجنًَّة َفَصدُّ َ ُْم َساَء َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن اَّتَّ ْم َعَذاًبا َشِديًدا إَِّنَّ   َفَلُهمْ هَلُ

ْم َواَل َأْواَلُدُهْم ِمَن اَّللَِّ َشيًْئا ُأوَلئَِك َأْصَحاُب النَّاِر هُ  ْم فِيَها َعَذاٌب ُمِهنٌي َلْن ُتْغنَِي َعنُْهْم َأْمَواهُلُ

ُْم َعىَل  َخالُِدونَ  ُْم ُهُم َيْوَم َيبَْعُثُهُم اَّللَُّ مَجِيًعا َفَيْحلُِفوَن َلُه َكاَم ََيْلُِفوَن لَُكْم َوََيَْسُبوَن َأَّنَّ ٍء َأاَل إَِّنَّ  يَشْ

يَْطاِن َأاَل إِنَّ ِحزْ  ْيَطاُن َفَأْنَساُهْم ِذْكَر اَّللَِّ ُأوَلئَِك ِحْزُب الشَّ َب اْلَكاِذُبوَن اْسَتْحَوَذ َعَليِْهُم الشَّ

وَن إِنَّ الَِّذيَن َُيَادُّوَن اَّللََّ َوَرُسوَلُه ُأوَلئَِك يِف اأْلَ  اِسُ ْيَطاِن ُهُم اْْلَ َذلهنَي َكتََب اَّللَُّ أَلَْغلِبَنَّ َأَنا الشَّ

وَن َمْن َحادَّ   ﴾.. اَّللََّ َوَرُسوَلهُ َوُرُسيِل إِنَّ اَّللََّ َقِويٌّ َعِزيٌز اَل جَتُِد َقْوًما ُيْؤِمنُوَن بِاَّللَِّ َواْلَيْوِم اآْلَِخِر ُيَوادُّ

 يساعد عىل ذلك. «والعّزة ة،والقوّ  ،والغلبة ،نيذلّ األ»(. فإّن تعبري 22ـ  14)املجادلة: 

فهي تصف الطرف اآلخر الذي تنهى عن مواّدته بصفات العدّو هلل  أّما اآلية الثانية،

وللمؤمنني واملخرج هلم من ديارهم ملحض إيامهنم، فام عالقتها بمبدأ الكراهية والبغض 

ق    ني؟!املطل 

لطرف اآلخر ممّن اختذ فهي واضحة يف سياق اجلهاد والغلبة، وكون ا وأّما اآلية الثالثة،

دينكم هزوًا ولعبًا ونحو ذلك، وقد سبق أن حتّدثنا عن سياق هذه اآلية أيضًا، وأّنه سياق 

ية نفسها ال صلة له سيايس جهادي، فراجع، وهبذا نكتشف أّن مفهوم الذّلة والعّزة يف اآل

مام الكافر ال أؤمن بمفهوم املوّدة واملحبة والبغض والكراهّية، بل هو مفهوم له صلة بعّزة امل

بكراهية املؤمن للكافر وال ببغضه له، فهذه املفاهيم غري متطابقة، فاملؤمن عزيز يف قومه ال 

أو هو فّظ أو  ،ه يكره أو يبغضنّ أتعامل من موقع العّزة ال بمعنى يّنه يكرههم، واملؤمن أبمعنى 

 مستكني وال حمتاج، غري خاضع وال ذليل وال ضعيف وال مسكني وال هنّ أبل بمعنى غليظ، 

 ؟!وإبرازمها ين هذا من مفاهيم البغض والكراهيةأو

ة قرآنية أخرى، وهي قوله تعاىل: وهلذا نجد املقابلة هبذا املعنى الذي قلناه واضحًا يف آي

َة َأْهلَِها َأِذلًَّة ﴿ اْرِجْع .. َوَكَذلَِك َيْفَعُلونَ َقاَلْت إِنَّ امْلُُلوَك إَِذا َدَخُلوا َقْرَيًة َأْفَسُدوَها َوَجَعُلوا َأِعزَّ



  

ا َوَلنُْخِرَجنَُّهْم ِمنَْها َأذِلًَّة َوُهْم َصاِغُرونَ  ْم ِِبَ ، 34)النمل:  ﴾إَِلْيِهْم َفَلنَْأتَِينَُّهْم بُِجنُوٍد اَل قِبََل هَلُ

37.) 

ا، حّدثان عن الفئة التي يكون املسلمون مأمورين بمجاهدهتتفت وأّما اآلية الرابعة واْلامسة،

الغلظة هنا جاءت يف سياق القتال وذلك أّن فالذي جيب علينا الغلظة جتاهه هو الذي نقاتله، 

واحلرب، فال ي عقل أن يشمل هذا احلكم بدالالته حالة الذمّية أو املهادنة أو االستجارة أو غري 

 القتال ال ذلك، وحيث إّننا أثبتنا يف مبدأ السلم والصلح أّن األصل يف العالقة هو السلم، وأنّ 

يكون إال لرّد العدوان، فهذا معناه أّن هاتني اآليتني تطالبان بالغلظة والشّدة يف حالة مواجهة 

بني عاّمًا وليس مبدأ عالئقّيًا  ،املعتدي ال غري، وبتعبري آخر مبدأ الغلظة هنا مبدأ جهادي

ل وي غلظ عليه فإذا تقيّد ، ونتيجة جمموع ما قلناه ال يمكن القول بأّن مطلق الكافر يقات  األديان

 !القتال بخصوص حال االعتداء، ظّلت الغلظة مطلقة من حيث مطلوبّيتها

 ّن اآليات اْلمس األوىل ال عالقة هلا بتكريس مبدأ الكراهية.نستنتج أوِبذا 

 وسادة الكفر هلة الكفارالثانية: بني الكفار وآالوقفة 

بحثنا؛ وذلك أهّنا ال تتكّلم عن املوقف  ليست ناظرة أساسًا ملوضوع ية األخريةإّن اآل

النفيس والقلبي والسلوكي من اآلخر الديني، بل هي تتكّلم عن أّن بعض الناس سيتخذ آهلة 

من دون اهلل هي األصنام أو السادات الذين حيّبوهنم كحّب اهلل، ويف املقابل تؤّكد هذه اآليات 

بصدد توضيح مستوى حّب اهلل يف قلب املؤمن  عىل أّن املؤمن ال حيّب فوق حّب اهلل حّبًا، فهي

وأّنه فوق كّل حّب، وال تشري ملبدأ الكراهية، بل تؤّكد الحقًا أّن التابع واملتبوع من أهل 

الضاللة سوف يتربؤون من بعضهم، وأّن املتبوعني سوف يعلنون أهّنم ال عالقة هلم بالتابعني 

ر، فأّي عالقة لقيامة وفق ما جاء يف نصوص أخ  وال بضاللتهم، متامًا كام يفعل الشيطان يوم ا

 هلذا السياق برّمته بموضوع مبدأ الشّدة أو الكراهية أو البغض أو الغلظة أو ما شابه ذلك؟!

 ثنائّية الرمحة والشّدة بني املؤمنني والكافرينالوقفة الثالثة: 

الظاهرة يف لزوم فتح، إّن اآلية التي تبدو باقية هنا يف جمموعة النصوص هذه هي آية سورة ال

الشّدة مع الكافرين، وقد وقعت الشّدة هنا مقابل الرمحة، وهذه اآلية إّما أن نفهمها تتحّدث 



  

 عن الكافرين املحاربني واملعارضني للدعوة املواجهني هلا أو مطلقًا.

فإذا فهمناها أهّنا تتحّدث عن خصوص املعارضني املواجهني للدعوة مل تكن داّلًة عىل 

عدة العاّمة هنا، بل خاّصة بحال العالقة مع الكافرين املناوئني، وأّما إذا فهمناها مطلقًة فإّنه القا

يِن َومَلْ تقع املعارضة بينها وبني مثل قوله تعاىل:  ْ ُيَقاتُِلوُكْم يِف الده ﴿اَل َينَْهاُكُم اَّللُ َعِن الَِّذيَن مَل

وُهمْ  ن ِدَياِرُكْم َأن َترَبُّ اَم َينَْهاُكُم اَّللُ َعِن خُيِْرُجوُكم مه  َوُتْقِسُطوا إَِليِْهْم إِنَّ اَّللَ َُيِبُّ امُلْقِسطنَِي * إِنَّ

ن ِدَياِرُكْم َوَظاَهُروا َعىَل إِْخَراِجُكْم َأن َتَولَّْوُهْم﴾ يِن َوَأْخَرُجوُكم مه  الَِّذيَن َقاَتُلوُكْم يِف الده

مع األمر برّبه والقسط إليه  مع شخص  ة بالشدّ إذ كيف ينسجم األمر  (،9ـ  8)املمتحنة: 

 سان؟!حواإل

 شبكة العالقة بني مفاهيم: املوّدة والرّب والتوّلي والترّبي، نقد مقاربة الَقرايف

يف هذا الصدد ثّمة وجهة نظر دافع عنها كثريون يف التمييز بني مبدأ نفي املوّدة ومبدأ الرّب 

من النصوص التي تستويص خريًا بأهل الذّمة والقسط املعّزز يف احلديث الرشيف بالعديد 

 .وأمثاهلم، يف حماولة للجمع بني األمرين دون حاجة لفرض التخصيص أو التقييد

 أنّ  ،يف الفرق التاسع عْش واملائة من فروقههـ( 684)شهاب الدين القرايف اإلمام فقد ذكر 

ذا إجالل والتقديم، فالرّب والقسط واإلحسان سلوكّيات ختتلف عن سلوكيات التعظيم واإل

بينام متكينهم من الواليات والسلطات أو تعظيمهم  ،كانوا جوعى أطعمناهم، وهذا بّر وقسط  

ذ فيه تعظيم شعائر الكفر وتوهني إ ؛قسطال وربّ خر غري الآيف املجالس والطرقات فهذا يشء 

 .شعائر اإليامن

ّن كّل عطاء أو ترّصف يكون من وهو أ ليه كلامتهإوِبذا وضع القرايف معيارًا فاصاًل تشْي 

سفل لألعىل فهو تعظيم بينام كّل عطاء أو ترّصف يكون من األ ،دسفل فهو جيّ األعىل لأل

 بمثابة شاهد عندما يقول حول أهل الذّمة:بن اخلطاب قرايف قول عمر الومرفوض، ويعترب 

الة وقاعدة القسط والرّب ، وهبذا فّرق القرايف بني قاعدة الوّد واملوا«أهينوهم وال تظلموهم»

                                              
، الرسخيسُّ يف ‘مروّيًا عن شخص النبّي « لموهمأذّلوهم وال تظ»( أورد هذا النّص بعبارة: 1)

(؛ وجاء مروّيًا عن عمر بن اخلطاب يف )تاريخ مدينة 137: 1، ورشح السري الكبري 94: 16)املبسوط 

؛ وكنز 228: 1؛ وابن تيمية، جمموعة الرسائل واملسائل 70: 2؛ وذكر أخبار إصبهان 183: 2دمشق 
 



  

 .سانحواإل

وذلك أّن القرايف تصّور أّن مفهوم املوّدة فيه  للمناقشة؛ ةلكّن هذه املحاولة من القرايف قابل

وهذا هو نوع نوع  من التعظيم، وهذا غري صحيح؛ فاملوّدة نوع  من املحّبة وامليل القلبي، 

بالسلوك التعظيمي، بل هلا عالقة حرصّية  وليس هلا عالقةاستخدامها يف النصوص القرآنّية، 

بشكل التعاطي الباطني مع اآلخر ضمن سلوك حسن معه، فلو تّم تعظيمهم عن حمّبة وميل 

يل ، ولو ا عطي الفقري غري املسلم طعامًا من باب احلّب له والشفقة واملمفهذا توّدد وموّدة معه

ن ثم فال ربط بني مفهوم املوّدة والتعظيم، يه، ومالقلبي فهذه موّدة، فالوّد حمّبة اليشء ومتنّ 

هّنام متباينان، بل قد يكون الوّد بالتعظيم أومفهوم الرّب وعدم التعظيم، حتى يفرتض القرايف 

 النفاق والوصولّية.حالة ك ،تعظيم عن وّد وقد يكون عن غريهالوقد يكون  ،وقد يكون بغريه

  مفهوم املواالة ومفهوم الرّب والقسط،ن يكون القرايف الحظ العالقة بنيأيمكن  ،من هنا

تبعيّة أو الفوقّية التي تكون للكافر عىل املسلم، فطبقها يف المن ًا فاستنتج من مفهوم التويّل نوع

ّنه ، وكأّنه عقد بحثه للتمييز بني املوّدة والربّ أالسلوك االجتامعي، وهذا أمر أكثر معقولّية، بيد 

 يف مطلع سورة املمتحنة.جتامع احلديث عنهام والء تبعًا الربط بني املوّدة واملواالة وال

نواع التعظيم والقصد منه، أه شامل ملطلق نّ ال يظهر منه أ لكنّنا قلنا سابقًا بأّن مفهوم التويّل 

وواضح أّن هذا  ،سلم لكونه غري مسلم أو تعظيم كفره وشعائر كفره مرفوضفتعظيم غري امل

يم غري املسلم لكونه قّدم خدمًة للمسلمني مثاًل أو لكونه سلك ، بينام تعظفيه نوع من التويّل 

ال يسّمى مواالًة وال توّليًا  ،كمعونته الفقراء واملساكني وغري ذلك ،املجتمع ًا يفحلسلوكًا صا

شخصًا غري مسلم صنّف كتابًا القى رواجًا عاملّيًا يف الدفاع عن  نّ أعرفًا، فلو فرضنا اليوم 

الدول املسلمة عىل جهوده ودفاعه عن حقوق املظلومني،  ىة، ثم كّرمته إحديّ نطيالفلس ةالقضيّ 

تابعة بينام لو كنّا نساعد آالف املسيحيني الفقراء املتويّل والعرف ذلك نوعًا من الفهل يعترب 

فإّن العرف مثالً، الذّمة  هلأوهم من  ،وا باحرتام ورفع احلاجة عنهميشوا عىل العيش ويعليتقوّ 
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 ؟!هذا توّلياً  يال يسمّ 

وإذا كان التويّل  ،فكالمها تولٍّ  ،ذا كان التويّل بمعنى بناء الصلة يف مقابل مطلق القطيعةفإ

ين ال دفكال هذين املور ،مناهادّ ة التي قيّ جتمعة واملعنى الذي فهمناه ضمن املقاربة السياسيّ بامل

ال  ،وال بينه وبني املوّدة ،ويّل بني التعظيم والتقهري رضوري  طربيوجد صالً، فال ًا أتوّلي ىيسمّ 

 ع غري دقيقة يف تقديري.وجيابًا، فمقاربة القرايف للموضإسلبًا وال 

ال عالقة هلا مفاهيم ان حسليه، أّن الرّب والقسط واإلنفهمه وفق ما توّصلنا إوالذي 

م من هذا ، ما دام ال يلزوإناّم قد تلتقي مصداقًا معهام، فتشمل موردمها وغريه ،بالتعظيم وعدمه

ته أو لسلوكه نت ترّبه إلنسانيّ أّي عنوان ثانوي آخر، بل نفسه أو أ الرّب والقسط تعظيم الكفر

ال من غريه، وأّما املوّدة نت تبغض كفره وال حتّبه منه و ما، وليس لكفره، بل أالصالح يف موضع  

فال دليل  ،ذلك نحوإّننا ربطنا النهي عنها بكون الطرف اآلخر هو املعتدي أو الظامل أو فحيث 

بًا أو نه كافرًا، كام لو كان ابنًا أو أمن غري ناحية كو ـعىل حرمة حمبّة الكافر ـ بام هي صفة قلبّية 

 .أّمًا أو زوجة

ومن ثّم فال توجد مشكلة بني النصوص حتى نسعى للتوفيق، بل جمموع النصوص يفيد 

وال  ،املؤمننيدون  مأو االنتامء إليهعهم باع الكافرين أو التحالف مالنتيجة اآلتية: ال جيوز اتّ 

سالم منهم، وجتوز موّدة غريهم من غري ناحية كونه كافرًا، دين املناوئني لإلجيوز موّدة املعت

كرة التعظيم وغريها فال وجه هلا، إال لو وجيوز الرّب والقسط واإلحسان ملن مل يعتد مطلقًا، أّما ف

 منا عنها سابقًا.لّ كسبيل التي تالة نفي دما خيرق قاعغري املسلم  سلوك مع مطلق لزم من أّي 

يمكن القول بأّن الرشيعة تنهى عن املحّبة وامليل القلبي لغري املسلم،  بعد تقديرعىل أبل 

لكنّها ال تنهى عن كّل سلوك يمثل نوعًا من القسط والعدل والرّب والعطاء واإلحسان، ولو 

ال، رشط أن ال  م، سواء احتوى تعظياًم أمن حمّب ملحبوبهكان هذا السلوك مما ال يصدر عادًة إال 

 .يلزم منه حمّرم آخر

ة القرايف ال يمكن لنظريّ  ىل النقطة األصلّية،إوبرصف النظر عن كّل ما تقّدم وبالعود هذا، 

 حنة؛تمهنا أن تنفع يف معاجلة النسبة بني اآلية األخرية من سورة الفتح وبني نصوص سورة امل

 يشّداء عىل الكفار، يف مقابل الرمحة، والسلوك الربّ م أرة الفتح تصف املؤمنني بأهّن ألّن آية سو

يم، سوف يكون منافيًا ملفهوم أو هو يف واقعه تعظ ي ولو مل يكن عىل سبيل التعظيمطوالقس



  

عقل اجلمع يف توصيف السلوك بني األمر بالشّدة مع مطلق الكافر، والرتخيص الشّدة، فكيف ي  

 سان له؟!حّل ـ يف الرّب واإلـ عىل األق

إّن الرّب يف القرآن الكريم مفهوم حيمل يف داخله اللطف والصدق والرمحة واإلحسان 

والعون وفعل اخلري، بل ال يبعد بالتحليل اجلذري للمفردة أن نرجعه إىل معنى واحد يف 

مر الذي فيه اجلميع، خالفًا ملا قيل من إرجاعه إىل أكثر من جذر، واملعنى املشرتك هو األ

رًا بالضّم  ّ ب  رًا مقابل البحر؛ ألّن فيه هذا األمر؛ ومنه سّمي الرب  استقرار وأمان، ومنه سّمي الرب  ب 

ّ الرحيم بالفتح  ّ ـ وهو القمح والطحني ـ مصدر أمن للحياة، ومنه سّمي اهلل بالرب  ألّن الرب 

قسط يرجع لكّل سلوك يفرض بمعنى اللطيف الذي يكون منه األمن، وهكذا، فطلب الرّب وال

استقرارًا وأمانًا يف العالقة واألمر، ويف ظّل وضع من هذا القبيل كيف يمكن التوفيق بني هذا 

املفهوم ومفهوم الشّدة الذي يفرض عكس هذا التوصيف وتطبيقاته واستخداماته يف اللغة 

 ؟!والنّص القرآين نفسه

ة أو صاملعتدين من الكّفار، أو القول بأهّنا خمصَّ  من هنا يلزمنا إّما فرض اآلية غري ناظرة لغري

، وعىل دة بمثل نّص سورة املمتحنة ممّا ثبت يف الرشيعة سلوك آخر فيه غري سلوك الشّدةمقيَّ 

 كلتا احلالتني ال تكون النتيجة لصالح املستدّل هنا.

 ّية أو السياسّية؟العقد اهل التوصيفات العقائدّية يف القرآن مقصودة بداللتهالوقفة الرابعة: 

ال ا ريد هنا أن أخوض يف هذا املوضوع طوياًل؛ ألّنه يستحّق دراسًة مستقّلة، لكّن السؤال 

هو أّن القرآن الكريم كثريًا ما يستخدم توصيف الكافرين ليطلقه عىل خصوص الفريق املعتدي 

ل اًم حتى كأأو املحارب هلل ورسوله، بحيث نفهم ذلك بوضوح من القرائن والسياق،  ّنه بات ع 

بل نحن نالحظ أّن التجربة النبوّية املحّمدّية يف االستخدام بنحو اإلشارة إىل هذا الفريق بعينه، 

مل يؤمنوا هبا بوصفهم معتدين عليها وحماربني هلا مضيّقني  نوما قبلها عادًة ما قّدم القرآن الذي

ارجي ال يفيد تة، مع أّن الواقع اخلوكأّن هذه هي صفتهم الالزمة هلم والثابعىل املؤمنني هبا، 

 هذا األمر إطالقًا.

من هنا ـ وباالستعانة بفكرة أّن الكفر نوع من الفعل اإلجيايب، أي أّنه ليس جمّرد عدم 

اإليامن، بل هو إضافة لذلك نوع  سرت  له وعدوان  عليه ـ يمكن لنا أن نتحّدث عن نوعني من 



  

، ومها: كافر ق أن أملحنا إليه إملاحًا يف بعض البحوثالكافرين يف القرآن الكريم، وفق ما سب

الذي ال يؤمن بالعقيدة الصحيحة، بينام كافر  والعقيدة، وكافر املواجهة، فكافر العقيدة ه

غلب النصوص القرآنّية هو ذلك املعتدي عىل العقيدة املواجه أاملواجهة الذي تتحّدث عنه ربام 

املنكر  هلكنّ  ،يف قلبه هو العامل باحلقيقة املستيقن هبا لباً ال اهلل، وغالصاّد عن سبي اهلا املضيّق عليه

ا َفاْنظُْر ﴿يها طغيانًا وكفرًا، قال تعاىل: هلا املتكرّب عل ا َواْسَتْيَقنَتَْها َأْنُفُسُهْم ُظْلاًم َوُعُلوا َوَجَحُدوا ِِبَ

الَِّذيَن َآَتْينَاُهُم الْكَِتاَب َيْعِرُفوَنُه َكاَم ﴿ ه:(، وقال سبحان14)النمل:  ﴾نَكْيَف َكاَن َعاقَِبُة امْلُْفِسِدي

قَّ َوُهْم َيْعَلُمونَ  وقال سبحانه: (، 146)البقرة:  ﴾َيْعِرُفوَن َأْبنَاَءُهْم َوإِنَّ َفِريًقا ِمنُْهْم َلَيْكُتُموَن احْلَ

اًل َوالَِّذيَن َآَتْينَاُهُم اْلكَِتاَب َيْعَلُموَن َأَفَغْْيَ اَّللَِّ َأْبتَِغي َحَكاًم َوُهَو الَِّذي َأْنَزَل إَِليُْكُم ا﴿ لْكَِتاَب ُمَفصَّ

ينَ  قه َفاَل َتُكوَننَّ ِمَن امْلُْمرَتِ ٌل ِمْن َربهَك بِاحْلَ ُه ُمنَزَّ  (.114)األنعام:  ﴾َأنَّ

من هنا، نطرح هذا االحتامل وهو أّن كلمة الكافرين يف بعض السياقات ـ السيام سياقات 

؛ يمكن أن يقصد منها فئة خاّصة منهم، وهي الفئة املعتدية واملعاندة للحّق ال مطلقاً  املواجهة ـ

ألّن هذه هي الفئة التي كان القرآن يتكّلم عنها وهو يشري للكافرين يف كثري من األحيان، متامًا 

، فإّن القرآن يطلقه عىل خصوص املرشكني دون أهل الكتاب، فإذا كنت «املرشك»كوصف 

ّن النصارى ربام يكونون قد توّرطوا يف الرشك وهم ال يشعرون وال يقصدون، لكّن تعتقد بأ

 هذا ال يرّبر اعتبار عنوان املرشك الوارد يف القرآن شامالً هلم بام له من آثار.

الناحية بل قد يطلق القرآن الوصف لكنّه ناظر إىل حالة معّينة ذات وضع خاّص من 

ُكوا َوَلتَِجَدنَّ َلَتجِ ﴿التارخيّية، قال تعاىل:  ِذيَن َآَمنُوا اْلَيُهوَد َوالَِّذيَن َأرْشَ َدنَّ َأَشدَّ النَّاِس َعَداَوًة لِلَّ

يِسنَي َوُرْهَباًنا ا َنَصاَرى َذلَِك بِأَنَّ ِمنُْهْم قِسه ِذيَن َآَمنُوا الَِّذيَن َقاُلوا إِنَّ ًة لِلَّ ْم َمَودَّ ُْم اَل  َأْقَرَِبُ َوَأَّنَّ

و قه  نَ َيْسَتْكرِبُ َّا َعَرُفوا ِمَن احْلَ ْمِع مِم ُسوِل َتَرى َأْعُينَُهْم َتِفيُض ِمَن الدَّ َوإَِذا َسِمُعوا َما ُأْنِزَل إىَِل الرَّ

قه  اِهِديَن َوَما َلنَا اَل ُنْؤِمُن بِاَّللَِّ َوَما َجاَءَنا ِمَن احْلَ نَا َآَمنَّا َفاْكُتْبنَا َمَع الشَّ  َأْن َوَنْطَمعُ َيُقوُلوَن َربَّ

نَا َمعَ  نَي ُيْدِخَلنَا َربُّ احِلِ تَِها اأْلََّْنَاُر َخالِِديَن فِيَها  اْلَقْوِم الصَّ ِري ِمْن حَتْ ُم اَّللَُّ باَِم َقاُلوا َجنَّاٍت جَتْ َفَأَثاَِبُ

(، فهل هذه اآليات تقّدم توصيفًا شاماًل إىل يوم 85ـ  82)املائدة:  ﴾َوَذلَِك َجَزاُء املُْْحِسننِيَ 

يامة أو أهّنا تشري حلالة قائمة يف عرص الدعوة اإلسالميّة أو هي بصدد اإلشارة إىل اجلانب الق
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االقتضائي ال الفعيل الدائم، وكأّنه يشري إىل أّن حالة الرهبانية وعدم االستكبار قائمة نوعًا يف 

ئم بالفعل إىل النصارى بحيث ترتك أثرها اإلجيايب عىل قبول احلّق، ال أّن هذا األمر دائميٌّ وقا

 يوم القيامة؟

 ؟نصوص قرآنية تكّرس حمّبة غري املسلمهل مّثة الوقفة اخلامسة: 
، وأهّم ما من حيث املبدأ َّّنا توافق عىل حمّبة غْي املسلمآنية قد توحي بأثّمة نصوص قر

 يمكن أن يطرح هنا:

َأْنُفِسُكْم َأْزَواًجا لِتَْسُكنُوا إَِليَْها َوَجَعَل َوِمْن َآَياتِِه َأْن َخَلَق لَُكْم ِمْن ﴿قوله تعاىل:  اآلية األوىل:

ُرونَ  ًة إِنَّ يِف َذلَِك آَلََياٍت لَِقْوٍم َيَتَفكَّ ًة َوَرمْحَ  (.21)الروم:  ﴾َبْينَُكْم َمَودَّ

ذا قبلنا بزواج املسلم من إية تكّرس املوّدة واملحّبة بني الزوجني، فقد يقال هنا بأّن هذه اآل

ولو يف  ،سلم وغريهوّدة واملحبّة والرمحة بني املية تكّرس مبدأ املّية، فهذا يعني أّن اآلاملرأة الكتاب

 .بعض احلاالت

ام تتحّدث عن ن ترشيعي، وإنّ ليست ناظرة لشأإذا قلنا بأهّنا  يةّن هذه اآلأّن الصحيح أإال 

 النصوص الداّلة عىلمر تكويني عاّم يف عالقة الذكر باألنثى وبالعكس، فال يمكنها أن تواجه أ

ية هنا تكّرس نفي املوّدة واملحّبة بني املسلم وغريه لو ثبتت تلك النصوص يف داللتها، ألّن اآل

يف زاوية  ة هذهبينام تلك تفرض عىل املسلم أن يواجه النزعة امليلية الطبيعيّ  ،الوضع الطبيعي

 .رادة اهلل يف العيش، لكي حيّقق إمعّينة

ة ة التكوينيّ ا يف مقام الترشيع أو فهمنا من داللتها اإلخباريّ ية أهّن ذه اآلوأّما إذا فهمنا من ه

ا توافق عىل ذلك ترشيعًا ومتضيه وتضّمه إىل املنظومة العالئقية يف الدين، فينبغي أن ننظر يف أهّن 

ني ية وآيات نفي املوّدة لو ثبتت داللة تلك، فعىل طرائق مشهور األصوليّ النسبة بني هذه اآل

ي أن تكون النسبة هي العموم واخلصوص من وجه، وجيتمعان يف الزوجة الكتابّية، ينبغ

نفي املوّدة يف هذه احلال املوّدة و فيسقط دليالتساقط يف ماّدة االجتامع، لوالقاعدة تقتيض ا

ّن العرف يف هذه احلاالت يالحظ أأّما عىل وجهة نظرنا فنحن نعترب وي رجع ألصل الرباءة، 

ّن هذه النصوص ناظرة للموضوع يف أل ؛ية هنامة عىل نّص اآلوّدة بوصفها مقدَّ نصوص نفي امل
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عام، فينبغي جعل نصوص نفي املوّدة أّويّل أّما تلك فنظرها  ،د شكل العالقةوحتدّ حالة ثانوّية 

 مقّدمة يف هذه احلال.

اَّللََّ َُّيِْدي َمْن َيَشاُء َوُهَو َأْعَلُم  إِنََّك اَل هَتِْدي َمْن َأْحَببَْت َوَلكِنَّ ﴿قوله سبحانه:  اآلية الثانية:

 (.56)القصص:  ﴾بِامْلُْهَتِدينَ 

ّنك ال أّن املراد منها هو من مجلة ما طرح ـ تفسري  يقول بأ رح فيها ـهذه اآلية الكريمة ط  

لقرابته  ؛ك ال هتدي من أحببتهنّ أمعناه  لو قيل:و»هتدي الشخص الذي حتّبه، قال الطربي: 

أحببت  »ولعّله يتعّزز ذلك بعدم وجود قيد  .«اهلل هيدي من يشاء، كان مذهباً  منك، ولكنّ 

 «.م ن»ع لـ جالضمري الرا ستبطنالتي ت «أحببت» بل فقط كلمة ،«هدايته

بل األقرب ما فرّسها به مجهور املفرّسين، وهو  إال أّن ظهور اآلية يف هذا املعنى غْي واضح؛

ه، بل أمر اهلداية بيد اهلل سبحانه، وإّنام تقوم أنت بدعوته أّنك ال هتدي من أحببت هدايت

للهدى، أّما حتّقق اهلدى منه فهو أمر  خارج عن قدرتك وسلطانك، بل هو بيد اهلل وحده، 

ويفهم ذلك من قرينة التناظر يف اآلية، فهي عندما أّكدت يف القسم الثاين منها أّن اهلداية بمشيئة 

 املقطع األّول هو اهلداية بمشيئة النبّي، فكأّنه قال له: إّنك ال هتدي من اهلل، كشفت أّن املنفّي يف

تريد أن هتديه، بل اهلل هيدي من يريد أن هيديه، وهبذا يصبح معنى احلّب هو امليل والرغبة 

وعىل األقّل إن مل نجزم بداللة اآلية عىل هذا التفسري فإّن  واإلرادة يف هداية الطرف اآلخر.

 . التفسري اآلخر غري واضحةداللتها عىل

ـ وإثبات أضف إىل ذلك أّن هذه اآلية يقال بأهّنا نزلت يف أيب طالب، ولو صّح هذا الكالم 

فاألرجح أن تكون نزلت يف مّكة املكّرمة، ولعّل ترشيع نفي املوّدة مل يكن صّحته ليس سهاًل ـ 

 اءة باملعنى الذي قلناه.قد صدر بعد  وإّنام الصادر مثالً نفي املواالة أو لزوم الرب

 فليس يف هذه اآليات ما يشهد عىل نقيض مبدأ نفي املوّدة لو ثبتت أدّلته.

 نتيجة البحث يف اجملموعات القرآنّية
ماج يف دأّن هذه املجموعات تنهى املؤمنني عن االن ونتيجة البحث يف املجموعات القرآنية

ماج بني املؤمنني بام حيّقق دبل األصل هو االن ،اآلخر الديني بحيث هيّدد ذلك اهلوّية اإليامنّية
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ن تقوم عىل املفاصلة أّن العالقة مع اآلخر الديني جيب أاهلوية االنتامئية الفردّية واجلمعّية، و

وعدم تقديمه عىل االنتامء السيايس االجتامعي للمسلمني، وعدم التحالف  ،وتكريس املغايرة

املنع عن موّدته وحمّبته والرمحة له يف حال كان ، وحساهبمأو عىل  أو االنتامء له دون املؤمنني

معتديًا مواجهًا يكيد للدعوة وحيارب املسلمني، أّما يف غري ذلك فال نجد شيئًا واضحًا يف هذه 

 النصوص يفيد أصالة الكراهية املطلقة أو أصالة الغلظة والشّدة واحلّدة وما شابه ذلك.

ن أملحنا للعديد من النصوص التي تكّرس مبادئ هذا وقد سبق يف البحوث املاضية أ

ملالك األشرت حيث  ×مساعدة ملا توّصلنا إليه، فراجع، وأكتفي هنا بنّص عهد اإلمام عيل

بَّة  هل  ْم واللُّْطف  هِبِمْ »يقول فيه:  ِعيَِّة وامْل ح  مْح ة  لِلرَّ ْلب ك  الرَّ ب عًا  ،وأ ْشِعْر ق  ْيِهْم س  ل  ون نَّ ع  وال  ت ك 

مْ ض   ْغت نِم  أ ْكل ه  ينِ  ؛اِريًا ت  ا أ خ  ل ك  يِف الدِّ اِن إِمَّ إهِنَّ ْم ِصنْف  ري  ل ك  يِف اخْل ْلِق  ؛ف 
ا ن ظِ ط   ،وإِمَّ ْفر  م   ي  ِمنْه 

ل ل  وت ْعِرض  هل  م  اْلِعل ل   ْمِد واخْل ط إِ  ،الزَّ ىل  أ ْيِدهيِْم يِف اْلع  ْؤت ى ع  ْفِوك   ؛وي  أ ْعطِِهْم ِمْن ع  ْفِحك  ف  وص 

ْفِحه ْفِوه وص  ي ك  اهللَّ ِمْن ع 
ْعطِ بُّ وت ْرىض  أ ْن ي 

ِ فإّنه ال يدعوه فقط الستشعار  .«..ِمْثِل الَِّذي حت 

الرمحة واللطف يف القلب هلم، مرّصحًا أّن بينهم من هو غري مسلم، بل يدعوه أيضًا ملحّبتهم، 

جهًا للدعوة، بل مساملًا، أو عىل األقّل ذمّيًا، فإّن وهذا يعني أّن غري املسلم إذا مل يكن حماربًا موا

 احلاكم مدعّو ملحّبته والرمحة به واللطف معًا.

 غري املسلمثانيًا: السّنة الشريفة ونصوص الرباء والكراهية و.. ل

ضًا، والعديد من نصوصها يعيد يلرشيفة عن قضّية الوالء والرباء ألقد حتّدثت السنّة ا

وال نريد هنا أن نعيد املوضوع ونكّرر  ،لقرآنّية التي سبق أن حتّدثنا عنهار املعطيات ارّ ويك

)أو  جرير بن عبد اهللحديث  ، وهيلكن نشري لعّينةعرض النصوص، بل نكتفي بام سبق، 

وأنت  يلّ واشرتط ع ،هات يدك :فقلت ،أبايعه ‘أتيت رسول اهلل :قال كعب بن عمرو(،

وتنصح  ،الزكاة وتؤيت ،وتقيم الصالة ،باهلل شيئاً  ال ترشكأبايعك عىل أن » :فقال ،أعلم الرشط

 .«وتفارق املرشك ،املسلم
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فهذا التعبري عند البيعة ال يراد منه سوى مفارقة املرشكني، فإذا مل نقل بأّنه يقصد منه اهلجرة 

فال يبقى واالنضامم للمسلمني، فال أقّل من أّنه يفيد نوعًا من املخارجة واملفاصلة بينه وبينهم، 

 .ضمنهم وفيهم ومعهم، بل ينفصل عنهم ويمتاز

فقد ورد يف حديث آخر مروّي عن  ولعّل األرجح هو قصد اهلجرة واالنضامم للمسلمني،

 صىّل ـ أتيت رسول اهلل  :قال ،يعن جدّ  ،أخربين أيب :قال ،بن حكيم عن هبز، حييى بن سعيد

 أسلمت وجهي هلل :ن تقولأ» :قال ،سالماإل وما آية ،يا رسول اهلل.. :فقلتـ م عليه وسلّ  اهلل

ال يقبل اهلل  ،خوان نرصانأم مسلم عىل مسلم حمرّ  وكّل  ،وتؤيت الزكاة ،وتقيم الصالة ،يتوختلّ 

، ومثله «..أو يفارق املرشكني إىل املسلمني يرشك بعدما أسلم عمالً  عز وجل من مرشك

مسلم يقيم بني أظهر  من كّل  يءبر أنا»‘: املروّي عن جرير بن عبد اهلل عن رسول اهلل

 والنصوص يف هذا املجال عديدة. .«..املرشكني

أو حلامية من  ،شكيل نواة املجتمع اإلسالميولعّل دعوة النبّي املسلمني للهجرة كانت لت

نع املرشكني من الضغط عىل املسلمني ملأو  ،يامهنمإسلم من الضغط املحيط هبم حتى ال يزول أ

 .والتضييق عليهم، فال يكون ملجموعة هذه النصوص عالقة بموضوع بحثنا هبم وتعذيبهم

الكراهية وال تقّعد  أفيها هنا ال معنى هلا يف تقديري بل مدلوهلا حمدود وال تعطي مبد واملبالغة  

 للتعامل مع غري املسلم.

كني بل احلديث األخري لعّله ناظر ـ بحسب سياقه ـ إىل املسلمني الذين كانوا بني املرش

ال  ،، فالنبّي يعلن براءته وأّنه ال دية هلم وال قودبحيث يتميزون تلوا؛ ألهّنم مل ينفصلوا عنهمفق  

 .، فراجعغري

وال  ،املرشكني ال تساكنوا»قال: ، ‘عن النبّي  ،مرة بن جندبوعىل هذا الوزان خرب س

باهلجرة وعدم ه عالقة احلديث ل. فهذا «أو جامعهم فهو مثلهم جتامعوهم، فمن ساكنهم
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بام يتصل صالة الكراهية أو الغلظة أو غري ذلك،  غري املسلمني، وليس له عالقة بأالعيش بني

، فهذا احلديث يفرتض أّنه صدر يف املدينة املنّورة؛ ألّن النبّي إذا أمرهم بأسلوب التعامل معهم

لمني برتك مساكنتهم، برتك مساكنة املرشكني، فكيف يكون هو مساكنًا هلم يف مّكة ثم يأمر املس

هذه دعوة لرتك العيش بني فتكون  ،نةيض كونه يف املدرتفاملفواعتبار املساكن هلم مثلهم؟! 

ام له صلة نّ إو ،ظهرايّن املرشكني والتوّجه إىل املدينة، ومن ثم فاملوضوع ليس عىل إطالقه

 .باهتالّ طباهلجرة ومت

 لوصّية بولس ألهل كورنثوس وتكريس الرباء واالعتزا

ويرتّجح بنظري أيضًا أّن بعض النصوص القليلة جدًا يف العهد اجلديد، تريد أن تؤّكد 

املفارقة هبذا املعنى لتشكيل اهلوّية يف عصور االضطهاد للمسيحيّني يف القرون الثالثة امليالدّية 

ىل األوىل، ففي رسالة بولس الرسول الثانية إىل أهل كورنثوس، نجد أّنه حيّث الكورنثّيني ع

 .اعتزال غري املؤمنني

ُة ِخْلَطٍة لِْلرِبه وَ حَتْ  َتُكوُنوا الَ »يقول:  ُه َأيَّ َكٍة لِلنُّوِر َمَع مِ إِلثْ اَت نٍِْي َمَع َغْْيِ املُْْؤِمننَِي ألَنَّ ُة رَشِ ؟ َوَأيَّ

َفاٍق لِ ايُّ أَ وَ  لظُّْلَمِة؟ا ُة مُ أَ وَ مْلُْؤِمِن؟ اَمَع َغْْيِ ْلَمِسيِح َمَع َبلِيَعاَل؟ َوَأيُّ َنِصيٍب لِْلُمْؤِمِن ته َفَقٍة اوَ يَّ

ْيَكِل  ُكْم َأْنُتْم َهْيَكُل اَّللِ َمَع اهِلَ ْم هُ َّللُ: إيِنه َسَأْسُكُن فِيِهْم َوَأِسُْي َبيْنَ ايه َكاَم َقاَل حْلَ اَّللِ األَْوَثاِن؟ َفإِنَّ

ْم إهَِلاً َوُهْم َيُكوُنوَن يِل َشْعبًا. بُّ َوالَ اْعَتِزُلوا َيُقوُل اوَ  مْ ْخُرُجوا ِمْن َوَسطِهِ ا لَِك َذ لِ  َوَأُكوُن هَلُ لرَّ

وا َنِجساً َفَأْقَبَلُكمْ  بُّ اَيُقوُل  .ُكْم َأباً َوَأْنُتْم َتُكوُنوَن يِل َبننَِي َوَبنَاٍت لَ ُكوَن أَ وَ  مَتَسُّ ْلَقاِدُر َعىَل ُكله ا لرَّ

ءٍ   .«يَشْ

ة أن متتاز وال تكون حتت سقف واحد  مع املرشكني يبدو يل أّن النّص يريد للقّلة املسيحيّ 

يعطي داللة عىل التالحم ووحدة احلال واالندماج بحسب معطاها « ريالنِّ »الظاملني، والتعبري بـ 

 اللغوي وفقًا للرتمجة العربّية للعهد اجلديد.

 وقفة مع نصوص احلّب والبغض يف اهلل

النصوص القرآنية من  ىل ما جاء يفف إة يشء يضاجد يف النصوص احلديثيّ فال يو ،وعليه
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ـ بدايًة ـ معطيات، ولعّل النقطة األهم هنا هي نصوص احلّب يف اهلل والبغض يف اهلل، ونعرض 

 ننظر فيها:، ثم لذكر بعضها

يف  يامن أن حتّب من أوثق عرى اإل»قال: ، ×عن أيب عبد اهلل سعيد األعرج، صحيحةـ  1

 .«يف اهلل ، ومتنعاهلل وتبغض يف اهلل، وتعطي يف اهلل

هلل وأبغض هلل وأعطى  من أحّب »قال:  ،×عن أيب عبد اهلل ة احلذاء،ـ صحيحة أِّب عبيد 2

 .«ن كمل إيامنهفهو ممّ  هلل

املؤمن  ودّ »: ‘قال: قال رسول اهلل ،×عن أيب جعفر بن املستنْي، سالمـ خرب  3

اهلل وأبغض يف اهلل وأعطى يف اهلل  يف يامن، أال ومن أحّب اهلل من أعظم شعب اإل للمؤمن يف

 .«اهلل فهو من أصفياء اهلل ومنع يف

يامن رصيح اإل العبد ]حيّق [ جيدال » :يقول، ‘ه سمع النبيأنّ  ،عمرو بن اجلموحـ خرب  4

الوالية من  فقد استحّق  هلل تبارك وتعاىل وأبغض هلل فإذا أحّب  ،هلل ويبغض هلل حتى حيّب 

 .«..اهلل

هلل وتبغض  ن حتّب أ»: قال ؟يامنأفضل اإل عن‘ ه سأل النبيَّ نّ أ ،عاذ بن أنسمـ خرب  5

 للناس ما حتّب  ن حتّب أو» :قال ؟يا رسول اهلل وماذا :قال ،«وتعمل لسانك يف ذكر اهلل ،هلل

 .«وتكره هلم ما تكره لنفسك ،لنفسك

إىل  عامل أحّب األ ّي أأتدرون » :فقال ،‘خرج إلينا رسول اهلل :قال ،أِّب ذرـ خرب  6

وجل  األعامل إىل اهلل عزّ  أحّب  إنّ » :قال .اجلهاد :قائل وقال ،الصالة والزكاة :قال قائل «؟اهلل

 .«هلل والبغض هلل احلّب 
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 فال نطيل. ،والشيعة ةغري ذلك من األحاديث الكثرية املوجودة يف مصادر السنّ  إىل

لة املوّدة والصلة والكراهية أبمس نصوص عالقةاللكّن السؤال الذي يفرض نفسه: هل هلذه 

 سلم أو ال؟وغْي ذلك يف عالقة املسلم بغْي املوالرباءة 

ن ، وهو أواحد يد عىل أمر  مل هذه النصوص أهّنا تريد التأكإّن الذي يبدو من مراجعة جم

وال  ،ك وتعاىلريكون معيار قلب العبد هو اهلل سبحانه، فال يقصد من حّبه وال بغضه غريه تبا

ن يكون حّب العبد يف بل منسجاًم معهام، فبدل أ رادتهإحّبه وبغضه خمالفًا ملشيئة اهلل و يف نيكو

 يكون معياره يف احلّب  ،أو غري ذلك نامصالح الدنيا أو يف معيار القبيلة أو العشرية أو األ

 ّب قد يكون ح»: قال ،×لكنايس، عن أيب عبد اهللا بشريوالبغض هو اهلل، وهلذا ورد يف رواية 

يف الدنيا فليس  وما كان ،يف الدنيا، فام كان يف اهلل ورسوله فثوابه عىل اهلل ورسوله، وحّب  يف اهلل

 ، فوضع الغاية تارة هلل وأخرى للدنيا.«ءبيش

ويشهد ملا نقول أيضًا أّن بعض الروايات هنا ذكر العطاء يف اهلل واملنع يف اهلل، فيكون املعنى 

فيام يمنع يتحّرك بموجب حمورّية اهلل سبحانه ال غري، فكّل يشء يتحّرك أّن اإلنسان فيام يعطي و

وليس املراد من احلّب يف اهلل والبغض يف اهلل هو حمّبة من أحّب اهلل  .بموجب هذا املحور

وإال فسوف يلزم أن تكون داّلًة عىل عدم إعطاء غري املسلم لو أردنا وبغض من أبغض اهلل، 

قد يكون من توابع القضّية يف بعض مواردها، إّنام الفساد، نعم هذا  توظيفها هنا، وهو معلوم

وهلذا ذكرت بعض النصوص املراد املحبّة والبغض عىل وزان اهلل ومعياره وإرادته وحمورّيته، 

 .«احلّب هلل»فيام بعضها اآلخر ذكر تعبري  «احلب يف اهلل»تعبري 

، والعالقة الثانية تفرض نفسها يف فعالقات الناس ببعضها متفّرعة عىل عالقتهم باهلل

لنوع العالقة أو مبّينة  تشكيل العالقة األوىل وتوجيهها، فال تكون هذه النصوص موّجهةً 

ذا قال اهلل إللتفاصيل، بل مبّينة ملبدأ ارتباط العالئق بني الناس بمحورّية العالقة باهلل سبحانه، ف

نه، فهي ال حتّدد يل من عيّل أن  اهلل سبحاّنك تبغضه يفأل ؛ن تبغضهأفعليك  ،ابغض زيداً  :لك

، هو اهلل سبحانهجيب أن يكون ة والبغض بل حتّدد يل أن معيار املحبّ  ،حّب بغض ومن عيّل أن أأ

ومن ثّم فيمكن أن يكون الكافر املعاند هو الذي يبغ ض، واملؤمن الصالح هو الذي حيّب، وما 

                                              
 .50؛ والصدوق، مصادقة اإلخوان: 127: 2( الكليني، الكايف 1)



  

و يوجد فيه اجتامع احلّب والبغض بمالحظة بينهام مسكوت  عنه أو ال حّب فيه وال بغض، أ

 .أعامله

 ن؟ان وحمبة وبغض طبيعّياحمّبة وبغض دينّي مّثةهل 

سالم عن ثنائية احلّب والبغض أو ثنائية لكتابات فكرًة تتصل بأّن حديث اإلقد تثري بعض ا

ن أتريد  ّنامإال عالقة له بمفهوم احلّب والبغض املنطلقني من وضع طبيعي، و ،املوّدة ونفيها

 له منطلقان:والبغض س لوضع غري طبيعي يف املقام، واملقصود من ذلك أّن احلّب تؤّس 

 ن من الفطرة أو امليل الطبيعي، كحّب االناشئ اناحلّب والبغض العاديّ  املنطلق األّول:

أو لزوجته ونحو ذلك، وهذا النوع من احلّب اآليت من حمّبة إنسان ووالديه رسته الرجل أل

بحيث ال يكون هناك أّي استحضار ، سلبًا أو إجياباً  ة االنتامء الدينيبعيدًا عن قضيّ  ،آخر سان  نإل

ة ة واحلديثيّ يف النصوص القرآنيّ  ليس منظوراً ملفهوم اإليامن والكفر يف هذا احلّب أو البغض، 

 .هنا كّلها

لكونه كافرًا أو  عد الديني، فأنت حتّب زيداً من الب   ئاناحلّب والبغض الناش املنطلق الثاين:

قيقة فهذا احلّب يرجع لنوع من حمّبة الكفر مع كونه كافرًا مالحظًا كفره يف هذه املحّبة، ويف احل

م عنه، فهي تريد منّا أن ، وهذا هو الذي جاءت النصوص تتكلّ أو الرضا به أو التوامل معه نفسه

بل ينبغي  ،متاماً  فهذا مرفوض ،ال نقع يف حّب شخص أو مجاعة مع أخذ وصف الكفر فيهم

ة ترجع للرضا بالكفر أو زوال احلساسية واحلاجز النفيس جتاهه، ألّن هذه املحبّ  ؛البغض هنا

وبغض أهل الصالح ة عىل حّب أهل العمل ة الدالّ مر بالنصوص احلديثيّ ّيد هذا األولعّله يتأ

يف  نناخواإهم من حيث هم وقد نحبّ  ،ن نبغضهم من حيث هم عصاةأاملعايص، فهي تريد 

 .الدين

ا شابه ّن نصوص احلّب والبغض واملوّدة وعدمها ومأوهي  ،ىل نتيجة مهّمةإوهبذا نتوّصل 

 فيه ستحرض  الطبيعي الذي ال ت   االت احلّب ليست ناظرة حلممّا ورد يف الكتاب والسنّة، ذلك 

معنى  حا يصبة الدينّية، وهبذة، بل هي ناظرة للحّب أو البغض املمزوج بالقضيّ ة الدينيّ القضيّ 

ّنك حتبّه من حيث هو مؤمن وتبغضه من حيث هو كافر أوالبغض يف اهلل هو  نصوص احلّب 

ولو كان كافرًا، فقراء الباهلل سبحانه، وهذا البغض جيتمع مع حبّك له من حيث هو يساعد 



  

يص ولو كان مؤمنًا، وهبذا نخرج يف دراسة قضية اله من حيث هو يفعل املع كوجيتمع مع بغض

ّن القضية ال صلة هلا بظاهرة احلّب والبغض بني أمهّم للغاية، وهو  حّبة باستنتاجوّدة واملامل

 يامن، ال غري.الكفر واإل الناس، بل هلا صلة بمحّبة

لكّن هذه املحاولة غْي صحيحة يف فهم النصوص، وإن كانت صحيحة يف نفسها من حيث 

 املبدأ؛ وذلك:

إّن النصوص القرآنية واحلديثية وإن مل تعِط هنج الكراهية ف أّما عىل ما توّصلنا نحن إليه، أ ـ

باملطلق، لكنّها تعطي هنج نفي املوّدة مع املحاربني املعتدين، ويف هذه احلال ال يوجد تفصيل يف 

املوّدة املنفيّة بني التي تنطلق من دافع طبيعي أو ديني، فعندما نكون منهّيني عن موّدة الكافر 

دون الكافر غري املعتدي، فإّنه ال فرق يف احلالتني بني أن يكون احلّب منطلقًا املحارب املعتدي، 

 من حالة طبيعّية أو من حالة مأخوذ فيها عنرص اإليامن والكفر.

نا درأب ـ وأّما عىل التفسري اآلخر، بمعنى لو قبلنا بالتفسري الذي يريده املستدّلون هنا، ثم 

، فإّن هذه الفكرة ليست غريهالطبيعي وّب بني احل ةالقضيّ ن نخلق تفصياًل يف أبعد القبول به 

ن أستدالل هبا وتراجع عن ذلك، فالنصوص ـ بعد االختّل عن  يبل ه ،ظاهرًة من النصوص

شارة لفكرة البغض الديني إغض والكراهية ـ ليس فيها بثبت االستدالل هبا عىل مبدأ ال

مر تأو ،الة والصلة مع الكافراوّدة واملوبل هي تنهى عن مطلق املحبة وامل ،والبغض الطبيعي

اف بداللة النصوص عىل مبدأ رتـ بعد االعنثبت ين ة والبغض له، فمن أعيبالغلظة والقط

 أو للبغض بمالك الكفر أو غري ذلك؟! يامنبمالك اإل  األمر راجع للحّب ـ أنّ الكراهية 

افرًا يف الواقع صحيح، وت شعر نعم كون املوّدة لكونه مؤمنًا يف الواقع وكون البغض لكونه ك

به التوصيفات، لكّن هذا غري أن يكون نفس احلّب مأخوذًا يف تكوينه وذاته ـ ال يف عّلته وسببه 

ـ عنرص الكفر ومالحظته فتأّمل جيدًا؛ فإّن األمر ببغض الكافر مطلقًا ألّنه كافر يشء، واألمر 

يكون البغض لعنرص كفره، بينام يف ببغضه من حيث هو كافر يشء آخر، ففي احلالة الثانية 

احلالة األوىل يكون البغض له مطلقًا، وهذا األمر بالبغض املطلق كان بسبب كونه كافرًا يف 

، ولعّله يمكننا مقاربة هذا الواقع، ال بسبب كونه كافرًا يف مالحظة املبغض واملحّب لذلك

 .حليثّية التعليلّيةالفرق مع تعبري علامء أصول الفقه: احليثّية التقييدّية وا
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أو ما ي عرف  تطرح يف بعض األدبّيات املعارصة يف العامل اإلسالمي فكرة األخّوة اإلنسانّية

ت التيارات يف العامل اإلسالمي، حيث اعترب بعض   ثارت هذه الفكرة  أ، وقد بفكرة العامليّة

خّوة خارج أسلمني أنفسهم فقط، وال ة التي تكّرس األخّوة بني املبمثابة نقض للمفاهيم الدينيّ 

 اإلطار الديني واإليامين.

ن ا التعبري أو ذاك، بقدر ما نريد أن أدخل يف مساجلة هنا، وتفكيك املقصود من هذأريد أال 

ص يف الكتاب والسنّة تؤّكد : هل ثّمة نصولنجيب عنه باختصار وعجالة ل السؤال اآليتأنس

من هذا  فكرة األخّوة اإلنسانّية؟ ويف املقابل هل ثّمة يف الكتاب والسنّة ما يرّص عىل نفي مفردة  

 بي؟س  أصاًل خارج السياق النَّ  «األخّوة»وما معنى كلمة  النوع أو ال؟

ياته، كام يؤّكد مبدأ بّية يف الكثري من آمن الواضح أّن النّص القرآين يؤّكد مبدأ األخّوة النس  

األخّوة اإليامنّية، لكنّنا مل نعثر عىل نّص قرآين يعلن نفي األخّوة بني املسلم وغري املسلم ـ وإن 

كانت بعض نصوص السنّة تيش بذلك، من نوع تعبري العهد العلوي ملالك األشرت ـ كّل ما يف 

واملواالة والتويّل واحلّب والبغض األمر أّن الذي نراه هو إعالن مبادئ من نوع الرباءة والوالء 

وغري ذلك مما أسلفنا احلديث عنه، ومن ثّم فإعالن رفض اإلسالم لفكرة األخّوة املعنوّية 

خارج اإلطار الديني رهينة باستنتاج ذلك من تأكيد القرآن عىل األخّوة الدينيّة يف مقابل تأكيده 

هذا االستنتاج، وذلك هبدف تكريس نوع عىل مبادئ الرباءة وغريها، فهذا اجلمع يدفعنا ملثل 

ال يشاهبه ذلك النوع من « األخّوة»خاّص من العالقة بني املؤمنني يكون هو املعنّي بكلمة 

العالقة مع غري املسلمني، مهام كانت هذه العالقة مع اآلخر الديني حسنًة وتواصلّية، ومن ثّم 

 ني.فيكون مفهوم األخّوة هنا مفهوم  هوّية  وانتامء خاّص 

ُكْم ُتْرمَحُونَ ﴿أّما مثل قوله تعاىل:  ُقوا اَّللََّ َلَعلَّ اَم امْلُْؤِمنُوَن إِْخَوٌة َفَأْصلُِحوا َبنْيَ َأَخَوْيُكْم َواتَّ  ﴾إِنَّ

نني، مال بني املؤإخّوة أال أّنه يعلن ال  ،ال إخوةإ املؤمنني ليسوا علن أنّ فهو ي  (، 10)احلجرات: 

                                              
القحطاين، الوالء  ( حول النقد السلفي لفكرة العاملية والقومية وزمالة األديان والتقارب بينها، انظر:1)

؛ ويعّد هذا الكتاب من أهّم الكتب السلفّية التي لقيت 430ـ  417، 351ـ  346والرباء يف اإلسالم: 

انتشارًا واسعًا يف العرص احلديث، يف موضوع الوالء والرباء ومبدأ الكراهية والقطيعة مع اآلخر 

 الديني.



  

ة رضورة اإلصالح بني دّنه رّتب عىل هذه القاعيشهد لتفسرينا أ، وفهناك فرق بني احلالتني

صالح بني اإلخوة، فأصلحوا أّن املؤمنني إخوة فيلزمكم اإلبام  :اد أن يقولأّنه أراإلخوة، فك

 .ّنه يريد حرص األخّوة بأخّوة اإليامنأال  ،اإليامنّية ةريد تأكيد األخوّ يبني املؤمنني، فهو 

ب االستناد إليها لدعوى شموهلا ملطلق من آمن باهلل، مثل أهل كام أّن هذه اآلية يصع

يف القرآن الكريم، جاءت يف عرض  «الذين آمنوا»و  «املؤمنني»الكتاب؛ ألّن مفردات من نوع: 

استخدام مفردة املرشك وأهل الكتاب والصابئة وأمثال ذلك، بحيث يعيقنا ذلك عن فهمها ـ 

 لق املؤمن باهلل تعاىل ولو مل يكن مسلاًم.دون قرينة خاّصة ـ بحيث تستوعب مط

ويف املقابل، ال نجد يف نصوص الكتاب والسنّة إعالنًا لتكريس أخّوة أخرى غري األخّوة 

مت كلمة األخ يف دونحتها وخلقها وترتيب نتائج وآثار عليها، والنصوص التي استخ يامنّيةاإل

األخّوة الدينّية،  االقدر املتيّقن منه لكنّ  ،ضها ال يرشح الكلمةعالكتاب والسنّة وإن كان ب

خاّصة االنتامء األخوي الذي مل يكن له وجود من قبل االنتامء حيتاج لدليل، والشمول ملطلق 

ومل يكن ي طلق عليه أخّوة يف زمن نزول النصوص إطالقًا بحيث ال نعلم نظرها ملطلق األخوة 

نت ثابتة لكنّها مل تكن ملحوظة مثل األخّوة املجعولة بالتعاقد الحقًا مثاًل، فضالً عاّم لو كا

كام طرح ـ خ، ومن املمكن أن يقال لغيبة داّل عىل حرمتها يف حّق األفنّص حرمة ااإلنسانّية، 

خّوة ـ أّن هذا شامل ملطلق األ عارصينبوصفه احتامالً بالفعل من قبل بعض العلامء امل

ملجال اإلنساين عرص النزول، وعدم وجود مؤرش ة، لكّن عدم تداول كلمة األخّوة يف ااإلنسانيّ 

 قرآين أو حديثي عىل اختيار مفهوم من هذا النوع، جيعل هذا االحتامل بعيدًا.

وعليه، فإذا قصد من مفهوم األخّوة اإلنسانّية أّن األخّوة الدينّية تصبح متالشية، فهذا 

ومن هنا النوع من املفاهيم، بالتأكيد مفهوم مرفوض، وواضح أّن القرآن والسنّة يرفضان هذا 

وأّما إذا قصد بوصفها بديالً عن الديانة اإلسالمّية،  «دين اإلنسانّية»يرفض اإلسالم فكرة  

تأكيد نوع من العالقات الطيبة الوّدية التعاونّية بني أفراد البرش ممّن ال حيارب اإلسالم والدين، 

يّة، دون أن تبلغ يف مستوى العمق وال يكون يف التعاون معه ما يوجب خرق القيمة الدين

ذلك العمق القائم بني املؤمنني أنفسهم يف اإلسالم، فليس بأيدينا يشء ينفي االنتامئي العالئقي 
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 فكرًة من هذا النوع.

يبقى أن نشري لبعض النصوص القرآنّية التي وصفت األنبياء: هودًا وصاحلًا وشعيبًا، بأّن 

اد وثمود ومدين، بام يوحي باألخّوة بني هؤالء األنبياء كّل واحد منهم هو أخ قومه، وهم ع

 وأقوامهم، مع أّن أقوامهم كانوا من الكّفار املعاندين املحاربني املعتدين!

أبلغ يف »املراد هبذا التعبري كونه  أنّ  ، منإال أّن املحتمل جدًا هو ما فهمه بعض املفرّسين

من قبيلتهم، ليكونوا إليه أسكن، وبه آنس، وعنه  هو اختار الرسالة إليهم من اإذ ؛ة عليهماحلجّ 

. فيكون املراد اإلشارة لألخوة النسبيّة بمعنى عام، أي هو أخوهم وقريبهم، النتهاء «أفهم

من  لكّل »، أو هو تعبري استعاري النسب ألب  واحد يف القبيلة الواحدة من حيث اجلّد األعىل

يقال: أخو بني متيم وأخو يثرب وأخو  ،ذلك ة ونحويّ ينتسب إىل قوم أو بلدة أو صنعة أو سج

ومن ثّم فهذه النصوص ال  .، فيكون أخاهم بمعنى أّنه واحد منهم«..احلياكة وأخو الكرم

تريد تكوين مفهوم األخّوة اإلنسانّية واالعرتاف به بقدر ما تستخدم التعبري العريب إلفادة فكرة 

  ظهرانيكم، وليس غريبًا عنكم باملعنى العريف للكلمة.أّن املرسل إليكم هو منكم ومن بني

باملعنى احلديث للوطن ، بمعنى االنتامء الوطنّيةوبنفس الطريقة يمكننا أن نتكّلم عن مفهوم 

أو املفاهيم الراجعة لالنتامء إىل ما قبل اإلسالم كالفرعونّية  للكلمة، أو مفهوم القوميّة والعرقّية،

األخّوة الدينّية بحيث  ذا ا ريد هلا أن حتّل حمّل إّن هذه املفاهيم فإ ة وغْي ذلك،والفينيقّية والفارسيّ 

عىل الوالء الديني، فالذي يبدو  ـ أو يكون منافسًا ـتشّكل والًء بدياًل لإلنسان حيظى بأولوّية 

ازيًا ال هو أّن هذا األمر مرفوض  يف النصوص الدينيّة، أّما إذا ا ريد له أن يشّكل والًء رديفًا مو

الوالءات يف التصّور اإلسالمي، فال مانع وأقدس يؤثر سلبًا يف الوالء الديني الذي هو أعمق 

وليس من نصوص واضحة يف نفيه أو إبطاله. وجمّرد عدم حديث ما مل يلزم منه حمّرم آخر، منه 

ء اجلديد النصوص الدينّية عنه أو دعوهتا إليه، ال يعني أّنه بدعة ما دام ال ينسب هذا الوال

 .ن، وال يؤثر سلبًا عليهللدي
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حني يتمنّى  بل تعجبني مقاربة الدكتور روان ويليامز، رئيس أساقفة الكنيسة اإلنجليكانّية،

ـ وهو يعالج قضيّة والء املسلمني لإلسالم قبل والئهم لربيطانيا ـ يتمنّى أن يكون والء 

نيا أيضًا؛ ألّنه يعترب أّن الوالء للبلد ينمو يف املسيحيّني يف بريطانيا للمسيحيّة قبل والئهم لربيطا

ظّل الوالء هلل واخلالق، وليس العكس، فالوالء الديني هو الوالء األّول، دون أن يعني ذلك 

تصادمًا مع الوالء للوطن، وإذا حصل التصادم فليس إال إذا كان الوطن ظاملًا، فعلينا هنا 

 .نرصته بردعه عن ظلمه

 ثنائّية الكراهية والتوالفحث يف بنتائج ال
سان ويرفض ننتاج الوالء واالنتامء عند اإلإعادة إسالم يريد ّن اإلأتوّصلنا فيام مىض إىل 

ه واملتابعة واإلقبال عىل شكال خرق الوالء واالنتامء هذا، فالوالء هو نوع من التوّج أخمتلف 

الفرد املسلم  ةان يشكالن هويّ عة واملفاصلة، ومها مفهوميرباء هو نوع من القطالفيام  ،اليشء

ذ بدون ثنائية الوالء هلل ورسوله والرباءة من الكفر والرشك إة اجلامعة يف الوقت عينه، وهويّ 

الفرد ة لالنتامء احلقيقي، بل يظّل ة واجلامعيّ يّ دوالعدوان، ال يمكن ان تتشّكل اهلوّية الفر

 ّي حلظة.واجلامعة عرضة للذوبان يف أ

بمعنى عدم  ،ة عىل مبدأ القطيعة مع اآلخر الدينيالقرآنّية واحلديثيّ  لقد أّكدت النصوص

 ،نتيجة االعتقاد أو العمل عىل التواصلأو تبعيّتها، ها عضعاهنا أو تضدذوبان اهلوّية أو فق

كيد عىل أبل جيتمع مع الت ،خر الديني ليس وسيلة أو ذريعة لتاليش الذاتفالتواصل مع اآل

 املفاصلة واهلوّية.

التي طالبت هبا  الرباءةاملستوى الثاين من ّن ، فسوف نجد أبعد من ذلكأذهبنا  ولو

رباءة من الكافر املتمثل بالعدّو املعاند املحارب والصاّد عن الدعوة و الة هالنصوص الدينيّ 

صلة به ما دام معتديًا، اليطالب املؤمنون بقطع ـ فردًا كان أم مجاعة ـ ودين اهلل، فهذا الشخص 

فإذا رفع فهي دعوة لوقف التطبيع معه، دال هذه الصلة بمنطق اجلهاد واملواجهة واحلزم، واستب

عي هو يفإّن الوضع الطب ،لةتف عن احلرب واملقاوتوقّ  ،بنائهاأيده عن العدوان عىل الدعوة و

 أصلة ذوبان اهلوّية وتاليش مبدالأن ال تفرض هذه  طرش ،شكاهلاأتلف خصلة معه بمالعود 
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 .التاميزو التغاير

القطيعة  أمبد دإّن الذي فهمناه من النصوص القرآنية أهّنا تؤكّ ف وذهابًا مع املستوى الثالث،

شكال أوالرباءة من السلوك واالنحراف نفسه، فهي تعلن الرباءة من الرشك والكفر وخمتلف 

منه املستوى الذي يتفّرع رباءة القيقة جوهر رباءة، بل هو يف احلالآخر من  االنحراف، وهذا نوع  

وتثبت االعتقاد  ئفأن تتربأ بمعنى أن تنفي االعتقاد والسلوك اخلاطاألّول والثاين املتقّدمان، 

 يف جوانحك وجوارحك. صحيحالوك لوالس

ة الوالء اإلجياِّب والسلبي، وباالنتقال من مفهوم الرباءة إىل املفهوم القرآين الثاين وهو ثنائيّ 

لب طّن الرشيعة تأفإّننا الحظنا  الكاملة، ةاهلويّ  هنه ومن غْيبل تتشّكل م ،وهو مفهوم مكّمل

باعهم وانتامؤهم، ن يكون هلا والؤهم وإقباهلم واتّ أو ،من املؤمنني أن ينتموا للجامعة املؤمنة

 والترّبي يف الكتاب ، فنصوص التويّل دوهنا  ذلكريوليس للقبيلة أو العشرية أو الفئة أو غ

التي ي الوالءات األخرى لغة لألّمة املسلمة، فتج وتكوين البنية املجتمعيّ عادة إنتاإتريد  ةوالسنّ 

لكنّها عندما تكون بدياًل عن والء اإليامن بقصد تثبيت الوالء اجلديد، وهو الوالء الديني، 

ق عليه من ذا وافقت عىل بعضها فإهّنا توافإبل  ،لغاءها باملّرةإتنهي تلك الوالءات ال تريد 

ء تمع اإلسالمي، فيكون الوالء للدين واألّمة املسلمة أكرب من الوال من املجحيث كونه جزءاً 

 زب وغري ذلك.لألرسة والقبيلة والعشرية واحل

هّنا رفضت جعل الوالء لغري أرفضت النصوص القرآنية تويّل غري املؤمنني، بمعنى  ،من هنا

ّن الوالء للكافرين يف أيف هذا عىل ناالالدين معيارًا يف مقابل الوالء للدين، وأّكدت يف مفهومها 

 .إطالقاً  نة عظمى وتفكري مصلحي غري مقبولمني هو خيالسياق حماربتهم للمس

 نيبدأ احلديث ع ،رباء باملعنى الذي قلناهالخرى من مفهومي الوالء وأوإذا انتقلنا مّرة 

ًا ومجاعة، فهل ن تكّرست اهلوّية ومتايز اآلخر عنّي فردحتديد شكل العالقة مع اآلخر بعد أ

وإحسان أو  العالقة هي عالقة شّدة أو غلظة أو عنف أو كراهية أو حمّبة أو موّدة أو رمحة أو برّ 

 غري ذلك؟

ّن القرآن ال يدعو ألّي كراهية جتاه اآلخر أثّية يالذي استنتجناه من النصوص القرآنية واحلد

ب واملقاتلة والدفاع عن النفس ويكون املوقف منه هو موقف احلر ،ما مل يامرس اآلخر عدوانه

واصل تالرّب وال أأهّنا تؤّكد مبدـ بعد مقاربة النصوص لبعضها ـ ة والوجود، بل استنتجنا واهلويّ 



  

 الرحيم مع اآلخر الديني ما دام غري معتد  بال فرق بني كونه مرشكًا أو من أهل الكتاب.

 إَّّنا تقوم عىل: .لت الرؤية عندنا كاملةوِبذا تشكّ 

 املغايرة. أفظ اهلوّية ومبدحـ  1

ة فهو هلذه األولويّ أو مضِعف ناقض  وكّل  ،ة الوالء للمؤمننيولويّ أمحاية اجلامعة وـ  2

 مرفوض.غْي مكّمل هلا أو مواز فهو  وكّل  ،مرفوض

وحتبيبه باإلسالم  ،وقاعدة التقارب والتواصل ،مة مع اآلخر الدينييمبدأ الصلة الرحـ  3

 أو حمارب مقاتل.معتٍد  ما دام غْيواملسلمني، 

 أّن النصوص الدينية ال حتمل مبدأوهو  تنتاج عام،سِبذه املبادئ واْلطوط الثالثة نخرج با

ة اجلامعة وشحذها بقّوة الرفض عادة تكوين هويّ لديني، بل هتدف إلالكراهية لآلخر ا

غري هذه  طالق عنان الرمحة والتواصل يفإخرون، يف مقابل لو اعتدى عليها اآلواحلصانة 

 احلال.

وهو يناقش  ،شحرور دليه الدكتور حممّ إوأختم بالتأكيد عىل صّحة االستنتاج الذي ذهب 

ىل إوقع من االنتقال من فكرة الوالء والرباء  أّن اخلطأحني اعترب  ،بعض املقوالت املعارصة

كام أختم بعدم  .ات متعّددةالة واملعاداة، وهبذا وقع خلط بني ملفّ اوالبغض واملو فكرة احلّب 

صّحة االستنتاج الذي خيرج به بعض الكّتاب احلداثّيني املعارصين، من أّن منطق احلّق والباطل 

ومنطق الوالء والرباء يف القرآن والسنّة هو منطق يرجع لعصور القبيلة والعقيدة والغنيمة؛ ألّنه 

أّن القضّية ليست  ، وقد رأينايؤّسس الحرتاب أيديولوجي ال يقبل بوجود منطقة وسطى

كذلك، وأّن فهم الوالء والرباء واحلّق والباطل ليس شيئًا غريبًا عن مقوالت العرص احلديث 

يف اهلوّية واالنتامء وحفظ حّق السيادة واالستقالل واحلرّية واخلصوصّية رشط عدم إنتاج 

 التصادم والتناقض وال قطع التواصل.

                                              
، ونحن نختلف معه يف سلسلة من األفكار 236ـ  199( راجع: شحرور، جتفيف منابع اإلرهاب: 1)

التي طرحها يف الفصل اخلامس من كتابه، وهو الفصل املخّصص للوالء والرباء، مثل حديثه عن 

الوالية السياسية والوالء السلطاين وغري ذلك من املفاهيم، لكنّنا نتفق معه ـ عىل مستوى النتيجة ـ يف 

 ملعتقد بأصالة الكراهّية، كام سّميناها نحن.أصل مقاربته النقدّية للتفكري ا
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 يح أو التربيرخر، الهوت التقباألخالقّية لآلصورة ال

ال نريد الدخول عميقًا يف هذا البحث، وقد درسناه من أكثر من جهة يف العديد من كتبنا، 

بل أريد أن أؤّكد عىل أّن العالقة مع اآلخر الديني تتأثر كثريًا بنوع صورتنا األخالقّية عنه، فإذا 

عرتاف باحلقيقة اإليامنّية قلنا بأّن اآلخر الديني هو اآلخر املعاند واملقرّص والذي ال يريد اال

السليمة من موقع البغي واألنا والتقليد والعصبية وغري ذلك، فهذا ما سوف يرتك تأثريًا 

واضحًا عىل الصورة التي ننحتها له يف خمّيلتنا، وهي الصورة غري األخالقّية التي يعيشها هذا 

من ـ آلخرين يف أذهاننا ترتك ّن الصور التي نجعلها لأ، ومن الطبيعي «آخر»اآلخر نتيجة كونه 

 تأثريًا عىل شكل عالقتنا هبم وسلوكنا معهم.ـ حيث شعرنا أو مل نشعر 

ن نتصّور أوالالهوتّية، هل يمكن الكالمّية لة هنا طرحت منذ القدم يف الدراسات أاملس

كونه مغايرًا لنا ـ  مغايرته لنا، أو أّنه دائاًم ـ نتيجةاآلخر الديني معذورًا ويملك تربيرًا أخالقّيًا يف 

 فهو غارق يف الرذالة األخالقّية التي أودت به للكينونة خارج إطار الدين احلّق؟

يذهب الكثري من العلامء الدينيّني إىل تصّور أّن اآلخر الديني غري معذور؛ ألّنه مقرّص دومًا، 

ملراد من ويعتقدون بأّن القارص الضعيف الذي يمكننا أن نعذره هو القارص الطبيعي، وا

القارص الطبيعي هو ذلك الشخص الذي ال تسمح له الظروف التكوينيّة باإليامن بالدين 

الصحيح؛ من نوع كونه جمنونًا أو ضعيف البنية الذهنّية أو مل يكن يسمع بالرسالة الدينية يف 

عفاء حياته نتيجة موقعه اجلغرايف السكني أو غري ذلك، وهلذا جتد يف بعض األدبيات تعبري: الض

 من نوع العجزة والنساء واألطفال.

لكن يف املقابل ثّمة توّجهات واسعة يف الفضاء الديني اإلسالمي واملسيحي، خاّصة يف القرن 

العْشين، وكذلك يف ثنايا املدارس العرفانية والصوفّية، تعترب أّن املعذور أخالقّيًا يف عدم إيامنه 

ملطلق من فرضت الظروف االجتامعّية والبيئّية عليه  بل يتعّداه ليس هو جمّرد القارص الطبيعي،

أن ال يكون يف موقع تصّور أو احتامل أّن احلقيقة تقف خارج فضائه البيئي الذي ترّبى فيه، 

فاملسيحي ولد مسيحّيًا؛ ألّن البيئة التي هو فيها هي بيئة مسيحّية، ومن ثم فهو يف داخل هذه 

 .خارج إطار املسيحّية البيئة ال حيتمل أن يكون هناك حقيقة

 وثّمة أكثر من منطلق يمكن أن ينطلق منه الفريق الثاين الذي نوافقه يف الرأي:

ق يف روحهفكرة إّن  أ ـ بني أن يكون املوضوع املقطوع به عمليًا أو  احجّية القطع ال يفرَّ



  

اتيًا للقطع فهذا رية الزمًا ذاعتقاديًا نظريًا فيه جانب ثواب وعقاب، فإذا كانت احلجيّة واملعذّ 

معناه أهنا ال تنفّك عنه؛ ألّن هذا هو معنى الالزم الذايت، وإال فلو انفّكت عنه يف القضايا 

 العقائدية أو غريها مل تكن الزمًا ذاتيًا، فحجيّة القطع ال متييز فيها بني العقيدة والفروع العمليّة.

جّية القطع إلثبات أّن أكثر علامء ولعّل هذا هو ما أراده اإلمام اخلميني يف استناده إىل ح

فحكم العقل بالقبح »وعوام أهل الكتاب جّهال قارصون ال مقرّصون، فقد قال ما نّصه: 

ار ال لكون الكفّ  ،وهو ممنوع ،وعصياناً  تيان بام ذكر إثامً وصدق اإلعانة عىل اإلثم فرع كون اإل

 بل ألنّ  ،فون ومعاقبون عليهام مكلّ هّن أ احلّق  أو غري معاقبني عليها، فإنّ ، فني بالفروعغري مكلّ 

لعدم انقداح خالف  ؛أما عوامهم فظاهر ون.ال قارصون ال مقرّص وندر جهّ  إال ما قّل  أكثرهم

ة مذهبهم وبطالن سائر املذاهب هم قاطعون بصحّ  بل ،ما هم عليه من املذاهب يف أذهاهنم

وبطالن سائر املذاهب من غري ة مذهبهم عوامنا عاملون بصحّ  نظري عوام املسلمني، فكام أنّ 

سالم، كذلك عوامهم من غري ألجل التلقني والنشؤ يف حميط اإل؛ انقداح خالف يف أذهاهنم

 وال تصّح  ،وآثامً  هذه اجلهة، والقاطع معذور يف متابعة قطعه وال يكون عاصياً  فرق بينهام من

ة ل الطفوليّ تلقينات من أوّ ه بواسطة الوأما غري عوامهم فالغالب فيهم أنّ  عقوبته يف متابعته.

 ما ورد عىل بحيث كّل  ،يف حميط الكفر صاروا جازمني ومعتقدين بمذاهبهم الباطلة والنشؤ

من بدو نشؤهم، فالعامل اليهودي والنرصاين  وها بعقوهلم املجبولة عىل خالف احلّق خالفها ردّ 

ة مذهبه صحّ  ، لكونة الغري صحيحة وصار بطالهنا كالرضوري لهكالعامل املسلم ال يرى حجّ 

لو احتمل خالف مذهبه وترك  اً نعم فيهم من يكون مقرّص  ة لديه ال حيتمل خالفه.رضوريّ 

سالم يف علامء اليهود والنصارى من كان كام كان يف بدو اإل ،باً أو تعّص  عناداً  تهالنظر إىل حجّ 

 .«..هم مقرّص ومن ،وهم الغالب منهم قارص ،ال املسلمنيالكفار كجهّ  نّ إ :وباجلملة كذلك،

كام ولعّل ذلك هو مستند الشيخ البهائي الذي ذهب إىل أّن من أخلص ثم بحث ووصل إىل 

غري احلّق كان معذورًا، كام ينقل عنه ذلك اخلوانساري يف روضات اجلنات، مشريًا إىل تسبّب 

 .ههذا الرأي عنده يف إثارة القالقل علي

قة، لكنّه مل يصل إليها، مجاعة  من العلامء، مثل وقد مال إىل معذورّية الباحث عن احلقي
                                              

 .200: 1( اخلميني، املكاسب املحرمة 1)

 .67: 7( انظر: اخلوانساري، روضات اجلنات 2)



  

الشيخ حممد جواد مغنيّة، والشيخ حسني عيل املنتظري، والسيد حممد حسني فضل اهلل، وهو 

 .ياملنسوب ـ كام يف كلامت الغزايل واآلمدي ـ إىل اجلاحظ والعنرب

تّيًا، ال يكون املخطئ يف وعليه، فعىل نظرّية حجية القطع بشكل ذايت مطلقًا ولو كان قطعًا ذا

بًا بنتائج خطئه بمحض أن يكون قد أخطأ، بل يكون معذورًا، ومن ثّم فال معنى  االعتقاد مطال 

للحديث عن فسقه، وإال لزم احلديث عن فسق مجيع املختلفني مع بعضهم يف األحكام 

 الرشعّية داخل املذهب الواحد والدين الواحد.

 اجتامعي إّن اإلنسان إذا كان قاطع ب ـ
 
ًا بدين  أو مذهب، ولو لنشوئه عليه وترّبيه يف فضاء

لزمه عقله العميل بالبحث  عىل اعتقاداته، مهام كان منطلق قطعه ومرّبره وصوابه أو خطؤه، ال ي 

عن مذهب  آخر؛ ألّنه يرى أّنه قد وصل إىل احلقيقة، فام هو امللِزم األخالقي الذي يدفعه 

 للبحث عن احلقيقة؟

ا قلت له: لعّل احلقيقة يف املذهب اآلخر، فإنه سوف يقول لك: أنا قاطع بأهنا يف فإنك إذ

مًا بالبحث عنها يف مكان  أنا متأّكد  أهنا غري موجودة فيه، فهذا أشبه  مذهبي، فكيف أكون ملز 

يشء بمن أضاع قطعًة من ذهب، وهو يف بيته، ثم قلنا له: ابحث عنها يف أواسط املحيط 

 القمر، فإّنه لن يرى أّن عقله العميل ي لزمه ـ ما دام متأّكدًا من خطأ هذا األطليس أو عىل

االحتامل ـ بالبحث عنها هنا، بل سريى عمله عبثًا ال حمّصل من ورائه، ويف هذه احلال هل 

حيكم العقل عليه بأّنه مقرّص يف البحث حتى لو فرضنا أّن معجزًة ما وضعت ذهبه عىل القمر 

 حيكم العقل عليه باإللزام بالسعي والبحث فكيف يمكن وصفه بالتقصري واقعًا؟! وإذا مل

 حينئذ، ولعّل هذا هو مراد السيّد اخلميني من كالمه املتقّدمة اإلشارة إليه.

إذا التزمنا بأّن العقل العميل ي لزم اإلنسان بالبحث والسعي بمجّرد سامع اسم احلقيقة،  ج ـ

، مع ذلك ثّمة ما يمنع عن األخذ بالتفعيل أو املسيحّية سالمكأن يسمع بوجود ديانة  اسمها اإل

التنجيزي حلكم العقل هذا، فهذه املالحظة مرّدها إىل وجود املانع يف اجلملة، فيام املالحظتني 

 السابقتني ترجعان إىل عدم وجود املقتيض يف اجلملة حلكم العقل بلزوم الفحص.

                                              
تظري، من املبدأ إىل املعاد يف ؛ واملن478: 4؛ واآلمدي، اإلحكام 394( انظر: الغزايل، املستصفى: 1)

؛ وملزيد من التفصيل راجع: حسني 179: 3وفضل اهلل، من وحي القرآن  ؛105حوار بني طالبني: 

 .197ـ  166اخلشن، أصول االجتهاد الكالمي، دراسة يف املنهج: 



  

بالبحث لكان إلزامًا بغري املقدور؛ ألّن احتامالت  وحاصل املالحظة هنا أّنه لو ألزم العقل  

احلقيقة كثرية جدًا، واإللزام بالبحث فيها أمر  صعب وشاق، فمثاًل إذا سمعنا بوجود ديانة 

هيودية فإّن موضوعّية البحث وإنصافه ملعرفة صّحة هذه الديانة ست لزمنا بدراستها من 

ت، متامًا كمن سمع باإلسالم فال حيّق له احلكم مصادرها، وقد حيوجنا ذلك إىل تعّلم عّدة لغا

بصواب أو خطأ اإلسالم ملجّرد كتاب قرأه بغري اللغة العربية، فإذا حسبنا هذا البحث املنصف 

سوف حيتاج إىل أعامر عديدة وقرون كي يصل اإلنسان إىل احلقيقة، هذا فضاًل عن أّن غالبيّة 

 . لتوّقفت احلياة وانشّلت وتعّطلتالناس ليس هلا املقدرة عىل هذا البحث، وإال

فالقول: إنه بمجّرد أن تسمع باسم الديانة احلّقة يصبح البحث عنها الزمًا، ومن ثم يتشّكل 

علم إمجايل باحلّق يف ضمن حمتمالت كثرية فيكون ملزمًا عقاًل بالبحث يف اجلميع.. قول  بعيد 

فقط، مع أّن ذاك أو املسيحّية م عن واقع قدرات البرش، وهو يفرتض لزوم البحث يف اإلسال

هو احلق أو ال بعد  حتى ي لزم نفسه بخصوص ـ وكذا املسيحّية ـ الطرف مل يعرف أّن اإلسالم 

البحث فيه، فاملفرتض عقالً رساية اإللزام إىل كّل ديانة و.. يكون احتامل صواهبا كاحتامل 

زيل اآلخر منزلة الذات مع صواب اإلسالم يف ذهن ذاك الباحث عن احلقيقة، فال يصّح تن

 الفارق الكبري. وعليه، فاملفرتض القول بحكم العقل بلزوم البحث قدر اإلمكان ال مطلقًا.

