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افتتاحية
الع ــدد

بسم هللا الرحمـن الرحيم

ثمة قضايا يتوهم املرء منا أنها قد حسمت ،لكن الواقع يكشف عن
زيفها وعدم كفايتها؛ ولذلك ليس بدعا من األمر أن تطفو على سطح
أمور سبق إلى ّ
ّ
والرصين ٌ
املتبصر ّ
تداول النظر الفكري
ظن العديد من
ِ
ِ
ّ
املتسمين باختزال الفكر ْ
وتحجيره ،أنها مسائل واضحة
املستعجلين
ّ
بذاتها وأن ّ
النظر فيها قد اكتمل وطويت صحفها وجفت أقالمها،
والحال أن جل املفاهيم الرائجة والقضايا املطروحة واإلجابات املتاحة
إنما تمت  -كما قال العالمة الشيخ عبد هللا بن بيه  -خارج الضبط
العلمي .ولذلك تدعو مجلة السلم  -التي يصدرها منتدى تعزيزالسلم
ُّ َّ
النظار واملفكرين املسلمين إلى عدم الجمود
في املجتمعات املسلمة -
على املوجود ،وإلى تحمل مسؤولية املراجعة النقدية للمسبقات
ّ
التحري العلمي الحصيف واالفتحاص
واملطلقات التي ال تصدر عن
ِ
املنهجي الدقيق.
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إن كثيرا من املفاهيم والدعاوى امللتهبة لم تصدر عن التقييم
والتقدير العلميين ،بل جاءت نتيجة النفعاالت حماسية كانت لها
سياقاتها ومالبساتها اإليديولوجية من قبيل مفهوم ‘تطبيق الشريعة’
ودعوى ‘دولة الخالفة’ أو ‘إسالمية الدولة’ ونحوها من املفاهيم
والدعاوى .وملا كانت املجتمعات ال تطرح على نفسها إال األسئلة التي
يفرض الشرط التاريخي  -الذي هو كلي الزمان  -طرحها ،لزم الوعي
ّ
املضللة
بضرورة االنخراط املسؤول في تحرير املفاهيم من الفهوم
ِ
ّ
والدعاوى املغرضة التي تحركها خياالت واهمة تقفز على الواقع الذي
ّ
وتتعسف على التاريخ الذي ال تستوعبه.
ال تفقهه،
ّ
لقد حرصنا في ملف هذا العدد على فتح باب النظر والتناظر
في مسألة شائكة عالجها امللتقى الثالث لـ منتدى تعزيز السلم في
املجتمعات املسلمة الذي انعقد بأبوظبي بتاريخ  19 - 18ديسمبر
 ،2016أال وهي مسألة الدولة الوطنية في املجتمعات املسلمة .وقد
جاءت الكلمة التأطيرية التي أدرجناها في هذا العدد غنية ومستوفية
ملعالجة هذه القضية املزمنة التي تعد من فتائل الفتن امللتهبة في جسد
املجتمعات املسلمة.
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وفضال عن ذلك أدرجنا في ملف هذا العدد جملة من املقاالت التي
تضمنت معطيات نأمل أن يتوسع البحث فيها ،من خالل إسهامات
مقبلة لألقالم التي تراهن عليها مجلة السلم في األعداد الالحقة؛ إذ
إن هذا امللف يثير إشكاال لم يشبع بعد ضبطا علميا .ولذلك سيظل
مفتوحا على بساط البحث والتطوير.
ال حاجة بنا إلى التذكير بما أملعنا إليه في العدد السابق من أن
رسالة مجلة السلم ورؤيتها تكمنان في اجتراح سبيل الضبط العلمي
والتدقيق النظري في اإلشكاالت التي تعترض شروط إمكان تحقق
السلم في التصور قبل ّ
تحققه في الواقع؛ ألن الفهم الصحيح ي�ضيء
ّ
ال�سيء يعتمه؛ وكثير من الفو�ضى التي في
الوجود اإلنساني ،والفهم
الواقع سببها فو�ضى في الفكر .ولهذا ارتأينا أن ندرج ،في ّ
كل عدد جديد،
تحديدات للمفاهيم الخادمة لفكرة السلم من رحم التراث اإلسالمي
الفقهي والفكري مع التنبيه على املفاهيم امللتبسة املولدة ،بشحناتها
االحترابية ،للفتن واملحن .وقد اخترنا لهذا العدد مفهومي ‘الحلف’
و‘العهد’.
وأما البحوث والدراسات فقد توخت تسليط الضوء على فكرة
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السلم من خالل إبراز نموذج إرشادي للسلم مستق ٍرإ من فكر معاليه.
وإلى جانب ذلك ،تضمن املحور رؤية تحليلية فاحصة لقاعدة األمر
باملعروف والنهي على املنكر من منطلق يبين مداها وحدودها ّ
ويعين
نطاق ومنطق تحقيق مناطها.
وقد تخيرنا ملقابسة هذا العدد ترجمة البيان الشهير املعروف ببيان
راسل  -اينشتاين من أجل السالم والحد من التسلح إيمانا بضرورة
حفظ النوع البشري بالكف عن السباق املحموم نحو تملك وسائل
البطش والبأس.
ومواكبة منا ملا يجد في حقل البحث العلمي في موضوع السلم
تأصيال وتنظيرا سواء في دائرة الفقه والفكر اإلسالميين أو في دائرة
الفكر اإلنساني ،أدرجنا في هذا العدد قراءة في كتاب مفهوم السالم في
القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف.
ووصال بالعدد األول ،تابعنا تغطية أنشطة فكرية وأعمال ميدانية
لـ منتدى تعزيز السلم في املجتمعات املسلمة بما فيها أشغال امللتقى
الثالث بأبوظبي 2016؛ وإلى جانب ذلك ،ركزنا على آثار إعالن مراكش،
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وواكبنا بعض الجهود امليدانية التي يقوم بها رئيس منتدى تعزيز السلم
تحقيقا للغايات وتفعيال لألهداف التي تو�صي بها ملتقيات املنتدى
وتتشوف إليها.
وفي الختام ،يطيب لنا أن نذكر بمقولة الشيخ العالمة بن بيه
«شجرة السلم شجرة كبيرة وتحتاج إلى عناية خاصة ورعاية دائمة»،
لذلك تدعو مجلة السلم الباحثين واملهتمين إلى تكثيف الجهود ّ
لتعهد
هذه الشجرة.
أ .د .إبراهيم مشروح
رئيس تحريرمجلة السلم
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ملف العدد:

في شرعية
ومشروعية
الدولة الوطنية

الدولة الوطنية في املجتمعات املسلمة * 1
معالي الشيخ عبد هللا بن بيه
رئيس منتدى تعزيز السلم في املجتمعات املسلمة

بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العاملين ،حمدا يليق بجالل وجهه وعظيم سلطانه.
والصالة والسالم على سيد املرسلين ،وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
فيشاء هللا عز وجل أن يجمعنا في هذا امللتقى الثالث ،على أرض
زايد رحمه هللا ،أرض اإلمارات العربية املتحدة ،أرض الخير والنماء،
فنسأل هللا أن يبارك في األرض وأهلها ،وأن يوفقهم إلى الخير ،ويهيء
لهم من أسبابه ،وأن يعم األمن واألمان ،والسلم والسالم على بالد
اإلسالم ،وعلى اإلنسان في كل مكان.