وإذا كان األمر كذلك، يلزمنا العمل عىل الظاهر، فمع وجود احتامل عدم التقصري ال 

جوبة  غري مقنعة يمكننا اهّتامه وإثبات  فسقه، بل ن حسن الظّن به، بل لعّله سأل وحصل عىل أ

له، وصادف أّن من أجابه من أبناء املدرسة احلّقة مل يكن موّفقًا يف إجاباته، واألصل عدم توّرطه 

ثبتها بدليل، ومن الواضح أّن ترتيب اآلثار الفقهيّة عىل إسالم  بمعصية أو جناية أخالقّية حتى ن 

مل مع أبناء املذاهب واألديان، أمر  فقهي ختضع له قواعد التعاـ أو صريورته مسيحيًّا ـ شخص 

لكّن هذا يغاير املعذورية وعدم التقصري وعدم التوّرط يف الفسق بينه وبني اهلل، فهو معذور 

 املسيحّية.لكن ال نرّتب عليه آثار اإلسالم أو 

، فإما أن نقبل نتيجته أو نرفضها: د ـ ق  قَّ ث  وح   إذا ألزمنا الطرف اآلخر بالبحث، ثّم ب ح 

نا النتيجة التي توّصل اليها ـ مهام كانت ـ قبوالً تعذيرّيًا، أي حتى لو كانت عىل فإذا قبل

خالف احلّق يف ديننا ومذهبنا، فمعنى ذلك وجود القارص ولو كان مفّكرًا، أي عدم انحصار 

 القصور بالضعف الطبيعي كالصغر واجلنون، فهذا معذور  حينئذ وال يتصف بالتقصري.



  

ه عىل مستوى العذر، فهنا تارًة نرفض ما قام به من منطلق تقصريه يف وأما إذا رفضنا نتيجت

املقّدمات مبارشًة برصف النظر عام توّصل إليه، وأخرى ننطلق مما توّصل إليه الفرتاض 

 تقصريه؛ فهنا حالتان:

احلالة األوىل: أن ننظر إىل مقّدمات عمله برصف النظر عن النتيجة، فنقول: إنه مقرّص، كام 

عن اإلسالم ومل يقرأ القرآن ولو ملّرة واحدة، أو بحث عن املسيحّية ومل يطالع الكتاب  لو بحث

املقّدس عند املسيحّيني؛ فهنا يكون مقرّصًا بال شك، لكّن تقويمنا لتقصريه مستقلٌّ عن نتيجة 

 بحثه، فمثالً لو كنّا مسلمني ووجدناه بحث عن اليهودّية فرفضها ثم أسلم، ومل ينطلق يف رفضه

من مطالعة أّي كتاب هيودّي أو يسمع أدّلتهم، فهنا نّتهمه بالتقصري، ال أنه ملجّرد أّنه أسلم مل 

 يعد مقرّصًا.

احلالة الثانية: أن ال ننظر إىل مقّدمات عمله، بل إىل نتيجة عمله، ونجدها ختالف ما نراه من 

قّدمات؛ إذ لوال تقصريه احلّق يف الدين واملذهب، فننطلق من ذلك إىل افرتاض تقصريه يف امل

لوصل؛ ونعّزز هذا الكالم بأّن ما نعتقده حقًا هو أمور فطرّية ينبغي أن تكون حارضًة عند 

اإلنسان، فلوال تقصريه حلرضت عنده، فنخرج بنتيجة  تقيض بتقصريه، وهلذا نتّهم هذا 

 الشخص بالعصيان وعدم العدالة.

 ا ُاريد منه تقعيد قاعدة، وذلك:وهذه احلالة وهذا االستنتاج يف غْي حمّله إذ

ال مالزمة بني اخلطأ والتقصري، ال عقالً وال عرفًا وال رشعًا وال عادًة، فقد ال يقرّص  أّوالً:

احلاكم لكنّه خيطأ، وال يقرّص القايض لكنّه خيطأ، وال يقرّص الفقيه لكنّه خيطأ، فإذا عّممنا 

ن والفقهاء واملتكّلمني والفالسفة واحلّكام القاعدة لكّل خطأ لزم احلكم بفسق متام املجتهدي

والقضاة و.. وهو ما ال يقبله عقل  سليم وال يقّره منطق قويم، وليس كّل املسائل العقدّية من 

 األمور الفطرّية الواضحة.

ّقق يف حمّله ـ من القضايا التي قد تضمر يف اإلنسان نتيجة  ثانيًا: إّن األمور الفطرّية ـ كام ح 

جّية، وهذه العوامل ليست منحرصًة يف التقصري، بل التقصري أحد أسباهبا، وإال عوامل خار

فالرتبية يف بيئة  فاسدة منذ الطفولة يساعد عىل ضمور بعض الفطرّيات، وأّي تقصري هلذا 

لق يف هذه البيئة، ومعه فال دليل عىل حرص االنحراف عن الفطرّيات  الشخص الذي خ 

 ًا وال عادًة.بالتقصري، ال عقاًل وال رشع



  

إذا كان العذر وعدم العذر يف بحثني متساويني يف الكيف والكّم هو مصادفة احلّق،  ثالثًا:

 فيلزم تعليق الثواب والعقاب عىل ما ال باالختيار وهو باطل.

ولكي أوضح هذه الفكرة، نأخذ شخصني غري مؤمنني بدين  ثم نطلب منهام استخدام 

لديانتني اليهودّية واإلسالمّية ثم نراقبهام فنجدمها طريقة بحث واحدة يدرسان فيها ا

ني وال هيودّيني، وأّن هذه الديانات  يستخدمان الطريقة عينها، ومها يف األصل غري مسلم 

واملذاهب سواء بالنسبة إليهام، وننظر، ونرى أن أحدمها يرى حقّية اإلسالم فيام يرى اآلخر 

 أو ال؟ حقّية اليهودّية، فهل نحكم هنا بالتقصري

فإذا مل نحكم بالتقصري، فهذا معناه عدم وجود مالزمة مفرتضة بني عدم إصابة احلقيقة 

وبني التقصري، فال يمكن اّدعاء أّن كّل من نراه عىل غري احلّق فهو مقرّص.. وأما إذا حكمنا 

بالتقصري وأّن من توّصل إىل اليهودّية معاقب وغري معذور فيام الذي توّصل إىل اإلسالم 

ثاب، لزم من ذلك ربط الثواب والعقاب والتقصري وعدمه بأمر  خارج عن اختيار  معذور  بل م 

املكّلف؛ ألّن املفروض أّن الطرفني قاما باخلطوات عينها، وألّنه صادف خطأ أحدمها استحّق 

؟  العقاب، فهنا نسأل: ما الذي جعله يستحّق العقاب  فيام استحّق اآلخر  الثواب 

ًا للمنطق عينه ـ: إّنه أصاب وذاك أخطأ رغم تشاهبهام يف العمل واملقّدمات، واجلواب ـ طبق

فمصادفة احلّق، وهي أمر خارج عن االختيار، تكون هي املعيار، ومن الواضح أّن العقل حيكم 

ذره.  بقبح العقاب عىل أمر  خارج عن اختيار املكّلف، فال معنى للقول بعدم ع 

جذري وهو: لو قرّص الباحث يف البحث فوصل إىل احلّق  بل ي طرح هنا ـ عقالً ـ تساؤل

صدفًة، فيام مل يقرّص آخر فوصل إىل الباطل كذلك، لزم من عدم تساوهيام يف اخلالص عند اهلل 

 ظلم  واضح  ب نّي، وهذا موضوع عقدي مهم يف الثواب والعقاب نرتك تفاصيله إىل حمّله.

ود دليل عىل تقصري كّل من مل يبلغ احلّق نتوّصل إىل عدم وج املنطلقات األربعةهبذه 

األخالقي واملذهب حتى لو مل يعاين من قصور طبيعي أو سمعي، فال دليل ي ثبت فسقه 

وتقصريه بناًء عليه، نعم ال شك يف وجود مقرّصين ومعاندين ومن يعرف احلقيقة ثم ينكرها 

لدين فيام يضع كّل عمره يف وخيفيها ومن يلعب باحلّق ويتاجر به، ومن ال يبايل بالبحث عن ا

البحث عن اللذة والشهوة ومنافع الدنيا، إال أّن هذا ال يعني صريورة كّل من مل يبلغ احلّق 

مقرّصًا عاصيًا معاندًا منكرًا، فالقاعدة واألصل عدم التقصري والعصيان حتى يثبت بدليل يف 



  

، غري   املسلم أو لغري املسيحياألخالقي لغريفسق الحّق زيد أو بكر أو خالد، فهذا الدليل عىل 

 صحيح عندما ي تخذ قاعدًة.

، املسيحّيةوجتدر اإلشارة إىل أّن العذر وعدم العذر هنا ال ربط هلام برتتيب آثار اإلسالم أو 

يف الدنيا قانونًا وترتّتب عليه أو بعدم املسيحّية فيبقى هذا الشخص حمكومًا بعدم اإلسالم 

 .سالمة األخالقّيةانه وعدمه بام خيّل بصفة الآثاره، لكّن الكالم يف عصي

وِبذا نستنتج أّن الصحيح يف التعامل مع اآلخر الديني هو أن نحمله عىل السالمة األخالقيّة 

، أو عىل األقّل نتوّقف يف أمره من حيث يف سلوكه حتى يأتينا دليل يثبت انحرافه األخالقي

خالقي، وهذا أمر  له تأثري كبري عىل نمط العالقات السالمة األخالقّية وال نتهمه باالنحراف األ

 املعنوية واالجتامعّية بني الناس.

ـ رئيس أساقفة الكنيسة وإذا أضفنا الفكرة التي يطرحها الدكتور روان ويليامز 

، «خالف عائيل»يف توصيف اخلالف بني األديان اإلبراهيمّية باخلصوص، بأّنه اإلنجليكانّية ـ 

، فإّن معنى ذلك أّن هذا اخلالف ال يمكن أن يبتعد عن تأصيل كثرياً وهو توصيف هيّمه 

املشرتكات التي متثل قاعدًة ال يمكن ختّطيها إطالقًا، كون اجلميع ينتسب ليشء واحد، ومن ثّم 

 فاألخّوة والقرابة ال يمكن فسخهام ولو ببعض السلوكّيات اخلاطئة هنا وهناك.

 الزاوية األخالقّيةتوما األكويين وقراءة الكفر من 

أّول خطوة يف التفكري الديني جتاه اآلخر هو تقويم املوقف من الكفر، ففي الكثري من 

الفضاءات الدينّية يعترب عدم االنتامء للدين احلّق كفرًا، ومن ثّم نالحظ ترتيب آثار املسؤولّية 

 يندرج ضمن منظومة األخالقّية ـ وما يتبعها من مواقف عقابّية ورّدات فعل ـ عىل كّل من مل

 الدين احلّق.

أّنه يمّيز بني نوعني من ، لكّن الذي يفاجؤنا يف تناول القديس توما األكويني هلذه القضّية

                                              
 .15( انظر: روان ويليامز، اإلسالم واملسيحّية والتعددّية: 1)

 جود أربعة أنواع من القوانني:يؤمن توما األكويني بو( 2)

 وهو القانون الذي يرسي يف العامل بإرادة اهلل، ويسري باملوجودات نحو غاياهتا. ـ القانون األزيل، 1

وهو القانون الشهودي املودع يف نفوس مجيع البرش يف كّل األزمنة واألمكنة، وبه حيصل  ـ القانون الطبيعي، 2

 



  

 الكفر:

 الذي يعني عدم االعتقاد بام هو احلّق، وهو هبذا املعنى يعّد أمرًا عدمّيًا. أ ـ الكفر الذهني

العناد واملكابرة جتاه احلّق بعد انكشافه الذهني الذي يعني نوعًا من  ب ـ والكفر السلوكي

 للمعاند، أو نوعًا من رفض االستامع للحّق من األساس.

من هنا، يعترب األكويني أّن عدم اإليامن ليس ظاهرًة مضاّدة للطبيعة يف حّد نفسها، متامًا كام 

تكوين البرشي هو اإليامن ليس ظاهرة تفرضها الطبيعة يف حّد نفسها. وما تفرضه الطبيعة وال

أن ال يعاند اإلنسان احلّق بعد انكشافه له، وأن ال يتمّرد عىل االستامع للحّق دون مرّبر 

 .أخالقي

وهبذا يصبح الكفر الذي حيمل معه اخلطيئة، فعاًل سلوكّيًا يتصل باإلرادة اإلنسانّية، ال فعاًل 

 .لكفر هو اإلرادة وليس العقلفكرّيًا يتصل بالعقل؛ وهبذا يذهب األكويني إىل أّن حمل ا

، تربط املوقف من «اآلخر ـ املختلف مع اإليامن»هذه الرؤية األكوينّية للكفر الذي متثل قّمة 

وهذا ما يلتقي يف الفضاء اإلسالمي  الكفر بسلوكه األخالقّي، وليس بعقيدته أو بإيامنه وعدمه؛

ّرد عدم اإليامن، وأّن استخدام النّص مع الفكرة التي تقول بأّن الكفر فعل  إجيايب وليس جم

رت، فالكافر هو ذلك الذي يقوم  القرآين ملفردة الكفر يرجع يف جذره اللغوي إىل نوع  من السَّ

بسرت يشء منكشف، متامًا كام هو الزارع الذي ي سّمى يف العربّية كافرًا، وكام هو الظالم الذي 

نعت يف العربية بالكفر أيضًا؛ ألّنه يسرت ا ، وهبذا يصبح الكفر سلوكًا ال ألشياء بإزالته النوري 

                                                                                                                     
قيقة فاملوجودات العاقلة يكون قانوهنا األزيل الذي يسري هبا نحو غاياهتا يف هلم وعي عقالين باألمور. ويف احل

 قانوهنا الطبيعي.

وهو املجعوالت القانونّية الوضعّية التي يضعها اإلنسان لتنظيم أموره برصف النظر عن  ـ القانون اإلنساين، 3

 القانونني األزيل والطبيعي.

ف ما فوق الطبيعي لإلنسان، واملعروف بالوحي. وهنا يطرح األكويني وهو املرتبط باهلد ـ القانون اإلهلي، 4

 مدى رضورة وجود هذا القانون.

 (.488ـ  487: 5)مج  1، فصل10، املبحث2، ق2( انظر: اخلالصة الالهوتّية، ج1)

 (.490ـ  489: 5)مج 2، فصل10، املبحث2، ق2( انظر: املصدر نفسه ج2)

 807: 2سامعيل بن محاد اجلوهري، الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربّية ( انظر ـ عىل سبيل املثال ـ: إ3)
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 اعتقادًا حمضًا، ويتّم قيامة التمييز بني غري املؤمن وبني الكافر.

وي فرتض بتوما األكويني أن يذهب إىل هذا التمييز طبقًا لرؤيته يف مفهوم الكفر، فليس كّل 

مل اخلطيئة هو ذلك الذي يامرس غري مؤمن هو كافر حيمل يف كفره اخلطيئة، بل الكافر الذي حي

 سلوكًا غري أخالقي يف تعامله مع احلقيقة اإليامنّية.

ربام ال يكون األكويني بصدد احلديث عن عالقة دنيوّية مع الكافر، وهو يقوم برسد الربط 

بني مفهوم الكفر ومفهوم اخلطيئة من جهة وبينه وبني الطبيعة من جهة ثانية، فتفكيكه الكفر 

ة الطبيعة من جهة وربطه إّياه باإلرادة من جهة ثانية، حماولة  باطنّية ربام مل يكن هو فيها عن خمالف

بصدد تأسيس نوع من العالقة الدنيوّية مع الكافر، لكنّها بالتأكيد تصلح لتأسيس نوع من 

ّية الربط، حيث يفسح هذا املفهوم لنا بالتمييز يف غري املؤمنني بني املعاندين للحقيقة اإليامن

بشكل  من أشكال العداء غري املرّبر أخالقّيًا، وبني أولئك الذي ال يملكون احلقيقة، لكنّهم مل 

 يف الوعي الديني. «اآلخر»يقرتفوا خطيئة  املعاداة هلا. وهبذا ننفتح عىل صورة خمتلفة للـ 

ن ذا صورة إّن فكرة األكويني متّهد بجدٍّ ـ َقَصَد هو أم مل يقصد ـ لعدم اعتبار غْي املؤم

بل من مل يندمج يف اإليامن يمكن أن يكون مشهده متنّوعًا، وهذا ما نجد يف الرتاث  واحدة،

الكالمي عند املسلمني توصيفًا له، من حيث مفهوما القصور والتقصري، فالقصور هو الذي 

ينسجم مع ما وصفه األكويني بالكفر الذهني املحض؛ وهو يتصل بعنارص أقوى من الفرد 

إّما ترجع لعدم سامعه احلقيقة من ق بل كام لو كان يعيش يف بالد نائية، أو لكونه غري قادر  نفسه،

عىل استيعاهبا واحلكم فيها؛ لصغر سنّه أو لضعف عقله أو نحو ذلك، فيام التقصري يتضّمن 

ألخالقّية ب عدًا سلوكّيًا؛ ألّنه يرتبط بسلوك  متعّمد ومفهوم  قام به الفرد، وهو يدرك أّن الوظيفة ا

 ال تسمح له بالقيام به، مثل عدم استعداده لقبول احلقيقة؛ ألهّنا تقف خمالفًة ملصاحله الشخصيّة.

، ضمن احلدود «اآلخر ـ الكافر»هذا التمييز الذي قّدمه األكويني يضع موقفنا من 

رمّية الكفر الذي اتب األخالقّية؛ عه فالسلوك األخالقي وغري األخالقي هو الذي حيّدد ج 

الكافر، وليس االعتقاد الذهني هو املعيار النهائي الوحيد. ويف احلقيقة لست أدري موقف 

األكويني هنا من خالص الكافر الذهني، فهل يعتربه ناجيًا يف يوم الدينونة، أو أّنه يتّم التعامل 

الص إذا كان معه هناك بطريقة خمتلفة؟ إّن هذه القضّية بالغة األمهيّة بالنسبة لنا هنا؛ ألّن اخل

بمعيار  عقائدي خالص، فهذا يعني أّن األكويني منسجم مع الهوت العرص الوسيط يف حرص 



  

اخلالص باملسيحّيني احلقيقينّي، بينام لو كان الكفر الذهني غري مصنَّف بوصفه جريمة أخالقّية 

فيام لو مل مع اهلل والنفس، فهذا يعني أّنه من املمكن أن نفتح طريق اخلالص لغري املسيحي، 

ًا يف طريق والدة  اك  بِن ة وِمْدم   أخالقي وسلوكي، وهذا ما يمكن أن يكون ل 
ينطلق كفره من خبث 

 تعّددية  دينّية يف النجاة واخلالص.

 ثّم سؤال آخر تناوله األكويني وهو: ما العالقة والدور اللذين يلعبهام اإليامن والعمل؟

قد بأّن اإليامن يمثل أكرب القيم، لكّن توما يبدو هذا السؤال غري رضوري يف فضاء يعت

األكويني يفاجؤنا مّرًة أخرى، عندما يذهب بنا نحو عدم اعتقاده بكون الكفر هو أعظم 

اخلطايا! وتظهر أمهيّة هذا املوضوع يف مقاربة تقويمنا للكافر واملبتدع من جهة وللكاثوليكي 

م( 430األكويني عن القديس أوغسطني )قبيح السرية من جهة ثانية، وفق النّص الذي ينقله 

يف رّده عىل الدوناتّيني، حيث يبدو األكويني مياالً لعدم البّت يف كون قبيح السرية املؤمن أفضل 

 من الكافر، وأّن القضّية ختضع لتنّوع يف املعايري، وال ت ساق بشكل  واحد.

إذ يتّم تصنيف املؤمن بمثابة هذا املوضوع يمثل غاية يف اإلشكالّية يف الوعي الديني عاّمة؛ 

الشخص الذي حصل عىل درجة ال ي فرتض أن يصل إليها أحد من غري املؤمنني، ومن ثم 

فدخول الفرد خماض اإليامن جيعله بمثابة  أرفع من سائر الكفار مهام بلغوا يف سلوكهم، بينام 

 نجد األكويني غري مقتنع هبذا النوع من املقاربة عىل إطالقّيته.

ا يمّيز األكويني املوقف تبعًا ملوقفه املسبق من قضّية الكفر، فالكفر الذي يعني عدم من هن

اإليامن ال يعني أّنه أسوأ من الكاثوليكي قبيح السرية، بينام الكفر الذي يعني العناد واملضاّدة 

بني ي فرتض أن يكون أسوأ من كّل السلبيات السلوكّية يف اآلداب، وهبذا يتّم اجلمع والتوفيق 

 .النصوص الدينّية من وجهة نظر األكويني

إّنه هنا يعترب  هذا املوقف يؤّكد لنا أّن األكويني يعطي العمل دورًا كبْيًا يف تقويم األفراد.

بوضوح أّن الكافر الذهني ربام يكون أفضل من املسيحي املنحرف أخالقّيًا، عىل الرغم من أّن 

 الالهوت املسيحي، وهذا يعني أّن األكويني يؤمن شيئًا ما قضّية اإليامن متثل عنرص أساسّيًا يف

، وأّن احلصول عىل اإليامن لوحده ال يسمح لنا بتفضيل «العمل الصالح اإليامن »بمقولة 

 املؤمن عىل غريه.

                                              
 (.492ـ  490: 5)مج 3، فصل10، املبحث2، ق2( انظر: اخلالصة الالهوتّية ج1)



  

ألّن املعيار  ومرجعّيُة األكويني هنا ليست يف النزعة اإلنسانّية، بل يف التقويم األخالقي؛

رمًا أخالقّيًا فمن غري الواضح عنده هو الوظيف ة األخالقّية، وما دام الكافر الذهني مل يرتكب ج 

 كونه يف درجة أدون من املؤمن املنحرف يف أخالقه.

، ولو مل يصل إىل درجة حسم املوقف؛ لكنّه يفتح عالقة ممتازة مع  هذا الرتّدد  األكوينيُّ

د صورًة واحدة تتالشى كّل حسناته بسبب يف احلياة االجتامعيّة؛ فاآلخر اآلن مل يع «اآلخر»

ه عن عقائده،  عدم كونه جزءًا من الذات اإليامنّية الكبرية، بل يمكن لنا أن نمّيز فيه سلوك 

فنختلف معه يف العقائد لكنّنا نثني عىل سلوكه، بل قد نقّدمه عىل املؤمن فيام لو مل يكن سلوك 

 املؤمن صاحلًا.

سؤاالً حول إمكانّية صدور األعامل الصاحلة من الكافر. إّنه  يف السياق نفسه يطرح األكويني

 يمّيز بني نوعني من الصاحلات:

أو فلنقل عن  أ ـ األعامل الصاحلات التي تصدر عن الطبيعة اإلنسانّية املتبّقية بعد اْلطيئة،

ار أهّنا املقدار املتبّقي من الطبيعة، وهنا يوافق األكويني عىل إمكان صدورها من الكافر باعتب

 من مستتبعات الطبيعة الباقية.

وهذه ال يمكن صدورها من  ب ـ األعامل الصاحلات التي تنشأ عن نعمة التربير باإليامن،

الكافر؛ ألهّنا متفّرعة عن اإليامن والتربير اإلهلي فيه، وهبذا يضع األكويني مقارنة بني صدور 

 .هبذا األمر عىل اجلهتني السّيئات من املؤمن وصدور احلسنات من الكافر ويقبل

من الواضح أّن األكويني هنا ي سقط نظرّية التربير املسيحّية )حصول التعديل باإليامن( عىل 

موقفه يف سلوك الكافرين، وحيفظ لإليامن تأثرياته العملّية اخلاّصة التي ال يناهلا غري املؤمن، 

قي يف الطبيعة البرشّية بعد اإليامن؛ ويبدو األكويني هنا واضحًا يف اختياره حصول تعديل حقي

ألّنه يتعامل مع السلوك احلسن املنبعث عن اإليامن تعاماًل واقعّيًا وليس نوعًا من اعتبار هذا 

السلوك حسنًا أو اعتبار صاحبه عادالً وصاحلًا ومرّبرًا، كام صار يراه الحقًا الكثري من 

 الربوتستانت.

                                              
(، يشار إىل أّن األكويني 494ـ  492: 5)مج 4، فصل10، املبحث2، ق2( انظر: املصدر نفسه ج1)

بحث بشكل مفّصل يف الفضائل اإلهلّية )اإليامن، األمل، املحّبة(، وهي الفضائل التي يمنحها اهلل 

 لإلنسان املؤمن من حيث هو مؤمن.



  

األكويني بقضّية اخلالص، فإّن الذي يتوّقع هو أّن والية ولو أردنا ربط هذا املوقف كّله من 

أّن اهلل ليست معيارًا وحيدًا للتقويم عنده، بل العمل معيار  أصيل كذلك، ونحن نعرف 

 النظرّيات يف موضوع اْلالص تقع عىل نوعني:

ة هي وهي التي ترى أّن اإليامن لوحده أو الرمحة اإلهليّ  أ ـ النظرّيات ذات املنشأ الواحد،

 املوجب للخالص.

مثل النجاة عرب اإليامن والعمل الصالح، أو عرب  ب ـ النظرّيات ذات املناشئ املتعّددة،

 .اإليامن والرمحة اإلهلّية، أو عرب اإليامن والعمل الصالح والرمحة اإلهلّية معاً 

ملسيحي وهذا التنّوع يف منطلقات اخلالص نشهده يف علم الكالم اإلسالمي ويف الالهوت ا

 معًا، ويبدو أّن األكويني يرى للعمل دورًا.

هبذا نجد أّن منّظر الهوت العرص الوسيط يلتقي معنا يف الهوت التربير لآلخر الديني ولو 

 ةسانيّ نرؤية إتقديمه املجمع الفاتيكاين الثاين فهو قد حسم املوضوع متامًا ب االتقاًء جزئّيًا، أمّ 

 تقريبًا. دية كاملة هناتعدّ 

                                              
( انظر: أمحد رضا مفتاح، دور الوالية والعمل يف النجاة، جمّلة نصوص معارصة، لبنان، السنة الثالثة 1)

 .186: 49م، العدد 2018ام عرشة، شتاء ع



 
 

 

 
 
 

 احملور الرابع

 الذّمة والذمام

 دينّيةعقد املواطنة خارج الدائرة ال

 متهيد

ل الفرض ـ ياء ديانات متعّددة، وتكون الغالبّية ـ عىل سببنعندما يلتئم جمتمع  من أ

أو ال تكون غالبّية  قّط، فإّن املجتمع إذا قّرر أن يتحّول إىل دولة للمسلمني، أو للمسيحيني، 

سوف تظهر بقّوة، « املواط ن ة»مرجعّيته اإلدارية يف دولة واحدة، فإّن فكرة واحدة أو يتخذ 

وهذه الفكرة سوف تعنّي انتامء الفرد أو اجلامعة للدولة اجلديدة، وهبذا نجد أنفسنا أمام نوع 

جديد من العالقة، هي تلك التي تربط املواطن بالدولة، وينشأ من ذلك نوع من العالقة الثابتة 

 ني، ويصبح الفرد فيها مواطنًا، حيظى بحقوق وتقع عليه مسؤولّيات.بني الطرف

هبذا نعرف أّن املواط نة، تنتمي إىل شكل سيايس قانوين يربط بني الفرد والدولة ضمن مجاعة 

 واحدة تريد أن تشرتك يف قراراهتا وترجع برّمتها إىل سلطة قانونّية واحدة، هي الدولة.

احلديث، فإّن أولئك الذين يعيشون حتت سلطة هذه الدولة يف الفكر السيايس والقانوين 

هم مواطنون من دون مالحظة انتامءاهتم  ،«تهايّ جنس»ويندجمون يف مجلة رعاياها، ويكتسبون 

هذا االنتامء اجلديد أو اهلوّية والعنوان اجلديد الذي يكسبه  .الدينّية والعرقّية واللونّية واللغوّية

 .لف يف سياق حقوق وواجباتالفرد يضعه ضمن واقع خمت

والسؤال الذي يطرح نفسه: هل يتعامل التفكري الديني مع مفهوم املواطنة بشكل  من هذا 

أو أّن ولو من خالل االنتامء لدار الكفر ودار اإلسالم ال للكفر واإلسالم نفسيهام، النوع 

امء الديني، بحيث املواطنة يف مفهومها املسيحي أو اإلسالمي تساوي أو ال تنفصل عن االنت

يكون غري املنتمني لإلسالم أو املسيحّية ـ ولو عاشوا يف البلد نفسه تارخيًا وحارضًا ـ غري 

 مواطنني، أو أهّنم مواطنون من الدرجة الثانية أو ال؟



  

هذا األمر، أّي حقوق املواَطنة وفهم التابعّية واجلنسّية واالنتامء ِبذا املعنى، هو جوهر فكرة 

فلو   األديان يف ظّل نوٍع من تفّوق بعضها عىل بعض داخل تكوين اجتامعي واحد،العالقة بني

فرضنا أّن هذا التفّوق هو تفّوق  عددي بحيث يف هذا البلد أو ذاك كان عدد املسلمني أكرب 

بكثري من عدد غري املسلمني، فكيف ستكون العالقة بني املسلمني وغريهم فيام خيّص نسبتهم 

 كون عالقة الدولة نفسها وقوانينها وإجراءاهتا هبم؟للدولة، وكيف ست

 صلتنا ِبذا البحث مهّمة وعميقة، وذلك من ناحيتني:

إهّنا حتدد نوع العالقة بني الذات الدينّية واآلخر الديني، يف حاالت تفّوق  الناحية األوىل:

 أحد الفريقني عىل اآلخر، خاّصة التفّوق العددي )األقلّيات الدينيّة(.

إّن هلذا املوضوع صلته األقرب بمسألة تويّل املناصب واحلقوق السياسّية،  حية الثانية:النا

جات بحثنا هذا كّله ظاهرًة فيها.  وهي النقطة التي نريد أن تكون خمر 

ردنا أن ندرس هذه الفكرة يف املشهد اإلسالمي هلا، فنحن قهرًا أمام ظاهرتني إذا أ

يث إّن مسألة االستئامن متثل مسألًة عابرة، وليست من صلب أساسّيتني: الذّمة، االستئامن، وح

مفهوم املواطنة وعالقة األقلّية باألكثرّية وما شابه ذلك، هلذا فإّن العنرص األكثر أمهيًّة هنا هو 

أو مطلق اآلخر الديني الذي يقع حتت ـ عقد الذّمة أو مبدأ الذمام، والذي به تنضوي األقلّية 

حتت سلطة الدولة اإلسالمية انضواء ثابتًا دائميًّا،  ـ ولو بشكل غري عددي سلطة قّوة املسلمني،

 وليس بنوع  من العالقة املؤّقتة العابرة كام يف املستأم ن.

من هنا، سوف ندرس مفهوم الذّمية ومعناه ومقّوماته، وشبكة عالقته وتأثرياته عىل مفهوم 

القة بني أبناء األديان املختلفة داخل املواطنة، ومن حيث ارتباط االثنني معًا بشكل الع

، وتأثري فهمنا لقضية الذّمّية واجلزية عىل فهمنا لقضية املواطنة واجلنسيّة يف اجلغرافيا الواحدة

. ولن نخوض يف التفاصيل الفقهّية ملباحث الذّمة واجلزية وغري ذلك، بل الرشيعة اإلسالمّية 

القضيّة، هبدف استنتاج النتائج منها يف هناية  سنأخذ املوضوعات األصليّة التي تشّكل جوهر

 هذا البحث إن شاء اهلل.

 الحطيف اللغة واالص الذّمةمفهوم 

 :ورذّمة هنا ترجع إىل أحد أمداريس اللغة أّن الغوّيني وليبدو من ال



  

م بتأديتهم اجلزية أو باالتفاق الواقع بينهم هّن أهل الذّمة هم أهل األمان، فكفأ ـ األمان، 1

 . املسلمني صاروا يف أمان عىل دمائهم وأمواهلموبني

ّنه مما يستحّق بمخالفته وإضاعته الذّم، أل ؛ويطلق عليه الذّمة أو احلرمة،ـ العهد والعقد،  2

 .بمالحظة نتائج خمالفتهاإلطالق  كونفي

أي يف ضامين، وهبذا يكون أهل الذّمة يف ضامن املسلمني  ،حيث يقال: يف ذّمتي ـ الضامن، 3

 .فيسّمون هبذا االسم

ن واحد، وهو يتحّدث عن الكافري وقد ورد يف القرآن الكريم تعبري الذّمة مّرتني يف موضع  

ًة ﴿ناقيض العهود، حيث قال تعاىل:  َكيَْف َوإِْن َيظَْهُروا َعَليُْكْم اَل َيْرُقُبوا فِيُكْم إاِلا َواَل ِذمَّ

وا َعْن ُيْرُضوَنُكْم بَِأْفَواِهِهْم َوَتْأَبى  ْوا بَِآَياِت اَّللَِّ َثَمنًا َقلِياًل َفَصدُّ ْم َوَأْكَثُرُهْم َفاِسُقوَن اْشرَتَ ُقُلوُِبُ

ًة َوُأوَلئَِك ُهُم املُْْعتَ  ُْم َساَء َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن اَل َيْرُقُبوَن يِف ُمْؤِمٍن إاِلا َواَل ِذمَّ  ﴾ُدونَ َسبِيلِِه إَِّنَّ

 (.10ـ  8)التوبة: 

نفهم أّن الذّمة ترجع إىل مفاهيم ذات صلة من نوع العقد واألمان والعهد واحلرمة وهبذا 

 .واحلّق وغري ذلك

لألمان عرّب  ناً ضمّ تّن طبيعة العهد كان قائاًم أو مبل أل ّن الذّمة ال تعني األمان،ألكّن األرجح 

ملتضّمن للمسؤولّية، أو ا ا نوع من التعاهدال فأقرب املعاين هو أهّن إباألمان، و الذّمةبعضهم عن 

، وأخرى بسبب  قد يكون األفضل القول: إّن الذّمة هي املسؤولّية، وهي تقع تارًة بسبب عهد 

 .أمر  آخر، وقد ينتج عنها أمان لطرف  ما، وقد ينتج عنها أمور أخرى

ن البد أن ي فهم عىل أّنه يعني مجاعة م «هل الذّمةأ»من هنا، فلو تابعنا اللغة، فإّن مصطلح 

الناس لنا يف مسؤوليّتهم وهلم يف مسؤولّيتنا متطّلبات وحقوق، وأّنه عندما نقول بأهّنم يف ذّمة 

هد إليهم وتوافقًا تّم معهم  عىل حتّمل ـ أو غري ذلك ـ اهلل ورسوله، فهذا يعني أّن عهدًا ع 

إنشاء  مسؤولّية جتاههم وحتّملهم مسؤولية جتاهنا، برصف النظر اآلن عن مالبسات تدوين أو

 .هذا العقد أو ذاك معهم

                                              
؛ والتحقيق يف كلامت 331؛ واملفردات: 223ـ  220: 12؛ ولسان العرب 1926: 5( انظر: الصحاح 1)

؛ وتامر باجن اوغلو، حقوق أهل الذّمة 67ـ  66: 6؛ وجممع البحرين 332ـ  329: 3القرآن الكريم 

 .8: 10؛ والرسخيس، املبسوط 8يف الفقه اإلسالمي: 



  

والصورة السلبّية عنه هنا أو  وِبذا ال يتضّمن مفهوم أهل الذّمة أيَّ عنوان سلبي يف نفسه،

هناك، لو كانت صحيحة، فهي ناشئة من املالبسات التطبيقّية، ال من أصل الفكرة أو املفهوم، 

ملجتمع عىل حقوق وواجبات وحتّمل وإال فأصل الفكرة يعرّب عن نوع من التوافق بني فئتني يف ا

وثّمة من اعترب أّن جمّرد وضعها عىل الرؤوس ال يعني أّي إهانة، ، بل هي مواط نة. مسؤولّيات

 فزكاة الفطرة توضع عىل املسلمني بحسب الرؤوس يف كّل أرسة، وال يشعر أحد بكوهنا إهانة.

إذا كان يتأّذى منه أهل  ومل يامنع الشيخ يوسف القرضاوي من التخيّل عن هذا املصطلح

 .الكتاب اليوم؛ مستشهدًا بفعل عمر بن اخلّطاب يف قضّية اجلزية

يف دار الدائمة قامة باألمان والسامح هلم باإل اربطهبمن تناول فكرة الذمّية فإّن  ،من هنا

أو من السياق  بل من السياق الفقهي القائم ،مل يكن ينطلق من املعنى اللغوي، اإلسالم

يف بالد األبدي ف عىل الذّمي وترخيص له بالعيش طّ نوع تل ّن الذمّية  ، حيث تصّور أالتارخيي

، وسوف يأيت أّن هذا املفهوم هل هو مرتبط باجلزية أو بالذّمّية؟ وهل اإلسالم أو دار اإلسالم

أ السلم وما عالقة االثنني معًا بمبد ارتباط مفهوم اجلزية بالذمّية دائمّي أو يف بعض احلاالت؟

 واحلرب؟

 مفهوم الذمّية واملواطنة، مقّومات وعناصر

ن ذات آية واحدة يف القرآّنه ليس ثّمة إال ، جيب أن نعرف أبتحليل بحث الذمام أدقبل أن نب

َقاتُِلوا ﴿ون املسلمون، وهي قوله تعاىل: كام طرحه الفقهاء واملفرّس  صلة بموضوع أهل الذّمة

قه الَِّذيَن اَل ُيْؤِمنُوَن بِ  َم اَّللَُّ َوَرُسوُلُه َواَل َيِدينُوَن ِديَن احْلَ ُموَن َما َحرَّ اَّللَِّ َواَل بِاْليَْوِم اآْلَِخِر َواَل َُيَره

ْزَيَة َعْن َيٍد َوُهْم َصاِغُرونَ  ، ومن هنا (29)التوبة:  ﴾ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا اْلكَِتاَب َحتَّى ُيْعُطوا اجْلِ

يف السنة  عقب فتح مّكة، وربامّول ممارسة لفكرة الذمام كانت حثون عن أّن أيتحّدث البا

 .ية الكريمةالتاسعة من اهلجرة بعد نزول هذه اآل

 أّية حال، فالبّد لنا من حتليل آية اجلزية وحتليل مفهوم اجلزية؛ ألّنه عىل صلة وعىل

                                              
 .31ـ  30القرضاوي، األقلّيات الدينّية واحلّل اإلسالمي:  ( انظر:1)

؛ وعبد الكريم زيدان، أحكام 170: 5( انظر ـ عىل سبيل املثال ـ: ابن نجيم املرصي، البحر الرائق 2)

 .22الذمّيني واملستأمنني يف دار اإلسالم: 



  

 وثيقة هنا.

 ـ اجلزية 

الذمام، له عّدة جوانب، ولكي  البحث يف قضّية اجلزية من حيث اجلوهر والصلة بقضّية

نمّهد للموضوع علينا معرفة أّن الفقهاء املسلمني نّوعوا اجلهاد بتنويعات متعّددة، منها اجلهاد 

االبتدائي واجلهاد الدفاعي، ومنها بمالحظة الطرف اآلخر الذي تتّم مقاتلته، حيث قّسموا 

بني هذين النوعني، بام ميّزوا وهل الكتاب، أجهاد املرشكني وجهاد  جهاد غري املسلم إىل

 يوجب اختالف اسرتاتيجية احلرب وأهدافها بينهام عندهم.

ويقصد الفقهاء بأهل الكتاب ـ إمجاالً ـ اليهود والنصارى، ومتتاز األحكام الالحقة هلم يف 

لذلك ـ بقدر من االحرتام  غريهم، كام حيظون ـ تبعاً لالفقه اإلسالمي بقدر من التخفيف نسبًة 

وهناك من يرى  حلق بعض الفقهاء املجوس هبم، كام قيل بإحلاق الصابئة أيضًا.أانوين، وقد الق

لعّله استوحاه العالمة بل هم مرشكون كام  ،«أهل الكتاب»املجوس ال يطلق عليهم اسم  أنّ 

، وهو رأي لو صّحت نسبته كان خمالفًا للمشهور، احليّل من كالم ابن أيب عقيل العامين

من هلم شبهة »جعلوهم قساًم برأسه أطلقوا عليه اسم ـ مثل املحقق احليل ـ قهاء وبعض الف

 .وأحلقوهم ـ حكاًم ـ بأهل الكتاب ا، لكنهم عادو«كتاب

من اليهود يف نفسه  مّ عهل الكتاب أأّن أهل السنّة أيظهر من بعض نصوص ربام و

من  عن الزيلعي: واعلم أنّ »: حيث يقول يف حاشية رّد املحتار ،والنصارى واملجوس والصابئة

فهو من أهل  ،إبراهيم وشيت وزبور داود وله كتاب منزل كصحف ،اً سامويّ  اعتقد ديناً 

 .«فتجوز مناكحتهم وأكل ذبائحهم ،الكتاب

 :لو َّتّطينا النّص األخْي وِبذا يكون هناك ثالثة آراء أساسّية

 رى واملجوس.إّن أهل الكتاب عنوان يشمل واقعًا اليهود والنصاأ ـ 

إّن أهل الكتاب عنوان يشمل واقعًا اليهود والنصارى، وحكاًم يشمل املجوس الذين  ب ـ

                                              
 .430: 4( انظر: خمتلف الشيعة 1)

 .250: 1م ( انظر: املحقق احليل، رشائع اإلسال2)

 .50: 3( انظر: حاشية رّد املحتار 3)



  

 هلم شبهة كتاب.

إّن أهل الكتاب عنوان منحرص باليهود والنصارى، أّما غريهم فحكمهم حكم  ج ـ

 املرشكني وهم معهم.

ق هبم، سواء كانوا من من غري أهل الكتاب ومن حلغري املسلمني فهم سائر  ،ا املرشكونأمّ 

 ..ةغريهم من سائر الديانات الوضعيّ  ممرشكي العرب أ

أهل الكتاب تستهدف احلرب  والنقطة املحورية هنا التي تؤّسس لنوعني من اجلهاد هي أنّ 

وهبذا يكون دفعهم للجزية ودخوهلم حتت ضّدهم إسالمهم، وإال فدفع اجلزية، وإال فالقتل، 

أما غريهم فإّن من القتل ولنسائهم وذرارهيم من السبي واالسرتقاق، الذّمة منّجيًا لرجاهلم 

أمامهم خيارين ال ثالث هلام؛ إما اإلسالم أو املوت، ومن ثم فال يمكن االعرتاف بوجودهم يف 

 ة.سالميّ ع املسلمني وحتت سلطان الدولة اإلجمتم

ال؟ وما هو  وصحيح أفهل هذا التمييز يف أمر اجلزية والسؤال هنا يف أصل هذا التنويع، 

وما هي خاصيات مسألة اجلزية  مستند هذا احلكم الذي اشتهر بني فقهاء املسلمني بمدارسهم؟

 وعالقتها بروابط املسلمني بغريهم من أبناء الديانات.

 ولكي ندرس هذا املوضوع، نضعه ضمن حماور:

 اجلزية يف اللغة واالصطالح والتاريخـ  ـ  

وهي مشتقة من  ،ني واملفّّسين لفظ عرِّب حمضاللغويّ ن ماجلزية عند األكثر 

أو « يتگز»ا لفظ معّرب عن الفارسية، وهي ذكر أهّن  اً ، لكّن بعض«اإلجزاء/اجلزي/اجلزاء»

والطاهر بن عاشور  ي زيدان وشبيل النعامينج، وهذه هي نظرية جر«يهگز»أو  «ديگز»

 .وآخرين

العرب مل يتفق أن وضعوا  واهد، أبرزها أنّ وقد سعى النعامين إلثبات ذلك بعّدة من الش

لعدم استيالئهم  نحو ذلك؛ة والعمران مثل الوزير والتوقيع وألفاظًا ملا يتعّلق بشؤون املدنيّ 

آل النعامن يف ، وأهّنم أخذوا من الفرس بعض الكلامت كام هو ثابت تارخيّيًا، وأّن وهيمنتهم
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 .اجلزيةاحلرية كانوا حتت سلطة الفرس وكانوا يدفعون 

 وال نريد البحث هنا يف األصل اللغوي، وإن كانت الشواهد التي قيلت غري ناهضة

يمكن خترجيها عربّيًا بسبب وجود  ّن الكلمةلإلثبات، بل ناهضة إلثارة االحتامل؛ خاّصة وأ

 أصل هلا وهو اجلزاء، وتفعيلتها ليست غريبة عن اللغة العربية أيضًا، ففي العربّية توجد كلامت

كثرية عىل وزن فعلة بكرس الفاء، مثل ِرحلة وِخدمة وغري ذلك، فليس من مانع أن تكون من 

الفارسّية ما الذي اللغوّية الكلامت التي تلتقي فيها اللغات، والبّد من بحث الكلمة يف اجلذور 

 تعنيه أيضًا.

ال  واتقوا يوماً ﴿ :إذا قىض. قال اهلل تعاىل هي فعلة من جزى جيزي»قال ابن قدامة املقديس: 

 .«إذا قضيته جزيت ديني :تقول العرب ،﴾جتزي نفس عن نفس شيئاً 

هي املال املأخوذ من »فقد عّرفها العالمة احليل بقوله:  ا عىل مستوى االصطالح الفقهي،أمّ 

هي الوظيفة »وعّرفها ابن قدامة احلنبيل: ، «أهل الكتاب؛ إلقامتهم بدار اإلسالم يف كّل عام

كام عّرفها العالمة الطباطبائي بقوله: . «عام سالم يف كّل قامته بدار اإلوذة من الكافر إلاملأخ

سن إدارهتممّ لية مأخوذة منهم مرصوفة يف حفظ ذامعطية »  .«تهم وح 

دة قرن العْشين نحو إعالرين والعلامء يف ارشد لتحّول بعض املفكّ ت تالتعريفامقارنة هذه 

املقبول لدى اإلنسان  ديدىل نوع من املفهوم اجلإالذّمية من سياقه القديم نتاج مفهوم اجلزّية وإ

وذ أخنّص احليّل نوعًا من املال امله لنا يس الذي يكشفرتعريف املدت يف الففيام كان احلديث،

قيمني، شبه باملأم وأهّن  ،صلهنم مواطنني يف األكوعدم ببام يوحي  ،مقابل بقائهم يف دار اإلسالم

حياولون ربط ـ رين واملعارصين رين املتأّخ ومعه فريق من املفكّ ـ لطباطبائي يف تعريفه ّن اأنجد 

 خدمتهم، متامًا كام هي رضيبة الزكاة مثالً عىل املسلمني.ة بنوع من الرضيبة املالية مقابل القضيّ 
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ملاذا ويمكننا فهم صورة اجلزية يف وعي الرتاث اإلسالمي عرب اجلواب عن السؤال اآليت: 

 ذكرت لذلك وجوه أبرزها: ؟ حيثِبذا االسماجلزية يت مّ س

ة وه من األمن واحلامية هلم والدفاع عنهم، مع رفع مسؤوليّ حا جزاء عام منإهّن  ل:األوّ الوجه 

فتكون بمعنى املقابل، فجزاء اليشء ة والقتال عنهم، أو جزاء إعطائهم حقوق املسلمني، اجلنديّ 

، وقد عرّب عنه يف كلامت بعضهموهذا ما يلوح من كلامت ا، الفالين أّي مقابله يكون كذا وكذ

 .بعض قدامى الفقهاء بأّن اجلزية خلف  عن الن رصة

ه القايض بأّن اجلزية ليست مقابل حّق اإلقامة، الدكتور وهبة الزحييل وغريه وقد عّزز  موقف 

ّد اجلزية إىل أهل محص؛ ألّنه مل بل مقابل احلامية، بأّن التاريخ يذكر أّن أبا عبيدة بن اجلراح قام بر

يكن قادرًا عىل محايتهم، حيث اضطّر للخروج من املدينة بسبب إرادته االشرتاك يف احلرب 

، وهلذا يذهب العديد من الفقهاء أّن غري املسلم إذا شارك يف اخلدمة العسكرية يف ضّد الروم

 .ت عنه اجلزيةبلد املسلمني ـ كام هي حال األقلّيات الدينّية اليوم ـ سقط

، وهذا ما يلوح وإذالالً هلم بسببه ا جزاء متّسكهم بالكفر وإرصارهم عليهإهّن  الثاين:الوجه 

. ووفقًا هلذا التفسري يبدو أّن اجلزية حيمل اوغريمهوابن قّيم اجلوزّية من كلامت الطربيس 

 كفرهم بدفع املال صاغرين.اجلزاء فيها نوعًا من العقوبة، فكأّن اهلل جازاهم يف إرصارهم عىل 
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سمها مشتّق من اجلزاء، إّما جزاًء عىل كفرهم ألخذها منهم صغارًا، وإ»يقول املاوردي: 

 .«وإّما جزاًء عىل أماننا هلم ألخذها منهم رفقاً 

 .أّن اجلزية وضعت برجاء إسالمهموغريمها والكاشاين ويلوح من القرايف 

. وسوف يأيت ل هلااألنسب هو اجلذر األوّ لعّل ف ،ةلفارسيّ الكلمة مأخوذة من ا وإذا ثبت أنّ 

 منّا يف حتليل مفهوم اجلزية احتامالت تفرض أوجهًا ا خر يف وجه تسميتها باجلزية.

بل كانت عند الفرس  ،ا مل تكن من خمرتعات اإلسالمفاملعروف أهّن  ا تاريخ اجلزية،أمّ 

غري واحد من اإلسالمي، كام يرّصح بذلك قبل جميء الدين والفراعنة وحّكام فلسطني والروم 

ي زيدان إىل جبل يعيدها جر ،مارخيهويف تواليعقويب ابن األثري ّرخني مثل الطربي وؤامل

 ،ان سواحل آسيا الصغرى حوايل القرن اخلامس قبل امليالدوضعوها عىل سكّ  نيونان أثينا الذي

ة يف املصادر ض النصوص التارخييّ ، وإن كانت بعنيمقابل محايتهم من هجامت الفينيقيّ 

 اإلسالمّية التي أرشنا لبعضها ترجعها ملا قبل ذلك.

فاملعروف أهنا رّشعت يف السنة العارشة  ،وقد وقع خالف يف تاريخ تْشيعها يف اإلسالم

ويف  .دسةا كانت مرّشعة يف السنة الساثري أهّن قيل: التاسعة، ويستفاد من ابن األللهجرة، و

البغوي نقاًل عن الكلبي أهّنا نزلت يف وقائع بني قريظة وبني النضري وأمثاهلم، وأّن  مثل تفسري

، وهذا يقتىض أهّنا قبل هذه التواريخ. ولكّن هذه الفرضية أّول جزية أخذت كانت من هؤالء

 بعيدة خاّصة يف ظّل معرفة وقائع األحداث مع هذه اجلامعات.
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ولنجران وحاشيتها جوار اهلل  ..»حيث ورد فيه:  جران،ويقال بأّن أّول عقد ذمام كان مع ن

 تهم، وأرضهم، وأمواهلم، وغائبهم، وشاهدهم،رسول اهلل عىل أنفسهم، وملّ  ة حممد النبّي وذمّ 

وأمثلتهم، ال  وغريهم، وبعثهم، وأمثلتهم، ال يغري ما كانوا عليه وال يغري حق من حقوقهم

ته، عىل ما حتت أيدهيم من وقاهيّ  ته، وال واقهانيّ ته، وال راهب من رهبيفتن أسقف من أسقفيّ 

ة، وال حيرشون وال يعرشون، وال يطأ وال دم جاهليّ  من قليل أو كثري، وليس عليهم رهق

فبينهم النصف غري ظاملني وال مظلومني بنجران، ومن أكل  منهم حقاً  أرضهم جيش، من سأل

عىل ما يف هذه  م رجل بظلم آخر، وهلمتي منه بريئة، وال يؤخذ منهربا من ذي قبل فذمّ  منهم

ما نصحوا وأصلحوا فيام عليهم،  حتى يأيت أمر اهلل، د النبي أبداً الصحيفة جوار اهلل وذمة حممّ 

 .«بظلم فني شيئاً غري مكلّ 

بحرب ‘ وقد جاء يف مصادر إسالمية خمتلفة أّن آية اجلزية نزلت حني أمر رسول اهلل

. وتذكر بعض النصوص األخرى أّن اهلل تعاىل مّلا تبوك بعد نزوهلا غزوة‘ الروم، فغزا

حكم بأّن املرشكني نجس، ومنعهم من أن يقربوا املسجد احلرام، شعر املسلمون بضيق 

اقتصادي، فعّوضهم اهلل تعاىل أن أنزل آية اجلزية، ليستعيضوا باجلزية ما فقدوه من غياب 

 .حضور املرشكني

عة املصادر أّن هذه األسباب املذكورة للنزول مل تثبت بدليل معترب إال أّن الذي يبدو من مراج

كأكثر روايات أسباب النزول التي يف أيدي املسلمني؛ لذا يصعب االعتامد  يمكن االعتامد عليه،

عليها، السيام بعد معارضتها ملا أرشنا إليه سابقًا من اّدعاء غري واحد  وجود اجلزية والتعامل هبا 

يف السنة السادسة للهجرة، فهذا ينايف الكالم املذكور آنفًا. واليشء املؤّكد أهنا  بني املسلمني

 يف املدينة وليس يف مّكة، وال يف بدايات احلقبة املدنّية.‘ نزلت أواخر حياة الرسول

ة اجلزية موجودة، حتى جميء املسترشقني الذين قاموا بدراستها من وقد ظّلت نظريّ هذا، 

تاين، يليون كاولهاوزن، فهم نقدًا عليها، وكان منهم: جوليوس منظورهم، فسجل بعض

فان ورومهان، وهناك من مل ينظر إليها بكثري رفض وانزعاج مثل: توماس آرنولد، جدولف وأ
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ة مثار نقد يف يّ مّ ع اجلزية والذووظّل موض ،نيت، وغريهمادانيل دول ديورانت، ويفلوتن، و

يف مرص ولبنان، وخصوصًا تلك الطريقة التي كان العثامنيون سيام ، الني العربأوساط املسيحيّ 

 يعاملون فيها غري املسلمني.

وقد كان أخذ اجلزّية عرب التاريخ خيتلف ـ يف طريقته وأسلوبه وكّمه وكيفه ـ باختالف 

وثّمة وثائق  .املناطق واألوضاع االقتصادّية، وشبكة العالقة مع األقليّات سياسياً واجتامعّياً 

للقرن العارش امليالدي وما بعد تعطي بعض املعلومات عن أحوال اجلزية يف بعض  ترجع

البلدان مثل مرص، فيام الكثري من املناطق األخرى ال توجد خمطوطات قديمة حتكي عن طبيعة 

 وضعها سابقًا.

 استخدام اجلزية يف الكتاب املقّدس )العهد القديم والعهد اجلديد(

يه: القديم واجلديد، وهذا يؤّكد وجود هذه ورد استخدام اجلزية يف ال كتاب املقّدس بعهد 

 .، بل وممارستها يف تاريخ بني إرسائيل ورشعهمالظاهرة يف تلك املراحل الزمنيّة

 أّما يف العهد القديم، فقد وجدنا حديثًا واضحًا، ومن نامذجه:

املدن  معهذا هو نصيب سبط بني أفرايم حسب عشائرهم «ما جاء يف سفر يشوع:  ـ 1

ني يطردوا الكنعانيّ  ى. مجيع املدن وضياعها. فلماملفرزة لبني أفرايم يف وسط نصيب بني منّس 

حتت  اليوم وكانوا عبيداً  ون يف وسط أفرايم إىل هذاالساكنني يف جازر. فسكن الكنعانيّ 

 .»اجلزية

د بنو كان ملا تشّد و«بل نحن نجد حديثًا واضحًا عن أخذ بني إرسائيل اجلزية أيضًا يف قوله: 

، وقد تكّررت اإلشارة »ني حتت اجلزية ومل يطردوهم طرداً الكنعانيّ  م جعلواإسائيل أَّّن 

 .»القضاة«للموضوع يف 

ما جاء يف صموئيل الثاين من صريورة اجلزية مؤّسسة حتتاج ملن يتواّلها، حيث قال:  ـ 2
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وأدورام عىل  .والسعاة اع عىل اجلالدينوكان يوآب عىل مجيع جيش إسائيل وبنايا بن ُّيوياد»

 .«الً اجلزية وُّيوشافاط بن أخيلود مسجه 

كيف جلست »رميا واصفًا حال هناية عرص املدينة العظيمة قائاًل: اما نجده يف مراثي  ـ 3

يف األمم. السيدة يف البلدان  العظيمة وحدها املدينة الكثْية الشعب. كيف صارت كأرملةٍ 

 يها. كّل حمبّ  من كّل  ُّيا. ليس هلا معزّ خّد  ية. تبكي يف الليل بكاء ودموعها عىلصارت حتت اجلز

 .«أصحاِبا غدروا ِبا. صاروا هلا أعداء

وهو ما يؤّكد وجود  .ة يف العهد القديم غريها من موارد استخدام مفهوم اجلزيإىل

 .منفسهأالظاهرة بل ممارستها يف تاريخ بني إرسائيل 

ري بحسب الرتمجة العربّية لبعض النصوص يمكن جدًا أن يكون املراد منها بل ثّمة تعاب

وكان ُّيوذا وإسائيل كثْيين »اجلزية، مثل ما جاء يف امللوك األول حول سلطة سليامن: 

عىل مجيع  طاً وكان سليامن متسلّ  ويْشبون ويفرحون كالرمل الذي عىل البحر يف الكثرة. يأكلون

 مون اهلدايا وخيدمون سليامن كّل وإىل َّتوم مرص. كانوا يقّد  ض فلسطنياملاملك من النهر إىل أر

 .«أيام حياته

 عىل مستوى العهد اجلديد، فنحن نالحظ حضورًا أيضًا للمفهوم، ومن نامذج ذلك: اأمّ 

يا  ماذا تظنّ  : دخل البيت سبقه يسوع قائالً فلاّم ..»ما جاء عىل لسان املسيح قائاًل:  ـ 1

له بطرس  قال ؟أمن بنيهم أم من األجانب ؟أخذ ملوك األرض اجلباية أو اجلزيةسمعان. ممن ي

 .«البنون أحرار من األجانب. قال له يسوع فإذاً 

يسيون وتشاوروا حينئذ ذهب الفرّ »ما جاء يف احلوارّية الشهرية بني املسيح واليهود:  ـ 2

ك م نعلم أنّ يا معلّ  :ني قائلنيمع اهلْيودسيّ  لكي يصطادوه بكلمة. فأرسلوا إليه تالميذهم

. ك ال تنظر إىل وجوه الناس. فقل لنا ماذا تظنّ بأحد ألنّ  وال تبايل صادق وتعلم طريق اَّلل باحلّق 
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أروين  بونني يا مراؤون.لقيرص أم ال. فعلم يسوع خبثهم وقال ملاذا جترّ  أجيوز أن تعطى جزية

: فقال هلم هذه الصورة والكتابة. قالوا له لقيرص. . فقال هلم ملنموا له ديناراً فقّد  معاملة اجلزية.

 .«بوا وتركوه ومضواما لقيرص لقيرص وما َّلل َّلل. فلام سمعوا تعّج  أعطوا إذاً 

النّص البالغ األمهّية لبولس يف رسالته ألهل رومية، حيث قال ـ وهو يدعوهم  ـ 3

بسبب  ط بل أيضاً فق لذلك يلزم أن خيضع له ليس بسبب الغضب»للخضوع للسلطة ـ: 

مواظبون عىل ذلك بعينه.  ام اَّلل. إذ هم خّد الضمْي. فإنكم ألجل هذا توفون اجلزية أيضاً 

ملن له اجلباية. واْلوف ملن له اْلوف  فأعطوا اجلميع حقوقهم. اجلزية ملن له اجلزية. اجلباية

 .«كرامكرام ملن له اإلواإل

ل اإلسالم بوصفها قانونًا يعمل به، بل مارسها بنو هذا كّله يؤّكد أّن فكرة اجلزية قائمة قب

 إرسائيل أنفسهم عىل بعض الشعوب يف بعض أزمنة قّوهتم.

 «اآلخر الديين»بني أهل الكتاب ومطلق  ،اجلزيةمساحة ـ  ـ  

كم  قلنا بأّن املعروف بني الفقهاء املسلمني أّن اجلزية ال توضع إال عىل أهل الكتاب أو من حي 

مل يكن منهم، وال توضع عىل مثل املرشك، ونريد اآلن أن ندرس هذه الفكرة،  بحكمهم ولو

فهل ثّمة ما يفيد أّن اجلزية التي متثل عندهم أساسًا من ا سس الذّمة، خمتّصة بأهل الكتاب أو 

 ال؟

 التي يقوم عليها هذا الرأي السائد، وأمّهها:ستندات املة ودلّ ثّمة العديد من األ

 ي والسعة التشريعية من بعض أهل الكتاب إىل مطلق غري املسلمأ ـ النّص القرآن

ة اختصاص اجلزية بأهل الكتاب هو اآلية الكريمة املستند الرئيس لنظريّ  ل:الدليل األوّ 

َم اَّللَُّ َورَ ﴿وهي:  ُموَن َما َحرَّ ُسولُُه َوال َقاتُِلوا الَِّذيَن ال ُيْؤِمنُوَن بِاَّللَِّ َوال بِاْلَيْوِم اآْلِخِر َوال َُيَره

ْزَيَة َعْن َيٍد َوُهْم َصاِغُرونَ  قه ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا اْلكَِتاَب َحتَّى ُيْعُطوا اجْلِ )التوبة:  ﴾َيِدينُوَن ِديَن احْلَ

29.) 
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ن يدخلوا يف أجممل نصوص اجلهاد يف القرآن أمرت بجهاد الكافرين إال  أنّ ذلك و

يُن َّللََِِّوَقاتُِلوُهْم َحتَّى ال َتكُ ﴿اإلسالم:  ُرُم ﴿ ،﴾وَن فِْتنٌَة َوَيُكوَن الده َفإَِذا اْنَسَلَخ األَْشُهُر احْلُ

كنِيَ  عىل وجوب اجلهاد مطلقًا إال يف حالة  واحدة هي إسالمهم،  ّل و.. وهذا يد ﴾َفاْقُتُلوا امْلُْْشِ

ب تقييد الة احلرب، وهو إعطاء اجلزية، فيجحا آية اجلزية فإهنا تضع استثناًء آخر ينهي أمّ 

ًة بأهل بآية اجلزية، وملا كانت هذه اآلية خاّص  وختصيص عمومات القرآن ومطلقاته حينئذ  

نقترص يف ختصيصها عليهم، فتكون النتيجة لزوم اجلهاد مطلقًا إىل أن  ،كام هو رصحيها ،الكتاب

 سلموا.سلم الطرف اآلخر، إال أهل الكتاب فإذا أعطوا اجلزية أجزأهم حتى لو مل ي  ي  

عمومه بعد مجع آياته مع بعضها وذا هو مضمون وروح فهم الفقهاء للنص القرآين ه

 .اً بعض

واجه اإلنسان ما يل وّ أهي  مهّمة،ة االستدالل باآلية عىل فهم املشهور مالحظعىل  إال أنّ 

م ال يؤمنون باهلل وال : كيف وصف أهل الكتاب يف هذه اآلية بأهّن هيولدى قراءته اآلية، 

ملعنى اه ال يراد هنا ذلك عىل أنّ  ّل ، كام هو واضح؟ أال يدم يؤمنون هبامآلخر، مع أهّن باليوم ا

 املشهور يف تفسري اآلية بني العلامء، بل يراد أحد احتاملني مها:

 ، ومن ثمّ غري املسلمني مجيعاً أن تكون اآلية بصدد فرض نظام اجلزية عىل  االحتامل األول:

لكتاب، فيكون تعبري أهل الكتاب يف آخرها راجعًا إىل القيد عدم اختصاص هذا النظام بأهل ا

قه ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا اْلكَِتاَب ﴿ :وهو ،األخري منها هنا بيانية، « من»فيكون  ﴾َوال َيِدينُوَن ِديَن احْلَ

هلا، بل بيان للمقطع األخري منها، ها ليست بيانًا جلملة اآلية من أوّ كام ذهب إليه املشهور، لكنّ 

ال يؤمن باهلل وال يؤمن باليوم اآلخر.. وكذا  غري مسلم ومن ثم يكون املعنى: جيب قتال كّل 

 ،وهم أهل الكتاب الذين يؤمنون باهلل ،ه ال يدين الدين احلّق جيب قتال من يؤمن باهلل و.. لكنّ 

 اوعضخياجلزية وإىل أن يعطوا لون ، وهؤالء مجيعهم يقات  ةهم ال يدينون بالديانة احلقّ لكنّ 

امم تدة لبأهل الكتاب، بل تصري هذه اآلية مقيِّ  اً للمسلمني، ومعه ال يكون حكم اجلزية خاّص 

 .وغري املسلمني ها عىل مطلق أنواع الكافرينمطلقات القرآن اجلهادية، ت رسي حكم  

ويظهر من بعض فقهاء املسلمني أهّنم جيرون حكم اجلزية عىل من ليسوا من أهل الكتاب، 

رائهم وبياهنا عرض آون من هذه اآلية الكريمة ما هو مطابق هلذا االحتامل. ويف ولعّلهم يفهم
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ب. عابد وثن أو نار أو جاحد أو مكذّ  قال األوزاعي: تؤخذ اجلزية من كّل »يقول القرطبي: 

أو  اً اجلزية تؤخذ من مجيع أجناس الرشك واجلحد، عربيّ  ه رأى أنّ مالك، فإنّ  وكذلك مذهب

من كان، إال املرتد. وقال ابن القاسم وأشهب وسحنون: تؤخذ  ، كائناً اً أو قرشيّ  اً ، تغلبيّ اً عجميّ 

ها. وأما عبدة األوثان من العرب فلم يستن اهلل فيهم جزية، جموس العرب واألمم كلّ  اجلزية من

اجلزية  سالم. ويوجد البن القاسم: أنّ ام هلم القتال أو اإلعىل األرض منهم أحد، وإنّ  وال يبقى

وقال ابن . نهم، كام يقول مالك. وذلك يف التفريع البن اجلالب وهو احتامل ال نص.م تؤخذ

ار قريش. وذكر يف إال ما أمجع عليه من كفّ  سالممن دان بغري اإل اجلهم: تقبل اجلزية من كّل 

ملكاهنم من رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم. وقال ؛ ة والصغاره إكرام هلم عن الذلّ تعليل ذلك أنّ 

 .«فتح مكة مجيعهم أسلم يوم نّ ام ذلك أل: إنّ غريه

أن تكون اآلية بصدد احلديث عن طائفة خاّصة من أهل الكتاب تتصف  االحتامل الثاين:

م ال يؤمنون باهلل، فإّن هذا متام أهل الكتاب موصوفون بأهّن  بمجمل هذه األوصاف، ال أنّ 

ِمَن الَِّذيَن ﴿يف قوله تعاىل: « من»خالف الواقع، وهبذا نحافظ عىل داللة التبعيض يف حرف 

 أي أننا نطلب منكم قتال فئة من أهل الكتاب وهي املتصفة بكذا وكذا. ﴾ُأوُتوا اْلكَِتاَب 

كلامت فهمي  من، ويلوح فضل اَّللحمّمد حسني ر له العالمة وطبقًا هلذا االحتامل الذي نظّ 

من أهل الكتاب ال تؤمن باَّلل وال البّد من حتديد هذه الطائفة، فهل هناك طائفة  ،هويدي

 ومن هي؟ ؟باليوم اآلخر

ة حاول صاحب هذا االحتامل أن يبنّي هذه الطائفة عىل أساس ثنائي واقع املامرسة وشكليّ 

ّدثنا عن أهل الكتاب متيّز لنا بني نوعني منهم: االنتامء، فذهب إىل أّن النصوص القرآنية التي حت  

اّل ضه خمطئ يف اعتقاداته وغاية ما يف األمر أنّ  ،و معتقد هباة وهفريق يعلن عقائده الدينيّ 

ًا ـ االنتامء إىل إحدى عن سبيل اهلل، أما الفريق اآلخر فهو يعلن ـ شكليّ بمعتقداته عن احلّق و

ع فه ملصاحله، ويتسرّت به، ويتقنّ ه ال يعتقد هبا، بل يتالعب بالدين ويوظّ لكنّ  ّيةالديانات الكتاب
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ِمنُْهُم امْلُْؤِمنُوَن َوَأْكثَُرُهُم ﴿به مثل آية:  حيالعقيدة والعمل، وهذا ما تو ليخفي الكفر يف

 (.110)آل عمران:  ﴾اْلَفاِسُقونَ 

بني مرحلة تفسري اآلية واالجتهاد فيها وبني مرحلة احلكم،  كأنه مّيز ،السيد فضل اَّلل لكنّ 

تمع خمتلط، هلذا أمكن جعل ه من غري العميل متييز هذا الفريق عن ذاك يف جمعىل أساس أنّ 

اجلزية ـ حكاًم ـ شاملة ألهل الكتاب، بغية ضبط األمر، وإن كانت اآلية هتدف جعل اجلزية 

ة ممارسة وضع اجلزية ما جاءت به السنّة بع يف قضيّ عىل خصوص فريق منهم، ومن ثم نتّ 

 الرشيفة.

والسياق »بائي حيث قال: ولعّل السيد فضل اهلل أراد الفرار من الذي طرحه العالمة الطباط

من  كالً  نّ إف ؛ةال تبعيضيّ ، ةبيانيّ  «من الذين أوتوا الكتاب»يف قوله:  "من" ةلفظ عىل أنّ  يدّل 

خمتلفة  بوا شعباً ن تشعّ ، وإسالمهمإواحدة كاملسلمني يف أّمة اليهود والنصارى واملجوس 

ثبات اجلزية عىل إالبعض وقتال  ولو كان املراد ،متشتتة اختلط بعضهم ببعض قوا فرقاً وتفرّ 

غري هذا البيان حيصل به  إفادة ذلك إىل بيان   الحتاج املقام يف ،اجلميع أو عىل ذلك البعض بعينه

 .«الغرض

وليس واضحًا الوجه يف كالم الطباطبائي فإذا كانت اآلية تضع قيودًا متعّددة للجامعة التي 

من املشكلة؟! إّن الذي يبدو يل أّن الطباطبائي تقات ل من أهل الكتاب انتهاًء باجلزية، فأين تك

استصعب يف احلقيقة اجلمع بني احلكم الفقهي الشامل لكّل أهل الكتاب وبني كون اآلية بصدد 

احلديث عن مجاعة خاّصة، مع فرض أّن اآلية هي األصل عند فقهاء املسلمني ومفرّسهيم يف 

ملذكور ليس يف اآلية ما ينايف تركيبتها أو حكم اجلزية، وإال فبرصف النظر عن احلكم الفقهي ا

 يلزم أن جيعلها ببيان  آخر.

والذي يبدو يل أّن الطباطبائي كان بصدد رّد كالم الفخر الرازي، الذي ربام يكون منبع 

هة، ومنهم فإن قيل: فاليهود قسامن: منهم مشبّ »فكرة السيد فضل اهلل، حيث يقول الرازي: 

املشبهة منهم منكرون لوجود اإلله، فام قولكم يف  فهب أنّ  ،كذلكاملسلمني  دة، كام أنّ موّح 

إجياب اجلزية عليهم  قلنا: أولئك ال يكونون داخلني حتت هذه اآلية، ولكنّ  دة اليهود؟موّح 
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ه ال قائل رضورة أنّ  ؛الكّل  بأن يقال: ملا ثبت وجوب اجلزية عىل بعضهم وجب القول به يف حّق 

 .«بالفرق

 ةّن الرازي قبل بخصوصيّ كالم الطباطبائي؛ أل الفخر الرازي ال يرد عليه والذي يبدو أنّ 

دليل عدم القول من خالل التعميم الفقهي  للحصول عىلـ يف الوقت عينه ـ وسعى  ،يةاآل

 بالفرق، ال بدليل اآلية نفسها.

فرأى  ،مثاهلامأوهناك من حاول أن يبقى عىل فهم املشهور لآلية بعيدًا عن هذين االحتاملني و

نفي اإليامن عنهم باهلل ليس نفيًا ملطلق اإليامن، بل لإليامن احلّق باهلل، واإليامن احلّق باليوم  أنّ 

فهم من كلامت باهلل وإن آمنوا به، وهذا ما ي   جعلهم كفاراً  ‘هم بنبّوة النبّي كفر   نّ أاآلخر، فك

 .م يعتقدون بال علمهّن أو ،الكثريين

وذلك  الطباطبائي ال يصّحح الفرضية التي افرتضها فضل اَّلل؛ ضعف َّتريج أمثال إال أنّ 

هؤالء؛ وهم عادًة أفراد  أهنا بال شاهد جّدي، فكيف يمكن لآلية أن ترّشع حكم اجلزية بحّق 

معنى هلذا  ع فيام بينه وال متتاز عنه، فأّي وفئات حمدودة داخل املجتمع النرصاين واليهودي تتوزّ 

 بأخذ صدر ترشيعًا يلزم فيه املسلمنيالقرآين أن ي   يمكن للنّص  هل !الترشيع بظاهر اآلية؟

ني ما داموا غائبني يف بطن املجتمع؟! وإذا كانت اآلية مقصورة رضيبة  ما من أشخاص متلّون

ى جعل احلكم عىل مطلق أهل الكتاب نّ فيد احلرص فيهم بحيث يتسالداللة عىل هؤالء دون أن ت

ل مبّينًة أّن العّلة يف ذلك وجود حّق أهل الكتاب من األوّ  فلامذا مل جتعل اآلية احلكم يف

م؟! بل هل يوجد فرقة مستقّلة من أهل الكتاب كانت متمّيزة أشخاص من هذا النوع بينه
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 وما هي هذه الفرقة؟! ت عرف هبذا التلّون؟!

 ـ قدرًا من التكّلف وضعف الشواهد عليه، بل إنّ  يإّن يف هذا التفسري ـ من وجهة نظر

ًا بأهل الكتاب، بل جيري يف أّي جمتمع يف العامل، ولو نًا خاّص جود املتلّونني املتظاهرين ليس شأو

 ه ال شاهد له.فهذا التفسري وإن كان حمتماًل غري أنّ  .ىنصارلعند غري اليهود وا

وعليه، فإذا تراجعت الفرص االحتاملّية لالحتامل الثاين هنا ترّجح االحتامل األّول، وهو 

ِمَن ﴿، ويشهد لذلك أّنه عند الشك يف رجوع قيد: هذا احلكم ألهل الكتاب وغْيهمشمول 

قه ﴿إىل الفقرة األخرية من اآلية، وهي:  ﴾الَِّذيَن ُأوُتوا اْلكَِتاَب  فقط، أو  ﴾َوال َيِدينُوَن ِديَن احْلَ

ما قبلها حيتاج  لتامم فقراهتا، فإّن الداللة املؤّكدة، هي رجوعه إىل الفقرة األخرية، ورجوعه إىل

 إىل شاهد، السيام مع مناقضته لواقع األمر خارجًا، وهو أهّنم يؤمنون باهلل واليوم اآلخر.

من أّن اآلية ذات سياق واحد  وقد يورد عىل هذا االستنتاج ما ذكره الشيخ اآلصفي

لكّن هذا جمّرد استنتاج قائم عىل افرتاض  ،ومصّب واحد وحمور واحد، هو أهل الكتاب

بيانية لتامم فقرات اآلية، ولوال هذا املعطى القبيل عندهم ما جزموا أو استظهروا « من»جعل 

 متحور اآلية حول أهل الكتاب فقط.

وما بعده للجملة األخْية أو لكّل ما « من»لكن لو فرضنا الشّك والرتّدد يف عود حرف 

اجلملة األخْية، لكنّه ال يرفع سبق، فإّن هذا وإن فرض علينا أّن القدر املتيّقن هو عوده إىل 

وما بعدها حمتملة القرينّية واالرتباط « من»، ومن ثّم فتكون مجلة احتامل عوده إىل متام اجلمل

بتامم اجلمل السابقة، وهذا االحتامل لقرينّية املتصل املوجود، جتعلنا غري قادرين عىل التمّسك 

و أشكل األمر لزمنا العود إىل اإلمجال بعموم الفقرات السابقة خارج دائرة أهل الكتاب، ول

واألخذ بالقدر املتيّقن من جمموع داللة اآلية، وهو يفرض علينا عدم اخلروج هبا عن دائرة أهل 

يف هذه احلال عىل التبعيضّية خيلق لنا مشاكل كام رأينا، لزم محلها « من»الكتاب، وملّا كان محل 

عطي نظام اجلزية عىل أهل الكتاب، ولسنا متأّكدين من عىل البيانّية، فتكون النتيجة أّن اآلية ت

 شموهلا لغريهم، فنرجع يف ذلك لدليل السنّة لو كان ثابتًا.

هذا كّله مبني عىل فرض احتاملّية صّحة نسبة صفة عدم اإليامن باهلل واليوم واآلخر ألهل 
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ل أن يشّك يف الكتاب، أّما لو جزم شخص بعدم احتامل صّحة هذه النسبة، فمن غري املعقو

شمول القيد يف آخر اآلية لتامم الفقرات السابقة، لكّن اإلنصاف أّن احتامل الشمول وارد؛ ألّن 

يف حّق من مل يكن اإليامن باهلل ستخدم نفي اإليامن ييف بعض األحيان  هالنّص القرآين وجدنا

ّدث عن الذين ال يؤمنون باهلل، ّن القرآن الكريم حتإانتامء حقيقّيًا بالنسبة إليه وله آثار عملّية، بل 

خذناه عىل ظاهره لكان الالزم أن نقول بأّنه يتحّدث عن منكري وجود اهلل سبحانه، أوهذا لو 

زيرة العربّية، فاملرشكون كام ينّص وهي ظاهرة معدومة أو شبه معدومة آنذاك خاّصة يف اجل

ون بخالقّيته ويقرّ  ،اهلل زلفىإىل هبم قرّ صنام لتم يعبدون األهّن أغايته  ،آن الكريم يؤمنون باهللرالق

الكريم يف أكثر من موضع، فعّمن كان يتحّدث النّص القرآين واصفًا  نريته كام ينّص القرآومدبّ 

 بعض الناس بأهّنم ال يؤمنون باهلل؟!

ّن القرآن عندما يطلق هذا التوصيف يقصد منه االنتامء أإّن بعض النصوص القرآنية تعطي 

وليس املفهوم الكالمي للقضّية والذي يقف عند حدود جمّرد ودّية هلل والتسليم له، يقي للعبقاحل

ُكوا بِِه َشْيًئا َوبِاْلَوالَِدْيِن ﴿قال تعاىل: التصديق الذهني باهلل سبحانه،  َواْعُبُدوا اَّللََّ َواَل ُتْْشِ

َوَيْكُتُموَن َما َآَتاُهُم اَّللَُّ ِمْن َفْضلِِه َوَأْعتَْدَنا  الَِّذيَن َيبَْخُلوَن َوَيْأُمُروَن النَّاَس بِاْلُبْخلِ .. إِْحَساًنا

ْم ِرَئاَء النَّاِس َواَل ُيْؤِمنُوَن بِاَّللَِّ َواَل بِاْلَيْوِم اآْلَِخِر َوَمْن  لِْلَكافِِريَن َعَذاًبا ُمِهينًا َوالَِّذيَن ُينِْفُقوَن َأْمَواهَلُ

يَْطاُن َلُه َقِرينًا َفَساءَ  فمن هم أولئك الذين يتكّلم عنهم (، 38ـ  36)النساء:  ﴾ َقِرينًاَيُكِن الشَّ

 القرآن هنا؟!

ائِيَل َعىَل لَِساِن َداُووَد َوِعيَسى اْبِن َمْرَيَم َذلَِك ﴿وقال سبحانه:  ُلِعَن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َبنِي إِْسَ

ْن ُمنَْكٍر َفَعُلوُه لَبِْئَس َما َكاُنوا َيْفَعُلوَن َتَرى َكثًِْيا باَِم َعَصْوا َوَكاُنوا َيْعتَُدوَن َكاُنوا اَل َيَتنَاَهْوَن عَ 

ْم َأْنُفُسُهْم َأْن َسِخَط اَّللَُّ َعَلْيِهْم َويِف الْ  َمْت هَلُ َعَذاِب ُهْم ِمنُْهْم َيَتَولَّْوَن الَِّذيَن َكَفُروا َلبِئَْس َما َقدَّ

ُذوُهْم َأْولَِياَء َوَلكِنَّ َكثًِْيا ِمنُْهْم  َوَلْو َكاُنوا ُيْؤِمنُوَن بِاَّللَِّ َخالُِدونَ  َ َوالنَّبِيه َوَما ُأْنِزَل إَِلْيِه َما اَّتَّ

(، فإّن تقدير اجلملة أهّنم ال يؤمنون باهلل واألنبياء؛ ألّن اإليامن 81ـ  78)املائدة:  ﴾َفاِسُقونَ 

، فجعل اإليامن املؤمننييستدعي انتامء حقيقّيًا وهم جيعلون انتامءهم للكفر ومواالهتم لغري 

 مقابل الفسق، فلو أهّنم آمنوا الستقاموا ولكنّهم فاسقون فلم يؤمنوا اإليامن احلقيقي.

ٍة ُأْخِرَجْت لِلنَّاِس َتْأُمُروَن بِاملَْْعُروِف َوَتنَْهْوَن ﴿وهلذا قال تعاىل يف موضع آخر:  ُكنُْتْم َخْْيَ ُأمَّ

ْم ِمنُْهُم امْلُْؤِمنُوَن َوَأْكَثُرُهُم َعِن امْلُنَْكِر َوُتْؤِمنُوَن بِاَّللَِّ ا هَلُ  َولَْو َآَمَن َأْهُل اْلكَِتاِب َلَكاَن َخْْيً



  

ْيِل َوُهْم َيْسُجُدوَن .. اْلَفاِسُقونَ  ٌة َقائَِمٌة َيْتُلوَن َآَياِت اَّللَِّ َآَناَء اللَّ َلْيُسوا َسَواًء ِمْن َأْهِل اْلكَِتاِب ُأمَّ

اِت َوُأوَلئَِك ُيْؤِمنُوَن بِاَّللَِّ ْْيَ   َواْلَيْوِم اآْلَِخِر َوَيْأُمُروَن بِامْلَْعُروِف َوَينَْهْوَن َعِن امْلُنَْكِر َوُيَساِرُعوَن يِف اْْلَ

نيَ  احِلِ (، 115ـ  110)آل عمران:  ﴾َوَما َيْفَعُلوا ِمْن َخْْيٍ َفَلْن ُيْكَفُروُه َواَّللَُّ َعلِيٌم بِامْلُتَِّقنيَ  ِمَن الصَّ

إقحام مفهوم اإليامن باهلل واليوم اآلخر يف فئة من أهل الكتاب ونفي اإليامن عنهم إلثبات  فإنّ 

الفسق يف فئة أخرى وهم األكثر، يعطي انطباعًا أّن النّص القرآين يستخدم مفردة اإليامن لكي 

 ق  ذهني.يفهم منها لوازمها احلقيقّية بوصفها وجودًا معنوّيًا يف اإلنسان، ال بوصفها جمّرد تصدي

ا َوَجَعْلنَا ِمَن ﴿وقال سبحانه:  اَمَواِت َواأْلَْرَض َكاَنَتا َرْتًقا َفَفَتْقنَامُهَ َأَومَلْ َيَر الَِّذيَن َكَفُروا َأنَّ السَّ

ٍء َحيٍّ َأَفاَل ُيْؤِمنُونَ  يامهنم باهلل من حيث هو موجود إ( فاملراد ليس 30)األنبياء:  ﴾امْلَاِء ُكلَّ يَشْ

ّنام إ ى.يامن باهلل هبذا املعنم عنهم القرآن هنا مطبقون عىل اإلتكلّ يالكافرين الذين  فإنّ  ،وخالق

 ليه، ال االعتقاد بأصل وجوده فقط.إ به بوصفه معبودًا منتمى يامنيامن باهلل اإلاملقصود باإل

وليس من املعقول احلديث عن اإليامن بالنبّوة؛ إذ ال يوجد ربط واضح بني االحتجاج الوارد 

  اآلية وبني مسألة اإليامن بالنبّوة.يف

قة مع اهلل اليامن هو السلوك الصحيح يف العة لإلّن من النتائج الطبيعيّ أوهلذا يعترب القرآن 

ْ ﴿قال تعاىل:  ،والنبّي  اَم امْلُْؤِمنُوَن الَِّذيَن َآَمنُوا بِاَّللَِّ َوَرُسولِِه َوإَِذا َكاُنوا َمَعُه َعىَل َأْمٍر َجاِمٍع مَل  إِنَّ

َذا اْسَتْأَذُنوَك َيْذَهُبوا َحتَّى َيْسَتْأِذُنوُه إِنَّ الَِّذيَن َيْسَتْأِذُنوَنَك ُأوَلئَِك الَِّذيَن ُيْؤِمنُوَن بِاَّللَِّ َوَرُسولِِه َفإِ 

ُم اَّللََّ إِنَّ اَّللََّ َغُفوٌر َرحِ  فهذا  (.62)النور:  ﴾يمٌ لَِبْعِض َشْأَِّنِْم َفْأَذْن ملَِْن ِشْئَت ِمنُْهْم َواْستَْغِفْر هَلُ

تعبري عن الطاعة والتسليم، يعطي  وهو ،انذستئوبني سلوك االاإليامن الرتكيز عىل الربط بني 

 .يف بعض األحيان التصديق دأّن النّص القرآين يتعامل مع اإليامن بطريقة غري جمرّ  إحياءً 

وَن َمْن َحادَّ اَّللََّ َوَرُسوَلُه َوَلْو َكاُنوا اَل جَتُِد َقْوًما ُيْؤِمنُوَن بِاَّللَِّ َواْلَيوْ ﴿وقال تعاىل:  ِم اآْلَِخِر ُيَوادُّ

َدهُ  ياَمَن َوَأيَّ ْم ُأوَلئَِك َكَتَب يِف ُقُلوِِبُِم اإْلِ ْم بُِروٍح ِمنُْه َآَباَءُهْم َأْو َأْبنَاَءُهْم َأْو إِْخَواََّنُْم َأْو َعِشَْيهَتُ

ِري ِمْن حَتْ  تَِها اأْلََّْنَاُر َخالِِديَن فِيَها َريِضَ اَّللَُّ َعنُْهْم َوَرُضوا َعنُْه ُأوَلئَِك ِحْزُب َوُيْدِخُلُهْم َجنَّاٍت جَتْ

فإّن اجلملة األوىل وإن احتملت أن تكون  (.22)املجادلة:  ﴾اَّللَِّ َأاَل إِنَّ ِحْزَب اَّللَِّ ُهُم امْلُْفلُِحونَ 

، لكّن اجلملة التالية عندما حتّدثت عن بقصد إنشاء حتريم مواّدة من حاّد اهلل ال بقصد اإلخبار

أّن هؤالء كتب اهلل يف قلوهبم اإليامن، فهي تعطي أّن مرتبًة من اإليامن ـ عىل األقّل ـ تستدعي 

 هذه النتائج.



  

ُقوا اَّللََّ َوَأْصلُِحو﴿وقال تعاىل:  ُسوِل َفاتَّ ا َذاَت َيْسَأُلوَنَك َعِن اأْلَْنَفاِل ُقِل اأْلَْنَفاُل َّللَِِّ َوالرَّ

اَم امْلُْؤِمنُوَن الَِّذيَن إَِذا ُذكَِر اَّللَُّ وَ  ْم َوإَِذا َبْينُِكْم َوَأطِيُعوا اَّللََّ َوَرُسوَلُه إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمننَِي إِنَّ ِجَلْت ُقُلوُِبُ

ُلوَن الَِّذيَن  ِْم َيَتَوكَّ ْم إِياَمًنا َوَعىَل َرِبه َّا َرَزْقنَاُهْم ُينِْفُقونَ ُتلَِيْت َعَلْيِهْم َآَياُتُه َزاَدهْتُ اَلَة َومِم  ُيِقيُموَن الصَّ

ِْم َوَمْغِفَرٌة َوِرْزٌق َكِريمٌ  ْم َدَرَجاٌت ِعنَْد َرِبه ا هَلُ (، فإّن 4ـ  1)األنفال:  ﴾ُأوَلئَِك ُهُم املُْْؤِمنُوَن َحقا

ن ذلك، ال من األمر بإطاعة اهلل والرسل عىل تقدير اإليامن كأّنه يستبطن أّن من توابع اإليام

لواحقه فحسب، وهلذا اعترب أّن املؤمنني حّقًا هم املتصفون هبذه الصفات، وكأّنه يشري إىل أّن 

 اإليامن احلقيقي، فكأّنه يمكن سلبه. كغريهم إذا كان مؤمنًا فهذا إيامن ليس بذا

ينِ ﴿وربام يتأّيد موقفنا هنا بقوله تعاىل:  ُب بِالده َفَذلَِك الَِّذي َيُدعُّ اْلَيتِيَم َواَل  َأَرَأْيَت الَِّذي ُيَكذه

(، من حيث الربط بني التكذيب بالدين والسلوك 3ـ  1)املاعون:  ﴾كنِْي ََيُضُّ َعىَل َطَعاِم املِْس

 غري الصحيح.

إّن مثل هذه النصوص تفتح يف النّص القرآين عىل فضاء فهم إثبات اإليامن وسلبه باعتبارات 

ال بمعنى سالمة  جود اَّلل ونبّوة النبّي نحو مرحلة أعىل من ذلك،تتجاوز جمّرد االعتقاد بو

املعتقد اخلربي أو عدمه كام صّوره بعض املفرّسين من حيث التشبيه أو نسبة الولد أو غري ذلك 

وهو ما يفتح عىل احتامليّة عود يف حّق اهلل سبحانه، بل بمعنى االنتامء احلقيقي غري الزائف، 

ية التي نحن بصددها إىل مجيع اجلمل السابقة عليها، فينتج عنه ما وما بعدها يف اآل« من»

أسلفناه من نتيجة، فنحن ال نريد من حشد هذه الشواهد القرآنية غري فتح هذه االحتامليّة يف 

 احلّد األدنى.

ويتعّزز كّل ما نقول بأّن تركيبة اآلية جاءت بنحو اجلمل الفعلية املضارعة، واألقرب يف 

يف أن يكون املجموع إشارة إىل مجاعة واحدة فيها كّل الصفات، فأنت عندما تقول: الفهم العر

ال تتكّلم مع الذي ال يصيل وال يصوم وال حيّج وال يزّكي، فإّن املنرصف عرفًا من هذه اجلملة 

هو عدم التكّلم مع شخص حيمل هذه املواصفات جمتمعًة، ال أّن املراد منها عدم الكالم مع 

يّل ولو كان يصوم وحيّج ويزّكي، ومع آخر ال يزّكي ولو كان يصيّل ويصوم شخص  ال يص

وحيّج وهكذا! وهذا يفرض جعل تركيبة اآلية متسقة مع بعضها توصل مضمونًا واحدًا حيمل 

 صفات جمتمعة.

 وهبذا يكون تفسري املشهور هو الصحيح واألرجح من حيث النتيجة حتى اآلن.



  

لعودة إلعادة إنتاٍج جديد ملا طرحه العالمة فضل اَّلل، لكن لكن تبقى مشكلة تفرض علينا ا

وهو أّن القرآن الكريم يقّر يف اآليات التي نقلناها آنفًا من سورة آل  بشكل خمتلف هذه املّرة،

عمران بأّن بعض أهل الكتاب ال يتصفون هبذه الصفات التي تشتملها آية اجلزية، فهو هناك 

َليُْسوا ﴿ليوم اآلخرة ويعملون اخلريات والصاحلات، قال تعاىل: يصفهم بأهّنم يؤمنون باهلل وا

يِْل َوُهْم َيْسُجُدوَن ُيْؤِمنُوَن بِ  ٌة َقائَِمٌة َيْتُلوَن َآَياِت اَّللَِّ َآَناَء اللَّ اَّللَِّ َواْلَيْوِم َسَواًء ِمْن َأْهِل الْكَِتاِب ُأمَّ

نيَ اآْلَِخِر َوَيْأُمُروَن بِاملَْْعُروِف َوَينَْهْونَ  احِلِ اِت َوُأوَلئَِك ِمَن الصَّ ْْيَ َوَما   َعِن امْلُنَْكِر َوُيَساِرُعوَن يِف اْْلَ

(، فكيف يعقل أن 115ـ  113)آل عمران:  ﴾َيْفَعُلوا ِمْن َخْْيٍ َفَلْن ُيْكَفُروُه َواَّللَُّ َعلِيٌم بِامْلُتَِّقنيَ 

ولو بعضها ـ وهو يصفهم نجعل هؤالء ممّن يتصفون بالصفات الواردة يف آية اجلزية ـ 

 باملتقني؟!

هذا يؤّكد أّن آية اجلزية من العسري أن تشمل مجيع أهل الكتاب، من حيث إّن القرآن بنفسه 

يفّصل يف أمر أهل الكتاب بني مؤمنني يف مقابل فاسقني، ومن ثّم فمن الصعب علينا أن نوافق 

 لسؤال: كيف نميّز؟عىل شمول آية اجلزية لكّل أهل الكتاب، األمر الذي يعيد ا

عائي بني السلوك االدّ  فصيلّننا حيث مل نذهب مذهب السيد فضل اهلل يف التإ واجلواب هنا:

هنا أن ن عمل ّن علينا إهل الكتاب غري متمّيز، فأقيقي من قعي بحيث يصبح املؤمن احلاوالو

ه يف كّل شخص  عطي أنّ ها لبعضها ت  يات بضمّ صولّية، وذلك بأّن هذه اآلقواعد االستنباط األ

ّن فرض إستقامتها ولو كانت خمطئة يف العقيدة، فأهل الكتاب عرفت اّمة من أو مجاعة أو أ

وعدم  اجلزية عليها يكون غري وارد بحسب النّص القرآين، وكّل أّمة أو مجاعة عرف فسقها

ية، ومع إيامهنا احلقيقي باهلل سبحانه، بمعنى االنتامء الصادق، فهذه تكون مشمولة حلكم اجلز

الشّك فإّن موضوع وجوب القتال وفرض اجلزية يكون غري متحّقق، فيلزم عدم إثبات اجلزية 

 عليهم، إال بدليل من خارج النّص القرآين ال يكون معارضًا له.

، الوارد يف «من»ومن خالل مقاربة اآليات مع بعضها، يرتّجح أن يكون املراد من حرف: 

هور املفرّسين والفقهاء إىل أهّنا بيانّية، وهذا هو األقرب بناًء اآلية هو التبعيض، رغم ذهاب مش

« من»عىل إرجاع القيد األخري لتامم الفقرات، بينام لو أرجعناه للفقرة األخرية، لزم القول بأّن 

 بيانية، كام صار واضحًا.

أّما  بيانية للجملة األخْية فقط،« من»هذا، وأّما ما ذهب إليه الطاهر بن عاشور، من أّن 



  

دف منه األمر بقتال غري أهل الكتاب أيضًا حذرًا من نسيان  اجلمل السابقة فهي إدماج، هي 

فهذا ما  ،قتاهلم بقتال أهل الكتاب، دون أن يكونوا مشمولني لذيل اآلية يف حكم اجلزية..

هل الكتاب ، وقاتلوا أدون جزية يبدو يل غريبًا جدًا، فكأّن اآلية قالت: قاتلوا املرشكني مطلقاً 

« من»، فإّن اجلملة املبارشة بعد إىل دفع اجلزية، وهذا ما يبدو يل غري متسق مع اآلية الكريمة

من الغريب كوهنا « زيةحتى يعطوا اجل»وإن احتمل رجوعها للجملة األخرية قبلها، لكّن مجلة 

 غري راجعة لكّل اآلية!

َم اَّللَُّ َوَرُسوُلهُ َوال َُيَ ﴿ما هو املقصود بـ ويبقى أمامنا سؤال إضايف:  ُموَن َما َحرَّ هل عدم  ﴾ره

، أو عدم االلتزام ‘دة فيكون املراد بالرسول هو حممّ التزامهم بتحريامت الرشيعة اإلسالميّ 

بتحريامت رشائعهم كام أخرب القرآن عن أمور حّرمها عليهم لكنّهم اليوم ال يروهنا حرامًا، 

 ؟’موسى وعيسى الرسول هو رسوهلم، أي فيكون املراد من

، ‘داألقرب للفهم العريف وما يقتضيه األنس بالنّص القرآين أن يراد بالرسول حممّ لعّل 

تعبري الرسول مفردًا يف القرآن غالبًا ما يأيت إشارة  كناية عن عدم أخذهم برشيعة اإلسالم، فإنّ 

ّله األنسب، كام لع« ورسله»و أ« ورسواله» ، لقال:د، وربام لو أريد موسى وعيسىإىل حممّ 

املراد هو رشيعة اإلسالم أقرب وأوفر حظًا وإن مل يبلغ درجة  وهذا ما جيعل احتامل أنّ 

 االطمئنان الكامل.

بل من املمكن أن يقال يف هذه احلال أيضًا: إّن هذا التعبري ليس بمعنى عدم اعتقادهم 

ذا يمتاز هذا الوصف برشيعة اإلسالم، بل بمعنى أهّنم يف سلوكهم يامرسون ما هو حمّرم، وهب

عن صفة أهّنم ال يدينون بدين احلّق، ولو راجعنا ما حّرم اهلل ورسوله، لرأينا أّنه ليس سوى 

الصفات األخالقّية الفاسدة املعرّبة عن فسق  أخالقي، من نوع الكذب والقتل والزنا والرسقة 

اليتيم والبخس يف  والقذف والعدوان والظلم وعقوق الوالدين واإلرساف والتبذير وأكل مال

املكيال وامليزان والتكرّب وغري ذلك مما ورد تكرار احلديث عنه يف القرآن، وجرى عرض مجلة 

(، فلعّل اآلية كناية عن كون سلوكهم منافيًا لتعاليم 38ـ  23منه يف سورة اإلرساء )اآليات: 

 ث عن الواجبات.السامء، وربام لفسقهم األخالقي حتّدثت اآلية عن املحّرمات، ومل تتحدّ 
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 عرض وتبيني، وفقًا ملفهوم املواطنة ة العالمة مشس الدين يف اجلزيةنظرّي

حياول ة يف مسألة اجلزية، خاّص  ةً نظريّ م( 2001)شمس الدين حمّمد مهدي يطرح الشيخ 

فيها أن يشّيد سلسلة مواقف قرآنّية من غري املسلمني عىل معايري املواطنة، فبعض النصوص 

ه تتحّدث عن غري املسلم الذي يعيش داخل كنف الدولة املسلمة، فيام بعضها القرآنية عند

، انطالقًا من اآلخر يتحّدث عن غري املسلم الذي يعيش خارج جغرافيا الدولة اإلسالميّة

دراسة الزمن الذي نزلت فيه هذه النصوص القرآنّية ووضع املرشكني واملسلمني يف ذلك 

لمني وعدمه، ومن حيث كون غري املسلم يعيش يف تلك الزمان من حيث وجود دولة للمس

 .الدولة وعدمه

ونقطة قّوة نظرّية شمس الدين هي حماولتها قراءة املوقف من غري املسلم تبعًا ملوضوع 

 املواطنة واالستقرار داخل اجلغرافيا اإلسالمّية، وليس فقط تبعًا ملوضوع الذّمة واملعاهدة.

القرآين الذي  ملعرفة مديات انسجامها مع النّص  الدين؛ نظرّية شمس البّد من استعراضو

 وهي: ،هو املستند األساس هنا

ن وة جرت عليهم قوانني أهل الكتاب فيخرّي ان الدولة اإلسالميّ ار من سكّ إذا كان الكفّ  ـ 1

وا بني اإلسالم واجلزية والقتل، ة خرّي وا عىل احلكومة اإلسالميّ دبني اإلسالم واجلزية، فإن مترّ 

ة. وهذه احلال ال فرق فيها ل قد حيتمل معاقبتهم بالنفي املعرّب عنه اليوم بالتجريد من اجلنسيّ ب

 ار من املرشكني وأهل الكتاب وغريهم.بتامم صورها بني أنواع الكفّ 

ا أن يعتدوا عىل فهنا إمّ  ،ةار من رعايا دولة أخرى غري الدولة اإلسالميّ أن يكون الكفّ  ـ 2

 دوا.املسلمني أو ال يعت

 هناك حالة حرب بينهم وبني املسلمني: تانكفإن  أ ـ

أي التخيري بني اإلسالم  ،كان حكمهم ما ذكرته آية اجلزية ،بافإن كانوا أهل كت أ ـ أ ـ

واجلزية والقتال، فإن قبلوا بأداء اجلزية كّف املسلمون عنهم، وال معنى اللتزامهم بأحكام 

ال خيضعون لسلطة  ،يف جمتمع خمتلف عن جمتمع املسلمنيم اإلسالم كام يراه الفقهاء؛ ذلك أهّن 

 اإلسالم فيه.

ا ما ذكره فاحلكم فيهم هو احلكم يف أهل الكتاب، وأمّ  ،ا إذا كانوا من املرشكنيوأمّ  أ ـ ب ـ

باملرشكني اخلاضعني للدولة  فهذا خاّص  ،الفقهاء من أّن املرشكني خيرّيون بني القتل واإلسالم



  

 ة.فضهم اإلسالم معناه استمرارهم يف التمّرد املسّلح ضّد السلطة اإلسالميّ ألّن ر ؛ةاإلسالميّ 

ا إذا مل يكونوا يف حالة حرب مع املسلمني، كان احلكم هو رسيان قاعدة السالم وأمّ  ب ـ

 والتوافق.

بأّي وجه تّم متييز حكم املرشكني بني حالتني: حالة كوهنم خارج الدولة  إال أن السؤال هو:

ة فيعاملون عىل قانون اجلزية أو القتل أو اإلسالم إن أرادوا، وحالة كوهنم داخل اإلسالميّ 

 ة فيخرّيون بني القتل واإلسالم؟الدولة اإلسالميّ 

املنطلق عند العالمة شمس الدين هو تنّوع طوائف اآليات القرآنية يف حّق املْشكني حتى 

 هي: ،تبلغ أربع طوائف

 حكم املرشكني الذين سبق هلم أن اعتدوا عىل ة التي تبنّي آيات سورة البقر الطائفة األوىل:

وهي:  ،ةي قبل والدة الدولة اإلسالميّ املسلمني وأخرجوهم من ديارهم يف العرص املكّ 

وُهْم َحْيُث َوَقاتُِلوا يِف َسبِيِل اَّللَِّ الَِّذيَن ُيَقاتُِلوَنُكْم َوال َتْعَتُدوا إِنَّ اَّللََّ ال َُيِبُّ امْلُْعَتِديَن َواْقتُلُ ﴿

اَن إاِلَّ َثِقْفُتُموُهْم َوَأْخِرُجوُهْم ِمْن َحيُْث َأْخَرُجوُكْم َواْلِفْتنَُة َأَشدُّ ِمَن اْلَقْتِل.. َفإِِن اْنتََهْوا َفال ُعْدوَ 

 (.193ـ  190)البقرة:  ﴾َعىَل الظَّاملنِِيَ 

ارها باملساملة معهم وهذه اآليات تأمر بقتال من قاتل املسلمني دون غريه، ومعنى ذلك إقر

 عندما ال يعتدون عىل املسلمني.

ة آيات سورة التوبة التي تبنّي املوقف من املرشكني بعد قيام الدولة اإلسالميّ  الطائفة الثانية:

وسيطرهتا عىل البالد التي يقيم فيها هؤالء املرشكون، فأصبح املرشكون من رعايا هذه الدولة 

كنَِي َحْيُث َوَجْدمُتُوُهْم ﴿ ة، وهي قوله تعاىل:بعد فتح مكّ  ُرُم َفاْقُتُلوا امْلُْْشِ َفإَِذا اْنَسَلَخ اأْلَْشُهُر احْلُ

َكاَة َفَخلُّ  الَة َوآَتُوا الزَّ ْم ُكلَّ َمْرَصٍد َفإِْن َتاُبوا َوَأَقاُموا الصَّ وُهْم َواْقُعُدوا هَلُ وا َوُخُذوُهْم َواْحرُصُ

، فسورة التوبة نزلت بعد أن كانت اجلزيرة العربية (5)التوبة:  ﴾ِحيمٌ َسبِيَلُهْم إِنَّ اَّللََّ َغُفوٌر رَ 

 .حتت سلطة دولة النبّي تقريباً 

 كّل  جيري يف حّق  وهذا حكم   ،ار أمامهم سوى اإلسالم أو القتليخ وهذا يعني أن ال

 ة.مرشك من رعايا الدولة اإلسالميّ 

رشكني وهم خارج سلطان الدولة آيات سورة النساء التي تبنّي حكم امل الطائفة الثالثة:

َفاَم َلُكْم يِف امْلُنَافِِقنَي فَِئَتنْيِ َواَّللَُّ ﴿عن قتاهلم إذا ساملوا ومل حياربوا، وهي:  ة، وهو الكّف اإلسالميّ 



  

ُدوا َمْن َأَضلَّ اَّللَُّ َوَمْن ُيْضلِِل اَّللَُّ َفَلْن جَتِ  َد لَُه َسبِيالً َودُّوا لَْو َأْرَكَسُهْم باَِم َكَسُبوا َأُتِريُدوَن َأْن هَتْ

َفإِْن َتْكُفُروَن َكاَم َكَفُروا َفَتُكوُنوَن َسَواًء َفال َتتَِّخُذوا ِمنُْهْم َأْولَِياَء َحتَّى ُُّيَاِجُروا يِف َسبِيِل اَّللَِّ

إاِلَّ الَِّذيَن َيِصُلوَن  ياا َواَل َنِصًْياَواَل َتتَِّخُذوا ِمنُْهْم َولِ َحيُْث َوَجْدمُتُْوُهم  َتَولَّْوا َفُخُذوُهْم َواْقتُُلوُهمْ 

ْت ُصُدوُرُهْم َأْن ُيَقاتُِلوُكْم َأْو ُيَقاتُِلوا َقْومَ  ُهْم َوَلْو إىَِل َقْوٍم َبْينَُكْم َوَبْينَُهْم ِميَثاٌق َأْو َجاُءوُكْم َحرِصَ

َطُهْم َعَليُْكْم َفَلَقاَتُلوُكْم َفإِِن اْعَتزَ  َلَم َفاَم َجَعَل َشاَء اَّللَُّ لََسلَّ ُلوُكْم َفَلْم ُيَقاتُِلوُكْم َوَأْلَقْوا إَِليُْكُم السَّ

 (.90ـ  88)النساء  ﴾..اَّللَُّ َلُكْم َعَلْيِهْم َسبِياًل 

ة سواء كانوا ار خارج الدولة اإلسالميّ ة السالم مع الكفّ نصوص إمكانيّ  الطائفة الرابعة:

اَفنَّ ِمْن َقْوٍم ِخَياَنًة َفاْنبِْذ إَِليِْهْم َعىَل َسَواٍء ﴿ طالق قوله تعاىل:إغريهم، مثل  ممرشكني أ ا ََّتَ َوإِمَّ

ائِننِيَ  عىل  ب  ترتّ  احلديث عن حكم   (، إذ من الواضح أنّ 58)األنفال:  ﴾إِنَّ اَّللََّ ال َُيِبُّ اْْلَ

نة ال واخليا ،مطلقة تشمل الكتايب واملرشك «قوم»اخليانة فرع وجود حالة سالم وصلح، وكلمة 

 ر إال من رعايا دولة أخرى.تتصوّ 

بََعِن ﴿وكذلك مثل داللة احلرص يف قوله تعاىل:  وَك َفُقْل َأْسَلْمُت َوْجِهَي َّللَِِّ َوَمِن اتَّ َفإِْن َحاجُّ

يهنيَ  ِذيَن ُأوُتوا الْكَِتاَب َواأْلُمه اَم َعَليَْك َأَأْسَلْمتُْم َفإِْن َأْسَلُموا َفَقِد اْهَتَدْوا َوإِ َوُقْل لِلَّ ْن َتَولَّْوا َفإِنَّ

يهم عن اإلسالم فال تولّ  عه مه يستفاد أنّ نّ أ(، ذلك 20)آل عمران: ﴾اْلَبالُغ َواَّللَُّ َبِصٌْي بِاْلِعَبادِ 

 قتال وال إكراه، وال حالة ثالثة هنا سوى السلم واملصاحلة.

يف آيات اجلهاد، خالفًا  ة التي تقوم أيضًا عىل إبطال وجود نسخوهبذا تكتمل عنارص النظريّ 

 .ةلو قيل بالنسخ أشكل أمر هذه النظريّ فللكثريين، وإال 

 قراءة نقدّية يف نظرّية العالمة مشس الدين

 ة العالمة شمس الدين، وذلك:والبّد لنا من التعليق عىل نظريّ 

ألواهنم ة؛ ففي مطلعها ذكر شمس الدين أّن الكافرين بمختلف ثّمة هتافت يف النظريّ  الً:أوّ 
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حتى املرشكني خيرّيون بني اإلسالم واجلزية والقتل عىل تقدير متّردهم، لكنّه يف هناية حديثه 

ه فرأى أنّ  ،ةعن متييز املرشكني عن غريهم يف حكم التمّرد بالنسبة لرعايا الدولة اإلسالميّ  ّدثحت

 ر بحثه.و مقرّ ولعّل التهافت من سه ،يفالقتل أو اإلسالم، دون حديث عن اجلزية، وال الن

ة حال متّردهم رعايا الدولة اإلسالميّ من عّلل الشيخ شمس الدين قتل املرشكني  ثانيًا:

املسلمون  رّ ، هلذا يستمالنظام عدم إسالمهم تعبري آخر عن مواصلتهم التمّرد ضدّ  بالقول: إنّ 

 إال أّن هذا الكالم غْي مفهوم من جهتني:يف مقاتلهم، 

ألمر كذلك، فكيف تّم التمييز بني املرشك وأهل الكتاب، فلامذا كان إذا كان ا األوىل:اجلهة 

إسالم عدم عدم إسالم املرشك تعبريًا آخر عن استمراره يف التمّرد ضّد النظام، فيام مل يكن 

وجه التفرقة بني  ز أخذ اجلزية منه؟! إنّ الكتايب تعبريًا آخر عن استمراره بالتمّرد، مما جوّ 

 احلالتني غري واضح.

ه من كيف صار عدم إسالم املرشك تعبريًا آخر عن مواصلته التمّرد، مع أنّ  الثانية:اجلهة 

مترد آخر تشهده  د، كام حيصل يف أّي ه يستسلم وخيضع ويرتك التمرّ لكنّ  ،سلماملمكن له أن ال ي  

د، تمرّ فعدم اإلسالم ال يالزم ـ ال عرفًا وال عقاًل وال عقالئيًا ـ استمرار ال ؟!البلدان والدول

 كام هو واضح.

 ة أمر  إّن ما ذكره الشيخ شمس الدين من التفكيك بني نظام اجلزية ونظام الذمّ  ثالثًا:

صحيح، فآية اجلزية ال تدل عىل أّن منتهى مقاتلهم إخضاعهم لدولة اإلسالم وصريورهتم أهل 

قتال، وهو أمر ة جتري عليهم قوانني اإلسالم، بل تنّص عىل جعل إعطاء اجلزية هو منتهى الذمّ 

، يشبه تتساوى فيه حالة اإلخضاع وعدمها، فآية اجلزية ال تالزم قانون الذمة، وهذا كالم وجيه

ـ مع اختالف التربيرات ـ اإللزامات التي فرضت عىل مثل أملانيا واليابان بعد احلرب العاملّية 

 .الثانية من قبل الدول املنترصة يف احلرب

ملعارصين للتفكيك بني اجلزية واملواطنة، بمعنى السكن هذا، وقد ذهب بعض الفقهاء ا

 .داخل بالد املسلمني

قسيم الرباعي لطوائف اآليات غري دقيق، فالطائفة األوىل إما أن يقصد منها تال إنّ  رابعًا:
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 ،عه بعد تشكيلهاة أو ترّش املعتدين قبل تشكيل الدولة اإلسالميّ  ع حكم اجلهاد ضدّ أهنا ترّش 

 :وا معتدين قبلهاناك مغايته أهّن 

قد يقال بأّن هذا غري ففي احلالة األوىل يلزم نزول آيات اجلهاد قبل تشكيل دولة املدينة، و

آيات سورة البقرة التي ذكرها الشيخ شمس الدين كّلها مدنية، ومل صحيح انطالقًا من أّن 

ّن قيام دولة املدينة جاء يصدر ترشيع بالقتال قبل قيام دولة املدينة، إال إذا اعترب شمس الدين أ

ت أ، خاّصة بناء عىل القول بأّن ظاهرة املنافقني بدما بعد ترشيع اجلهاد وبعد اهلجرة بمّدة  

سلمني من فهذا االنتصار هو الذي نقل امل ،بالتكّون عقب معركة بدر وانتصار املسلمني فيها

مع ذلك كيف نتأّكد أّن آيات ، لكن نةيولة املددىل مرحلة إيف املدينة  مرحلة التواجد القوّي 

 سورة البقرة جاءت قبل تكّون الدولة؟

ا يف احلالة الثانية فلم نجد ميزة ملن اعتدى عىل املسلمني قبل تشكيل دولتهم أو اعتدى وأمّ 

فلامذا أفردت الطائفة األوىل عن الطائفة الثالثة  ،عليهم بعدها، ما دام املعيار هو االعتداء

ة السالم مع الكافرين ـ  معنى إلفراد الطائفة الرابعة ـ وهي نصوص إمكانيّ ه الكام أنّ  ،والثانية

والثالثة، واللتني تستبطنان ـ باعرتاف شمس الدين ـ الرخصة يف املساملة  عن الطائفتني األوىل

 عىل تقدير عدم حماربة املرشكني للمسلمني وإقالعهم عن االعتداء عليهم.

، وربام يقصد به جمّرد تنّوع ةة واملنطقيّ من الناحية الفنيّ  نهجممفهذا التقسيم الرباعي غري 

 .األلسنة والبيانات

آيات سورة التوبة يف مطلعها، وهي  أنّ  أصالة احلرب أو املساملة،قد بّينا يف مباحث  خامسًا:

وهي الكافرون الذين  ،دة يف حال خاّص رآيات الطائفة الثانية بحسب ترتيب شمس الدين، وا

ص هبم، وقد حشدنا شواهد عىل ذلك ن نقض العهود والكيد للمسلمني والرتبّ ون عال يكفّ 

هبذا الفريق وهذا النوع من  ن يسلموا خاّص أاحلكم بقتلهم إال  هناك، وهذا معناه أنّ 

ده ه بإهناء مترّ لم ـ وما أكثر ذلك ـ أنّ د عىل الدولة حتى لو ع  الكافرين، ال مطلق املرشك املتمرّ 

ا عن قناعة أو يأسًا من ذلك وإحباطًا؛ فتعميم ص باملسلمني إمّ والرتبّ  قلع عن الكيديسوف 

ة لآليات، بل قد آيات التوبة لكل متّرد داخيل للمرشكني غري واضح من الدالالت اإلطالقيّ 

 .غري املسلم إذا كانت هذه حالهيمكن بمالحظة تعليالهتا ترسية احلكم ملطلق 

ل  الطائفة الثالثة بآيات من سورة النساء قد يسجّ لقد متّسك الشيخ شمس الدين يف سادسًا:



  

مها ملطلق املرشك أو ا تتصل باحلديث عن املنافقني فكيف نعمّ ة، وهي أهّن عليها مالحظة جوهريّ 

ا ، أي ما ينبغي لكم أهّي «فام لكم يف املنافقني فئتني»، فمطلع اآليات هو: أو غري املسلم الكافر

 ،تخذ موقفًا سلبيًا منهم تدعو ملقاتلهمت نافقني إىل فئتني، فئة  املسلمون أن تنقسموا يف أمر امل

مسألة جماهدة للحديث عن ك هبذه اآليات وأخرى ترفض ذلك، ومعه كيف جيري التمّس 

 املرشكني.

وهل هم من املرشكني أو من  ؟فئة هم هؤالء املنافقون  أيَّ يضاف إىل ذلك أّن اآليات مل تبنّي 

 لب كوهنم من املرشكني.وإن كان الغا ؟أهل الكتاب

 ،وهذا التفسري عمومًا ذكره مجاعة من املفرّسين، حيث يلوح من الطويس، والزخمرشي

هذه اآليات  أنّ إىل  بل ذهب اخلوئي. غريهمو األمثلصاحب تفسري والطباطبائي، و

ح من يلو واالرتداد   .اً ، ومعه تكون أجنبية عن مورد بحثنا كليّ موضوعها من أسلم ثم ارتدّ 

 .ين أو منقوالهتم مثل الطربيكلامت بعض املفرّس 

 ،ىلة مذهب آخر ذهب إليه ابن حزم يف املحلكن يف مقابل هذا الفهم لنّص اآليات، ثمّ 

وا َلْو َتْكُفُروَن َكاَم َكَفُروا َفَتُكوُنوَن َسَواءً ﴿ :وحاصله أّن اآلية الالحقة وهي ليست إكامالً  ﴾َودُّ

عن املنافقني يف اآلية السابقة، وإنام هي استئناف حلديث جديد حول للحديث الذي جاء 

وهذا القول يساعد الشيخ شمس الدين عىل اخلروج من نطاق ختصيص دائرة  الكافرين.

ملطلق املرشكني، ألّن مركز الشاهد عنده هو  متتدّ  ةً اآليات بظاهرة النفاق مما يعطيها خصوصيّ 

 فيها باهلجرة يف سبيل اهلل.اآلية الالحقة التي ورد التعبري 

ا ال تريد احلديث عن ظاهرة املنافقني التي كانت يف إال أّن الذي يبدو لنا من هذه اآليات أهّن 

 عن قوم آمنوا ثم رجعوا إىل ديارهم ال تبدو ام عن نوع آخر من النفاق يعرّب رة، وإنّ املدينة املنوّ 

م دت اآليات حقيقتهم وأهّن أمرهم، وقد حدّ  عليهم آثار اإليامن، مما جيعل املسلمني يف ريب من
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َواَل ﴿ولعل التعبري بـ وربام رجعوا للكفر بعد عودهتم لديارهم، ام هم كافرون، مل يؤمنوا وإنّ 

َسَتِجُدوَن َآَخِريَن ُيِريُدوَن َأْن َيْأَمنُوُكْم َوَيأَْمنُوا ﴿ثم احلديث عن  ﴾َتتَِّخُذوا ِمنُْهْم َولِياا َواَل َنِصًْيا

ب احتاد السياق وعدم انقطاعه، خالفًا ملا ذكره ابن حزم، وعليه (، يقرّ 91: )النساء ﴾..ْوَمُهمْ قَ 

ا جتعل معيار املواجهة هّن ار، ألث عن إحلاقهم بسائر الكفّ بل تتحدّ  ،باملنافقني فاآلية ال ختتّص 

لشيخ شمس ضح، فاستناد اامسألة النفاق كام هو ويرتبط بال  هو القتال واالعتزال، وهو أمر  

 ة.ري فيه، بعد رفع اخلصوصيّ ضالدين هنا ال 

إّنه لو أردنا مقاربة املوضوع قرآنيًا فقط، فإّن آية اجلزية ليست ناظرة إال لبعض أهل  سابعًا:

 الكتاب، ومن ثّم فتطبيقها عىل املرشكني أو مطلق غري املسلم يغدو صعبًا.

يتبنّي أّن نظرية الشيخ شمس الدين يف  ة حال، وِبذه املالحظات التامة املتقّدمةوعىل أيّ 

مل يظهر  ،ة اجلزية والقتل عىل أساس املواطنة وعدمهاالتمييز بني املْشكني وأهل الكتاب يف قضيّ 

 .وسيأيت دليل ُيثبتها، وإن كانت بعض فقراهتا مما وافقنا عليه كام تقّدم

يفة الذي استدّل به إلثبات هبذا ننتهي من عرض الدليل القرآين لننتقل إىل دليل السنّة الرش

 اختصاص اجلزية بأهل الكتاب.

 ب ـ نصوص السّنة ومساحة نظام اجلزية

 ،ةوهي روايات عدّ  ،الداّلة عىل اختصاص اجلزية بأهل الكتابحاديث األ الدليل الثاين:

  أمرها:تبنّي ننستعرضها ل

عن  ×أبو عبد اهللئل قال: س  عن بعض أصحابنا،  الرواية األوىل: خرب أِّب َييى الواسطي،

ة أن أسلموا إىل أهل مكّ  ‘اهلل أما بلغك كتاب رسول ،نعم»؟ فقال: أكان هلم نبّي  :املجوس

ا اجلزية ودعنا عىل عبادة األوثان، ذ منّ أن خ  ‘ فكتبوا إىل رسول اهلل ،وإال نابذتكم بحرب

يريدون بذلك  ـفكتبوا إليه  ،آخذ اجلزية إال من أهل الكتاب  لستأيّن : ‘فكتب إليهم النبّي 

ثم أخذت اجلزية من جموس هجر،  ،ال تأخذ اجلزية إال من أهل الكتاب ك: زعمت أنّ ـتكذيبه 

 هم بكتاهبمفقتلوه وكتاب أحرقوه، أتاهم نبيّ  املجوس كان هلم نبيٌّ  أنّ  ‘إليهم النبّي  فكتب

 .«عرش ألف جلد ثوراثني يف 
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ه يف العام ال كام قيل من أنّ  ،كان قبل فتح مّكةترشيع اجلزية  دت أنّ ت هذه الرواية أكّ وإذا متّ 

 من اهلجرة.أو التاسع العارش 

أن ال ضئيل مع احتامل  ،اجلزية من غري أهل الكتاب وهذه الرواية ظاهرة يف عدم أخذ النبّي 

وهو ما رفعه الشيخ املنتظري من مستوى االحتامل إىل مستوى يكون ذلك لترشيع، 

 ا مرسلة.ة يف سند هذه الرواية حيث إهّن إال أّن املشكل، الرتجيح

أخذ منهم  ّن النبّي أًا املعروف تارخييّ  فإنّ  ،ذا قصد منهم جموس البحرينوجموس هجر إ

بلد  «هجر»بـ اجلزية بعد فتح مّكة، فهذه الرواية هنا تبدو غري واضحة، وربام يقال إّن املراد 

ام يفهم من بعض ما يذكره ، واليمن كان هبا جموس كو قريب للمدينةأقريب لليمن 

أّن عمر بن اخلطاب ما كان يأخذ اجلزية من  اغريمهالبخاري ووقد ذكر الشافعي و .البالذري

 .املجوس حتى شهد له عبد الرمحن بن عوف أّن النبّي قد أخذها من جموس هجر

قال:  ،‘النبّي  نّ أل ؛واملجوس تؤخذ منهم اجلزيةقال:  ،الصدوقمرسل الرواية الثانية: 

 .«أهل الكتاب ةوا هبم سنّ سنّ »

وإال مل يكن معنى لتسميتها سنّة أهل  ،والرواية توحي باختصاص اجلزية بأهل الكتاب

 :الكتاب، لكنّ 

، وأّما يف املصادر ستند إليهاالصدوق هلا بال سند أبدًا، فال ي  الرواية ضعيفة للغاية بإرسال  أ ـ

، فراجعالسنّية فهي ضعيفة أيضًا، وقد حّقق  وقد وردت يف أمايل الطويس  .ضعفها األلباينُّ

بالسند إىل عيل بن عيل بن دعبل، عن عيل بن موسى الرضا، عن أبيه، عن آبائه، عن عيل بن 
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 .يعني املجوس «قال: سنّوا هبم سنّة أهل الكتاب‘ إّن رسول اهلل×: »احلسني

، بل يف بن عيل الدعبيلّ  سامعيل بن عيلعدم ثبوت وثاقة إبوهي أيضًا ضعيفة السند، ال أقّل 

يف احلديث، وروايته ما يعرف  كالم النجايش والطويس وابن الغضائري ما يفيد اختالط أمره

 فالرواية ضعيفة. ،وينكر

إّن هذا احلديث غاية ما يفيد أّن النبّي أمر بأن يسّن باملجوس سنّة أهل الكتاب، وهذه  ب ـ

اء يف إجراء أحكام أهل الكتاب عىل املجوس، سواء كانوا فعاًل من القاعدة استفاد منها الفقه

كاًم، والصدوق يف هذه الرواية قام بتطبيق مفاد هذا احلديث عىل موضوع  أهل الكتاب أو ح 

والصدوق اجلزية، فام قبل حديث النبّي هو نّص الصدوق نفسه ال نّص النبّي وال نّص اإلمام، 

 أهل الكتاب، فاستعان بالرواية لكي يطّبقها عىل ةة من سنّ أّن اجلزيهو الذي فهم مسبقًا 

 ّن اجلزية خاّصة بأهل الكتاب.أيف احلديث أّي دليل عىل  فال يكون ،املجوس

والرواية يف املصادر السنّية تشري حلوار عمر بن اخلطاب وعبد الرمحن بن عوف يف الذي 

ف أّنه سمع النبّي يقول كذا وكذا، ينبغي أن ي فعل مع املجوس، فيقول له عبد الرمحن بن عو

 وليس هناك أّي إشارة هلوّية سنّة أهل الكتاب وأّن املوضوع  متصل  باجلزية.

وال ننكر من مقاربة النصوص يف قضّية جموس هجر أن يساعد األمر عىل ما قاله الصدوق 

 ارش هنا.وغريه، لكّن كالمنا يف جوهر نّص الرواية النبوّية، وأهّنا غري ناطقة بيشء مب

: ـ يف حديث طويل ـ قال عىل املنرب× أّن علياً  الرواية الثالثة: خرب األصبغ بن نباتة،

أمري املؤمنني، كيف تؤخذ من  فقام إليه األشعث بن قيس، فقال: يا ،«سلوين قبل أن تفقدوين»

نزل اهلل بىل يا أشعث، قد أ»؟ فقال: إليهم نبّي  املجوس اجلزية ومل ينزل عليهم كتاب، ومل يبعث

 .«..اً ، وبعث إليهم نبيّ عليهم كتاباً 

عي، وقد زية وأهل الكتاب يف الذهن املترّش ة الربط بني اجلوالظاهر من الرواية مفروغيّ 
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هلم  نّ هذا التصّور، وهلذا مل جيبه بعدم الربط بني اجلزية ومسألة الكتاب، بل بأ× أمىض اإلمام

الوارد يف  ،حممد بن أيب الرسي ، أقل بجهالة، بل إمهالكتابًا، إال أّن الرواية ضعيفة السند، ال

 طريقها.

ام املجوس إنّ »ه قال: أنّ × عن أمري املؤمنني الرواية الرابعة: خرب املفيد يف كتاب املقنعة،

 .«ه قد كان هلم فيام مىض كتابأحلقوا باليهود والنصارى يف اجلزية والديات؛ ألنّ 

ة اختصاص اجلزية بأهل الكتاب، إال أّن املشكلة يف فروغيّ والرواية يظهر منها أيضًا م

بل لعّله يرتّجح بالنظر أن ، فتكون يف غاية اإلرسال، سندها، فلم يذكر هلا املفيد سندًا أصالً 

 م، فال يكون خربًا جديدًا.األصبغ بن نباتة املتقدّ املفيد خرب يقصد 

، فقد ورد «اجلزية» هذا اخلرب فصارت يف «حلدودا»هذا وربام يكون هناك تصحيف لكلمة 

جمرى  هم من أهل الكتاب وجمراهم»هم؟ فقال: زرارة قال: سألته عن املجوس ما حدّ يف خرب 

 .«اليهود والنصارى يف احلدود والديات

× عند أيب عبد اهلل قال: كنت قاعداً  ،ي: خرب عبد الكريم بن عتبة اهلاشمامسةالرواية اْل

فيهم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وحفص بن  ،من املعتزلة إذ دخل عليه أناس   ،ةبمكّ 

لو بايعت صاحبك الذي تدعوين إىل  ،دع ذا أرأيت ،يا عمرو»: )أبوعبد اهلل(قال  ثمّ  ..سامل

فأفضتم إىل املرشكني الذين ال  ،فلم خيتلف عليكم رجالن فيها ،ةلكم األمّ  ثم اجتمعت ،بيعته

عندكم وعند صاحبكم من العلم ما تسريون بسرية رسول أكان  ،ون اجلزيةيؤدّ  يسلمون وال

 ،قال: ندعوهم إىل اإلسالم «فتصنع ماذا؟»قال: نعم، قال:  «يف املرشكني يف حروبه؟‘ اهلل

 قال: سواء، قال: «ليسوا بأهل الكتاب؟ وإن كانوا جموساً »قال:  دعوناهم إىل اجلزية. فإن أبوا

 ،«أخربين عن القرآن تقرؤه؟»قال: سواء، قال:  «العرب وعبدة األوثان؟ وإن كانوا مرشكي»

قاتلوا الذين ال يؤمنون باهلل وال باليوم اآلخر وال حيرمون ما حرم اهلل »: اقرأ»قال: نعم، قال: 

دين احلق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا اجلزية عن يد وهم  ورسوله وال يدينون

لذين أوتوا الكتاب فهم والذين مل يؤتوا اهلل عز وجل واشرتاطه من ا فاستثناء ،«صاغرون
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».. قال: سمعت الناس يقولون، قال:  «ن أخذت ذا؟عمّ » :قال: نعم، قال« الكتاب سواء؟

 .«..سريته يف املرشكني ما قلت يف يف كّل  ‘فقد خالفت رسول اهلل

، كام أّن ا تساعد عىل الفهم املشهور من اآلية الكريمةوالرواية داّلة عىل املطلوب، بل إهّن 

، فتصلح لالستدالل هبا عىل املطلوببرصف النظر عن إبراهيم بن هاشم، ، سند الرواية تامّ 

غري أّنه يبدو منها أهّنا تعارض سائر األخبار هنا يف أّن املوقف من املجوس يف موضوع اجلزية 

 .مغاير للموقف من املرشكني ومطابق للموقف من اليهود والنصارى

عن × سأل رجل أيب»قال: × عن أيب عبد اهلل خرب حفص بن غياث، دسة:الرواية السا

ا السيوف بخمسة أسياف: ثالث منها شاهرة.. فأمّ  ‘مري املؤمنني.. بعث اهلل حممداً حروب أ

الثالثة الشاهرة، فسيف عىل مرشكي العرب.. فهؤالء ال يقبل منهم إال القتل أو الدخول يف 

نزلت هذه  «ا للناس حسناً لووقو»ة، قال اهلل تعاىل: مّ اإلسالم.. والسيف الثاين عىل أهل الذ

ْؤِمن ون  بِاهللَِّ وال باليوم ﴿ة، ثم نسخها قوله عز وجل: اآلية يف أهل الذمّ  ِذين  ال ي  اتِل وا الَّ ق 

منهم  ال اجلزية أو القتل.. ومن كانفمن كان منهم يف دار اإلسالم فلن يقبل منهم إ ﴾اآلخر..

ا سبيهم.. ومل يقبل منهم إال الدخول يف دار اإلسالم أو اجلزية أو القتل، يف دار احلرب حّل لن

والسيف الثالث سيف عىل مرشكي العجم ـ يعني: الرتك والديلم واخلزر ـ قال اهلل تعاىل.. 

 .«تل أو الدخول يف اإلسالم..قفهؤالء لن يقبل منهم إال ال

أ احلرابة أو الصلح واملساملة، وقلنا سبق أن حّققناه بالتفصيل يف بحث مبدوهذا احلديث 

 فال ي ستند إليه.أو باإلرسال، ضعيف بعيل بن حممد القاساين وبالقاسم بن حممد، بأّنه 

دّل يه بطال القول بأنّ  مباحث اجلهاد االبتدائي أيضًا إم يففقد تقدّ  ،وأما من حيث الداللة

ة، ورسدنا هناك مجلة مالحظات عىل املراد بمرشكي العرب هم مواطنو الدولة اإلسالميّ  عىل أنّ 
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ّن الرواية داّلة عىل التمييز بني املرشكني : إمنها، واخلالصة شالرواية مع مناقشة ما يستحّق النقا

 ها ضعيفة السند.، لكنّ تاّمةوأهل الكتاب يف مسألة اجلزية، فهي من حيث الداللة 

ن كان خارج دار اإلسالم ومن يف الرواية أهّنا تفّصل يف أهل الكتاب بني م الفتلكّن ال

كان داخلها، فالذي هو داخل دار اإلسالم ليس معه إال القتل أو اجلزية، بينام اخلارج توجد 

معه ثالثة خيارات، إّما يدخل دار اإلسالم أو يدفع اجلزية أو ي قتل، وهذا يعني أّن اجلزية خيار 

عّزز فكرة التمييز بني اجلزية مطروح خارج فكرة كون أهل الكتاب يف دار اإلسالم، وهذا ي

 .، وهو ما ينسجم مع إطالق آية اجلزية يف الكتاب العزيزوبني كونه مواطنًا يف الدولة اإلسالمّية

عن  ،×سألت أبا عبد اهلل يف أبواب الوصايا، قال: ،: خرب َييى بن حممدسابعةالرواية ال

رض أحدكم املوت حني الوصية اثنان إذا ح يا أهيا الذين آمنوا شهادة بينكم»قول اهلل عز وجل: 

اللذان منكم مسلامن واللذان من غريكم من أهل » قال: ،«ذوا عدل منكم أو آخران من غريكم

ة يف املجوس سنّ  سنّ  ‘رسول اهلل نّ أل ؛فمن املجوس فإن مل جتدوا من أهل الكتاب ،الكتاب

 .«..أهل الكتاب يف اجلزية

عيل بن سامل هناك روى عن  ألنّ عينها يف تفسري العيايش؛ يف سائر املصادر هي وهذه الرواية 

عيل بن سامل يف هذه الرواية يروي عن حييى بن حممد،  ألنّ  ؛ده حييى بن حممّ رجل، والظاهر أنّ 

هذه الرواية وردت أيضًا عن حممد بن الفضيل  واملضمون واحد، كام أنّ فالحظ سند التهذيب، 

كان العيايش، ذا نظرنا إىل السند بشكله املوجود يف رواية فالظاهر وحدة الروايتني، وعليه، فإ

حييى بن حممد  فإنّ  ها يف سائر املصادر،ا إذا الحظناه يف سندأمّ قبل عيل بن سامل وبعده، ضعيفًا، 

يونس بن عبد  نّ أ دهناك أكثر من سند له يف هذه الرواية، وجمرّ  ال سبيل إىل توثيقه، رغم أنّ 

قناه يف حمّله، وقد كام حقّ ه يف سندي: الكايف والصدوق ال جيعله ثقًة، الرمحن يروي الرواية عن

حييى بن حممد »وقال الطويّس:  ،«..ثقة، عني ،حييى بن عليم الكلبي العليمي»قال النجايّش: 

حييى بن حممد بن سعيد بن دينار، كويف، يكني أبا »، وقال أيضًا: «..بن عليم. له كتاب
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. وهبذا يظهر «..مل يذكروه: ×قحييى بن حممد بن جعفر الصاد»نامزّي: ، وقال ال«الشبل

 أّن املوافق هلذه الطبقة جمهول أو مهمل.

، فهو جمهول احلال، وال دليل عىل احتاده مع كام أّن عيل بن سامل ذكره الطويس بال تعليق

 .ولو احتدا فالثاين ضعيف أيضاً  ،عيل بن أيب محزة البطائني، وفاقًا ملا أفاده مثل السّيد اخلوئي

، وإذا أخذنا ذلك ×د بن الفضيل فقد روى هذه الرواية عن اإلمام الكاظموأما حممّ  

أو هو الرجل الذي  ،بعني االعتبار تبنّي أن هذا الرجل إما جمهول مل يوثق إذا الحظنا النجايش

وروده إّما مدرك توثيقه  فإنّ به عىل توثيقه،  ضعفه الطويس يف رجاله، ومعه ال يؤخذ بام استدّل 

وليس من املشايخ ، كام حققناه يف بحوثنا الرجالّية، يف أسانيد كامل الزيارة، واملبنى ضعيف

من الفقهاء والرؤساء األعالم الذين ال  لهعّد الشيخ املفيد يف رسالته العددية ، أو املبارشين

ه رادتإبن الفضيل، لكن عىل تقدير  صود بمحمدقومل حيّدد املفيد من هو امل يطعن عليهم بيشء.

ون بمحمد بن الفضيل تقع من يسمّ  ادو القول باحتأ× عني ذاك الذي يروي عن الكاظم

كالمًا فّصلناه يف لنا  عىل أنّ ، املعارضة بني التوثيق وتضعيف الطويس فال يعتمد عىل الرجل

، فراجع. وعليه، فالرواية بتامم ة توثيقات املفيديف حجيّ « منطق النقد السندي»من كتابنا ّله حم

 مصادرها ضعيفة السند.

تطالب باعتامد  وأّما من حيث الداللة، فربام يقال بصّحة الداللة ومتاميتها، وقد يناقش بأهّنا

 هذه السنّة، هل هي أصل جعل ا ال تبنّي املجوس، إال أهّن  هل الكتاب يف اجلزية يف حّق أة سنّ 

اهتم، وإن كان أصل اجلزية أمرًا كام اجلزية كان من خمتّص اجلزية عليهم أو يشء آخر يف أح

 ؛ضعف هذا االحتاملالرواية إىل سائر نصوص اجلزية ي   مشرتكًا بينهم وبني غريهم. نعم ضمّ 

 لعدم وجود يشء من هذا القبيل ظاهرًا، وإن أمكن العثور هنا وهناك عىل يشء ما.

لح  أضف إىل ذلك أّن الرواية ظاهرها أّن املجوس ليس قون هبم وا من أهل الكتاب، وإّنام ي 
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إحلاقًا؛ ألّن النبّي سّن فيهم سنّة أهل الكتاب، وهلذا قالت بأّنه إذا مل جتدوا أحدًا من أهل 

وهبذا تكون هذه الرواية معارضة للعديد من  الكتاب فمن املجوس، وهذا ي فهم منه املغايرة،

هنا يقصد منها اليهود  «هل الكتابأ»لمة الروايات املتقّدمة فالحظ، إال إذا قيل بأّن ك

ل م، ال أهّنا وصف  أو عنوان عام، وإال لشملت املجوس.  والنصارى بام هو أشبه بالع 

 فالرواية تاّمة الداللة ضعيفة السند.

ما تؤخذ اجلزية من املجوس عىل قال:  ،خرب فروة بن نوفل األشجعيالثامنة: الرواية 

تطعن عىل أيب أ ]تطعن[ ،اهلل ه، وقال: يا عدوّ بلبّ املستورد، فأخذ  وليسوا بأهل كتاب؟ فقام إليه

 فذهب به إىل القرص، فخرج عيلّ  ؟!ًا ـ وقد أخذوا اجلزيةأمري املؤمنني ـ يعني عليّ  بكر وعىل

 ،أنا أعلم الناس باملجوس»ريض اهلل عنه:  القرص، فقال عيلّ  لبدا فجلسا يف ظّل عليهام، فقال: ا

وأبو بكر  ‘مونه وكتاب يدرسونه.. فهم أهل كتاب، وقد أخذ رسول اهلليعل كان هلم علم  

 .«وعمر منهم اجلزية

ه ًا كأنّ اإلمام عليّ من أّن ـ ا منّ  بتوضيح  ـ وتقريب االستدالل بالرواية ما ذكره الشافعي 

ل كان ان هلم كتاب، بكه هم عىل ربط اجلزية بأهل الكتاب، وإال فلامذا أجهد نفسه يف بيان أنّ قرّ أ

 .أم مل يكونوا ل كتاب  ه ثبوت اجلزية عليهم أكانوا أبإمكانه أن يبنّي 

فقد ذكره علامء  ا ضعيفة السند بسعيد بن املرزبان،إال أَّّن  ،والرواية رغم متامية داللتها

علامء الرجال السنّة فبعضهم ذكره دون  ّماالرجال الشيعة ومل يوثقوه وكان عندهم جمهوالً، أ

ويف معرفة  ،ه ليس بيشء ضعفه فريق منهم، ففي تاريخ حييى بن معني الدوري أنّ توثيق، فيام

، وكنيرتيف كتاب الضعفاء واملوالعقييل ي ئوكذا النسا ،ه ضعيفقات للعجيل أنّ ثال

 ، فالرواية ضعيفة السند.موغريه
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ى رواية عبد الكريم سو ،ة سندًا وداللةة الروايات رواية تامّ ه مل يسلم من أدلّ وِبذا ظهر أنّ 

هذه الروايات إىل بعضها ال  ضمّ  بل إنّ برصف النظر عن إبراهيم بن هاشم،  ،يبن عتبة اهلاشم

يوجب حصول االطمئنان بالصدور، بعد أن كان بعضها متحدًا ولو عىل االحتامل مع بعضها 

 .، وكان بينها بعض أوجه التعارضكبريًا من حيث السنداآلخر، وكان ضعف بعضها 

 لنصوص املعارضة أو نصوص تعميم اجلزية لغري أهل الكتابا

مؤّيدًة بمجموع الروايات هنا، فإّن املالحظ أّنه ثبوت رواية ابن عتبة اهلاشمي لو فرضنا 

، فتعّمم اجلزية ألهل الكتاب ةلمقابلها بعض الروايات التي قد َّتتلف معها يف الداليوجد يف 

 ل إىل نتيجة َّنائّية.وغْيهم، والبّد من النظر فيها للتوّص 

 ومهّم هذه الروايات هو:

القتال قتاالن: »×: عن جعفر، عن أبيه قال: قال عيل خرب أِّب البخرتي،الرواية األوىل: 

قتال أهل الرشك، ال ينفر عنهم حتى يسلموا أو يؤتوا اجلزية عن يد  وهم صاغرون؛ وقتال 

، ونحو هذا اخلرب خرب آخر أليب «أو يقتلواألهل الزيغ، ال ينفر عنهم حتى يفيئوا إىل أمر اهلل 

القتل قتالن: قتل كفارة، وقتل درجة، والقتال »البخرتي، عن جعفر بن حممد، عن أبيه، قال: 

 .«قتاالن: قتال الفئة الكافرة حتى يسلموا، وقتال الفئة الباغية حتى يفيئوا

والتقارب يف املضمون، والذي يبدو وحدة الروايتني؛ نظرًا ملدى االشرتاك يف السند، 

والسّيام أهنام أيضًا رويا عن جعفر عن أبيه، نعم، هذا احلديث وردت زيادة يف أّوله، فيام كان 

ذاك أكثر تفصياًل، مع إضافة اجلزية عليه، وعىل أية حال فوحدة اخلربين نراها أمرًا حمتمالً. هذا 

 . أمامة، عن رسول اهلل|وقد ورد نحو هذا اخلرب يف مصادر أهل السنّة مرويًا عن أيب

 وهذا اخلرب:

ة، ال أقّل بضعف أيب البخرتي فهو ضعيف يف الطرق الشيعيّ  ،أ ـ أما من الناحية السندية
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 .، وأما يف طرق أهل السنّة فهو ضعيف بجهالة بكار بن متيماملعروف بالوضع الكذاب

أهل الرشك،  يع اجلزية بحّق ة بوضوح عىل ترشالرواية دالّ ف ،ب ـ وأما من الناحية الداللية

بل استخدامها تعابري موجودة يف آية اجلزية جيعلها تلمح إىل داللة تلك اآلية أيضًا عىل الشمول 

لكنّه اذا رّجحنا ـ كام ما مل نقل بأهّنا بذلك ختالف ظاهر القرآن فيام فهمناه منه، لمرشكني، ل

ة يف النقل الثاين، ومن ثّم فقد يكون النقل فإّنه ال ذكر للجزي ،وحدة الروايتنيـ أملحنا أعاله 

مشكوكًا، وأصالة عدم النقيصة يف مورد  تعارضها أصالة عدم الزيادة يف الثاين، فقد يتوّقف هنا 

 يف أمر وجود كلمة اجلزية، ولو كان حمتمالً.

اهلل إنام حّرم »عن اجلزية، فقال: × قال: سألت أبا عبد اهلل الرواية الثانية: خرب أِّب بصْي،

 .«اجلزية من مرشكي العرب

ة عىل حرص ترشيع حرمة أخذ اجلزية من مرشكي العرب، فتدّل بمفهومها والرواية دالّ 

فتكون منافية ملا  ،ار بمن يف ذلك مرشكي العجماجلزية توضع عىل سائر الكفّ  الظاهر عرفًا أنّ 

 .غري أهل الكتاب دّل عىل عدم أخذ اجلزية من

 س الدين أن يستفيد من هذه الرواية لتأكيد رأيه يف موضوع ارتباطوقد حاول العالمة شم

 ةمرشكي العرب، كانوا مواطنني يف الدول م، عىل أساس أنّ دّ كام تق اجلزية بمسألة املواطنة،

ا إسالمهم أو قتلهم كام ح يفرض إمّ متّردهم املسلّ  ة، وهلذا مل تؤخذ اجلزية منهم، ذلك أنّ النبويّ 

 سبق.

حتى  ‘عن النبّي  ةً فالرواية ليست مرويّ  ؛هالشيخ ِبذه الرواية يف غْي حملّ  متّسك إال أنّ 

ة، ىل زمنه كان يف الدولة اإلسالميّ ، وإ×ا بذلك، بل عن اإلمام الصادقيصّح تفسريه

لوال قتلهم أو إسالمهم، فلامذا مل  قّل من غري العرب،، ال أتها، مرشكونبحسب طبيعة جغرافيّ 

م مرشكي العرب مع صدق موضوع الرعايا عليهم؟! إّن هذا ما  اإلمام حكمهم كحكيبنّي 
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 ينفي ربط الرواية بام قاله العالمة شمس الدين.

، فقد ورد فيها اسم: وهب أو وهيب، وعىل أية حال، ففي سند الرواية ضعف عىل تقدير  

بن ا وهب فإن كان الراوي هو وهب، والحظنا طبقته يف الرواية مل نجد شخصًا ثقًة، فهو إمّ 

 أو غريهم،الرمحن  بن عبدوهب و أاع، أو وهب بن عبد اهلل وهب أبو البخرتي الكذاب الوّض 

فهو  ،ه وهب بن حممد البزاز القميا ما ذكره شمس الدين من أنّ وأمّ  ،نوجمهولوهؤالء 

 كتبه إال عن طريق ابن حمبوب، وليس له وجود يف هذا السند. رو  هذا الرجل مل ت   ألنّ  ضعيف؛

هناك شخصًا  وذلك أنّ  ،كام يف التهذيب نفسه، فيمكن تتميم السند ،ا إذا كان وهيباً مّ وأ

وهو ممن  ،ه وهبنّ أاسمه وهيب بن حفص اجلريري، حصل يف بعض املوارد ذكر اسمه عىل 

ابن أيب اخلطاب، وهو  هه روى عنروى عن أيب بصري كثريًا، متامًا كام يف هذه الرواية، كام ورد أنّ 

بن احلسني بن أيب اخلطاب، متامًا كام يف هذه الرواية، وقد عّد الرجل من أصحاب اإلمام حممد 

مع سند الرواية  تطابق، كام نّص النجايش عىل ذلك، وهذا ما ي×وكذا الكاظم× الصادق

بوروده  وربام يتأّيد ذلك له، يشلتوثيق النجاترتّجح وثاقته ومعه ف ،ه هوالتي بأيدينا، فاألظهر أنّ 

 ي.أسانيد تفسري القميف 

نعم، تبقى يف السند مشكلة طريق الشيخ الطويس إىل الصفار الذي يروي هذه الرواية، 

 وهي: ،فهذا الطريق يمكن تصحيحه بأحد مباين رجالية ثالثة

 محد بن الوليد.أيب جيد وألتوثيق ابن  ؛ـ مبنى وثاقة شيخوخة اإلجازة 1

 .يب جيدبن أثاقة مشايخ النجايش، لتوثيق اـ مبنى و 2

 .ـ مبنى األخذ بتوثيقات املتأخرين، لتوثيق أمحد بن احلسن بن الوليد، وهو غري ثابت 3

وهذه املباين الثالثة حمّل نظر عندي، نعم اعتامد جامعي األحاديث عىل ابن أيب جيد كثريًا 

 ي.وليس عند. فالرواية صحيحة السند عىل املشهور، يرفع قّوة احتامل وثاقتهجدًا قد 

كان إذا ‘ إّن النبّي »، قال: ×عن أيب عبد اهلل ،لرواية الثالثة: خرب مسعدة بن صدقةا
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ًا للمسلمني فادعوهم إىل إحدى ثالث بتقوى اهلل.. وإذا لقيتم عدوّ  هبعث أمريًا له عىل رسية أمر

اقبلوا دعوهم إىل اإلسالم، فإن دخلوا فيه فاوا عنهم: فإن هم أجابوكم إليها فاقبلوا منهم، وكفّ 

وا عنهم، وادعوهم إىل اهلجرة بعد اإلسالم فإن فعلوا... فإن أبوا هاتني فادعوهم إىل منهم وكفّ 

عنهم، وإن أبوا  وهم صاغرون، فإن أعطوا اجلزية فاقبل منهم وكّف  إعطاء اجلزية عن يد  

 .«..وجاهدهم وجل عليهم عزّ  ]باهلل[اهلل فاستعن 

ـ ه قادة اجلند الرسول كان يوّج  يب للرصاحة يف التعميم أنّ بإطالقها القر وهذه الرواية تدّل 

أكثر أعداء  وجدوه، ومن الواضح أنّ  عدوّ  بأخذ اجلزية لدى أّي بحيث كان هذا دأبه ـ 

ه ـ حيث ال تفصيل ـ تؤخذ الذين حارهبم آنذاك كانوا من املرشكني، مما يعني أنّ  ‘الرسول

ة هبم، ملا ة بأهل الكتاب، ولو كانت خمتّص ن خمتّص اجلزية من مطلق الكافرين األعداء، فال تكو

 بل كان يفرتض بيان التفصيل.« لقيتم عدواً »وجدنا مثل هذا اللسان الشامل 

بعينها وردت عند الشيخ الطويس يف التهذيب، وفيها ترصيح هذه الرواية  والالفت أنّ 

، كام أهّنا «..حدى ثالثمن املرشكني فادعوهم إىل إ اً عدوّ  وإذا لقيتم»باملرشكني حيث قال: 

إذا لقيت »بعبارة: فقد وردت بنحو ما هو موجود يف التهذيب،  ةيّ موجودة يف املصادر السن

ًا يف تعميم اجلزية لغري أهل الكتاب، كام جاء يف صحيح ، مما جيعلها نّص «ك من املرشكنيعدوّ 

وإن كانت  ،، وسنن البيهقيوسنن الرتمذي، وسنن أيب داود، مسلم، وسنن ابن ماجة

احليّل العالمة  نّ أحتى ، إضافة اجلزيةسنن الرتمذي لكن من دون  الرواية موجودة أيضًا يف

ولعّل هذا كّله يقّوي نسخة الكايف التي  .غري شيعّية "عامية"هذه الرواية اعتربها ذكر عندما 

عبد الكريم زيدان هلذه وقد استند الدكتور  وصلت إىل الطويس دون نسخة الكايف التي بأيدينا.
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الرواية يف بعض مصادرها السنّية لتأكيد رأيه يف توسعة عقد الذّمة ليشمل مطلق غري املسلم ما 

 .عدا املرتدّ 

ة عىل تفسري والرواية يف طريقها الشيعي ساملة سندًا إال من مسعدة بن صدقة، إذ وثاقته مبنيّ 

ه د من أنّ طريق غريمها، كام ال سبيل للتأكّ   أّي وال سبيل لتوثيقه عرب، القمي وكامل الزيارة

، فلو روى عن الباقر لربام أمكن ×مسعدة بن زياد الثقة، لكونه هنا يروي عن الصادق

روايته عن  اكتشاف كونه ابن زياد، كام لو روى عن الكاظم لربام أمكن اعتباره ابن صدقة، لكنّ 

 ا الشيعي غري ثابتة.جيعل أمره غري واضح، فالرواية يف طريقه× الصادق

 فيمكن تصحيحها عىل ما هو األقرب. ،ينّ وأما يف طريقها الس

ة كام واحد عند السنّ  وإن كان هلا سند   ،ل وثوقًا ماولعّل ضّم الرواية الشيعية إىل السنية حيّص 

 ة.هلا سند واحد عند الشيعة، وإن ورد ذكرها يف بعض املصادر احلديثيّ 

 ..»أنه قال:  ـ ×احلسني بن عيلو ـ أ× عيلعن  ،م اإلسالمالرواية الرابعة: خرب دعائ

ته، وتعرض عليهم ختفر ذمّ  أن ]مل جيب[من املرشكني ملن جيب  فإذا آمن أحد من املسلمني أحداً 

 .«..وا إىل مأمنهم وقوتلواة، وإال ردّ ذمّ  سالم، فإن قبلوا أن يسلموا أو يكونوارشائط اإل

ة إن مل ة أن يصري املرشك أهل ذمّ ا افرتضت إمكانيّ هّن إ وداللة الرواية واضحة من حيث

للجزية عادًة  وحيث إّن الذمام باب  من قتله يف هذه احلال،  ه البدّ فتوى املشهور أنّ  سلم، مع أنّ ي  

 .فيمكن القول بثبوت إمكان اجلزية يف حّقهم

، علاًم أّنه منفردةً  افهي يف غاية اإلرسال، فال ي ستند إليه ،املشكلة يف سند الرواية إال أنّ 

 .سيأيت الكالم يف مدى ارتباط الذمام باجلزية

ه، عن جدّ  ،عن أبيهثني زيد بن عيل، قال: حدّ  ،زيداإلمام الرواية اْلامسة: ما جاء يف مسند 

 ا مرشكو العجممّ أسالم أو السيف، وال اإلإقبل من مرشكي العرب ي   ال»، قال: ×عن عيل

سلموا أو سألونا أن ي   نأن أبوا إف ،هل الكتاب من العرب والعجما أمّ أفتؤخذ منهم اجلزية، و
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 .«ة قبلنا منهم اجلزيةيكونوا من أهل الذمّ 

قتل املرشك إن مل  والرواية من حيث الداللة تقوم عىل التمييز بني العرب وغريهم، وأنّ 

ي العرب ه اختصاصه بمرشكبالعرب ومرشكيهم، وليس حكاًم عامًا، ولعلّ  خاّص  سلم حكم  ي  

 ًا ال مفعول له اليوم.ه حكاًم تارخييّ يصرّي 

حيتاج ـ أو املجموع الكبري ـ املعروف باملجموع من حيث السند، فمسند اإلمام زيد  وأما

وهو مروّي من قبل عمرو بن خالد الواسطي الذي  ،إلثبات صدور رواياته عن زيد إىل أسانيد

ثني عبد العزيز بن حدّ »صّدر به الكتاب هو:  ، والسند الذينقل الكيش توثيق ابن فضال له

سم عيل بن حممد النخعي اثنا أبو الققال: حدّ ، إسحاق بن جعفر بن اهليثم القايض البغدادي

ثني نرص بن مزاحم املنقري قال: حدّ  ،بن إبراهيم بن عبيد املحاريب ثنا سليامنحدّ  قال: ،الكويف

الواسطي رمحهم اهلل  ثني أبو خالدقال: حدّ  ،لتيميثني إبراهيم بن الزبرقان احدّ  قال: ،ارالعطّ 

أمري  ، عنه احلسني بن عيلعن جدّ ، عن أبيه عيل بن احلسني ،ثني زيد بن عيلقال: حدّ  ،تعاىل

 .«..قال املؤمنني عيل بن أيب طالب عليهم السالم

حم، ؛ وإال فهذا السند ضعيف ببعض املجاهيل مثل نرص بن مزاواألمر حيتاج ملزيد حتقيق

ق وإبراهيم بن الزبرقان املجهول احلال عند اإلمامّية، واملختلف يف أمره عند أهل السنّة بني موثِّ 

 .فومضعِّ 

عبدة األوثان عىل اجلزية، إال  ‘قال: صالح رسول اهلل الرواية السادسة: خرب الزهري،

 .من كان منهم من العرب، وقبل اجلزية من أهل البحرين وكانوا جموساً 

، وهو ‘ها ال تفيد أكثر من احلديث عن فعل النبّي ز بني العرب والعجم، لكنّ واية متيّ والر

مل يقبل اجلزية من مرشكي العرب ألسباب أو  النبّي  ، إذ لعّل كم رشعي كيّل ح عىل غري داّل 

بل مل نفهم من هم قد يفيد بعض الدالالت كذلك، « صالح»التعبري بـ كام أنّ  ،ةعناوين ثانويّ 
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فال يمكن االستناد إىل هذه الرواية هم النبّي عىل اجلزية من املرشكني غري العرب؟! الذين صاحل

، هذا فضاًل عن ضعفها السندي باإلرسال، حيث رواها الزهري لوحدها للخروج بحكم كيّل 

، ومراسيله مل ثتبت حجّيتها عىل ، والزهري من التابعني كام نعلم‘عن النبّي  مرسلةً 

 .الصحيح

ه، فالرواية تعارض بعض روايات املجموعة السابقة التي دّلت عىل أّن النبّي ورغم هذا كلّ 

ال يأخذ اجلزية إال من أهل الكتاب، ورفض أخذها من أهل مّكة هبذه احلّجة، وتّم تربير أمر 

جموس هجر بأّن هلم كتابًا، وهذا يناقض هذه احلقيقة التارخيّية التي تقوهلا هذه الرواية لو 

 صّحت.

يف اخلليطني، يكون  ‘قال: بعثني رسول اهلل السابعة: خرب العالء بن احلَّضمي، الرواية

 .رش، ومن املرشك اجلزيةأحدمها مسلم واآلخر مرشك أن آخذ من املسلم الع  

ة من املرشك، مما للعالء الذي أرسله بأخذ اجلزيّ  ‘فالرواية رصحية يف تكليف الرسول

 رشك وأهل الكتاب.يدّل عىل بطالن هذا التمييز بني امل

جزية،  ال يقبل من عريبّ ×: »عن أمري املؤمنني ،الرواية الثامنة: خرب دعائم اإلسالم اآلخر

 .«ادووإن مل يسلموا جوه

ة، وآنذاك اجلزية نزلت بعد فتح مكّ  وهي ضعيفة السند، نعم حاول بعضهم تفسريها بأنّ 

 .اجلزيةكان العرب قد دخلوا يف اإلسالم، هلذا مل توضع عليهم 

بل  ،فهي ال خترب« مل يقبل» وليس« قبلال ي  »صيغة الرواية  ألنّ  ؛ذا التفسري ضعيفلكّن هو

تقوم بإنشاء احلكم، ويشهد لذلك تعبري أهّنم لو مل يسلموا جوهدوا، فال معنى هلذا التعبري لو 

 هذا اللسان ال ينسجم مع هذا التفسري.كانت بصدد اإلخبار فقط، ف

، وهذا خالف كنجران ها نفي اجلزية عن العرب، بمن فيهم نصارى العربكام أّن تعبري

 سائر النصوص، ما مل نّدِع االنرصاف خلصوص املرشكني؛ لوضوح األمر يف أهل الكتاب.

أهل الكتاب ومجيع من  إنّ »قال:  ،×عن أيب جعفر د بن مسلم،حممّ الرواية التاسعة: خرب 
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املرشكون مثل مرشكي العرب وغريهم  افأمّ  ..ىل نكاحهامإذا أسلم أحد الزوجني فهام ع ،ةله ذمّ 

 .«ه..ة لوكذلك مجيع من ال ذمّ  ..فهم عىل نكاحهم إىل انقضاء العدة

، وحيث إّن مفهوم أهل «أهل الكتاب»فهذه الرواية جتعل من له ذّمة أوسع من عنوان 

ىل ما هو أوسع من عنوان الذّمة مالزم ملفهوم اجلزية، فهذا يعني أّن اجلزية يمكن أن تكون ع

 أهل الكتاب.

تضع من له ذّمة يب عمري عن بعض أصحابه، أولكّن هذه الرواية التي هي من مراسيل ابن 

يف مقابل مرشكي العرب وغريهم، وهذا معناه أّن مفهوم من له ذّمة ال يشمل مجيع غري 

مفهوم « الذّمة»وان املسلمني، وإن كان أوسع من دائرة أهل الكتاب، وهنا إذا فهمنا من عن

الذمّية بمعناه اخلاّص، فهي تدّل عىل أّن ثّمة طوائف يمكن أن يكون هلم الذمام ولو مل يكونوا 

من أهل الكتاب، ولعّلها ناظرة ملثل املجوس بناًء عىل الروايات التي ت لحقهم بأهل الكتاب 

اد أّنه ال جيوز إبرام عهود مع مطلق العهد، فيكون املر مفردة الذّمةإحلاقًا، وأّما إذا فهمنا من 

املرشكني ـ بعد نزول سورة التوبة ـ بينام جيوز مع غريهم من أهل الكتاب وغريهم، فال يكون 

 نظر الرواية لعقد الذّمة بمعناه اخلاّص، بل ملطلق املعاهدة.

زية بل لو سلمنا بذلك كّله، فإّن االستدالل بالرواية هنا مبنيٌّ عىل التالزم بني مفهوم اجل

 ومفهوم الذّمة، وسوف يأيت احلديث عن ذلك.

قال: بعث  ،عن أبيهخرب احلارث )بن كعب(/)قابوس بن املخارق(، الرواية العارشة: 

يسأله عن رجل مسلم فجر  ×فكتب إىل عيلّ  ،عىل مرص أمرياً  د بن أيب بكرحممّ × عيلّ 

من يعبد غري ذلك، وفيهم ر، وفيهم موعن زنادقة فيهم من يعبد الشمس والق ة،بامرأة نرصانيّ 

أن » ×فكتب إليه عيلّ  .وولداً  عن اإلسالم، وكتب يسأله من مكاتب مات وترك ماالً  مرتدّ 

النصارى يقضون فيها ما  ة، وادفع النرصانية إىلفيهم عىل املسلم الذي فجر بالنرصانيّ  أقم احلدّ 

ما  ]يعملون[ائرهم يعبدون ويرتك س عي اإلسالمقتل من كان يدّ وأمره يف الزنادقة أن ي   ،شاؤوا

 .«..شاؤوا
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فهذه الرواية تؤّكد عىل بقاء بعض من يعبد الشمس والقمر يف بالد مرص ما مل ينسبوا 

أنفسهم إىل اإلسالم، وحيث ال يكون ذلك إال بعقد الذّمة املتضّمن للجزية، لزم القول بعموم 

 ترشيع اجلزية لغري أهل الكتاب.

 فال نطيل. ،ّدم يف سابقهويناقش هذا احلديث بام تق

 إمكانات التوفيق بني النصوص املتعارضة يف اجلزية، حلول ومناقشات

واحدة  الوثوق بصدور أيّ  يلوقد تبنّي عدم إمكان حتص ،الروايات يف املقام هذا هو مهمّ 

 ومعه تقع املعارضة بني هذه الروايات والروايات التي ،، رغم متامية أغلبها داللةً عىل حدة منها

 :سبقتها، والبّد من حّل هذه املعارضة، وهناك صور للحّل 

مل روايات األخذ بروايات الطائفة األوىل ومحلها عىل مرشكي العرب، فيام حت   ل:األوّ  احلّل 

هذا اجلمع ما جاء يف بعض النصوص من متييز  وشاهد   جم.الطائفة الثانية عىل مرشكي الع

 لة نجمع بني الطائفة األوىل والثانية.فصِّ مرشكي العرب عن غريهم، وهبذه النصوص امل

 ة هذا اجلمع موقوفة عىل رشطني:وصّح 

مما يمكن االعتامد عليه رشعًا  ،أن تكون روايات التمييز بني العرب وغريهم ل:األوّ الْشط 

 ًا.وعقالئيّ 

فنحن يف ، ل هذا اجلمعحمّ تأن تكون الروايات األخرى مما يمكنه أن ي الثاين:الْشط 

ًا يف اجلمع العريف غفل عنه لتعارض من أصول الفقه نرشط رشطًا نراه رضوريّ مباحث ا

ا لو كانت الصيغة ل صيغة اجلمع، أمّ املعارضة مما من شأنه حتمّ  ان يكون طرفأالكثريون، وهو 

بعد فرض دّقة  اً هذا اجلمع ال يكون عرفيّ  فإنّ  ،لها أحد الطرفنية للجمع، ال يتحمّ ئيّ االنه

 .لالراوي يف النق

يت رواية عن اإلمام الصادق أومثال ذلك أن تأيت رواية عن الرسول وتأمر بقتل املرشك، ثم ت

له، التفصيل حينئذ بني مرشكي قريش وغريها مما من شأن الروايتني حتمّ  وتنهى عن قتله، فإنّ 

الطته أو خمبالنسبة إليه وكثرة  غلبتهمل ؛إىل مرشكي العرب إلمكان انرصاف حديث النبّي 

مرشكي العرب قد انقرضوا يف عرصه فيمكن أن  الصادق فإنّ حديث ا مّ أجهته معهم، موا

 يكون مقصوده غريهم.



  

للوالد االستبداد  للبنت االستبداد بالنكاح، وآخر يقول: إنّ  إنّ  :ا لو جاء حديث يقولأمّ 

لوالد ب، ففي البكر يشرتط رأي ايّ ثاجلمع بينهام بالتفصيل بني البكر وال بنكاح ابنته، فإنّ 

ن أفهل يمكن  ،ابطله اخلب يؤخذ برأهيا فقط.. هذا اجلمع ال يتحمّ والبنت معًا، ويف الثيّ 

ّيًا؟! حتى نجمع الروايتني عليه مجعًا عرف إرادة جدّية،ني تريد هذا املطلب تكون صيغة النّص 

 وأّي بيان فصيح هذا يكون يف اخلطابني معًا؟!

ريف، حتى ال تكون الفتوى غريبة عن متام مجع ع لسالمة أّي  إذن، هذا رشط رضوريٌّ 

 الروايات املتعارضة.

زت بني العرب الروايات التي ميّ  وعليه، فإذا حاولنا تطبيق هذين الرشطني نجد أنّ 

 زيد )الرواية اخلامسة(، وخرب الزهري ربوالعجم هي: خرب أيب بصري )الرواية الثانية(، وخ

والروايات األربع ضعيفة السند،  .(الثامنة ة)الرواية السادسة(، وخرب الدعائم )الرواي

والثانية ، بعدم صّحة طريق الطويس إىل الصفاروىل ضعيفة ، واألاألخريتان تعانيان إرساالً ف

 ًا للجمع.فال تصلح مستندًا رشعيّ فيها جماهيل، 

لو غضضنا الطرف عن املشكلة السابقة، ل سائر الروايات هلذا اجلمع، ا عىل صعيد حتمّ أمّ 

سيام رواية ابن عتبة اهلاشمي الصحيحة السند، الله،  ل بعضها عىل األقّل ظاهر عدم حتمّ فال

، وإن ورد فيها تعبري مرشكي ×يريده اإلمام القرآين نفسه إلثبات حكم   فإهنا تستند إىل النّص 

ما مل نقم بجعل بعض روايات املجموعة الثانية حمّل الشاهد مقّيدًا بنفسها للنّص العرب، 

ة عىل السيوف اخلمسة، فهي ترّصح بعدم التمييز بني وهكذا رواية حفص الدالّ ين، القرآ

يب أروايات الطائفة املعارضة؛ فخرب  مرشكي العرب والعجم و.. وهكذا احلال عىل خطّ 

فال وجه فيها إلغفال التفصيل  األحكام والتفصيل بينهاالبخرتي )الرواية األوىل( يف مقام بيان 

وامر الرسول ألمراء الرسايا ال أمسعدة بن صدقة الوارد يف ، وخرب والعجمبني مرشكي العرب 

عىل  كانت مع مرشكي العرب، والرواية تنّص  حروب النبّي  لفرض أنّ فيه، ر ذلك يمكن تصوّ 

 أخذ اجلزية منهم.