أيها السادة العلماء ،أيها السادة املفكرون:
ملاذا نجتمع؟ وملاذا موضوعنا الدائم هو السلم؟
نجتمع لنؤكد أهمية السلم في هذه الحقبة ،التي تتميز بوضع عالمي
غير مسبوق يشهده العالم عموما ،والعالم اإلسالمي خصوصا ،والعربي
 - *1هذا البحث هو نص الكلمة التأطيرية للعالمة الشيخ عبد اهلل بن بيه ،بمناسبة الملتقى
الثالث لمنتدى تعزيز السلم يف المجتمعات المسلمة حول «الدولة الوطنية يف المجتمعات
المسلمة» ،الذي انعقد بـأبوظبي  19 - 18ديسمرب .2016
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بشكل أخص .فالوضع الذي كان
قائما في امللتقى األول والثاني،
لم ينفك يتفاقم ،بل اشتد أوار
غايتنا أن ننشر
النزاعات ،واستفحلت الخصومات،
السالم وثقافته ،والغاية
وصار القتل والقتال عملة وسلعة
تبرر الوسيلة في هذا
رائجة ،فال تسمع إال مذبحة هنا،
المقام
ومجزرة هناك ،وانفجارا في الشرق
وآخر في الغرب ،تذهب ضحيته
األرواح البريئة التي لم تجن جناية،
َ
ولم ترتكب إذاية .وتحقق معنى النبوءة «ال يدري القاتل فيم ق َ
تل ،وال
ُ
املقتول فيم قتل».
فال تزال الساحة تمور بالفتن ،وال تكاد تمر فترة دون أن يصدر
قانون أو يتخذ إجراء ضد املسلمين أشخاصا حقيقيين أو اعتباريين،
ودون أن نسمع بتصريحات تؤجج نيران العنصرية الدينية ،فحتى
الحمالت االنتخابية وجدت في العنصر املسلم مادة انتخابية تستميل
بالتحريض ضده أصوات الناخبين في البلدان الكبرى املمكنة في األرض،
وتروج إلشكالية الدين ومشكلة املسلمين.
لقد قرر منتداكم هذا أن يكون منبرا رفيعا ومنصة سامقة لتقديم
بيان يعيد مفاهيم الدولة إلى نصابها ،ويسمح لهذه املنطقة املنكوبة أن
تظفر من السالم والعافية بنصيبها.
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أيها السادة:
لقد نوهنا في كلمتنا التأطيرية مللتقانا الثاني في  2015بــ«أن القضايا
َ
ستوع ٍبة ،والقيم التي دافعنا عنها غير
التي شغلتنا ما زالت غير ُم
َّ
ُم َت َمث ٍلة ،والنصوص الشرعية التي سردناها غير ممتثلة .إن الهم هو أن
تنبت شجرة السلم ،والتي تحتاج وقتا لتقوم على سوقها ،وليس املهم
من يستثمر أو من يستظل ،ولكن املهم هو إنجاز املهمة التاريخية»،
وهي املهمة التي نحن بصدد إنجازها ،وإن شاء هللا سائرون إليها ،ألن
غايتنا أن ننشر السالم وثقافته ،والغاية تبرر الوسيلة في هذا املقام.
ولتوضيح الصورة ،وليكون ذلك في متناول الجميع ،استكتب
املنتدى مجموعة من الباحثين األذكياء ،وأعد أضابير كتب صغيرة
أفرد لكل موضوع كتابا ،وهي اآلن في طور التحكيم ،واألهم من ذلك أنه
ومنذ انعقاد املؤتمر األول لتعزيز السلم انتشرت مصطلحات ثقافة
السلم ومفرداتها ،وتأثث فضاء الفكر بمفاهيمه ،ونحن نعلن أننا ال
ندعي ملكية فكرة أو طرح ،فكل ما نفكر فيه ونطرحه ملك للجميع.
لقد عقدنا مؤتمرا لبعض املفردات الغائمة في األذهان ،كمفهوم
املواطنة بالنسبة للطوائف املختلفة دينا في البالد ذات األغلبية
املسلمة ،وشاركنا في عدد كبير من املحافل العربية والدولية ،وارتقينا
أعلى املنابر األممية ،حاملين للناس دعوة سالم ،نرجو أن تهوي لها
أفئدة من أولي بقية تؤمن بأولوية السلم ،وأن تعيها أذن واعية.
ما هو موضوع امللتقى؟
إننا نجتمع الستئناف ما بدأناه في ملتقياتنا السابقة من تشخيص
مجلة السلم  -العدد الثاني
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وتأصيل لعدد من املفاهيم نرى أن ما وقع فيها من خلل مدخل من
مداخل األزمة التي نعيشها اليوم؛ وفي الوقت نفسه تصحيحها من أهم
املخارج التي ننفذ من خالله إلى فضاء السلم الرحيب.
هذه املفاهيم يمكن القول إنها وجدت ونبتت ونمت خارج الضبط
العلمي ،فمنها ما هو قديم بالجنس جديد بالنوع ينطبق في وقت ووضع
تاريخي معين؛ لكنه مع غياب شروطه الزمانية واإلنسانية أصبح من
املتعين ضبطه من جديد ،كمفهوم الجهاد ومفهوم الدار.
لقد رأى مجلس األمناء بسبب األوضاع التي شهدتها املنطقة أن
يكون مؤتمر املنتدى الثالث في مواجهة مفهوم ال يقل خطورة عن
سابقيه من املفاهيم التي تعاملنا معها في ملتقياتنا السابقة ،والتي
احتجنا في ما سبق إلى مراجعتها وضبطها على ضوء املتغيرات الواقعة
في الزمان واملكان واإلنسان ،هذا املفهوم هو مفهوم الدولة والدولة
الوطنية الذي نعتبره من املفاهيم املفجرة التي يجب تفكيكها وإعادة
تركيبها ،كونه تذرع به البعض لتحقيق غايات يضفي عليها الشرعية
من خالل نصوص مجتزأة من سياقاتها ،ومن خالل إهمال فج ألدنى
قواعد منهج تنزيل األحكام واملفاهيم التي أصل لها علماء املسلمين عبر
األزمنة املتوالية.
وسيكون مدخلنا إلى موضوع هذه الكلمة التأطيرية من خالل توطئة
نتحدث فيها عن صناعة املفاهيم وأهميتها ،لندخل في صلب املوضوع
بالحديث عن مسألة الدولة وعالقة الدولة بالدين ،مع التطرق إلى
الرؤية الغربية لهذه العالقة ،ثم لنناقش قضية إسالمية الدولة،
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وقضية الخالفة والدولة الوطنية التي سنتناولها من خالل ثالث قضايا:
– األولى :تتعلق باإلحالة املتبادلة بين ما هو ديني وما هو دنيوي.
– الثانية :تتعلق بسؤال :هل الخالفة تعبدية أم مصلحية؟
– الثالثة :هي إطار شرعي للقضيتين األوليين ،ولزاوية النظر إلى
قضية الدولة الوطنية ،وهو ما يتعلق بمركزية املصلحة في تدبير الشأن
العام.
ما هي منهجيتنا؟
في محاولة دائبة لتصحيح ما لحق باملفاهيم من الخلل والتحريف
النا�شئ عن سوء فهم لألصول األولى أو جهل بالشروط الزمانية
ّ
واملكانية التي تعيد صياغة املفهوم؛ ألنها تمثل عنصرا ضروريا ملركب
املفهوم بناء على أن املفهوم دائما هو �شيء مركب وليس بسيطا؛
وإننا في ذلك نعتمد على أساسين هما :الشريعة نصوصا ومقاصد،
والواقع اإلنساني مصالح ومفاسد ،في مزاوجة بين العقل والنقل،
بأدوات أصولية صحيحة االنتماء للمنظومة التراثية ،ووسائل معاصرة
يقتضيها الواقع.
وبالنسبة لألدوات األصولية فإنها تعتمد النص الواضح ،والتأويل
الشارح ،والتعليل السالم من القوادح ،مستلهمة من املقاصد القائمة
على كليات كبرى مسلمة ،وعلى أخرى مستقرأة ،وعلى أقيسة جزئية
ُ
واعتبار الغائب بالشاهد العتيد.
فيها الحمل على النظير
لقد تحدثنا عن هذه املنهجية في كل ملتقياتنا ،لكننا جمعناها في
نظام واحد في كلمتنا التأصيلية لـ«مؤتمر مراكش لألقليات الدينية»
مجلة السلم  -العدد الثاني

29

الذي عقده املنتدى بشراكة مع وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
باململكة املغربية في يناير  ،2016وحددناها في إحدى عشرة نقطة:
 -1االنطالق من مسلمة أن نصوص الشريعة بمنزلة النص الواحد،
وأن كل املفاهيم الشرعية مرتبطة بمكونات هذا النص ،وذلك في
مواجهة منهج وثقافة االجتزاء.
 -2البحث في االحتماالت والحموالت اللغوية التي تيهئ النص واملفهوم
للتأويل والحمل.
 - 3الجمع بين النصوص وسياقات املفاهيم.
 - 4البحث في التجاذب بين الكلي والجزئي من النصوص واملفاهيم،
واملوازنة بينها لتفادي االجتزاء.
 - 5تبيـيء الخطاب التكليفي املؤسس للمفاهيم ضمن بيئة خطاب
الوضع ،باعتبار خطاب الوضع ناظما للعالقة بين خطاب التكليف
بأصنافه وبين الواقع بسالسته وإكراهاته.
 - 6مراجعة سياقات املفاهيم بتحيين عديد منها على مر التاريخ
لتالئم الزمان ضمن عملية تحقيق املناط.
 - 7رعي العالقة بين األوامر والنواهي ومنظومة املصالح واملفاسد
بالنظر إلى املعاني واملصالح ومراتبها.
 -8مراعاة كلي الزمان والعصر باعتبار أن الواقع شريك في بناء
األحكام وتقرير املفاهيم وصور تنزيلها.
 - 9النظر في الـمآالت والعواقب.
 - 10مالحظة موارد الخطاب طبقا للوظائف النبوية.
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 - 11استحضار البعد اإلنساني واالنتماء إلى الكون.
وهي نفسها املنهجية التي نلتزم بها في معالجة مفهوم الدولة.
لكن قبل ذلك اسمحوا لي أن أوطئ للموضوع بتوطئة حول صناعة
املفاهيم وأهميتها والحاجة الحاقة إليها ،ونحن ندرك أنه بدون تحرير
املفاهيم وضبطها ال يمكن إيجاد بيئة مالئمة لثقافة السلم ،وهذا ما
يعني أن التعامل معها أمر ملح وأولوية كبيرة.
وقد قاربنا في ملتقياتنا السابقة عددا من املفاهيم رأينا َّأنه في
تصحيحها وإعادة تشكيلها وترميمها وإعادة تموقعها يكمن حل جانب
ٌ
وتصحيح لكثير من األخالل التي وقعت ،وأن التطبيع
كبير من األزمة،
بين املفاهيم الشرعية واملفاهيم املستجدة قد ييهئ السبيل للسلم
االجتماعي ،فنحن نرى أنه بدل اإلشاحة عنها ينبغي التعامل معها من
خالل عملية مراجعة وإعادة صياغة انطالقا من األصول الشرعية
ومقاصد الشريعة ،وإن شئت قلت
مقت�ضى النظر الشرعي كما يقول
ابن خلدون ،ومقت�ضى العصر.
نحن ندرك أنه
توطئة حول صناعة املفاهيم:
بدون تحرير المفاهيم
منذ القرن السابع الهجري
وضبطها ال يمكن إيجاد
بدأ العقل املسلم يدخل في أزمة
بيئة مالئمة لثقافة
السلم
فقهية وفكرية ،نتيجة الجمود على
املنقوالت ،وأخذت هذه األزمة منحى
تصاعديا بشكل تدريجي ،صاحبته
مجلة السلم  -العدد الثاني
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أحداث جسام ،لعل أهمها سقوط األندلس في القرن التاسع ،ولم
تعد النظرة التجديدية لقضايا الزمان حاضرة في العقلية الفقهية
والفكرية ،واتسم الوضع بنوع من القصور في القدرة على إنتاج مفاهيم
جديدة تحيي في األمة ما اندرس منها وعفا رسمه ،واستمر مؤشر األزمة
في تصاعد تزامنت شدته مع الحركة االستعمارية وسقوط الدولة
العثمانية في بدايات القرن العشرين.
وفي هذه الفترة نشأت مفاهيم ملتبسة قامت بناء على خلفيات
علمية لم تحترم األصول الصحيحة للتراث ،ولم تستوعب التغير
الذي اعترى الزمان والواقع ،فوقعت في إشكال التقابل بين ثنائيات
في منهجية سطحية ،كإسالمية الدولة مقابل العلمانية ،والخالفة أو
اإلمامة في مقابل الدولة الوطنية ،فهذه مفاهيم ألقيت في الساحة
الفكرية ،وأصبحت تلقائية ومتغلبة ،وكأنها حقائق علمية أو مفاهيم
صحيحة دون تمحيص وتدقيق.
ولذلك أثار املنتدى العديد من املفاهيم ،وأشار إلى املضامين
الصائبة في بياناته طبقا للمعايير التي اعتمدها في التعامل ،كمفهوم
الجهاد ،ومفهوم املواطنة ،ومفهوم التكفير ،ومفهوم الطاعة ،ومفهوم
الوالء والبراء ،وكالعالقة بين خطاب الوضع وخطاب التكليف الذي
يمثل صياغة مطورة للشروط الزمانية واملكانية واإلنسانية لتطبيق
األحكام.
نحتاج اليوم إلى نظر كلي يالحظ الواقع املستجد لتركيب الدليل
مع تفاصيله وترتيب األحكام على مقتضياتهاَّ .إن ُ
ص ْنع األداة التي هي
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هنا القاعدة أو املفهوم أو الكلي ،هو أهم وسيلة إلنتاج فكر أو إصدار
حكم في قضايا الواقع وفروع الشرع والقانون وتفاريع الحياة وشعاب
شؤون املجتمعات .ولهذا فإن ُبؤرة التجديد َوم ْنب َت َأ ُر َ
وم ِته إنما تكون
ِ
ً
ً
ً
في ُ
ص ْنع هذه املفاهيم صياغة مستقلة مبتكرة ومخترعة ،أو مراجعة
املفاهيم املعتمدة في املجاالت املستهدفة وما يتولد عنه من األحكام
لتهذيبها وتشذيبها وعرضها من جديد على أصولها من جهة وعلى النتائج
من جهة أخرى ،مما قد يؤدي إلى تحويرها أو تغييرها أو تطويرها أو
تعديلها وتبديلها .ذلك أن جل القضايا التي يتعامل معها الفقيه هي من
نوع املجمالت.