ز بني مرشكي العرب والعجم غري واضحة إطالقًا، ال يف ة التي متيّ النظريّ  فاإلنصاف أنّ 

 ة اجلمع.هد وال يف حدود إمكانيّ واالشحدود صّحة 

مل  ‘سرية املسلمني األوائل يف الغزوات واحلروب والفتوحات بعد النبّي  : إنّ قيلبل قد 



  

، ةضعف احتامل هذه النظريّ ينقل فيها التمييز بني مرشكي العرب ومرشكي العجم، مما ي  

 رًا.ا إالّ مؤّخ رشيعهتقد يكون لعدم  العرباجلزية من مرشكي  وعدم أخذ النبّي 

ة معروف يف أوساط أهل السنّ  ة التمييز يف باب اجلزية بني العرب والعجم قول  ل نظريّ صوأ

يب بصري مصادر احلديث اإلمامي سوى رواية أعي، وليس عىل مستوى يأكثر من الوسط الش

 ية.فات السنّ فقط، عىل خالف املصنّ 

؛ ألّنه مل صحيحبني العرب والعجم  ة التمييزوعليه، ال هذا اجلمع صحيح، وال أصل نظريّ 

 .يقم عليه دليل موثوق

الرواية الصحيحة يف املقام والتي تعّمم  د اخلوئي، وحاصله إنّ ما ذكره السيّ  احلّل الثاين:

اجلزية ألهل الكتاب وغريهم، هي معتربة مسعدة بن صدقة، وهي تعارض عموم اآليات 

ه هلل من وراء القتال، ها داللة عىل إرادة جعل الدين كلّ ة اآلمرة بالقتال مطلقًا أو التي فيالقرآنيّ 

 .ة املشهورةفنجمع بتقييد إطالق خرب مسعدة بأهل الكتاب، وهبذا تثبت النظريّ 

 وُيالحظ عىل هذا اجلمع والتوفيق:

ال منافاة بني خرب مسعدة وبني مطلقات اجلهاد، طبقًا ملا طرحناه يف مباحث اجلهاد الً: أوّ 

عىل ترشيع اجلهاد  اآليات القرآنية ال تدّل  ، فقد قلنا هناك: إنّ وأصالة املساملة واحلرابة االبتدائي

سعدة مدفاعي، وعليه ال منافاة بني خرب  سلم الناس، بل اجلهاد فقط جهاد  مطلقًا كي ي  

 ثان عن جهاد دفاعي.الطرفني يتحدّ  ألنّ  ؛واآليات

ـ عىل اآليات بعض إطالق  كام أنّ  ،ريهمل الكتاب وغهأل إطالق اخلرب شامل   نّ إ ثانيًا:

شامل ألهل الكتاب وغريهم، وعليه فلامذا جرى اجلمع بني الطرفني بالتمييز بني أهل األقّل ـ 

ام املفرتض أن ة اجلمع، إنّ د اخلوئي ليست هي آليّ الكتاب وغريهم، فاآليات التي ذكرها السيّ 

ثم جيعل  ،بني آية اجلزية وعمومات اجلهاديقع عليها اجلمع، فاملفرتض أن جيمع السيد اخلوئي 

 ظاهر كالمه ليس كذلك. مع أنّ  ،طالق خرب مسعدةدة إلة مقيِّ هذه النتيجة القرآنيّ 

ه إذا أخذنا بصيغته املشهورة يف ذلك أنّ  ؛ل هذا اجلمعخرب مسعدة قد ال يتحمّ  إنّ  ثالثًا:

 أخذ اجلزية من املرشكني كام ًا يفكان نّص واملذكورة يف هتذيب الطويس أيضًا، ي الوسط السنّ 
                                              

 .87( كالنرتي، اجلزية وأحكامها يف الفقه اإلسالمي: 1)

 .392ـ  391: 1( انظر: اخلوئي، منهاج الصاحلني 2)



  

إذ محله كذلك خمالف لرصحيه، وليس هذا مجعًا عرفيًا،  ؟!م، فكيف نحمله عىل أهل الكتابتقدّ 

ا ال نجد أهّن يف غري هتذيب الطويس، فسللحديث الواردة ة وأما إذا أخذنا بالصيغة الشيعيّ 

ل ذلك مع أمراء الرسايا ال ه كان يفعوأنّ  ‘ة النبّي ث عن سنّ تحدّ تالرواية إذ  ؛ل ذلكتتحمّ 

كانت  ‘حروب النبّي  نّ أة، ونحن نعرف معىل التكرار واملداو واحدة، مما يدّل  ةً ه فعله مرّ أنّ 

إال فيلزم محلها عىل الفرد القليل، ة ال مع أهل الكتاب، ة العربيّ ريف أغلبها مع املرشكني يف اجلزي

عة حتى لو رّش تومها مركوزًا يف وعي املاآلية نزلت قبل هذه الوصايا فيكون مفه إذا قيل: إنّ 

 ليهم بقرينة ذكر اجلزية.إأطلق انرصف 

فيها دعوة  ألنّ  ؛ةهذه كانت قبل فتح مكّ  ‘ترشيعات النبّي  نّ أد بل هذه الرواية تؤكّ 

ها دار ة العربية كلّ رة، إذ بعدها صارت اجلزيللهجرة، والدعوة للهجرة كانت قبل فتح مكّ 

وال إشارة فيها إىل ذلك  ،هل الكتابأرواية عىل مقاتلة خصوص هجرة، فكيف حتمل هذه ال

 وال تفصيل.

خالفًا للسيد اخلوئي الذي  ،مضافًا إىل عدم كون خرب مسعدة خربًا صحيحًا سنداً  ،ههذا كلّ 

، وقد ناقشنا يف هذين الرأيني يف علم الرجال ه عىل كامل الزيارة ورجال القميبنى توثيق

 .واجلرح والتعديل

عراض املشهور عن العمل بروايات إلاألخذ بروايات الطائفة األوىل؛  ّل الثالث:احل

 .يف نفسها ةيّ جالطائفة الثانية، فتسقط عن احل

إعراض املشهور  وهذا الكالم قد يكون صحيحًا يف اجلملة عىل مستوى الصغرى، إال أنّ 

ًا أن يكون لرتجيح الروايات يّ ه كان لتضعيف رواية مسعدة، بل نحتمل فيه قورز فيه أنّ هنا ال حي  

سقط اخلرب عن األوىل لكثرهتا، وربام موافقتها للكتاب بنظرهم، فهذا النوع من اإلعراض ال ي  

وأّما ترجيح ، اآلحاد من علم أصول الفقه ة السنّة وأخبارة، كام قررناه يف مباحث حجيّ احلجيّ 

د فرض حجّية الطرفني يف نفسها، اخلرب بعمل املشهور بوصفه مرّجحًا يف باب التعارض، بع

فهو ممّا ال وجه له يف الرتجيحات هناك، بل هو مربوط هناك بالشهرة الروائّية، مقابل الشاّذ 

 ط الضوء عىل موقف املشهور هنا.وسيأيت ما يسلّ النادر، 
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مع اجل األخذ بروايات الطائفة األوىل دون الثانية ملوافقتها للقرآن الكريم؛ فإنّ  احلّل الرابع:

بني عمومات اجلهاد وآية اجلزية يوصلنا إىل التمييز بني أهل الكتاب وغريهم، فتكون روايات 

 ة املشهور.طرح، وتتّم بذلك نظريّ والثانية خمالفة فت   ،الطائفة األوىل موافقة للكتاب

هاد اآليات القرآنية ال داللة فيها عىل وجوب اجل د، لوال أننا بّينا سابقًا أنّ وهذا اجلمع جيّ 

اجلهاد االبتدائي غري ثابت يف الفقه اإلسالمي، فال داللة يف  ، وأنّ الطرف اآلخر حتى إسالم

 ة من هذا النوع حتى يعمل هبا.جمموع نصوص الكتاب عىل نظريّ 

ل الكتاب وغريهم يف أمر اجلزية، بقطع هز ـ قرآنيًا ـ بني أد كونه يميّ نعم، هذا اجلمع جيّ 

 .لقتل املرشكفيه  شارة واضحةً  خرب اهلاشمي ال إًا، ولعّل النظر عن حكم املرشك قرآنيّ 

وعليه فلو بنينا هذا اجلمع عىل فكرة اجلهاد االبتدائي، فمالحظتنا عليه أّنه مجع باطل املبنى، 

وأّما إذا قلنا بأّن قتال املرشك وأهل الكتاب دفاعّيًا قد حكمت املجموعة األوىل فيه باستمرار 

حتى القتل أو اإلسالم، يف حني قّررت الرشيعة يف أهل الكتاب املعتدين قتال املعتدي املرشك 

مع رصف النظر عن إيقافهم ، عدم انتهاء احلرب معهم إال بالقتل أو اإلسالم أو اجلزية

العدوان يف الطرفني، ففي هذه احلال ستكون آلية هذا اجلمع صحيحة يف اجلملة؛ ألّن 

انية، واملفروض أّن النّص القرآين منسجم مع املجموعة املجموعة األوىل تشري لذلك بعكس الث

 األوىل حسب الفرض.

قناه، فيام نصوص الطائفة الثانية كّلها ضعيفة السند كام حقّ  أن يقال بأنّ  اْلامس: احلّل 

ة السند، وهي خرب عبد الكريم بن عتبة اهلاشمي، فال نصوص الطائفة األوىل فيها رواية تامّ 

كام جاء يف خرب  ،ارض، فيؤخذ بروايات الطائفة األوىل وتكون مفرّسًة لآليةتصل النوبة إىل التع

 ة املشهورة.ابن عتبة اهلاشمي نفسه، فتثبت النظريّ 

لوال تصحيح الكثريين خلرب ة خرب الثقة، وهذا الكالم تام ال غبار عليه بناًء عىل حجيّ 

الوثوق  ألنّ  ؛فاألمر مشكلة اخلرب املوثوق بصدوره ا بناًء عىل حجيّ أمّ مسعدة بن صدقة، 

مثل خرب مسعدة  ،بصدور هذه الرواية التاّمة السند غري حاصل من ناحية وجود املعارض هلا

مما يفسح املجال الحتامل  ،يف مصادر الطرفني، وكذلك من ناحية طوهلا بن صدقة املروّي 

إذ بذلك تعارض وس إحيائها بعدم أخذ اجلزية من املج السهو أو االشتباه، وأيضًا من ناحية

 بعض الروايات الداّلة عىل أخذ اجلزية منهم، ومنها روايات موجودة يف الطائفة األوىل نفسها.



  

بمعنى ال حيصل اطمئنان بصدورها، فيصعب  ،فهذا كّله ال جيعلنا نثق بصدور هذه الرواية

 العمل هبا.

 ذلك: عّززبل قد ي

ليهود ـ حيث مل خيرّيهم بني اإلسالم يف غزوة بني املصطلق ـ وهم من ا ‘بسرية النبي أ ـ

وإن أمكن اجلواب ، ه مذهب املشهور، كام يقول العالمة شمس الديننّ أواجلزية والقتل مع 

 ه ربام مل يكن ترشيع اجلزية نازالً حينها، بل هذا هو املعروف.بأنّ 

إلسالم والقتل، النبّي حينام انترص عىل املرشكني يف بدر وحنني و.. مل خيرّيهم بني ا إنّ  ب ـ

 .طلق بعضهم وفدا ببعضأبل 

بعد فتحه مّكة مل يقتل املرشكني فيها أو خيرّيهم بني اإلسالم والقتل، بل  ّن النبّي إ ج ـ

وإن أمكن تفسري ذلك بالقانون  ؟اعتربهم طلقاء، فلو كان احلكم فيهم ذلك فلامذا أطلقهم

، وداللته هنا صامتة، فيمكن احتامل حكومّيته، قصاه فعأالوالئي الذي سنّه النبّي ملصالح، إذ  ل 

 بل هو قريب.

برصف  ،ة الصحيحةة املشهور هي النظريّ نظريّ  ة خرب الثقة فإنّ واملتحّصل أّنه بناًء عىل حجيّ 

بصدوره،  ة اخلرب املطمأنّ ة حجيّ ا بناًء عىل نظريّ مّ أوالنظر عن موضوع إبراهيم بن هاشم، 

، وأّما ما ه الروايات من الطائفتني فيام تعارضتا فيه عىل األقّل ف يف األخذ هبذفينبغي التوقّ 

، وأّما ما يوافق لقرآنلاتفقتا عليه من أخذ اجلزية من أهل الكتاب فيؤخذ به، وهو موافق 

 .القرآن يف املجموعة األوىل فنأخذ به بقدر ما هو موجود يف القرآن نفسه

ن يف هذا املوضوع، وعدم تقديم الروايات أيَّ وِبذا تكون النتيجة هي العودة ملرجعيّة القرآ

 إضافة موثوقة مطمأّن بصدورها زيادة عىل ما يف املعطى القرآين.

 ج ـ اإلمجاع والتوافق بني فقهاء املسلمني

عىل التمييز يف أهداف احلرب بني املرشك  ،بل اإلمجاع ،التمّسك بالشهرة الدليل الثالث:
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ثاين دون األّول، وهبذا يثبت اختصاصها بأهل الكتاب. فتؤخذ اجلزية من الوأهل الكتاب، 

 ة بل الشهرة الفتوائية كذلك.واإلمجاع حجّ 

 :وأخرى عىل صعيد الفقه اإلمامي ،تارًة يراد النظر إليه عىل الصعيد اإلسالمي ،وهذا الدليل

 فال يوجد إمجاع وال شهرة، فقد ذكر السمرقندي يف حتفة ،ا عىل الصعيد اإلسالميأ ـ أمّ 

ار، م يرون جواز أخذ اجلزية من مطلق الكفّ وأهّن  ،مذهب األحنافـ أيضًا ذكر وغريه ـ اء هالفق

مذهب مالك واألوزاعي أخذ  بل ذكر القرطبي وغريه أنّ ، إال مرشكي العرب املرتدين

نعم املنقول يف مذهب الشافعي واحلنابلة عدم أخذها إال من ، اجلزية من اجلميع إال املرتدّ 

ويقول  .جوس وأهل الكتاب، وإن كانت هناك رواية عن أمحد بن حنبل توافق نظر األحنافامل

 .«حال عند الدعاء إليها واإلجابة هبا ويف كّل  ،ةأمّ  الصحيح قبوهلا من كّل »ابن العريب: 

هذا فضاًل عن انقسام آخر  ،ية منقسمة انقسامًا واضحًا يف حكم املسألةإذن، فاملذاهب السنّ 

 ة.ة عامّ فال إمجاع وال شهرة إسالميّ وضوع التفصيل بني مرشكي العرب والعجم كام تقّدم، يف م

ًا، فالظاهر أّن احلكم مشهور جدًا، بل يكاد يكون إمجاعيّ  ب ـ وأما عىل الصعيد اإلمامي،

إذا صالح »: اخلالفكتاب يف حيث قال  وإن الح خالفه من بعض كلامت الشيخ الطويس

 هم فيها، ويرضب عىل أرضهم خراجاً ويقرّ  ملرشكني عىل أن يفتحوا األرضمن ا اإلمام قوماً 

عىل حسب ما يعمله من املصلحة، ويكون جزية، فإذا أسلموا  عن اجلزية، كان ذلك جائزاً  بدالً 

ذلك  د ذلك بأن قال: إذا علم أنّ ه قيّ إال أنّ  ،سقط. وبه قال الشافعي من مسلم   أو باعوا األرض

دليلنا:  وقال أبو حنيفة: ال يسقط ذلك باإلسالم.. سنة يف كّل  بالغ ديناراً  كّل  بام خيتّص يء يف

 .قةـ متحقّ  فصغرى الشهرة ـ عىل األقّل ، «إمجاع الفرقة وأخبارهم

ة نتيجة وجود اآليات إذ مها واضحا املدركيّ  ؛ة هذا اإلمجاع أو الشهرةالكالم يف حجيّ  إال أنّ 
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فاألصّح عدم االستناد إىل  ؟!×شفًا عن قول املعصومفكيف يكون إمجاعًا كا ،والروايات

 هذا اإلمجاع.

هذا، وقد اعترب الشيخ شمس الدين أّن هناك فتاوى للفقهاء َّترق قانون قتل غْي أهل 

 :، وهية واجلزية منهم، حسب رأيهالكتاب وعدم قبول الذمّ 

يكونوا من أهل  ه يف مسألة األرسى، حيث حكموا بعدم جواز قتلهم حتى لو ملوما ذكر ـ 1

هم رييختالكتاب، كام ذهب إىل ذلك العالمة يف التحرير والشهيد الثاين يف الروضة واملسالك، و

 داء واالسرتقاق.فبني املّن وال

قساط من الغنيمة، فهذا ال يتصّور املرشكني يف احلرب وأن تفرز هلم أمسألة االستعانة ب ـ 2

 والقتل. يف إطار احلكم بتخيري الكافر بني اإلسالم

ل، وهو ختصيص بموارد نموذج األوّ أّن هذه الفتاوى ختّصص القاعدة يف األ لكّن الصحيح

احلكم بقتل املرشك أو إسالمه ليس حكاًم  نموذج الثاين فإننا نقول: إنّ حمدودة، أما يف األ

 ًا بحيث جيوز أو جيب تطبيقه دومًا، بل أمره ـ كأمر اجلهاد ـ راجع إىل نظر الدولةفوضويّ 

ه مرشوط بالقدرة، ولعّل املسلمني حيتاجون ملعونة ، كام أنّ يف حمّلهة كام حتّدثنا عن ذلك اإلسالميّ 

م استعانوا به الكافر املرشك فيتعاونون معه، وال حياربونه لعدم قدرهتم عىل حربه، والدليل أهّن 

ل هذه احلال أخرى، فهم يف موضع حاجته، فتوازن املصالح واملفاسد قد يفيض إىل مث يف حرب  

 دون أن يعني ذلك خرقًا أو ختصيصًا للحكم املشهور بني الفقهاء.

 نتيجة البحث يف مساحة اجلزية

بعد العجز عن التوّصل إىل يشء موثوق به يف وهبذا نبقى مع اآلية الكريمة ـ آية اجلزية ـ 

اّصة بأهل ، وقد قلنا بأّن آية اجلزية خخيتلف عنها ويضيف النصوص احلديثّية يف مسألتنا

فام تفيده األحاديث موافقًا هلذه النتيجة نأخذ به، وما خيالفها  الكتاب بل بعضهم، ومن ثمّ 

 .نرتكه

تْشيع القرآن اجلزيَة من أهل الكتاب بنحو كونه قانوناً يف التعامل معهم، أّنه  لكن هل يعني

الكتاب عىل قانون  قرآين يمنع إَّناء احلرب أو بناء العالقة مع غْي أهلأو موقف يوجد نّص 

 ؟ه املصالح العلياتاجلزية لو رأى حاكم املسلمني ذلك واقتض



  

 هذا تابع للموقف من فهم نصوص القرآن املتعّلقة بمحاربة غْي أهل الكتاب:قد يقال بأّن 

فإذا فهمناها وفقًا للنظرّية السائدة يف اجلهاد االبتدائي، فسوف تكون هذه النصوص  أ ـ

يّة أخذ اجلزية إال بنحو العنوان الثانوي الطارئ؛ ألّن املفروض أهّنا تقّرر دلياًل عىل عدم رشع

قتلوا، فكيف جيوز هلم ترك  للمسلمني وظيفة القتال مع غري أهل الكتاب حتى ي سلموا أو ي 

 وظيفتهم هذه بأخذ اجلزّية مع عدم حتّقق الغاية منها؟!

فليس بأيدينا ي وإنكار رشعّية االبتدائي، وأّما إذا فهمناها وفقًا لنظرّية اجلهاد الدفاع ب ـ

، وهبذا مستقّلةً  نّص قرآين يمنع ذلك، واملفروض أّن النصوص احلديثيّة يصعب االعتامد عليها

تكون النتيجة: إّن قواعد احلرب مع أهل الكتاب تفرض موضوع اجلزية، بينام قواعد احلرب 

املسلمون مصلحًة يف فرض اجلزية، مع غريهم ليس فيها فرض من هذا القبيل، لكن إذا رأى 

؛ انطالقًا ممّا توّصلنا إليه يف بحث مبدأ احلرابة، من أّن اجلهاد فليس هناك مانع من ذلك

 .االبتدائي الذي ال ينتهي سوى باإلسالم أو القتل يف غري أهل الكتاب مل يثبت

لكتاب ري أهل اأمرت يف غإذا قلنا بأهّنا ّن النصوص القرآنية بأ صّح هو القوللكّن األ

و يسلموا، فهذا يعني أهّنا ال تقبل أخذ اجلزية منهم، فبعد عدواهنم يلزم بقتاهلم حتى يموتوا أ

احلرب مع املسلمني، فال جيوز حلاكم بسني مقاتلتهم حتى حتقيق هذين اهلدفني ما داموا متلبّ 

قرآن يف كيفّية إهناء ؛ ألّن هذا خمالف لتوجيه الاملسلمني إيقاف احلرب معهم وأخذ اجلزية منهم

 احلرب معهم دون عنوان ثانوي طارئ.

 ـ شبكة العالقة بني اجلزية واجلهاد ـ  

ة الربط ية األساسّية هنا تقوم بعمليّ فاآلترتبط قضّية اجلزية ارتباطًا وثيقًا بموضوع اجلهاد؛ 

تي نؤمن هبا يف وهذا يعني أّن النظرّية الهذه، لتجعل هناية احلرب والقتال عرب فرض اجلزية، 

ويف  اجلهاد وهوّيته ومقصده يف اإلسالم تؤثر تأثريًا كبريًا عىل فهم السياق املحيط بنظام اجلزية،

 ضوء ذلك لدينا فهامن لفكرة اجلزية:

 الفهم األّول: وهو الفهم الذي خيرج من رحم عقيدة اجلهاد االبتدائي وأصالة احلرابة،

الشكل اآليت: إّن اهلل فرض علينا مقاتلة أهل الكتاب، متامًا ووفقًا هلذا الفهم يصبح املوقف عىل 

كام فرض علينا مقاتلة غريهم، سواء اعتدوا علينا أم مل يعتدوا علينا، فإذا قاتلنا أهل الكتاب 



  

واحلال هذه، لزم االستمرار يف احلرب إىل ي سلموا أو يقتلوا أو يدفعوا اجلزية صاغرين. وهذا 

 اجلزية وسياقاهتا احلاّفة.هو الفهم السائد لفكرة 

الفهم الثاين: وهو الفهم الذي يولد من رحم إنكار اجلهاد االبتدائي وتأصيل اجلهاد 

ويف هذه احلال فإّنه من املنطقي بشكل تلقائي أن يكون ترشيع اجلزية خاّصًا بحال  الدفاعي،

كون الغاية هنا  ؛ لعدم إحرازال أّن احلرب جاءت ألجل حتصيل اجلزية ـ حماربة أهل الكتاب

وهي ـ  لقتالل)اجلزية( هي املقصد بحيث يكون القتال وسيلتها، بل األظهر كوهنا هي هناية 

املحاربة املفروض سلفًا أهّنا انطلقت من عدواهنم عىل املسلمني أو تآمرهم عليهم، وهبذا ت صبح 

ما داموا  حماربتهمالصورة عىل الشكل اآليت: إذا اعتدى أهل الكتاب عليكم أو تآمروا، لزمكم 

إال بإسالمهم أو ـ ما دمتم قادرين ـ ، وال تنهوا احلرب  معهم حياربونكم ويعتدون عليكم

قتلهم أو فرض اجلزية عليهم املتضّمن تلقائيًّا هلزيمتهم أو دحرهم، وهبذا تكون اجلزية رّد فعل 

 عىل سلوك  غري مرّبر من قبل الطرف اآلخر.

د يف اإلسالم دفاعيٌّ وليس ابتدائّيًا، كان من املنطقي أن نخرج هبذه وحيث إّننا قلنا بأّن اجلها

ولعّل هذا ما يفرّس احلكم املعروف يف الفقه اإلسالمي من عدم أخذ اجلزية هنا، الثانية النتيجة 

يف احلرب حتى جيازوا ـ نوعًا ـ ركون من النساء والصبيان واملجانني وأمثاهلم، كوهنم ال يشا

 قال:، فقد ورد يف خرب حفص بن غياث، تأييداً  ذلك ساعد عىليبعض األخبار بدفعها، ولعّل 

ورفعت  وسألته عن النساء كيف سقطت اجلزية عنهنّ  ..عن مدينة ×سألت أبا عبد اهلل

 ،يقاتلوا هنى عن قتال النساء والولدان يف دار احلرب إال أن ‘رسول اهلل ألنّ »فقال:  ؟عنهنّ 

يف دار احلرب كان   هنى عن قتلهنّ فلاّم ، ما أمكنك ومل ختف خلالً  فأمسك عنها فإن قاتلت أيضاً 

رفعت  ،مل يمكن قتلها فلام ،ي اجلزية مل يمكن قتلهاولو امتنعت أن تؤدّ  ،يف دار اإلسالم أوىل

 ؛ت دماؤهم وقتلهموحلّ  وا اجلزية كانوا ناقضني للعهدولو امتنع الرجال أن يؤدّ  ،اجلزية عنها

ة واألعمى والشيخ الفاين الذمّ  وكذلك املقعد من أهل ،ح يف دار الرشكقتل الرجال مبا ألنّ 

 .«عنهم اجلزية فمن أجل ذلك رفعت ،واملرأة والولدان يف أرض احلرب

، كام ة ملفهوم اجلزاء عىل فعل ربام يكون هو العدوانشارن اإلقد يتضمّ  «اجلزية»تعبري إّن بل 
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 قلنا سابقًا يف البحث اللغوي.

ة بمن نقض العهود من الكافرين، ال مطلق اجلزية خاّص  ذكر ابن قرناس أنّ هذا، وقد 

إال ما  ه ال دليل عىل هذه الصيغة وال شاهد هلاأنّ  إال ،الكافر وال مطلق املعتدي واملحارب

يمكن فرضه من كون آية اجلزية قد جاءت يف سورة التوبة، وهي السورة التي كان مطلعها ـ 

 اضحًا يف القوم الذين ينقضون العهود واملواثيق دومًا.وغري موضع  منها ـ و

اجلزية تؤخذ يف اجلهاد الدفاعي من أهل الكتاب، وأما أخذها  أنّ  خرج ِبانوالنتيجة التي 

األمر الذي يعني يف غري أهل الكتاب إذا كانوا معتدين هو عليه،  اً دليل حمرز من غريهم فال

يسلموا، أو يعرضوا عن العدوان ويكّفوا ويعلنوا التخيّل استمرار احلرب معهم إىل أن يقتلوا أو 

ي فرض عىل  اً إخضاعيّ  اً اجلزية نظاموهبذا تكون ، عن مواجهة املسلمني فيأمن املسلمون رّشهم

البلدان املعتدية عىل املسلمني جزاًء هلا عام اقرتفته وقلعًا لظاهرة اعتدائها عىل املسلمني، وال 

 أوسع من هذه الدائرة. دليل يثبت نظام اجلزية يف

هذه النتيجة تواجه سؤاالً أساسّيًا، وهو تكييف العالقة بني آية اجلزية والنصوص  لكنّ 

القرآنية التي تدّل عىل أّن الطرف اآلخر لو توّقف عن االعتداء، لزم كّف اليد عنه، وأّن اَّلل مل 

ن مبدأ احلرابة واجلهاد ، كام تقّدم بحث هذه اآليات يف احلديث عجيعل لنا عليه أّي سلطان

االبتدائي، وذلك أّن آية اجلزية تعلن ـ بحسب إطالقها ـ رضورة االستمرار يف القتال حتى 

حتقيق الغاية، وهي أخذ اجلزية، بينام تلك النصوص تفرض توّقف القتال عند توّقف العدوان 

مرين؟ وهل وكّف الطرف اآلخر وانتهائه عن التآمر ونحو ذلك، فكيف نجمع بني هذين األ

ي عقل أّن حال أهل الكتاب أسوأ من حال املرشكني يف أّن املرشك لو توقف ت رك، بينام أهل 

 الكتاب يستمّر القتال معهم حتى فرض اجلزية؟!

إّنه ال تنايف بني النصوص هنا؛ ألّن مقتىض أدّلة رفع اليد عنهم لو ختّلوا عن  واجلواب:

حلال، فيفهم من نصوص اجلزية أهّنا تفرض اجلزية هنايًة عدواهنم تفيد رفع اليد عنهم يف هذه ا

للحرب معهم عىل تقدير عدم ختّليهم عن العدوان، وبعبارة  أخرى: إّن نصوص رفع السلطنة 

تقّيد إطالق آية اجلزية كام تقيّد إطالق سائر اآليات لو كان منعقدًا، فتصبح اجلزية رضيبة 
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، ويكون ذلك جزاًء عىل «الصاحلني منهم الفاسقني من أهل الكتاب، دون»تفرض عىل 

، وهذا بخالف غري أهل عدواهنم، وعدم كّف يدهم عن املسلمني حتى اللحظة األخرية

 .الكتاب فإهّنم إذا مل ينتهوا فإّن احلرب معهم ال تنتهي سوى بقتل رجاهلم أو بإسالمهم

ك املرشكني املعتدين عىل نعم، إذا قيل بأّن هذا احلكم املتعّلق بغري أهل الكتاب خاّص بأولئ

أصل وجود اإلسالم أو اجلامعة املسلمة؛ ألّن هذا هو السياق التارخيي للحروب النبوّية التي 

نزلت فيها النصوص القرآنّية، أو بأولئك الذين ال يمكن الوثوق بمهادنات أو مواثيق معهم؛ 

دفاع حتى حتقيق لكثرة نقضهم، كان هذا احلكم أضيق يف هذه احلال، ففي غريهم جيب ال

 قتلوا.سلموا أو ي  ولو مل ي   األمن اإلسالمي ورفع العدوان،

 الصلة بني اجلزية والذمامـ  ـ  

يرتّتب عىل النتيجة التي توّصلنا إليها أّنه لو حتّول بلد  غري مسلم إىل بلد  مسلم عرب دخول 

دون أن ن بلدان رشق آسيا، يف العديد متارخيّيًا كام حصل يف اإلسالم، اختيارًا أغلبّية أهله 

فإّن النّص مني، لاركون يف العدوان عىل املسقد شاركوا أو يش)األقلّية اجلديدة( ة يكون البقيّ 

 .القرآين ال يشمل هذه احلال، فال معنى لفرض اجلزية عىل هؤالء

بة بناء عىل رغ ،باالستيطان يف بالد املسلمنيـ فردًا أو مجاعة ـ وهكذا لو قام غري املسلم 

غري  مواما دا م باإلقامة الدائمة وجتنيسهمسامح هلالفإّن الدولة اإلسالمّية يمكنها  ،شخصّية

 ، إذا رأت مصلحًة يف ذلك، وهنا أيضًا ال وجود ملفهوم اجلزية.ينتآمردين أو ممعت

ومل يعد قانون اجلزية جزءًا من  عرب هذه الطريقة يف الفهم َيصل التفكيك بني اجلزية والذّمة،

، بل قانون اجلزية خاّص نيبحيث ال ينفّك عنه كام هو مشهور فقهاء املسلم الذّمةظام ن

ة اإلسالميّة، ال ال فإّن االنتامء جلغرافيا البالد املسلمة، واحلصول عىل اجلنسيّ إبحاالت معيّنة، و

اف غري صنأعىل تقدير عدم اإلسالم، بال فرق  بني  ـ املتضّمنة للجزية والصغارـ يساوي الذمّية 

 هل الكتاب أو املرشكني أو امللحدين، ما داموا غري معتدين أو حماربني.أسلمني من امل

 ؛ وذلك عىل صعيدين:وهذه النتيجة بالغة األمهّية

إهّنا تفصل عقد الذّمة مع أهل الكتاب عن فكرة اجلزية، وحترص اجلزية بنوع  الصعيد األّول:

وآية  .بالقّوة م بإخضاعهمهنتهت العالقة معهل الكتاب سبق هلم االعتداء واأخاّص من 



  

 اجلزية ليس فيها حديث عن نظام باسم الذّمة، بل فيها حديث عن القتال واجلزية فقط.

إهّنا عندما تفصل عقد الذّمة عن اجلزية، ويف الوقت عينه ال نقول باجلهاد  الصعيد الثاين:

ـ حتى لو كان مرشكًا ـ سلم غري املّن أوهي  ،فإّن النتيجة سوف تفرض نفسها هنا ،االبتدائي

رصت بأهل الكتاب مل ن يصبح مواطنًا يف الدولة اإلسالمّية؛ ألّن فكرة اجلزية التي ح  أيمكنه 

، ومن ثم يمكن لغري املسلم من غري أهل الكتاب أن بمعناها املطلق لفكرة الذمّية تعد مساويةً 

مام  ملا يراه إطبقاً  ،ة عقد مواطنة وجنسّيةسالميّ يكون ذمّيًا، بمعنى تصبح بينه وبني الدولة اإل

 .متاماً  ًا خارج نطاق مفهوم اجلزية والصغاراملسلمني، وعىل هذا األساس يكون ذميّ 

لتي توّصلنا إليها من تركيب معطيات بحثنا يف مبدأ الصلح واملساملة من وهذه النتيجة ا

عن سبب خطأ الفقه  جهة ومبدأ اجلزية والذمام من جهة ثانية، تكشف ـ لو صّحت ـ

 ، واعتباره من أصول رشوط الذّمة قبول  اإلسالمّي بمدارس عديدة فيه يف موضوع بحثنا

؛ فإّن تركيب اجلهاد االبتدائي مع فكرة اجلزية، أّدى لوالدة مفهوم حرص املواط نة اجلزية

هم النصوص بالكتايب الذي مل يعد يمكن تصّور مواطنّيته بعيدًا عن اجلزية، بينام لو أعدنا ف

القرآنيّة، واستبعدنا بعض النصوص احلديثّية التي تعاين من ضعف مصادر أو إسناد أو من 

 تعارض وهتافت، وأخذنا بالنصوص احلديثية املتوافقة مع النتائج القرآنّية، لتغرّي املشهد متامًا.

القرآين أو  هذه النقطة تفتح عىل رضورة التأّمل يف ما هي املرجعّية لنا هنا؟ هل هي النّص 

، وكثري من سياقاهتا ليس لدينا علم به ومل التجربة التارخيية للنبّي التي هلا ظروفها وسياقاهتا

، فضالً عن سياقات التجربة ما بعد النبوّية وموقف أهل البيت ينقل لنا بطريق موثوق قاطع

يف تعارض وهتافت  ؟ أو النصوص احلديثّية التي رأينا أهّنا عندما حتّدثت عن اجلزية وقعتمنها

 ربام ساهم يف وقوع فقهاء املسلمني يف االختالف أيضًا.

ليس يف اجلزية عىل مستوى النّص القرآين أّي إشارة لكون الذين يدفعون عىل خّط آخر، 

فلو فرض أّن املسلمني حاربوا أهل  اجلزية من سّكان البالد املسلمة املقيمني فيها إقامًة دائمة،

املسلمني دخول بالدهم، ربام لعدم مقدرته عىل ذلك،  مام  إهزموهم ومل ير  الكتاب املعتدين و

أمكنه ـ لو استطاع ـ فرض اجلزية عليهم، متامًا كام هي تعويضات احلروب التي تفرض بعد 

 .اخلارس، عقوبًة هلم عىل عدواهنماملهزوم وانتهاء احلرب عىل 

ّية وما بعدها أو أّن نصوص اجلزية يف السنّة وأّما أّن هذا مل حيدث عرب التاريخ والتجربة النبو



  

الرشيفة ليس فيها إشارة هلذا األمر فال يرّض؛ فإّن غاية ما يفيد أّن حاالت فرض اجلزية يف 

مع حاالت سلطة املسلمني عىل بالد الطرف اآلخر، وهذا ال  التاريخ اإلسالمي كانت مرتافقةً 

 ينفي معطى اآلية القرآنّية الرشيفة.

نتمّسك بإطالق اآلية وعدم حديثها ال من قريب وال من بعيد عن قضيّة اإلخضاع من هنا، 

والسيطرة عىل األرايض، للقول بأّن اجلزية يمكن أن تشمل من انتهت احلرب هبزيمته 

وخضوعه للمسلمني دون أن يأخذ املسلمون أرضه، ففرض إمام املسلمني عليه اجلزية عقوبًة 

 مثاًل.

اية الوضوح عىل مبنى إنكار اجلهاد االبتدائي، أّما عىل مبنى اجلهاد نعم، هذا الكالم يف غ

االبتدائي فقد يتصّور أّنه ال معنى له؛ ألّن املفروض أّن املسلمني ملزمون بالدخول إىل أرايض 

اآلخرين، لكن مع ذلك يمكن تصّوره كام لو مل يتمّكن املسلمون من ذلك، لكن يمكنهم 

ة وأنظمة اجلزية عليها، كام حيصل اليوم يف العالقات الدوليّ  الضغط عىل تلك البالد وفرض

العقوبات الدولّية، بل لو فهمنا اجلزية هبذا املعنى فلن يكون هناك ـ حتى عىل القول باجلهاد 

االبتدائي ـ يشء اسمه السيطرة عىل مجيع أرايض العامل، بل بالد أهل الكتاب يمكن تصّور هناية 

ية، وال دليل يف القرآن يثبت لزوم السيطرة عىل أراضيها ما دمنا قد احلرب معها بدفعها اجلز

فّككنا بني مفهوم اجلزّية ومفهوم املواطنة، فالقرآن يطلب يف العالقة مع أهل الكتاب يف هذه 

احلال إّما القتل أو اإلسالم أو أن يدفعوا اجلزية، فيكون دفع اجلزية عنوانًا لدحرهم وفرض 

يهم وأمن عدواهنم، وليس بالرضورة ودائاًم عنوانًا للسيطرة عىل بالدهم، بل هيمنتنا وتفّوقنا عل

 قد يكونون أحرارًا فيها.

بخرب حفص بن غياث يف حديث ـ من تصّور اجلزية خارج سياق املواط نة ـ ويتأّيد ما نقول 

عن حروب أمري املؤمنني.. بعث اهلل × سأل رجل أيب»قال: × األسياف، عن أيب عبد اهلل

بخمسة أسياف: ثالث منها شاهرة.. فأّما السيوف الثالثة الشاهرة، والسيف الثاين ‘ مداً حم

نزلت هذه اآلية يف أهل الذّمة، ثم  ﴾اً نَ ْس ُح  سِ اْ لنَّ ا لِ وْ لُ وْ قُ وَ ﴿عىل أهل الذّمة، قال اهلل تعاىل: 

فمن كان منهم يف  ﴾اآلخر..َقاتُِلوا الَِّذيَن ال ُيْؤِمنُوَن بِاَّللَِّ وال باليوم ﴿نسخها قوله عز وجل: 

دار اإلسالم فلن يقبل منهم إال اجلزية أو القتل.. ومن كان منهم يف دار احلرب حّل لنا 



  

فقد فصل بني  ،«سبيهم.. ومل يقبل منهم إال الدخول يف دار اإلسالم أو اجلزية أو القتل..

 رج دخوهلم دار اإلسالم.الدخول يف دار اإلسالم وبني اجلزية، ومعناه إمكان تصّور اجلزية خا

وربام يلمح إليه ، هنا زائدة اشتباهًا كام رّجحه املحّقق التسرتي« دار»إال إذا قيل بأّن كلمة 

أيضًا خرب الزهري املتقّدم عندما عرّب باملصاحلة، وليس يف أّي آية أو رواية كالم واضح يف رشط 

 الكينونة يف دار اإلسالم يف فرض اجلزية.

إىل قيرص من ‘ كتابههم من السياق التارخيي لبعض مراسالت النبّي مثل بل لعّله يف

أسلمت فلك ما   أدعوك إىل اإلسالم، فإند رسول اهلل إىل صاحب الروم: إيّن من حممّ » تبوك:

اهلل تبارك وتعاىل  اجلزية، فإنّ  للمسلمني وعليك ما عليهم، فإن مل تدخل يف اإلسالم فأعط

وال حيرمون ما حرم اهلل ورسوله وال  ؤمنون باهلل وال باليوم اآلخرقاتلوا الذين ال ي»يقول: 

وإال فال ، «يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون يدينون دين احلق من الذين أوتوا الكتاب حتى

 .«يدخلوا فيه أو يعطوا اجلزية حتل بني الفالحني وبني اإلسالم أن

تارخيّيًا يف هذه املرحلة أن يطالبه بإسقاط دولته إذ إّنه يطالبه بدفع اجلزية وربام يبدو غريبًا 

 وجعل مملكة الروم مسلمًة حتت يد املسلمني.

ومن هذا كّله تكون النسبة بني اجلزية والذّمة باملعنى اخلاّص هي العموم واخلصوص من 

 وجه.

 «اآلخر الديين»مفهوم الصَّغار وتأثريه على العالقات مع ـ  ـ  

غار عندما قالت بأّن هناية احلرب مع أهل الكتاب تكون استخدمت اآلية القرآن ّية تعبري الصَّ

ون لتحليل هوّية هذا الفقهاء واملفرّس  ىوقد سعبإعطائهم اجلزية حال كوهنم صاغرين، 
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لنحاول اخلروج بفهم  ،الصغار ومعناه، ونحن نعرض يف البداية التصويرات التي طرحت

 تي رأيناها يف موضوع اجلزية.وحتليل يف ضوء النظرّيات املتنّوعة ال

 صحيحةالعمدة فيها هو وقبل ذلك ال بأس بذكر النصوص احلديثيّة التي هلا صلة هنا، و

 ءوهل عليهم يف ذلك يش ؟اجلزية عىل أهل الكتاب ما حدّ : ×قلت أليب عبد اهلل قال: ،زرارة

إنسان منهم ما  كّل  مام أن يأخذ منذاك إىل اإل»ال ينبغي أن جيوزوا إىل غريه؟ فقال:  فموظّ 

تؤخذ  فاجلزية ،ام هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلواإنّ  ،عىل قدر ماله بام يطيق شاء

حتى »قال:  اهلل تبارك وتعاىل فإنّ  ،منهم عىل قدر ما يطيقون له أن يأخذهم به حتى يسلموا

ملا يؤخذ منه حتى يكثرت  وهو ال وكيف يكون صاغراً ، «يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون

 .«..سلمملا أخذ منه فيأمل لذلك في   جيد ذالً 

فاإلمام هنا جعل كمّية ومقدار اجلزية بحيث ختدم اهلدف الذي هو دفعهم نحو اإلسالم، 

غار وبني الذّل واإلحساس ومن الواضح أّن اإلمام يربط يف هذا احلديث بني اجلزية والّص 

 باألمل.

 فنحن نجد عددًا من الفهوم هنا: ،اإلسالميأّما عندما نراجع املوروث 

إّن جريان أحكام اإلسالم عليهم هو الصغار املنظور، وهذا معناه أّن كوهنم خاضعني ـ  1

وعباس  هو املحّقق لصغارهم، وهذا ما قال به مجاعة منهم ابن قيّم اجلوزّيةمني لقوانني املسل

 .عيل عميد الزنجاين

 اغرًا بإعطائه اجلزية.صغار املنظور هنا، بمعنى أّنه يصبح إّن إعطاءهم اجلزية هو الصـ  2

أن تؤخذ اجلزية من الكتايب وهو قائم يف حال يكون املسلم جالسًا، وهذا التفسري جيعل ـ  3

 زّية.ة إعطاء اجلالصغار حاالً من كيفيّ 

 العقد أن عليهم يف وقت الصغار هو أن يكون مرشوطاً من أّن  ،ما نسب البن اجلنيد ـ 4

املسلمني وبينهم أو حتاكموا يف  تكون أحكام املسلمني جارية عليهم إذا كانت اخلصومات بني

 األرض. خصوماهتم إلينا، وأن تؤخذ منهم وهم قيام عىل

، بل قيل: ائفًا ذليالً ال يعرف كم سيأخذون منهخفيظّل قبل أخذها أن ال تقّدر له اجلزية  ـ 5
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 .خذانتهينا من األ :ن يقال لهأفيبقى يؤخذ منه إىل  ،ذخال تقّدر اجلزية عليه حتى حال األ

هذه الفكرة مستوحاة من لعّل سلموا، وأن يأخذهم اإلمام بام ال يطيقون حتى ي   ـ 6

 صحيحة زرارة املتقّدمة.

، وعرّب أن يطأطئ رأسه عند التسليم فيأخذ املستويف بلحيته، ويرضب يف هلازمه ـ 7

ة يبه وحيني من ظهره ويطأطئ رأسه، ويصب ما معه يف كفّ : أن خيرج الذمي يده من جبعضهم

وعرّب  امليزان، ويأخذ املستويف بلحيته ويرضبه يف هلزمتيه، ومها جممع اللحم بني املاضغ واألذن.

مها وهو قائم واآلخذ ويسلّ  أن جييئ ماشياً  :ته، وقيلذلّ  دفع ويقهر بحيث تظهرأن ي  بعضهم: 

تؤخذ  آخرون: بل عرّب  نت صاغر، ويصفع عىل قفاه صفعة،اجلزية وأ دّ إ :له جالس، ويقال

وهو قائم واملتسّلم  منهم عىل الصغار والذّل، وهو أن يأيت هبا بنفسه ماشيًا غري راكب ويسّلمها

كان  ويقال له: أدِّ اجلزية، وإن ،ويؤخذ بتلبيبه)أي يزعج ويزلزل( ل تلتلة ت  لْ ت  جالس. وأن ي  

ن تكون حتت أمجيع هذه يمكن  نّ بعضهم قال بأبل  دفع من اخللف(.ي   ّي أ) زّخ يف قفاهيؤّدهيا وي  

 الصغار.

ا من هل ال أصلهّنا أاللهزمتني ب ب عىلرضمثل ال ،عّلق بعضهم عىل بعض هذه الصيغلكّن 

، بينام اجلمهور نيام ذكرها طائفة من اخلراسانيّ إنّ وأّنه  ،من السلف أحدمل تنقل عن ة، والسنّ 

 .برفقيقول بأهّنا تؤخذ 

هذه الصورة املوجودة يف كتابات بعض الفقهاء تقابلها صورة أخرى يف الفقه والتفسْي 
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ذالل يف التعامل، وإّنام هو معنى اإلاإلسالمّيني، تعترب أّن مفهوم الصغار ال يفرتض أن يفهم ب

وربام ينطلق بعض أنصار هذا التوّجه من بعض نصوص  جمّرد كوَّنم صاروا خاضعني لنا.

 يث واألثر، والتي منها:احلد

 عىل أناس وقد أقيموا يف الشمس وصّب  بالشام مرّ  :قال ،هشام بن حكيم بن حزامـ خرب  1

سمعت رسول إيّن ما أ :فقال ،بون يف اخلراجيعذّ  :قيل؟ ما هذا :فقال ،عىل رؤسهم الزيت

 .«ب الذين يعذبون يف الدنيااهلل يعذّ  إنّ » :يقول‘ اهلل

من  هشام بن حكيم بن حزام عىل أناس مرّ  :قال ،هشام عن أبيهعن يضًا أونقل بشكل آخر 

 :فقال هشام، بسوا يف اجلزيةح   :قالوا ؟هنمأما ش :فقال ،األنباط بالشام قد أقيموا يف الشمس

، ونقل مّرة «ب الذين يعذبون الناس يف الدنيايعذّ  اهلل إنّ » :يقول‘ شهد لسمعت رسول اهللأ

 وأمريهم يومئذ عمري بن سعد عىل :وزاد يف حديث جرير قالنه، عيسناد اإلب هشامثالثة عن 

 ،عروة بن الزبري. ويف مّرة رابعة نقل احلديث عن والّ مر هبم فخ  أثه ففدخل عليه فحدّ  ،فلسطني

ما : فقال ،من النبط يف أداء اجلزية وهو عىل محص يشمس ناساً  حكيم وجد رجالً  هشام بن نّ أ

. «بون الناس يف الدنيايعذّ  ب الذيناهلل يعذّ  إنّ » :قولي ‘سمعت رسول اهلل يّن إ ؟!هذا

 واألنباط فالحون من العجم.

 فمرّ  ،إىل املدينة عمر راجعاً  ومرّ » والقّصة بعينها نقلها اليعقوِّب يف تارخيه عىل الشكل اآليت:

ل  سمعت رسوفقال عمر: دعوهم وال تعذبوهم، فإيّن  بون يف اخلراج،قد أقيموا يعذّ  عىل قوم  

 هبم اهلل يف اآلخرة يوم القيامة، فأرسل إليهم،يعذبون الناس يف الدنيا يعذّ  الذين اهلل يقول: إنّ 

 .«.. سبيلهمفخىّل 

لة التعذيب يف أخذ اجلزية واْلراج كانت ظاهرة موجودة يف عصور بعض سأويبدو أّن م

 الفاطمي الذي سلك واحلاكم بأمر اَّلل، واملتوّكل العباسيَّني اْللفاء خاّصة هارون الرشيد

 حتى أنّ  ،فراجعسبياًل خمتلفًة عن السياسة املتساحمة التي اّتبعها الفاطمّيون مع األقلّيات، 
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وينبغي يا أمري » :، فيقولخطابه هلارون الرشيديف تاب اخلراج ينّص يف ك الفقيه أبا يوسف

د صىل اهللَّ عليه وسلم ك حممّ ن عمّ ة نبيك وابم يف الرفق بأهل ذمّ ن تتقدّ اهلل ـ أدك أيّ  ـاملؤمنني 

فوا فوق طاقتهم، وال يؤخذ يشء من أمواهلم إال ظلموا وال يؤذوا وال يكلّ د هلم حتى ال ي  والتفقّ 

 يعن رسول اهللَّ صىل اهللَّ عليه وسلم أنه قال: من ظلم من أمت يفقد رو ،جيب عليهم بحّق 

 .«فأنا حجيجه ،فه فوق طاقتهأو كلّ  معاهداً 

أّن املواقف من أهل الكتاب عرب التاريخ اإلسالمي جاءت يف  «جان موريس فييه»قد ويعت

فهذه  سياق دّوامات الرصاعات السياسية التي كانت تعصف فيام بني التّيارات اإلسالمّية،

الرصاعات الداخليّة هي التي كانت تؤثر يف املوقف من التعامل مع النصارى يف العرص 

وهو ما يفرّس أّن أوضاع أهل الكتاب يف بعض الفرتات كانت ممتازة،  .العّبايس باألخّص 

وكانوا أكثر اندماجًا يف املجتمع العام، بحيث كان التطبيق منفصالً عن النظرّية الفقهّية نسبّيًا، 

 فيام وجدنا يف فرتات أخرى العكس متامًا.

عن ابن عباس ريض اهلل خرج ابن املنذر أو»قال:  ـ ما ذكره السيوطي يف الدّر املنثور، 2

 .«زونلك  وال ي   :قال ،عن يد وهم صاغرون :عنهام يف قوله

إىل واليه عىل مرص مالك األشرت، حني قال له:  ×ـ عهد اإلمام عيل بن أِّب طالب 3

بَّة  هل  ْم واللُّْطف  هِبِمْ » ِعيَِّة وامْل ح  مْح ة  لِلرَّ ْلب ك  الرَّ ون نَّ ع   ،وأ ْشِعْر ق  ْغت نِم  وال  ت ك  اِريًا ت  ب عًا ض  يِْهْم س  ل 

مْ  ينِ  ؛أ ْكل ه  ا أ خ  ل ك  يِف الدِّ اِن إِمَّ إهِنَّ ْم ِصنْف  ا ن ظرِي  ل ك  يِف اخْل ْلِق  ؛ف  ط   ،وإِمَّ ْفر  ل ل  وت ْعِرض   ي  م  الزَّ ِمنْه 

إِ  ،هل  م  اْلِعل ل   ْمِد واخْل ط  ىل  أ ْيِدهيِْم يِف اْلع  ْؤت ى ع  أ ْعطِهِ  ؛وي  بُّ ف 
ِ ْفِحك  ِمْثِل الَِّذي حت  ْفِوك  وص  ْم ِمْن ع 

                                                                                                                     
)وهو ـ أعني  39ـ  31ون وعالقاهتم باملسلمني يف القرن العرشين: احلذيري، املسيحّيون املرصيّ 

سن معاملة املسلمني للنصارى يف بعض الفرتات الزمنّية ليس مرّده فقط  الدكتور احلذيري ـ يعترب أّن ح 

إىل النصوص الدينّية املتساحمة معهم، بل لطبيعة األوضاع التي فرضت عىل الدولة االستعانة 

. وملزيد اطالع راجع كتاب 123تسيري أمورها(. وانظر: أبو يوسف، كتاب اخلراج: باألقلّيات يف 

جان موريس فييه، أحوال النصارى يف خالفة بني العباس؛ وعيسى دياب، األصولّية والتعّصب 

 .128ـ  121والعنف يف اإلسالم واملسيحّية: 

 .254 :6؛ وانظر: طنطاوي، التفسري الوسيط 125ـ  124( كتاب اخلراج: 1)

 .37ـ  36( جان موريس فييه، أحوال النصارى يف خالفة بني العباس: 2)

 .228: 3( الدّر املنثور يف التفسري باملأثور 3)



  

ْفِحه ْفِوه وص  ْعطِي ك  اهللَّ ِمْن ع  ْوق ك   ؛وت ْرىض  أ ْن ي  ل يْك  ف  ايِل األ ْمِر ع  ْم وو  ه  ْوق  إِنَّك  ف  واهللَّ ف ْوق   ،ف 

ك   الَّ ْن و   .«..م 

بتقوى اهلل يف  أمره.. »يه: حيث جاء ف ومثله عهده إىل حمّمد بن أِّب بكر حنّي واّله مرص،

وبالغلظة عىل  ،عىل املسلمني وباللني ،وجل يف الغيب واملشهد وخوف اهلل عزّ  ،والعالنية الرّس 

 ،وبالعفو عن الناس ،ة عىل الظاملوبالشدّ ، وبإنصاف املظلوم ،وبالعدل عىل أهل الذمة ،الفاجر

 .«..حسان ما استطاعوباإل

السياسة يف التعامل مع املختلفني يف الدين داخل البالد  فهذه التوجيهات ال تناسب تلك

 املسلمة.

واحلكومة  ةسالميّ ة اإلاملراد بصغارهم خضوعهم للسنّ » العالمة الطباطبائي:من هنا يقول 

ة ة حرّ ة مستقلّ بشخصيّ  فال يكافؤا املسلمني وال يبارزوهم ،سالمية العادلة يف املجتمع اإلالدينيّ 

واألعامل املفسدة للمجتمع  هم وإشاعة ما اختلقته هوساهتم من العقائديف بث ما هتواه أنفس

هذا هو املراد من صغارهم ال  فظاهر اآلية أنّ  نساين مع ما يف إعطاء املال بأيدهيم من اهلوان.اإل

هذا مما ال حيتمله  نّ إة فاملسلمني أو أولياء احلكومة الدينيّ  إهانتهم والسخرية هبم من جانب

 .«ينوإن ذكر بعض املفرّس  سالميوقار اإلالسكينة وال

اهليئات املذكورة يف كلامهتم ال  وال خيفى أنّ » :عىل أصل الفكرة وعّلق الشيخ املنتظري

السالم، ويشبه أن  مة اهلداة عليهواألئمّ ، ‘سرية النبّي  تناسب ثقافة اإلسالم وما نعرفه من

بل من مل يكن من  ،يعاملون غري العرب عاّمهلم، حيث كانواواألمويني  تكون متخذة من سرية

ة واإلسالم بريء من هذه األعامل اخلشنة ومن امليزات الطائفيّ  خشنة. معاملةً  ،قومهم

 .«ةوالعنرصيّ 

 هذه خالصة موجزة جّدًا عن املشهد املوجود يف الرتاث اإلسالمي حول هذه القضيّة.

ية صغار عليهم بحّجة اآلالتلف أشكال ن يامرس خمهي هل للوايل أ املركزّية هناالفكرة إّن 

                                              
 .428ـ  427( هنج البالغة: 1)
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بل هو حالة تقع تلقائّيًا وهم يف حال دفع  ،فرض عليهمالكريمة أو أّن الصغار ليس أمرًا ي  

وبتعبري آخر هل الصغار وظيفة يلزم عىل املسلمني حتقيقها يف العالقة مع أهل الذّمة  ؟اجلزية

 قائم حال دفع اجلزية؟ نوعّي  ث عن توصيف  ية تتحدّ ّن اآلأالذين يدفعون اجلزية أو 

رب معهم احلذالهلم، فال تنتهي إل فيلزم احلكم بوجوب إهانتهم وألّننا لو قلنا باملعنى األوّ 

شكال أ فكّل  ،مطلق النّص  نّ أهم، وربام يقول قائل بذالل يف حقّ هم اجلزية وممارسة اإلعال بدفإ

 .ما مل خيرج منها يشء بدليل ،وربام واجبة ،ل جائزةالذاإل

هم اجلزية عّن انتهاء مقاتلتهم بدفية الكريمة هو أستفاد من اآلاملّن هو أ أّن الصحيحإال 

عهم اجلزية، فعند د ّن املسلم ملزم أو موّجه لتحقيق حال الصغار هلمأيكون عن صغار، ال 

، فهو يقول: ال توقفوا ين يصف صورة املشهد حال دفعهم اجلزية بعد احلربآفالنّص القر

هم إال أن خيضعوا صاغرين دافعني للجزية، فنفس انتهاء احلرب بدفعهم اجلزية هو احلرب مع

الصغار، وال داللة يف اآلية عىل أكثر من ذلك حتى يتمّسك بإطالقها، وال أقّل من عدم وجود 

ـ بأّن الصغار  ، خاّصة لو قلنا ـ كام قال بعضهمظهور يف النّص القرآين ملا هو أبعد من ذلك

(، فيكون 37( )النمل: أذلاة وهم صاغرونالل، بقرينة الفصل بينهام يف قوله تعاىل: )غري اإلذ

 الصغار توصيفًا لكوهنم مهزومني، ال توصيفًا لكوهنم مذلولني.

ويؤّكد ما نقول أّنه لو كان مطلق الصغار واجبًا أو ف هم من اآلية اإلطالق بأوسع ممّا اّدعيناه 

، للزم وجوب القتال حتى يتحّقق منهم الصغار بكّل أشكاله؛ مما يمثل القدر املتيّقن فيها

إلطالق األمر يف اآلية بوجوب القتال حتى يعطوا اجلزية صاغرين، ومن هنا فإذا قيل بكفاية 

صدق املسّمى، قلنا بأّن املسّمى صادق، وهو كوهنم قد خضعوا للدولة يف أصل هزيمتهم 

، وال جيب غريه، بل ال دليل عىل استحبابه أيضًا ودفعهم اجلزية، فهذا صغار  حقيقًة، فيكفي

 ًا.فالحظ جّيد بعد سقوط داللة اآلية عىل يشء يف املقام،

تعبريًا عن صغارهم، وإن احتملت دفعهم اجلزية بيدهم، ال بيد وكيل،  ،«عن يدٍ »وكلمُة: 

هو االستعامل لكّن االحتامل اآلخر فيها وجيه جدًا، وهو أن يكون املراد باليد هو القدرة كام 

الرائج يف اللغة العربّية واملستخدم يف النّص القرآين أيضًا، فيكون املعنى أّن املطلوب منهم ـ 

                                              
 .93( انظر: كالنرتي، اسالم وكرامت انساين: 1)



  

كنتهم ـ هو أن يدفعوا اجلزية، فلو مل يكونوا قادرين عىل دفعها، وليس هلم  عىل تقدير قدرهتم وم 

بكّف أذاهم عن  ، بل تنتهي احلرب بإخضاعهم أوقّوة ذلك، فال توضع اجلزية عليهم

، وعليه فال يمكن االستناد هلذه اآلية جلعل مفهوم املسلمني وهزيمتهم وضامن أمن املسلمني

بل حتى لو سّلمنا بأهّنا يف مقابل مثل التوكيل فهي ال تفيد . مرتبطًا بالصغار نفسه« عن يد»

 إطالقًا يف دليل الّصغار هنا.

خالفًا للكثري من الفقهاء؛ ألّن تعبري  منهم، وِبذا يمكن أن نقول بسقوط اجلزية عن الفقْي

؛ الحتامل ية نفسهاطالق يف اآلباإل لة عىل قيد املكنة، أشكل التمّسكذا احتمل الدالإ« عن يد»

بأّن اجلزية كاخلمس والزكاة من حيث احلكم  وأّما القول .وجود القرينة املتصلة يف هذه احلال

ء من مال الذّمي خارجًا عن ملكه ليدخل يف ملك الوضعي، فكأّنه يف هناية احلول يصبح جز

الدولة اإلسالمّية.. ومن ثّم فالفقري وإن مل يلزمه الدفع اآلن انطالقًا من عدم التكليف بغري 

؛ إذ ال فهو غْي دقيقاملقدور لكّن احلّق يبقى ثابتًا يف ذمته وضعًا، فيلزمه أداؤه حيث يمكن.. 

سنّة ما يفهم منه أّن مقدار اجلزية يصبح تلقائّيًا خارجًا يوجد يف نصوص اجلزية يف الكتاب وال

عن ملك مالكه أو يدخل يف الذّمة، بل املقدار املتيّقن هو أّن عليهم دفع هذا املبلغ، ليكون ملكًا 

للدولة اإلسالميّة، ال أّن هذا املبلغ ملك  للدولة، ومن ثّم يلزمهم دفعه، لو سّلم أّن األمر 

كاة أيضًا، فام ذكره السيّد اخلوئي من أّن الذّمي ال يلزم إخراج اجلزية من كذلك يف اخلمس والز

 ، هو الصحيح.ماله لو مات بعد حلول احلول، فضاًل عام لو مات قبله..

اجلزية وقعت ضمن  نّ أمن  ،عىل السيد اخلوئيظًا مالحِ  ،ما ذكره السيد حمسن اخلّرازي وأّما

، فهو غري دقيق؛ الذّمة هبا ال جمّرد التكليف بإعطائها هو اشتغال عقد الذّمة، ومقتىض ذلك

ّننا لو غضضنا الطرف عن الربط املزعوم بني مفهوم الذميّة ومفهوم اجلزية، كام تكّلمنا عنه أل

سابقًا، ألمكن القول بأّن وقوع اجلزية يف العقد ال يعني بالرضورة صريورة املال يف الذّمة، بل 
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يفًة، بنحو رشط الفعل، كام هو ظاهر اآلية التي أوقعت املقابلة بني يعني صريورة اإلعطاء وظ

األمن واإلعطاء نفسه، فكيف عرفنا أّن العقد تضّمن ملكّية اجلزية بنحو رشط النتيجة 

بالرضورة ال إعطاءها بنحو رشط الفعل، فلو ختّلف عن اإلعطاء أخّل بالعقد، ال أّن املال يبقى 

 يف ذّمته؟

زية عوضًا يف املعاملة لكان األمر كذلك، فتكون املعاملة قائمة عىل إعطائهم بل لو جعلنا اجل

اجلزية يف مقابل أمنهم، دون دليل عىل فرض كون اجلزية قبل إعطائهم مملوكًة بنفسها 

 للمسلمني.

اجلزية بنفسه صغار ثابت عىل الطرف املقابل، فال حاجة لزيادة مفهوم دفع إّن  والنتيجة:

 لول النصوص.الصغار بحسب مد

 ـ اجلزية وحدود عالقتها بسلطة الدولة ـ  
من الواضح بمراجعة الرتاث الفقهي اإلسالمي أّن الدولة متلك بعضًا من السلطات 

املتصلة باجلزية، وليس هدفنا هنا دراسة موضوع اجلزية بالتفصيل وفروعه، لكنّنا نريد 

 .باجلزيةالوصول إىل نتيجة من وراء احلديث عن عالقة الدولة 

ومل  ُيرجع فيه لسلطة الدولة، فالعديد من الفقهاء املسلمني اعتربوا أّن مقدار اجلزية أمرٌ 

يعتربوا أّن املقادير التي وضعها النبّي أو اخللفاء أو اإلمام عيّل أو غريهم متثل صيغًة ثابتة إىل 

 مام املسلمني صالحًا.بل األمر يتبع ما يراه إيوم الدين، 

ة والعلوّية أو يف سرية ة يف السرية النبويّ تفصيليّ الألّن اجلزئيات  سياق تاّم؛لهذا اوما ذكر يف 

ـ بعد أن كانت أفعاالً متثل أدّلة صامتة لبيّة جزئّية، ال نعلم ًا عاّمًا بل وقائع ال متثل خطّ  ،اخللفاء

وأصالة  دارة السياسية الرشعّية،لرشعي ال من موقع اإلكوهنا قد صدرت من موقع احلكم اـ 

ّن مفهوم ، وهذا ما يفتح عىل أالتبليغ غري ثابتة كام حّققناه يف حمّله خاّصة يف الفعل النبوي

للمسلمني أو أّنه يكفي أن يكون مالّيًا ولو لغريهم أو أّن كونه ن يكون مالّيًا أاجلزية هل جيب 

 ؟اجلزية يف واقعها التارخيي هي كذلك ال ألجل أنّ مالّيًا ليس إ

ن أ هناء احلربة قوم اعتدوا عليهم فهل يلزمهم إلّن املسلمني وقعوا يف حماربألو  بمعنى
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أو يكفي أن يلزموهم بأّن يرصفوا هم عىل مستلزمات عيشهم يف ، هلم موهم بدفع املالزيل

تارخيي سلطاين  ن  أأّن ظاهرة دفع املال ش وأمناطقهم وال ترصف الدولة عليهم شيئًا مثاًل، 

عتدائهم ماهنم من بعض األمور التي لوال ابإمكاهنم فرض عقوبات عليهم بحر يضًا؛ ومن ثمّ أ

امرهم يف بعض وهنا، مثل مشاركتهم يف التجارة العاملّية أو استثعىل املسلمني لكانوا يستحقّ 

ة اجلزية تقف عند األموال عىل األنفس سالميّة، أو غري ذلك، فهل صيغالبلدان ولو غري اإل

وسيلة  ّي أن يرى المي أسها املسلمون منهم، أو يمكن للحاكم اإلمرزاق بحيث يستلواأل

 خذ املال منهم؟أولو مل تكن الوسيلة األخرى هي  ،م وصغارهمذهلّ مسّمى أخرى لتحقيق 

لو حتّررنا  عطاء الذي يوحي بدفع املال؛ لكنلعّل الظاهر من النّص القرآين هو مفهوم اإل

وهم  ه جيب قتاهلم حتى تأخذوا منهم شيئاً نّ أية هو صورة التارخيّية فسيكون معنى اآلالمن 

صاغرون، وهذا األخذ قد ال يكون ماالً باملفهوم التقليدي للكلمة، بل قد يكون نوعًا من 

لمني س، والسامح لرشكات املنيسلمني عىل بالدهم لو كانوا خارج بالد املسلمسلطة امل

 ، أو غري ذلك.و ببعض احلقوق لدهيم دون معارضة منهمباالستثامر أ

ين ال يفيد آّن النّص القرأوهو  ،خرآيوقفنا أمام حتدٍّ ـ ين آونحن نتابع النّص القرـ هذا األمر 

زية، وأّما مّدة اتلتهم حتى يدفعوا اجلوكم يلزمكم مقلقات نالقوم الذي نّ أـ غري فهمناه منه ـ فيام 

 اعتدوا سلمني لو قاتلوا قوماً امل نّ أوضع هذه اجلزية فهو غري منظور يف النّص القرآين، بمعنى 

القتال بوضع اجلزية عليهم عرشين عامًا، فإّن هنوا أي املشهور، بحيث عليهم أو مطلقًا عىل رأ

ة اجلزية عىل بيد الزمني يف استمراريّ ومن ثم فمفهوم التأقة هنا، ية الكريمة تكون متحقّ داللة اآل

 .يات توافقها مع الطرف اآلخرالدولة ومقتض ةاألعقاب واألجيال خاضع لنظر سلط

زية مع بعض عوا عقود الذّمة واجلومن هنا فإذا كان النبّي أو األئّمة أو اخللفاء قد وقّ 

 نّ ذة إىل يوم الدين، فهذا ال يعني أا نافهّن من هذه العقود أبحيث فهم  ،اجلامعات غري املسلمة

 النّص القرآين الذي هو األصل اكم عىل هذه الطريقة؛ ألنّ كّل عقود اجلزية جيب أن يضعها احل

رب حال عدم اجلزية مطلقًا، بل احلرب تكون عنى إطالقًا بحيث يلزم احلاملهنا ال يعطي هذا 

 سالمّية.ق غري املسلم مع الدولة اإلحال عدم اجلزية من غري تواف

ّدة ّما املأصل وضع اجلزية ثابت بوصفه هنايًة للحرب، أإّن  نتاج اآليت:توِبذا نخرج باالس

مّدة أخذ اجلزية  نّ أص فقد تشخّ  ،سالمّيةفهي بيد الدولة اإل ،الزمنية التي توضع اجلزية فيها



  

ّن مقدار اجلزية من حيث الكّم يكون بيد الدولة، أبيد متامًا كام أص التوقد تشخّ  ،هي كذا وكذا

مبدأ اجلزية صل ، والثابت فوق الدولة هو أفالكّم والكيف والنوع والزمان واملكان بيد الدولة

 .كانت قائمة بالفعل بوصف ذلك إعالن هناية حرب   املالزم للصغار

ألّنه يعترب  بسهولة؛ه يقبل به ظنّ  أمل يقبل بفهم من هذا النوع والأّنه  يبدوسالمي اإلوالفقه 

ال  له، بل يرجع حلم األمن لغري املسلم، فمن دوهنا ال يكون هناك أمن  ّن اجلزية هي مقوّ أ

سالمي حول اجلهاد واآلخر هذه النتائج وليدة شبكة املفاهيم التي كّوهنا الفقه اإلاحلرابة، و

ة سوف تقع تغيريات عدّ  ،ليها فيام مىضنحن إلنا نتيجة التغيريات التي توّص ومن ثّم فالديني، 

 هذه واحدة منها.، وهنا

لعقود النبوّية نفسها كن تقييد حتى ارّية الوالية العاّمة للفقيه، أمبل لو قيل بنظرّيٍة مثل نظ

زمانًا أيضًا اليوم، وهلذا فبناء عىل نظرّية الوالية العاّمة فإّن أهل الكتاب الذين يعيشون يف 

اجلمهورية اإلسالمّية اإليرانية عىل سبيل املثال مل تسقط عنهم اجلزية بالَّضورة هتاونًا أو 

ذمّية ليس مساوقًا ملفهوم اجلزية كام ألّن مفهوم ال بالعنوان الثانوي، بل سقطت بالعنوان األّويل؛

قلنا سابقًا، ومفهوم اجلزية ليس مساوقًا ملفهوم االستمرار الزمني، بل خيضع لنظر الدولة فإذا 

قّررت وقف اجلزية، ومل يكن أهل الكتاب حماربني بالفعل، بل خاضعني لقانون الدولة 

 املسلمة، فإهّنم أهل ذّمة باملعنى العاّم للكلمة.

ن نقول: بناء عىل كون مقدار اجلزية راجعًا إىل اإلمام فيام يراه قّلًة وكثرة، فإّن زمان أ بل لنا

التسليم مرجعه اإلمام أيضًا حيث ال يوجد نّص ثابت موثوق بصدوره ملِزم بأن يكون التسليم 

أخذ كّل عام، وإّنام هو عرف املسلمني تارخيّيًا، وعليه فيمكن القول بأّن اإلمام بإمكانه أن ي

 منهم اجلزية كّل مخسني عامًا مّرة.

بل لقد انقسم الفقهاء إزاء مرصف اجلزية إىل توّجهني: أحدمها أّن املرجع يف املرصف هو 

اإلمام، وثانيهام أّن املرصف هو املجاهدين، ويف بعض التعابري أّن املرصف هو مرصف الغنيمة، 

لحاكم أن يترّصف بام يرى من املصلحة، كان لـ وهو الصحيح عندي ـ فإذا قلنا بالقول األّول 

ولو بأن يعيد اجلزية عليهم فال يأخذها منهم لسنوات فيصاحلهم عىل إعطائهم إياها لو رأى 

صالحًا، وعىل القول الثاين ـ الذي عمدته ثالث روايات فقط ال تبلغ حّد الوثوق بالصدور ـ 

شاركتهم يف القتال مع املسلمني ضّد يمكن رصفها عىل مقاتليهم مع املسلمني، لو قلنا بإمكان م



  

سبون يف عداد املجاهدين، بل لو مل تكن حرب  فإّن سهم  أعدائهم؛ ألّن مقاتليهم سوف حي 

املجاهدين يفرتض منطقّيًا أن يرجع للقّوات املسّلحة أو للحاكم، وهبذا يمكن رصف اجلزية 

 هم.عىل عنارص القوات املسّلحة من غري املسلمني، فتكون منهم وإلي

 مشكالت ثالث تواجه فهَمنا ملوضوع عالقة الدولة باجلزية

 قد تواجه مشكالت ثالث:التي عرضناها الفقهية املحتملة هذه الصورة 

وهي تتصل بنوعّية اليشء الذي يؤخذ منهم أو تفرضه الدولة املسلمة  املشكلة األوىل:

أمر بحيثّية إجيابّية، فال يشمل ـ ظاهر يف تقديم ، «ية عن يدزيعطوا اجل»عليهم؛ وذلك أّن تعبري 

بشكل مطمأّن به ـ حاالت من نوع إجراء عقوبات اقتصادّية عليهم، بل املطلوب منهم تقديم 

يشء إضايف للمسلمني، نعم ال يلزم أن يكون هذا اليشء نقدًا مالّيًا، بل يمكن أن يكون عمالً 

 يقومون به للمسلمني.

ولة عىل حتديد املّدة الزمنية للجزية وإن كان النّص إّن فكرة سلطة الد املشكلة الثانية:

لكنّه بل إطالقه يسمح هبا، القرآين ال يامنعها أصالً، بل ليس فيه ما هو عىل النقيض منها، 

ىل ذلك إّن أحدًا من فقهاء املسلمني ذهب أيواجهها إمجاع قوّي للغاية بني املسلمني، فلم نعرف 

من املواطنة حدوثًا وبقاًء،  املسلمني قامت عىل كون اجلزية جزءاً ّرة بني مأصاًل، بل السرية املست

ة غري املسلم أو ولصيقة بمواطنيّ  ةً دة مؤبّ الترشيعيّ هوّيتها يف  تففرض أّن اجلزية ليس ومن ثمّ 

ّنه كأ نوّية أو الصلحّية وفقًا لتقسيم بعض فقهاء أهل السنّة ـبالصلح معه ـ سواء يف اجلزية الع  

 اإلسالميّني.تطابق مجاع والفرض خيالف اإل

ّن مرجع هذا اإلمجاع ليس سوى أوذلك  ذه املشكلة قابلة للحّل بالنسبة إلينا؛ّن هأال إ

ذا قام شخص إتأثريات فقه اجلهاد االبتدائي، وقواعد تقسيم غري املسلم يف الفقه اإلسالمي، ف

ن ال تبقى هناك أ من الطبيعي فإنّ  ،ة هذه املنظومة الفقهّية التي تبنى عليها هذه النتائجحبزحز

يعتربه الباحث باطاًل ومعارضًا  سساأنظرًا لكونه قام عىل  ؛مهام كان قوّياً  ،مجاعقيمة هلذا اإل

 للقرآن الكريم.

هل البيت، وذلك أّننا لو نظرنا يف أة عن أئّمة بعض النصوص احلديثيّ  املشكلة الثالثة:

ساسًا يف اجلزية، بل أبيد أنع عن فكرة عدم كون التالتجربة النبوّية لوحدها فليس بإمكاننا امل



  

ام عندما ندخل أمرين عىل اخلّط نسالمّية، بيراه الدولة اإلتتبعًا ملا  ،دةبّ دًة وغري مؤتوضع مؤبّ 

 بك املوضوع:تير

مع اجلزية تؤّكد استمرارهم يف التعاطي  جتربة اخللفاء وسرية قادة املسلمني بعد النبّي  أ ـ

 .منيقامة دائمة يف بالد املسلإقامة الذّمي لصيقًا بإبوصفها أمرًا 

ـ برصف النظر عن مديات حجيّة فعل اخللفاء يف ذاته مستقالً عن هذه التجربة لكّن كشف 

الفرتة التي ّن عن احلكم الرشعي غري واضح؛ ألالكاشفّية عن املوقف الرشعي النبوي ـ 

السنني وهذا ال يكشف عن  ت منعة عرشاضوائل ال تزيد عن بتواصلت مع اخللفاء األ

ة استمّرت عىل بقاء مرّبر الدولة الظروف املوضوعيّ  نّ ارتكاز أبدّية اجلزية، بل قد يكون أل

، ولة فتية وحتتاج ملزيد استقرار وقّوة الدنّ فق الزمني، خاّصًة وأاألعىل امتداد  لفرض اجلزية

 .دّيًا يف ذاتهفيكون فرضها زمان اخللفاء بحكم سلطاين ال لكون ذلك تأبي

أن األصل يف اجلزية املوضوعة  نّ أهل البيت النبوي التي توحي بأبعض النصوص عن  ب ـ

 هّم هذه النصوص:أت، ومؤقّ  بيد ال بنحو  توضع بنحو التأ

 ال:، ق×عن أيب جعفر ،ـ الصحيح عىل املشهورـ حممد بن مسلم خرب الرواية األوىل: 

أمري  نّ إ»فقال:  ،‘فتحت بعد رسول اهللاألرض التي  مام يفسألته عن سرية اإل

رض أ نّ إ»، وقال: «لسائر األرضني مام  إفهي  ،قد سار يف أهل العراق بسرية ×املؤمنني

ى اهلل ام اجلزية عطاء املهاجرين، والصدقات ألهلها الذين سمّ وإنّ  ،ال ترفع عنهم اجلزية اجلزية

 .«يشء..ليس هلم يف اجلزية  ،كتابه يف

، وقريب جدًا من هذا اخلرب خرب «املهاجرين»بدل  «املجاهدين»ق مع تعبري ونقله الصدو

 .ابن أيب يعفور الوارد يف سنده سهل بن زياد

وهذا اخلرب الذي هو اخلرب العمدة يف أّن مرصف اجلزية هو للمجاهدين عىل تقدير نسخة 

 الصدوق، كام أملحنا سابقًا.

بًا ـ إىل األرايض وخراجها وليس إىل جزية الرؤوس لكّن هذا اخلرب ناظر ـ سؤاالً وجوا
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وأمثاهلا، فأرض اخلراج تظّل أرضًا خراجيّة إىل يوم القيامة، وقد قلنا سابقًا بأّنه كانت تطلق 

عىل اخلراج نفسه، فال يكون هلذا احلديث أّي عالقة بموضوع اجلزية خارج  «اجلزية»كلمة 

 هّم بالنسبة إلينا اآلن.إطار أرايض اخلراج، والذي هو املنظور األ

قبل ‘ رسول اهلل نّ إ»قال:  :قال ،×عن أيب عبد اهلل ،زرارةصحيحة الرواية الثانية: 

األخوات وال  ة عىل أن ال يأكلوا الربا وال يأكلوا حلم اخلنزير وال ينكحوااجلزية من أهل الذمّ 

ة رسول وذمّ  ة اهللفمن فعل ذلك منهم فقد برأت منه ذمّ  ،بنات األخ وال بنات األخت

 .«ةوليست هلم اليوم ذمّ »قال:  ،«‘اهلل

أّن ما قّرره النبّي يف عقوده مع أهل الكتاب هو بطبيعته  روايةوذلك أّن الظاهر من هذه ال

حكم رشعي متواصل إىل يوم القيامة، فإّن تقرير أّنه ليس هلم اليوم ذّمة، ليس سوى أّن كّل 

هّنم خرقوا هذه العهود، ومّلا كان من ضمن بنود توافق النبّي أهل الذّمة اليوم ليس هلم ذّمة، أل

معهم هو عدم التحديد بمّدة زمنّية لزم القول بمرجعّية السرية النبوّية يف استنطاق حكم رشعي 

أبدي يف أّن األصل يف اجلزية عدم التأقيت رشعًا، ال أهّنا بيد احلاكم، وإال لبنّي اإلمام أّن 

أهل ذّمة أّنه هو يريد هذه الرشوط أو أّن إرادهتا من قبل خليفة املسلمني السبب يف عدم كوهنم 

 نافذة أو غري ذلك.

ما من » :يقول× قال: سمعت أبا عبد اهلل ،فضيل بن عثامن األعورالرواية الثالثة: خرب 

‘ أعطى رسول اهلل اموإنّ  ،سانهانه ويمجّ دانه وينرّص مولود ولد إال عىل الفطرة فأبواه هيوّ 

ا مّ أف ،سواوا وال يمجّ دوا وال ينرّص هيوّ  س أولئك بأعياهنم عىل أن الوة وقبل اجلزية عن رؤمّ الذ

 .«ة هلمة اليوم فال ذمّ األوالد وأهل الذمّ 

أعطى  اموإنّ  ..»خرى يف كتاب الفقيه بتعبري: أ الصدوق نفسه مّرةولكّن هذه الرواية نقلها 

أوالدهم وال  دواولئك بأعياهنم عىل أن ال هيوّ ة وقبل اجلزية عن رؤوس أالذمّ  ‘رسول اهلل

 .«ة هلمة اليوم فال ذمّ ا أوالد أهل الذمّ وا، وأمّ ينرّص 
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وهذه الصيغة الثانية ربام حتتمل أن يكون املراد أّن النبّي صالح أولئك بأعياهنم ومل يصالح 

كم املسلمني األجيال الالحقة، ومن ثّم فاألجيال الالحقة حتتاج لذّمة جديدة من قبل حا

فيكون هذا اخلرب داالً عىل عكس ما يمكن أن ينفع الطرف اآلخر هنا، ومؤّكدًا ملرجعيّة دولة 

 املسلمني يف تعيني الذّمة جيالً بعد جياًل بام تراه هي من املصلحة.

حيث قد يّدعى أّن السياق ال يسمح بالصياغة التي وردت  ،وبرصف النظر عن هذه القضيّة

لتناسب الصدر والذيل فيها، برصف النظر عن هذا  ؛يرّجح عليها صياغة العللبل  ،يف الفقيه

 نّ أهل الذّمة الذمام فيام بعد عرص النبّي، مع ة والثالثة هنا تسلبان أكّله فإّن هاتني الروايتني الثاني

عامل فيها أهل البيت مع ة املبثوثة يف عرشات النصوص والتي يتالبنية الفقهيّ  هذا يناقض كّل 

، ويقّرون أصحاهبم عىل التعبري عنهم بأهّنم هل ذّمةأرهم وة بوصفهم يف عصات الدينيّ قليّ ألا

 !، بل يستخدمون بأنفسهم هذا التعبري معهمأهل الذّمة

إال أن يقال بأّن هذا اإلقرار إقرار ظاهري لتمرير األمور، عمالً بقاعدة التسهيل عىل 

 النبوّي، وربام يشهد لذلك مثل مرسل الصدوق املكّلفني، وإال فليست هناك ذّمة بعد العرص

فخيش أن يلحقوا  ،عمر أن يعفيهم وسألوا ،بني تغلب أنفوا من اجلزية إنّ »: ×الرضاعن 

 ،فرضوا بذلك ،عليهم الصدقة فصاحلهم عىل أن رصف ذلك عن رؤوسهم وضاعف ،بالروم

دّل عىل أّن أهل البيت أمضوا ـ فهذا ي .«إىل أن يظهر احلّق  ،فعليهم ما صاحلوا عليه ورضوا به

ربام تيسريًا ـ جمموعة من املواقف املرتّتبة عىل فعل السلطة بعد العرص النبوي إىل أن تقوم دولة 

 .احلّق التي ترّتب األمور وفقًا للرشع وما هو الصالح الواقعي

ذّمة فيام ربام يكون ذلك من باب قاعدة اإللزام أو االلتزام، فحيث اعتربوا أنفسهم أهل بل 

بينهم وبني دولة املسلمني فنحن نرتب عليهم هذا األثر، وربام يساعد عليه تربير رشاء العبد 

من غري املسلم؛ فإّن ملكّيته للعبد ال يفرتض أن تكون رشعّية، لوال قاعدة ثانوّية، خاّصة لو 

 غري املسلم.علمنا أّنه دخل يف ملكّية الكافر حديثًا بحرب  ال يفرتض أن توّلد متليكًا ل

انطالقًا من هذه النصوص الثالثة يمكن فرض أّن طبيعة اجلزية طبيعة تأبيدّية بحيث تؤخذ 

باستمرار، فال حيّل توقيتها إلمام املسلمني، بل هو ملزم بأخذها باستمرار ولو كّل سنة مّرة أو 
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خرب الثقة  أكثر أو أقّل، فمن حيصل له وثوق بصدور هذه النصوص ودالالهتا أو يقول بحجّية

فإّن هذه الروايات قد تربك إمكان إحالة حكم املّدة الزمنية للدولة اإلسالمّية، أّما من ال 

كام هو الراجح، لناحية قّلة عدد النصوص، وجلهة فقدان الداللة حيصل له وثوق من ذلك، 

ي للكثري من منافاة خرب نفي الذّمية عن أهل الذّمة بعد العرص النبوالواضحة يف اخلرب األّول، و

فإّن املرجع هنا هو النّص القرآين الذي قلنا بأّنه ال يفيد استمرارّية اجلزية  ..النصوص األخرى

  بعد وضعها عىل من يستحّق أن توضع عليه، بل ي رجع لدولة املسلمني، واهلل العامل.