حيث إن األجناس العامة واألنواع واألوصاف املعنوية عندما تكون
ً
محققة للمناط ُّ
ّ
الظن
غالب
ويصبح
نظمها،
ويصعب
فهمها،
يدق
ِ
أغلب مناطها ،ويعسر على املستنبط االستقاء من نباطها ،وذلك
كاملصلحة ،والحاجة ،واملشقة ،والغرر ،والجهالة ،والذريعة ،واملآل،
حد أعلى معتبرّ ،
فيكون األمر فيها بين ّ
ووسط
وحد أسفل عديم األثر،
ٍ
ِ
ِ
ٍ
َّ
تجاذب ،واآلراء فيه موضع تضار ٍب؛ فيختلف الفقهاء ،ويفتقر
محل
ٍ
لفظ أو عموم معنى أو تحديد
إلى الخبراء ،سواء تعلق األمر بمدلول ٍ
داللة ال َّ
حد لها من الشرع.
ٍ
ولصياغة هذه املفاهيم لتنزيل األحكام عليها في العصر الحاضر،
نحن بحاجة إلى ْ
دمج الواقع؛ كصنيع الفالسفة في مدلول املفهوم
الجديد ،وأستشهد بأحدهم ،وهو الفيلسوف الفرن�سي «جيل دولوز»
ُ
( )Gilles Deleuzeإذ يقول :إن الفلسفة إذا لم ت ْب َن على إشكاالت
مجلة السلم  -العدد الثاني
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ً
الواقع تكون مجردة ،مما يفقد
املفهوم الفلسفي أهميته.1
إن الواقع متغير ،والواقع
ولهذا فهو يرى أن على الفيلسوف
المتغير باحث بإلحاح عن
أن يبدع املفهوم ( )Conceptفيما
أجوبة عملية في قضايا
سماه «بخلق املفهوم» ،ولكن بناء
متنوعة تمس حياة األمة
في شتى المجاالت
على مشكلة من الواقع ،فعليه
والميادين
أن يبحث عن املشكلة ليبني عليها
ً
ّ
القبلي
املفهوم انطالقا من الوجود
ِ
للفكرة ،كما هي عند أفالطون.
فكيف نصوغ هذه املفاهيم؟ ذلك هو التحدي الذي تقت�ضي اإلجابة
عليه مراجعة املدلول اللغوي والشرعي ،وكذلك املقاصد والعلل املولدة
لألحكام ،والواقع والبيئة التي هي مجال التنزيل.
ّ
ّ ٌ
َّ
معرف ،واملبدأ معل ٌل ،فاألول َح ٌّد ،والثاني مقصد .قد
إن املفهوم ِ
يعتمد األول على الثاني ،وذلك يفسر التداخل وااللتباس .واملبدأ قد
ّ
ومعرفه هو املفهوم والحد.
يحتاج إلى تعريفِ ،
 - 1نومئ هنا إلى «المفهوم األساس» أو «المفهوم الماهية» ،أي ما يأيت جوابًا على سؤال
«ما هو؟» الذي هو عند دولوز تجريد عقلي يحاول ْ
أن يحدد جملة الصفات والنعوت
الثابتة التي نحملها على مجموعة من الموجودات بغرض إدراكها وتوحيدها يف هوية.
وخاصية هذا المفهوم المدرسي هو أنه صوري وكلي وآلي يطرح نفسه بشكل جاهز قبلي.
ونضرب صفحًا عن داللة أخرى للمفهوم عنده وهي التي تأيت جوابًا عن سؤال «الكيف»
و»الحيث» ،ألن المفهوم تجاور بين مكونات ،وليس توحيد ًا أو تجميعًا لمكونات.
وخاصية هذا المفهوم الثاين هي كونه حديثًا وجزئيًا وظرفيًا ،ألنه يتعلق بأشياء وكيفيات
مخصوصة .عادل حدجامي :فلسفة جيل دولوز ص ،147بتصرف يسير.
34

إن الواقع الذي نتعامل معه اليوم في العالم اإلسالمي واقع مضطرب
وحاضر فيه الطموح والقلق،
ومتجاذب بين ماض فيه املجد والضد،
ٍ
ُ
ومستقبل يلفه الغموض والتوجس وفيه بعض الرجاء واألمل ،فإنــه
ٍ
اَ ْ ۡ
َّ ۡ ِ هَّ اَّ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ ٰ ُ َ
ُ
﴿ل يَا ٔ
يَس مِن روح ٱللِ إِل ٱلقوم ٱلكفِرون﴾( ،يوسف.)87 :
وبهذا الصدد كانت قضايا وتصرفات الخلفاء الراشدين في الحدود
ً
الشرعية ،وجباية أموال الغنائم وغيرها من القضايا معللة ،وكان تأثير
ً
ً
الواقع فيها محسوسا ،وأثر رعاية املصالح ملموسا مما يبرهن على َّأن
الواقع شريك في استنباط الحكم ،فرأينا كيف تصرف ّ
الص ِّديق في شأن
ِ
مانعي الزكاة ،والفاروق في أرا�ضي الخراج ،وفي مسألة الجزية لتكون
زكاة .وذو النورين في إتمام الرباعية في الحج ،وفي زكاة األموال الباطنة.
ً
وأبو الحسن في التعامل مع الخوارج والتحكيم ،ر�ضي هللا عنهم جميعا
وأرضاهم وعنا معهم بفضله ورحمته الواسعة.
ّ
كل ذلك ُي ّ
كلي أعلى يتعامل مع مختلف الدالئل ،ومع
مهد لبناء ٍ
ِ
تفاصيل املسائل؛ ألن شراكة الواقع ال تعني اإلفالت من قيود الدليل
وبيل.
واالسترسال مع واقع ٍ
إن الواقع متغير ،والواقع املتغير باحث بإلحاح عن أجوبة عملية
في قضايا متنوعة تمس حياة األمة في شتى املجاالت وامليادين في وقت
واحد وفي كل مكان .والذي يهمنا هو التأصيل للقضايا الفقهية -التي
تمثل للمسلمين املنظومة التعبدية والقانونية التي تحكم النسق
السلوكي واملعياري في حياة الفرد والجماعة -،والتي يجب ْأن تواكب
مسيرة الحياة التي تشهد تغيرات هائلة وتطورات مذهلة من الذرة إلى
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املجرة ،في شتى املجاالت ومختلف املظاهر والتجليات ،من أخمص قدم
َ
فرق رأسها ،في القضايا السياسية واالجتماعية واالقتصادية
األمة إلى م ِ
واملالية ،والكشوف العلمية ،والعالقات الدولية ،والتمازج بين األمم،
والتزاوج بين الثقافات إلى حد التأثير في محيط العبادات ،والتطاول إلى
فضاء املعتقدات.