 ة اجلزيةيجة البحث يف قضّينت

 هو اآليت: ،ليه من البحوث السابقةإلنا الذي توّص 

عل يف حّق مجاعة من أهل الكتاب فسقوا عن احلّق يف دينهم اجلزية مفهوم عقايب جي   نّ إ ـ 1

لتهم لرّد عدواهنم بلوغًا هلزيمتهم تواعتدوا كذلك عىل املسلمني، فإّن املسلمني ملزمون بمقا

 عىل العدوان عىل املسلمني. واوفرض جزية عليهم صاغرين تأديبًا هلم ولغريهم كي ال جيرؤ

تلت ااجلزية توضع عىل اجلامعة التي ق نّ أإّن العالقة بني اجلزية واجلهاد وثيقة، بمعنى  ـ 2

، ونعترب أدّلة عدم جواز مقاتلة نا ننكر اجلهاد االبتدائينّ أل اعتدت عليهم ال مطلقًا؛ وأني ماملسل

 .من ال يقاتل املسلمني مقيِّدًة إلطالق آية اجلزية

ألّن اجلزية قد  ؛ـ غري مّطردة املواطنة(=) لذمام ـ بمعناه اخلاّص إّن العالقة بني اجلزية وا ـ 3

وقد توضع عليه وهو يعيش خارج  ،توضع عىل غري املسلم الذي يعيش داخل بالد املسلمني

 بالد املسلمني وسلطة دولتهم ونفوذها وسعتها اجلغرافّية.

هم خضوعا يف سياق هلاجلزية ليس سوى تعبري عن نفس دفعهم  يف ذوّن الصغار املأخإ ـ 4

 رادة املسلمني.منهزمني إل

بتعيني  وزماناً  وكيفاً  بل هي تفرض كامً  ،ليس هناك حتديد كّمي وال زماين للجزية ـ 5

السلطة الرشعّية يف بالد املسلمني، فهي حكم مطلوب يف نفسه لكن هل عندما نضع اجلزية عىل 

ذا ما نفيناه، بل الصحيح أّنه ي رجع فيه ن يكون وضعها عليهم إىل يوم القيامة؟ هأمجاعة يلزم 

 .إلرادة السلطة السياسّية



  

 ـ بني مفهوَمي: الذّمة واملواطنة، حماولة تنظريّية 

ساس يف موضوع مواطنة غري أة اجلزية التي هي ركن بعد االنتهاء من قضيّ ـ نستهدف 

نة يف ضوء الفقه نستهدف اآلن دراسة مفهوم املواط ـ املسلم وعنرص رئيس يف مفهوم الذّمة

 .اإلسالمي ويف ضوء النصوص الدينيّة

حّرة آمنة قامة دائمة مشهور الفقه اإلسالمي ال يؤمن بإأّن  هووأّول يشء يواجهنا هنا 

 يل إال عىل شكل نظام الذّمة، ويفوّ ألية بعنوان وّ ألغري املسلم يف بالد املسلمني يف صورة مستقّرة 

بأهل الكتاب، وهذا يعني أّنه ال يمكن  ّن نظام الذّمة خيتّص الوقت عينه يعتقد الفقه السائد أ

ال جياًل بعد جيل إقامة دائمة إألحد أن حيظى بحرّية ـ مقابل رقّية ـ يف بالد املسلمني، ويمنح 

ّما غري هؤالء فمن املمكن بالعنوان األّويل أإذا كان من أهل الذّمة الذين هم من أهل الكتاب، و

سلمني دائمة تبعًا ملا تراه السلطة الرشعّية من مصلحة ترجع عىل امل قامة غريإأن يمنحوا 

 .ووطنهم

ّن قواعد فقه إن يف بالد املسلمني بنظام الذّمة، فطّ قامة الدائمة والتووعندما يتّم ربط اإل

ة التي متثل عنرص احلاكميّ ـ الذّمة يفرتض أن جتري هنا بوصفها متثل قواعد العالقة بني السلطة 

وف نشْي إليها تكشف لنا سوهذه التوليفة من القواعد التي وبني أهل الكتاب،  ـ سلمنيعند امل

ألّن هذا املفهوم ولو  أّن مفهوم اجلنسّية يف الفقه اإلسالمي مربوط بعقد الذّمة وااللتزام ببنوده؛

عىل مل يكن له وجود هبذا املصطلح يف الرتاث القانوين اإلسالمي، لكّن مفهوم التوّطن الدائم 

نحو حّر ـ مقابل الرقّية ـ وظهور عالقة بني السلطة السياسّية واالجتامع السيايس اإلسالمي 

وبني هذه اجلامعة غري املسلمة، يمثلها عقد الذّمة.. هذا كّله تعبري آخر عن اجلنسيّة بمفهومها 

 يراه الدكتور املعارص، انطالقًا من تعبري الفقهاء بأّن أهل الذّمة هم من أهل دار اإلسالم، كام

عبد الكريم زيدان، الذي يعترب أّن اجلنسية اإلسالميّة حيصل عليها غري املسلم بعقد الذّمة، 

ن ذا جنسّية يف بالد املسلمني، كام أّن اجلنسية تنتقض تلقائّيًا بخرق الذّمي  وهلذا ال يعترب املستأم 

 .لعقد الذّمة

تور أمحد طه السنويس الذي مل يقبل بمنح زيدان مصيب  هنا عندما يرّد عىل الدكالدكتور و

الذّميني اجلنسّية انطالقًا من تفاوت احلقوق بينهم وبني املسلمني؛ إذ يرى زيدان أّن اختالف 



  

 .احلقوق جزئّيًا ال يعني عدم اجلنسّية

 ونتيجة هذا الكالم كّله أّن اجلنسّية مرتبطة باإلسالم أو بعقد الذّمة ال غري.

 املواطنة والذمّية يف الفقه اإلسالمي، قراءة حتليلّية تقوميّيةمقّومات وعناصر 

من العنارص  نجد سلسلةً  ،ع مشهور الفقه اإلسالميجوعندما نراعىل اجلهة األخرى، 

 أبرزها: ، وهذهالرئيسة التي يقوم عليها عقد الذّمة

أّن األجيال ، تجنّسوال يف ناحية صلتها بالتوّطنواخلصوصية املوجودة يف اجلزية  أ ـ اجلزية،

ّن الطفل الذّمي أىل إ ـ ق احليّل ـ مثل املحقّ يذهب بعض الفقهاء ففيام الالحقة تظّل مطالبة هبا، 

ال طولب باجلزية، فإن رفض صار إقبله و نإف ،ذا بلغ، عرض عليه اإلسالمغري املسلم إ

رض عليهم ة ع  الذمّ  لغ صبيان أهلإذا بأّنه ـ مثل السيّد اخلوئي ـ آخر  يرى بعض   ..حربّياً 

 ،وا إىل مأمنهمردّ  وإال وضعت اجلزية عليهم، وإن امتنعوا منها أيضاً  سالم، فإن قبلوا فهو،اإل

 .سالم آمننيهم باعتبار أهنم دخلوا يف دار اإلاستعباد وال ،وال جيوز قتلهم

يف الفقه طار اإلسالم أو اجلزية التي هي شعار الذّمّية إنهم خارج طّ ال يقبل بتو فقهفال

ال ضمن إسالمّية نًا لغري املسلم يف اجلغرافيا اإلطّ املدريّس، وهذا ما يؤّكد أّن الفقه ال يعرف تو

 اإلسالم أو عقد الذّمة واخلضوع لبنوده.

فإّن أهل الذّمة إذا تعاونوا مع أهل دار احلرب أو مع خصوم  عدم فعل ما ينايف األمان،ب ـ 

ا عقد الذّمة؛ والسبب الذي يدعو الفقهاء لفرض هذا الرشط املسلمني ضّد املسلمني فقد خرقو

ّنه يرجع ملنحهم أل ؛ّيًا يف عقد الذّمة، بل ليس لعقد الذّمة معنى سوى ذلكئذ تلقاوهو أّنه مأخ

 .؛ إذ األصل يف العالقة معهم هي احلرباألمان مقابل الذمّية وبنودها

ساس الذمّية، وأّن من أنقاش يف كوَّنام ّن هذين البندين ال من الكثْي من الفقهاء أويبدو 

 .وم الذمّية وال للمواطنة وال للجنسّيةهفدوَّنام ال معنى مل

سابقة سوف يعني أّن البحاث ّن تغيرينا لفقه اجلزية وفقًا لألوعليه يمكن لنا أن نالحظ هنا أ
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تركيبة  نّ إلم، فلم مع غري املسصالة الّس وملا كنّا نقول بأ هل الكتاب،أاجلزية حالة خاّصة ببعض 

يته عليها؛ ألّن الفقه سالمي رؤارطة التي بنى الفقه اإل كّل اخلليها تغرّي إيات التي توّصلنا طاملع

ر سالم، ومن ثم مل يمكنه تصوّ إذا مل يكن هناك إ ،مام ثنائية اخلضوع باجلزية واملوتوضعنا أ

ـ القرآين يعترب  ألّن النّص  ؛زيةطار اجلزية والذمّية، وال معنى للذميّة خارج اجلإاملواطنة خارج 

عن غريه ما مل يقم  مها النافذان مع الكتايب فضالً  فاحلرب والسي نّ ـ أقهاء فمن وجهة نظر ال

عىل  ، بينام عندما ننكر فكرة الثنائية هذه، ثم نفتح الباب عىل فرض اجلزية عقوبةً بدفع اجلزية

ّنه ليس بيدنا يشء يتصل ـ سلبًا أو يعني أ تة، فهذاوقد تكون مؤقّ  ةً قد تكون دائميّ  ،العدوان

، ومن ثم يكون للسلطة سلم غري املحارب بالفعل للمسلمنيقامة الدائمة لغري املإجيابًا ـ باإل

صلحة بام املة تبعًا ملا تراه من يّ سناجله حمن ، أواً ستقرار يف بالد املسلمني دائميّ الة منحه االرشعيّ 

 بمصالح املسلمني. ال يرّض 

 نحاء ثالثة:ألينا عىل إبالنسبة صار غْي املسلم  نّ أنتج يُ ما هذا و

رب حتى اإلخضاع أو صّد العدوان أو والوظيفة معه هي احل ب،حارِ املالنحو األّول: 

 اجلزية وما شابه ذلك.

بل نتيجة عدوانه، وصار وهو الذي تّم إخضاعه من ق   الذّمي الدافع للجزية،النحو الثاين: 

، وهذا ة ضمن قوانني الذّمةمنحه اجلنسيّ هي سالم، والوظيفة معه اإل اآلن حتت سلطة دار

ذا متّرد عىل اجلزية أو فعل ما ينايف األمان فهو يعرّب عن عودته ملرحلة احلرابة الشخص إ

؛ ألّن النّص القرآين ويعود حربّياً  ،سالميّةفيخرج عن مقتىض التوافق مع الدولة اإل ،واملعاداة

 .يعطي اجلزيةيأمر بمقاتلته حتى 

بِد  املسامل غْي املعتدي،النحو الثالث:   أسلم أكثر أهله طوعًا، ومل ي 
كأقلّية مسيحّية يف بلد 

جع جيايب، فري  إو أ وهذا ال يوجد حوله نّص سلبّي هؤالء املسيحيّون أّي عدوان عىل املسلمني، 

ه جزية وال غري ذلك، بل صلحة وتنشؤ فيه قوانينها، وليس فيمة من فيه ملا تراه السلطة الرشعيّ 

لنوع  نسّية منه تابع   سحب اجلنّ إف ،ة اجلنسّية  ن منحته السلطة الرشعيّ ألو تعاون مع األعداء بعد 

كابه اخليانة تة عدم ارذا تضّمن قانون منح اجلنسيّ إة، فيّ نسملنحه اجلأدى التوافق معه الذي 

 فال ت سحب منه، بل ي عاقب عىل ، وإالةحب منه اجلنسيّ سفإّنه لو ارتكبها فسوف ت   ى،العظم

 .خيانته متامًا كاملسلم الذي يامرس اخليانة العظمى للوطن



  

هبذا ختتلف تصّوراتنا اخلاّصة عن اجلنسية اإلسالمّية لغري املسلم تبعًا الختالف األصول 

تبه التي بنينا عليها تفكرينا يف بحث اجلزية واجلهاد االبتدائي والوالء والرباء وغري ذلك، فان

 جّيدًا.

ويمثلون لذلك بالزنا بنساء املسلمني واللواط بصبياهنم والرسقة  ج ـ عدم إيذاء املسلمني،

 ألمواهلم.

صل عقد الذّمة الذي ال يكون رشائط صّحة أهذا الرشط وقع خالف بني الفقهاء يف أّنه من 

يف عقد الذّمة مام املسلمني إه عليهم طلو اشرت ة من دونه، أو أّنه ليس كذلك لكنعقد ذمّ 

، وعىل التقدير الثاين ال يرتّتب عليهم فخالفوه انتقض العقد أو صار للمسلمني فسخه وإلغاؤه

ـ عىل تقدير عدم االشرتاط من قبل ويل املسلمني ـ يشء سوى العقوبة عىل اجلريمة التي 

 جلنائي.ارتكبوها من الزنا أو اللواط حسب األصول املقّررة يف حّقهم يف الفقه اجلزائي وا

أّن هذا البند ليس من هوّية عقد الذّمة، ال عىل أصول الفقه املدريس هنا وال عىل  والصحيح

النتائج التي توّصلنا نحن إليها، فإّنه مل يرد دليل يف الكتاب أو السنّة عىل جعل مثل هذا الرشط 

من ثّم يكون األمر راجعًا مقّومًا ال ينفّك عن هوّية اجلنسية أو الذمام مهام كانت نظرّيتنا فيهام، و

إىل السلطة الرشعّية فإذا رأت صالحًا يف ذلك كان هلا االشرتاط ووضع ذلك يف قانون منح 

 اجلنسّية، وإذا مل تشرتط فال مرّبر هلذا الرشط ذاتًا.

وأّما القول بأّن هذا مشمول ملبدأ رضورة التزامهم بأحكام اإلسالم الذي هو رشط، فهذا 

زمهم االلتزام بأحكام اإلسالم، أّما أّن هذا يشمل هوّية عقد الذمة بحيث غري ثابت، نعم يل

، متامًا يت يف بحث التجاهر باملنكراتأتسلب منه اجلنسّية، فلم نجد دلياًل عىل ذلك سوى ما سي

 كام هي احلال يف املسلم الذي ال يلتزم بأحكام اإلسالم.

ا وأكل حلم اخلنزير ونكاح املحارم، مثل رشب اخلمر والزن د ـ عدم التظاهر باملنكرات،

ّنه من رشوط الصّحة أو ال، أوهذا البند وقع فيه اخلالف عينه الذي وقع يف البند الثالث، وهو 

ذهب  ، وأّنه تابع ملدى أخذه يف العقد،ففيام مال بعض الفقهاء لنفي كونه من رشوط الصّحة

عن أيب  ،املتقّدمة زرارةصحيحة   منإىل كونه كذلك انطالقاً ـ  ـ مثل السيد اخلوئيآخرون 
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ة عىل أن ال يأكلوا الربا قبل اجلزية من أهل الذمّ ‘ رسول اهلل نّ إ»قال:  :قال ،×عبد اهلل

فمن فعل ذلك  ،األخوات وال بنات األخ وال بنات األخت وال يأكلوا حلم اخلنزير وال ينكحوا

فهذه  .«ةوليست هلم اليوم ذمّ »قال:  ،«‘ة رسول اهللوذمّ  ة اهللمنهم فقد برأت منه ذمّ 

 الرواية تؤّكد أّن هذه البنود يبنى عليها عقد الذّمة.

بأّن غاية ذلك هو رشح طبيعة العقد النبوّي الذي أخّل به أهل  لكنّه يمكن املناقشة هنا،

 الذّمة فيام بعد، ال أهّنا ترشح حقيقة عقد الذّمة يف أصل الرشع، فهي تفيد أّن العقد معهم كان

 عىل هذا األساس فنقضوه، وال تفيد أّن العقد معهم ال يكون إال عىل هذا األساس.

بأّن نفي اإلمام يف ذيل الرواية، الذميّة  عن أهل الذّمة يف زمانه، مع العلم بكون  إال إذا قيل

أكثرهم ممّن مل يوّقع النبيُّ معهم عقد الذّمة، بل كانت عقود الذّمة معهم بعد زمانه.. كاشف  

ثبت أّن سائر  ما مل نقلعن كون أصل هذه البنود مأخوذة يف هوّية عقد الذّمة،  نود ببأّن التاريخ ي 

، وأّن أهل عقد الذمة التي وقعت مع اخللفاء بعد ذلك كانت عىل وزان مضمون العقد النبوّي 

 .البيت أمضوا هذه املعامالت ولو بالعنوان الثانوي ورتبوا عليها اآلثار

فإّن االعتامد عىل رواية واحدة آحادية غْي مطمأّن  ،عن مناقشتنا هذهوبرصف النظر 

 نّ إبل  ة األخبار،لة حجيّ أمن هذا النوع عىل مبنانا يف مس ثبات حكمٍ إيف  بصدورها مشكٌل 

هذه الرواية ظاهرها عدم ارتكاهبم  نّ أمع  ،الفقهاء عرّبوا هنا بعدم تظاهرهم باملنكرات

من غري تظاهر، ما مل نقل بأّن مقتىض اجلمع بينها وبني روايات ، حتى ولو كان ذلك املنكرات

ا خر داّلة عىل أهّنم كانوا يتاجرون باخلمر واخلنزير وأّن هذا موجود بينهم، أن يكون املراد هو 

أو عرب نظرية عدم تكليف الكّفار بالفروع فال تكون حمّرمًة عليهم يف ذاهتا بناء التظاهر فقط، 

أو أّن هذا مقتىض اجلمع بينها وبني جمموعة روايات منها  تلك النظرّية، عىل واحد من تفاسري

الصحيح سندًا دّلت عىل أّن اإلمام علّيًا كان جيلد اليهودّي والنرصاين واملسلم عىل رشب اخلمر 

معّلاًل بأّن اليهودي والنرصاين جتاهر بذلك وليس له وكان يقيم عليهم حّد الزنا، ثامنني جلدة، 

متيّز بني التظاهر وعدمه، فلعّلها األصل يف  ليس له إال أن يفعله يف بيته، فهذه األخبار ذلك، إذ

 .وال للزنا التمييز رغم أّن صحيحة زرارة مل ترش لرشب اخلمر
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أضف إىل ذلك، أّن دعوى االستدالل ِبذه الرواية إلثبات مبدأ رضورة التزامهم بأحكام 

فمضافًا ملا قلناه هنا فإّن هذه  ة رشعًا غْي سديد،اإلسالم بوصف ذلك أساسًا يف عقد الذمّ 

الرواية خاّصة ببعض املنكرات ال بكّل املنكرات، وال بمطلق أحكام اإلسالم، ولعّل هذه 

املنكرات اخلاّصة التي هي من الكبائر )الربا ـ حلم اخلنزير ـ نكاح املحارم( هي املنظورة ال 

حبت منه اجلنسّية!مطلق االلتزام بأحكام اإلسالم بحيث لو   ارتكب أّي معصية س 

، بل ختلية سبيلهم حلضور جمالس املسلمني، هـ ـ عدم تربية أهل الذّمة أوالدهم عىل أدياَّنم

 وا أوالدهم عىل االعتناقة أن ال يربّ يشرتط عىل أهل الذمّ »ويف هذا يقول السّيد اخلوئي: 

احلضور يف جمالس  بأن يمنعوا من ـوها كاليهودية أو النرصانية أو املجوسية أو نح ـبأدياهنم 

ختلية سبيلهم يف اختيار  املسلمني ومراكز تبليغاهتم واالختالط مع أوالدهم، بل عليهم

 .«ةسالميّ وهي الطريقة اإل ،للفطرة م خيتارون الطريقة املوافقةالطريقة، وبطبيعة احلال أهّن 

قال: سمعت أبا عبد  ،املتقّدم ورفضيل بن عثامن األع واملستند األساس يف ذلك هو صحيحة

 اموإنّ  ،سانهانه ويمجّ دانه وينرّص ما من مولود ولد إال عىل الفطرة فأبواه هيوّ » :يقول× اهلل

دوا وال هيوّ  س أولئك بأعياهنم عىل أن الوة وقبل اجلزية عن رؤالذمّ ‘ أعطى رسول اهلل

 .«ة هلماليوم فال ذمّ  ]الذّمة والد أهلأ[ ةا األوالد وأهل الذمّ مّ أف ،سواوا وال يمجّ ينرّص 

، النبي وضع عىل أهل البحرين وغريهم مثل هذا الرشط نّ ة يف أوثّمة مرويات تارخييّ 

 وهو ما يؤّيد الفعل النبوي هذا.

 تشبه كثريًا املناقشة يف دليل البند السابق، فال نكّرر وال نطيل. واملناقشة يف هذه الرواية

لئن »يل: قال: قال ع ،)حديد( األسدي زياد بن حديرخرب  وقد وردت رواية أخرى، وهي

 وبني النبّي   كتبت الكتاب بينهمية، فإيّن الذرّ  املقاتلة وألسبنيّ  تغلب ألقتلنّ  يبقيت لنصارى بن

 .«وا أبناءهمعىل أن ال ينرّص ـ م  اهلل عليه وسلّ صىّل ـ 

صالح ‘ النبّي  إنّ » :له قاأنّ  ،×عن عيلّ ة، أصبغ بن نباتويف صيغة أخرى مروّية عن 
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مر يل األ يتمّ  ه إنوإنّ  ،م قد نقضواوإهّن  ،وا أبناءهميثبتوا عىل دينهم وال ينرّص  بني تغلب عىل أن

 .«ةقتلت املقاتلة وسبيت الذريّ 

نكر هذا احلديث ه كان ي  أمحد أنّ  هذا حديث منكر، بلغني عن»قال أبو داود السجستاين: 

ّعف بعض رواة «الثانية ومل يقرأه أبو داود يف العرضة ، قال أبو عيل:شديداً  إنكاراً  . وقد ض 

. ويف بعض املروّيات أّن الذي اشرتط عىل بني تغلب ذلك هو عمر بن احلديث فراجع

 .اخلطاب

وقال ابن اجلنيد: لو وجد »لكّن العالمة احليّل يبدو منه األخذ هبذه الرواية، حيث قال: 

ملا روي من  ؛ةوا عىل النرصانيّ بني تغلب مل يقرّ  يف عىل القيام باحلّق  واجتمعوا ةً املسلمون قوّ 

ملا روي عن أمري  ؛وا أوالدهمعليهم أن ال ينرّص ‘ اهلل تركهم الرشط الذي رشط رسول

 .«واألقرب ما قاله ابن اجلنيد ..ـ ونقل احلديثـ  ه قالأنّ  ×املؤمنني

سند هذه الرواية العلوّية، فإّن ما ناقشنا به وعىل أّية حال، وبرصف النظر عن املناقشة يف 

الروايات السابقة يبدو هنا أوضح بكثري؛ ألّن علّيًا رّتب األمر عىل العقد بينهم وبني الرسول، 

 ال عىل أصل الرشع، فالحظ.

ويمثلون لذلك ببناء الكنائس ودور  ،وكوَّنم حمتقرين و ـ عدم إظهار دياناهتم بشكل علني

وبيوت النار، ورضب النواقيس، وإصالح الكنائس وأمثاهلا لو هتّدمت،  العبادة والصوامع

هلم وبيوهتم عن بيوت زوربام تلحق بذلك هنا أو يمكن أن يضاف عدم ارتفاع جدران منا

املسلمني، ورضورة متّيزهم يف اللباس واملركب والكنى واأللقاب ومظاهر حياهتم العاّمة 

، ولو واجههم املسلمون يف الطريق فعليهم أن ني عنهمبحيث يبدون أقّل من املسلمني وخمتلف

 .يضطّروهم ألخذ طرف الطريق وأضيقها، وغري ذلك

من رشوط صّحة عقد الذّمة أو أّن أمره بيد احلاكم، فلو وضعه كان هل هو وهذا الرشط 
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 كم رشعي؟حأو هو جمّرد من رشوط اجلنسّية حدوثًا وبقاًء، وإال فال، 

 ستدّل به هنا هو:يُ قد ما ، فعمدة وعىل أّية حال

قاعدة العلّو، فإّن بعض هذه املظاهر مما ينايف علّو املسلم عىل الكافر، أو قد يناسب  أّوالً:

 علّو الكافر عىل املسلم، فكون بنائه أعىل من بناء املسلمني ينايف قاعدة العلّو مثاًل.

ر ال عالقة هلا هبذه تقّدم عند البحث عن قاعدة العلّو، وأّن مثل هذه األمو واجلواب

القاعدة، بل القاعدة تأيت يف جمال آخر، هذا فضالً عن أّن هذا غالبًا تشخيص موضوع  ال أكثر، 

 فقد يتغرّي ويتبّدل.

إّن هذا حمّقق ملعنى الصغار املأخوذ يف اآلية، فلتحقيق حالة الّصغار لدهيم يلزمنا اختاذ  ثانيًا:

نوا دائاًم حقراء يف جمتمع املسلمني وأدون منهم، وإال هذه االجراءات يف بنود التجنيس، ليكو

 سحبت منهم اجلنسّية.

، بل حتى مطلوبّية إضافّية إّنه قد تقّدم أّنه ال يوجد إطالق يف دليل الّصغار واجلواب:

فيؤخذ منه بصدق املسّمى، واملفروض حتّققه بمجّرد كوهنم يدفعون اجلزية خاضعني عقب 

ض  املس  لمون إرادهتم فيها.انتهاء حرب  ف ر 

ّن الصغار يفرض عىل بعض من ي منح اجلنسّية وفقًا لنظرّيتنا اخلاّصة املتقّدمة، فال أعلاًم 

معنى لالستدالل بالّصغار يف حّق غري املسلم الذي جتنّسه الدولة دون أن يكون قد اعتدى عىل 

 املسلمني من قبل.

 يا.اهذه القضىل اإلمجاعات املّدعاة يف مثل االستناد إ ثالثًا:

ق له العديد من مور مل يتطرّ مع أّن العديد من هذه األ ،إّنه لو سّلم وجود إمجاع واجلواب:

نتيجة األدّلة األخرى يف املقام من نوع العلو  ؛الفقهاء، فإّن هذه اإلمجاعات حمتملة املدركّية جداً 

وغري ذلك، مضافًا إىل  وقواعد عدم التشّبه بغري املسلمنيوالصغار والنصوص اخلاّصة اآلتية 

 هدة العمرّية وأمثاهلا بالنسبة ألهل السنّة.احتاملّية مدركّية ما يف الع  

 ي زرارة واألعور املتقّدمني، بدعوى إلغاء اخلصوصّية.االعتامد عىل فحوى مثل خرب   رابعًا:

و ا لغيت مع كوهنام خربًا آحادّيًا، فإّن فرض إلغاء اخلصوصّية ال يبدو واضحًا، ول واجلواب:

اخلصوصّية للزم هدم كنائسهم، مع أهّنم ال يقولون هبدم ما كان منها قبل الفتح، وللزم منعهم 

من عباداهتم الدينّية، ومل يكن ذلك أبدًا، بل للزم منعهم من أن يكون لدهيم علم  أو مال أكثر 



  

منون هبا من جارهم املسلم، وال قائل بذلك، إىل غري ذلك من عرشات املوارد التي ال يؤ

إطالقًا، ويمكن فرضها لو ألغينا اخلصوصيّة، فلعّل الرشيعة التي أقّرهتم عىل دينهم حّددت 

بعض القضايا العاّمة مثل الربا ربام للخوف من توّرط املسلمني به أو سيطرهتم عىل املسلمني 

 باملال، كام كانت احلال مع اليهود كثريًا عرب التاريخ، وهكذا.

لعديد من الروايات التي أملحنا هلا آنفًا عن أّن علّيًا كان جيلد عىل رشب ويؤّيد ما نقول ا

ما كان يعترب عقد الذّمة باطاًل بفعلهم هذا حتى متجاهرين، × ، مما يعني أّنهوعىل الزنا اخلمر

سالم عليهم متامًا كاملسلمني، فهذا دليل عىل أّن هذه الرشوط يف اإلبل كان يطّبق قوانني اجلزاء 

 ، وال ترسي لسائر املحّرمات أو األفعال.خاّصة

 االعتامد عىل بعض النصوص اخلاّصة املتفّرقة، وأمّهها: خامسًا:

هنى عن النزول عىل  ‘رسول اهلل أنّ »×: املرسل عن عيل خرب الدعائمالرواية األوىل: 

به،  ن بدؤابدءوا بالسالم فإم، وهنى أن ي  هاللعنة تنزل علي وقال: إنّ  ،يف كنائسهم أهل الكنائس

 .«سالموهنى عن إحداث الكنائس يف دار اإل قيل هلم: وعليكم.

ساسًا، فضاًل عن أّنه لو صّح ال يفيد أّن ذلك من أصول عقد الذّمة، أىل سند إيفتقد واخلرب 

بل هو من القوانني التي جتري عىل أهل الذّمة، ولو خالفوها خالفوا القانون، ال أهّنم خرجوا 

 عن املواطنة.

خرب  ما جيّددوال  ،سالمالكنيسة يف اإلتبنى ال »ّنه قال: أومثل هذا اخلرب املرسل عن النبّي 

. والظاهر أّن أصل اخلرب ما هو املنقول عن عمر بن اخلطاب عن النبّي يف ذلك، يف «منها

 .، ويف السند سعيد بن سنان احلمّص الذي ضّعفوهمصادر أهل السنّة

ال تبتدؤا اليهود والنصارى » ‘:قال رسول اهلل :قال خرب أِّب هريرة،الرواية الثانية: 

 .«وهم إىل أضيقهافاضطرّ  طريق   بالسالم فإذا لقيتموهم يف
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، عن بيهأعن  ،يب صالحأيمّر بسهيل بن  ،ال سند واحدإوهذه الرواية ليس هلا هبذه الصيغة 

وهذا مما تفّرد بنقله يف اجلملة األخرية من  ،بو هريرةأفنا فيام تفّرد به يب هريرة، ومضافًا لتوقّ أ

فإّن سهيل بن أيب صالح ولو روى عنه مسلم وأمثاله، غري أّنه الرواية التي هي حمّل شاهدنا، 

ورد غالبًا ما ، خاّصة وأّن هذا احلديث يوجد كالم يف االحتجاج بحديثه وما تفّرد به، فراجع

وروي عن »دا قول الشيخ الطويس يف املبسوط: ، عيف املصادر الشيعيّة من دون هذا الذيل

، «وهم إىل أضيق الطرقة: ال تبدؤهم بالسالم واضطرّ ه قال يف أهل الذمّ أنّ ‘ النبّي 

 والظاهر أّنه يقصد اخلرب املشار إليه أعاله ال غري.

قال »هـ( مرساًل، ونقله عنه يف البحار أيضًا: 573وقد جاء يف سلوة احلزين للراوندي )

وال تعودوا مريضهم، وال تشيعوا جنائزهم،  ال تساووهم يف املجالس :ةيف أهل الذمّ ‘ النبّي 

وكم فارضبوهم، وإن رضبوكم فاقتلوهم، وقال الباقر سبّ  نّ إوهم إىل أضيق الطرق، فواضطرّ 

. وال نعلم «لنا يف حاجة وال تستطعمه وال تسأله رشبة بعدوّ  عليه السالم جلابر: ال تستعن

 وندي يف هذه الرواية.مصدر الرا

اهم إذا كنتم وإيّ ‘: وقال رسول اهلل ..»×: كام جاء يف كتاب الغارات للثقفي عن عيلّ 

. ويف «غري أن تظلموا ر اهلل هبم يفروا هبم كام صغّ وصغّ  ،يف طريق فأجلؤوهم إىل مضايقة

 السند عمرو بن شمر، وهو ضعيف.

ثل هذا النمط من العيش ليس من وبرصف النظر عن ذلك، فإّن خضوع أهل الذّمة مل

رشوط الذمّية، بل غايته لو صّح احلديث ـ وهو جمّرد خرب آحادي ـ أّن هذه وظيفة الفرد 

 املسلم، ولو ناقضها املسيحي ال خيرج عن الذمّية أو ال مؤرش يف الرواية عىل ذلك.

                                                                                                                     
؛ وصحيح ابن 162: 4، و79: 3؛ وسنن الرتمذي 391: 10؛ والصنعاين، املصنّف 318الطياليس: 

 .217: 1؛ واملعجم األوسط 254ـ  253: 2حّبان 

 .228ـ  223: 12( انظر: املزي، هتذيب الكامل 1)

 .45: 2( املبسوط 2)

 .392: 72؛ وبحار األنوار 227عوات: ( الراوندي، الد3)

: 2. ورواه اإلمام حييى بن احلسني من الزيدّية يف كتاب األحكام يف احلالل واحلرام 124: 1( الغارات 4)
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ة كانت عالقة وقد اعترب فهمي هويدي أّن هذا احلديث وأمثاله جاء يف سياق حالة تارخييّ 

املسلمني باآلخرين فيها سلبّية جدًا من خالل تآمر اآلخرين عليهم وكيدهم والنفاق معهم، كام 

تفصحه نصوص القرآن والسنّة النبوّية، ومن ثم فال نستطيع أن نأخذ منها قانونًا عاّمًا يعّطل 

 .اخلطوط الكلّية يف الرشيعة املتعايشة مع أهل الكتاب

وعىل  ،هلم واحرتاماً  إكراماً  قوا هلم عن الطريق الضيّ معناه ال تتنحّ »د قال: وكان ابن حجر ق

إذا لقيتموهم يف طريق : وليس املعنى ،هذا فتكون هذه اجلملة مناسبة للجملة األوىل يف املعنى

عن أذاهم بغري  ذلك أذى هلم وقد هنينا نّ أل ؛جلؤهم إىل حرفه حتى يضيق عليهمأواسع ف

 .«سبب

خرب نوادر الراوندي، واجلعفريات، وفق نقل املحّدث النوري عنه، عن  ة الثالثة:الرواي

 .«ثةد  ، وال كنيسة حمْ ]إخصاء[ سالم خصاءيف اإل ليس» ه قال:، أنّ ×عيل

واخلرب يف حجّية طريقه تابع للموقف من سند اجلعفريات وكذلك سند الراوندي الذي 

لو صّح فهو خرب آحادي، بل هذا ليس من رشوط صّدر به الكتاب، وإثبات صّحتهام مشكل، و

 الذّمة، بل من قوانني اإلسالم، وال تدّل الرواية عىل أكثر من ذلك.

بنى فيه ال ي   ،ه املسلمونمرص مرّص  كّل »: قال ،عن ابن عباس ،عكرمةالرواية الرابعة: خرب 

 .«وال يباع فيه حلم خنزير، رضب فيه بناقوسوال ي   ،بيعة وال كنيسة

احلديث كأّنه يميّز بني البلد الذي تأّسس عىل يد املسلمني مثل بغداد والكوفة، وآخر ليس و

 نّ أنطاكية، فهو ناظر للبلد الذي مرّصه املسلمون فجعلوه مرصًا، مع أكذلك مثل دمشق و

سناد هذا احلديث إفتوى الفقهاء ليست خاّصة هبذا املقدار، وبرصف النظر عن ذلك فلم يتّم 

مام كاية عن توافق حصل مع النبّي أو إه اجتهاد  ابن عباس أو حولعلّ  ، أصالً إىل النبّي 

ال أّن ذلك يف أصل الرشع أو أّنه  ،بمقتىض هذا التوافق املسبقابن عباس حيكم هنا و ،املسلمني

 ساسًا.أعقد الذّمة رشوط صّحة من 

                                              
 .184ـ  181( انظر: هويدي، مواطنون ال ذميون: 1)
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م حمتقرين( ليس من وِبذا يتبنّي أّن هذا البند )عدم إظهار دياناهتم بشكل علني، وكوَّن

بل تتبع ما يتّم التوافق عليه يف العقد، وفاقًا لغْي واحد من الفقهاء رشوط صّحة عقد الذّمة، 

صعب  بعد ـ خارج قضّية الذمّية ـ بل إثباته بنفسه بوصفه حكاًم رشعيًا  ،منهم السيد اْلوئي

 ا الساحقة إن مل نقل مجيعها.كونه جمّرد أخبار آحادية قليلة جدًا ضعيفة اإلسناد يف أكثرّيته

نخرج ِبا هي أّن اجلنسّية واملواَطنة يف الفقه اإلسالمي خارج إطار اجلامعة  والنتيجة التي

 املسلمة، َّتضع لعنوانني:

وتكون جنسّيته بعد خضوعه ودخوله جغرافيا  ـ غْي املسلم املحارب للمسلمني، 1

لمون معهم، وليس يف الرشيعة يشء أكثر من املسلمني عرب نظام اجلزية، وما يتوافق عليه املس

ذلك )اجلزية واخلضوع( يعترب رشطًا من رشوط العقد، وهذا هو مفهوم الذّمة باملعنى الرشعّي 

 اخلاّص.

وهذا ال حيتاج لنظام الذّمة باملعنى اخلاّص أصاًل، بام يف ذلك  ـ غْي املسلم غْي املحارب، 2

ملا تراه الدولة املسلمة، وفقًا  ،عىل حتريمه يف ذاته الذي ال دليل ،اجلزية، بل خيضع جتنيسه

 ملصاحلها العليا.

م غري املسلم بكّل القوانني التي تفرضها الدولة املسلمة يف خمتلف القضايا لز  ويف احلالتني، ي  

م به األفراد ليس إال من حيث هم مسلمون، كام لو ألزمتهم عىل مجيع املواطنني، عدا ما ت لزِ 

 وهذا واضح.وعدا ما دّل الدليل عىل حكم خاّص بغري املسلم، صوم وغري ذلك، بالصالة وال

 امللوك والسالطنيمن العهود النبوّية إىل عهود اخللفاء و

ة العهود واالتفاقيات التي جرت بني النبّي ومن ب عده وبني لست ا ريد هنا اخلوض يف قضيّ 

اخلها، فهذا بحث تارخيي مفّصل كتب أهل الكتاب يف الرشق والغرب من اجلزيرة العربّية ود

ليه هنا هو أّن مراجعة وثائق العهود يف عرص النبي إشري ريد أن ا  فيه الكثريون، لكن ما ا  

ن أهبذه املقارنة جيب  أبدأ أنربعة، تعطي نوعني من نصوص العهود، وقبل واخللفاء األوائل األ

 ومها: ،ه النصوص واملواثيق والكتبني جدًا مجعا كاّمً كبريًا من هذمهمّ  إىل مرجعنيشري أ

                                              
؛ والقرضاوي، غري املسلمني يف املجتمع 400ـ  399، 398: 1( انظر: اخلوئي، منهاج الصاحلني 1)
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دات، وقد مجعها يف ثالثة جملّ  ،م(2000) للشيخ األمحدي امليانجي ،ـ مكاتيب الرسول 1

ا هف كثريًا عندة واحلديثية وغريها من كتب املسلمني بمذاهبهم، وتوقّ التارخييّ  درمن املصا

 رشحًا وتعليقًا ونقدًا وتأييدًا هنا وهناك.

 ّمد محيد اَّللللدكتور حم، ق السياسية للعهد النبوي واْلالفة الراشدةـ جمموعة الوثائ 2

بوصفه ا طروحة دكتوراه جلامعة السوربون، ونرش تب د ضخم كبري، ك  يف جملّ  ،م(2002)

واستفاد منه األمحدي امليانجي، م بالقاهرة، 1941م، ثم بالعربية عام 1935بالفرنسية عام 

الصور كرب قدر ممكن من املؤّلف أيضًا عىل مجع أ عمل فيهوقد وثيقة،  373وقد حوى 

 عامل يف هذا السياق.المن مكتبات  واملخطوطات

خمترصة قليلة  هّنا يف الغالب تبدوإعنا طبيعة املواثيق النبوّية ألهل الذّمة، فونحن لو تتبّ 

ة  تفصيليّ ن جتد نصوصاً عىل األمان واجلزية، ومن النادر أالكلامت حمدودة، ترّكز أكثر ما ترّكز 

، وكأّن نمط حياهتم مل يؤخذ يف لعقداملوّسعة لطويلة ختوض يف التفاصيل والبنود القانونّية 

 .العقود بل تركت األمور عىل حاهلا

خاّصة يف  ،هذا األمر نلمسه بوضوح يف طبيعة الرسائل التي كانت متعارفة يف ذلك الزمان

ام هذا يشء نّ ثيق املفّصلة كثريًا، وإاملواويلة وطالوسط العريب، فالعرب ال تعرف النصوص ال

 ًا فيام بعد.ظهر تدرجييّ 

ة هذه العهود واملواثيق، فهناك الكثْي من املالحظات ثبت صّح ن نُ أوال نريد هنا 

ات حول بعضها سندًا ومصدرًا وتارخيًا ومتنًا، بل الكثْي من املخطوطات نفسها كوالتشكي

وعىل سبيل املثال ما يعرف بمخطوطة  ستفهام،اال وعليها العديد من عالمات ،مشكوك فيها

ًا يف م مسيحيّ د، وهو من األديرة األق)جنوب سيناء( سانت كاترين يف مرص/القديسةدير 

الثانية يف العامل بعد صنّف مسيحّيًا تقد وطات، طالعامل، وحيتوي عىل خزانة من الصور واملخ

 وطات الفاتيكان.طمكتبة خم

امية من النصارى حلن تكون ، وأّنه من املمكن أل حول صّحتهاثري جدهذه املخطوطة ا  

دية ذ هناك من يعتقد أّن النصوص النبوّية والعهود املحمّ إ، الحقاً  سالمييف العرص اإلأنفسهم 

ىل داخل كتب التاريخ إلليهود والنصارى ربام تكون عرب التاريخ قد تعّرضت لتزوير نفذ 

ضافة بنود حتميهم من املسلمني إبغية  ،ل الكتابهبفعل عمل أ واحلديث عند املسلمني



  

دية يف دير وثيقة العهدة املحمّ  نّ أ وظلمهم يف بعض مقاطع التاريخ، وقد اعترب بعض الباحثني

  من هذه الوثائق املزّورة.ةً كون واحدتكاترين ربام  القديسة

ا يىل تركإل وّ كانت هذه املخطوطة يف مكتبة الدير حتى أخذها السلطان العثامين سليم األ

رًا عرب دعوى مرص للمطالبة هـ، وترك هلم نسخة عنها، األمر الذي أثري مؤّخ 1517عام 

 .يف مرص اآلن ةموجود ـ املستنسخ عنهاـ باملخطوطة من تركيا، ونسخة املخطوطة 

بسم اهلل الرمحن الرحيم وبه العون: نسخة سجل العهد » ونّص الوثيقة عىل الشكل اآليت:

كتبه حممد  ة النصارى: هذا كتاب  إىل كافّ  وسّلم اهلل عليه رسول اهلل صىّل  ن عبد اهللكتبه حممد ب

عىل وديعة اهلل يف خلقه، لئال يكون  ، ومؤمتناً ونذيراً  أمجعني بشرياً  ة الناسبن عبد اهلل إىل كافّ 

ن ينتحل ته، وجلميع م، كتبه ألهل ملّ حكيامً  ة بعد الرسل، وكان اهلل عزيزاً حجّ  للناس عىل اهلل

معروفها  النرصانية من مشارق األرض ومغارهبا، قريبها وبعيدها، فصيحها وعجميها، دين

ى ما أمره، غريه، وتعدّ  ، ومن نكث العهد الذي فيه، وخالفه إىلجعله هلم عهداً  ، كتاباً اوجمهوهل

كان أم غريه من  ، سلطاناً مستوجباً  ، وللعنة، وبدينه مستهزئاً ، ومليثاقه ناقضاً كان لعهد اهلل ناكثاً 

يف جبل أو واد أو مغارة أو عمران أو سهل أو  املسلمني املؤمنني، وإن احتمى راهب أو سائح

عدة هلم بنفيس وأعواين وأهل  عنهم، من كّل  اً ورائهم ذابّ  رمل أو ردنة أو بيعة، فأنا أكون من

ؤن التي حتمل أهل تي، وأن أعزل عنهم األذى يف املتي وأهل ذمّ م رعيّ كأهّن  تباعي،أتي وملّ 

 من ءالقيام باخلراج إال ما طابت به نفوسهم، وليس عليهم جرب وال إكراه عىل يش العهد من

صومعته، وال  وال يغري أسقف من أسقفيته، وال راهب من رهبانيته، وال حبيس من ،ذلك

من مال  ءيدخل يش وال هيدم بيت من بيوت كنائسهم وبيعهم، وال ،سائح من سياحته

من ذلك فقد نكث عهد اهلل،  م يف بناء مسجد وال يف منازل املسلمني، فمن فعل شيئاً كنائسه

د جزية وال غرامة، وأنا أحفظ من يتعبّ  وخالف رسوله، وال حيمل عىل الرهبان واألساقفة وال

واملغرب، والشامل واجلنوب، وهم يف ذمتي  أو بحر، يف املرشق تهم، أينام كانوا من برّ ذمّ 

من ينفرد بالعبادة يف اجلبال واملواضع املباركة، ال  مكروه، وكذلك ين من كّل وميثاقي وأما

عرش، وال يشاطرونه لكونه برسم أفواههم ويعانوا عند  يلزمهم ما يزرعوه، ال خراج وال

وال يلزموا بخروج يف حرب،  ،واحد، من كل أردب برسم أفواههم طالق قدحإإدراك الغلة ب



  

 حاب اخلراج، وذوي األموال والعقارات والتجارات، مما أكثربجزية، وال من أص وال قيام

، وال شططاً  منهم ]أحد[ ف أحداً عام، وال يكلّ  ة يف كّل باحلجّ  ]درمهاً []من[ اثني عرش درهم 

أدب املكروه، حيثام كانوا  عنهم جيادلوا إال بالتي هي أحسن، وخيفض هلم جناح الرمحة، ويكّف 

برضاها، ومتكينها من الصلوات يف  نية عند املسلمني فعليهوا، وإن صارت النرصاوحيثام حلّ 

من ذلك، فقد عىص  خالف عهد اهلل واعتمد بالضدّ  بيعها وال حييل بينها وبني هوى دينها، ومن

مرمة بيعهم ومواضعهم، ويكون ذلك معونة هلم عىل دينهم ومعا  ميثاقه ورسوله، ويعانوا عىل

وا عنهم، وال منهم بنقل سالح، بل املسلمني يذبّ  م أحداً وال يلز ،بالعهد هلم ]وفاء  ـوفقاً [

وشهد هبذا العهد الذي كتبه حممد  إىل حني تقوم الساعة، وتنقيض الدنيا. العهد أبداً  خيالفوا هذا

والوفاء بجميع ما رشط هلم عليه،  جلميع النصارى، سّلمبن عبد اهلل رسول اهلل صىل اهلل عليه و

 ،عيل بن أيب طالب، أبو بكر بن أيب قحافة، عمر بن اخلطاب ه:من أثبت اسمه وشهادته آخر

 أبو الدرداء، أبو هريرة، عبد اهلل بن مسعود، العباس بن عبد املطلب، فضيل بن، عثامن بن عفان

نفيس،  عباس، الزبري بن العوام، طلحة بن عبد اهلل، سعيد بن معاذ، سعد بن عبادة، ثابت بن

عبد اهلل بن عمرو بن ، بية، هاشم بن عبية، عبد العظيم بن حسنزيد بن ثابت، أبو حنيفة بن ع

ه، يف مسجد النبي صىل اهلل عليه وكتب عيل بن أيب طالب هذا العهد بخطّ  العاص، عار بن يس.

 .«اهلجرة م، ثاين سنّي من املحرّ  بتأريخ الثالث سّلمو

فبعض العهود  ،نوعني منهافنحن نجد  ،وإذا انتقلنا من العهود النبوّية، نحو عهود اْللفاء

ة األمن ي ثنائيّ أجدًا للنمط النبوي املخترص الذي كان يرّكز عىل السالمة واجلزية،  يبدو مشاهباً 

كثر يف أالً ويدخل واملال، وهو كثري يف زمن اخللفاء األربعة، لكّن بعض العهود كان مفّص 

 .زئّياتاجل

وهو العهدة  ،أشهر العهود بعد النبّي ف قلياًل فقط لعرض ما يعترب توقّ أوا ريد هنا أن 

هـ(، 284ىل اليعقويب )إليها يف كتب تاريخ املسلمني إشارة ترجع أقدم إرّية، فهذه العهدة م  الع  

 شارة قبل اليعقويب هلذه العهدة.إ ّي أوليست هناك 

 ،وهي القدس ،يليااتفق عليه عمر بن اْلطاب مع أهل إرية هي العهد الذي مَ والعهدة العُ 
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حيث دخل عمر بن اخلطاب نفسه إىل  ،هـ(15) فتح املسلمني هلا يف معركة الْيموك بعد

آنذاك واسمه صفرنيوس،  سة يف القدذكسيّ ثورك الكنيسة اليونانية األرالقدس والتقى بطري

 .هـ16أو  15القدس عام  مفاتيحم منه وتسلّ 

ه، نجد أَّّنا ونحن عندما نراجع نصوص هذه الوثيقة يف كتب التاريخ اإلسالمي وغْي

 رويت بشكلني:

هـ(، 284)ويب قوهذا هو الذي نجده يف تاريخ اليع الشكل األّول: وهو الشكل املخترص،

ونذكر نّص ، هـ(597) هـ(، وابن اجلوزي328بن البطريق )تاريخ املؤّرخ املسيحي سعيد و

ألهل بيت اخلطاب  بسم اهلل الرمحن الرحيم، هذا كتاب كتبه عمر بن»اليعقويب حيث يقول: 

دثوا ب، إال أن حت  ال تسكن وال خترّ ، كم آمنون عىل دمائكم وأموالكم وكنائسكماملقدس، إنّ 

 .«داً ، وأشهد شهواً عامّ  حدثاً 

 والالفت أّن هذا املقدار ليست فيه حتى إشارة للجزية نفسها أيضًا.

هـ(، 571، وهو الذي نجده عند مثل ابن عساكر )لالشكل الثاين: وهو الشكل املفّص 

عند بل مع تعبري مصاحلة أهل الشام،  ،قبل ذلك دون ذكر اسم القدسجّدًا ونرى شبيهه 

 ولعلها وثيقة أخرى غري وثيقة القدس.، هـ(458البيهقي )

 والنّص يف تاريخ مدينة دمشق كاآليت:

هذا كتاب لعبد اهلل عمر أمري املؤمنني من نصارى مدينة كذا ، بسم اهلل الرمحن الرحيم»

ورشطنا لكم  تناكم ملا قدمتم علينا سألناكم األمان ألنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملّ إنّ ، كذاو

 ،وال صومعة راهب وال كنيسة وال قلبة عىل أنفسنا أن ال نحدث يف مدينتنا وال فيام حوهلا ديراً 

أن ينزهلا  وال نمنع كنائسنا ،املسلمني د ما خرب منها وال نجني ما كان منها من خططوال نجدّ 

وال نكتم  ،يف كنائسنا وال يف منازلنا جاسوساً  وال نؤوي ،أحد من املسلمني ثالث ليال نطعمهم

وال نمنع من  ،وال ندعو إليه أحداً  وال نظهر رشكاً ، م أوالدنا القرآنوال نعلّ  ،للمسلمني غشاً 

م من جمالسنا إذا ر املسلمني ونقوم هلوأن نوقّ  ،أرادوه ذوي قراباتنا الدخول يف اإلسالم إن

من املسلمني من لباسهم يف قلنسوة وال عاممة وال نعلني  ءيف يش ه هبموال نتشبّ  ،أرادوا اجللوس
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د السيوف وال ا بكناهم وال نركب الرسج وال نتقلّ م بكالمهم وال نتكنّ نتكلّ  وال فرق شعر وال

 ،وال نبيع اخلمور ،ةربيّ وال ننقش عىل خواتيمنا بالع ،وال نحمله معنا ،من السالح نتخذ شيئاً 

 ،وأن نشد زنانرينا عىل أوساطنا ،حيث ما كنا ]ديننا[وأن نلزم زينا  ،مقادم رؤوسنا نجزّ  وأن

 وال ،من طرق املسلمني ءوأن ال نظهر كتبنا يف يش ،ال نظهر الصليب عىل كنائسنا وأن

 نرفع أصواتنا بالقراءة وال، ]خفيفاً [ اً خفيّ  وال نرضب نواقيسنا يف كنائسنا إال رضباً  ،أسواقهم

أصواتنا مع  وال نخرج شعانينا وال باعوثنا وال نرفع ،من حرضة املسلمني ءكنائسنا يف يش يف

 ،نجاورهم بموتانا وال ،من طرق املسلمني وأسواقهم ءوال نظهر النريان معهم يف يش ،موتانا

فلام أتيت عمر . منازهلم يف لع عليهموال نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سهام املسلمني وال نطّ 

عىل أنفسنا وأهل قبلتنا  رشطنا لكم ذلك ،من املسلمني وال نرضب أحداً  :بالكتاب زاد فيه

 ،ة لنافال ذمّ  ،اه عىل أنفسناوضمنّ  مما رشطناه لكم ءفإن نحن خالفنا عن يش ،وقبلنا عليه األمان

 .«ألهل املعاندة يف الشقاق لكم منا ما حيّل  وقد حّل 

 نجدها يف هذا النّص  ،العديد من البنود التي طرحها فقهاء املسلمني يف هذا النّص أنّ  يلفتنا

ّن أيضًا أوالالفت  .ذية املسلمني وسلسلة من تفاصيل الصغار واملذّلةكالتجاهر بدينهم وأ

ه من نّ أ ف  ِص هـ( الذي و  78عري )شم األنْ الراوي العمدة هلذه الوثيقة هو عبد الرمحن بن غ  

ّن عمر بن اخلطاب بعثه إىل الشام ليفّقه ه فقيه الشام وشيخ فلسطني، وأنّ أو ،العلامء الفقهاء

 .الناس

ىل إوبنودها انتقلت  ني،ثرت يف فقه الشاميّ أوهذا ما يقّوي احتامل أّن هذه الرواية ربام تكون 

الديني عىل  التي كان هلا تأثري قّوة النّص  ربة العمرّيةجالتمن خالهلم وعرب سالمي الفقه اإل

، يف حني ال نجد شيئًا شبيهًا هبذا يف النصوص النبوّية إال نادرًا املسلمني يف تلك الفرتة وبعدها، 

بطريقتها القاسية أحيانًا ة تتعامل ميّ أ نيودولة ب يللغاية، ولعّل هذا ما جعل فضاء الفقه الشام

 مع أهل الذّمة.

أّنه ـ لو مل تصّح ـ ، فإّن املرتّجح أم مل يصّح  وسواء صّح نّص هذه الوثيقة املفّصلة تارخيياً 
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ظهر يف عرص توّلد الفقه اإلسالمي يف القرن الثاين اهلجري، ومن ثم ترك تأثريه عىل 

 وتكوين ثقافة عاّمة لدهيم. أو خلفّياهتم الذهنّية احتجاجات الفقهاء

بسنده إىل عبد اهلل بن  هـ(،257بل َيّدثنا املؤّرخ أبو القاسم عبد الرمحن القريش املرصي )

ويظهروا  ،ة بالرصاصيف رقاب أهل الذمّ خيتم  أن»كتب عمرو، أّن والده عمر بن اخلطاب 

وال يرضبوا اجلزية إال عىل من جرت  ،ويركبوا عىل األكف عرضاً  ،وا نواصيهموجيزّ  ،مناطقهم

ون باملسلمني يف هيتشبّ  وال يدعوهم ،وال يرضبوا عىل النساء وال عىل الولدان ،عليه املوايس

 .«لبوسهم

ما ُاريد أن ُاثْيه بوصفه احتامالً قوّيًا هنا هو أّن ثقافة الضغط والْشوط عىل أهل الذّمة قد 

ألّن  تكون بتأثْي من جتربة عمر بن اْلطاب الواقعّية أو املصطنعة يف الفقه الشامي أو غْيه؛

بقه ـ ليس فيها هذا النمط من التعاطي، نصوص القرآن والسنّة ـ كام رأينا يف هذا الفصل وما س

لو صّحت  ئن أعترب عمر بن اخلطاب خمطئًا هنا أو غري خمطأريد وال ا  خاّصة بتفاصيله، 

ّصل لثقافة أن يكون أّن سلوكه بوصفه حاكاًم يمكن أالرواية، بل قصدي من ذلك أن أعترب 

                                                                                                                     
كثري وغريهم، يتحّفظ العديد من العلامء املتأّخرين والباحثني املعارصين يف ذلك، ولعّل من فاحتي 

باب الشّك من يرى صّحة أصلها مع كثرة اإلدراج فيها مثل الشيخ صبحي الصالح )انظر له: مقّدمة 

ه مثل الدكتور عصام سخنيني، لعنارص كثرية (؛ ومن ت46ـ  41: 1حتقيق كتاب أحكام أهل الذّمة  ع  اب 

منها: خّلو أهم املصادر التارخيية منها، ومشكلة سندها، ونقد متنها. ويعترب الدكتور حممود أيوب 

م( أّن الكثري من املامرسات التي ظهرت يف العالقة مع أهل الذّمة يف التاريخ 1935)مولود عام 

عبايس، ولكنّه ن سب نسبًة لعمر بن اخلطاب، فانظر له: الذّمة اإلسالمي يرجع يف حقيقته للعرص ال

عقدًا إهلّيًا ومفهومًا رشعّيًا، وضع املسيحيني يف الفقه اإلسالمي، ضمن كتاب: النظرات املتبادلة بني 

؛ ويتحّدث فهمي هويدي عن دراسات غربّية تارخيّية 56املسيحّيني واملسلمني يف املايض واحلارض: 

هذه الوثيقة العمرّية، وأهّنا ال وجود هلا، عىل عكس ما فعله ابن قيم اجلوزّية الذي بنى أّكدت بطالن 

كّل رؤيته حول أهل الذمة يف كتابه الضخم عىل مثل العهدة العمرّية أو الرشوط العمرّية كام يسّميها 

سالمية يزيد (، بل تناقضات نقل العهدة وتأّخر ظهورها يف الكتابات اإل657: 2)أحكام أهل الذّمة 

 203من الريب فيها، مضافًا ملالحظات مضمونّية عليها، فانظر: فهمي هويدي، مواطنون ال ذميون: 

 .212ـ 
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 هنّ أساس أالشام وفلسطني عىل  هل الكتاب يف بالدأوتّم التعامل مع منهجه مع  ،فقهّية الحقاً 

متامًا لي صار فيام بعد إىل االستعانة له بمثل أدّلة الصغار وغريه، صل يف التعامل مع أهل الذّمة، أ

ة الفقهّية للفقهاء ىل نوع من املرجعيّ إر حتّولت فيها سياسة اخللفاء األوائل خ  ع ا  ضاكام يف مو

، وذلك أّن معطيات علم ة ومسألة فقه االرتداد، وربام من ذلك الصلة بني حروب الردّ الحقاً 

االجتامع والتاريخ تؤّكد لنا أّنه من املمكن جدًا أن يغدو موقف أو وضعّية سياسية معينة 

للسلطة أساسًا يف ظهور تربيرات دينيّة أو فقهيّة الحقًا ملصلحتها، فكّلام وجدنا وضعًا سياسيًا 

 .من هذا النوع، لزمنا التنّبه هلذا األمر

بل إّن مراجعة الوثيقة العمرّية ـ وهي غري العهد العمرّية؛ ألّن الوثيقة العمرية ترجع 

للخليفة األموي عمر بن عبد العزيز ـ تؤّكد أّن الفقه الشامي كان، وبدرجة مهّمة، قد حتّول إىل 

 القانون الرسمي للدولة األموّية يف التعامل مع األقلّيات الدينّية.

 تني من موضوع العهود هنا:وِبذا أخرج بنتيج

ـ الطابع املخترص فيها وعدم دخوهلا يف تفاصيل وبنود متثل رشوطًا يف الصّحة أو حتى يف  1

 العقد نفسه.

ـ احتاملّية تأثْي بعض صيغ العهدة الُعمرية عىل الثقافة الفقهّية للمسلمني الحقًا، بحيث  2

د فقهي، أو نقطة حتّول تدفع لتقديم مستند حتّولت من بنود تارخييّة ثابتة أو مصطنعة إىل مستن

 فقهّي هلا.

والنتيجتان معًا َّتدمان اجتاهي الذي توّصلت إليه آنفًا يف التقليل من حجم رشوط عقد 

 الذّمة.

 ، تعليق ونقدالعالقة مع غري املسلمالذّمة و حكامالثالثي أل صنيفتالكديور و

، ارها الدكتور الشيخ حمسن كديورث هذا املوضوع بعرض الفكرة التي أأختم كالمي يف

حيث اعترب أّن أحكام الرشيعة مع غري املسلمني عىل ثالثة أشكال: ثابتة، وتابعة ملديات قدرة 

 املسلمني وقّوهتم، ومنسوخة.

ـ أصل اإلقرار  2ـ أصل الكرامة اإلنسانّية.  1ويعترب كديور أّن األصول الثابتة هي: 

ـ  5ـ أصل العالقات السلمّية.  4اسبة الناس عىل دينهم. ـ أصل عدم حم 3باختالف األديان. 



  

 ـ أصل املقابلة باملثل مع رعاية العدالة. 6أصل قيام العالقات عىل توافق الطرفني. 

انطالقًا من ذلك، يعترب كديور أّن مجيع أحكام الذّمة واجلزية ـ غري هذه األصول ـ هي 

عقل تطبيقها دومًا عرب التاريخ ويف كّل متغرّيات تابعة ألوضاع وظروف ومالبسات، وال ي  

 .الظروف

 :تنيسيع تنيوال ُاريد أن ُاطيل هنا، لكن لدّي مداخل

إّننا نوافق كديور عىل التقسيم الثالثي ألحكام الرشيعة، ليس فقط تلك األحكام  أ ـ

من هذا  املرتبطة بالعالقة مع غري املسلمني، بل مجيع أحكام الرشيعة يمكن تقديم تصنيف عام

النوع هلا، وإن كان هناك كالم يف التمييز بني النوع الثاين والثالث وفقًا لبعض النظرّيات 

 املعارصة.

 ،صوالً أور أّن هذه األصول السّت متثل يثبت كدأكيف  ة:قشانميف ا طيل ال نريد أن  ب ـ

أّن مبدأ  فمثالً كيف عرف ؟صوالً أوكيف عرف أّن غريها ال يمثل  ؟ثباهتاإصل أفضاًل عن 

 ؟ولو يف اجلملة صالً الصغار ليس أ

 ؛ّملأمل يرشح لنا كديور مرّبرات رؤيته هذه، وإن كنت أعتقد بأّن األصل اخلامس حيتاج لت

مطلقًا يف العالقات مع غري املسلمني، فأصل حجّية أصاًل إثباته السهل ّنه من أّنه ال يبدو أل

قات املسلمني مع غريهم قائمة عىل رضورة توافق كّل عال نّ أثابت، أّما هل  ّيتهلزامإالتوافق و

وال يكفي فيه دليل الوفاء يل، لالطرفني ورضامها معًا؟ فهذا غري ثابت بنظري وحيتاج لد

لزم بالوفاء بالعقد، ولكنّه ال ي لزم بأن تكون العالقة قائمة  بالعقود؛ ألّن دليل الوفاء بالعقود ي 

سلمني لتوافقات فقط؟ وماذا لو وقعت حرب بني املهل إهناء احلروب يكون باعىل عقد. بل 

هم كيف تقبلون بوضع فهل يستشريون عدوّ  ،هناءها بالقّوةإت عىل املسلمني ض  ر  واملعتدين ف  

لنا كديور فيها  سئلة مل يقّدمأبشكل عادل؟ هذه لكن  رضها املنترص  فْ و ي  أقواعد هناية احلرب 

 قنعة.ممرّبرات 

 ر تصّورنا واضحًا من خالل ما تقّدم من بحوث.أكتفي هبذا القدر، وقد صا
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 ندرس يف هذا الفصل:

 ـ خمَرجات املبادئ العاّمة يف موضوع احلقوق واملناصب 1

القات اإلنسانّية ـ اإلنسانّية، وخمَرجاهتا يف موضوع احلقوق أ ـ املبادئ العاّمة يف الع

 واملناصب.

 ب ـ املبادئ العاّمة يف العالقات األديانّية، وخمَرجاهتا يف موضوع احلقوق واملناصب.     

 ضوع احلقوق واملناصب.واْلاّصة واملتفّرقة يف م ةـ خمرجات األدلّ  2

 مستثنيات.، موارد و«حقوق اآلخر الديني»ـ قاعدة  3





 
 

 

 

 

 

 متهيد

القواعد واملحّددات  نحو ،حث من خالل القواعد األكثر كلّيًة تقريباً ببدأنا رحلتنا يف هذا ال

 ،األقرب للموضوع، ويف طريقنا درسنا العديد من املوضوعات التي حتظى بأمهّية يف حّد ذاهتا

، سواء يف إطار املواطنة أم «اآلخر الديني»كام ترتك تأثرياهتا عىل العالقات بني األديان ومع 

خارجه، وسواء يف موضوع احلقوق السياسّية أم خارجه، وسواء يف موضوع تويّل املسؤوليات 

 أيضًا. واملناصب العاّمة أم خارج ذلك

 يف هذا الفصل من الدراسة سوف نقوم بالبحث عىل صعيدين، أو فقل: ضمن مرحلتني:

ب العاّمة ومطلق احلقوق السياسّية من زاوية الصعيد األّول: دراسة موضوع تويّل املناص

 ذا املوضوع.العميق والبيئة احلاضنة هلالقواعد العاّمة املشّكلة لألساس املبادئ و

ويف هذه املرحلة سوف نقوم برصد تأثريات النتائج التي توّصلنا إليها يف الفصلني السابقني 

بيًّا يف ذلك، فنحن يف هذه املرحلة أمام عىل موضوع بحثنا، وكيفية لعبها دورًا إجيابّيًا أو سل

جات البحوث السابقة يف موضوع ْر  ، ة املناصب العاّمة واحلقوق السياسّيةحماولة اكتشاف خم 

نْي   حصاد ما زرعناه يف الفصلني السابقني.وبصدد ج 

الصعيد الثاين: دراسة املعطيات واألدّلة اْلاّصة التي يمكن أن تكون موجودة يف املوروث 

فقد تكون  ديني، وتتكّلم مبارشًة عن موضوع تويّل املناصب العاّمة وقضايا احلقوق السياسّية،ال

، وهذا ما البّد لنا هذا األمرهناك آية قرآنية أو نّص من الكتاب املقّدس يتحّدث مبارشًة عن 

 من رصده الستكامل رؤيتنا إن شاء اهلل تعاىل.

 ين.وهبذا يكون هذا الفصل من البحث عىل حمور





 
 
 
 
 
 
 

 احملور األّول

 العاّمة يف موضوع املناصب واحلقوق السياسّية بادئخمرجات امل

 متهيد

رجات   ،القواعد التي عاجلناها يف الفصلني السابقنياملبادئ وقلنا بأّننا سوف ندرس هنا خم 

 .عىل موضوع املناصب واحلقوق السياسّية

صول العامة يف أحدمها تضّمن األ :صول العاّمة ضمن فصلنيوحيث إّننا درسنا هذه األ

العالقات اإلنسانّية املتعالية عن دخول عنرص الدين، وثانيهام تضّمن األصول العاّمة املكّونة 

 بادئثريات هذين النوعني من امل، هلذا سوف ننظر يف تأ«اآلخر الديني»لة للعالقات مع واملشكِّ 

 لنا إليها.طبقًا للنتائج التي توّص خاّصة  ،سساألو

 احلقوق السياسّيةوناصب توّلي املسانّية، نتائج يف ناملبادئ العاّمة يف العالقات اإلأّواًل: 

سوف نحاول اآلن رصد نتائج الفصل األّول وربطها باحلقوق السياسّية لألقلّيات من 

جهة، وبموضوعة املناصب واملسؤوليات العاّمة هلم داخل املجتمع األكثري من جهة ثانية، 

 لنحو اآليت:وذلك عىل ا

 «اآلخر الديين»مبدأ الكرامة اإلنسانّية، تداعيات يف فقه األقلّيات والعالقة مع ـ  

إّن دراسة مبدأ الكرامة اإلنسانّية أعطتنا أّنه ال يوجد يشء ثابت يشيّد عدم كرامة اإلنسان 

إلسالمّية ا تكوينًا وترشيعًا إال إذا دخل ربقة اإليامن، فهذا ما مل تفده النصوص الدينيّة

، بمعنى أهّنا مل تقل لنا: إّنني ا علمكم أّن اإلنسان غري حمرتم وال مكّرم عندي إال إذا واملسيحّية

 دخل جمال اإليامن باهلل، بل عىل العكس أفادت النصوص تكريم اإلنسان تكوينًا.

 باسم يضع قاعدةً واملسيحي لكنّنا يف الوقت عينه، مل نتمّكن من إثبات أّن النّص اإلسالمي 



  

الكرامة اإلنسانّية، ي رجع إليها بوصفها مرجعّية قانونّية أو مقصدًا رشعّيًا أو روحًا قانونيّة 

وغريهم أو املسيحيني حاكمة عىل خمتلف األبواب الرشعّية يف العالقات بني املسلمني 

 .كاألقلّيات الدينّية

ف رجنا من هذا البحث خايل الوفاض وص  ر اليدين، بل لقد توّصلنا ـ بيد أّن هذا األمر مل خي 

الرشيعة اإلسالمّية ت ثبت لإلنسان من حيث املبدأ إىل أّن ـ بمساعدة قواعد فقه اجلهاد خاّصًة 

احلقوق ما ي سّمى بحّق احلياة ومستلزمات هذا احلّق يف العيش والبقاء، فردًا ومجاعة، أّما سائر 

رج لنا قاعدًة عاّمة أو أصاًل مرجعّيًا، ، فليس لدينا دليل حاسم كيّل فوقاينوغريها الطبيعّية  خي 

وإّنام علينا أن نذهب بأنفسنا إىل البحوث الفقهية املتفّرقة لكي نستخرج منها ثبوت هذا احلّق أو 

 ذاك، يف هذا الباب أو ذاك.

وهذا يعني أّنه يف موضوع احلقوق السياسّية وقضّية تويّل املسؤوليات واملناصب العاّمة، ال 

ذه القاعدة أن ختدمنا ـ من منظور ديني ـ لتقديم نتيجة معّينة تسمح أو متنع، حتّدد تستطيع ه

احلرّية أو ت تطلقها، تعطي حّقًا أو تسلبه، وهبذا تكون النتيجة يف هذه القاعدة سلبّيًة عىل مستوى 

ئًا أو احلقوق يف جمال االجتامع السيايس، بمعنى أهّنا غري قادرة عىل أن تعطينا نتيجة ت ثبت شي

تنفيه، لكنّها إجيابّية عىل مستوى احلقوق يف جمال الكينونة الوجودّية الطبيعّية؛ ألهّنا متنح 

 اإلنسان بام هو إنسان حّق احلياة ومستلزماته.

 «اآلخر الديين»و  األقلّياتالة والتأثريات املتوّقعة يف فقه قاعدة العدـ  

، واآلخر الديني أثْي كبْي عىل فقه األقلّياتليس هناك من شّك يف أّن قاعدة العدالة هلا ت

 ولكّن هذا التأثْي يتفاوت تبعًا لفهمنا هلذه القاعدة؛ وذلك:

ـ إذا فهمنا هذه القاعدة بحّدها األعىل، ووفقًا لنظرّية أمثال الشيخ شمس الدين والشيخ  1

لعرفية والعقالنّية، فإّن من املمكن هلذه القاعدة أن تؤّسس لنا ـ تبعًا لتصّوراتنا ا الصانعي،

وليس من الرضوري أن تكون عقلّية يقينية أو ارتكازّية عقالئية عاّمة متعالية عن الزمكان ـ 

ما مل ترّض باألكثرّية، وتويّل املناصب العاّمة إمكانّية منح األقلّيات احلقوق السياسّية كاملًة 

رف زماننا هو مقتىض العدل بني الن اس، ومنحهم حقوقًا متساوية يف انطالقًا من أّن هذا يف ع 

العيش ما داموا غري معتدين أو جمرمني، واالختالف الفكري والعقائدي ال يغرّي من واقع 



  

 العدالة بمفهومها األّويل البرشي شيئًا هنا.

وال يقف األمر عند هذا احلّد، بل يمكن هلذه القاعدة مبدئّيًا أن تعّطل بعض النصوص 

ة وتسقطها يف صدورها أو داللتها أو إطالقها عن احلجّية، فإذا رأى الظنّية الصدور أو الدالل

الباحث أّن هذا الدليل أو ذاك يعارض مبدأ العدالة يف العالقات مع األقلّيات، فمن الطبيعي 

هنا أن يقوم بتحييد هذا الدليل؛ ألّنه ال يمكن العمل به ما مل يصل هذا الدليل إىل حّد كونه 

، وهذا ما سوف يرتك تأثريًا عىل املحور الثاين من الصدور والداللة والسعة معاً دلياًل يقينّيًا يف 

 .البحث هنا عندما نرصد األدّلة اخلاّصة

، فلو قبل ، وسوف نرى جتلياهتا قريباً وهذه نتيجة كبرية يمكن لنظرية العدالة أن ترتكها هنا

حقوقها السياسّية ـ  «الديني اآلخر» األقلّيات ـ اإلنسان بمفاهيم العرص احلديث يلزمه منح

بوصف ذلك عدالً وعدمه ظلاًم، وهذه النتيجة تعليقّية بمعنى أهّنا تنتظر لكي تتنّجز أن ال 

 يكون يف مقابلها نّص ديني قطعي الداللة والصدور معًا.

فإّن هذه القاعدة تقول  ،سابقاً ـ أّما إذا فهمنا نظرّية العدالة بحّدها األدنى الذي اخرتناه  2

لنا بأّن بإمكاننا بتجربتنا البرشّية أن نعنّي العدل والظلم ويلزمنا اّتباع ما نعّينه، عمالً باألمر 

الديني باّتباع العدل وترك الظلم، لكّن هذه العملّية تبقى خاضعة بشكل  مسبق ملراجعة 

 :واآلخر الدينيوبني األنا  النصوص الدينّية يف تصّورها للعالقة العادلة بني األقلّية واألكثرّية

فإذا مل نجد يف هذه النصوص ما يفيد عكس تصّوراتنا البرشّية يف عدالة العالقة بني األكثرّية 

، كان املرجع هو تصّورنا البرشي، والعمل وفقه هو املتعنّي واألنا واآلخر الديني واألقلّية

د عدم وجود دليل، بل علينا، وليس هو املباح فقط، فالقضّية هنا ليست قضّية األخذ باملباح عن

هنا يلزمنا اّتباع العدل الذي نراه بعقولنا البرشّية وفقًا لتشخيصنا، فيكون حّق األقلّيات يف 

ثابتًا هنا بوصفه أمرًا برشّيًا طولِْبن ا رشعًا باألخذ به، ويف تويّل املناصب العاّمة احلقوق السياسّية 

 اّص للرشيعة بنفسها.حتى لو مل نتمّكن من نسبة هذا األمر البرشي اخل

ورضورة الوفاء هلا دون حاجة لقواعد ـ سياسّيًا ومناصبّيًا ـ وهبذا نثبت حقوق األقلّيات 

 ثانوّية من نوع حكم ويّل األمر أو املصلحة االستثنائية الزمنّية وغري ذلك.

ما يعارض احلّجة ولو مل تكن قطعية الصدور والداللة، أّما إذا وجدنا يف النصوص 

كان ذلك يقينًا من مجيع اجلهات وقناعاتنا  ة والظلم يف قضية األقلّيات، فإناتنا عن العدالتصّور



  

مل تكن عقلّيًة برهانية قاطعة، لزمنا العمل بالنصوص وإعادة تكوين مفهومنا للعدالة يف ملّف 

يف مرحلة  وفقًا لرؤية الدين هذه املّرة، وأّما إذا كانت األدّلة ظنّيةً واآلخر الديني األقّليات 

الصدور أو الداللة، فإن قّدمت معطيات رأيناهًا ظلاًم عقاًل يقينًا أو ارتكازًا عقالئيًا عاّمًا، أمكن 

جتميد حجّية النصوص كام قلنا، فيام ال نستطيع مواجهة النصوص بالثقافة العرفّية التي هي يف 

لواضح باألمور، بل نعتمد روحها ظنّية )وجهة نظر/مقاربة/نوعّية فهم( ال تبلغ حّد اليقني ا

 مرجعية النّص املعترب ولو مل يكن قطعّيًا يف هذه احلال.

وِبذا يكون الفرق يف النتيجة بني نظرّية العدالة بحّدها األعىل والعدالة بحّدها األدنى يف 

دون أن يبلغ حّد اليقني واآلخر الديني مرجعّية تشخيص العرف للعدل يف موضوع األقلّيات 

االرتكاز العقالئي البْشي العام املتعايل عن الزمان واملكان، أو االرتكاز العريف عرص  العقيل أو

ففيام تقبل نظرّية العدالة بحّدها األعىل مرجعّية هذا الفهم وحاكمّيته عىل  الصدور والنزول،

فهم النصوص والتعامل معها، ترى العدالة بحّدها األدنى عدم مرجعّيته إال يف ارتكازات 

عرص النّص، بل املرجعّية للنصوص التي نفرتض اآلن أّنه قد ثبت مسبقًا دليل  عىل عرف 

 حجّيتها ولو كانت ظنًّا.

وعليه، فقاعدة العدالة يف عرصنا احلارض تثبت حّق األقلّيات يف تويّل املناصب العاّمة ويف 

بعد النظر يف املحور لكّن هذا احلّق معّلق إىل ما احلقوق السياسّية بحيث ال ترّض باألكثرّية، 

خاّصة توقف هذا احلّق الثابت بقانون العدالة أو ال؟  القادم، حيث سننظر هل ثّمة أدّلة الثاين

 فانتظر.

 ، حنو خمرجات إجيابّية فاعلةومبدأ الرّب واإلحسان القاعدة الذهبّيةـ  

يف الوعي الوجداين هو أّن هذه القاعدة مكّرسة  القاعدة الذهبيّةإّن ما توّصلنا إليه يف بحث 

البرشي العاملي، ويف النصوص الدينّية اليهودّية واملسيحّية واإلسالمّية، وهي قادرة عىل توجيه 

سلوكنا القانوين والعميل نحو منح اآلخرين ما نريد أن يمنحونا إّياها، ومن ثم فهي مؤثرة يف 

 فهومها املعارص.دراسة قواعد العالقة مع اآلخر الديني ومع األقلّيات الدينيّة بم

لكّن هذه القاعدة ـ مثلها مثل أّي قاعدة أخالقّية أو قانونّية أخرى ـ ال تستبّد باألخالق وال 

تشّكل منظومات متكاملة، بل تقوم بمّدنا بمؤرش أخالقي أّويل قابل للتأثري والتأثر بسائر 



  

 ة.املؤرشات األخالقّية والقانونّية واملصلحّية، باملعنى اإلجيايب للكلم

ونستنتج من ذلك أّن هذه القاعدة ثابتة مبدئّيًا، ونافعة لنا يف بحثنا هنا، بمقدار كوهنا مؤرشًا 

 عاّمًا، وليست آبيًة عن التخصيص أو االستثناءات.

األقلّيات الدينّية حقوقها اآلخر الديني وأّن القاعدة الذهبّية يفرتض أن متنح ونتيجة ذلك 

ا يف تويّل املناصب العاّمة بام ال يرّض باآلخرين، وهي ـ أي السياسّية كاملًة، وكذلك حّقه

القاعدة الذهبّية ـ تطالب األكثرّية بمنح احلقوق املشار إليها لألقلّيات ولآلخر الديني، لكّن 

هذا األمر تعليقيٌّ كذلك، ومتوّقف عىل النظر يف األدّلة اخلاّصة اآلتية يف املحور الثاين القادم 

إذا مل نجد ما يقف يف مقابل معطى القاعدة الذهبيّة، ليشّكل استثناًء هلا، فإّن من هذا الفصل، ف

 القاعدة تتعاضد مع مبدأ العدل يف إنتاج معطى مشرتك.

الذي بحثناه سابقًا، وقلنا بأّنه من  ويعضد املبدأين املشار إليهام أيضًا، مبدأ الرّب واإلحسان،

الدينّية ـ اإلسالميّة واملسيحّية ـ عمومًا، نتمّكن من جمموع هذه النصوص القرآنية واحلديثية، و

يدعو ملبدأين مها: الرّب واإلحسان، ومعاملة اإلحسان الديني عاّمًة التوّصل إىل أّن النّص 

نحو ممارسة هذا املبدأ يف حياهتم،  ؤمننيباإلحسان، بل ومعاملة اإلساءة باإلحسان، ويوّجه امل

لنصوص باهلوّية الدينّية للطرف اآلخر الذي ن حسن إليه أو نبادله دون تقّيد قهرّي ذايت يف هذه ا

نستطيع البناء عليها ما مل ختضع الستثناءت أو تفصيل نصيّة دينّية اإلحسان، وهذه مرجعّية 

 تابع لتغرّي احلاالت وتنّوع األوضاع.

املناصب ّية الديناألقلّيات اآلخر الديني ووِبذا يكون توظيف مبدأ الرّب واإلحسان يف منح 

، متوّقفًا عىل معطيات ونتائج املحور الثاين العمومّية أو احلقوق السياسّية، توظيفًا تعليقّيًا كذلك

 .اآليت

حتى اآلن  لكّن هذه املبادئ الثالثة: العدل، القاعدة الذهبيّة، الرّب واإلحسان، متعاضدة  

ة، بام ال يلزم منه مفسدة أكرب أو إلثبات احلقوق السياسّية لألقلّيات وتوّليها املناصب العامّ 

 رضر عاّم.

: إّن املبادئ الترشيعّية واألخالقّية التي درسناها يف الفصل األّول من هذا والنتيجة العاّمة

 الكتاب تتعاضد إلثبات فرضيّة البحث التي نحن بصددها، إثباتًا ينتظر املحور الثاين القادم.



  

 األديانّية، نتائج يف فقه األقليات وتوّلي السلطةثانيًا: املبادئ العاّمة يف العالقات 

عىل غرار ما فعلناه آنفًا مع نتائج الفصل األّول، جيب علينا النظر يف نتائج الفصل الثاين، 

عرب إجراء عملّية جتسري بني تلك النتائج وبني موضوعة احلقوق السياسية وتويّل املناصب 

 لديني.العاّمة بالنسبة لألقلّيات ومطلق اآلخر ا

 وسوف نقوم ِبذه العملية هنا أيضًا عىل الشكل اآليت:

 أثريات على العالقات بني األديان وقضّية األقلّياتمبدأ العلّو، تـ  

هنا أن نشري إىل عالقة فهمنا لقاعدة نفي السبيل بمسألة العالقة بني األديان، ريد اآلن ن

 هذه القاعدة ليست بذلك العرض العريض، وخاّصة األقلّيات الدينّية، فالذي توّصلنا إليه أنّ 

وإّنام تتجوهر ضمن مفهوم سيايس ـ جمتمعي، بحيث ترفض أّي نوع من العلّو واهليمنة لغري 

املؤمنني عىل املؤمنني، وإذا أخذنا هذه النتيجة لنتعامل يف ضوئها مع اآلخر الديني، فإهّنا تقوم 

 عىل أمور:

كاإلسالم ـ نّية، وهذا معناه أّن اهلوّية الدينّية اخلاّصة االعتقاد بمحورّية اهلوّية الدي ـ 1

هي التي متّيز اجلامعات عن بعضها، وأّن مفاهيم العرص احلديث العلامنّية التي ـ واملسيحّية 

جتعل من االختالف الديني عنرصًا هامشّيًا ال قيمة له، هي يف املنظور اإلسالمي غري صحيحة؛ 

لمؤمنني هو مقصد أساس يف الرشيعة اإلسالمّية، وال يمكن تذويب فاهلوّية والكيان اجلامعي ل

هذه اهلوّية اجلامعّية إطالقًا أمام هوّيات قومّية أو عرقّية أو لغوّية أو مناطقّية أو وطنّية باملفهوم 

 احلديث، وإن كانت هذه اهلوّية ال متانع من احرتام وتقدير كّل هذه اهلوّيات األخرى.