وقد أصبحت األنظمة الدولية واملواثيق العاملية ونظم املبادالت
واملعامالت ً
جزء من النظم املحلية ،وتسربت إلى الدساتير التي تعتبر
الوثائق املؤسسة ،فيما أطلق عليه اسم العوملة والعاملية ،كل ذلك
يدعو إلى التجديد في األصول لتصحيح الفروع حتى تكون سليمة؛ ألنها
مبنية على أصول صحيحة« ،فال مطمع في اإلحاطة بالفرع وتقريره
واالطالع على حقيقته إال بعد تمهيد األصل وإتقانه؛ إذ مثار التخبط
في الفروع ينتج عن التخبط في األصول» .كما يقول أبو حامد الغزالي.1
مسألة الدولة:
إن الدولة تعتبر تلبية لتطور وتعامل اإلنسان مع ذاته ،وحاجته إلى
العائلة وإلى املجتمع؛ فا ِمللكية ملسخرات الكون التي كانت مشاعة عندما
تتعلق بالصيد وقطف الثمار بحيث تصبح ملكية خاصة… وحاجته
للتعاون ،ولفض النزاع عند التخاصم ،ولجهة تحمي الضعيف وتدرأ
الحروب والخصومات إذا لم توجد يكون الوضع كما قال الشاعر:
َ َ َ َْ ً ُ ْ َ
َّ
َب ْي َنه ـ ـ ُـ ْم َي ْقت ـ ـ ـ ـ ُـ ُل َ
الع ِز ُيزالذ ِليال
فت َساق ْوا كأ َسا أ ِم َّرت َعل ْي ِه ْم
والحاجة إلى قضاء ،وإلى نظام تشريع عادل يرجع إلى العادة ،أو إلى
 - 1المنخول ص ، 3تحقيق د .محمد هيتو ،دار الفكر.
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حكمة الحكماء ،أو وحي األنبياء .ولعل لوحة املشرعين العظام العشرة
التي كانت معلقة على املحكمة العليا األمريكية ،ومن بينهم أنبياء
كمو�سى عليه السالم ،ونبينا محمد الخاتم صلى هللا عليه وسلم تدل
على أهمية التشريع في حياة البشرية.

والدولة يف األصل اللغوي تحيل على معنى النوبة ومعنى
التداول الذي يشير إلى النصر أو الهزيمة .ولهذا فأكثر ما
تذكر مضافة إلى معنى غيرها ،كدولة بني العباس ،ويف معنى
َ ۡ َ أۡ َ َّ ُ ُ َ ُ َ َ نۡ
َ
َّ
التداول قوله تعالى﴿ :وت ِلك ٱليام نداوِلها بي ٱنل ِ
اس﴾،
يَ ۡ اَ َ ُ َ ُ َ َ نۡ َ أۡ َ ۡ
ُ
ۡ
َ
وقوله ﴿ :ك ل يكون دولَۢة بي ٱلغن ِيآءِ مِنك ۚم﴾.

قال الشاعر فروة بن مسيك املرادي:
َ ُّ ُ ُ ُ ُ ً َ ً
َك َذ َ
اك َّ
الد ْه ُر َد ْو َل ُت ُه ِس َج ٌ
تك ـ ـ ــرص ـ ـ ــروفه ِحينا ف ِحينا
ال
والدولة في املفهوم الغربي مأخوذة من كلمة ( ،)Stateبدون أن
نتوقف عند ميكيافيلي الذي كان من أوائل من أصل ونظر للدولة،
واستعمل مرادف هذه الكلمة باإليطالية حين كان ينظر لألمير اإليطالي
«لورنزو العظيم بن دبياروديميسيس» في القرن الخامس عشر.
والدولة في التصور الغربي تشير إلى مفهومين:
 مفهوم سيا�سي قانوني :وأصلها أنها تعني حالة معينة ،واستقراملفهوم على أنها «مجموعة بشرية تقيم على أرض محددة تخضع
لسلطة واحدة ،يمكن أن تعتبر شخصية معنوية ،قد تكون إمبراطورية،
ً
أمة ،بلدا ،قوة ،جمهورية ،مملكة» .ويمكن أن تعرف بأنها :السلطة
السيادية السياسية التي تتمتع بالشخصية القانونية وتخضع لها
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مجموعة بشرية .وهذا املعنى الثابت في قاموس األكاديمية الفرنسية
(1694م) .وهكذا تدعى الدولة بصفتها حكومة شعب يعيش تحت
سلطة أمير أو جمهورية كما تستعمل لنفس البلد الذي يعيش تحت
نفس السلطة.
ّ
ويمكن أن نلحظ من املعنى اللغوي للدولة أنها مفهوم مرن
ومتطور،
وأنها غير ثابتة على حالة أو شكل واحد ،فهذا املفهوم القانوني
والسيا�سي متطور بحسب إدة اإلنسان وحاجاته ،فتكون الدولة حسب
إرادة املجموع بسيطة أو فيدرالية ،أو كونفدرالية ،فاإلسالم ال يهتم
بالشكليات وإنما باملضامين املوصلة للمصلحة.
– مفهوم قانوني دولي انطالقا من «معاهدة مونتفيديو» بأروغواي
في أمريكا الالتينية سنة  1933م حددت أربع خصائص يجب توفرها :
 - 1وجود أرض محدودة ومعينة.
 - 2وجود شعب يقيم على هذه األرض بشكل دائم.
 - 3وجود شكل من الحكم في حده األدنى.
 - 4القدرة على إقامة عالقات مع الدول األخرى.
مسألة عالقة الدين بالدولة:
عالقة الدين بالدولة في الغرب ،أو عالقة الديني بالدنيوي ،مرت
بأطوار عديدة ،واتخذت مسارات متعددة ،ترجع إلى خصومة وحروب،
مردها إلى شيئين:
أولهما :الحرب في داخل املذهب الواحد ،التي يكون الهدف منها إزالة
أو تقليص سلطة الكنيسة لتتخلى عن السلطة الدنيوية ،أو تتخلى
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عن بعض اإلدارات والتصرفات
الدينية ،وغالبا ما تكون بين امللوك
عالقة الدين بالدولة
والكنيسة.
في الغرب ،أو عالقة
والثاني :بين مذهبين من الدين
الديني بالدنيوي،
املسيحي ،كما وقع بين البروتستانت
مرت بأطوار عديدة،
واتخذت مسارات متعددة،
والكاثوليك خالل قرون طويلة،
ترجع إلى خصومة وحروب
وهذه الحروب أدت في النهاية إلى
نوع من املصالحة ،إذا صح التعبير،
لتنازل الكنيسة عن السيادة التي
كانت لها في الشأن الدنيوي ،ولتعلن بعض الدول عدم ارتباطها رسميا
بالدين.
إال أن الكثير من الدول ظلت مرتبطة بالدين بشكل أو بآخر ،ومنها
دول تنص في دساتيرها على كنيستها الرسمية كالدانمارك وإيسلندا
والنرويج ،وكانت السويد أيضا حتى عام  2000م تمتلك كنيسة رسمية
هي كنيسة السويد اللوثرية اإلنجليكانية .وهناك بريطانيا التي فيها
امللكة هي حامية اإليمان والعقيدة ،وفي مجلس البرملان واللوردات
البريطاني هناك أكثر من عشرين مقعدا يجلس فيه أساقفة ،منهم
أسقف كانتربري .وكذلك في أمريكا الالتينية كثير من الدول تعلن أن
دينها الرسمي هو املسيحية ،وأكبر الكانتونات السويسرية لها كنسية
رسمية تنفق عليها الدولة من أموال دافعي الضرائب .كما توجد أيضا
دول بوذية نصت قوانينها على أن دينها الرسمي هو البوذية ،وال توجد
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إال دولة واحدة في العالم املسيحي ثيوقراطية هي دولة الفاتيكان؛ ألن
البابا فيها يعتبر خليفة لبطرس ونائبا عن املسيح وهو معصوم.
إذن ،املسار املسيحي يختلف عن املسار اإلسالمي ،فالخصومة
فيه كانت بين رجال الدين وبين الحكام أو الشعوب ،أو بين املذاهب
الكنسية .وال يزال للدين واألخالق في القوانين العلمانية حضور قوي،
فنحن نعرف أن قضية اإلجهاض وقضية املثليين في أمريكا مثال الخالف
فيها خالف يرجع إلى الدين وإلى الفلسفة وإلى األخالق بين الجمهوريين
والديمقراطيين.