اعدة نفي السبيل خمتّصة بحاالت اخلوف عىل اهلوّية الدينّية، بل هذا ما ال يعني ذلك أّن ق

ونحن نناقش بعض الباحثني يف هذا املجال، بل نعني أّن أصل متييز اإلسالم  سابقاً رفضناه 

الشعوب  واألقوام عىل أساس ثنائّية املسلم وغري املسلم هو حقيقة قائمة، إّنام الكالم يف هتمة 

 قة يف وعي بعض املؤمنني، لتذيب أمامها سائر احلقائق واهلوّيات.تغّول هذه احلقي

إّن محاية اجلامعة املؤمنة وعّزهتا ومكانتها، واملنع عن تسّلط غريها )اآلخر الديني(  ـ 2

عليها، هو مفاد قاعدة نفي السبيل، ولكّن هذا املفاد ال يمنع عن فتح عالقات مع اآلخر 

 يساوي مفهوم هيمنة اآلخر وعلّوه، بل مفهوم نفي السبيل الديني؛ ألّن العالقات مفهوم ال



  

جيوهر ويعنّي لنا شكل العالقات التي ينبغي أن نسلكها يف سياستنا اخلارجّية مع اآلخر الديني، 

 ؤمنةفليست املشكلة يف هذه العالقة سوى يف أن تكون لآلخر هيمنة وسلطة جتعل اجلامعة امل

ف فيها ويف مقّدراهتا وقراراهتا كيفام يشاء، أّما فتح حتت قبضته وأدنى منه، بحيث يترّص 

العالقات، بل واإلحسان لآلخر الديني ومساعدته وإعانته والتعامل معه بكل أشكال التعامل 

 احلسن، ليس أمرًا فيه أّي مشكلة إطالقًا.

مجيع  وأعتقد بأّن قاعدة نفي السبيل ِبذا املفهوم، هي نفسها القاعدة الدستورية العاّمة يف

فهذه  عبارة عن السيادة واالستقالل واحلرّية، يالدول اليوم، علامنّيًة كانت أو دينّية، وه

العناوين الثالثة التي تتضّمنها خمتلف دساتري العامل، تعني أّن هذا املجتمع ـ أو هذه الدولة ـ 

اراته وحتقيق سّيد نفسه مستقّل عن اآلخرين غري تابع أو رهني، ويف الوقت عينه هو حّر يف قر

 مصاحله، والسعي خلدمة شعبه وأبناء وطنه.

إذا انتقلنا من اجلغرافيات املتباينة إىل داخل اجلغرافيا الواحدة، فكيف ترسم قاعدة نفي  ـ 3

داخل البلد الواحد؟ سواء كان ـ عىل سبيل املثال ـ السبيل العالقة بني املسلمني وغري املسلمني 

بحيث تقطنه غالبّية مسلمة وأقلّية غري مسلمة، أم كان بلد غري هذا البلد هو بلد املسلمني 

 املسلمني، بحيث يمثل املسلمون فيه أقلّيًة دينّية.

إّن كّل ما تطالب به قاعدة نفي السبيل أن ال يكون هناك سلطة للجامعة غري املسلمة عىل 

، فنحن هنا مل نعد نتكّلم اجلامعة املسلمة، بحيث تكون اجلامعة املسلمة تابعة هلا وخاضعة وذليلة

عن أفراد وعن عالقات فردّية، بل نتكّلم عن مجاعات ومكّونات داخل املجتمع الواحد، وهذا 

يعني أّن غري املسلم يف البلدان املسلمة يمكنه أن يامرس أّي نشاط عام أو خاّص، رشط أن ال 

 فهوم اجلامعي للكلمة.يؤّدي ذلك إىل صدق عنوان أّن املسلمني باتوا حتت سلطة غريهم، بامل

وهنا إذا توىّل بعض األفراد من األقلّيات الدينّية سلسلًة من املناصب العاّمة يف املجتمع أو 

الدولة، وكانت الغالبّية مسلمًة، أو كان النظام إسالمّيًا، فإّن القضّية تتبع نوع أداء غري 

السلطة الرشعّية، فال يصدق عادًة املسلمني، فإذا كان أداؤهم منسجاًم مع الغايات الدينيّة يف 

عنوان اهليمنة أو التبعيّة؛ ألّن هذه األقلّيات تعيش يف هناية املطاف داخل املجتمع األكثري، أو 

تعمل ضمن القوانني التي هي يف نفسها ال ترّض بمصالح املسلمني، فلنفرض أّن شخصًا غري 

وزارة أو يف القوات املسّلحة أو يف مسلم توىّل مسؤولّية العضوّية يف جملس الشعب أو يف ال



  

البلدّية أو يف أّي وظيفة عاّمة من هذا النوع، وكان يعمل خلدمة املسلمني وغري املسلمني يف 

وظنه، ويرفع من اقتصاد املسلمني وسائر املواطنني، وحيارب البلدان التي تواجه وطنه الذي 

اإلسالمّية، فام هو املوجب للقول بأّن  يمثل غالبّيًة مسلمة، وال يامرس أّي فعل يدّمر اهلوية

 قاعدة نفي السبيل متنعه يف هذه احلال؟!

إّن دخولنا عرص القانون واملؤّسسات جيعل وجود أشخاص يف السلطة جمّرد أدوات، نعم 

لو ثبت أّن فالنًا أو مجاعًة من غري املسلمني يستهدف تدمري هوّية املسلمني أو إضعافهم أمام 

تابعني لألمم غري املسلمة، فمن الطبيعي يف هذه احلال حتييده عن أّي منصب غريهم أو جعلهم 

عاّم، وإال فإّن التزام األقلّيات الدينية بالعيش مع األكثرية ضمن القوانني التي ال ترّض هبذه 

األكثرّية يف استقالهلا وهوّيتها، هو بنفسه نوع معاهدة جتعل تويّل غري املسلم ملنصب  ما غري 

 رضرًا عىل املسلمني.موجب  

هذا كّله يعني أّن مشكلة املسلمني يف عالقتهم باألقلّيات هي يف القوانني نفسها، فإذا كانت 

القوانني يف ظّل دولة عادلة حتمي مصالح املسلمني وهوّيتهم واستقالهلم، فإّن املتوّلني إلجراء 

ا ال يكون تويّل غري املسلم هذه القوانني سوف يكونون يف الدولة احلديثة جمّرد أدوات، وهبذ

لسلطة  يف جمتمع املسلمني هيمنًة للكفر عىل اإلسالم؛ ألّن هذا الشخص ال ينطلق يف ممارساته 

من موقع دينه، بل ينطلق من موقع وظيفته املدنّية، وإذا انطلق من موقع دينه خادمًا بذلك 

ـ ألبناء ديانته، فليس ذلك بعيب، اجلميع أو مستهدفًا حتصيل احلقوق املرشوعة ـ رشعًا وقانونًا 

نعم لو ختّطى القانون أو اشتغل عىل تضعيف فريق كبري يف وطنه، وهم املسلمون من حيث هم 

 مسلمني جلعلهم تابعني لغريهم، فهنا تكمن املشكلة.

إّن الدولة احلديثة جتعل األفراد ينطلقون من وعي  مدين، ومن ثّم فليس لغري املسلمني 

لمني من حيث هم مسلمون، واملفروض أّن قاعدة نفي السبيل تنفي التسّلط سلطة عىل املس

 اإلذاليل واالّتباعي، وأين يمكن تصّور هذا يف ظّل الدولة احلديثة القانونّية عادًة؟

التي تعترب أكرب األسس الفقهّية عند رافيض احلقوق  ،من هنا نعتقد بأّن قاعدة نفي السبيل

ال تنفي منح األقلّيات املختلفة دينّيًا عن ويّل املناصب العاّمة، السياسّية لألقلّيات وحق ت

األكثرّية، حقَّ تويّل املسؤوليات واملناصب العاّمة يف الدولة واملجتمع، بل خمتلف احلقوق 

السياسّية كتشكيل أحزاب ومجعيات ومؤّسسات إعالمّية ونشاطات مدنّية وغري ذلك، ما مل 



  

 .ة املؤمنة تابعة أو ضعيفة أو ذليلة أمام غريهايبلغ األمر حّد جعل األكثريّ 

وهذا كّله يعني أّنه ال يوجد حكم كيّل عىل موضوع كيّل هنا، بل املوجود هو حكم 

زمان واملكان لبالرخصة يف منح هذه احلقوق لألقلّيات، مع بنود الحقة للقانون تتمّكن ـ تبعًا ل

 سلمني عىل األّمة املسلمة.والظرف واحلال ـ من احليلولة دون هيمنة غري امل

 ماذا عن املسلمني يف البلدان ذات الغالبّية غري املسلمة؟

نواجه اليوم ظاهرة واسعة يف التعامل الغريب، وهي ظاهرة حماربة املسلمني بام هم مسلمني، 

حتت عنوان اإلسالموفوبيا، وقضايا من نوع احلجاب ترتك تأثريًا عظياًم عىل املسلمني يف تلك 

ان. والسؤال الذي يفرض نفسه هو: مادام ال جيوز أن يتوىّل غري املسلم سلطنًة عىل املسلم البلد

بحيث جتعل املسلم بام هو مسلم يف موقع الضعيف التابع أو املخيّش عىل هوّيته، ففي هذه 

 احلال كيف ينبغي أن نتعامل مع الواقع احلايل يف بعض الدول الغربّية؟

لبحث هنا؛ ألّن فيه جوانب متعّددة، لكن أوّد اإلشارة إىل أّنه توجد ال نريد التفصيل يف هذا ا

 هنا ثالثة اجتاهات أساسّية افرتاضّية:

وهو االجتاه الذي يرى لزوم حفظ اهلوّية الدينّية، وااللتزام بكّل املقّررات  االجتاه األّول:

تلك البلدان،  ترك  ـ ي هلا باملعنى السلبـ الرشعّية، ولو لزم ألجل قطع سلطة الكافر عىل املسلم 

اُهُم امْلَاَلئَِكُة َظاملِِي َأْنُفِسِهْم َقاُلوا فِيَم ُكنُْتْم َقاُلوا ُكنَّا ﴿فهو واجب، قال تعاىل:  إِنَّ الَِّذيَن َتَوفَّ

ْ َتُكْن َأْرُض اَّللَِّ َواِسَعًة َفُتَهاِجُروا فِيَها َفُأولَ  ئَِك َمْأَواُهْم َجَهنَُّم ُمْسَتْضَعِفنَي يِف اأْلَْرِض َقاُلوا َأمَل

َجاِل َوالنهَساِء َواْلِوْلَداِن اَل َيْسَتطِيُعوَن ِحيَلًة َواَل َُّيْ  تَُدوَن َوَساَءْت َمِصًْيا إاِلَّ امْلُْستَْضَعِفنَي ِمَن الره

ا َغُفوًرا وَ  َمْن ُُّيَاِجْر يِف َسبِيِل اَّللَِّ جَيِْد يِف َسبِياًل َفُأوَلئَِك َعَسى اَّللَُّ َأْن َيْعُفَو َعنُْهْم َوَكاَن اَّللَُّ َعُفوا

ُرْج ِمْن َبيْتِِه ُمَهاِجًرا إىَِل اَّللَِّ َوَرُسولِِه ُثمَّ ُيْدِرْكُه املَْ  ْوُت َفَقْد َوَقَع اأْلَْرِض ُمَراَغاًم َكثًِْيا َوَسَعًة َوَمْن خَيْ

 (.100ـ  97اء: )النس ﴾َأْجُرُه َعىَل اَّللَِّ َوَكاَن اَّللَُّ َغُفوًرا َرِحياًم 

ومن الواضح أّن هذا احلكم األّويل، ثابت يف الرشيعة اإلسالمّية يف مورد الشعائر الدينية 

ن، وهي األمور التي متثل عالمات الدين كالصالة والصوم العاّمة بوصفها القدر املتيقّ 

 واحلجاب وغري ذلك.

شعار  ف عن إظهاروجتب املهاجرة عن بلد الرشك عىل من يضع»يقول املحقق النجفي: 



  

 ،له ضبال خالف أجده فيه بني من تعرّ .. من األذان والصالة والصوم وغريها ،سالماإل

 :قوله تعاىلـ هلا ‘ ة إجياب النبّي بعد معلوميّ ـ كالفاضل والشهيدين وغريهم، واألصل فيه 

الذين آمنوا إن يا عبادي » :وقوله تعاىل ،«غفوراً  وكان اهلل عفواً  ..اهم املالئكةالذين توفّ  إنّ »

 بناء عىل كون املراد به اإلشارة إىل اهلجرة عن املكان الذي ال ،«فاعبدون ايأريض واسعة فإيّ 

هم لريزقنّ  والذين هاجروا يف سبيل اهلل ثم قتلوا أو ماتوا»: وقوله تعاىل.. ن فيه من العبادةيتمكّ 

والذين هاجروا يف سبيل اهلل من بعد »: وقوله تعاىل، «اهلل هلو خري الرازقني وإنّ  حسناً  اهلل رزقاً 

حسنة، وألجر اآلخرة أكرب لو كانوا يعلمون الذين صربوا وعىل  هم يف الدنيائنّ ما ظلموا لنبوّ 

 من فرّ »: كالنبوّي ، ةعىل طلب املهاجرة من الكتاب والسنّ  وغري ذلك مما دّل ، «لونيتوكّ  مرهّب 

الذي األصل فيه «.. ..ةوجب اجلنّ األرض است من بدينه من أرض إىل أرض وإن كان شرباً 

 .«الوجوب

واملتداول بني الفقهاء أّن مفهوم اهلجرة غري خاّص بالعرص النبوّي، وإن خالف يف ذلك 

 بعض علامء أهل السنّة، وتفصيله يف حمّله.

بل قد يقال بأّنه ليس خاّصًا بالشعائر، بل هو يف كّل تكليف يوقعك البقاء يف مكان  ما يف 

يف خمالفته، وحيث جيب عىل املسلم أن حيمي عّزته بام هو مسلم، لزمه ترك تلك البلدان التوّرط 

 لتحقيق ذلك.

وال نريد الدخول يف تفاصيل هذا املوضوع وفقه اهلجرة بمفهومها الديني، وهل هذه 

 اآليات والروايات التي استدّل هبا تدّل عىل ما قالوه، أو أهّنا تدّل عىل أمر  آخر.

وهو اجّتاه يميل إليه بعض املثّقفني املسلمني، ويعترب أّن املسلم يف بالد غري  لثاين:االجتاه ا

املسلمني عليه أن يندمج متامًا يف االجتامع السيايس، وأن يسعى للقبول بام تفرضه املواضعات 

فعلينا  هناك، وأّنه ال معنى للحديث عن خمالفة القوانني أو اهلجرة؛ ألّنه كالم  غري واقعي باملّرة،

 القبول باألمر الواقع واالنسجام معه.

وهو االجتاه الذي أعتقد بأّنه الصحيح، ويبدو أّنه موافق للمشهور، وهو  االجتاه الثالث:

يوافق عىل املبدأ الذي يقّرره االجتاه األّول، لكنّه خيتلف يف إطالقّية املبدأ، إذ يعترب أّن العديد من 
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وء العناوين الثانوّية، كاحلرج والرضر ونفي التكليف بغري احلاالت يمكن فهمها رشعًا يف ض

املقدور وقواعد التزاحم وغري ذلك، ومن ثّم ففي احلاالت التي ال توجد فيها استثناءات 

برصف النظر عن أّن مفاده الصحيح هو ـ رشعّية يلزم االنسجام مع مقتىض االجتاه األّول 

حافظة عىل اإليامن وااللتزام بالتكاليف الدينية عماًل، أو إشكالّية إظهار الشعائر، أو إشكالّية امل

، بينام يف احلاالت التي يمكن احلديث فيها عن استثناءات ـ إشكالّية املذّلة واهلوان والضعف

 فعلينا القبول باالستثناء.

نعم، قد يقع خالف يف االستثناءات ومصاديقها مثل قضّية حجاب املرأة، فقد صدر عن 

لتقليد خالل السنوات األخرية ـ وهو الشيخ نارص مكارم الشريازي ـ ما يوحي أحد مراجع ا

بجواز كشف احلجاب للنساء يف بعض احلاالت حتى ال يفسح املجال لغري املتدّينات حرصًا يف 

املجتمع اإلسالمي لبلوغ املناصب التي حتتاج لتخّصص فيام املؤمنات يبقني خارج إطار هذا 

ات هنا من حيث العنوان الثانوي وجودًا وعدمًا، لكّن الفكرة الكليّة من األمر، وقد تقع مناقش

 حيث املبدأ صحيحة، أعني أصل االجتاه الثالث.

واملسألة املهّمة هنا ـ وبحثها يف حمّله ـ تكمن يف مفاد قاعدة ال حرج، فهل تشمل اجلوانب 

ف معروف يمكن مراجعته يف النفسّية والروحّية واإلحراجات االجتامعّية أو ال؟ ويف هذا خال

 موضعه.

وإىل هذا االجتاه الثالث مال الفقهاء عادًة، فقد ذكر النجفّي عقب كالمه املتقّدم ما نّصه: 

ملا سمعته من ظاهر اآلية  ؛فيه بال خالف أجده أيضاً  ،ال مع عدمها ،نعم إنام جتب مع املكنة»

 .«..وغريه من العقل والنقل ،د بنفي احلرجاملؤيّ 

 ـ مبدأ السالم يف العالقات األديانّية، حنو تكوين رؤية خمتلفة لألقلّيات 
كري فلة كنّا وما نزال نعتقد بأهّنا متثل حجر الزاوية يف كّل التأدرسنا سابقًا بالتفصيل مس

فسنا يف البحوث املاضية ـ تساعد عىل أنهّنا ـ كام ملسنا بأزاء اآلخر الديني، وإالفقهي للمسلمني 

.. إهّنا مسألة األصل يف العالقات تائج تلقائّية يف موضوعات قانونية وعالئقّية خمتلفةتكوين ن

 األديانّية بني السالم واحلرب.
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ّن فكرة اجلهاد االبتدائي غرّيت كّل نظرة الفقه اإلسالمي لآلخر الديني وكّونت أينا ألقد ر

غري »، فهذا يعني أّن عنوان لنظرة منسجمة معها، فعندما يكون األصل يف غري املسلم أن يقات  

هو عنوان قطيعة وتصادم من حيث املبدأ، وأّن اخلروج من حالة التصادم هذه إىل نوع « املسلم

من املصاحلة حيتاج ملفاهيم من نوع خضوع اآلخر وصغاره أو قتله واهليمنة عىل أراضيه مع 

هادنة ليست سوى عالقة سبي نسائه وذراريه ونحو ذلك من املفاهيم، وأّن عالقة الصلح وامل

مؤقتة أو استثنائّية. ونحن نعتقد أّنه يف ظّل هذه الرتكيبة القانونية من الطبيعي أن يكون اآلخر 

 الديني حمكومًا بقدر كبري من السلبّية والتعامل معه بحيطة ال بإجيابّية أو طمأنينة أو أمان.

ط رح يف املوروث الفقهي  لقد درسنا سابقًا موضوع اجلهاد االبتدائي، وقلنا بأّن ما

يساعد عىل إثبات هذا املفهوم، وأّن الفقهاء مل يالحظوا جمموع ال اإلسالمي عند املذاهب 

النصوص القرآنّية معًا، لريبطوا بعضها ببعض، كام مل يقوموا باالهتامم الكايف بالسياقات 

تربوها الطريقة األمثل لتفسري اللفظّية والتارخيّية، بل فرّسوا ذلك كّله عرب نظرّية النسخ التي اع

 جمموعات النصوص القرآنّية واحلديثّية.

وعقب مناقشات مطّولة، رأينا أّنه ليس من دليل عىل إثبات وجوب هذا اجلهاد، ثم عكفنا 

هذا تواجه عىل حتليل إمكانات ترخيصه، فرأينا أّن املجموعات القرآنّية املتنّوعة، بل وغريها، 

 وأّن املعطيات تدفع لتبنّي خيار عدم مرشوعّيته. عميقًا فيه، دث تشكيكاً وحت  اجلهاد، 

ونتيجة هذا املوقف قمنا بتشييد مبدأ السالم يف العالقات األديانّية، وأّن احلرب أو القطيعة 

مرجعهام إىل صّد عدوان اآلخر، ال غري، فاألّمة املسلمة أّمة  ال يمكن أن تتساهل أو ترحم يف 

مكن أن تقبل باملذّلة والضعف واهلوان، هلذا فهي تدافع عن نفسها، لكنّها العدوان عليها، وال ي

بل والعالقات األديانّية مطلقًا،  ،ةفاألصل يف العالقات الدوليّ ال تقوم بالعدوان عىل اآلخرين. 

 .هو السلم

لتي هذه النتيجة بالغة األمهيّة وقد رأينا تأثرياهتا يف فقه اجلزية والذّمة وغري ذلك، بل هي ا

فتحت لنا الباب عىل إمكان تكّون عقد مواطنة خارج مفاهيم الصغار واجلزية والذميّة باملعنى 

الفقهي اخلاص، ومل تعد هناك حرصًا أقلّيات مغلوبة مقهورة يرتبط وجودها بحرب  أو نزعة 

 بعد قليل. قهر  وتفّوق، كام سوف نشري أيضاً 



  

 قضايا األقلّيات واآلخر الديينوثنائّية الوالء والرباء، ولفة األـ مبدأ  

لفة والكراهية تارًة األدرسنا بيشء من التوّسع شكل العالقة مع اآلخر الديني من زاوية 

والصلة والقطعية تارًة أخرى، وهو ما فرض علينا توّسعًا نسبّيًا يف مبدأ الوالء والرباء أيضًا، 

دأ القطيعة مع اآلخر الديني، بمعنى عدم عىل مبوقد رأينا أّن النصوص الدينيّة اإلسالمّية تؤّكد 

ذوبان اهلوّية أو فقداهنا أو تضعضعها أو تبعيّتها، نتيجة االعتقاد أو العمل عىل التواصل، 

فالتواصل مع اآلخر الديني ليس وسيلة أو ذريعة لتاليش الذات، بل جيتمع مع التأكيد عىل 

 املفاصلة واهلوّية.

الرباءة  لفضاء نحو شكل  آخر من أشكال املفاصلة وهوبل تتخّطى النصوص الدينيّة هذا ا

املتمثل بالعدّو املعاند املحارب والصاّد عن الدعوة ودين اهلل، فهذا الشخص اآلخر الديني من 

ـ فردًا كان أم مجاعة ـ يطالب املؤمنون بقطع الصلة به ما دام معتديًا، واستبدال هذه الصلة 

هي دعوة لوقف التطبيع معه، فإذا رفع يده عن العدوان عىل بمنطق اجلهاد واملواجهة واحلزم، ف

الدعوة وأبنائها، وتوّقف عن احلرب واملقاتلة، فإّن الوضع الطبيعي هو عود الصلة معه 

 بمختلف أشكاهلا، رشط أن ال تفرض هذه الصلة ذوبان اهلوّية وتاليش مبدأ التغاير والتاميز.

ن املؤمنني أن ينتموا للجامعة املؤمنة، وأن يكون هلا تطلب معىل خّط آخر، رأينا أّن الرشيعة 

والؤهم وإقباهلم واّتباعهم وانتامؤهم، وليس للقبيلة أو العشرية أو الفئة أو غري ذلك دوهنا، 

فنصوص التويّل والترّبي يف الكتاب والسنّة تريد إعادة إنتاج وتكوين البنية املجتمعّية لألّمة 

خرى التي تكون بديالً عن والء اإليامن بقصد تثبيت الوالء املسلمة، فتلغي الوالءات األ

اجلديد، وهو الوالء الديني، لكنّها عندما تنهي تلك الوالءات ال تريد إلغاءها باملّرة، بل إذا 

وافقت عىل بعضها فإهّنا توافق عليه من حيث كونه جزءًا من املجتمع اإلسالمي، فيكون 

  من الوالء لألرسة والقبيلة والعشرية واحلزب وغري ذلك.الوالء للدين واألّمة املسلمة أكرب

من هنا، رفضت النصوص القرآنية تويّل غري املؤمنني، بمعنى أهّنا رفضت جعل الوالء لغري 

الدين معيارًا يف مقابل الوالء للدين، وأّكدت يف مفهومها النايف هذا عىل أّن الوالء للكافرين يف 

 يانة عظمى وتفكري مصلحي غري مقبول إطالقًا.سياق حماربتهم للمسلمني هو خ

شكل العالقة مع اآلخر بعد أن تكّرست اهلوّية ومتايز قد قلنا بأّنه من الَّضوري رصد و

اآلخر عنّي فردًا ومجاعة، فهل العالقة هي عالقة شّدة أو غلظة أو عنف أو كراهية أو حمّبة أو 



  

 موّدة أو رمحة أو بّر وإحسان أو غْي ذلك؟

ستنتجناه من النصوص القرآنية واحلديثّية أّن القرآن ال يدعو ألّي كراهية جتاه اآلخر الذي ا

ما مل يامرس اآلخر عدوانه، ويكون املوقف منه هو موقف احلرب واملقاتلة والدفاع عن النفس 

نعم هو يدعو لكراهية السلوك غري األخالقي نفسه الذي يصدر من واهلوّية والوجود، 

بل استنتجنا ـ بعد مقاربة النصوص لبعضها ـ نوا مسلمني أم غري مسلمني، اآلخرين سواء كا

أهّنا تؤّكد مبدأ الرّب والتواصل الرحيم مع اآلخر الديني ما دام غري معتد  بال فرق بني كونه 

 مرشكًا أو من أهل الكتاب.

 تقوم عىل: حيثالرؤية عندنا كاملة، ـ كام قلنا ـ وِبذا تشّكلت 

 ومبدأ املغايرة. ـ حفظ اهلوّية 1

ـ محاية اجلامعة وأولوّية الوالء للمؤمنني، وكّل ناقض أو مضِعف هلذه األولوّية فهو  2

 فهو غري مرفوض. مرفوض، وكّل مكّمل هلا أو مواز  

ـ مبدأ الصلة الرحيمة مع اآلخر الديني، وقاعدة التقارب والتواصل، وحتبيبه باإلسالم  3

 و حمارب مقاتل.واملسلمني، ما دام غري معتد  أ

ليها تعطي أّن إّن هذه النتائج التي توّصلنا أ تبعًا هلذا كّله، نالحظ هنا استنتاجًا وجتسْيًا،

ة الدينية والوالء والرباء اهلويّ حفظ اخلصوصّية ومحاية األقلّيات الدينيّة ال يوجد يف مفاهيم 

ريدها من حق تويّل أو جتوغري ذلك ما يفرض سلب احلقوق السياسّية عن هذه األقلّيات 

ما دامت هذه األقليات غري متوّرطة يف حماربة املسلمني أو مرتكبة جلناية املناصب العاّمة، 

لفة يساعد عىل حّث املجتمع األيم الذي ختلقه نصوص ح، بل الفضاء الرىاخليانة العظم

لهوية ل ن ال يكون يف ذلك نقض  ، عىل أما تريد اإلسالمي عىل منح هذه األقلّيات غاية  

 ملصالح األّمة املسلمة للخطر واهلدر. اإلسالمّية أو تعريض  

ال  ّن املفهوم اإلسالمي حلقوق األقلّياتأنعلم يف املبادئ السابقة، ِبذه النتائج هنا وما تقّدم 

فاملفهوم املدين العلامين احلديث يلغي اهلوية الدينّية بام هي  يساوي املفهوم العلامين احلديث أبدًا،

يف االجتامع املدين والسيايس، ويف صناعة القوانني، لصالح هوّية بديلة قومّية أو وطنية  فاعل

باملعنى احلديث أو لصالح هوية إنسانّية عاّمة، بينام اإلسالم حريص  للغاية عىل بقاء اهلوّية 

ملسلمني عىل اإلسالمّية بوصفها هوّية فردّية وجمتمعّية معًا، وأّن هذه اهلوّية هي املعيار يف عمل ا



  

 صياغة القوانني يف املجتمعات التي يعيشون فيها ما أمكنهم إىل ذلك سبيالً دون عدوان.

 ـ املواطنة والذمّية، الدور الفاعل يف حقوق األقلّيات ومنح السلطات واإلمكانات 

 من كّل هذه النتائج التي توّصلنا إليها فيام سبق تلتقي يف التأثري عىل قضّية هي األكثر قرباً 

األقلّيات واحلقوق السياسّية ومنح حق تويّل املناصب العاّمة، فقد اآلخر الديني وموضوع 

ذكرنا أّن الفقه اإلسالمي بنى تصّوره للمواط نة عىل مفهوم الذمّية، وبنى هذا املفهوم ـ يف أهّم 

أّنه ال وجود أركانه ـ عىل مفهوم اجلزية، ونتج عن ذلك ـ بعد ربط هذه األمور بمفهوم اجلهاد ـ 

ملواط نة خارج سياق الذميّة، املرتابطة مع مبدأ الصغار ذي الصلة الوثيقة باجلزية يف النّص 

 القرآين.

إّن اليشء الذي توّصلنا إليه يف مبدأ املواط نة والذمام، كان خمتلفًا بدرجة  عالية عن السائد يف 

بأّن اجلزية مفهوم  عقايب قلنا الفقه اإلسالمي، ففي بحث اجلزية، وهو حجر الزاوية هناك، 

عل يف حّق مجاعة من أهل الكتاب فسقوا عن احلّق يف دينهم واعتدوا كذلك عىل املسلمني،  جي 

واملسلمون ملزمون بمقاتلتهم لرّد عدواهنم بلوغًا هلزيمتهم وفرض جزية عليهم صاغرين 

 تأديبًا هلم ولغريهم كي ال تكون ألحد جرأة العدوان عىل املسلمني.

كام قلنا بأّن العالقة بني اجلزية واجلهاد وثيقة، بمعنى أّن اجلزية توضع عىل اجلامعة التي 

قاتلت املسلمني أو اعتدت عليهم ال مطلقًا؛ ألّننا ننكر اجلهاد االبتدائي، ونعترب أدّلة عدم جواز 

 مقاتلة من ال يقاتل املسلمني مقيِّدًة إلطالق آية اجلزية.

نا إىل أّن الصغار املأخوذ يف اجلزية ليس سوى تعبري عن نفس دفعهم انطالقًا من ذلك، ذهب

هلا يف سياق خضوعهم منهزمني إلرادة املسلمني، فحالتهم هي حالة ضعف وخضوع ودفع 

 اجلزية تعبري عن ذلك.

ّننا مل نقتنع بوجود معيار رشعي فوقي يفرض للجزية هو ألينا نسبة إلاألكثر أمهّية باواليشء 

 ملقدار أو الزمان أو املكان، بل القضية تتبع ما يقّرر املسلمون أو السلطة الرشعّية فيهم.كاّمً يف ا

ة قلنا بأّنه ال يوجد نّص ديني واضح يف احليلولة دون منح اجلنسيّ  ،انطالقاً من هذا كّله

ين بالذ ّن نطاق اجلزية خاّص أل ؛ة لغري املسلم يف جمتمع املسلمني خارج نطاق اجلزيةواملواطنيّ 

 اعتدوا وليس عاّمًا، وهبذا ينتج وجود نوعني من املواطنني غري املسلمني يف املجتمع اإلسالمّي:



  

عىل  طوا يف عدوان  م تورّ هّن زية، وعالمتهم الفارقة ألزمون بدفع اجلاملواطنون الذين ي   أ ـ

 املسلمني فتّم إخضاعهم.

يشء سلبي  ّي أهّنم مل يتوّرطوا يف أزية، وعالمتهم لزمون بدفع اجلاملواطنون الذين ال ي   ب ـ

 ضّد املسلمني.

املواطنّية لغري املسلم، ومن مطلق وليس غار يف النّص القرآين الزم الّص تواجلزية هي التي 

ات من بعض دًا ملنع األقليّ ن  ثّم فالصغار الذي يثبت عىل مجاعة بعينها ربام يمكن فرضه مست  

، فإذا كان غري املسلم يف حال واحدة يف متام احلقوق اً صغار فيهم متامالاحلقوق التي تلغي حالة 

 السياسّية مثالً مع املسلم، فكيف يكون دفع اجلزية حمّققًا للّصغار يف هذه احلال؟!

املناصب عن  لكّن مثل هذه املقاربة التي كان ينبغي للمنترصين ملنع احلقوق السياسّية وتويّل 

ليهم من إقرب اليوم أإذ هي قد تكون  ؛وقواعدهمعىل أصوهلم ليها دوا إن يستنأات قليّ األ

ّنه ال صغار هناك حيث ال مفهوم العلّو ونفي السبيل، ال تصّح يف مطلق املواطن غري املسلم؛ أل

ن ال يكون هناك مانع من منحه هذه أغري املسلم  نة يف حّق لمواط  لة جزية، وعليه فاحلالة الطبيعيّ 

تقّرر تعة التي تلك الفئة املعتدية املخض   ىلقترص عن ي  أ إذا كان هناك مانع فينبغياحلقوق، و

 نه املسلمون برؤيتهم البرشّية املنطلقة من احلّق والعدل.جزيتها زمانًا ومقدارًا بحدود ما يعيّ 

ة ة األديانيّ العالئقيّ  ئوكذلك املباد ،سانّيةنونتيجة الكالم يف التجسْي بني املبادئ العاّمة اإل

تمع  املناصب العاّمة يف املجات الدينية وحّق تويّل قليّ يف احلقوق السياسّية لألوع بحثنا وبني موض

 مانع إطالقًا عن منح هذه احلقوقكيّل ّنه ال يوجد موقف حقوقي أكالم ة النتيج اإلسالمي،

بل قاعدة العدل تقف لصالح منحها، وغريها  وقواعد العدلة بل املؤرشات الترشيعيّ  هلم،

م بجزية، يمكن فهمها اليوم  بمثابة ملِزم رشعي ملنح هذه احلقوق، ال أقّل للمواطن غري امللز 

تؤّمن عدم اإلرضار ة بمواّد قانونيّ  لةً ن تكون مذيّ أّن هذه احلقوق البد كّل ما يف األمر أ

 املسلمني.ب

وال فرق يف هذه النتيجة، عىل نظرّيتنا، بني كون غْي املسلم من أهل الكتاب أو ال، وال بني 

ه مؤمنًا باَّلل أو ملحدًا، وال بني كونه مْشكًا أو غْي مْشك؛ ألّن طبيعة فهمنا للقواعد كون

 السابقة أنتجت بشكل تلقائي ـ كام صار واضحًا ـ هذه النتائج مجيعًا.

وهذه النتيجة املثبتة هلذه احلقوق من حيث املبدأ، تظّل بالنسبة إلينا إىل اآلن تعليقّية، حتى 



  

ها،  نتأّكد من أّنه ال ص بعض  يوجد دليل جيّمد مفعول هذه املؤرّشات القانونّية العاّمة املرخِّ

ها اآلخر ـ مثل قاعدة العدل ـ بمنح هذه احلقوق لألقلّيات واآلخر  والداعي واملطالِب بعض 

 .الديني





 
 
 
 
 

 

 احملور الثاني

 يف النصوص الدينّيةواملتفّرقة ُمخَرجات األدّلة اخلاّصة 

 متهيد

سوف نبحث تارًة عن خمرجات املبادئ العاّمة التي بحثناها سابقًا، وأخرى عن  قلنا بأّننا

نا من يجاهتا يف موضوع احلقوق السياسّية وتويّل السلطات العاّمة، وقد انتهاألدّلة اخلاّصة وخمر  

 ثاين.المن النظر يف املحور ـ بحث الالكتامل ـ والبّد  ،املحور األّول

ألّن تلك النتائج  ؛ر األّول تفرض علينا النظر يف املحور الثاينّن نتائج املحوأينا أوقد ر

وجود أو عدم وجود معطيات ومواقف دينّية خاّصة من موضوع تويّل  ىلع كانت معّلقةً 

ىل إلنا هنا أو مطلق امتالكه السلطة والنفوذ يف احلياة السياسّية، فلو توّص  ؤمنالسلطة لغري امل

 ةع األدلّ يمج نّ ألكان معنى هذا  ، السلطة مبارشةً من تويّل نتيجة تقول بوجود نصوص مانعة 

 السابقة حمكومة بالتخصيص واالستثناء، وإال كانت فاعلة يف نتائجها.

 «اآلخر الديين»النهي عن بطانة النّص القرآني وأّواًل: 

َ أّول نّص يف غاية األمهيّة يظهر أمامنا هنا، هو النّص القرآين الذي يقول:  ا الَِّذيَن َيا َأُّيُّ

وا َما َعنِتُّْم َقْد َبَدِت اْلَبْغَضاُء مِ  ْن َأْفَواِهِهْم َآَمنُوا اَل َتتَِّخُذوا بَِطاَنًة ِمْن ُدونُِكْم اَل َيْأُلوَنُكْم َخَبااًل َودُّ

ِفي ُصُدوُرُهْم َأْكرَبُ َقْد َبيَّنَّا َلُكُم اآْلََياِت إِْن ُكنُْتْم َتْعِقُلونَ   (.118ران: آل عم) َوَما َُّتْ

مقابل هو ما يقع طانًة للمسلم، والبطانة متنع عن جعل غري املسلم بِ  هذه اآلية القرآنية

، جاء يف العها عىل الباطنيت بذلك الطّ الظهارة، وهي ما ييل البدن من الثوب، وإنام سمّ 

ني متكئ :قال اهلل عز وجل كالبطانة والظهارة، يعني: باطن الثوب وظاهره،..»كتاب العني: 

وبطانة الرجل وليجته  ويف بعض التفسري: بطائنها: ظواهرها.، عىل فرش بطائنها من إستربق

يقال: أهل  وبطانته: رسيرته. وكذلك ..ويداخلونه يف دخلة أمرهم من القوم الذين يداخلهم



  

 .«بطانته

إذا  ،الرجل   وأبطنت   ه.وبطانة الرجل وليجت   ظهارته. بطانة الثوب خالف  »وقال اجلوهري: 

ومن هذا الباب قوهلم لدخالء الرجل الذين »وقال ابن فارس:  .«كه من خواّص جعلت  

 .«..﴾ال تتخذوا بطانة من دونكم﴿ :قال اهلل تعاىل يبطنون أمره هم بطانته.

الع غري املسلمني عىل أرسار املسلمني، ملقصود باآلية أن ال ي سمح باطّ بناًء عليه، يكون او

دخوهلم يف مناصب الدولة واملناصب العاّمة والقوات املسّلحة ويف الوزارات هذا يعني أّن و

واإلدارات، فضاًل عن تويّل رئاسات، سوف جيعل أرسار املسلمني بيدهم، ومن ثّم فاآلية تنهى 

عن تقريب غري املسلمني من املسلمني بطريقة يصبحون فيها مّطلعني عىل حال املسلمني 

 جتمع واجليش.الداخلّية يف الدولة وامل

وهذه اآلية ال ختتّص باجليش، بل تشمل مطلق استالم غري املسلم مناصب يف الدولة 

الع عىل أرسار األمور، حتى لو مل تكن هذه املناصب عىل صلة  ة بام يسمح له باالطّ اإلسالميّ 

 .وحقوقها اتباألمور العسكرية، من هنا تأخذ هذه اآلية مكانًة هامة يف فقه األقليّ 

 .اعترب بعض الباحثني أّن هذا األمر ليس رشعّيًا فقط، بل هو عقالئّي أيضاً  وقد

وهو ـ فقد ذكر الشيخ الطويس  لقد استند بعض الفقهاء هلذه اآلية يف إثبات هذه النتيجة،

يا ﴿: لقوله تعاىل ؛بال خالف ،وال يتخذ كافراً »: ـ يتحّدث عن رشوط الكاتب يف باب القضاء

. «الرجل بطانته وكاتب  ، ﴾ا ال تتخذوا بطانة من دونكم ال يألونكم خباالً الذين آمنو أهيا

كام . وهو الدليل عينه الذي استخدمه الرسخيس إلثبات اإلسالم يف املرتجم بالنسبة للقايض
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ويشرتط فيه اإلسالم »فقال:  ،ذكر العالمة احليّل وهو يتكّلم عن رشوط العامل يف الزكاة

يا أهيا الذين آمنوا ال تتخذوا ﴿لقوله تعاىل: ؛ كافراً  ه جيوز أن يكونية عن أمحد أنّ إال روا ،إمجاعاً 

 .«يعني من دون املسلمني، ﴾بطانة من دونكم

ا وأمّ »وقد استند السيد الربوجردي الشرتاط اإلسالم يف الويّص هبذه اآلية، حني قال: 

. «ة عىل عدم جواز جعلهم بطانةواآليات الدالَّ .. اإلسالم، فيمكن أن يستدّل له باآليات

 .هل السنّة قد ساقوه من قبلوغريه من علامء أوهو الدليل عينه الذي كان النووي 

 ،كام كان إمام احلرمني اجلويني يستند هلذه اآلية يف منع تويّل غري املسلم منصب الوزارة

 .فضاًل عن الرئاسة العاّمة

ّن عمر بن اخلطاب هو أقدم من استند هلذه اآلية الكريمة، يظهر أ وبحسب الرواية التارخيّية،

 ،أنكر عىل أيب موسى األشعريحيث نقل عنه أّنه يف قضايا تتصل بمسؤوليات عاّمة ومدنّية، 

 نب  أج  » :قال ،«كاتبي ال يدخل املسجد إنّ »: قال، «ر كاتبك ليكتب لنا كذام  » :ه قال لهفإنّ 

ال تتخذوا بطانة  :سمعت اهلل يقول أما !سبحان اهلل» :فقال ،«ه نرصاينولكنّ  ،ال» :قال ،«؟هو

 .«من دونكم ال يألونكم خباالً 

 املرشكني كاتباً  من وال تتخذ أحداً »كتب إىل سعد بن أيب وقاص: قل عن عمر أيضًا أّنه كام ن  

 .«م يأخذون الرشوة يف دينهم وال رشوة يف دين اهلل تعاىلعىل املسلمني، فإهّن 

التعليل هنا خيتلف عنه هناك، ويبدو التعليل هنا يالمس وضعًا واقعّيًا، لو صّحت ولكّن 

وربام ـ القضية التي قاهلا عمر، وذلك أّنه ينطلق من كون الطرف اآلخر يرّبر لنفسه يف دينه 
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أخذ الرشوة ومن  ـ يقصد بالدين هنا ما دان به وانتسب إليه ولو مل يكن دينًا ساموّيًا يف األصل

من املتوّقع منه ولو كان شخصًا صاحلًا ومتدّينًا أن يأخذ الرشوة؛ ألهّنا حالل يف دينه، بينام ثم ف

لو كان املستند هو اآلية الكريمة لقلنا بأّن احلكم عاّم ـ بناء لرأي الفقهاء ـ ومن ثّم ال عالقة 

عن عمر تنايف الرواية  للقضّية بكونه يعتقد بالرشوة يف دينه أو ال، ولعّل الرواية الثانية املنقولة

األوىل بشكل  ما؛ ألّنه لو كان عمر بن اخلطاب يعتقد بمرجعّية اآلية يف مثل هذه األمور لناسبه 

 التعليل هبا أكثر من التعليل بأمر جزئي عارض كالرشوة.

كذلك يرهيم اهلل »يف قوله:  ×الباقر عنخربًا مرساًل هذا، وقد روى ابن شهر آشوب 

وهم أصحاب  ،هلم من العذاب األليم إذا عاينوا عند املوت ما أعدّ » :«يهمحرسات عل أعامهلم

: يف قوله تعاىل ×وعنه ،«)وما هم بخارجني من النار( الذين كتبوا عىل خمالفة عيلّ  الصحيفة

 .«وهم أصحاب الصحيفة ،وأعلمهم بام يف قلوهبم» :)يا أهيا الذين آمنوا ال تتخذوا بطانة(

، أّن هذه اآلية يراد هبا اخلوارج‘ صادر عند أهل السنّة عن النبّي وقد ورد يف بعض امل

 وتصديق مثل هذا اخلرب عن النبّي حيتاج للكثري من قرائن الوثوق.

 «اآلخر الديين»وقفات مع اعتماد آية البطانة يف فقه 

 :ِبذه اآلية الكريمة الستداللتسجيل بعض املالحظات عىل اويمكن هذا، 

، للتبعيض، وبناء عليه فيكون املعنى «من دونكم»ه: لوقيف « من»إّن حرف  ىل:املالحظة األو

فإهّنم يرّضوكم، فال يكون فيها داللة  ؛أّنه ال تتخذوا بعض الذين هم من دون املؤمنني بطانةً 

ر من الذين ال خذا كان هذا اآلإ ،فقط عن جعل اآلخر الديني بطانة عىل يشء؛ بل تكون ناهيةً 

 .نيار باملسلميف اإلرضلون جهدًا أي

بل يظهر من بعضهم االبتداء به يف التفسري؛  ،ينواحتامل التبعيضّية طرحه بعض املفرّس 

بيني الصفة، واعتربوا ذلك أوىل هنا ملجّرد ت« من»ن تكون كثريًا ما عادوا ورّجحوا ألكنّهم 

 .، وبعضهم قال بأهّنا زائدةعمّ وأ
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أي ال تتخذوا  هنا تبيينّية أو إلفادة االبتداء،« من»ن والذي يرتّجح بالنظر العريف أن تكو

، وإن كانت النتيجة بطانًة مبتدئني هبا ممن هو غريكم، أو ال تتخذوا بطانًة صفتها أهّنا من دونكم

 .التي سوف نخرج هبا الحقًا ستكون لصالح التبعيض من حيث املآل

 ،لونكم خباالً وغري ذلكأال ي مهّن أمة من ية الكريإّن القيود املذكورة يف اآلاملالحظة الثانية: 

عنه هو اختاذ البطانة من غري املسلمني  فيكون املنهّي  ، ومن ثمّ «من دونكم»هي صفات لكلمة 

 .صفوا هبذه الصفات ال مطلقًا، فليس فيها داللة عىل التعميمتذا اإ

بل  ،حقة ليست أوصافاً الالقاطع ّن املأواعتربوا  ،ين هذا األمروقد ناقش العديد من املفّّس 

 ، وقوهلم هذا هو األرجح بالنظر العريف.ا مستأنفة لبيان التعليلهّن أاألظهر فيها 

إىل أّن هذه اجلمل صفات توضيحيّة هـ( 1352)وقد ذهب الشيخ حمّمد جواد البالغي 

تقييدّيًة، وهبذا مجع بني خاصية الصفة وخصوصّية التعميم دون أن حيتاج  توليس الزمة،

 .فكرة التعليلل

فإّننا حتى لو افرتضنا حيثّية الصفة الالزمة هنا، فإّن املفهوم عرفًا  ؛ّن كالمه بعيد عرفاً أبيد 

من هذا التوصيف أّنه سيق مساق التعليل، خاّصة بمالحظة اآليات الالحقة، فكونه صفًة ال 

الغي ال يريد إنكار ينايف التعليلّية التي هي جوهر السبب يف ذكر هذه الصفات. ولعّل الب

 التعليل هنا.

ما يمكن أن  ،ّن اآلية قد ذكرت يف ذيلها، وكذلك يف اآليات الالحقة هلاإاملالحظة الثالثة: 

ه ال يقرّص يف إفساد أمور يمثل املالك احلقيقي حلرمة جعل غري املسلم من البطانة، وهو أنّ 

معه تكون احلرمة خمتّصًة هبذا ورضرهم، وتهم وفسادهم ومشقّ املسلمني، بل يرغب يف عنتهم 

 وتضيّق. وّسعّن العّلة تأل ؛شى منهم الرضر والفسادالنوع من الكافرين الذين خي  

اآلية طلبت  املسلمني، بأن يقال: إنّ بعض ل وبالتمّسك هبذا املالك يمكن تعميم احلكم لب

االطالع عىل تهم، وال ي سمح بلحق الرضر باملسلمني من بطانتهم وخاّص من ي   عدم جعل كّل 
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يشهد لصّحة ما نقول، ما جاء يف آخر اآلية الكريمة من أّن ربام و أرسارهم، حتى لو كان مسلاًم.

أظهرنا لكم »أّن املراد  ، منبعض املفرّسينوذلك بناًء عىل ما ذكره اهلل قد بنّي لكم اآليات، 

 .«من العدو ز الويلّ الواضحات التي هبا يتميّ  الدالالت

اَل َيْأُلوَنُكْم ..قوله تعاىل:  إنّ  هي:أّمام هذه املالحظة النقدّية، التي تقف هنا  واإلشكالّية

بل بمعنى رشط االتصاف،  ،قبمعنى رشط الوجود والتحقّ  ،ليس مالكًا هلذا احلكم ،..َخَبااًل 

مالك هذا احلكم  حّدد واكتشفاملوىل سبحانه هو من  احلكم عام وأنّ  واملقصود من ذلك أنّ 

قال: صّل فإنّ العام نحو رشط  هذا املالك قد أخذ عىل يف الصالة خريًا لك، فإنّ  ، متامًا كام ي 

ة الكشف عنه، فيام يكون األمر عامًا بالنسبة إىل املأمور، مر مسؤوليّ االتصاف الذي يتحّمل اآل

 النهي عن اختاذ حتى يقال: إنّ « ن دونكمم»جلملة  قيداً ليست  اجلمل خاّصًة وقد قلنا بأنّ 

 ال يألون املسلمني خباالً. البطانة خاّص بصنف خاّص من غري املسلمني هم الذين

من جهة أخرى، إّن املالك املربز إثباتًا عىل نوعني: أحدمها: مالك للحكم العام، وثانيهام: 

املالك يف األّول وإن بدا لنا غري  مالك خيّصص احلكم، والفرق بني نوعي املالكني هذين، أنّ 

املالك كان مالكًا  املفروض أنّ  ألنّ  ؛مورد  ما، إالّ أن هذا ال ينفي احلكم يف هذا املورد ق يفمتحقّ 

للحكم العام، وهذا ما حيصل عادًة يف املوارد التي يصدر فيها احلكم بمالك االحتياط املوجب 

ك أو املوىل لو ترك تشخيص األمر آلحاد املكّلفني لضاع عليه املال لتوسيع دائرة التنجيز، فإنّ 

ق املالك، وهنا ًا ألزم اجلميع باحلكم يف الدائرة األوسع كي يضمن حتقّ ربام ضاع، وملا كان هامّ 

ال يصّح القول بسقوط احلكم إذا اكتشف املكّلفون عدم وجود املالك كام هو واضح، عىل 

 ملا خالف احلال يف املالك من النوع الثاين حيث يدور احلكم ـ خصوصًا وعمومًا ـ مداره تبعاً 

 يراه املكّلف.

جاءت عىل نحو اإلخبار قد  ،..اَل َيْأُلوَنُكْم َخَبااًل .. :الحظنا أنّ  ،وإذا رجعنا إىل اآلية

سأل املوىل للمسلمني برضر هؤالء، فيكون الظاهر منه كونه من رشوط االتصاف التي ي   اإلهلّي 

سقط احلكم، بل يظّل عىل ق، فلو أحرزنا ـ بزعمنا ـ عدم ذلك مل يعنها ال من رشوط التحقّ 

الذيل يف اآلية قد جيء به  ته، ولو أعدنا النظر إىل اآلية من زاوية أخرى لالحظنا أنّ عموميّ 
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لتوسيع دائرة التنجيز عىل أساس خطورة املحتمل، وعليه، فالصدر يف اآلية عام، والذيل ال 

 صه.خيّص 

هذا التفسري، وإن كان  إنّ لقول: ولتخّطي هذه اإلشكالّية بام َيمي املالحظة الثالثة يمكن ا

 نّ أ غري مؤثر هنا؛ وذلكه أنّ  داوالً يف التقنني البرشي، إالتاّمًا وعقالنيًا ومتتقعيدّية من الناحية ال

وربام كانت هي عن فئة  كانت موجودًة يف العهد النبوي،  احلديث  النّص القرآين  الظاهر من

الالحقة هلذه  اتذات مواصفات خاّصة، فالحظ اآلي ا كانتوأهّن سلمني، احلالة الغالبة لغري امل

ِه َوإَِذا َلُقوُكْم َقاُلوا َآَمنَّ  اآلية: بُّوََّنُْم َواَل َُيِبُّوَنُكْم َوُتْؤِمنُوَن بِاْلكَِتاِب ُكله
ا َوإَِذا َها َأْنتُْم ُأواَلِء حُتِ

وا َعَليُْكُم اأْلََناِمَل ِمَن اْلَغيِْظ ُقْل ُموُتو ُدوِر إِْن َخَلْوا َعضُّ ا بَِغْيظُِكْم إِنَّ اَّللََّ َعلِيٌم بَِذاِت الصُّ

ُكْم كَ  وا َوَتتَُّقوا اَل َيَُّضُّ ا َوإِْن َتْصرِبُ يُْدُهْم مَتَْسْسُكْم َحَسنٌَة َتُسْؤُهْم َوإِْن ُتِصْبُكْم َسيهئٌَة َيْفَرُحوا ِِبَ

يطٌ  ، فإن هذا السياق يتحّدث عن مجاعة (120ـ  119)آل عمران:  َشْيًئا إِنَّ اَّللََّ باَِم َيْعَمُلوَن حُمِ

مثل قدامى املفرّسين وقد ورد عن بعض الذين كانوا يف املدينة املنّورة،  ـ أو اليهودـ املنافقني 

ا نزلت يف املنافقني هّن م بأوجماهد قوهلوقتادة والربيع والسدي وابن جريج وابن زيد ابن عباس 

التعليل يف دائرة التصوير الكيّل النظري، ومعه فيلتزم اآلية وال ت طلق ، هم معناها مهّن أأو 

قّل من أ، وال باحلكم ضمن هذا السياق الذي يمنع عن إحراز انعقاد إطالق يف صدر اآلية

حلكم  عاّم أو تعلياًل يدور احلكم مداره، فإّن هذا الشّك يف  الشّك يف كون التعليل هنا تعليالً 

ود املتصل فيؤخذ معه بالقدر املتيّقن كام تقّرر يف علم أصول الفقه. قّوة الشّك يف قرينّية املوج

 .والقدر  املتيّقن هنا عدم جعلهم بطانة يف هذه احلاالت ال مطلقاً 

إّن هذه النصوص القرآنية تتحّدث مع املؤمنني يف سياق الوضع التارخيي  أخرى:وبعبارة 

ارخيي ات تتسم بطابع توقائع وخصوصيّ  كي عننة املنّورة، وحتيالذي كانوا يعيشونه يف املد

نشاء جعل قانوين كيّل جتريدي، بل هذا اجلعل القانوين مرتبط واضح، ومن ثّم فليست بصدد إ

م عن مجيع هّنا تتكلّ أقه اللفظي والتارخيي معًا، ومن ثم كيف لنا التأّكد من اارتباطًا وثيقًا بسي

 ؟!غالباً  حالتهم وصفتهم دائاًم، أو حتى ذه هيّن هأغري املسلمني يف العامل إىل يوم القيامة و
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ّن الفهم الكيّل أىل إرشنا سابقًا ، بل قد أية لوحدهاوهذا الذي نقوله هنا ال خيتّص هبذه اآل

ين معًا، فالنّص القرآ التارخيي اللفظي ـ فرتض أن يقوم عىل هذا الوعي السياقيي  للقرآن الكريم 

خّص، يقارب القضايا من زاوية الوقائع احلادثة أة بشكل نيّ ديات امليف الكثري من السور واآل

ن يؤخذ طبيعته ي فرتض أ، ومن ثّم فالنّص بأخرى ومن زاوية وضع أجوبة ملجريات قائمة ،تارةً 

ذا إال إ ،، ال أن جيّرد منها ومن خصائصهاومشاهباهتا ث عنهاحاكاًم يف جمال احلالة التي يتحدّ 

ي نوعية السياق اللفظي التارخيي نية النّص تفرض بنفسها ختطّ  بِ بيعة الرتكيبة اللغوّية يفطكانت 

 .، األمر الذي حيتاج لتبيني استثنائيعاّمة أوسع منه ةنحو كليّ 

أَّّنا مل يعد هلا  ..ية مرتبطة بسياقها اللفظي والتارخيي معاً ّن اآلما نقوله هنا، من أوال يعني 

ّن داللتها تتحّدد أليهام إاملشار  اقنيباطها بالسيفإّن معنى ارت وجود اليوم، بل بالعكس متامًا،

تكون النتيجة أّن كّل حالة مشاهبة للحالة التي  اهتام، ومن ثمّ سياقني وخصوصيّ التبعًا هلذين 

 نّ أظي والتارخيي فسوف يكون احلكم فيها هو حرمة اختاذ البطانة، ال فث عنها السياق الليتحدّ 

 بدًا هنا.أفهذا املعنى غري مقصود  نتهي عنده،وت بذلك الزمانصل ية نزلت لتتّ اآل

وهبذا نحافظ عىل خصوصّية رشط االتصاف هنا، لكّن احلالة املشار إليها سنخ حالة  خاّصة 

هلا واقعّية تارخيّية، وهذه احلالة اخلاّصة متصفة هبذه الصفات، واتصافها هبذه الصفات هو 

 لصفات هي العلل لذلك، فتأّمل جّيدًا.املالك يف جعل احلكم يف مطلع اآلية؛ ألّن هذه ا

 ما بعد اآلية خمتّص  كوا به من أنّ ا ما متّس وأمّ »قوله: يف  ،وأّما ما ذكره الفخر الرازي

ًا ل اآلية إذا كان عامّ أوّ  ه ثبت يف أصول الفقه أنّ ل اآلية، فإنّ فهذا ال يمنع عموم أوّ  ،باملنافقني

 فهو غْي دقيق؛ ،«هلاية مانعًا من عموم أوّ ًا مل يكن خصوص آخر اآلوآخرها إذا كان خاّص 

بل مها متصالن فعاًل،  ،ّن احلالة التي نحن فيها جتعل الصدر والذيل بحكم املتصلني ببعضهامأل

ليس ذلك أحدمها من اآلخر؟! أفكيف يمكن اقتطاع  ،ىل اآلخرإّن واحدًا منهام يرشد إبحيث 

 هنا؟!ولفظي من دتركًا للقرائن املتصلة التي ال ينعقد ظهور 

اآلية ال تدّل عىل حرمة  أنّ  والنتيجة التي نخرج ِبا من حتليل داللة هذه اآلية الكريمة هي

هم أولئك حالة خاّصة وفئة ذات صفة معّينة، وجعل البطانة من غري املسلمني مطلقًا، بل عىل 
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غري املسلمني ِمن ن هو م   كّل  ، ال أنّ أو يتوّقع منهم ذلك توّقعًا حقيقّياً  الذين يكيدون باملسلمني

 بالرضورة. يكيد باملسلمنيفهو 

ومن هنا نفهم أّن االستناد للمنع عن تولية غْي املسلم يف املناصب العاّمة واحلكومّية، إىل 

، وهو ما تريد اآلية أن اْلوف من ميلهم إىل الكافرين مما يرتك أثرًا سلبيًا عىل البلد اإلسالمي

األمر يتعّلق بوظائف تتصل بالقوات املسّلحة وأجهزة األمن  تشري إليه، خاّصة لو كان

واالستخبارات، نتيجة اخلوف من ترسيبهم معلومات إىل العدّو ترّض باملصالح الوطنّية 

الكربى، ويكفي اخلوف يف هذا املجال، انطالقًا من أّن املباحث املجتمعّية أو فقه الدولة ال 

ة، وهنا لو درس قادة اجلند هذا االحتامل عىل جمموع يقاسان باألفراد، بل بالظواهر العامّ 

الكافرين املنتسبني للجيش، فقد يبلغ االحتامل ـ مع ضّم املحتمل من حيث خطورته ـ مبلغًا 

حيّرم املقّدمات املحتمل إفضاؤها إىل تلك النتيجة املحّرمة، فيلتزم بحرمته أو عىل األقل لزوم 

 االحتياط يف هذا األمر برتكه.

االستناد مقبول عندما حتصل موجباته، بدون فرق بني املسلم وغري املسلم، وربام تكون  هذا

هلذا األمر واقعية وفرص حتّقق أكرب يف العصور السابقة، أّما اليوم فإّن الدول، وإن كان االنتامء 

ه ووجوده الديني يلعب دورًا يف االنتامء إليها، إال أّن االنتامء الوطني باملفهوم املعارص له حظّ 

أيضًا، فحيث مل تعد الدولة احلديثة قائمًة عىل الدين فقط، فإّن العنرص الديني مل يعد هو املحّرك 

األّول والوحيد، وإن مل نلِغ دوره باملّرة، ومن هنا وجدنا ونجد الكثري من غري املسلمني 

ا، انطالقًا من مفاهيم يدافعون عن بالد املسلمني أكثر مما يدافع الكثري من املسلمني أنفسهم عنه

 جديدة يف السياسة واالجتامع، مثل مفهوم املواطنة اجلديد، ومفهوم القومية وغري ذلك.

والقصد هنا أّن الفكرة ومنطق احلذر صحيحان ال غبار عليهام، إال أّنه ال ينبغي استنساخ 

وضاع املستجّدة التي احلياة القديمة يف مفاهيمها حرفّيًا، بل البّد من األخذ بعني االعتبار األ

 نعتقد أن ضّمها إىل احلسبان اليوم خيّفف كثريًا من حجم اخلطورة املفرتضة يف هذا الكالم.

يضاف إىل ذلك، أّن بإمكان املجتمع اإلسالمي أو الدولة اإلسالمّية ابتكار طرق كثرية متنع 

بتوزيع غري املسلمني  عن هذا اخلطر املحتمل، كام تفعل الدول ذات التنّوع الطائفي، بأن تقوم

 يف اجليش عىل وحداته توزيعًا يعيق قدرهتم عىل خلق مشاكل.



  

 من آية البطانة إىل آية الوليجة، فهم موحَّد

ام يساعد سياقه عىل ذلك أيضًا، قال ب فهم املراد من قوله تعاىل يف مسألة الوليجة،وممّا تقّدم يُ 

َشْوََّنُْم اَل ُتَقاتُِلوَن َقْوًما َنَكُثوا أَ أَ تعاىل:  ةٍ َأََّتْ َل َمرَّ ُسوِل َوُهْم َبَدُءوُكْم َأوَّ وا بِإِْخَراِج الرَّ ْياَمََّنُْم َومَهُّ

ُم اَّللَُّ بَِأْيِديُكْم َوخُيِْزِهْم َويَ  ِْبُ َشْوُه إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمننَِي َقاتُِلوُهْم ُيَعذه ُكْم َعَليِْهْم َفاَّللَُّ َأَحقُّ َأْن ََّتْ نْرُصْ

َوُيْذِهْب َغْيَظ ُقُلوِِبِْم َوَيُتوُب اَّللَُّ َعىَل َمْن َيَشاُء َواَّللَُّ َعلِيٌم َحكِيٌم َأْم  ُدوَر َقْوٍم ُمْؤِمننِيَ َوَيْشِف ُص 

ْ َيتَِّخُذوا ِمْن ُدوِن اَّللَِّ َواَل  ُكوا َومَلَّا َيْعَلِم اَّللَُّ الَِّذيَن َجاَهُدوا ِمنُْكْم َومَل ِه َواَل َرُسولِ  َحِسْبُتْم َأْن ُترْتَ

 .(16ـ  13)التوبة:  امْلُْؤِمننَِي َولِيَجًة َواَّللَُّ َخبٌِْي باَِم َتْعَمُلونَ 

فإّن السياق كّله، بل سورة التوبة عمومًا، يرّكزان عىل موضوع اجلهاد والعدّو واملنافقني وما 

كاشف عن يشبه ذلك، فوقوع هذه اآلية يف هذا السياق، وهي بعينها أيضًا تتحّدث عن اجلهاد، 

أّن القضية هلا عالقة بالتواصل القريب جدًا مع الكافرين املحاربني، األمر الذي ي لحق الرضر 

اد إطالق، قباملسلمني عادًة، وال أقّل من أّن هذه القرائن والشواهد متنع عن االطمئنان بانع

 حتريم بعض ما أمجعوا عىل عدم حتريمه.وإال لربام لو أخذنا بإطالقها لزم 

 ، بيان ومناقشاتسلمّنب االستعانة بغري امل احلديثي وجتالنّصًا: ثاني
ات يه املناصب واملسؤوليّ عرب تولّ  ،ارة املجتمعإدرشاك غري املسلم يف إّن أمن الواضح 

ولكّن دارة والتنظيم واالقتصاد وغري ذلك، تعانة به يف السياسة واإلسهو نوع من اال ةالعامّ 

 النهي عن االستعانة بغري املسلمني، وهبذا يكون هذا األمر بعض النصوص احلديثية دّلت عىل

، خاّصة وأّن حمظورًا من هذه الزاوية، فالبد لنا من دراسة هذه النصوص لنقف عىل نتيجتها

 .فقهاء مسلمني اختاروا النهي عن االستعانة بغري املسلم يف العديد من األمور والوظائف

االستعانة بغري املسلم عىل غري املسلم، فتكون داّلًة وميزة هذه النصوص أهّنا تنهى عن 

بطريق أوىل عىل النهي عن االستعانة به عىل املسلمني كاالستعانة به لسجن مسلم أو اعتقاله أو 

 فرض رضيبة عليه أو غري ذلك من السلطات التي متنح عىل املسلم من قبل غريه.

العقود الثالثة األخرية عىل أساس  وقد وقعت هذه الروايات هنا موقع البحث الكبري يف
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مسألة االستعانة بغري املسلمني يف حماربة املسلمني يف قضّية حرب اخلليج الثانية يف الوسط 

وال نريد اْلوض التفصييل يف موضوع اإلستعانة؛ فإّنه واسٌع فيه الكثْي من اجلوانب  السنّي.

 القضّية وُعمدة أدّلتها املركزّية.التي تبحث أو يمكن طرحها فقهّيًا، لكن سنشْي إىل أصل 

 وأهّم هذه النصوص هو اآليت:

 ة كان بحرّ فلاّم  ،قبل بدر‘ خرج رسول اهللا قالت: أهّن  ،عائشةخرب  رواية األوىل:ال

 ،حني رأوه ‘ففرح أصحاب رسول اهلل ،قد كان يذكر منه جرأة ونجدة دركه رجل  أ ،الوبرة

تؤمن » ‘:قال له رسول اهلل ،عك وأصيب معكبألتّ  جئت‘: دركه قال لرسول اهللأفلام 

ا ثم مىض حتى إذا كنّ  :قالت «.فلن أستعني بمرشك ،فارجع» :قال ،ال :قال، «؟باهلل ورسوله

 :قال ،ةل مرّ أوّ  كام قال ‘فقال له النبّي  ،ةل مرّ فقال له كام قال أوّ  ،دركه الرجلأ بالشجرة

تؤمن »: ةل مرّ فقال له كام قال أوّ ، البيداءثم رجع فأدركه ب :قال ،«فارجع فلن أستعني بمرشك»

 .«فانطلق»‘: رسول اهلل فقال له ،نعم :قال ،«؟باهلل ورسوله

ه مل يكن ليجيز االستعانة إال أنّ  ،الرسول رغم حربه مع املرشكني نّ أ دفهذا احلديث يؤكّ 

عانة بغري االستة حتريم ة نظريّ باملرشكني ضّد املرشكني أنفسهم، وهذا خري دليل عىل صحّ 

 املسلم.

 :جهاتناقش االستدالل ِبذا احلديث من لكن يمكن أن ن

بغري عن قبول معونة الرجل املرشك مل يكن حتريم االستعانة  امتناع النبّي إّن السبب يف  الً:أوّ 

ام عدم أخذ املرشك من الغنيمة، فمنع املرشك أن يأخذ من غنائم احلرب هو الذي وإنّ املسلم، 

جئت » بقوله: الرجل نفسه عرّب  تناع عن إرشاكه يف القتال، ويشهد لذلك أنّ دعى النبي لالم

الكافر من  هدفه كان احلصول عىل الغنائم، وحيث ال يستحّق  أي أنّ  ،«ألتبعك فأصيب معك

 ًا عام نحن فيه.به، فيكون احلديث أجنبيّ لالغنائم شيئًا رفض النبي ط

بعدم االستعانة، بل كان من الوجيه أن يقبل  نبّي ملا عّلل ال ،ه لو كان األمر كذلكبأنّ  وجياب

التعليل الوارد يف الرواية ال تناسب هذا خاصية رشط عدم أخذ يشء من الغنيمة، ف ،منه

 املفهوم.
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 ّرسًا منه فيه رجاء أن ي سلم، وقد صدق ظنّ فللرجل كان ت ‘رّد النبي نّ إ ثانيًا:

 ،ّلة عىل استعانة رسول اهلل بالكافرين يف احلربه منسوخ باألدّلة الالحقة الداأو أنّ  ،الرسول

وتلك األدّلة جاءت حاكيًة عن حروب الحقة فيام هذه الرواية تتحّدث عن معركة بدر يف 

كام  ،رّد الرسول له كان خمافة أن يكون الرجل عينًا للمرشكني ، أو أنّ أوائل العرص املدين

غري واحد من فقهاء أهل السنّة أّن األمر ، وطبقًا هلذه التخرجيات يرى اصذكره اجلّص 

 موكول إىل احلاكم اإلسالمي تبعًا ملا يراه من املصلحة.

ّرس اإلسالم فت الرسول فافرتاض أنّ  هذه التخرجيات تعاين من قصور يف الشواهد،لكّن و

 قصد النبي من د حصول اإلسالم من الرجل الحقًا ال يدّل عىل أنّ يف الرجل ال شاهد له، وجمرّ 

املنع  أنّ نعلم والكالم عينه جيري يف حتليل اجلّصاص؛ إذ من أين  .الً الرغبة يف إسالمهمنعه أوّ 

 !كان خمافة التجّسس؟ النبوّي 

أو لغريه، فهذا فعل  هلذا الرجل  نا ال نستدّل هنا باملنع النبوّي وما يعيق هذين التفسريين أنّ 

النّص النبوي الذي حكى لنا عن املنع، وهو بام االستدالل ، وإنّ اال إطالق فيه داللته صامتة

فإّن هذا النّص هو الذي يملك داللة التعميم، ولو كان املعيار هو  ،«فلن أستعني بمرشك»

بعد  خوف التجّسس أو رجاء اإلسالم ملا صّح هذا التعميم، أو عىل األقّل لصدر بيان من النبّي 

ن مد يف املنطق العقالين لألمور أّي مانع الرجل عندما أسلم، ال يوج إسالم الرجل، علاًم أنّ 

ة ال حتت مؤثرات نفسيّ  ،إسالمه جاء طمعًا يف الغنائم سيام وأنّ الكي يامرس التجّسس،  هنفاق

 ة.ووعظيّ 

ـ بحثه باملرشكني فيام بعد وسيأيت  ا احلديث عن النسخ ـ عىل تقدير صّحة استعانة النبّي وأمّ 

الرواية هنا جاءت بصيغة النفي  املشكلة فيه أنّ  ، إال أنّ عريفّ  مجع  يتوّفر حيث ال  ،فهو معقول

باملستقبل، وعىل  ، ال بصيغة النهي، فال يمكن تفسريها إال عىل أساس جهل النبّي «لن أستعني»

ًا من الرسول ما دام ال يعرف املستقبل، تقديره سيكون صدور هذا النص هبذه الصيغة جزافيّ 
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هو أّنه اآلن لن يوافق « لن»، إال إذا قلنا بأّن قصده من ورفافرتاض النسخ ال يرفع هذا املحذ

 .، أو أّن النقل باملعنى فال رضورة للوقوف كثريًا عند حرفّيات الروايةعىل هذا األمر

 ، وهي:وانطالقًا من ذلك يظهر وجه ضعف املالحظة الثالثة

يستعني باملرشكني،  ه النّ بأ ‘قول النبي من أنّ  ،ما ذكره الدكتور حممد خري هيكل ثالثًا:

هنا هو اإلباحة مع إحالة  املبدأ الفقهّي  عىل أنّ  ثم حصول هذه االستعانة منه فيام بعد، دليل  

ذلك مما ال ينبغي، بل  قوله بعدم االستعانة باملرشك أنّ  وال يدّل  ،األمر إىل احلاكم اإلسالمي

العديد من الروايات التي جاء ذلك ورود له يف هذه املرحلة ال يريد فعله، ويشهد عىل أنّ  يدّل 

ومثاله  .ثم يقوم هو نفسه بفعل ما كان نفاه سابقاً  ‘فيها مثل هذا التعبري النايف من الرسول

، ثم ورد عنه ما «ء ال أصافح النساإيّن » ه قال:أنّ  ‘ما ورد يف مسند ابن حنبل عن رسول اهلل

رسول اهلل، حيث ن ّص عىل يفيد اجلواز، كام يف مبايعة أم وأخت الصحايب أيب قرصافة ل

 .مصافحته يف حادثة البيعة

 وذلك: ؛ضعيٌف للموقف التفسْي إّن هذا 

وذلك عندما تعرض امرأة  ، ال أصافح النساءه خالف الظاهر عرفًا، فمن يقول: إيّن إنّ  ـ 1

مصافحتها عليه، ثم بعد أيام أو سنوات نجده يصافح امرأًة، ال نفهم منه سوى تناقض قوله 

ع، فكيف يقبل بعده املصافحة؟! وهلذا تستقّر ه والرتفّ ل ظاهر يف التنزّ ه، إذ التعبري األوّ وعمل

 ة السنّة أنّ قنا يف األصول يف مباحث حجيّ وذاك الفعل، وقد حقّ  املعارضة بني هذا النّص 

 ؛ات صدورهالغالب يف معارضة القول مع الفعل هو تقديم القول، إلمجال داللة الفعل وحيثيّ 

 اك احتامل يف صدوره عىل نحو العنوان الثانوي الطارئ.إذ هن

كالم الدكتور هيكل يف خصوص الرواية التي نحن  م، ال يتمّ برصف النظر عام تقدّ  ـ 2

كام هو التعبري الوارد يف مثل خرب ، ال «لن»بصيغة  ،دبّ دها مورد النفي املؤوها؛ لوردبصد

بام « لن»، ما مل نخّرج تعبري بيان الذي أسلفناهوهذا ما يؤّكد املعارضة طبق الء، مصافحة النسا

 .خّرجناه به قبل قليل

 ب من فقرتني:وهو مركّ يف تقديري، رابعًا: ما هو اجلواب الصحيح 
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املوارد التي حيتمل فيها االختصاص الزماين واملكاين  بحثنا يف علم أصول الفقه أنّ  لقد أ ـ

ذه الرواية أقىص ما تفيد اإلخبار عن عدم ال يوجد أصل يقتيض التعميم والتأبيد فيها، وه

وال دليل عىل أّن هذا األمر حكم رشعي عام، إذ لعّله خاص بالنبي أو  ،باملرشكني استعانة النبّي 

 أعجز من أن يؤّسس حكاًم رشعيًا عامًا. مما تقتضيه مرحلته، فهذا النّص 

سبب يف ذلك هو حكم ال عن عدم استعانته باملرشكني ال يفيد أنّ  إن إخبار النبّي  ب ـ

بحيث فرضت عليه أن ال  ،ة التي كانت يف عرصهرشعي إهلي؛ فلعّله من املصالح اخلارجيّ 

إىل اختاذ هذا املوقف،  يفعل ذلك، وليس يف احلديث أّي مؤرش للمنطلقات التي دفعت النبّي 

عل واالحتجاج بسنّة النبي مرشوط بمعرفة وجه الف ة؟خارجيّ  وة أوهل هي منطلقات دينيّ 

 الصادر منه.

يّل باحلرمة، فضاًل عن كوعليه، حتى لو ثبت احلديث سندًا، ال داللة فيه عىل حكم رشعي 

واحتامل االختصاص وارد، تبعًا لوجود  ،باملرشك، فال يشمل غريه من أهل الكتابأّنه خمتّص 

 ة بني املرشك وأهل الكتاب.ة موارد فقهيّ متييز يف عدّ 

 وسيأيت احلّل هناك. ،ارضة الرواية ألخبار اجلوازهذا كّله برصف النظر عن مع

قال: خرج  عبد الرمحن عن أبيه عن جّده )خبيب بن يساف(،الرواية الثانية: خرب ُخبَْيب بن 

ا نستحي أن يشهد قومنا سلم، فقلنا: إنّ ا  رسول اهلل يف بعض غزواته، فأتيته أنا ورجل قبل أن 

ا ال نستعني باملرشكني عىل فإنّ »ال، قال:  :اقلن «أأسلمتام؟» مشهدًا وال نشهد، فقال:

 .«املرشكني

 وقد صّحح احلاكم النيسابوري هذا احلديث عىل رشط الشيخني.

وحال الرواية حال سابقتها، إال من حيث عدم وجود نفس التأبيد فيها، وإال من حيث 

طلقًة يف نفس اختصاص عدم االستعانة بأن تكون عىل املرشك فيام الرواية السابقة وردت م

 .ق يف األصولاالستعانة، وال منافاة بني املثبتني أو النافيني من هذا القبيل كام حقّ 

ة تنتسب إىل مجاعة املسلمني، ال إىل القضيّ  يوحي بأنّ  «ا ال نستعنيإنّ » تعبري: نّ أيضاف إليه 
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اب ، كام كانت احلال يف الرواية السابقة، هلذا قد يشكل استخدام اجلو‘شخص الرسول

 السابق الذي تبنيناه فيام تقّدم.

وإذا صّح هذا غدت الرواية ، ه شهد بدراً خبيبًا قيل عنه: إنّ  نعم، ورد يف كتاب اإلصابة أنّ 

ّدثنا هذه الرواية هنا، غامضًة، إذ ما هي الغزوة التي سبقت بدرًا كان فيها الرجل كافرًا، كام حت  

 الغزوة؟! وهذا ما يضع عالمة استفهام عىل سيام وأهنا تتحدث عن خروج النبي نفسه يفال

، ما مل نقل بأّن الرجل حدث معه ما حدث يف نفس غزوة بدر بحيث أسلم صّحة هذه الرواية

 .هناك، وليس بعيداً 

، حتى إذا كان خلف ثنية ‘قال: خرج رسول اهلل الرواية الثالثة: خرب أِّب مُحَيد الساعدي،

قالوا: بنو قينقاع، وهم رهط عبد اهلل بن سالم، قال: ، «ء؟من هؤال»الوداع فإذا كتيبة، فقال: 

ا ال نستعني قولوا هلم: فلريجعوا؛ فإنّ »قالوا: ال، بل هم عىل دينهم، قال:  «وأسلموا؟»

 .«باملرشكني

ورود  م. لكنّ ناها فيام تقدّ سابقتها من اجلهات التي سبق أن بيّ  ا حالوالرواية حاهل

، ومل نعتربه إشكاالً هود من بني القينقاع ـ لو صّحت الروايةّق اليها يف حفي «املرشكني»تعبري

فتختّل املالحظة  قد يفهمنا أّن املراد بسائر الروايات األعّم من املرشك وأهل الكتاب،ـ متنّيًا 

 ل.التي سبق أن ذكرناها يف احلديث األوّ األخرية 

 ،ال تستضيئوا بنار املرشكني» :قال ،‘رسول اهلل أنّ ، أنس بن مالكالرواية الرابعة: خرب 

 .«اً عربيّ  وال تنقشوا خواتيمكم

 واحلديث ضعيف السند.

هذا هو مهّم الروايات هنا، وهو عدد قليل من نصوص آحادية مل نعثر عىل شبيه هلا يف 

املسلمني ال يستعينون باملرشكني،  ببيان قاعدة يف أنّ ئها إحيامصادر احلديث اإلمامّية، ولو قبلنا ب

  أّنه توجد نصوص معارضة، يلزم متابعتها للتوّصل إىل صيغة هنائيّة هنا.غري
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 نصوص حديثّية تساعد على مبدأ الرتخيص يف االستعانة بغري املسلم
 وأهّم الروايات املعارضة هو اآليت:

، مال مكحول وابن أيب زكرياء إىل خالد بن معدان قال: ان بن عطيةحّس خرب رواية األوىل: لا

رجل من  رب  قال: قال جبري: انطلق بنا إىل ذي خِمْ  ،ثنا عن جبري بن نفريفحدّ ، اموملت معه

 يقول: ،‘دنة، فقال: سمعت رسول اهلل، فأتيناه، فسأله جبري عن اهل  ‘النبّي  أصحاب

ويف موضع آخر جاء:  .«من ورائكم اً ، وتغزون أنتم وهم عدوّ آمناً  ستصاحلون الروم صلحاً »

 من ورائكم، فتنرصون وتغنمون اً فتغزون أنتم وهم عدوّ  آمناً  صلحاً ستصاحلون الروم »

، ة الصليب  من أهل النرصانيّ  فريفع رجل   ،ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول ،وتسلمون

وجتمع ، ه، فعند ذلك تغدر الرومفيقول: غلب الصليب، فيغضب رجل من املسلمني فيدقّ 

 .«للملحمة

ا توحي قت حتى اآلن أم ال، فإهّن ة، وسواء حتقّ الغيبيّ  ‘بّي فالرواية من إخبارات الن

 بجواز ذلك دون أن يعّلق النبي عىل هذه الغزوة أو يرى فيها أّي حمذور.

إذ قد يكون ذلك  لكن رغم هذا اإلَياء املوجود يف الرواية، إال أّن الركون إليها صعب،

ي بصدد اإلخبار ال بصدد بيان حتدث يف علم اهلل الحقًا، وه لظرف طارئ أو ملصالح أهمّ 

 مشكل.هنا حكم رشعي، فالوثوق بداللتها 

نني بعد ما جاء يف وقائع معركة ح  وهو ة هنا، الشواهد احلديثيّ  وهي من أهمّ  الرواية الثانية:

ـ يف ابن حجر يف قّصة مشهورة يف املغازي ـ كام يعرّب  ،شاركة صفوان بن أميةمن مة، فتح مكّ 

الكافرين، ومل  فصفوان كان آنذاك عىل رشكه، وكان أنكر عىل أخيه ضدّ  أحداث املعركة،

 يرفض رسول اهلل أو يستنكر.

ه وافق ل قلنا: إنّ بِ صفوانًا مل يستأذن رسول اهلل حتى إذا ق   بأنّ  يف قضيّة مشاهبة النوويوعّلق 
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لة  من هذا النوع، ، ويف حاه تصّدى بنفسه لذلكما يف األمر أنّ  عىل االستعانة باملرشكني، كّل 

دليالً عىل جواز االستعانة، بل أقىص ما يكون دلياًل عىل عدم وجوب  ال يكون سكوت النبّي 

 ردع الكافر إذا قاتل لصالح املسلمني، وفرق  كبري بني عنوان االستعانة وعنوان السكوت.

ملسلم كّلها ألّن النصوص التي دّلت عىل حرمة االستعانة بغري ا لكّن هذا الكالم غْي دقيق؛

ليس فيها طلب عون من النبّي، وإّنام أشخاص آخرون ترّبعوا بذلك، ومع ذلك رفض النبّي 

 وعرّب عن رفضه بتعبري االستعانة.

 ،ك بإطالقهه مل يصدر نّص من الرسول حتى نتمّس نّ إ والصحيح يف املناقشة هنا أن نقول:

التقرير ليس  حث أصول الفقه أنّ ما يف األمر وقوع حدث جزئي أمامه، وقد قلنا يف مبا كّل 

 دليل اجلواز، الحتامل أنّ  ة، فال يكون سكوت النبّي ًة يف اجلزئيات إال مع قيام شواهد حافّ حجّ 

لطرّو عنوان ثانوي عليها أو الكتفائه بنصوص املنع  ؛ةسكوته كان جلواز هذه احلادثة اجلزئيّ 

 السابقة.

ْزمان"د، من مشاركة ح  يف أحداث معركة ا  ما جاء  الرواية الثالثة: مع أصحاب رسول  "ق 

 ه قتل ثالثًة من املرشكني من بني عبد الدار من محلة اللواء، وقد روي أنّ اهلل يف احلرب، حتى أنّ 

 .«بالرجل الفاجر يأِزر  هذا الدين  لاهلل إّن » قد عّلق عىل هذا احلدث بالقول: ‘رسول اهلل

بت حصول االستعانة، غايته ـ كام يقول الشوكاين ـ ال تث بأهّنا هذه القّصةعىل  اإلشكال  و

وحتى النّص  .قد تقّدم اجلواب عنهعن مشاركة كافر يف القتال،  اإلمامتثبت جواز سكوت 

نرصة هذا الدين بالرجل الفاجر ـ  الذي عّلق به الرسول عىل األمر ال يدّل عىل املطلوب؛ ألنّ 

ه ال ز االستعانة به لتحقيق هذه النرصة، علاًم أنّ ـ ال يعني جواالصاحلني  ولام غري العدكّ احلك

 ق مفاد احلديث حيث ال إطالق فيه.مانع من جتويز هذه االستعانة بالعنوان الثانوي، فيتحقّ 

فقال لرجل ممن يّدعي  ،‘قال: شهدنا مع رسول اهلل ،الرواية الرابعة: خرب أِّب هريرة

اتل الرجل قتاالً شديدًا فأصابته جراحة، فلام حرض القتال ق ،«هذا من أهل النار»اإلسالم: 

ه قاتل اليوم قتاالً شديدًا وقد مات، فقال فإنّ  ،ه من أهل النارالذي قلت: إنّ  ،فقيل: يا رسول اهلل

قال: فكاد بعض الناس أن يرتاب، فبينام هم عىل ذلك، إذ قيل له: إنه مل  ،«إىل النار»: ‘النبي
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 فقتل نفسه، فأخرب النبّي  حن من الليل مل يصرب عىل اجلرابه جراحًا شديدًا، فلام كا يمت ولكنّ 

ه ال يدخل نّ إبالالً فنادى يف الناس:   عبد اهلل ورسوله، ثم أمر  اهلل أكرب، أشهد أيّن »فقال:  ،بذلك

 .«د هذا الدين بالرجل الفاجرة إال نفس مسلمة، وإّن اهلل ليؤيّ اجلنّ 

 قزمان املتقّدمة، وليست حدثًا آخر.ربام تكون هذه القّصة جمّرد تفصيل لقّصة 

، ار الذين قاتلوا مع النبّي فتعبري النبي أخريًا شاهد عىل موت الرجل كافرًا، فيكون من الكفّ 

 فيثبت املطلوب.

الرجل كان ممن  د أنّ فمطلع احلديث يؤكّ  عام نحن فيه، احلديث أجنبيٌّ  اإلنصاف أنّ  إال أنّ 

ا دخوله النار فربام كان لقتله نفسه أو ضوع بحثنا هنا، وأمّ لغي مويّدعي اإلسالم، األمر الذي ي  

ني بتعاون الرسول مع املنافقني يف فهذا أشبه باستدالل املستدلّ ، فيكون مسلاًم منافقًا، لنفاقه

كام هو  ،يف التعامل الفقهي هو حكم املسلم محكمه إال أنّ وا كذلك ولو كان ماملدينة، فإهّن 

 واضح.

استعان  ‘رسول اهلل من أنّ  ،واملغازياحلديث ا جاء يف بعض كتب م الرواية اْلامسة:

أسهم لقوم  ‘النبّي  ه مل ي سهم هلم، بل يذكر الرتمذي عن الزهري أنّ لكنّ  ،من اليهود بناس  

 .من اليهود كانوا قاتلوا معه

 عبارة عن واقعتني خمتلفتني أسهم الرسول يف إحدامها هلم دون توهذه الرواية حتى لو كان

موا فلعّلهم قدّ  ،ه استعان هبمإذ ليس فيها أنّ   عىل يشء هنا يف بعض صيغها؛الثانية، ال تدّل 

 .‘العون من أنفسهم دون تنسيق مسبق معه

لكّن هذا اجلواب سبق أن عّلقنا عليه من حيث مقارنة هذه النصوص بالنصوص السابقة، 

 عانة.بناء عىل اعتبار النصوص السابقة هي األصل يف موضوع االست

فهي فعل نبوي يدّل عىل اجلواز ـ كام يف بعض الصيغ األخرى ـ لو ثبتت االستعانة نعم، 

 اهتا.بطريقة صامتة ال ت عرف حيثيّ 
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فإهّنا تتضّمن أهّنم يشرتكون معًا يف الدفاع  الرواية السادسة: وثيقة املدينة بني النبّي واليهود،

 ب  من التعاون.عن املدينة ضّد من يدمهها من األعداء، وهذا رض

وقد أوردها ابن سعد يف الطبقات، حيث روى  الرواية السابعة: قّصة خمْييق اليهودي،

أحبار  وكان من ،كان خمرييق أيرس بني قينقاع :قال ،يزيد بن عبيد السعدي عن أيب وجزةبسنده 

حممد بن فقال  ،حد ينرصه وهو عىل دينها  إىل ‘ فخرج مع رسول اهلل ،هيود وعلامئها بالتوراة

يضعها حيث ـ م صىل اهلل عليه وسلّ ـ د إن أصبت فأموايل إىل حممّ : مسلمة وسلمة بن سالمة

به  خمرييق مقتوالً  جدفلام كان يوم السبت وانكسفت قريش ودفن القتىل و   ،وجل عزّ  أراه اهلل

 يومئذ وال ‘ومل يسمع رسول اهلل عليه صّل ومل ي   ،فدفن ناحية من مقابر املسلمني ،جراح

 .«هيود خمرييق خري  » :ومل يزده عىل أن قال، م عليهبعده يرتّح 

كانت صدقات رسول »هـ( بسنده إىل ابن شهاب، قال: 262وذكر ابن شبة النمريي )

فقتل به،  ، وشهد أحداً ‘وأوىص خمرييق بأمواله للنبّي  ..اليهودي ملخرييق أمواالً ‘ اهلل

 .«سابق احلبشة لامن سابق فارس، وباللخمرييق سابق اليهود، وس» ‘:فقال رسول اهلل

 واحلديث يدّل عىل قبول إعانة غري املسلم، دون طلب العون منه.

ما استشهد به عبد الكريم زيدان من وقائع قّصة األرسى يف بدر حيث طلب  الرواية الثامنة:

تعانة هبم النبّي منهم تعليم املسلمني القراءة والكتابة، وهذا رضب  من التوافق هبدف االس

بل اعترب بعضهم هذه الواقعة من شواهد جواز تويّل غري املسلم للمناصب  .لتحقيق مكاسب

 .العاّمة من حيث املبدأ

عمرو بن أميّة الضمري ـ عندما كان غري ‘ إىل غري ذلك من النصوص كجعل النبّي 

 بن أريقط املرشك يف مسري ، واستعانته بعبد اهللمسلم ـ سفريًا له إىل احلبشة يف العرص املّكي
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 .، واستعانته بالنجايش كام ذكره بعض  هجرته من مّكة إىل املدينة

أّن نصوص الرتخيص يف االستعانة ليست داّلة عىل الرتخيص يف طلب العون، وهبذا يتبنّي 

ون، بل هذا الرتخيص يأيت من أصالة الرباءة، وأّما الرتخيص يف قبول العقّصة أرسى بدر،  اعد

فهي تدّل عليه، وبمقارنتها مع نصوص حتريم االستعانة التي قلنا بأّن روحها هو قبول العون، 

والتعارض هنا من تعارض القول  منا من تلك حكاًم رشعّيًا كلّيًا.تصبح معارضًة هلا، لو فه

هذه  ما مل نقل بأّن الفعل عندما يتكّرر، كام تفيدهوالفعل، فيكون األصّح هو األخذ بالقول، 

 املروّيات التارخيّية، فإّنه يربك داللة القول.

ـ أي ما كان منها ذا داللة ـ جمّرد يف املجموعة األوىل لكن حيث إّن عمدة تلك األخبار 

أخبار آحادية قليلة العدد جّدًا، ومصادرها من الدرجة الثانية يف كتب احلديث والتاريخ، ومل 

، بناًء عىل عدم كفاية ألخذ هبا مشكالً يف هذه احلالترد عند خمتلف طوائف املسلمني، يصبح ا

 .خرب الواحد الظنّي يف االحتجاج، كام هو الصحيح

سرية الصحابة  تعطي أنّ  أّن مراجعة التاريخيف الرتخيص يف االستعانة ويتأّيد ما نقول 

والعباسّية،  بل هو املعروف املشهور يف تاريخ الدولة األموّية، واخللفاء األوائل فعالً وإقراراً 

وقد كان ذلك دون أن يستنكر عىل حصول االستعانة والتعاون بينهم وبني غري املسلمني، 

 أحد، ال من البيت اهلاشمي وال غريه، مما يكشف عن ارتكاز اجلواز يف هذه املسألة. معليه

 :و املثالحبن الوقائعومن هذه 

 .سعد بن أيب وقاص غزا بقوم من اليهود، فرضخ هلمإّن  ـ 1

زون بأهل الكتاب؟ فقال غقال: سألت الشعبي عن املسلمني يما روي عن جابر،  ـ 2

ة فيقسمون هلم، ة، الفقيه منهم وغري الفقيه، يغزون بأهل الذمّ أدركت األئمّ » الشعبي:
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 .«ويضعون عنهم من جزيتهم..

وأدرك من  ،عيلّ  امل أيّ لد يف أوّ والشعبي و  »قال ابن حزم األندليس بعد ذكره هذا اخلرب: 

ه يقسم للمرشك إذا أنّ  وسفيان الثوري ،بعده من الصحابة ريض اهلل عنهم، وهو قول األوزاعي

 .«حرض كسهم املسلم

)يف ر ج  نْ ل  غزا ب  أّنه استعانة الصحايب سلامن بن ربيعة باملرشكني عىل املرشكني، فقد جاء  ـ 3

وكان سلامن قد  .«أعداء اهلل عىل أعداء اهلل حيمل :فقال ،من املرشكني فاستعان بناس  القوقاز( 

 من عمر بن اخلطاب. أرمينيا بأمر  القوقاز وأرسل إىل غزو بالد 

إّن عمر بن اخلطاب مّلا جيء له بسبي قيسارّية، جعل بعضهم يف الكتابة وأعامل  ـ 4

 .املسلمني

من األمور التي »: حيث يقول م(، نافع هنا،1917ولعّل نّص املستْشق الشهْي آدم متز )

النصارى هم  نّ اإلسالمّية، فكأ نعجب هلا كثرة عدد العامل واملترّصفني غري املسلمني يف الدولة

الذين حيكمون املسلمني يف بالد اإلسالم. والشكوى من حتكيم أهل الذّمة يف أبشار املسلمني 

 .«وأمواهلم شكوى قديمة

نجد اعرتاضًا ال  ،ةة والعباسيّ مويّ ن العصور األمرورًا بسنوات طويلة م ،فمثل هذه الوقائع

سلمني، ومل يصدر موقف عن الصحابة ستعانة غري مرّض بمصالح املمادام شكل هذه االيها عل

رفضًا  يرفض هذا الوضع القائمالنبوّي طيلة ثالثة قرون، هل البيت أة من أو التابعني أو األئمّ 

 و تعليق سيايس ومدين، ومل يكن تعليقًا دينّيًا.ذا كان هناك تعليق فهوإ، رشعّيًا ودينّياً 

إّن النصوص احلديثّية غري ناهضة بشكل موثوق إلثبات حتريم  والنتيجة التي نخرج ِبا

االستعانة بغري املسلم مطلقًا أو حتى يف احلرب، فالقضيّة يرجع فيها للحدود العاّمة يف الرشيعة 
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تعانة لصالح سلة االأمن ثم فتوظيف مسو قواعد الرشعية واألخالقّية،ومقاصدها، ولل

غْي  ات العاّمةيهم املناصب واملسؤوليّ ات حقوقهم السياسّية أو تولّ قليّ موضوع سلب األ

 .صحيح

 مفهوم الركون إىل الظاملني وعالقته باحلقوق وتوّلي املناصبثالثًا: 

ملسلمني املناصب  ثّمة مفهوم قرآين آخر يمكن أن ي ستند إليه هنا يف تكريس حظر تويّل غري ا

العاّمة ومنحهم احلقوق السياسّية، وهو مفهوم النهي عن الركون إىل الظاملني، حيث قال تعاىل: 

ُكُم النَّاُر َوَما َلُكْم ِمْن ُدوِن اَّللَِّ ِمْن َأْولَِياَء ُثمَّ اَل تُ ﴿ ونَ َواَل َتْرَكنُوا إىَِل الَِّذيَن َظَلُموا َفَتَمسَّ  ﴾نرَْصُ

 (.113)هود: 

ىل جانبهم، ومن إّن هذه اآلية الكريمة تنهى عن الركون للظاملني وامليل إليهم والوقوف إ

فيكون  ،ليهمإمن الركون  اجليّل أّن منحهم احلقوق السياسّية وتوّليهم املناصب العاّمة نوع  

 مرفوضًا.

 ،واضعمن امل عديدهلذه اآلية يف الالقدماء منهم ـ  ـ خاّصةً وقد استند الفقهاء املسلمون 

كالنهي عن إمامة الفاسق يف الصالة، ومستحّق اخلمس، والوصية لغري املسلم، ونكاح غري 

املسلم، وعدم حجّية خرب الكافر مطلقًا، وعدم دفع الزكاة إىل والة اجلور، واشرتاط اإلسالم يف 

الرسول يف احلرب وأمثاهلا، وكذلك يف احلاكم الرشعي، ويف القايض، واشرتاط اإلسالم 

 .شهادة أهل البغي، وغري ذلكيامن يف مرجع التقليد، وعدم قبول واإل

وقد الحظنا أّن السابقني من الفقهاء كانوا يستندون أكثر ملثل هذا املفهوم، لكّن حركة 

من الركون إىل املراد  قد توّقف بعض الفقهاء عند املعنىنقدّية ظهرت بني املتأّخرين هنا، ف

اآلية حتتمل وجوهًا: األّول: النهي »هـ(، قائاًل: 1406ائري )فذكر الشيخ مرتىض احل ،الظامل

عن مطلق ما يصدق عليه الركون إىل الظامل ولو مل يكن مربوطًا بظلمه. الثاين: االعتامد عليه 

والركون إليه بام أّنه ظامل ولو يف غري الظلم. الثالث: الركون إليه يف الظلم. الرابع: أن يكون 

ال تركنوا إىل الذين ظلموا فتبتلون  :م االبتالء باملعصية، فيكون املرادرشادًا إىل عدإالنهي 

باملعصية فتمّسكم النار. اخلامس: أن يكون إرشادًا إىل إمكان وصول ظلم الظامل إىل نفس 

وقد يؤّيد ذلك ذيلها الداّل عىل «. من أعان ظاملًا سّلطه اهلل عليه»فيكون من قبيل  ،الراكن إليه



  

 .«النرصة من قبله تعاىل. ومع هذه االحتامالت ال يمكن الوثوق باإلطالق وعدم االبتالء

ليس الركون »املراد من الركون فيها  أنّ فنقل السيد اخلوئي  ،وِبذا انفتح باب االحتامالت

من اآلية  عىل ذلك ة، ويدّل ة، بل املراد به فيها هو الركون يف األمور الدينيّ الدنيويّ  يف األمور

 ،ةالركون إىل الظامل يف األمور الدينيّ  ذلك نتيجة كم النار، حيث إنّ قوله تعاىل: فتمّس  ذيلها، من

ة للبالغني عدم جواز توكيل الفاسق يف األموال الشخصيّ  ة، وإال فالزمهال يف األمور الدنيويّ 

 .«ة، فهو بدهيي البطالنمات الشخصيّ من املحرّ  الراشدين، وكونه

ظاهر الركون منرصف عن »حيث يقول:  ،داخلة من نوع آخرويبدي السيد رضا الصدر م

 الركون العلمي بشهادة النصوص الواردة، كام أّن املتبادر من الظلم هو الظلم اجلوارحي.

 .«وتنزيل الفاسق منزلة الظامل يف اآلية األوىل ليس يف مجيع اآلثار

 :قال .كنوا إىل الذين ظلمواتر وال»: القمي براهيمورد يف التفسري املنسوب لعيل بن إوقد 

 .«..ة ونصيحة وطاعةركون مودّ 

من  «الركون»ف عند مفهوم البّد لنا من التوقّ  ،ولكي نفهم الفكرة املركزية يف هذه اآلية

 من جهة ثانية. «الذين ظلموا»جهة، ومفهوم 

 ربّيةعيف اللغة ال «الركون»حتليل معنى كلمة 

ة و الركن: ناحية قويّ  ..يركن ركناً  .يا: مال إليها واطمأنّ ركن: ركن إىل الدن»جاء يف العني: 

اسمه حكاية عن لوط:  قال عزّ  هبم. ن الرجل: قومه وعدده الذين يعتزّ كْ ور  .. من جبل أو دار

ورجل ركني أي  و أركان ]اجلمل[: قواه يف أعضائه، ويقال: قوائمه. أو آوي إىل ركن شديد.

 .«..شديد، ذو أركان

 فيهام، أي ن ركوناً ركن إليه بالكرس يركِ »به كالم العني ـ: شصحاح ـ وقد ذكر ما يوقال يف ال
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 .«..﴾إىل الذين ظلموا وال تركنوا﴿قال اهلل تعاىل:  مال إليه وسكن.

 يدّل  واحد الراء والكاف والنون أصل   :ركن» ل:ويكشف ابُن فارس عن أصل الكلمة فيقو

وفالن ركني . ومنعة. إىل ركن شديد أي عزّ  يوهو يأو فركن اليشء جانبه األقوى. ة.عىل قوّ 

 ،وركنت إليه أي ملت جبل ركني أي له أركان عالية. :ويقال واملركن اإلجانة. أي وقور ثابت.

 .«سكن إليه وثبت عنده هألنّ ؛ وهو من الباب

ّن األصل الواحد يف هذه إ»فيقول:  ،وخيتلف املصطفوي مع ابن فارس يف أصل الكلمة

ليه. وهذا هو الفرق بينها وبني مواّد امليل، السكون، الثبوت، إاّدة هو امليل مع السكون امل

وأّما مفاهيم القّوة والقدرة والعّزة والوقر واملنعة والرزانة  االعتامد واالنحراف، وغريها.

 .«فمن آثار األصل، كّل بمقتىض مورده، وغريها

ما فيه القّوة بحيث يمكن أن يقوم »الكلمة تعني أّن  والذي يرتّجح بنظري وحتلييل اللغوي

، وهذا هو الوضع الطبيعي للب عد املادي للكلمة، وهو غالبًا الب عد األصيل فيها، «غريه عليه

وعندما يراد حتويل الكلمة يف ترصيف يمثل فعاًل إنسانّيًا إراديًا أو شعورّيًا فمن الطبيعي أن 

د عليه،  يتجىّل يف نوع  من االعتامد والسكون وامليل هلذا اليشء الذي يملك القّوة بحيث ي عتم 

خدمت الكلمة يف هذا املعنى وهي ترشح سلوكًا إنسانيًا، وإال فأصل الكلمة يف وهلذا است  

 جذرها يرجع ملا قلناه.

ال مطلق االعتامد عىل اليشء، القّوة وامليل مع سكون، وعليه فالكلمة ت ستخدم يف أمرين: 

أشبه فالقّوة وامليل لو سّلمنا أّنه يسّمى اعتامدًا، بدون سكون وميل ال يعّد ركونًا، ألّن االعتامد 

باملتالزمني، فإّن القوة يكون ميل  نحوها مع سكون، وامليل مع السكون لليشء يكون عادًة ملا 

يه طلق يف غري ما فكلمة تاحلّق مع ابن فارس؛ ألّن هذه ال أنّ وهلذا يبدو يل ، يف اليشء من قّوة

، وامليل مع سكون ركان اجلبل وغري ذلكأركان البيت وأوميل ونحو ذلك، مثل وشعور رادة إ

ا مسان، فعندنليه اإلإناجتًا عن عنرص القّوة يف الطرف الذي يميل ًا يت بوصفه فعاًل إنسانيّ يأ

ّوة م يملكون القهّن أرك من ليهم ملا يف تصوّ ، أي إّنك متيل إليهم شيئًا قليالً إيقول: تركن 
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، ففكرة الركون ، فكأّنك تعتربهم ركنًا وقّوًة يمنحك االتكاء عليه سكونًا واستقراراً والرجحان

 تعني أّن الراكن ضعيف واملركون إليه قوّي، وأّن الركون يريد أن يمنح الفاعل قّوًة وسكينة.

الفعل  وِبذا يظهر أّن احلّق مع العالمة الطباطبائي يف إضافة مفهوم السكون مع امليل يف

هذا متضّمن نوعًا يف مفهوم القّوة املوجود يف أصل الكلمة، بل قد نّصت عليه  ألنّ  اإلنساين؛

كلامت بعض اللغوّيني كام ذكرناها، فمن غري الصحيح ما أفاده السيد كاظم احلائري، من 

 به رّس  الركون بام فاإلطالق يف اآلية لو فرّس  وكذلك ال يتمّ »التعليق عىل الطباطبائي بقوله: 

 ،إليه عن ميل   ءه االعتامد عىل يشمن أنّ  ،العالمة الطباطبائي رمحه اهلل يف تفسري امليزان املرحوم

الطباطبائي رمحه  العالمة هذا املعنى غري مذكور يف كتب اللغة، ولكنّ  إال أنّ  .د االعتامدجمرّ  ال

تفسري عيل بن إبراهيم من  جاء يفما  اهلل استشهد لذلك بتعديته بإىل ال بعىل، وقد يشهد له أيضاً 

هذا التفسري غري موجود  حال فالظاهر أنّ  ة ونصيحة وطاعة. وعىل أّي ه ركون مودّ تفسريه بأنّ 

 .«يف كتب اللغة

تمثل بالركون إىل اليشء ساين املنّن الفعل اإلأومن خالل هذا التحليل اللغوي يتبنّي 

قّوة؛ فعندما الي مفهوم طيع« ركن»ر كلمة ّن جذالقّوة يف اليشء نفسه؛ ألحساس يستبطن إ

ختذه مصدرًا للقّوة والسكينة، أركن إىل زيد فهذا معناه أّنني منهيٌّ عن أن أن أأكون منهّيًا عن 

ليهم مياًل يقوم عىل قّوهتم هنيًا عن االتكاء عليهم وامليل إ فالنهي عن الركون إىل الظاملني يعني

كنًة اعتامدًا عىل ما لدهيم من القّوة، وهذا هو الفرق بحيث تصبح نفيس سايف مقابل ضعفي، 

قّوة الوهذا هو التشابه بني الركون واالعتامد، فإّن االعتامد يستبطن عنرص  ،بني امليل والركون

خذه من العمود، بينام مطلق امليل أو التعامل ال يستبطن ذلك، أانطالقًا من  ؛يف املعتمد عليه

ليه انحيازًا يعتمد يف أموره أو إّنه انحاز معنى ذلك أفإّن  ،مروىل عإقول: ركن زيد ندما أفع

 بعضها عليه بحيث يأخذ قّوته منه.

اآلخر الديني فإّن منح  ،وعليه، فتطبيق هذا العنوان عىل ما نحن فيه ال يبدو واضحاً 

واعتامدًا األقلّيات حقوقًا سياسّيًة أو بعض السلطات اإلدارّية، ليس جلوءًا إليها واحتامًء هبا و

عىل هذه  تعليها، بحيث أبدو حمتاجًا إىل ركن  أتقّوى به فا قِدم عىل ذلك، بل صورة املشهد ليس
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 الشاكلة، وربام تكون األقلّيات هنا هي التي ت قِدم عىل ذلك من باب الركون إىل األكثرّية.

ّم تؤّكد اآليات إّن اآلية عىل هذا بصدد هني املؤمنني عن أخذ القّوة من غري اهلل، وهي من ث

التي ترّص عىل أّن العّزة ال تؤخذ من هؤالء، بل العّزة تؤخذ من اهلل ورسوله واملؤمنني، فاملفهوم 

 واحد.

 يف التداول القرآني يف سورة هود «الذين ظلموا»مفهوم 

فهل املراد منه مطلق غري املسلم ومطلق غري العادل بوصفهم  هنا، «الذين ظلموا»أّما معنى 

وهل  ّن املراد هو معنى أخّص من ذلك؟بنوع من استخدام هذه الكلمة أو أ ين ظلموامن الذ

فإّنه يعني بذلك مطلق العايص أو غري املسلم  ،«الذين ظلموا»كّلام استخدم القرآن كلمة 

 بالرضورة؟

برصف النظر عن تفسرينا املتقّدم  ،ذا أخذنا العنوان بمعنى مطلق كام فهمه بعض الفقهاءإ

د عليه امهذا نوع من االعت نّ ؛ ألبل غري العادل ،يلزم حرمة استئجار غري املسلمالركون، ملفهوم 

معه، ويلزم حرمة االعتامد وغري التجارّية ري من املعامالت التجارّية ثيف األمور، بل حرمة الك

املعنى ني، ولو كان هذا هو ّي يشء عىل العبد أو األمة إذا مل يكونا مسلمني أو مؤمنني عادل  أيف 

ّن أو ةخاّص  ،ية ألحدثت ضّجة كبرية يف احلياة اليومّية للمسلمني عند نزوهلااملراد من هذه اآل

، يضاً أة مكيّة صيّ صية الكريمة هي سورة مكّية وموضوعاهتا قرة هود التي تتضّمن هذه اآلسو

ال يمكن عقل أن يكون املعنى مطلق غري املسلم ومطلق غري العادل والعالقة مع هذين فكيف ي  

 ن تكون قائمة مستقّرة بدون فكرة الركون واالعتامد؟!أ

فاضت يف احلديث عن الظاملني من األقوام الذين بعث األنبياء أّملنا سورة هود التي تألو 

ومل نبياء ألمكننا احلدس بأّن املراد بالظاملني تلك اجلامعات الكافرة التي وقفت ضّد األ ،فيهم

الكذب والصّد عن سبيل اهلل،  قّية من نوعاجلرائم األخال تببل ارتك ،ترتكب الرشك فقط

، فسنجد أهّنا كّررت يف أغلب قصصها وفقراهتا مفردة الظلم ووضعتها فلنالحظ هذه السورة

 يف سياقات معّينة.

ِ ﴿تعاىل: يقول  ى َعىَل اَّللَِّ َكِذًبا ُأوَلئَِك ُيْعَرُضوَن َعىَل َرِبه َِّن اْفرَتَ ْم َوَيُقوُل اأْلَْشَهاُد َوَمْن َأْظَلُم مِم

وَن َعْن َسبِيِل اَّللَِّ  ِْم َأاَل َلْعنَُة اَّللَِّ َعىَل الظَّاملنَِِي الَِّذيَن َيُصدُّ  َوَيْبُغوََّنَا َهُؤاَلِء الَِّذيَن َكَذُبوا َعىَل َرِبه



  

ثًا نفسها متحدّ  رةو(، وقال سبحانه يف الس19ـ  18)هود:  ﴾ِعَوًجا َوُهْم بِاآْلَِخَرِة ُهْم َكافُِرونَ 

ُه َلْن ُيْؤِمَن ِمْن َقْوِمَك إاِلَّ َمْن َقْد َآَمَن َفاَل َتْبَتئِْس باَِم َكاُنوا ﴿عن قّصة نوح:  َوُأوِحَي إىَِل ُنوٍح َأنَّ

ُْم ُمغْ  َيْفَعُلونَ  اطِْبنِي يِف الَِّذيَن َظَلُموا إَِّنَّ   ﴾َرُقونَ َواْصنَِع اْلُفْلَك بَِأْعيُنِنَا َوَوْحيِنَا َواَل َُّتَ

 .(37ـ  36)هود: 

ا َوالَِّذيَن َآَمنُوا َمَعُه ﴿وعندما حتّدث بعد ذلك عن قوم ثمود قال:  ْينَا َصاحِلً َفَلامَّ َجاَء َأْمُرَنا َنجَّ

ٍة ِمنَّا َوِمْن ِخْزِي َيْوِمئٍِذ إِنَّ َربََّك ُهَو اْلَقِويُّ اْلَعِزيُز َوَأَخَذ الَِّذيَن َظَلُموا الصَّ  ْيَحُة َفَأْصَبُحوا يِف بَِرمْحَ

َقاُلوا َيا لُوُط ﴿براهيم قال: إ(، ثم ملا تكّلم عن قّصة لوط و67ـ  66)هود:  ﴾ِدَياِرِهْم َجاثِِمنيَ 

ْيِل َواَل َيْلَتِفْت ِمنُْكْم َأَحٌد إاِلَّ  ا ُرُسُل َربهَك َلْن َيِصُلوا إَِليَْك َفَأْسِ بِأَْهلَِك بِِقْطٍع ِمَن اللَّ َأَتَك  اْمرَ إِنَّ

ْبُح بَِقِريٍب  ْبُح َأَلْيَس الصُّ ْم إِنَّ َمْوِعَدُهُم الصُّ ُه ُمِصيُبَها َما َأَصاَِبُ َفَلامَّ َجاَء َأْمُرَنا َجَعْلنَا َعالِيََها  إِنَّ

يٍل َمنُْضودٍ  َمًة ِعنَْد َربهَك َوَما ِهَي ِمنَ  َسافَِلَها َوَأْمَطْرَنا َعَليَْها ِحَجاَرًة ِمْن ِسجه  ﴾ الظَّاملنَِِي بِبَِعيدٍ ُمَسوَّ

ْينَا ُشَعْيًبا َوالَِّذيَن َآَمنُوا ﴿يضًا عن شعيب قال: أث (، وملا حتدّ 83ـ  81)هود:  َومَلَّا َجاَء َأْمُرَنا َنجَّ

 ْ ْيَحُة َفَأْصبَُحوا يِف ِدَياِرِهْم َجاثِِمنَي َكَأْن مَل ٍة ِمنَّا َوَأَخَذِت الَِّذيَن َظَلُموا الصَّ  َيْغنَْوا فِيَها َأاَل َمَعُه بَِرمْحَ

َوَكَذلَِك َأْخُذ َربهَك إَِذا َأَخَذ ﴿(، إىل أن يقول: 95ـ  94)هود:  ﴾ُبْعًدا ملَِْدَيَن َكاَم َبِعَدْت َثُمودُ 

 (.102)هود:  ﴾اْلُقَرى َوِهَي َظاملٌَِة إِنَّ َأْخَذُه َألِيٌم َشِديٌد 

َفاْسَتِقْم َكاَم ُأِمْرَت َوَمْن َتاَب ﴿اىل: ل قوله تعية حمّل االستدالبل نحن نجد قبل هذه اآل

ُه باَِم َتْعَمُلوَن َبِصْيٌ  وكأّنه بعد ان، يّكز عىل مفهوم الطغفري(، 112)هود:  ﴾َمَعَك َواَل َتْطَغْوا إِنَّ

وأقوامهم الظاملني، حيّذر املؤمنني من قومهم؛ ألهّنم  ءذكر كّل هذه القصص من عالقات األنبيا

 يشبهون أولئك.

َفَلْواَل َكاَن ِمَن اْلُقُروِن ِمْن َقْبلُِكْم ُأوُلو َبِقيٍَّة ﴿يضًا: أية حمّل الشاهد قال تعاىل م بعد اآلث

َبَع الَِّذيَن َظَلُموا َما ُأْترِ  َّْن َأْنَجْينَا ِمنُْهْم َواتَّ ُفوا فِيِه َوَكاُنوا َينَْهْوَن َعِن اْلَفَساِد يِف اأْلَْرِض إاِلَّ َقلِياًل مِم

 (.117ـ  116)هود:  ﴾ِرِمنَي َوَما َكاَن َربَُّك لِيُْهلَِك الُْقَرى بِظُْلٍم َوَأْهُلَها ُمْصلُِحونَ جُمْ 

ن يكون احلديث هنا عن اجلامعات التي واجهت السياق نفهم أّن من املمكن جدًا أهبذا 

عنوان عام،  فعنوان الظلماألنبياء ظاملًة معتدية، ال مطلق غري املسلم وال مطلق غري العادل، 

ولكنّه سيق هنا بنحو االستخدام يف وضع معنّي وشكل معنّي من أشكال الظلم، وصار 

ن تقول أية تريد بعد سلسلة القصص النبوّي ّن اآلاحلديث دائرًا عن هذا الشكل، فكأ



  

هذه هي األمم الظاملة السابقة وقصصها مع األنبياء، فال تركنوا ملثلهم اليوم  :للمسلمني

، بلغة  شديدة جدًا «فتمّسكم النار» :هلذا عّقب بحرف الفاء يف قولهربام و ،وتوالوهنم فتتبعوهنم

 .توحي بعقاب الكفر وأمثاله

املعتدين ة الكافرين الايات النهي عن موية من ملحقات آيرتّجح بالنظر أّن اآلربام ومن هنا 

فال يمكن التمّسك  اهلالك، ليهم عن املسلمني فإّنه مظنّةواالنضامم إليهم وامليل إاملعاندين 

و منح حقوق سياسّية لق التعامل أو التواصل أية الكريمة للحديث عن مطالق هذه اآلبإط

 ليهم باملعنى الذي قلناه.سياق املواالة وامليل والركون إلغري املسلم يف سياق خمتلف عن 

كّل غري مسلم وال  ؛ إذ ليسانة بالكافر أو بغري املسلم هو ركون إليهعوعليه، فليس كّل است

ريد بذلك سلب ولست ا   .كّل غري عادل هو ظامل باملعنى الذي وقع كثريًا يف سياق هذه السورة

طراف القصص يف السورة حمتملة أبمناسبات العالقة مع ـ ريد ة عن صفة الظلم، بل ا  العموميّ 

كام نقول: حيرم أخذ  ىل نوع معنّي، متاماً إحمتمل االنرصاف جدًا أجعل التعبري أن ـ ة القرينيّ 

أو لقًا، طالفاسق مإىل ىل غري املسلم وال إىل احلاكم الظامل ال إه ينرصف نّ إف ؛اهلدية من الظامل

عندما نقول: هذا احلاكم ظامل، فإّنه ينرصف عن مفهوم ظلمه لنفسه بارتكابه معصية شخصيّة، 

ة يمكننا تفسري وجود هذه وهبذه الطريقنحو ظلمه لغريه بارتكابه معصيًة اجتامعية وعاّمة، 

اآلية يف القرآن الكريم، ويف الوقت عينه ممارسة العرشات من أشكال االعتامد عىل غري املسلم 

وغري العادل يف احلياة اإلسالمّية دون إحساس بأّي تناف  أو إثارة أّي سؤال جتاه النبّي أو 

 الصحابة أو أحد من أهل البيت النبوّي.

الكافر غري املقرّص ال يصدق عليه عنوان الظامل؛ إذ ال يصدق عليه ظلم هذا، بل قد يقال بأّن 

 نفسه وال غريه، فتأّمل جّيدًا.

وربام من هنا ال نرّجح بعض التفاسري التي ذكرها الشيخ مرتىض احلائري، مثل الركون إليه 

دليل  آخر، يف ظلمه أو من حيث هو ظامل أو نحو ذلك؛ فإّنه لو كان حرامًا فربام يكون حرامًا ب

أّما اآلية فيبدو يل من غري اليسري أن نثق بداللتها عىل مفهوم عام من هذا النوع، وربام ال تكون 

 داّلًة حتى عىل حرمة التعاون مع احلاكم الظامل املسلم، والعلم عند اهلل.

 إّما أن نقول بأّن هذه اآلية ظاهرة يف االنضواء حتت الظامل وااللتحاق به والنتيجة:

، فيكون وصف الظلم هبا مطلقًا لكّن وصف الركون خاّص، فال تشمل منح ستقواءواال



  

األقّليات حقوقًا أو سلطات ضمن النظام اإلسالمي والقوانني الرشعيّة، ألّن هذا ليس رجوعًا 

لقوّي ألستمّد من قّوته، أو نقول بأّن مفهوم الركون مطلق يف كل أشكال االعتامد مع ميل  إليه 

مفهوم الظلم غري مطلق، بل خاص باملعاندين املواجهني للدعوة اإلسالميّة  وثقة، لكنّ 

 وقيمها، فتكون خاّصة بالعالقة مع احلريّب دون املعاهد أو الذّمي أو املسامل أو نحو ذلك.

 فاالستناد هلذا النّص القرآين هنا غْي دقيق.

 مع اإلمجاع وقفٌة،يف األدّلة اخلاّصة واملتفّرقةنتيجة البحث 

نستنتج ممّا تقّدم أّنه ال يوجد دليل خاّص حيول دون منح األقلّيات حقوقهم السياسّية أو 

توّليهم الوظائف واملسؤوليّات واملناصب العاّمة من حيث املبدأ، بمعنى أّننا مل نعثر عىل نّص 

 قرآين أو حديثي أو نّص من الكتاب املقّدس يمنع املؤمنني من منح مثل هذه احلقوق لغريهم،

مادام هذا اآلخر الديني غري معتد  وال خائن وال كائد يكيد باملؤمنني أو بالوطن، ويشّكل 

ه يف هذه املناصب أو حصوله عىل هذه احلقوق هتديدًا حقيقيًّا للوطن أو لألّمة املؤمنة  .وجود 

قًا وهبذا يتّم استبعاد نقطة النقص األساسية يف الفقه السيايس اإلسالمي جتاه األقلّيات، وف

ن الذي رأى أّن هذا اجلانب ـ أي الوظائف السياسية السلطوّية ـ هو األبرز  لتعبري لودفيغ هاِغم 

 .يف الفقه اإلسالمي من األقلّيات

ّن هذا اإلمجاع من أانطالقًا من  مهّم، ومل أذكر هنا دليل اإلمجاع؛ ألّنني ال أعتقد بأّنه دليٌل 

ماء منهم ـ دمن العلامء مل يتطّرقوا هلذه املوضوعات، خاّصة القوكثري  ،املمكن ـ لو حتّقق تارخيّياً 

عاّمة أو األدّلة اخلاّصة التي حتّدثنا عنها يف هذا الكتاب، ومن ثّم فيكون الأن ينطلق من املبادئ 

ر نختلف معها يف فهم األدّلة واملنطلقات، وليس حّجًة مستقّلة تكشف ظهذا اإلمجاع وجهة ن

اإلسالم أو املسيحّية، وبتعبري علامء أصول الفقه اإلمامي: هو إمجاع  عن املوقف الديني يف

 مستقّلة. مدركي أو حمتمل املدركّية ال حيمل حجّيةً 

ينا يف الرتاث اإلسالمي وجهات نظر ترّصح بتولية غْي املسلم بعض الوزارات، أقد ربل 

، وبتعبري حكام السلطانّيةفقيه األـ  هـ(450املاوردي )وعىل سبيل املثال نجد أّن أبا احلسن 

                                              
ن، مسيحية ضّد اإلسالم )حوار انتهى إىل اإلخفاق(: 1)  .37( انظر: لودفيغ هاِغم 



  

ىل إـ يرّصح يف بحث الوزارات بتقسيم الوزارة  ني القدامىيّ راشد الغنويش فقيه الدستور

من يفّوض  أن يستوزر اإلمام  »رة التفويض بقوله: اوزارة تنفيذ ووزارة تفويض، ويعّرف وز

النظر فيها »التنفيذ بقوله:  ، بينام يعّرف وزارة«ها عىل اجتهادهءيه وإمضاأاألمور بر ليه تدبري  إ

يؤّدي عنه ما  ،بينه وبني الرعايا والوالة ي اإلمام وتدبريه، وهذا الوزير وسط   عىل رأمقصور  

ويعرض عليه ما اجليوش،  رب بتقليد الوالة وجتهيزوخي   ،وي ميض ما حكم ،نفذ عنه ما ذكروي   أمر  

 م   ،ورد من مهمّ 
ر به، فهو م عني  يف تنفيذ األمور، وليس ، ليعمل فيه ما يؤملمّ وجتّدد من حدث 

 .«بوال  عليها

هـ(، الذي 478غري أّن مثل هذا الرأي واجه اعرتاضًا من قبل أمثال اجلويني الشافعي )

اعتربه عثرة ليس هلا مقيل، وأهّنا مشعرة بخلّو املاوردي عن التحصيل؛ انطالقًا من مرّبرات 

 بحول اهلل تعاىل. ، سيأيت احلديث عنهاطرحها اجلويني

وعندما يذكر املاوردي رشوط  وزير التنفيذ، فهو يعّدد رشوطًا من نوع األمانة، والصدق، 

وقّلة الطمع، والذكاء والفطنة، وأن ال يكون من أهل األهواء فيخرجه اهلوى من احلّق إىل 

 جيز أن يكون وجيوز أن يكون هذا الوزير من أهل الذّمة، وإن مل»الباطل، وغري ذلك، ثم يقول: 

. وهذا يعني أّن املاوردي يقبل بتويّل غري املسلم منصب الوزارة من «وزير التفويض منهم

 بعض أنواعها، فليس يف القضيّة إمجاع  حاسم يف متام األمور.

                                              
 .79( الغنويش، حقوق املواطنة: 1)

 .26ـ  25، 22( املاوردي، األحكام السلطانّية والواليات الدينّية: 2)

 .115ـ  114ويني، غياث األمم يف التياث الظلم: ( انظر: اجل3)

 .27ـ  26( املاوردي، األحكام السلطانّية والواليات الدينّية: 4)



 
 
 

 

 
 

 احملور الثالث

 مفرَتَضة ، موارد ومستثنيات«اآلخر الديين»قاعدة حقوق 

 متهيد

ّصلنا إليها ال متنع من أّن هناك مستثنيات عن القاعدة ـ جواز تويّل هذه النتيجة التي توإّن 

، وعلينا والباحثني اآلخر الديني مناصب أو حصوله عىل حقوق سياسّية ـ ذكرها بعض العلامء

 عليها إلكامل البحث. املرور

 وعمدة هذه املوارد اْلاّصة هنا هي:

 .والقّوات املسّلحة قيادة اجليش

 .ويلحق به املجالس التْشيعّية، اإلفتاءمقام املرجعيّة و

 .ويلحق به االنتخابات؛ لسبٍب سيأيت، منصب القضاء

 والية األمر أو اْلليفة واإلمام.الوالية العاّمة أو منصب 

 ـ منصب قيادة اجليش والقوات املسّلحة 

ميلون لطرح يوالدكتور راشد الغنويش، أمثال الشيخ يوسف القرضاوي  لقد وجدت  

يف تربير القرضاوي سلم، وقد انطلق ملهّنا من املناصب التي ختتّص باأو ،قيادة اجليشلة مسأ

، ومن ثّم فال سالمّي إفعل ديني  وبقصد القربة، فه ّن اجلهاد عبادة، ومرشوط  أهذا من قوله 

 .معنى لكي يكون غري املسلم يف هذا املنصب

قت أغراضه خارجًا سقط أّنه لو حتقّ وإن كنّا نعتقد ب ،نوافق عىل كون اجلهاد عبادةونحن 

ة يف فقه اجلهاد، وقلنا بأّن التكليف، حتى لو صدر بغري قصد القربة، وقد بحثنا هذه القضيّ 
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ل اهلل، ييف سب قتالاجلهاد مرشوط بقصد القربة ويلزم عىل املجاهد أن خيرج للحرب قاصدًا ال

زم العدّو، سقط وحصلت احلرب وه   ،لكنّه لو مل يفعل ذلك وال أّيًا من املجاهدين فعل ذلك

 ممّن حرض أو مل حيرض. التكليف عن اجلميع

 :يعىل مقولة القرضاوي ه مالحظتيلكّن 

لة العبادّية، فإّن عبادّية اجلهاد مرتبطة بالقتال يف أما هو الربط بني قيادة اجلند ومس أّوالً:

ّن قيادة اجلند أو بعض رض أكرّية حتى لو مل يقاتل، فلنفسبيل اهلل، ال بإدارة القوات العس

هليّة ش ومل تكن هناك حرب، فأين هي فكرة القربة اإللوّية العسكرّية كانت تدير جتهيز اجلياأل

ة األمور العسكرّية يف التي يكون العمل مرشوطًا هبا؟! فقد حصل خلط هنا بني فكرة مسؤوليّ 

 وفكرة املشاركة العمليّة يف احلرب والقتال. ،نفسها

قد فهو  ،و صّح ما قاله القرضاوي لكان معنى ذلك أوسع من النتائج التي أعطاهال ثانيًا:

ّن دليله يفرض حرص مطلق االنتساب للجيش باملسلم، فلامذا حرص قيادة اجليش باملسلم، مع أ

 ناء يف خصوص القيادة دون مطلق االنتساب العسكري؟!ثخّصص االست

إّن  سلم أحيانًا.يمكن تصّور صدوره من غري امل ّن اجلهاد عبادة، فلامذا اللنفرض أ ثالثًا:

 لو ّينيبراهيمن يقاتلوا غري اإلأويمكن  ،خّص يؤمنون باهللأة بشكل تباع األديان اإلبراهيميّ أ

ىل اهلل تعاىل، كام لو غزا بالد املسلمني من هو ملحد أو إوطاهنم بقصد القربة أاعتدوا عىل 

غاية، وهبذا لبل عادي ل ،حي أو اليهودي معقول جداً مرشك، فإّن تأيّت قصد القربة من املسي

 قرضاوي أن يقيّد هنا.العىل ان تكون النتيجة أضيق دائرة من الدليل، وك

شائعة بني فقهاء السنّة القربة من غري املسلم فكرة  تكاد تكون يّت قصد أوفكرة عدم ت

 .فلرياجع ،يف غري موضعما يشبهها  ن ناقشنا، وقد سبق أوالشيعة

بل حتى لو فرضنا أّن غري املسلم ال يتأّتى منه قصد القربة، فهل يصبح جهاده للدفاع عن 

بالد املسلمني، ولو بسبب انطالقه من منطلقات قومّية أو غريها، حمّرمًا يف الدين اإلسالمي 

 ّننا نشجعه عىل فعل احلرام؟!أبعنوانه، ومن ثّم فسامحنا له بذلك يعني 

فكرة التي تقول بأّن ثّمة خصوصّية متنع من الرتخيص يف االنتامء عدم صّحة ال والنتيجة
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، وقد قلنا بأّن للقوات املسّلحة بمختلف رتبها ومسؤولّياهتا، بل األمر يتبع القواعد العاّمة هنا

املبادئ العاّمة ال متانع من ذلك إذا حتّققت الرشوط املطلوبة يف االنتامء العسكري، والتي هي 

 .لم وغريه كاألمانة وغريهامطلوبة من املس

 ـ منصب اإلفتاء واجملالس التشريعّية 
يطرح العديد من الفقهاء رشط اإلسالم يف املفتي ومرجع التقليد. والشيعة  اإلماميّة 

يطرحون رشط التشيّع االثني عرشي فيه فضاًل عن اإلسالم، وهذا يعني أّن هذا املنصب ال 

 ًا.يمكن لغري املسلم أن يتواله تلقائيّ 

وال يبدو يل أّن هذا املوضوع يعنينا هنا؛ ألّن هذه مناصب دينّية، وليست مناصب عاّمة 

رم منها  فقد يكون أمرًا طبيعّيًا، هلذا ال نبحث هنا عن رشط  «اآلخر الديني»وطنّية، فلو ح 

لرّباين، اإلسالم يف إمام اجلامعة، أو رشط الكاثوليكّية يف رجل الدين الذي يتوىّل إقامة العشاء ا

ألهّنا قضايا داخل دينّية، ال متثل حقوقًا سياسّية عاّمة أو وظائف عاّمة اجتامعّية خارج إطار 

 األديان نفسها.

لكّن ما يدفعنا لطرح هذا املوضوع هنا، هو أّنه قد تّم ربط هذه الفكرة عند بعض الباحثني 

ترشيعيًّة فهذا يعني حرمة وإذا كانت  بموضوع املجالس النيابّية بوصفها جمالس تْشيعّية؛

انتساب غري املسلم هلا وال السامح له بالرتّشح للوصول إىل هذه املجالس ذات الطابع القانوين؛ 

ألّن فيها صفة اإلفتاء أو أهّنا تقاس عىل فعل اإلفتاء، انطالقًا من أّن ما سيصدر عن هذه 

مفهوم أويل األمر وأهل احلّل ات هو ترشيعات الدولة اإلسالمّية، أو أّن املجالس والربملان

 .والعقد أخذ فيه رشط اإلسالم، كام يراه بعض  

اسًة بالنسبة لإلسالم أكثر منها للمسيحّية التي ترتاجع فيها وربام تكون هذه القضّية حّس 

 .كثْيًا القوانني املدنية بوصفها فتاوى

لتْشيعّية وأمثاهلا، غْي دقيقة؛ لكّن هذه املقاربة بني الفتوى والقوانني املنبثقة عن املجالس ا

 وذلك أّن املنبثق عن هذه املجالس يعتمد يف الدولة اإلسالمّية عىل عنرصين:

 العنرص األّول: كونه متواملًا أو غْي معارض للْشيعة اإلسالميّة.
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 العنرص الثاين: عدم اعتباره حكاًم رشعيّاً يف أصل الْشع.

نني املنبثقة عن هذه املجالس ليست فتاوى أصاًل؛ بل وهبذين العنرصين معًا يتبنّي أّن القوا

هي اعتبارات برشّية مصلحّية تأخذ قيمتها، إّما من انسجامها مع الرشع أو من عدم معارضتها 

له، وتصبح ذات سلطة انطالقًا من سلطة من له الوالية بحيث تغدو هذه القوانني نافذة 

تعاقد االجتامعي بعد إحالتها عىل الفقهاء بإمضائه، أو تأخذ سلطتها من أّي عنرص آخر كال

للتأّكد من كوهنا غري معارضة للرشع، فليس هنا موضوع  رشعي أصاًل استبّد به املجلس 

الترشيعي، بل موضوع  قانوين برشي، ال يأخذ سلطته من كونه حكاًم رشعّيًا يف ذاته، بل من 

ملجالس الدستورّية الفقهيّة التي متلك عنارص ا خر، وهلذا يتّم التمييز بني هذه املجالس وبني ا

 حّق البّت يف موقف الرشيعة من القوانني املنبثقة هذه.

من هنا، أعتقد بأّن جعل املجالس التْشيعية جمالس إفتاء أو قياسها عىل جمالس اإلفتاء غْي 

قهاء، وال وإال كان يلزم يف أعضاء املجالس الترشيعّية والنيابّية أن يكونوا مجيعًا من الف صحيح؛

 .نعرف أحدًا من أهل العلم يف العرص احلديث ط رح مثل هذا الرشط

 وبعيدًا عن بطالن هذه املقاربة، فهل يوجد أصاًل ما يلزم يف املفتي أن يكون مسلاًم أو ال؟

ومن ثّم فهل يلزم يف املجالس الدستورّية )جملس صيانة الدستور( يف البلد اإلسالمي أن يكون 

 مسلاًم أو ال؟

 متايز القضّية بني اإلسالم واملسيحّية واليهودّية

ففي ويلزمني هنا أن ُاشْي ألمر مهّم يف مسألة وظيفة رجل الدين ومنصبه يف األديان الثالثة، 

اليهودّية ثّمة متييز واضح بني عامل الدين ورجل الدين، فعامل الدين وهو احلاخام، واسمه 

سوى شخص عارف بالدين والرشيعة، بينام الكاهن مستمّد من احلكمة والعلم باحلكمة، ليس 

هو رجل الدين، وال يلزم فيه أن يكون عاملًا أصاًل، بل هو من الالوّيني من نسل هارون، فهذا 

النسل يملك هذه السلطة يف إجراء بعض املراسم الدينّية يف املعبد أو غريه، وال يملك هذه 

ذا نتصّور أّن رجل الدين قد خيتلف عن عامل السلطة حتى احلاخام نفسه يف بعض احلاالت. وهب

 الدين، ومن ثّم فرجل الدين البد أن يكون هيودّيًا.

نجد أّن العامل والالهويت يمكن أن ال يكون رجل دين، بمعنى أّن  يف املسيحّية الكاثوليكّية،



  

ّدسة بعض الشعائر واملامرسات الدينّية ـ كالعشاء الرّباين ـ حتتاج للحصول عىل درجات مق

والقسيس، بينام يمكن أن يكون اإلنسان عاملًا دينيًّا كبريًا دون أن يملك واألسقف كالشاّمس 

 هذه الدرجات الدينيّة املقّدسة.

لو جتاهلنا رشط العدالة الذي هو رشط  هذا النمط من التفريق غْي موجود يف اإلسالم،

لطوّية عىل أشكاهلا سلوكي أخالقي، فليس هناك رجل دين يف اإلسالم يملك مناصب س

وإّنام هناك عامل الدين، بل قّلة من ومن ثّم فليس هناك كهنوت، خارج إطار العلم الديني، 

علامء الدين من يملكون مناصب سلطوّية يف اإلسالم، وهم الذين بلغوا رتبة االجتهاد 

 فيملكون منصب القضاء والوالية والفتوى.

 د؟بني املفيت واملقلِّ ةالدينّياهلوّية اد ة الفتوى باحتهل مّثة دليل على شرط حجّي
هل أّن حجية فتوى املجتهد مْشوطة بكونه مسلاًم أو شيعيّاً  :من هنا يطرح هذا املوضوع

 مثاًل أو ال؟

ريد اإلطالة يف هذا املوضوع الداخل ـ ديني، لكن أمّر عليه رسيعًا، حيث قد يستدّل ال ا  

 :وعمدهتامتعّددة،  بأدّلة

 اإلمجاع، مقاربة نقدّية أ ـ مرجعّية
ه السيد حمسن يل الوحيد الذي اعتمد عليلاالستناد إىل اإلمجاع، وهذا هو الد الدليل األّول:

 .عفّن سائر األدّلة ال تناحلكيم، حيث اعترب أ

م بوضوح مدركّية هذا اإلمجاع كام سوف يظهر، بل كثري من الفقهاء ليست هل واجلواب

الشيخ مرتىض احلائري الذي قال  رين مثلقد خالف فيه بعض املتأّخ شارة هلذا املوضوع، بل إ

 ،هل البيتأّن ما يقوله عىل مذهب أو ،لم أّن الفقيه غري الشيعي غري متوّرط يف اخليانةّنه لو ع  بأ

كام ناقش السيد تقي القمي مجيع أدّلة رشط اإليامن ومل يوافق عىل  .ليهإفال مانع من الرجوع 

 .يظهر منه عدم القبول هبذا الرشطأّي منها بام 
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 ب ـ قصور البناءات العقالئّية، حماولة السيد السيستاني

ة الفتوى هو مدة عىل حجيّ الع   لّن الدليأد السيستاين، من ليه السيّ إما ذهب  الدليل الثاين:

بدنية واحد يف كّل األمور، ففي األمور النسق والبناء العقالئي ليس عىل  .السرية العقالئّية

ة قامت سريهتم عىل عدم الرجوع لغري يرجعون ألّي طبيب مهام كان دينه، بينام يف األمور الدينيّ 

يف وهذا يعني أّن هناك نوعًا من القصور والضعف بناء ديانتهم، ولو لكوهنم ال يثقون هبم، أ

 .عند الشّك يف احلجّية هو عدمها صل  واأل .عىل احلجّية املقتيض الداّل 

ىل إـ دون أن يقصد ـ بنفسه شار أوذلك أّن السيستاين  هذه املحاولة قابلة للمناقشة؛ولكّن 

غري مذهبهم املفتي من ّن منطلقهم يف ترك فتوى أحني قال ب ، وذلكما هيدم بناء هذه املناقشة

ىل حتليل إفيض ن ي  أّن حتليل السرية العقالئيّة جيب أهو فقدان الوثوق والثقة هبم، وهذا يعني 

ّن حالة الثقة أ، فلو فرضنا فحسب جاهتا التارخيّيةوخمر  ووقائعها ىل حتليل جمرياهتا إال  ،طلقاهتامن

االّتباع ة قد قامت عىل ترك ّن السرية العقالئيّ أفهل يمكن القول ب ،قد انعقدت مع شخص  

 فتواه؟ل

ر عدم نتج رشط االحتاد يف الدين واملذهب عىل تقدين ت  أإّن مقاربة السيستاين يفرتض 

ثريات عىل اجتهاداته، أّما أخر قد يرتك ت آالوثوق باآلخر الديني، ولو من حيث إّن تدّينه بدين  

 فهل ثّمة حتّرج عقالئي يف املقام؟ ،لو تركنا هذه احلال

ة عند قضيّ الموضوع  نّ أبالنفي، وهذا يعني جوايب ـ بل يفرتض أن يكون جوابه أيضًا ـ 

فلامذا نتج عن الدليل  ا،بل عنوان الثقة وعدمه ،الدين واملذهب العقالء ليس عنوان االتفاق يف

ودعوى التالزم اخلارجي ـ لو سّلمنا  اد يف املذهب؟! وهو االحتمغاير   القائم عىل الثقة رشط  

ظ بعنوانه ـ إّنام تنشأ من الواقع  أهّنا ترّبر إضافة رشط جديد لرشوط مرجع التقليد يالح 

معرفة احلال يف املستقبل يف عالقات األديان ببعضها، وإمكانية التارخيّي، وليس بإمكاننا 

، بل التالزم ، وإال وقعنا يف التخّرص والرجم بالغيبحصول نوع من الثقة اجلزئّية أحياناً 

لزم عاّمة   ي 
اخلارجي ليس سوى تشخيص موضوع من قبل الفقيه املستدّل هنا، فبأّي وجه 

املوضوع مأخوذًا بعنوانه يف لسان دليل  من الناس بتشخصيه للموضوع، مع عدم كون 
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 .حتصل له الثقة التي مل حتصل للمستدّل  "العامي"األدّلة؟! ولعّل 

ليس راجعًا سوى  ،تهم يف الدياناتبل لعّل بإمكاننا أن نقول بأّن ترك العقالء قول غْي ملّ 

ر عىل خ  و أديان ا  أفتى علامء مذاهب أن أفلم يسبق  النعدام موضوع هذه القضيّة يف التاريخ؛

، ومن ثّم فهم هجروا تارخيّيًا فتاوى غريهم؛ ألّن العادة يف ذلك ادومذاهب غريهم حتى يقلَّ 

جرت عىل أن ال تكون عىل أصول مذهبهم ودينهم، ال ألّن لدهيم قناعة مستقّلة تقيض برشط 

ة فلعّل املنطلق هو عدم االحتاد الديني أو املذهبي بني املفتي واملقّلد، بل لو قلنا برشط األعلميّ 

ثبوت أعلمّية شخص من غري مذهبهم عىل مجيع علامء مذهبهم، ومن ثم فهذا اجلفاء سببه عدم 

 حتّقق فرص تارخييّة هلذا النوع من التواصل، ونحن تصّورناه تأصياًل عقالئّيًا.

 ج ـ ارتباط العلم بالفتوى باالعتقاد الديين مبقّدماتها العقدّية

ة الفتوى مرشوطة بكون ّن حجيّ أيضًا؛ من أ السيستاينالسيد ما ذكره  الدليل الثالث:

قًا بتامم املقّدمات مل تكن ّن املفتي مل يكن عاملًا أو مصدِّ أماهتا معلومة للمفتي، فلو الفتوى ومقدّ 

حّجة، فتواه مامة اإلمام حتى تكون إّوة النبّي وبؤمنًا بنمكون أن ي دّ فتواه حّجة، وعليه فالب

نا أؤمن أة التي ال ة الفالنيّ ه عىل النظريّ نّ ، ثم قال لك بأىل الطبيبإّنك لو ذهبت ألذلك ويشهد 

هلا،  خذ بقوله؛ ألّن الفتوى عىل املبنى ال قيمةتأك كذا وكذا، فإّنك ال جهبا شخصيًّا يكون عال

 .ة لفتواه عقالئّياً مات فال حجيّ دّ وعليه فام مل يكن املجتهد املفتي مؤمنًا بتامم املق

لكنّها غري  ،كانت صحيحة بالصورة التي رسمهاالفكرة وإن  نّ أل ؛قابل للتأّملوهذا الكالم 

ة فتيك عىل النظريّ ّنني ا  طابقة ملفروض املسألة التي يتّم البحث فيها؛ وذلك أّن قول الطبيب بأم

 علم  هم لدهيم ام ال يكون معتربًا عند العقالء عندما ال يكون نّ إ ،ؤمن هباال أالفالنية التي 

ىل اجتهاده يف هذا العلم إتها فإهّنم يضّمون بصحّ  ّما لو كان لدهيم علم  رّية، أة تلك النظبصحّ 

أخذون ي)وهو هنا أصل دينهم ومذهبهم( مئنان، فاملبنى طثقة وا ويعملون بكّل  ،البناء عليها

وخربوّية اآلخر تكون يف ، خذون فيه بالتقليدأبناء عىل هذا املبنى يالبينام  ،داينفيه بالعلم الوج

 واضح عقالئّيًا. مر  أوهذا عملية البناء عىل هذا املبنى، 
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 د ـ اعتماد مرجعّية السرية املتشّرعّية، مقاربة السيد اخلوئي

 ،العقلمثبتًا به ثالثة رشوط معًا يف املرجع هي:  ،د اخلوئيما استند إليه السيّ  رابع:الالدليل 

بيد عدم رىض  عة الواصل ذلك إليهم يداً املرتكز يف أذهان املترّش ّن أ»وهو  ،والعدالة ،يامنواإل

من له منقصة  يرىض بزعامة كّل  يامن أو ال عدالة له. بل الإالشارع بزعامة من ال عقل له، أو ال 

ة بعد الوالية، التقليد من أعظم املناصب اإلهليّ  ة يفاملرجعيّ  ألنّ  ؛مسقطة له عن املكانة والوقار

ى ملثلها من ال قيمة له لدى العقالء والشيعة املراجعني يتصدّ  الشارع احلكيم أن وكيف يرىض

يرجعهم إىل رجل يرقص يف املقاهي واألسواق أو يرضب بالطنبور يف  إليه. وهل حيتمل أن

ن بدين األئمة ويرتكب ما يرتكبه من األفعال املنكرة والقبائح. أو من ال يتديّ  املجامع واملعاهد

املستفاد من مذاق الرشع  فإنّ ؟! هب إىل مذاهب باطلة عند الشيعة املراجعني إليهويذ الكرام

كذلك يف اجلامعة، حيث اشرتط يف إمام اجلامعة العدالة  األنور عدم رىض الشارع بإمامة من هو

ما ذكرناه من  ولعّل .. التي هي من أعظم املناصب بعد الوالية ك بالزعامة العظمىفام ظنّ 

مجاع عىل اعتبار من اإل ـه قدّ ـ األنصاري  عي هو املراد مما وقع يف كالم شيخنارّش االرتكاز املت

دي بينهم عىل اشرتاط تلك مجاع تعبّ إنحتمل قيام  إذ ال ؛ديامن والعقل والعدالة يف املقلّ اإل

 .«األمور

يتلو  ّن املرجعّية يف الفتاوى منصب  إ»وقد صاغ املريزا جواد التربيزي الدليل  هنا بقوله: 

، حيث يوهم فإّن تصّديه هلذا املنصب وهن   ؛املؤمن ال يصلح لذلك وغري   .منصب اإلمامة

وقد كان أملح .«حيث يلقي فيهم أّنه لو كان مذهبهم حّقًا ملا عدل عنه ،الناس بطالن املذهب

 .هلذا النمط من االستدالل من ق بل الشيخ عيل كاشف الغطاء

العقل والعدالة، حيث نرّكز نظرنا هنا عىل  :يعن قيمته يف رشط   هذا الدليل ـ برصف النظر

يوّظف فكرة ذوق الشارع تارًة واالرتكاز املترّشعي تارًة رشط االنتامء الديني واملذهبي ـ 

أخرى، كام ينبني عىل فكرة أّن مرجعّية اإلفتاء هي زعامة دينيّة تقع تاليًة لزعامة اإلمامة 
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 .ي رفضها أمثال السّيد السيستاينوالوالية، وهي الفكرة الت

يمكنني القول بأّن جمموعة من العنارص  ولكي ُاجيل املوضوع وأنترص هنا للسّيد السيستاين،

تّم دجمها يف كلامت اخلوئي بحيث بدت فكرة التقليد مكّونًة من سلسلة شخصّيات يتحىّل هبا 

ر مرجع التقليد عىل أّنه شخص يرجع املقلَّد مندّكة يف بعضها غري قابلة للفصل، فاخلوئي تصوّ 

إليه يف الفتاوى، ومن ثّم فهو يملك زعامة دينّية، يف حني أّن هذه الزعامة الدينيّة أتت من 

اخلصائص والصالحيات التي منحت ملرجع التقليد، ال لفكرة مرجعّيته يف التقليد نفسها، 

ّنه يملك الوالية عىل القضاء، ووالية فمثاًل إذا قلنا بأّن زيدًا هو مرجع تقليد نتصّور فورًا أ

احلدود والعقوبات، ووالية األمخاس، والوالية عىل القرّص ومال الغائب وغري ذلك، إن مل نقل 

بأّن له والية شأنّية باحلّد األدنى عىل األّمة كّلها سياسّيًا واجتامعّيًا، وأّنه حيّدد مواقع القّوة يف 

 األّمة.

قيقة مرجعيّة اإلفتاء، بل هي جمموعة عنارص منضّمة لبعضها هذه الصورة ليست هي يف احل

أوجبت لنا أن نتصّور أّن التقليد هو هذه العنارص جمتمعًة، يف حني أّن التقليد ال يمثل شيئًا من 

هذه، وإّنام يعني نوعًا من الرجوع اخلربوّي للعامل، متامًا كالرجوع للطبيب لسؤاله عن مرض أو 

 ال السيارات لسؤاله عن مشكلة  ما..الرجوع خلبري يف أعط

نحت ملرجع التقليد بأدّلة إضافّية، أو بأعراف  إّن كّل الواليات والسلطات األخرى م 

اجتامعّية زمنيّة، ومن ثّم فالتفكيك بات ممكنًا، والدليل أّنك جتد الفقهاء خمتلفني يف الوالية 

ويف واليته عىل األمخاس وهكذا، ممّا  العاّمة للفقيه، ويف واليته عىل احلدود بعد عرص النّص،

يعني أّن كون الشخص مفتيًا ال يساوي كونه مالكًا لكّل هذه املنظومة من السلطات، ومن ثّم 

ففكرة أّن املرجعّية هي الزعامة الدينّية العليا بعد اإلمامة ليست دقيقة، وإّنام هي صورة تارخيّية 

 وقع دمج أجزائها مع بعضها يف كالم اخلوئي.

وعليه، فإذا قلنا بأّن رشط اإلسالم واإليامن ثابت يف الواليات، بمقتىض دليل السّيد اخلوئي 

القائم عليها عرب عنرص الزعامة الدينّية الوارد يف دليله، فيمكن فرض غري الشيعي، بل غري 

املسلم، مرجع  تقليد، غايته أّنه مسلوب الصالحيات الوالئّية، ومن أين نعرف أّن الذوق 
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ما دامت هذه القضية مل تكن يومًا يف حمّل تصّوره  لرشعي أو االرتكاز املترّشعي يرفض ذلكا

 ؟!وابتالئه

وذلك أّن  ّن صورة الفرضّية ملوضوع بحثنا غْي متجّلية بوضوح؛عىل خّط آخر، أعتقد بأ

ائر سلم يملك خصائص االجتهاد التاّمة وسمفروض بحثنا هو أّن الفقيه غري اإلمامي أو غري امل

عىل املسلمني  ّنه مأمون   لعقيدته ـ وأرشوط التقليد من نوع العدالة واألخالق والتقوى ـ وفقاً 

ودينهم نلمس منه الثقة العالية، ونحن يف احلقيقة مل نطلب منه غري أن يعطينا نتائج رأيه 

وده، إّن علينا من وجّوره ميتًا ال خطر الفقهي، بل لو قلنا بجواز تقليد املّيت لكان يمكن تص

تكمن هنا، ولنتصّوره مدافعًا عن قضايا ـ حتى ال نخلط األوراق ببعضها ـ صورة بحثنا 

رتكاز هو اال أينصورة الاملسلمني ومؤمنًا بالتسامح العميق بني األديان وغري ذلك، يف هذه 

سألة ، واملقيامه هنا يتكّلم عنه السيد اخلوئي؟ وما دليله عىلأو ذوق الشارع الذي ترّشعي امل

فكيف يمكن  ؟!غري متخّيلة هلم يف العصور املاضية ـ بل اليوم أيضًا ـ تبعًا لطبيعة احلياة

االستناد الرتكاز مترّشعي قام عىل حالة اجتامعّية ليست هي التي نتكّلم عنها، بحيث ال نعرف 

حد أيكن  صورًة ملوثقافة البرش عاّمة ـ ديان ر العالقات بني األوّ طبسبب ت ،لو عرضنا عليهمـ 

غري  وضع  عىل ة هل كانوا سريفضوهنا أو ال؟! فتحكيم الصورة التارخييّ ، ليتخّيلها آنذاك

 منطقّي؟!واضحة وسلوك غري موجود يف التاريخ مفارقة 

علاًم أّن تصّوراته كّلها مبنّية عىل رشط األعلمّية يف مرجع التقليد، فهو الذي يمنح املرجعية 

قلنا بنفي هذا الرشط، ومن ثّم تنتهي فكرة الزعامة العاّمة، وربام مركزّيًة وزعامة، فامذا لو 

 يقّلده عدد  حمدود من الناس فهل جيري هذا الدليل هنا؟!

لو كان هذا االرتكاز هو التعبري الرتاكمي االجتامعي لعادات املسلمني فيلزم بطالن تقليد 

يد مثل الفيض الكاشاين لو تقل الفقيه العادل حليق اللحية ولو كان يرى حلّيتها، وكذا حيرم

ناء معتقدًا حلّيته! فهل نخلط بني موقفنا النفيس يف املوضوع وبني االرتكاز ىل الغاستمع إ

 املترّشعي أو ال؟

فهو استناد لعناوين ثانوّية ذات انطباع  ؛مقنعأّما كالم الشيخ التربيزي فهو بالنسبة يل غْي 

ضوع، وإال فلامذا ال يكون تقليده رقّيًا للمذهب ، وليس إال تشخيص  مونفيس نشأ من أعراف

بإثبات أّنه مذهب منفتح عىل مجيع العامل وحيرتم العلم حتى لو جاء من غري املسلمني، وغري 



  

 .ذلك من أشكال التصوير التي تغرّي القناعة والصورة التي رسمها التربيزي

 العقائد، وقد يكون إنسان غري هذا فضاًل عن أّن األعلمّية يف الفقه ال تساوي األعلمّية يف

عميق يف العقيدة لكنّه عميق يف الفقه واألصول، فام عالقة قيمة املذهب وصّحته أو قيمة الدين 

 وصّحته بموضوع فقهي تفصييّل؟!

 ، حتليل نقدي«اآلخر الديين واملذهيب»هـ ـ نفي العدالة عن 

شيعي وغري املسلم، انطالقًا من أّن االستناد إىل نفي صفة العدالة عن غري ال الدليل اْلامس:

، بل قد يقال باألولوّية فإّنه إذا مل جيز للمسلم الشيعي الفاسق أن خلله العقدي يوجب فسقه

 يكون مرجعًا فكيف جيوز لغري املسلم أن يكون كذلك؟!

لة ، وقلنا بأّن صفة العداإّنه قد بحثنا بالتفصيل عن هذه القضّية يف موضع  آخر واجلواب:

عقدّية، وأّن تصّور  ـ كام ت فهم من النصوص ـ هي صفة سلوكّية أخالقّية وليست صفةً 

خالقّية يف غري الشيعي أ ن تصّور العدالة بوصفها سمةً املعذورّية يف العقائد وارد، ومن ثّم فيمك

يقال سلم، لو كان يلتزم بضوابط دينه وما يعتربه حالالً وحرامًا يف رشعه، نعم ربام بل غري امل

 ّن بعض كربيات الذنوب املشهورة من نوع الزنا والقتل والرسقة وغري ذلك لو كان معروفاً أب

 .، وهذا تفصيل جزئيهبا ال تثبت عدالته ولو كان معذورًا نتيجة بعض روايات رشط العدالة

وبعبارة أخرى: رشط العدالة رشط  أخالقي يستهدف أخالقّية من يتصّدى إلمامة اجلامعة 

ا وللقضاء وللشهادة ولغري ذلك، كونه يلعب دورًا يف ضامن سالمة معطياهتم، حيث وللفتي

االرتباط وثيق بني املعرفة واألخالق، وبني القضاء والشهادة والسامت األخالقّية، فكيف نربط 

ثبت أّن هذا املفتي غري الشيعي  هذه بخالفات فكرّية، واحلال أّن مفروضنا هو أّننا ال نملك ما ي 

ري املسلم قد خرق األخالقّيات السلوكّية وهو يدرس القضايا العقدّية، وإال لو ثبت لنا أو غ

ذلك فال نقاش يف جريان رشط العدالة هنا لو كان رشط العدالة مأخوذًا بعنوانه يف مرجع 

 التقليد.

ذا عمل عىل وفق إفاحلّق ما ذكره السيد كاظم احلائري من صّحة توصيفه بالعدالة  ،من هنا
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 .ال لغري املسلم ،لغري الشيعيناظرًا يف ذلك فقط ـ حفظه اهلل ـ وإن كان هبه، مذ

 ، نقد وتعليق«اآلخر الديين»و ـ فقدان الوثوق النفسي مبرجعّية 

من إلقاء املسؤوليّة  قليد نوع  تّن الأمن  ،ما ذكره بعض الفقهاء املعارصين الدليل السادس:

؟! كام أّن التجربة  ذّمة من ال يمكن االعتامد عليهفكيف يمكن وضعها يف ،عىل عاتق اآلخر

التارخيّية تعطي أّن الذي يكون عىل غري املذهب احلّق، حتى لو نظر عىل قواعد املذهب احلّق، 

فإّنه لن يتجّرد متامًا من رواسبه، بل املعطيات توضح أّن بعض من تشّيع بعد أن مل يكن شيعّيًا 

 هم السابق قائمة وموجودة يف عامل الالشعور.عرب التاريخ ظّلت رواسب انتامئ

وقد الحظ هذا املستدّل هنا عىل نفسه بمسألة حجّية خرب غري اإلمامي لو كان ثقًة، فاعترب 

أّن اخلرب يعتمد عىل احلواّس وخصوصّية الوثاقة تدفع شبهة الكذب، بينام االجتهاد نظر  وفكر، 

 .ة كام يتعامل معها املعتقدفغري املعتقد لن يتمّكن من التعامل مع القضيّ 

م(، قد اعترب أّن منع اآلخر الديني من 1973) وقد كان الفقيُه املقاصدّي الشيخ ابن عاشور

تويّل املناصب الدينّية العاّمة يرجع ألّن عدم إسالمه سوف يلحق الرضر باملجتمع من حيث 

 .ضبط يف األمورعدم كفاءته، وال يمكننا حتديد الرضر؛ ألّننا ال نتمّكن من ال

إّن املستدّل هنا مل يتمّكن من تصّور إمكانّية كون غري املعتقد باملذهب أو الديانة  واجلواب:

الصحيحة قادرًا عىل التفكري عىل قواعد ذلك املذهب أو ذلك الدين، وهذا اّدعاء ال ت سعفه 

أّن املوضوعّية البحثية ال  األدّلة؛ لو أخذنا األمور بمعناها العريف والعفوي، وذلك أّنه لو قصد

تتحّقق كاماًل نتيجة ذلك؛ فإّن هذه املقاربة التحليلّية واملعرفية ينبغي اإلخالص هلا حتى 

النهاية، فاملعتقد قد جيّره اعتقاده أحيانًا من حيث ال يشعر لتأويل النصوص والتعامل معها 

اته يف مجيع األديان واملذاهب بطريقة غري موضوعّية وغري منهجّية، وهذا أمر نكاد نرى جتّلي

الفكرّية، فهل نقول بعدم إمكان تقليد الشيعي ألجل ذلك؟! وهل املقاربة العلمّية 

السيكولوجية التي قّدمها املستدّل تقف عند حدود املختلف يف املذهب أو تدخل إىل املشرتك 
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اإلخبارّيني يف املذهب أيضًا؟ ولو صّح كالمه فال يمكن لألصويل أن جيتهد عىل قواعد 

مع أّننا وجدنا العديد من العلامء جيتهدون عىل مبنى غريهم  وبالعكس مهام بلغ من العلم!

 ويستخرجون نتائج وحيّللوهنا بأفضل من حتليل غريهم أنفسهم.

ومع شيوع ظاهرة النقل احلديثي باملعنى كيف يمكن االعتامد عىل جمّرد الصدق يف الراوي 

ّية النقل تقوم عىل فهم كالم اإلمام؟! ولو صّح االستدالل هنا لزم غري اإلمامي إذا كانت عمل

اشرتاط أن يولد املرجع شيعّيًا حتى نطمئّن بعدم وجود رواسب عنده؟! ويفرتض عدم جواز 

تقليد مثل الشهيد األّول والثاين ممن درسوا عند العرشات من علامء أهل السنّة؟! وإذا اختلفنا 

ّية داخل املذهب ورأينا من وجهة نظرنا أّنه ال يؤمن بمقام اإلمامة مع شخص يف أفكاره العقائد

بالشكل الذي نؤمن نحن به، يلزم أن ال جيوز تقليده أيضًا ولو كان هو األعلم؛ ألّن فهمه 

لإلمامة وأمثاهلا يؤّثر يف فهمه للنصوص؟! ومن يؤمن باملدرسة العرفانّية والفلسفّية والروحيّة 

مغايرًا لفكره وبالعكس؛ ملا هلذه النزعات ـ سلبًا وإجيابًا ـ من تأثري  رجعاً يلزمه أن ال يقّلد م

الشعوري عىل فهم النصوص والتعامل معها ولو جزئّيًا؟! أعتقد بأّن املوضوعّية املطلقة أمر  

 ومهي، لكّن املبالغة يف الالموضوعّية هنا أمر غري دقيق.

الذي يقرأ كثريًا كتب املذاهب األخرى  بل يلزم عىل هذا الكالم أن نقول بأّن املرجع

واألديان والفلسفات األخرى ال جيوز تقليده؛ ألّن العادة تقيض بتأثر اإلنسان من حيث ال 

 يشعر بكثرة متابعة هذه األفكار ولو تأثرًا جزئّيًا!

بل يمكنني أن أضيف هنا لتقريب الفكرة، بأّننا لو أتينا بالكتب الفقهّية واألصولّية هلذا 

لعامل غري الشيعي أو غري املسلم، وحذفنا اسم مؤّلفها وعرضناها عىل الفقهاء وكانت ضمن ا

دائرة االجتهاد اإلسالمي أو اإلمامي ال خترج عن مسارات املساحة املتحّركة بني املجتهدين، 

 فهل إذا ظهر اسم الشخص بعد ذلك نخرج عن حالة الوثوق؟!

تدّل هنا يشّخص موضوعًا خارجيّاً وليس موضوعاً أضف إىل ذلك أّن منتهى األمر أّن املس

وقد خيتلف معه حتى املقّلدون، فكيف ينتج عن قوله  ،طًا؛ لعدم وروده يف ألسنة األدّلةبَ نْ مستَ 

فتوى برشط اإلسالم واإليامن يف املفتي ما دام تشخيصه للموضوع اخلارجي ليس حّجًة عىل 

يشرتط الثقة باجتهاد املجتهد »لطريقة: اآلخرين؟! بل الصحيح أن تصاغ الرشوط هبذه ا

، ونرتك أمر الثقة للمكّلف «عىل طريقة مذهب أهل البيت أو عىل الطريقة اإلسالمّيةوإفتائه 



  

 نفسه مع توجيهنا له باملعلومات الالزمة التي نقتنع نحن هبا.

 يات اخلاّصة، رّد وتفنيداز ـ مرجعّية الرو

، مثل مقبولة عمر بن حنظلة، فإّنه يستفاد ت اخلاّصة هنااالستناد إىل الروايا الدليل السابع:

 منها عدم الرجوع إىل غري اإلمامي يف أمور الدين.

وناقشوها من حيث  وقد أجاب املتأّخرون من فقهاء اإلمامّية عن االستدالل ِبذه الروايات،

حثها هنا السنّد أو الداللة أو مها معًا، ومل يذكروا سوى بعض الروايات، ولن نخوض يف ب

، حيث حشدنا مجيع الروايات «احلديث الرشيف»اعتامدًا عىل أّنا بحثناها بالتفصيل يف كتاب 

املمكنة، ذات الصلة بحجّية فتوى أو رواية غري اإلمامي، وبلغنا هبا ثامين عرشة رواية، 

 هتا وأسانيدها ومصادرها، كام ذكرنا عددًا من الروايات التي قد تقفوناقشناها يف دالال

معارضة هلا، وبلغنا هبا مخس عرشة رواية، فلرياجع، وقد توّصلنا إىل عدم إمكان االعتامد عليها 

إلثبات عدم حجّية احلديث غري الشيعي أو الفتوى من غري الشيعي، ما دامت الصفات 

 ؛ حتى ال نعيد.األخرى مأخوذة يف الناقل واملفتي، فلرياجع

مستقّلة  نملك أدّلة دينيّة أو عقليّة حاسمة تفرض رشوطًا الأّننا هي  والنتيجة التي نخرج ِبا

بل املهّم هو يف املفتي ومرجع التقليد من نوع اإلسالم أو اإليامن، ـ قائمة بنفسها وعنواهنا ـ 

حتّقق العلم والعدالة فيه مع وثوق املقلِّد بعلمه وعدالته، وقد سبق لنا أن بحثنا يف بعض 

قليد، من نوع طهارة املولد والذكورة، وتوّصلنا إىل عدم كوهنا الرشوط األخرى يف مرجع الت

رشطًا أصاًل أيضًا، وناقشنا هناك أيضًا االستدالل باألولوّية، حيث رشط يف إمام اجلامعة أن 

 .يكون ذكرًا إمامّيًا طاهر املولد، فراجع

صفهاين إلوقد يظهر من املرحوم ا»هـ(: 1253هذا، وقد قال الشيخ عيل كاشف الغطاء )

ه وقطع بأنّ  ،ة اجتهاده واستنباطه عىل طريقة أهل احلّق كيفيّ  جواز تقليد غري املؤمن إذا قطع بأنّ 

 .«ه قد أمن خيانتهال خيرب إال عام هو رأيه ومعتقده ألنّ 
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من تويّل غْي املسلم مناصب إفتائّية لو املنَع وعليه، فليس ثّمة ما يفيد ـ بالعنوان األّويل ـ 

ّقق سائر الْشوط فيه، ومن ثم فتويّل مناصب تْشيعّية برملانية ال مانع منه طبقاً فرض حت

للقاعدة، وليس بأيدينا دليل عىل االستثناء، وما نملكه هو املحّددات الدستورّية العاّمة، من 

واحلرّية وحتقيق مبادئ السيادة  ،ومحاية الوجود اإلسالمي ،نوع حفظ اهلوّية اإلسالمّية

، والباقي كّله موضوعات متحّركة تتبع ذلك نحوو ،ّو باملعنى الذي تقّدملل والعالستقواال

 .الزمان واملكان

 واملشاركة يف االنتخابات..، ـ منصب القضاء 

يها املناصب كر بوصفه استثناء من حقوق األقلّيات وتولّ ذثالث الذي يالاملورد 

سلم قاضيًا حتى لو قىض يكون غري املن ال أات العاّمة، هو منصب القضاء، بمعنى ليّ وسؤوامل

 .عىل قواعد الفقه والقانون اإلسالمّي 

 حاالت: أربعوهنا 

شكال يف إني كالمها غري مسلم، وهذا ال أن يقيض عىل وفق الرشيعة اإلسالمّية يف متنازع   أ ـ

 .يف الفقه اإلسالميمرشوعّيته 

دمها عىل األقّل مسلم، وهذا هو ني أحع  أن يقيض عىل وفق الرشيعة اإلسالمّية يف متناز ب ـ

 حمّل بحثنا هنا.

فاملعروف بني  أن يقيض عىل غري الرشيعة اإلسالمّية يف متنازعني كالمها غري مسلم، ج ـ

العديد من الفقهاء أّنه ال مانع ـ تبعًا ملا تراه السلطة الرشعّية اإلسالمّية ـ من أن يديروا نظامهم 

 القضائي فيام بينهم.

ني أحدمها عىل األقّل غري مسلم، وهذا أن يقيض  د ـ عىل غري الرشيعة اإلسالمّية يف متنازع 

 ال يرّخص بحال بالعنوان األّويل؛ ألّنه قضاء بغري سلطة قانونّية رشعّية.

ّن املشاركة يف االنتخابات أىل باالستناد إ ،نطلق بعضهم هنا لكي يوّسع هذه القضّيةربام يو

نوع من احلكم يف قضايا متنازع عليها تقريبًا، فنجري شيئًا رتاع يف صناديق االقي أرالوإعطاء 

القضاء واحلكم لزم  لكي نقول بأّنه لو منعنا عن غري املسلم سلطة   ؛من تنقيح املناط أو القياس

ورأي غري املسلم يشّكل حكاًم مؤثرًا  «صوت»منعه من ما يشبهها مثل االنتخابات، مما يكون 



  

ة املرأة فبعضهم منع مشاركة املرأة يف التشبيه هنا بقضيّ مكن . وربام يعىل قضايا متنازع عليها

 ومن ثّم يلزم توسعة هذا األساس. ،االنتخابات عىل األساس نفسه

قترص فيه عىل سلمني تارخييًّا كان ي  رف املستشهد هنا بأّن انتخاب اخلليفة يف ع  بل قد ي  

ة تنصيب ّن غري املسلمني شاركوا يف عمليّ أنقل عرب التاريخ ومل ي   ،املسلمني وكبار وجوههم

 مما يؤّكد وجود هذا النوع من التباين اإلسالمي العام. ،خليفة أو نحو ذلك

لة إليامن يف القايض، ثم ننظر يف مسأاية األدّلة عىل رشط اإلسالم واسوف ندرس يف البد

 .نتخابات وأمثاهلاسلم يف االمشاركة غري امل

سلسلة من األدّلة عىل اشرتاط اإلسالم واإليامن يف القايض، انطلق الفقه اإلسالمي من 

 طة األدّلة بني هذا املوضوع وموضوع اشرتاشرتاك يف نوعيّ ويالحظ الباحث نسبة من اال

 هو اآليت: ،هنا ةيامن يف املفتي واحلاكم وغري ذلك، وأهّم ما ذكروه من أدلّ سالم واإلاإل

، وهو د فضل اهللالسيّ صوالً إىل و املحّقق احليّل  الفقهاء منبعض ما ذكره  الدليل األّول:

هالً لألمانة، فكيف أىل عدم كون غري املسلم أو غري املؤمن مأمونًا؛ فغري املسلم ليس إاالستناد 

 .؟!ة عظيمة وشعبة من شعب الواليةوليّ ؤًا، والقضاء مسين يكون قاضأعقل ي  

 :األمانة هناألة ّن مسأوقد سبق أن ذكرنا 

فمن الواضح أّن إطالق الكالم بطريقة كلّية غري  أن يقصد منها املفهوم األخالقي،إّما 

سان غري مسلم أو غري شيعي، ال نكون اإل جّردال دليل عليه، فماّدعاء ّنه أقّل من أوال  ،صحيح

ة ومن ثّم يلزمنا التأّكد من نزاهته األخالقيّ وال العكس، غري أمني أخالقّيًا بالرضورة،  هيعني أنّ 

 وسواء كان شيعّيًا أم غريه. ،سواء كان مسلاًم أم غريه ،قبل منحه منصبًا من هذا النوع

َوِمْن َأْهِل ﴿وقد رّصح القرآن الكريم بنزاهة وأمانة بعض من غري املسلمني، حني قال: 

ِه إَِلْيَك َوِمنُْهْم َمْن إِْن َتْأمَ  ِه إَِليَْك إاِلَّ َما ُدْمَت َعَليِْه اْلكَِتاِب َمْن إِْن َتْأَمنُْه بِِقنَْطاٍر ُيَؤده نُْه بِِدينَاٍر اَل ُيَؤده

يهنَي َسبِيٌل َوَيُقوُلوَن َعىَل اَّللَِّ الَْكِذَب َوُهْم يَ  ُْم َقاُلوا َليَْس َعَلْينَا يِف اأْلُمه )آل  ﴾ْعَلُمونَ َقائاًِم َذلَِك بِأََّنَّ

 (.75عمران: 

ط اإلسالم أو اإليامن برشط العدالة؛ حيث بّينا وهبذا يظهر املوقف من االستدالل عىل رش
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 آنفًا عدم التالزم، فال نعيد.