يقول القانوني الفرن�سي جاك برادلي ( )Jack Bradleyفي كتابه
«القانون الجنائي :مدخل عام» ،وهو يعترف فيه بصعوبة تعريف
ً
ًّ
ًّ
وخلقيا« :فتجريم الفعل ينتج عن قناعة
اجتماعيا
تعريفا
الجريمة
املشرع بأن الفعل ال يغتفر لدى الرأي العام ،فيجب أن تناط به
عقوبة أقوى» .ثم يقول« :إن حق املجتمع أن يعاقب من يعكر صفوه،
ولم ينكر هذا إال قلة من املؤلفين ،وإن غالبية الفالسفة يعترف بحق
املجتمع في إيقاع العقوبة» .ثم يقول وهو يتحدث عن األخالق« :إن
العالقة حميمة بين القاعدة الخلقية والقاعدة القانونية ،وتاريخ
القانون الجنائي يبرز ً
غالبا أن السلوك الذي يصدم األخالق الفاضلة
للفرد أو الجماعة ،هو الذي يعاقب كاالعتداء على الدين أو الحياة أو
التملك».
ويقول رجل القانون الفرن�سي تون كاريسون« :إن القانون واألخالق
يمكن أن يقارنا بدائرتين تتقاطعان ،لهما في الوقت نفسه فضاء مشترك
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ومساحات خاصة بكل منهما».
ويقول ديكوك في كتابه القانون الجنائي« :وفيما يخص النيل
املباشر من النظام االجتماعي كما هو معروف عندنا :كاالعتداء على
الدين والشأن العام ،فإن رد الفعل مرتبط بكل مجتمع بشري قبلي أو
دولة» .ويقول« :إن القانون الجنائي هو التعبير عن استنكار املجتمع
للعمل الذي قام أو يقوم به ،والذي يبرز في إنزال العقوبة».
فال يزال للدين حضور نف�سي أيضا ،وشعور عميق لدى كثير من
الفئات والطوائف في الغرب ،أما في الشرق فإننا نعرف أن الديانات
الشرقية كالبوذية والهندوسية ال تزال مؤثرة تأثيرا شديدا.
مسألة إسالمية الدولة:
هذا مفهوم من املفهومات التي نشأت ونبتت في القرن العشرين،
ولكنها غامضة وملتبسة ،فمفهوم إسالمية الدولة مفهوم واسع
ومشكك ،على اعتبار املعنى الذي تكون به الدولة إسالمية؟ علما أن
اإلسالم أو اإليمان هو صفة لألفراد واألشخاص املكلفين ألنه العقيدة
والعمل .فما معنى أن يوصف به الشخص االعتباري؟ هل يكفي لتكون
إسالمية أن تكون غالبية السكان من املسلمين؟ وهل يستبطن هذا
املفهوم مسألة الدار املعروفة املتعلقة بدار الكفر ودار اإلسالم؟ وهل
يتعلق األمر بالنظم والقوانين؟ لعل ذلك هو املفهوم السائد.
ال يمكن أن نعتبر إسالمية الدولة تعني عدم وجود املخالفة ،ألن
اإلسالم بالنسبة للفرد يتحقق بالشهادة كما يقول القا�ضي عياض
وغيره ،فال يسقط إال بمتحقق ،وهذا الذي تدل عليه األحاديث ،ومنها
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قول النبي ﷺ« :من صلى صالتنا
واستقبل قبلتنا ،وأكل ذبيحتنا
فذلك املسلم ،الذي له ذمة هللا
اإلسالم يحتوي على
وذمة رسوله ،فال تخفروا هللا في
أكثر من نظام ،وأن نظام
المواطنة المتساوية هو
ذمته».
أحد هذه األنظمة
اإلشكال اآلن في مفهوم اإلسالمية
والالإسالمية ،والذي أصبح مرتبطا
في أذهان الكثيرين بأنه تابع للقانون،
أو لبعض القوانين ،وليس تابعا
للسكان وال الحكام ،هذا املفهوم يحتاج إلى إعادة صياغة على ضوء
حقيقة ما هو اإلسالم؟ وما معنى أن توصف به دولة أو دار أو منطقة.
فالدار اختلف فيها العلماء بين من أحال إلى أحكام الكفر واإلسالم،
ومن أحال إلى األمن والخوف كالحنفية ومنهم الكاساني .وعند الشافعية
كاملاوردي والنووي وجود بيت يمارس شعائره في بلد يصيرها دار إسالم،
كما يجيز املاوردي أن يكون في الحكومة وزير غير مسلم ،وهو ما يعرف
بوزير التنفيذ ،فهو من الرعايا غير املسلمين الذين يسمون أهل الذمة
والذين حققنا مفهوم مواطنتهم في مؤتمر إعالن مراكش لألقليات
الدينية في العالم اإلسالمي ،1بناء على صحيفة املدينة املنورة التي
كانت تمنح حق املواطنة للمسلم وغير املسلم ،وبناء على عقد اجتماعي
 -1نظمه منتدى تعزيز السلم بشراكة مع وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالمملكة
المغربية يف  27 - 25يناير  2016بمدينة مراكش.
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فيه الحقوق والواجبات متبادلة ،وقد أبرزنا في هذا املؤتمر أن اإلسالم
يحتوي على أكثر من نظام ،وأن نظام املواطنة املتساوية هو أحد هذه
األنظمة  -دون أن يكون ذلك معارضا لنظام الجزية ونظام املوادعة في
سياقه الزماني واملكاني  -وسنخصص إلعالن مراكش جلسة خاصة
ضمن جلسات هذا امللتقى.
وإذا فرضنا أن الدساتير والقوانين تثبت صفة الدول ،فما هو
املقدار الذي يجب ْأن تشتمل عليه الوثيقة لتكون الدولة إسالمية؟
ٌ
اندماج ٌ
كامل بين الدين والدولة،
في عهد النبي عليه السالم كان هناك
ٌ
َّ
َ
َ
عتم ُد على النصوص الدينية ،وتمارسه سلطة
بمعنى أن نظام الدولة ي ِ
ٌ
وحي معصومة ممثلة في النبي عليه الصالة والسالم.
لكن بعد العصر النبوي ،انتقلت السلطة إلى الخلفاء الراشدين
الذين كانوا من العلماء فمارسوا السلطة بدون أن يدعى لهم العصمة،
ومن غير تفويض إلهي ،فلم يحكموا باسم اإلله وال نيابة عنه ،ولكنهم
سعوا ليكونوا أقرب ما يمكن لروح التعليمات اإللهية ،لتنفصل بعد
ذلك العالقة بين األمير والفقيه ،لكن هذا األخير لم يغب عن الدولة
ُ
التشريع
وأجهزتها ملا باشر القضاء والفتوى .وفي العصر الحديث بقي
ً
في العديد من البالد اإلسالمية مستمدا من روح الشريعة ونصوصها،
َ
مع اختالف مرجعيات ومشارب من يمارسون السلطة.