رته عىل احلكم دمكان قإول عقّنه من غري املأبمعنى  ذا قصد األمانة باملفهوم الواقعي،إوأّما 

فهذه الالمعقولية تارخيّية وليست جمّربة أو ثابتة بربهان، بل هي جمّرد  للرشيعة اإلسالمّية، وفقاً 

سياق تارخيي اعتدنا عليه، فمن أين نعرف أّنه غري قادر موضوعّيًا عىل ذلك ما دمنا مل نملك 

يومًا جتربًة واختبارًا يف هذا السياق؟! وقد سبق أن ناقشنا شبيه هذا األمر يف أدّلة رشط اإلسالم 

ا نحن واإليامن يف املفتي، وعليه فاألفضل جعل الرشط هو الثقة به، ال عنوانًا آخر شّخصن

موضوعّيًا أّنه مالزم له تشخيصًا ال نملك عليه دلياًل مقنعًا، فضاًل عن أن يكون تشخيصنا 

 ملزمًا لغرينا يف هذا اإلطار، ما دامت القضيّة ليست من نوع املوضوعات املستنبطة.

 .ما دّل عىل قاعدة العلّو ونفي السبيل الدليل الثاين:

 هذه القاعدة ال تعني شيئًا من هذا القبيل، بل تعني تقّدم وصار واضحًا، من أنّ واجلواب 

عدم ارهتان املسلمني لغريهم، باملعنى االجتامعي والسيايس، أّما هنا فاملفروض ارهتان القايض 

نفرض وجود رقابة عليه يف هذا املوضوع من قبل أجهزة الدولة قد نفسه للرشيعة اإلسالمّية، و

 ف نتصّور املسألة هنا؟!فضاًل عن الرقابة املجتمعّية، فكي

النهي عنه تويّل غري املسلم والركون إليه، وما دّل عىل لزوم الرباءة منه وغري  الدليل الثالث:

 .ذلك، فإّن القضاء نوع والية كام هو واضح

وقلنا بأهّنا ناظرة إىل نوع  جممل هذه املفاهيم واملبادئ القرآنّية،داللة وقد تقّدم اجلواب عن 

، بينام القضيّة التي نحن واالستقالل ة واالرهتان، لصالح تكريس املفاصلة واهلوّيةمن التبعيّ 

فيها هنا ليست كذلك باملعنى الذي فهمناه من جممل هذه النصوص القرآنّية، فالقايض هنا 

يقيض باسم اإلسالم ووفقًا للرشيعة اإلسالمّية، ويكون عمله خاضعًا للرقابة العاّمة 

ني ألعتقد بأّن هذا القايض هنا هو الذي يتوىّل املسلمني حيث يقيض عىل وإنّ  .واملؤّسسيّة

ناس عىل رشع العلامنّية الّن قاضيًا مسلاًم يقيض بني أرشعهم، متامًا كام لو تصّورنا اليوم 
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ومة القضائيّة اإلسالميّة، ويكون جزءًا من املنظوالوضعّية متامًا بعيدًا عن قواعد الرشيعة 

ساهتم ة هذه، فمن هو الذي يتوىّل من؟ هل هو يتواّلهم عندما ينصهر يف مؤّس للدولة العلامنيّ 

ينبغي مقاربة  أو العكس فهم الذي يتوّلونه؟!مثالً يقيض برشعهم املخالف للرشع اإلسالمي و

 املوضوع بنظرة جمتمعّية وبمنظومات تتخّطى سياق التجربة الزمنية التارخييّة.

 .إسالمّيًا أو شيعّياً  أساس أّن القضّية متفق  عليهااإلمجاع، عىل  الدليل الرابع:

لو سّلمنا انعقاد إمجاع إسالمي أو إمامّي؛ ألّن هذا اإلمجاع  واجلواب صار واضحًا أيضاً 

 واضح املنطلقات، خاّصة بمالحظة بعض النصوص الروائّية اآلتية.

ل عىل رشط اإليامن ـ االستفادة من قياس األولوّية؛ وذلك أّنه دّل الدلي الدليل اْلامس:

فضاًل عن اإلسالم ـ يف إمام اجلامعة والشاهد، فبطريق أوىل يكون الرشط املذكور مأخوذًا يف 

 القايض وأمثاله.

حيث قلنا هناك  ،وقد سبق لنا التعّرض بعض اليشء هلذه الفكرة يف مباحث فقه ولد الزنا

رّسها الفقهاء لغريها بام يف ذلك الذين بأّن إمامة اجلامعة قد تكون هلا خصوصّياهتا التي مل ي

أخذوا برشط اإليامن واإلسالم يف املفتي والقايض، فالضعيف املريض ال يؤّم الصحيح، 

واملسافر ال يؤّم غريه، وذو العاهة ال يؤّم غريه، وضعيف القراءة ال يؤّم غريه ولو لنقص  يف 

ومع تشاّح األئمة يقّدم األصبح وجهًا  اخللقة، واألغلف ال يؤّم غريه، واملحدود ال يؤّم غريه،

أو األكرب سنًا، واألسبق إسالمًا وهجرًة ونحو ذلك من أحكام اجلامعة، مع أّن هذه بأمجعها مل 

يلتزم أحد  بجرياهنا ال يف إمامة املسلمني وال يف املرجعّية، وال يف القضاء، وهذا كّله يضّعف من 

يعّزز ما ذكره السيد تقي القمي من أّن مالكات هذا احلكم القوة االحتاملّية لألولوية املّدعاة، و

 .يف باب صالة اجلامعة غري واضحة لنا

غري شيعي أو غري بل إّن للشاهد خصوصّيات أيضًا، وإال لزم عدم حجّية خرب الثقة إذا كان 

يف بدليل األولوّية، فإنه لو كان معه شاهد  آخر أو ثالثة آخرين ما قبلت شهادته، فك مسلم

، وقد يكون اخلرب خطريًا وترتتب عليه يؤخذ بخربه لوحده، السيام فيام ينقله عن املعصوم مثالً 

بل كيف يؤخذ بخرب واحد يف الرواية بينام نحتاج ؟! فتاوى تنّظم حياة الشيعة أو املسلمني
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مل  ممع أهّن ألنواع من البّينات يف شهادة املحكمة يؤخذ فيها العدالة والتعّدد ونحو ذلك؟! 

إىل باب امعة والشهادة يذكروا ذلك يف مباحث خرب الواحد وحجّية احلديث. فترسية باب اجل

 .ال شاهد له القضاء أو نحومهااإلفتاء أو 

هذا كّله فضالً عن إمكانية النقاش يف رشط اإليامن يف الشاهد أصاًل، وفاقًا لبعض الفقهاء، 

 ضوع رشط اإلسالم يف الشاهد، فانتظر.لكّن لنا عودة ملو .مثل السيد كاظم احلائري

 سالم.، فضاًل عن اإليامنالواردة يف رشط اإل االستناد للنصوص اخلاّصة الدليل السادس:

وقبل ذلك سوف أطرح ثالث نفهمها بطريقة أخرى، ّمل يف هذه النصوص جيعلنا أوالت

 هذه الفرضّيات: فرضّيات تفسريّية؛ لننظر يف هذه الروايات أهّنا تريد احلديث عن أّي من

 فرضية احلديث عن رشط اإلسالم واإليامن يف شخص القايض. أ ـ

فرضّية احلديث عن كون القايض منتم  أو غري منتم  لنظام السلطة اجلائرة، ويقيض من  ب ـ

 موقعها وحتت سلطاهنا وضمن تشكيالهتا املؤّسسّية.

ايض ال يف القايض نفسه، فرضّية احلديث عن اشرتاط اإلسالم واإليامن يف عمل الق ج ـ

 بمعنى أن يكون عمل القايض قائاًم عىل قواعد الرشع اإلسالمي أو املذهب اإلمامي.

ولكي يتّم االستدالل هبذه الروايات جيب إثبات أهّنا ناظرة للفرضية األوىل، أّما لو احتملنا 

اللة، سقط بشكل معقول جدًا نظرها للثانية والثالثة أو واحدة منهام، بحيث أمجلت الد

االستدالل هنا، وغرضنا يف املناقشات القادمة ليس إثبات الفرضّية الثانية أو الثالثة، بقدر ما 

 هو إسقاط رجحان الشمول للفرضّية األوىل أو تعّينها، فانتبه.

 :عىل أّية حال، فمهّم الروايات هنا هو اآليتو

يف  إذا كنتم» قال: ،ليهام السالمعن عيل بن احلسني ع ،عطاء بن السائبالرواية األوىل: خرب 

 كان خرياً  ة جور فاقضوا يف أحكامهم وال تشهروا أنفسكم فتقتلوا، وإن تعاملتم بأحكامناأئمّ 

 .«لكم

ال أقّل بمجهوليّة صالح  ومن الواضح أّن هذه الرواية ـ برصف النظر عن ضعف سندها

عن فضاء أئّمة اجلور، وليس عن  ـ تتكّلم يف مروّيات عطاء بن السائب ط، واالحتيابن عقبة
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ـ بقرينة املقابلة ـ فضاء دولة أو جمتمع إسالمي سوّي أو إمامي؛ ومن جهة أخرى فإهّنا واضحة 

يف أّن أئّمة اجلور حيكمون عىل عكس ما حتكم به الرشيعة اإلسالمّية الصحيحة، فتكون الرواية 

صادر قضائّيًا، ال الشخص خارجة عن موضوع بحثنا، وداخلة يف موضوع طبيعة احلكم ال

 الذي يصدر احلكم من حيث انتامئه املذهبي أو الديني.

 أخ   ام رجل كان بينه وبنيأيّ »قال:  ،×عن أيب عبد اهلل أِّب بصْي، صحيحةالرواية الثانية: 

إىل هؤالء  فأبى إال أن يرافعه ،فدعاه إىل رجل من إخوانه ليحكم بينه وبينه ،له مماراة يف حّق 

نزل أنزل إليك وما أ أمل تر إىل الذين يزعمون أهنم آمنوا بام لة الذين قال اهلل عز وجل:كان بمنز

 .«به اآلية من قبلك يريدون أن يتحاكموا إىل الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا

والرواية واضحة يف احلديث عن التحاكم للسلطة القضائية آنذاك وإقحام اآلية عىل اخلّط 

ة طاغوتّية، ومن ثّم فقد تكون خاصية النهي هنا ليس عدم تشّيع القايض، يعني أّن هؤالء سلط

، فمن أين وتّية عىل غري الرشع احلنيفبل كونه منتميًا لسلطة الطاغوت أو حيكم بأحكام طاغ

وكيف لنا أن نعرف أّنه لو كان شيعّيًا لكنّه كان من  لنا معرفة أّن النكتة هي جمّرد عدم تشّيعه؟!

 ظلم مل يكن مشموالً هلذه الرواية؟!حّكام أهل ال

 ،تتطابق يف مفادها مع هذه الرواية ،ويتقّوى فهمنا هلذه الرواية من خالل رواية أخرى

وضعت املقارنة ، مما يقّوي أهّنام رواية واحدة، وهي قد أيضاً  والراوي واإلمام املروّي عنه واحد

قول : ×قال: قلت أليب عبد اهلل ،ريأيب بصال بني االنتامءات، وهي خرب  ،بني العدل والظلم

يا »فقال:  ،﴾وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا هبا إىل احلكام﴿كتابه:  اهلل عز وجل يف

 ،العدل ام أهلحكّ  ه مل يعنِ ا إنّ أمّ  ،جيورون اماً ة حكّ يف األمّ  اهلل عز وجل قد علم أنّ  إنّ  ،بصري أبا

ام أهل إىل حكّ  فدعوته ه لو كان لك عىل رجل حّق حممد إنّ ام أهل اجلور، يا أبا ه عنى حكّ ولكنّ 

ن حاكم إىل ممّ  لكان ،العدل فأبى عليك إال أن يرافعك إىل حكام أهل اجلور ليقضوا له

نزل أنزل إليك وما أبام  وجل: أمل تر إىل الذين يزعمون أهنم آمنوا وهو قول اهلل عزّ  ،الطاغوت

 .«غوتمن قبلك يريدون أن يتحاكموا إىل الطا

 م مؤمناً ام مؤمن قدّ أيّ »قال:  ،×عن أيب عبد اهلل عبد اَّلل بن سنان،الرواية الثالثة: صحيحة 
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 .«ثمفقد رشكه يف اإل ،عليه بغري حكم اهلل فقىض ،جائر أو سلطان   يف خصومة إىل قاض  

ملتوّقع تالحظ أّنه من اأو تالحظ خاصية قضاة وحّكام اجلور، إّما ومن الواضح أّن الرواية 

فيهم احلكم بغري حكم اهلل سبحانه، ومن ثم فالسياق ال يعلم معه أّن السبب هو عدم تشيّع 

القايض فقط، بل يمكن خلصوصّية االنتامء للدولة اجلائرة أو خلصوصيّة نوعّية احلكم غري 

 الرشعي الصادر، أن يكون هلام دور يف املوقف هنا.

اكم إيّ »×: قال يل أبو عبد اهلل قال: بن مكرم اجلاّمل،سامل أِّب خدجية الرواية الرابعة: خرب 

 ،من قضائنا منكم يعلم شيئاً  إىل رجل   ولكن انظروا ،إىل أهل اجلور أن حياكم بعضكم بعضاً 

 .«إليه فتحاكموا ، قد جعلته قاضياً فإيّن  ،فاجعلوه بينكم

ينظران »قال:  قلت: فكيف يصنعان؟قال: ..  الرواية اْلامسة: مقبولة عمر بن حنظلة،

حديثنا ونظر يف حاللنا وحرامنا وعرف أحكامنا فلريضوا به  ]إىل[ من كان منكم ممن قد روى

 .«..عليكم حاكامً   قد جعلتهفإيّن  حكامً 

، وهذا دليل عىل خصوصيّة «منكم»كلمة  انتستخدم تنيالرواي اتنيومن الواضح أّن ه

 االنتامء واهلوّية االنتامئية يف القايض.

بعد « منكم» أنّ ـ أكثر ـ ربام  نذلك، حتتمال نكام حتتمال تنيالرواياتني ّن هأ أّن الصحيح إال

ن وقعت يف مقابل اآلخرين، ممّن وصفتهم الرواية بصفة قضاة اجلور، يكون املراد فيها أ

ال يكون من غري شيعي ويف ذلك الزمان حتصيل شخص  ،شخص ال يكون من قضاة اجلور

هلذا  ؛هل البيت يكاد يكون نادراً قت عينه حيكم بالرشيعة عىل مذهب أقضاة اجلور ويف الو

قوه يف وهذا متامًا كام حقّ يف إشارة إىل الوضع الطبيعي آنذاك، ، «منكم»استخدمت الرواية تعبري 

ولة عىل عهّنا جمإخرى التي من هذا النوع، من حيث الوارد يف بعض املروّيات األ« رجل»تعبري 

 .ةً ة يف ذلك الزمان تعمل قاضيأة وجود امرلندر ؛الغلبةنحو 

 فراجع. ،إىل غريها من الروايات األضعف منها داللًة وسنداً 
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 وِبذا يتبنّي أّننا أمام سلسلة نصوص تريد التأكيد عىل مبدأين:

 مبدأ عدم انتامء القايض ملنظومة سلطانّية جائرة.

 غْي احلّق يف الْشيعة اإلسالمّية.ومبدأ عدم كون احلكم القضائي جائرًا، بمعنى قائاًم عىل 

وأّما ما هو غري ذلك، فليس بأيدينا ـ عرب رصد ألسنة هذه النصوص وسياقاهتا اللفظيّة 

فليس  يئاً ولو سّلمنا أّن هناك شوالتارخيّية ـ ما يؤّكد رشطًا ثالثًا اسمه رشط اإليامن يف القايض، 

كام أّن هذه النصوص ال تتكّلم عن احلّجة. سوى رواية أو اثنتني من أخبار اآلحاد الظنّية غري 

رشط اإلسالم؛ ألّن موضوع حديثها يعّد رشط اإلسالم فيه ممّا ال معنى لطرحه؛ ألّن القضاة 

 كّلهم حمّل البحث كانوا من املسلمني.

ال يكون طاغوتًا ومندرجًا من رشوط القايض أن ّن أوقد اعترب السيد كاظم احلائري هذا، 

داللة ، كام بدت ولو كان مسلاًم شيعّيًا، فامهًا من النصوص ذلك ،ائرةاجلنظمة يف سلك األ

والسيد حمّمد  األردبييلاملوسوي السيد عبد الكريم كّل من ىل إمشكلة جدًا بالنسبة الروايات 

 .حسني فضل اهلل

حتت هذا  خرج من ،عدم والية القايض ونفوذ حكمهاالستناد إىل أصل  الدليل السابع:

ثبت أّن أدّلة ن  ، فيبقى الباقي حتت مقتىض األصل املذكور؛ فام مل و املسلم  صِل الشيعيُّ فقط أاأل

نحت لغري املسلم أو لغري الشيعي، فال يمكن اعتبار هؤالء ممن  تفويض والية القضاء قد م 

 يملك والية القضاء، ولو كانوا جمتهدين عىل مذهب أهل البيت النبوّي.

مسألة اإلفتاء ومسألة القضاء، فإّن دليل حجيّة الفتوى هو السرية وهذا هو الفارق بني 

العقالئّية، وقد أثبتنا ـ بعد مناقشة مداخالت أمثال السيّد السيستاين ـ أهّنا شاملة للمسلم 

وغريه وللشيعي وغريه، فيكون دليل احلجّية من األدّلة التي متلك شموالً للحاالت املبحوث 

ة سلطة القضاء، فنحن ال نملك شيئًا من هذا القبيل، بل عىل العكس من عنها هنا، أّما يف مسأل

ذلك نملك أصل عدم والية أحد عىل أحد حتى يف القضاء، ومن ثّم فمقبولة عمر بن حنظلة 

وخرب أيب خدجية وأمثاهلام جيعالن املسلم أو الشيعي ممّن يملك سلطة القضاء بجعل النبّي 

يمنحه سلطًة من هذا النوع. ونتيجة هذا كّله  غريه فليس من نصٍّ واإلمام له هذه السلطة، وأّما 
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 اشرتاط اإلسالم واإليامن يف القايض.هو 

 ق عىل هذا الدليل:وقد يعلَّ 

بن احلارث الكندي، املعروف برشيح  يحقد جعل رش    بن أيب طالب إّن اإلمام عيلّ  أّوالً:

ظّل رشيح قاضيًا إىل ما بعد شهادة وقاضي ه عىل املسلمني، ( هـ وقيل غري ذلك78)القايض 

مع العلم بأّنه مل يكن مواليًا له باملعنى املذهبي، وهذا أمر  متداول معروف ، ×اإلمام احلسن

الصحيح السند عند مشهور الشيعة، مثل ، ومنها تارخيّيًا، بل وردت فيه بعض الروايات

بن كهيل عىل أيب  قال: دخل احلكم بن عتيبة وسلمة، عبد الرمحن بن احلجاجصحيحة 

 ×وقىض به عيلّ ‘ قىض به رسول اهلل»فقال:  ،فسأاله عن شاهد ويمني ،×جعفر

يف مسجد  كان قاعداً  ×اً عليّ  إنّ  »..فقال:  ،القرآن فقاال: هذا خالف ،«عندكم بالكوفة

هذه درع طلحة : ×فقال عيلّ  ،ومعه درع طلحة ،ل التميميفْ عبد اهلل بن ق   به فمرّ  ،الكوفة

فقال له عبد اهلل بن قفل: فاجعل بيني وبينك قاضيك الذي رضيته  ،يوم البرصة والً ل  خذت غ  ا  

 .«..فجعل بينه وبينه رشحياً  للمسلمني،

ـ  ..انظر إىل»: يقول لرشيح ،صلوات اهلل عليه اً قال: سمعت عليّ  ،سلمة بن كهيلويف خرب 

من حدود اهلل أو  قصاص أو حدّ  يفة نفذ فيه قضيّ فإياك أن ت   ـ وأخذ يوّجهه يف عمله القضائي

تقعدن يف جملس القضاء حتى  وال ،إن شاء اهلل من حقوق املسلمني حتى تعرض ذلك عيلّ  حّق 

 .«مع  طْ ت  

 أمري املؤمنني صلوات اهلل ملا وىّل »قال:  ،×عن أيب عبد اهلل ويف صحيحة هشام بن سامل،

 .«اء حتى يعرضه عليهالقض ذ  فِ نْ القضاء اشرتط عليه أن ال ي   عليه رشحياً 

فهذا كّله يدّل عىل إمكان تويّل غري الشيعي للقضاء، غاية األمر ينبغي مراقبته ليكون قضاؤه 

يح بوصفها مقوّية لفرضية وفقًا للرشيعة الصحيحة . وقد انترص السيد فضل اهلل لتولية عيّل لرش 
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 .تويّل غري املؤمن ملنصب القضاء

نعم يمكن اعتباره  ب جعله دليالً هنا بنحو يؤّسس قاعدًة،ولكّن هذا الكالم من الصع

مؤّيدًا للدليل لو كان قائاًم؛ وذلك أّن مالبسات نصب اإلمام عيل لرشيح القايض ربام ال تكون 

واضحًة لنا، ال ألّنه من املمكن أن تكون القضّية بنحو التقّية، ممّا قد ي ستبعد أمره مثاًل، بل 

منيّة، وهو احتامل يظّل قائاًم ما دامت هذه احلالة متثل حالة نادرة ال الحتامل وجود خصوصّية ز

نعرف غريها تقريبًا يف التاريخ النبوّي والعلوي، كام تعرّب عن سلوك عميل لإلمام عيّل، والفعل  

 داللته صامتة حتتمل بطبيعتها تفسريات.

يح ال تستطيع منحنا تقعيداً  ونصبًا عاّمًا يتخّطى حدود  هذا كّله، إضافًة إىل أّن قضّية رش 

 إسالم الفرد القايض.

إّن القضاء ليس أمرًا جديدًا حادثًا يف حياة البرش، بل هو أمر  عقالئي متامًا كاحلكومة  ثانيًا:

والسلطة والدولة وأمثال هذه املفاهيم، وعندما أتت الرشيعة اإلسالمّية مل تقم باستحداث 

فيه بعض الرشوط وحّددت معايري عمل القايض، مفهوم القضاء كام هو واضح، بل أخذت 

وهبذا فنحن نرجع إىل هذا االرتكاز الذي مل يقم هني  عنه، لنثبت سلطة القضاء فيمن ثبت فيه 

، فإّن مقتىض القاعدة أّنه ي   عرف بالقضاء، فام مل يدّل دليل عىل رشط هذا القايض برشط 

 عيار هو العدل واملؤّهالت الكافية.العقالئّية اعتباره ذا سلطة ولو شأنّية، ويكون امل

وسرية  حيتاج القايض لنصب من قبل السلطة العاّمة كام هو دأب العقالءقد يقال بأّنه نعم، 

، هبدف ضبط املتصّدين هلذا املنصب، وهذا أمر النبّي وحّكام املسلمني الصاحلني وغريهم

 مثل مقبولة عمر بن حنظلة، إجرائي، وهبذا نفهم معنى جعل الوالية واحلاكمّية والقضاء يف

فهي ال تريد جعل السلطة للقايض مقابل عدم وجود سلطة له أبدًا، بل تريد حتويل سلطته 

 الشأنّية إىل سلطة فعلّية.

وبناًء عليه، فيكون مثل نصب القايض بمقبولة عمر بن حنظلة وخرب أيب خدجية وأمثاهلام، 

ـ برصف النظر  عة الشيعّية يف ذلك الزمانللجام× ليس سوى تنصيبًا سلطانّيًا من اإلمام

وليس كشفًا قايض التحكيم ـ يف بعض الروايات بمثل عن ذهاب بعضهم إىل أّنه أصاًل خاّص 
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، «فإيّن قد جعلته عليكم»عن حكم اهلل الواقعي األّويل بالرضورة، وهذا ما يساعد عليه تعبري 

نصب  نّ األمر الذي يدّل عىل أ، «ه كذا وكذافإّن اهلل جعل»ناسبًا األمر إىل نفسه، ومل يقل: 

والسلطة الرشعّية  إمام املسلمنيالقضاة ليصبحوا مالكني للسلطة القضائيّة بالفعل هو بيد 

لكنّهم يقضون  ،لني ليسوا بشيعة أو حتى ليسوا بمسلمنيذا قّررت نصب قضاة مؤهّ إالعاّمة، ف

يامن ليس مأخوذًا يف دام رشط اإلسالم أو اإل ما هعىل قواعد الرشيعة احلّقة، كان النصب يف حملّ 

 نا.يكام رأ ةوال يف النصوص الرشعيّ العقالء كازات تار

، فنقول: كّل عامل بالرشيعة قادر عىل ممارسة القضاء صالة عدم الواليةأمشكلة  وهبذا تنحّل 

 القايض ، لكنّ رشعاً  متحّل بالنزاهة األخالقّية والسلوكيّة فهو قاض  مأمون وفقًا لضوابطها 

أو احليثّية احلاكمة يف ، بحاجة يف ممارسة عمله ـ ضمن سياق اجلامعة ـ إىل نصب احلاكم

 .املجتمع، حيث يكون موجودًا وقائامً 

وفهمنا منهام خصوصّية كون القايض من  هذا كّله لو أخذنا بمثل املقبولة وخرب أيب خدجية

إضايّف عىل الرشوط األصلّية يف القايض، وهي أّما لو قلنا بأهّنام ال ي فهم منهام يشء  ، الشيعة

علمه بالرشيعة الصحيحة ونزاهته، كام احتملنا ذلك آنفًا، وفرّسنا اجلعل هنا بأّنه ليس تنصيبًا؛ 

ـ  بل هو إرجاع كاإلرجاع إىل الرواة وإىل الفقهاء، ألّن التنصيب ـ كام يقول العالمة فضل اهلل

أعياهنم، وهو أمر  مفقود يف مثل مقبولة عمر بن حنظلة.. أّما لو يستتبع تعيينًا شخصّيًا ألفراد ب

 قلنا ذلك فال تكون هلام أّي عالقة بموضوع البحث.

هذا فضاًل عاّم لو قلنا بأهّنام خرب آحادي ال ينهض لوحده يف إثبات حكم رشعي بناء عىل 

نرجع لكلّية االرتكاز  عدم حجيّة اخلرب الظنّي، فال داعي إلقحام هذين اخلربين هنا أصاًل، بل

 التنظيمي العقالئي الذي ال يفرض رشوطًا من هذا النوع، ومل يتّم الردع عنه بدليل  موثوق.

ليس هناك رشط ثابت يف الكتاب والسنّة باسم رشط اهلوّية وِبذا نتوّصل إىل النتيجة اآلتية: 

صاحلًا مؤهاًل لذلك متصفًا الدينية واملذهبيّة يف القايض، بل كّل ما يف األمر هو رضورة كونه 

ّية ومأمونًا، فمثل هذا الشخص، إن مل نقل بأّنه فعاًل يملك سلطة القضاء، فال بالنزاهة األخالق

ولو مل تكن دولة  يمكن للدولة اإلسالمّية وحيثّية السلطة يف املجتمع اإلسالمّي أقّل من أّنه 
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غري مسلم، شيعيًا كان أو  ون ـ مسلاًم كان أن جيعلوه حاكاًم وقاضيًا فعلّيًا، عىل أن يكوأ ،بالفعل

 غري شيعي ـ حتت الرقابة واملحاسبة.

خذ بالبناء لقايض، لكّن نفي رشط اإلسالم واأليامن يف اثبت عدم اشرتاط اإلوِبذا نُ 

وبينها الصحيح  ،مخس عرشة رواية ّنه توجد حوايلأانطالقًا من  ؛العقالئي ربام يكون مشكالً 

، ال يف الوصية عند الرضورةإ ،سلم يف حّق املسلمدم نفوذ شهادة غري املتدّل عىل ع ،سنداً 

ّن تلك إثبات جواز الشهادة عند الرضورة، فإمكن ة الوصية أوصيّ صسان خنلغى اإلأ ولو

اخلاصية املانعة عن قبول الشهادة هو االنتامء الديني فقط، بل بعض  نّ واضحة يف أ الروايات

حّق أحد، األمر الذي يعني  هبّن ذلك حتى ال يذأرة تعّلل بوالرض روايات قبول الشهادة عند

يات ربام يرتبك اأّن الشهود يمكن االعتامد عليهم ذاتًا برصف النظر عن انتامئهم، فبهذه الرو

ّنه من غري املعقول ء يقول بأذ منطق األشياإ؛ وطبائع األشياء نسان من حيث قياس األولوّيةاإل

يف  القايض نفسه مر  أها مر الشاهد داخل حرم املحكمة ال هيمّ أت يف دتشدّ  ّن هذه الرشيعة التيأ

 .املكان نفسه

فلو أخذ شخص بروايات عدم قبول شهادة غري املسلم، تّم األمر وثبت رشط اإلسالم يف 

، وهذا ما ، أّما لو ناقش فيها فسيكون الصحيح هو عدم وجود رشط من هذا النوعالقايض

األولوّية يف حالت ي: إمامة اجلامعة والشاهد؛ فإّن إمامة اجلامعة أمر تعّبدي  يميّز توظيف دليل

 .بينام الشهادة أمر عقالئي عريف لصيق بعمل املحكمة

وبناء عليه، فإذا قلنا بأّن اإلسالم ليس رشطًا يف القايض، مل يكن هناك معنى للحديث عن 

ّما لو قلنا بأّنه رشط ولو انطالقًا من رشط اإلسالم يف املشاركة يف االنتخابات وغْي ذلك، أ

روايات رشط إسالم الشاهد، ففي هذه احلال هل يمكن تّسية املوقف للمشاركة يف 

 االنتخابات؟

إّن ترسية املوقف حتتاج إىل رفع خصوصّية العمل القضائي، وهو أمر حيتاج ليشء من 
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لم غري قادر عىل الشهادة وقلنا ملسالوثوق بانعقاد رشوط قياس األولوّية فيه، فلو اعتربنا غري  ا

ة فقه الشهادة يف باب الفقه السيايس كان من املنطقي يف هذه احلال أن نأخذ بتامم ولويّ بأ

غري مفهوم، فمثالً رشط العدالة يف الشاهد  شهادة لترسيتها هنا، وهو أمر  الات باب خصوصيّ 

ي أو صوت انتخايب أمن له ر وكّل ّن العاملني يف املجال السيايس أيف النصوص، فيلزم  مأخوذ  

فغري  ،ن يكون عادالً أة معّينة.. يلزم جثري عىل احلياة السياسّية بدرأة هلا تة سياسيّ أو فاعليّ 

، غري معقوليبدو غريبًا أو  ! وهذا أمر  بمفهومها املعارص هلم يف احلياة السياسّية العدول ال حظّ 

 .ّيةمما يفقدنا الوثوق بإمكان انعقاد قياس األولو

 رئاسة العاّمةمامة والاإلـ منصب  

الفقهاء ات العديد من شبه بالبدهيي يف أدبيّ ـ رشط اإلسالم يف اإلمامة ـ أيبدو هذا البحث 

 لوضوحه.واإلشارة إليه؛ البحث فيه عناء حتى نفسه بعضهم  الذين مل يكّلفوالباحثني 

ا الرشط حيث ذكروه، فالعالمة لكّن التفتيش يف كلامهتم يوصل إىل حتليل منطلقاهتم يف هذ

لرياعي  أن يكون مسلامً »احليّل يتحّدث عن رشوط اإلمام فيقول ـ بعد ذكر رشط التكليف ـ: 

غري املسلم ظامل  الركون إليه، فإنّ  الوثوق بقوله، ويصّح  مصلحة املسلمني واإلسالم، وليحصل

ذكر ذلك أيضًا إمام احلرمني  وقد .«..﴾وال تركنوا إىل الذين ظلموا﴿تعاىل:  وقد قال اهلل

 .اجلويني الشافعي مضيفًا أّنه ال تقبل شهادته فكيف تقبل واليته؟!

طبيعة عنه بمنطق وغريه  م(1989)سعيد حّوى الشيخ حتّدث  ،بته للموضوعريف مقاو

ألّنه مطالب  ؛ن يكون مسلامً أّنه البّد أمر تعطي أّن فهم هوّية عمل ويّل األوذلك ؛ األشياء

ولة ملا فيه مصلحة اإلسالم، وهو ما ال يتسنّى لغري إلسالمي وتوجيه سياسة الدقامة الدين اإب

ة والة غري املسلمني والدعاة عىل النهي عن مونًا لذلك بالنصوص الدالّ يسلم نفسه، مستعامل

 .شباه ذلكأرباءة منهم ولل

« منكم»جيعل أويل األمر أّن النّص القرآين م( 1992)إىل جانب هذا كّله يضيف حمّمد أسد 
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 .وهذا يعني أّن من له الوالية ينبغي أن يكون من املسلمني

نفسه، فالتفكيك  ته هوسلمني وبني هويّ ة عمل إمام املّن هناك صلة وثيقة بني هويّ أهذا يعني 

غري املسلم يامرس السلطة يف دائرة قّوة اإلسالم ومتّدده  نّ أعقل إذ كيف ي   يبدو غري عقالين؛

 .كثريينحتقيق مصاحله يف األّمة والعامل! يبدو هذا غري معقول بالنسبة حلّوى وو

أن يقّدموا  ،مثل الدكتور عبد الكريم زيدان والشيخ يوسف القرضاوي ،وَياول آخرون

ين وسياسة رشع ـ وهو النبّي ـ يف حراسة الدالإّن اإلمامة خالفة عن صاحب  صياغة تقول:

 .ها غري املسلمتواّل ن يأعقل نيا به، فال ي  الد

 وكيف»يقول:  ،املنتظري لنصوص قاعدة العلّو ومبدأ الوالء والرباء وبعد أن يستند الشيخ  

ن ال يعتقد باإلسالم أن يكون جمريًا ألحكام اإلسالم ومديرًا لشؤون املسلمني ع ممّ ينتظر ويتوقّ 

لصدقه عىل  ؛ى األعمّ اإلسالم باملعن عىل أساس موازين اإلسالم. وبذلك يظهر عدم كفاية

من اإلقرار باللسان واالعتقاد باجلنان والعمل  اإلقرار اللفظي أيضًا، بل يعترب اإليامن املرّكب

 .«باألركان. ووجهه واضح

بالعقل  ن يستدّل أه يريد نّ أو منه بدفيام ي ،ةآخر يقارب القضيّ  والشيخ املنتظري يف موضع  

فال  ىل شخص  إمن األمور  عقالء إِذا أرادوا أن يفّوضوا أمراً ال نّ إ»فيقول:  ،تكاز العقالئيرواال

. الثاين: أن يكون عاملًا ليه عاقالً إاملفّوض  حمالة يراعون فيه أمورًا: األول أن يكون الشخص

جياده وحتصيله عىل ما هو حّقه. الرابع: أن قادرًا عىل إ ة العمل وفنونه. الثالث: أن يكونبكيفيّ 

دارة والوالية وإ. ته.جلاز أن خيون يف أصل العمل أو يف كيفيّ  ال، وإعليهيكون أمينًا يعتمد 

يف الوايل بحكم العقل والفطرة  شؤون األّمة من أهّم األمور وأعضلها وأدّقها، فال حمالة يشرتط

ذا فرض أن املفّوضني ألمر الوالية وإ عليه. أن يكون عاقال عاملًا بالعمل قادرًا عليه أمينًا يعتمد
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نة لقوانني خمصوصة يف يديولوجية خاصة متضمّ أو شخص خاص يعتقدون بمبدأ خاّص  إىِل

فال  ،ةرات اخلاّص السياسية عىل أساس هذا املبدأ وهذه املقرّ  شؤوهنم دارة، وأرادوا إنظام احلياة

راته، بل ينتخبون من يكون أعلم من يعتقد هبذا املبدأ ويّطلع عىل مقرّ  حمالة ينتخبون لذلك

فهذا أمر طبيعي ال يعدل عنه ، أن يزاحم ذلك جهة أقوى وأهمّ  الّلهم إال العًا،وأكثر اطّ 

 .«العقالء بفطرهتم وارتكازهم

ويبدو أصل عدم والية أحد  عىل أحد ساريًا هنا أيضًا، ليضع رشط اإلسالم، وربام رشط 

قضّية رشط اإلفتاء اإليامن كذلك، يف هذا املنصب، كام أّن خمتلف األدّلة التي سيقت من ق بل يف 

 والقضاء تتعاضد هنا لتكريس املوقف، فال نطيل.

بل يقّدم إمام املسلمني  كام أّنه قد يتأّيد املوقف بام دّل عىل أّن الرجل ال يؤّم يف سلطانه،

للصالة إذا حرض اجلامعة، إذا مل نحمل تلك الروايات عىل الغلبة وكون إمام املسلمني عادًة 

وال  ،الرجل يف سلطانه ال يؤمّ » ‘:قال رسول اهلل :قال ،أيب مسعودمنهم، وذلك مثل خرب 

 .«ذنهإجيلس عىل تكرمته إال ب

وتبدو يل خمتلف هذه املعطيات موجبًة للرتّقب والشّك يف إمكان تويّل غْي املسلم منصبًا من 

يعة دينّية ألّن طبيعة املنصب ـ وفق حتديداته يف الفقه اإلسالمي السيايس ـ هي طب ؛هذا النوع

وليست طبيعة مدنّية فقط، عىل خالف قيادة اجلند والقضاء واإلفتاء، فهذه وظائف غري دينيّة 

يف هوّيتها الذاتّية؛ إذ اإلفتاء وظيفة معرفّية، والقضاء وظيفة مدنّية تنظيمّية، واجلند وظيفة 

وفق قواعد  عسكرّية برشّية، فيمكن تصّور صدورها من غري املسلم ما دامت املامرسة عىل

اإلسالم، أّما هنا فإّن الغايات واألغراض والسياسات التي يشتغل عليها اإلمام كّلها تقع يف 

رصاط إعالء شأن الدين نفسه وتقوية اجلامعة الدينّية بام حتمل من هوّية خاّصة، األمر الذي 

 ملسلم هنا.يعيق إمكانّية استنطاق سرية عقالئّية أو مرجع عام فوقاين يمنح والية لغري ا

 دور حتّول مفهوم الدولة يف العصر احلديث يف فقه اآلخر الديين

لكّن املسألة هنا ليست يف منصب إمام املسلمني، وإّنام يف حتّول مفهوم الدولة يف العرص 
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 احلديث، وهل هذا التحّول يمكنه أن يرتك أثرًا عىل القضية هنا أو ال؟

لفقه هنا هي صورة األّمة املسلمة الواحدة التي يقودها إّن الصورة التقليدّية التي يتداوهلا ا

خليفة النبّي اهلادف إلحقاق اإلسالم وتقوية نفوذه ونرش دعوته وتطبيق رشع اهلل يف األرض، 

بينام الصورة اليوم ربام تطرح هلا أوجه خمتلفة وربام التوّسع يف األرض عرب اجلهاد االبتدائي، 

فقه السيايس اإلسالمي، وعىل سبيل املثال: ما هو املوقف من انطالقًا من قراءات أخرى يف ال

الدول اإلسالمية املعارصة حيث ال توجد دولة اخلالفة الواحدة وال دولة اإلمام الواحد؟ فهل 

فيملك والية ، يمكن أن يكون رئيس مجهورّية إحدى الدول اإلسالميّة اليوم غري مسلم

، خاّصة لو كانت نسبة عىل نفسها لو انتخبه املسلمون بمثل نظرّية والية األّمة السلطة رشعاً 

لبنان؟ فهل قضّية رئاسة مثل غري املسلمني يف البلد ليست نادرة، بل تزيد عن الثالثني يف املائة 

اجلمهورية هذه تعترب نوعًا من التصّدي لوالية األمر أو ال بحيث يلزمنا فصلها عنها؟ وماذا لو 

 مر بحيث كان يف كّل بلد من يتوىّل أمور املسلمني؟قال الفقيه بتعّدد ويّل األ

لّيًا مثاًل، وعمًا إذا كانت فكرة الوالية العاّمة الواحدة أو اخلالفة الواحدة مستبعدة نظريّ 

ن أعىل  ،خمتلط بناء عىل تعّدد الوالية ين تكمن املشكلة يف نفوذ والية غري املسلم يف بلد  فأ

للمسلمني فاحتًا الطريق  ،يضاً أاجعة ملصالح املسلمني يراعي هذا الرئيس مصالح وطنه الر

 هنااملسلم  ن يمنح غري  أبالعمل عىل دينهم بكّل حّرّية؟ هل ثّمة ما يمنع الفقيه املرجع مثالً 

أو عىل األقّل ال حيول دون توّليه السلطة بحيث  ،ولو بتفويض ديني منه ،سلطًة من هذا النوع

ّن األمر حيتاج لعنوان أأو اد يف حدود ما ال خيالف الرشع، تكون سلطته ملِزمة رشعًا لألفر

؟ وماذا لو كان غري املسلم أجدر بتحقيق مصالح املسلمني من ولو من باب حفظ النظام ثانوي

 املسلم نفسه يف حلظة تارخيّية معّينة؟

 ،ياسيّةة والسلطة السسالمي بالفصل بني السلطة الدينيّ ثّم ماذا لو قيل يف الفقه السيايس اإل

ة التي يف القوانني الدنيويّ املمكن إجراؤه من جراء إة مطالبة ببمعنى أّن السلطة السياسيّ 

س البالد ية مطالبة بنرش الدين ومحايته والدفاع عنه، فال يكون رئالرشيعة، فيام السلطة الدينيّ 

ل وتقوية وصيانة واستقالبحفظ  بل هو معنيٌّ  ،سالم وغري ذلكاإلبالرضورة بتقوية  اً معنيّ 

 وغري ذلك؟مّيًا ًا وعلًا وثقافيّ ًا ومدنيّ ًا واقتصاديّ سالمي سياسيّ البلد اإل

إّن خمتلف هذه األسئلة سببها ظهور الدول احلديثة بمفهومها املدين، يف مقابل دولة اخلالفة 



  

أو اإلمامة الواحدة التي تصّورها الفقهاء هنا، ومن ثّم فإذا كان القانون حيّقق املمكن من 

مطالب الرشيعة، وكان رئيس البالد منسجاًم مع هذا القانون بفعل اختيار األكثرّية املسلمة هلذا 

القانون، فأين تكمن املشكلة؟ وهل من دليل مانع بعد تعليقاتنا املتقّدمة عىل أدّلة استثناء 

 مناصب اجلند واإلفتاء والقضاء أو ال؟
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 متهيد

اطاته، بأحد األسئلة األكثر إشكالّيًة التي تواجه الدين اليوم يف عالقاته وارت« دينياآلخر ال»

ة فهمنا لإلنسان، هلا دور كبري اليوم يف الكشف عن نوعيّ « اآلخر»نمط وطبيعة العالقة مع إّن 

يف عالقتنا هبا « قيقةاحل»ينا مع طيتنا حلقوقه وواجباته، ويف الوقت عينه حتّدد نمط تعاؤور

 يضًا.أالقة اآلخرين هبا وع

أن يقّدم نفسه اليوم بمعزل عن رؤية واضحة ومنطقّية ـ أّي دين  كان ـ ال يمكن للدين 

معه تارًة أخرى، فالعامل اليوم  والتفاصل ،سان باإلنسان يف ظّل التامهي معه تارةً نقات اإلاللع

 كبري جدًا وشديد التعقيد.يف الوقت الذي حتّول فيه إىل عامل  ،صبح أكثر صغرًا ممّا نتصّورأ

وعالقاته باآلخر  ،قيقة التي يناضل من أجلهاأن جيمع بني عالقته باحلكيف يمكن للدين 

ّي مدى تغدو احلقيقة ذات نفوذ بحيث تطيح أىل إو ؟الذي خيتلف معه يف احلقيقة نفسها

إلنسان بنوع أي عالقة اـ سان النوعّية نّي مدى تكون عالقات اإلأىل إو ؟بعالقاته باآلخرين

ة عندما تكون هذه احلقيقة هي خاّص  ،ذات تأثري سلبي عىل عالقته العميقة باحلقيقةـ سان ناإل

 ؟هلا الساموي يف حياة البرشويف تنزّ  هليقيقة املطلقة يف وجودها اإلاحل

ة عىل مستوى قالحتديد نمط هذه الع ،اليوماآلخر واإلنسان عالقة بني دراسة الومن أوجه 

سبها اآلخر الديني يف مكن أن يكتوحتديد مدى احلقوق التي ي ة،اهتا الدينيّ قليّ أيف  املجتمعات

كثرّية خمتلفة أو حيظى بتنّوع إثني وديني ومذهبي، من هذا املنطلق تبدأ احلقوق  حيظى بأجمتمع  

: كيف يمكن ة العاّمة، ويظهر إىل السطح سؤالالسياسّية رحلتها، وكذلك احلقوق االجتامعيّ 

عايش الديانات مع بعضها ضمن رؤية تعطي كّل واحد مساحًة يف احلياة السياسّية والعاّمة ن تتأ

عر بطمأنينة جتاه شومتّكن غريه من أن ي ،ش بسالم مادام ال يعتدي عىل أحدين يعأمتّكنه من 

 ؟يديولوجّيتهأته وعقيدته وهويّ 

سياسّية، وكان الحلقوق كان بحثنا حول قضايا تتصل باحلقوق العاّمة وا ،من هذا املنطلق



  

ات يف احلياة العاّمة، وقدرة اآلخر سؤوليّ تسليط الضوء بشكل أكرب عىل قضية تويّل املناصب وامل

ة ة الدينيّ حق الرضر باهلويّ لن ي  أاملشاركة يف احلياة العاّمة دون  ب حّق يكتس نأالديني عىل 

 ن تتعايش يف وضع  أالديانات  دةيمكن للمجتمعات املتعدّ  لألكثرّية أو لغريه باملطلق، وكيف

 ؟من هذا القبيل

ن نكتشف ألنحاول  سالمي ـ مسيحي،إت رحلتنا يف سياق أبد ،من خالل هذه األسئلة

ن حتّقق هذا التعايش الذي يمنح الطرفني حقوقهام أة ة واملسيحيّ كيف يمكن للرؤية اإلسالميّ 

ل ّي منهام رضرًا غري حمتم  ألحق ن ي  أتمعّية دون العاّم يف احلياة املجسياسّية وحضورمها ال

 ؟باآلخر

ينا أسالم واملسيحّية، رة لإلصليّ السؤال راجعني نحو النصوص األوعندما قفلنا بعد هذا 

 ات،ليّ وسؤواملظائف وواللعاّمة واملناصب اة ملجال احلقوق يف الصورة التفصيليّ  كا أمام ارتبانأنّ 

ني مل يقّدموا نصوصًا تفصيلّية دينية هنا حتى سيحيّ امل نيالالهوتيّ الفقهاء املسلمني و نّ أ يناأور

تكوين رؤية هنا ليس سوى املناخ  ّن املنطلق يفأيعتمدوا عليها يف تكوين رؤية، هلذا اكتشفنا 

 دات العاّمة التي تشّكل سياقًا يوّلد عنالبيئي الديني احلاّف باملوضوع، فعدنا أدراجنا نحو الكليّ 

 دور اآلخر الديني يف احلياة العاّمة واحلياة السياسّية.ه لالفقيه والالهويت رؤيت  

 رات:فكار املساعدة عىل والدة تصوّ إىل نوعني من األمن هنا قّسمنا هذا السياق احلاّف 

 ـ مبادئ العالقات اإلنسانّية ودورها يف تكوين رؤية للعالقات األديانّية 
عىل حتديد معيار عام  ءقالنية التي تيضات العاّمة الدينية والعل كان تلك الكليّ النوع األوّ 

خر يف الدين أو يف املذهب أو يف اآلبرصف النظر عن كونه  ،لنمط العالقة مع اآلخر مطلقاً 

صول العامة للعالقات قواعد أو املبادئ باألالينا هذه ّي آخر عىل اإلطالق، وسمّ أة أو القوميّ 

 اإلنسانّية.ـ اإلنسانّية 

هو حتديد نقطة البداية لتعيني الطريق الحقًا يف العالقة مع  من وراء هذا البحثاهلدف 

اآلخر الديني، فام هي الكليّات الدينيّة التي توّجه عالقتي باآلخر مطلقًا، ثم بعد ذلك أذهب 

 نحو األصول الدينّية لتحديد عالقتي مبارشًة باآلخر الديني.

ة والعقالنّية، راته الدينيّ راسة مربّ الذي حاولنا د سانّية،نثنا عن مبدأ الكرامة اإلهنا حتّد 



  

درًا عىل قا مفهوماً ، من الذين يعتربونه نصار مفهوم الكرامة اليومأة مع مام حواريّ أووقفنا 

 .خالقّيةدينّية ومواقف رشعية وقانونّية وأنتاج معرفة إ

 ،الدينّي  ة يف الفهمىل قاعدة اجتهاديّ إتحويله لاألدّلة فع ّن هذا املبدأ ال تشأيناه أوالذي ر

ّنه أ عن رؤية الدين يف جمال العالقات العاّمة البرشّية، بل كّل ما يف األمر صاًل يعرّب أواعتباره 

ود حمرتم، رض هو وجاأل هسان عىل هذنّن وجود اإلأساسًا جلعل الدين يعترب أن يشّكل أيمكنه 

فال ربط  ،للعيشو سلب مرّبرات العيش فيام هو املعنى البيولوجي يف مقابل هدره بالقتل أ

ابًا، من وجهة نظرنا التي جيإال سلبًا وال  ،عاّمةالة أو سانّية باحلقوق السياسيّ نملفهوم الكرامة اإل

 توّصلنا هلا يف هذا البحث.

مام أّننا أينا أفر آخر وهو مبدأ العدل، ءٍ مبدنحو لقنا طان ،سانّيةأ الكرامة اإلنومن خالل مبد

نطاق الفهم الديني وتفسري تفاعلة يف اس يذهب به نحو جعله قاعدةً  ر  رين هلذا املبدأ: تصوّ تصوّ 

يعترب قاعدة آخر  رة اهليمنة والتفسري والتعديل، وتصّور  ، بحيث تكون له قدالنصوص الدينّية

 ها حيث ال يواجهها نّص دينيئوهو احلّد الذي يسمح لنا بإجرا ،العدل مقبولة بحّدها األدنى

، ساين التجريبي اليومينيني أقدر عىل تفسري العدل من العقل اإلال كان النّص الدإ، وحّجة

 .وقد انترصنا للتصّور الثاين

ة الرّب األخالقّية، وكانت هناك قاعد ةة الذهبيّ دهناك القاع تكان ،ىل جانب مبدأ العدلإو

 ،يف تأصيل العالقة مع اآلخر تني تسعفان قاعدة العدلدّن هاتني القاعأوقد رأينا  سان،واإلح

وبّر وإحسان حيث ال يوجد نّص معارض يف الكتاب املقّدس أو الكتاب والسنّة، فكّل عدل 

انطالقًا وبّرًا وإحسانًا ومعروفًا، والعقالء بحسب زماهنم ومكاهنم بوصفه عدالً عرف يفهمه ال

ويلزمنا ـ  ،بيقهم هلذا الوجدان عىل حلظتهم الزمكانّية، فهو حّجةطمن وجداهنم األخالقي وت

والعكس صحيح عىل مستوى الظلم، ما مل يكن هناك نّص ديني حّجة يعارض اعه، ّتبينّيًا ـ اد

 .والظلم والرّب واإلحسان تنزيل العقالئي الزمكاين ملفهوم العدلالهذا 

ّن أىل إلنا نّية، توّص ااإلنسـ سانيّة نالعالقات اإل ئمن خالل هذا الفصل املتضّمن ملباد

سان والقاعدة الذهبّية دون متييز حان لقيم العدل والكرامة والرّب واإلدعوية اإلسالم واملسيحيّ 

أو  و هناكأهنا  ن يكون للنّص الديني حّقه يف احلّد من تطبيق  أعىل  بني املنتمي هلا وغْيه،

يف فرضّيتنا ـ ولو مل تكن هنائّية لبحثنا ـ جيابية لنا إ. وكانت هذه نتيجة تصحيح تطبيق كذلك



  

سالم اإلة سياسّية وجمتمعية لآلخر الديني من ة حقوقيّ مكان اخلروج بنظريّ إمة عىل ة القائبحثيّ ال

 .ةواملسيحيّ 

 ـ مبادئ العالقات األديانّية وخطوطها العاّمة الدستورّية 
أن يكون دون  ،التي ختدم فرضيّتنا ةة يف العالقات اإلنسانيّ بعد االنتهاء من املبادئ الكليّ 

العاّمة التي تشّكل سياقًا يف  ئ، رشعنا باحلديث عن املبادرضةمعا ئ عكسّيةدها مبامماأ

 وهي:وكلّيات، العالقات األديانّية هذه املّرة، فحّددنا سلسلة مبادئ 

نان يف نصوصهام ة تتضمّ حيّ ياإلسالم واملس نّ أشفنا كتوقد ا ـ مبدأ األمن والسالم، 1

االبتدائي ـ  ة اجلهاداحلرب والقتال ـ نظريّ  صالةة مبدأ احلرابة وأّن نظريّ أو األصلّية هذا املبدأ،

عىل  سالمّي أدّلة من النّص الديني اإلقمنا أبل  ،تهادلّ أيع مجوقد ناقشنا  ،حاسمة ةدلّ أىل تفتقر إ

  واجب.ريوليس فقط غ ،تدائي حرامباجلهاد اال نّ أينا أور ،ةعكس تلك النظريّ 

مي سالالسالم األدياين يف الفضائني اإلسيس قاعدة األمن وأوهبذا متّكنا ـ بحمد اهلل ـ من ت

، خر اآل دِ واملسيحي، فام مل يعت   فإّن القاعدة التي حتكم عالقتي به هي قاعدة السالم عيلَّ

 غري. ال ،والصلح

نا هلا حضورًا دة التي وجدوقد بحثنا بالتفصيل يف هذه القاع ،العلّو ونفي السبيل أـ مبد 2

ورأينا  ،ضةرتلنا معانيها املفاملسيحي، وحلّ كثري يف الفكر ، وبدرجة أخّف بسالمييف الفكر اإل

ستقالل، غ فيه هلا غري صحيح، بل هي ال تعني سوى مفهوم السيادة واالالتفسري املبال   أنّ 

ته أمام ه ومذلّ نته وارهتانه وذوباّن كّل دين ينترص لسيادته واستقالله، يف مقابل تبعيّ أبمعنى 

 .الدين اآلخر

بل يؤمنان برضورة  ،ة ال يدعوان لفّك العالقة مع اآلخراإلسالم واملسيحيّ وهذا يعني أّن 

، ال خيضع فيها هذا الدين لآلخر وال العكس، فام دامت عالقة ن تكون هذه العالقة ندّيةً أ

ا لو أمّ  ،اآلخر الديني يب هي عالقة ال هتتك مفهوم السيادة واالستقالل، فهي عالقة مرّحب هبا

 للتمّرد عليها.دينّيًا ونحن مدعّوون  ،هي مرفوضةف ،كانت خترق ذلك

يقبل فيه كّل الندّية الذي ال  أىل جانب مبدإ ،وهبذا متّكنا من استخراج مبدأ الصلح والسالم

 .يهذاته علطرف أن يفرض اآلخر 



  

احلديث فيه عن  ريملبدأ الذي جيايف هذا  الكراهية، أيف مقابل مبد لفة والرمحةـ مبدأ األ 3

ليف القلوب وحتقيق التواصل الرحيم مع الكراهية واخلشونة أهي ثنائية ت ،متناقضةثنائية 

 نىرباء، ودرسنا معالمفهوم الوالء و وللغاية وه والقسوة والغلظة، خضنا يف مفهوم مهمّ 

ـ  سالمّي عتربت يف الفضاء اإلا هذه املفاهيم التي  والترّبي، ورأينا أنّ عة واملفاصلة والتويّل يالقط

خر الديني، صالة الكراهية يف العالقة مع اآلعوة ألدسًا للاسـ أستوى بعض االجتاهات عىل م

 .قد تّم تفسريها بطريقة غري صحيحة

ّن مبدأ أرأينا  ،وبالعودة املوّسعة لدراسة النصوص اإلسالمّية باخلصوص وبشكل أكرب

كّرس مبدأ األلفة وال يتعارض مع النصوص التي ت ،مبدأ الكراهية جنترباء ال ي  الالوالء و

رباء حتقيق االنتامء لألّمة املسلمة الوالتواصل الرحيم مع اآلخر الديني، بل يعني الوالء و

ال، وجتلية التغاير بيني من األحو حال   ّي أم التضحية هبذه اهلوية والتنازل عنها بدتها، وعوهويّ 

ة اخلاّصة، ويف املقابل ال بة اهلويّ ذاحّد إة الدينيّة، وعدم تبسيط هذا التغاير خر يف اهلويّ وبني اآل

ة اجلامعة أو يعرضها للخطر والتهديد، فالعالقة خر بنحو خيرق هويّ جيوز يل التواصل مع اآل

و ضه للخيانة أوعدم تعرّ  ،كّل دين برضورة محاية نفسهإحساس ن حترتم أة جيب األديانيّ 

 ته ووجوده وبقائه.الرضب يف هويّ 

ادئ تتعاضد بهي م ،امرباء باملعنى الذي طرحناه هلاللفة والوالء واألقلنا بأّن مبادئ  من هنا

نفي  ، كام أهّنا تتعاون مع مبدأابية يف العالقة مع اآلخر الديني وال تتعارضجيبادئ اإلملمع ا

دة لدعوة الدين لكي تكون تعابري متعدّ  ،ل والبقاء ومحاية الوجود(الستقالسبيل )السيادة واال

شكال املخاطر، عنيت خماطر الزوال والعدم أ كلَّ  ها واجلامعةتهم وجتنيبه حلامية هويّ ءبناأ

 تشّوه والضعف واهلوان والتبعّية وغري ذلك.الو

 جانبهالعته يف طخاصة عىل مستوى م ،ةساسيّ حوهو املبدأ األكثر  مبدأ املواطنة،ـ  4

لمني أو ستمع املانتامء غري املسلم ملج شكلنا يف هذا البحث طويالً يف ضسالمي، فقد خاإل

الذّمة ا سالم، لقد خضنا هنا بالتفصيل يف قضايعرف بدار احلرب ودار اإلتهم فيام ي  غرافيّ جل

خر الديني، وفّككنا سالمي مع اآلي الفقه اإلطة تعايّ ا عىل نوعثريمهأ وتامواجلزية ومفهومه

لنا املتواضعة، وتوّص ة ونقدنا الكثري منها وفقًا لقناعاتنا اخلاّص  ،رات املوروث اإلسالميتصوّ 

يفرض ارتباط مفهوم الذّمة  ،بمفهوم القتالـ بمعناه اخلاص ـ ىل أّن ارتباط مفهوم الذّمة إ



  

من هو  كّل  وافأهل الذّمة ليس ومن ثمّ انطالقًا من إنكارنا اجلهاد االبتدائي، بمفهوم الدفاع، 

ملسلمني فغّرمت نتيجة ن اعتدت عىل اأام هو مجاعة سبق هلا نّ وخضع للمسلمني، وإغري مسلم 

ـ بام ال تمع املسلم يمكنهم القبول جة واملسالميّ الدولة اإل نّ أينا أعدواهنا وضعًا معينًا، بينام ر

هل الذّمة بمعناه اخلاّص، أطار مفهوم إسلمني خارج بتجنيس غري املـ يا للعامصاحلهم يعارض 

 هنا.ة اجلزية لقضيّ أو حضور عالقة  ّي أن يكون هناك أدون 

ال  ،جديد للمواطنة واجلنسّية اإلسالمّية نجحنا يف تكريس مفهوم  قد ن نكون نأمل أهبذا و

ويف الوقت عينه حيافظ عىل فكرة اهلوّية  ،بمفهومهام اخلاّص  يرهتن لفكرة الذمام واجلزية

 ة الذات.وخصوصيّ 

العاّمة السالفة  ةسانيّ نومن خالل انضاممها للمبادئ اإل ،ةيانيّ دة األعرب هذه املبادئ العالئقيّ 

نة مواطَ وجود ال متانع من  ،سالمة واإلّن النصوص العمدة يف املسيحيّ إىل ألنا توّص  ،الذكر

باحلضور يف احلياة العاّمة فيها كام يسمح له  ،خر الدينية لآلالسياسيّ  منح احلقوقفيها بسمح يُ 

يكون هذا احلضور غْي ن أظائف يف املجتمع والدولة، رشط وات والسؤوليّ  املناصب واملوتويّل 

 أو ذليلة أو يسلبها جيعلها تابعةً ال و ،وال يرهن هذه اهلوية لغْيها ،ةوية اْلاّصة الدينيّ اهلضاّر ب

 هتا.دراإ

 ِبذا تابعنا يف الفصل األخْي، تنزيل هذه القواعد عىل اجلانب التطبيقي من موضوع بحثنا،

متفّرقة متنع هذه النتيجة، فجمعناها  ثّم حاولنا أن نلمس وجود أدّلة أو معطيات خاّصة أو

وناقشناها كّلها، وتابعنا مسألة االستثناءات التي قلنا بأهّنا ربام تطال زعامة األّمة املسلمة 

 بمفهوم  ما من جهة، ومنصب القضاء من جهة ثانية، ال غري.

يرة أن حيظى يمكنه يف جمتمع خمتلط أو ذا أكثرّية مغا «اآلخر الديني»وهبذا توّصلنا إىل أّن 

بحقوقه السياسّية، وخاّصة حّق تويّل الوظائف واملناصب العاّمة، عىل أن يكون ذلك غري ضاّر 

هبوّية األكثرّية أو جاعل  هلا تابعًة ملنافسيها الفكرّيني والدينيّني، ال فرق يف ذلك كّله بني كون 

 أو مسيحّيًا أو مرشكًا أو غري ذلك. مسلامً اآلخر: 

 يف النتائج  اإلسالمي واملسيحيتالقي النّصـ  
الحظنا من خالل الفصول املتقّدمة أّن النّص اإلسالمي واملسيحي يلتقيان يف النتائج التي 



  

وهذا ما حيّقق لنا يف هذه الدراسة معطى إضافّيًا، وهو أّن اإلسالم واملسيحّية ليها هنا، لنا إتوّص 

عاضدان يف تكريس احلقوق العاّمة للـ ـ بحسب قراءتنا املتواضعة لنصوصهام األصلّية ـ يت

يف جمال االجتامع والسياسة، وأّن اليشء الرئيس الذي هيّمهام هو حفظ هوّيتهام  «اآلخر الديني»

الدينّية وعدم العدوان عليها أو هتديدها، كأّي فكر موجود يف هذا العامل، ومن جهة ثانية حفظ 

ذليلًة أو خاضعة أو تابعة أو مسحوقة أو مظلومة اجلامعة املؤمنة املنتمية هلام، بحيث ال تكون 

مهدوره احلقوق، بل حتظى بالعدالة يف عيشها، وال هييمن عليها اآلخر: الديني أو الوضعي، 

 مع احتفاظ كّل دين يف حّد نفسه هبيكلّيته الداخليّة الشعائرّية.

ملسيحي كان أيرس ـ لكّن مسرية بحثنا هنا أعطتنا أّن الوصول إىل هذه النتيجة عرب النّص ا

نسبّيًا ـ من النّص اإلسالمي؛ ألّن الرتاث اإلسالمي فيه الكثري من التصّورات واألدّلة املنطلقة 

من النصوص الدينّية التي ربام تشّكل عائقًا أمام النتيجة التي توّصلنا إليها، هلذا كان البّد من 

النتيجة التي توّصلنا إليها أو ال. هذا  دراسة جممل هذه النصوص واألفكار؛ للتأّكد من أهّنا متنع

كّله إضافًة للتحّوالت التي طرأت عىل املسيحّية ـ خاّصة الكاثوليكّية بعد املجمع الفاتيكاين 

 الثاين ـ يف سياق تعاملها اإلجيايب مع اآلخر الديني، ولو عىل مستوى الطرح الفكري.

جمع الفاتيكاين الثاين، عندما قال يف فقرته ومن هذا املنطلق، نؤّكد عىل النقطة التي أثارها امل

املخّصصة للمسلمني، بأّن عىل املسلمني واملسيحينّي معًا أن يتناسوا املايض ورصاعاته 

وعداواته، وأن يعملوا معاً بإخالص لبناء تفاهم متبادل والرتويج ملا فيه صالح اإلنسانّية 

 .مجعاء

 ثناـ اهلوّية املقاصدّية والدستورّية لبح 

لينا إة بالنسبة إّن صورة القضيّ  لينا وهي:إسبة نجة املهّمة جدًا بالينكتشف هذه النتكّله وِبذا 

ة، فالدين يريد حتقيق وال حتمل ترشيعات خاّصة تفصيليّ  ،ةيانية دستوريّ ة كلّ يّ هي صورة مقاصد

دته، ويريد ذاته ومحاية وجوده وحرّيته يف العمل والتعبري عن الذات، ويريد استقالله وسيا

ويف املقابل وحيث تكون هذه  .اخلطوط احلمراء يه هذعدوان عليه، فه ّي أ حفظ كيانه وصدّ 

للعالقة مع اآلخر الديني هي قراءة تواصلّية رحيمة  ةنيّ طوط غري خمرتقة فإّن القراءة الدياخل
                                              

 (1) Vatican Council II, 571-572. 



  

املقاصد هبذه األخذ يني يمكنهام ة أو املجتمع الدسنة، ومن ثّم فالدولة الدينيّ عادلة حم  

ربها بسّن القوانني يف عهم لكي يقوموا  ،ات العاّمةليّ والكواملحّددات )حدود اهلل( هداف واأل

 هدافبغية محاية هذه األ ، الوظائفة يف العمل السيايس ويف تويّل تلفة احلقوقيّ خاالت املاملج

 .واملقاصد وحتقيق هذه الغايات واملسارات، يف ضوء مقتضيات الزمان واملكان

ما  ،العاّمة أو احلصول عىل احلقوق السياسّيةالوظائف  س هناك منع أو حظر عىل تويّل فلي

لكّن هذا األمر يتطّلب من الدولة أو اجلهات  ليها.إيات املقاصدّية املشار دام ذلك ضمن الكلّ 

غري املعنّية صياغة قانون لألقلّيات الدينّية يتسم بالوضوح والشفافية الدقيقني؛ ألّن أّي حماولة 

ذلك سوف تودي بحقوق األقلّيات أو تذهب باهلوّية العاّمة للبلد، وسط هالة الغموض التي 

 قد يقع فيها الدستور أو املواّد القانونّية، األمر الذي الحظناه يف أكثر من بلد.

، من أّن الْشيعة يف كثْي من «شمول الْشيعة»وهذه النتيجة تؤّيد ما طرحناه يف كتاب 

لك قوانني تفصيلّية يف العديد من املوضوعات، بل هي تضع احلدود العاّمة األحيان ال مت

ثّم تطلب من اجلامعة املؤمنة أن تقوم بعقلها البرشي  واملقاصد واألهداف واْلطوط احلمراء،

املؤمن بسّن القوانني التي ختدم مجيع هذه اخلطوط واملقاصد تبعًا ملتغرّيات الزمان واملكان، 

ا دينيّة، هلذا فهي ترشيعات برشّية قابلة للتغرّي تبعًا ة ال تكون دينّيًة، بل كلّياهت  وترشيعات اجلامع

 للظروف واألحوال، بام ال خيرق الكلّيات الدينيّة واحلدود الرشعّية العاّمة.

دة بعيدة عن ية حماقنا لدراسة هذا املوضوع بطريقة علميّ ن نكون قد وفّ أل اهلل تعاىل أنس

ِّ  وأ ،ف فهمهاكلّ تأّول الكلامت وت  ويع النّص.طنق احلقيقة أو تع   يل 
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 384 ........................... ـ املسيح معلنًا أّنه جاء لي لقي سيفًا ال سالمًا يف األرض 2

 385 ..................................... ائل والدالالتـ حادثة تطهري اهليكل، الرس 3

 386 ......................... ـ املسيح والدعوة لذبح خمالفيه! تأّمل يف الداللة والسياق 4

 387 ............................ ويتـ الصورة العنفيّة آلخر الزمان يف رؤيا يوحنّا الاله 5

 388 ................ حماوالت يف التوفيق بني النصوص اإلنجيليّة يف العنف ضّد اآلخر الديني

 390 ........................ املسيحيّةخالصة املوقف املختار، مقارنة بني النتائج اإلسالمّية و

 

 املحور الثاين

 دراسة استداللّية ،مبدأ العلّو أو قاعدة نفي السبيل

 391 ................................................................................ متهيد

 393 ............................... منطلقات قاعدة نفي السبيل ومرّبراهتا الدينّية والعقالنيّة

 393 ..........................................................أّوالً: املنطلق القرآين للقاعدة

 393 ........................................... انة والتباين مع فكرة السلطنةـ آية البط 1

 394 ............................................... ـ آيات نفي الوالية مع غري املؤمن 2

 396 ............................ ـ آية نفي السبيل وتأسيس قاعدة العلّو، دراسة وتأّمل 3

 397 ................................... الفرضّيات التفسريّية املتصّورة يف آية نفي السبيل

 397 ........... أ ـ الشمول واالستيعاب التكويني والترشيعي معًا )فرضّية اإلطالق(

 398 .............................. ب ـ نفي السبيل يف اآلخرة بمعنى احلّجة أو مطلقاً 

 404 ......................................... ج ـ نفي السبيل يف الدنيا بمعنى احلّجة

ل بة  406 .......................................... د ـ نفي السبيل يف الدنيا بمعنى الغ 

 410 .......................... هـ ـ اختصاص اآلية بنفي السبيل الترشيعي والقانوين



  

 411 .......................... الفرضّية األوىل واخلامسةإشكالّيتان مشرتكة تواجهان 

 414 ........................................... آية نفي السبيل، مقاربة حتليلّية استنتاجّية

 418 ................................. ـ آية العّزة ومبدأ التفّوق والرشف، قراءة وحتليل 4

 421 ....................................................... نتيجة البحث يف املنطلق القرآين

 421 ......................................... ثانيًا: املنطلق احلديثي للقاعدة )السنّة الْشيفة(

 421 ..................... ، وقفة تقويمّية«اإلسالم يعلو..»أ ـ اإلثبات الصدوري حلديث 

 425 ................، تفاسري ومالحظات«اإلسالم يعلو..»ب ـ الفضاء الداليل حلديث: 

 434 ........................................ ثالثًا: املنطلق التوافقي )دليل اإلمجاع والشهرة(

 435 ...................................................... رابعًا: املنطلق العقيل واالعتباري

 437 .............. عىل جمتمع اإليامن املسيحي« خر الدينياآل»توما األكويني وإشكالّية سلطة 

 441 ..................... »اآلخر الديني«نتيجة البحث يف قاعدة نفي السبيل، وتأثْيها يف فقه 

 442 ............. يف التشخيص/حدود القاعدة والعالقة بني املذاهب(توابع القاعدة )املرجع 

 

 املحور الثالث

 بني مبدأي: التوالف القلبي والكراهية الدينّية «اآلخر الديني»العالقة مع 

 445 ......................................................... متهيد يف رشح الفكرة املركزّية

 447 ............................... املحور األّول: فرضيّة تأليف القلوب، األدّلة واملناقشات

 447 ........................... القرآن الكريم، دالالت ومعطياتأّوالً: آية املؤّلفة قلوِبم يف 

 447 ................................ ، فرضّيات تفسريية«املؤّلفة قلوهبم»أ ـ حتليل مفهوم 

 448 .............. ني ضعيفي اإليامناالحتامل التفسريّي األّول: االختصاص باملسلم

 457 ........................... االحتامل التفسريي الثاين: االختصاص بغري املسلمني

 459 ...................االحتامل التفسريّي الثالث: تعميم املفهوم للمسلمني وغريهم

 460 ..... االحتامل التفسريي الرابع: توحيد القلوب ورفع العداوات بني مطلق الناس



  

 463 ..................................... ب ـ املؤّلفة قلوهبم بني االستمرارّية والتارخيّية

 470 ....... يف تأصيل قاعدة تأليف القلوب« املؤّلفة قلوهبم»ج ـ إمكانات توظيف مفهوم 

 471 يني، يف اإلسالم واملسيحّيةثانيًا: نصوص احلّث أو الرتخيص يف املعروف والصدقة عىل اآلخر الد

 479 ............................ املحور الثاين: فرضّية مبدأ الكراهّية أو مفهوم الوالء والرباء

 482 ................................. نفي املواالة واملوّدةأّوالً: النصوص القرآنية يف الرباءة و

 482 ....... املجموعة األوىل: نصوص الرباءة والترّبي، عرض االستدالل ووقفات تأّمليّة

 483 ................................ ملفهوم الرباءة الوقفة األوىل: يف التحليل اللغوي

 484 ............................ الوقفة الثانية: يف مفهوم الترّبي من العمل والسلوك

 485 ............................ الوقفة الثالثة: بني الترّبي وأشكال اإلعالن واإلبراز

 487 .......... الوقفة الرابعة: يف قّصة إبراهيم وأبيه، يف القرآن والتوراة وسفر اليوبيل

 490 ............................ الوقفة اخلامسة: يف الترّبي وظهور العداوة والبغضاء

 496 ........ الوقفة السادسة: الترّبي بني الشمول ملطلق الكافر واالختصاص باملرشك

 496 ......... ماملجموعة الثانية: نصوص األمر بمواالة املؤمنني والنهي عن مواالة غريه

 499 .................................. توليفة نقدّية لالستدالل بنصوص التويّل واملواالة

 501 .....حتليل املفهوم وتفكيك الرتكيب، فرضيّات  تفسريّية مخس »بعضهم أولياء بعض«

 508 .......................... املجموعة الثالثة: نصوص الشّدة ونفي املوّدة، رشح ونقد

 510 ....................... الوقفة األوىل: السياق القرآين وختصيص فضاء النصوص

 512 ............................. الوقفة الثانية: بني الكفار وآهلة الكفار وسادة الكفر

 512 .......................الوقفة الثالثة: ثنائّية الرمحة والشّدة بني املؤمنني والكافرين

رايف  513 ....... شبكة العالقة بني مفاهيم: املوّدة والرّب والتويّل والترّبي، نقد مقاربة الق 

 516 ... سياسّية؟الوقفة الرابعة: هل التوصيفات العقائدّية يف القرآن مقصودة بداللتها العقدّية أو ال

 518 ................ الوقفة اخلامسة: هل ثّمة نصوص قرآنية تكّرس حمّبة غري املسلم؟

 519 .................................................. نتيجة البحث يف املجموعات القرآنيّة



  

 520 ......................... ثانيًا: السنّة الْشيفة ونصوص الرباء والكراهية و.. لغْي املسلم

 522 ............................... وصّية بولس ألهل كورنثوس وتكريس الرباء واالعتزال

 522 ................................................ وقفة مع نصوص احلّب والبغض يف اَّلل

 525 ..................................... هل ثّمة حمّبة وبغض دينّيان وحمبة وبغض طبيعّيان؟

 527 ........................ ة اإلنسانّية/العاملّية/الوطنّية/القومّية/زمالة األديانفكرة األخوّ 

 530 .............................................. نتائج البحث يف ثنائّية الكراهية والتوالف

 533 ................................... هوت التقبيح أو التربيرالصورة األخالقّية لآلخر، ال

 539 ...................................... توما األكويني وقراءة الكفر من الزاوية األخالقيّة

 

 املحور الرابع

 عقد املواطنة خارج الدائرة الدينّية ،ة والذمامالذمّ 

 545 ................................................................................ متهيد

 546 ..................................................... مفهوم الذّمة يف اللغة واالصطالح

 548 ............................................. الذميّة واملواطنة، مقّومات وعنارصمفهوم 

 549 ............................................................................ ـ اجلزية 1

 550 ...................................... ـ اجلزية يف اللغة واالصطالح والتاريخ 1ـ  1

 555 .................. استخدام اجلزية يف الكتاب املقّدس )العهد القديم والعهد اجلديد(

 557 .................... «اآلخر الديني»ـ مساحة اجلزية، بني أهل الكتاب ومطلق  2ـ  1

 557 .. أ ـ النّص القرآين والسعة الترشيعية من بعض أهل الكتاب إىل مطلق غري املسلم

 568 ........ نظرّية العالمة شمس الدين يف اجلزية وفقًا ملفهوم املواطنة، عرض وتبيني

 570 ...................................... قراءة نقدّية يف نظرّية العالمة شمس الدين

 574 ....................................... ب ـ نصوص السنّة ومساحة نظام اجلزية

 582 ................. وص املعارضة أو نصوص تعميم اجلزية لغري أهل الكتابالنص



  

 590 .......... إمكانات التوفيق بني النصوص املتعارضة يف اجلزية، حلول ومناقشات

 595 ....................................... التوافق بني فقهاء املسلمنيج ـ اإلمجاع و

 597 .................................................... نتيجة البحث يف مساحة اجلزية

 598 ........................................... ـ شبكة العالقة بني اجلزية واجلهاد 3ـ  1

 601 .................................................. ـ الصلة بني اجلزية والذمام 4ـ  1

غار وتأثريه عىل العالقات مع  5ـ  1  604 .................... »اآلخر الديني«ـ مفهوم الصَّ

 612 ...................................... ـ اجلزية وحدود عالقتها بسلطة الدولة 6ـ  1

نا ملوضوع عالقة الدولة باجلزية  615 .........................مشكالت ثالث تواجه فهم 

 619 ......................................................... اجلزيةنتيجة البحث يف قضيّة 

 620 .......................................ـ بني مفهوَمي: الذّمة واملواطنة، حماولة تنظْيّية 2

 621 ........ تقويمّية مقّومات وعنارص املواطنة والذمّية يف الفقه اإلسالمي، قراءة حتليلّية

 631 ............................ من العهود النبوّية إىل عهود اخللفاء وامللوك والسالطني

 638 ....... تعليق ونقد كديور والتصنيف الثالثي ألحكام الذّمة والعالقة مع غري املسلم،

 645 ................................................................................ متهيد

 

 املحور األّول

 خمرجات املبادئ العاّمة يف موضوع املناصب واحلقوق السياسّية

 647 ................................................................................ متهيد

 647 .... أّوالً: املبادئ العاّمة يف العالقات اإلنسانّية، نتائج يف تويّل املناصب واحلقوق السياسيّة



  

 647 .. «اآلخر الديني»القة مع ـ مبدأ الكرامة اإلنسانّية، تداعيات يف فقه األقلّيات والع 1

 648 ............. »اآلخر الديني«ـ قاعدة العدالة والتأثريات املتوّقعة يف فقه األقلّيات و  2

 650 .............. لرّب واإلحسان، نحو خمرجات إجيابّية فاعلةـ القاعدة الذهبّية ومبدأ ا 3

 652 .......... ثانيًا: املبادئ العاّمة يف العالقات األديانّية، نتائج يف فقه األقليات وتويّل السلطة

 652 ................. ـ مبدأ العلّو، تأثريات عىل العالقات بني األديان وقضّية األقلّيات 1

 655 ............................. ماذا عن املسلمني يف البلدان ذات الغالبّية غري املسلمة؟

 657 ........... ـ مبدأ السالم يف العالقات األديانّية، نحو تكوين رؤية خمتلفة لألقلّيات 2

 659 .............. لفة وثنائّية الوالء والرباء، وقضايا األقلّيات واآلخر الدينياألـ مبدأ  3

 661 ـ املواطنة والذمّية، الدور الفاعل يف حقوق األقلّيات ومنح السلطات واإلمكانات 4

 

 املحور الثاين

 الدينّية خُمَرجات األدّلة اْلاّصة واملتفّرقة يف النصوص

 665 ................................................................................ متهيد

 665 .................................. «اآلخر الديني»أّوالً: النّص القرآين والنهي عن بطانة 

 668 ................................. »اآلخر الديني«بطانة يف فقه وقفات مع اعتامد آية ال

د  674 .......................................... من آية البطانة إىل آية الوليجة، فهم موحَّ

 674 ..................... يان ومناقشاتثانيًا: النّص احلديثي وجتنّب االستعانة بغْي املسلم، ب

 680 .................... نصوص حديثيّة تساعد عىل مبدأ الرتخيص يف االستعانة بغْي املسلم

 686 ....................... وتويّل املناصبثالثًا: مفهوم الركون إىل الظاملني وعالقته باحلقوق 

 687 ........................................ يف اللغة العربّية »الركون«حتليل معنى كلمة 

 690 ............................. يف التداول القرآين يف سورة هود »الذين ظلموا«مفهوم 

 693 ............................... نتيجة البحث يف األدّلة اْلاّصة واملتفّرقة،وقفٌة مع اإلمجاع

 



  

 املحور الثالث

 ومستثنيات مفرَتَضة ، موارد«اآلخر الديني»قاعدة حقوق 

 695 ................................................................................ متهيد

 695 ............................................. ـ منصب قيادة اجليش والقوات املسّلحة 1

 697 ................................................لتْشيعيّةـ منصب اإلفتاء واملجالس ا 2

 698 .......................................... متايز القضّية بني اإلسالم واملسيحّية واليهودّية

 699 ............ تي واملقلهد؟هل ثّمة دليل عىل رشط حجيّة الفتوى باحتاد اهلوّية الدينّية بني املف

 699 .................................................. أ ـ مرجعّية اإلمجاع، مقاربة نقدّية

 700 ............................. ب ـ قصور البناءات العقالئّية، حماولة السيد السيستاين

 701 ....................... ج ـ ارتباط العلم بالفتوى باالعتقاد الديني بمقّدماهتا العقدّية

 702 ........................... د ـ اعتامد مرجعّية السرية املترّشعّية، مقاربة السيد اخلوئي

 705 ........................ ، حتليل نقدي»اآلخر الديني واملذهبي«هـ ـ نفي العدالة عن 

 706 .....................، نقد وتعليق»اآلخر الديني«و ـ فقدان الوثوق النفيس بمرجعّية 

 708 .......................................... ز ـ مرجعّية الروايات اخلاّصة، رّد وتفنيد

 709 ....................................... ـ منصب القضاء، واملشاركة يف االنتخابات.. 3

 721 ................................................... ب اإلمامة والرئاسة العاّمةـ منص 4

 723 ......................... دور حتّول مفهوم الدولة يف العرص احلديث يف فقه اآلخر الديني

 729 ................................................................................ متهيد

 730 ............... ـ مبادئ العالقات اإلنسانّية ودورها يف تكوين رؤية للعالقات األديانيّة 1

 732 ............................. ة الدستورّيةـ مبادئ العالقات األديانيّة وخطوطها العامّ  2

 734 ....................................... ـ تالقي النّص اإلسالمي واملسيحي يف النتائج 3



  

 735 ................................................ ـ اهلوّية املقاصدّية والدستورّية لبحثنا 4

 739 .............................................................. املصادر واملراجع العربيّة

 780 ............................................................ املصادر واملراجع الفارسية

 783 .......................................................... املصادر واملراجع اإلنجليزّية

 784 ................................................................ الدوريات والنْشيات

 789 ..................................................................... إلمجايلالفهرس ا

 791 ........................................................... فهرس املحتويات التفصييل
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