ونحن هنا نرى أن كل الدول املسلمة والتي أغلب سكانها مسلمون،
هي دول مسلمة أو إسالمية ،ولسنا في مقام تبرير مخالفة القوانين
للشرع ،ولسنا في وارد الحكم عليها ،ألن األمر يتعلق بشروط تنزيل
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النصوص واألسباب واملوانع ،وتلك أمور تخرج عن نطاق البحث ألنها
تتعلق بقضية اإلمكان واملكان واإلنسان .وسواء في ذلك إن كانت نصت
على ذلك في دساتيرها أم لم تنص ،لكن لم تنص على العكس ،وإذا
كان الحكم ممكنا على قانون ما باملواءمة أو املخالفة للشرع ،فإن
ُّ
حكم املتعاطي مع هذا القانون يفتقر إلى منظومة أخرى تنتظم توفر
الشروط وانتفاء املوانع وقيام األسباب والعالقة بين الرخص والعزائم
التي تندرج تحت خطاب الوضع.
واألصل أن الشهادة كافية لتحقق اإلسالم بالنسبة للمكلف ،ويبقى
بعد ذلك ما يتعلق بدائرة العمل لخصوصيتها عن دائرة االعتقاد ،وقد
لأْ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ َّ َ ً َ َ َ ُ َ ُ ٌ َ ُ
«ه ْل ك ْن ُت ْم َت ْد ُعو َن
روى ا عمش ،عن أ ِبي سفيان أن ج ِابرا سأله رجل:
َ َ ً ْ َ ْ ْ ْ َ ُ ْ ً َ َ َ َ َ هَّ
الل! َف َفز َع ِل َذ ِل َكَ .ق َ
الَ :ه ْل
أحدا ِمن أه ِل ال ِقبل ِة مش ِركا؟ قال :معاذ ِ
ِ
ُ ْ ُ ْ َ ْ ُ َ َ َ ً ْ ُ ْ َ ً َ َ لاَ
كنتم تدعون أحدا ِمنكم كا ِفرا؟ ق
ال.1» :
إن الخروج من اإلسالم يتعلق بكل فرد ،وليس حكما ينسحب على
الناس دون تحققه في األفراد ،وتحققه في األفراد مرتبط بالقاعدة
املعروفة« :إنكار املعلوم من الدين بالضرورة» .يقول الحافظ أبو عمر
بن عبد البر« :أجمع العلماء على أن الجور في الحكم من الكبائر ملن
تعمد ذلك عاملا به ،رويت في ذلك آثار شديدة عن السلف ،وقال هللا عز
ۡ َ
َ
َ َ َّ ۡ حَ ۡ ُ َ ٓ َ َ َ هَّ ُ َ ُ ْ َ ٰٓ َ
ك ُه ُم ٱلك ٰ ِف ُرون﴾،
وجل﴿ :ومن لم يكم بِما أنزل ٱلل فأولئ ِ
َّ
َۡ ُ َ
َ
و﴿ٱلظٰل ُِمون﴾ ،و﴿ٱلفٰسِقون﴾ ،نزلت في أهل الكتاب ،قال حذيفة
وابن عباس :وهي عامة فينا .قالوا :ليس بكفر ينقل عن امللة إذا فعل
 - 1رواه أبو يعلى يف مسنده عن جابر بن عبد اهلل بإسناد رجاله رجال الصحيح ،والطربي.
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ذلك رجل من أهل هذه األمة حتى يكفر باهلل ومالئكته وكتبه ورسله
واليوم اآلخر .روي هذا املعنى عن جماعة من العلماء بتأويل القرآن،
ََ َۡ
َ
﴿وأ َّما ٱلقٰس ُِطون
منهم ابن عباس وطاووس وعطاء .وقال هللا عز وجل:
فَ اَكنُوا ْ جِ َ
ل َه َّن َم َح َط ٗبا﴾ ،والقاسط الظالم الجائر».1
مسألة الخالفة والدولة الوطنية:
كلمتنا هنا ال تناقش األلفاظ واأللقاب من خليفة أو إمام أو ولي أمر
أو أمير ،باعتبار هذه األلفاظ ،وإن كانت وردت في السنة ،فإنها وردت
في سياق مدلوالتها اللغوية ال التعبدية .لكن الذي يهمنا هو مغزى ذلك
كله ،وما يدور حوله ،واملقصود األعلى منه أي :انتظام شأن الناس
واملحافظة على مصالحهم .وإن ذلك ال يمكن وال ينبغي أن يختلف فيه،
وإنما يكون بسلطة حاكمة تتصرف في شؤون الناس باألمر والنهي،
وهذه ضرورة طبيعية لكل مجتمع من قرية صغيرة إلى مجتمع كبير.
وكل ما يتعلق بشكل تلك السلطة وصالحياتها ،مم تتركب؟ وهل تورث
أم تنتخب؟ يمكن أن نؤكد أنه ال يوجد إلزام ال يتزحزح بشكل معين إال
بقدر ما يحقق من املصلحة أو ما يدرأ من املفسدة ،ويتالءم مع أعراف
وأحوال الناس ،ويوفر السالم ويحفظ النظام ،ويكون أقرب إلى روح
الشرع في األحكام.
إن الشريعة اهتمت بنصب الحكام ،وهو أمر ال مرية فيه ،ولكنها
أحالت أهل العقول إلى النظر إلى املصالح ،ألن املصالح بالتأكيد مدركة
بالعقل البشري ،وما الكليات الخمس (الدين  -النفس -العقل  -العرض
 - 1التمهيد لما يف الموطأ من المعاين واألسانيد.75 - 74/ 5 ،
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 املال) التي تجب املحافظة عليها ،واملقاصد الثالثة (الضروريات-الحاجيات – التحسينيات) الناظمة لشؤون الحياة والعالقة في
املجتمع إال تأكيد على هذه النظرة الكلية.
في عشرينيات القرن املا�ضي سقطت الخالفة العثمانية ،وقبل هذا
الزمن كان الغرب يسير جيوشه الستعمار كثير من البالد اإلسالمية
التي أصبح همها الهام وشغلها الشاغل الخروج من دائرة االستعمار
لتكوين دول وطنية ،وهو ما تم بوسائل مختلفة وفي ظروف متباينة،
وفي أشكال حكم متنوعة بين ما هو ملكي وبين ما هو أميري وجمهوري
ورئا�سي ،وذلك بناء على إرث تاريخي وتفاعالت مجتمعية ثقافية
سياسية وجغرافية ،مما أوجد تفاوتا في الشكل الثقافي والتشريعي
طبقا للشروط الزمانية واملكانية ذات العالقة لكل جزء ،مع وجود
جوامع ومشتركات كاملشترك الديني واللغوي بالنسبة للمنطقة العربية.
إال أن التفاوت املجتمعي والجغرافي والسيا�سي جعل كل جزء يطور
نفسه على طريقته وطبقا لحكمته وموروثه وموقعه وعالقته باملحيط
القريب والبعيد ،مع وجود عقبات من النوع املعتاد في التنمية والتعامل
مع إكراهات العالقات للجار القريب والجار الجنب.
بيد أن الذاكرة املحبطة بسبب ظروف كثيرة من االستعمار،
والتخلف االقتصادي ،وانتشار الفقر ،وضعف املناهج التعليمية،
أنشأت ناشئة وأنبتت نابتة ساور َ
بعضها الشك في مشروعية الدولة
الوطنية املسلمة ،وجاهر البعض اآلخر بال شرعيتها ،مع ما يستتبع
ذلك من تجريح يصل إلى إهدار حرمة األوطان ،وعصمة نفس اإلنسان،
46

وهدم البنيان وشغل األمة عن كل
أمر ذي شان.
ونادت هذه الفئة باستعادة
إن الشريعة
الخالفة كصورة وحيدة لنظام
اهتمت بنصب الحكام،
الحكم في اإلسالم باعتبار أن
وهو أمر ال مرية فيه،
ولكنها أحالت أهل العقول
النصوص نصت على مسماها،
إلى النظر إلى المصالح
واستنجدت بالتاريخ مستدعية
نماذج تاريخية مجيدة لتعطيها
تفسيرا مجانبا للصواب ،ولتنزلها
في بيئة بعيدة كل البعد عن بيئة النماذج التاريخية نفسها ،وتذرعت
بمفاهيم كدولة الخالفة ،ودولة اإلسالم والجهاد ،مع ما يستتبع ذلك
من عنف تطور إلى حرب مفتوحة ضد الجميع وعلى حساب الجميع.
إن فكرة الخالفة التي تتمسك بها هذه الفئة ،والدولة اإلمبراطورية
التي تسعى إلى استرجاعها ،والتي تتذرع بها لتبرير أفعالها الشنيعة
تستبطن مضمونين أو معنيين:
– األول :أنها تحتكر الشرعية ،بمعنى أن كل األمة عليها أن تنضوي
تحت لوائها.
– الثاني :وجوب وحدة اإلمام وقتال من لم يخضع لسلطانه.
وهو ما يعني تشريع استحالل اإلنسان واألوطان استنادا على
الدين ،وبناء على أن الديني حاكم على الدنيوي جملة وتفصيال خاصة
فيما يتعلق بنظام الحكم وصورته ،وهذا ما يحيل على سؤالين في غاية
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األهمية:
– هل هناك قطيعة بين الديني والدنيوي في اختيار نظام تدبير
الشأن العام؟
– هل الخالفة أمر تعبدي أم مصلحي؟
جوابا على السؤال األول نقول :إن كثيرا من الباحثين تربكهم
العالقة بين الديني وبين الدنيوي في الدين اإلسالمي ،وذلك نتيجة
طبيعية لضعف تخصص الباحث في أصول الفقه ومرامي الدالالت،
ومقاصد الشريعة وأدوات التنزيل في السياقات الزمانية واإلنسانية،
فيقتصرون على ظواهر من النصوص دون مقاصد ،وعلى فروع بدون
قواعد ،فيدخلون في خصومة مع كل واقع يتجدد ،فيكون حالهم كالتي
يشير إليها القرافي في الفروق :في «الفرق الثامن والعشرين بين قاعدة
العرف القولي يق�ضى به على األلفاظ ويخصصها وبين قاعدة العرف
الفعلي ال يق�ضى به على األلفاظ وال يخصصها« ،وعلى هذا القانون
ُ
تراعى الفتاوى على طول األيام ،فمهما تجدد في العرف اعتبره ،ومهما
سقط أسقطه ،وال تجمد على املسطور في الكتب طول عمرك ،بل إذا
جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك ال تجره على عرف بلدك،
واسأله عن عرف بلده وأجره عليه وأفته به دون بلدك واملقرر في
ً
كتبك ،فهذا هو الحق الواضح ،والجمود على املنقوالت أبدا ضالل في
الدين ،وجهل بمقاصد علماء املسلمين والسلف املاضين».1
إن هذه اإلحالة املتبادلة بين الديني والدنيوي تورث إخالة عند غير
 - 1القرايف ،الفروق.177 - 176/ 1 ،
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البصير أنه ديني بحت أو دنيوي ،هي التي توقع في كثير من سوء الفهم
للنصوص ،وفي التعسف على الواقع ،وتفويت مصالح الخلق.
ولقد أدرك الرعيل األول أن ال تعارض بين الديني والدنيوي ،وبين
العقل والنقل ،وبين املصالح اإلنسانية والقيم الدينية ،فانطلقوا
يعمرون الدنيا ويقدمون لآلخرة ،وهذا نجده واضحا بينا في كثير من
املواقف ،فإنهم كانوا إذا عرضت لهم نازلة وجاءهم من النبي ﷺ فيها
أمر سألوه :أهو الوحي أم الرأي؟ فإنهم كانوا وقافين عند الوحي ال
يتعدونه ،فإن كان الجواب منه عليه السالم أنه من باب الرأي مضوا
إلى ما رأوه مصلحة ،ولم يعدوه من حكم هللا .وكان من وصية النبي عليه
السالم لقادته« :وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم
هللا فال تنزلهم على حكم هللا ،ولكن أنزلهم على حكمك ،فإنك ال تدري
أتصيب حكم هللا فيهم أم ال».1
ويكتب كاتب لعمر بن الخطاب ر�ضي هللا عنه :هذا ما رأى هللا ورأى
عمر .فقال :بئس ما قلت .قل :هذا ما رأى عمر ،فإن يكن صوابا فمن
هللا ،وإن يكن خطأ فمن عمر.2
ّ
وملا حكمت الحرورية قال علي ر�ضي هللا عنه :ما يقولون؟ قيل:
يقولون :ال حكم إال هلل .قال :الحكم هلل ،وفي األرض حكام .ولكنهم
يقولون :ال إمارة ،وال بد للناس من إمارة يعمل فيها املؤمن ،ويستمتع
 - 1رواه مسلم يف صحيحه ،كتاب الجهاد والسير ،باب تأمير اإلمام األمراء ووصيته إياهم
بآداب لغزو ،الحديث رقم.1731 :
 - 2رواه البيهقي يف «السنن الكبير» .116 /10
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فيها الفاجر والكافر ،ويبلغ هللا فيها
األجل.1
وروي عن علي ر�ضي هللا عنه
الدين ترك مساحة
قوله :وهذا القرآن إنما هو خط
واسعة للعقل فيما
مسطور بين دفتين ال ينطق إنما
يتعلق بتدبير شؤون
يتكلم به الرجال.2
الناس ومصالحهم
وفوق ما نقل عن السلف ،ينطق
القرآن بما يلزم من إجراءات تتبع في
حال الخصام واملخالفة ،فيقول
َ
حَ ۡ ُ
سبحانه في املحرم املتعدي على الصيد﴿ :يك ُم بِهِۦ ذ َوا َع ۡد ٖل
َ ۡ ُ ْ
َ
َۡ
ُ
ٱب َعثوا َحك ٗما ّم ِۡن أهلِهِۦ
ّمِنك ۡم﴾ ،وفي خصومة الزوجين﴿ :ف
َ َ َٗ ّ ۡ َۡ َٓ
وحكما مِن أهل ِها﴾.
فكل هذه النصوص التي سقناها  -وأمثالها كثير -تؤكد حضور هذا
الوعي بأن الدين ترك مساحة واسعة للعقل فيما يتعلق بتدبير شؤون
الناس ومصالحهم .وبناء عليه يتفرع فرع آخر يرتبط بوحدة النظام
السيا�سي لألمة ومجالدة الناس عليه ،وإرغامهم على الدخول تحت
كيان واحد اسمه دولة الخالفة ،فهل وحدة اإلمام متعينة؟ وهل وحدة
دولة اإلسالم واجبة؟ وهل قتال الناس على ذلك تعبدي؟ وهذا هو
السؤال الثاني الذي أشرنا إليه آنفا.
 - 1رواه ابن أبي شيبة يف مصنفه ج  /10ص  149حديث رقم.18654 :
 - 2تاريخ الطربي.110/ 3 ،
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إن التساؤل حول الخالفة ووجوب وحدة الدولة ووحدة اإلمام،
يقود إلى استحضار البعد العقدي عند هذه الفئة املستمسكة بهذا
املفهوم ،واعتمادها على مبررات عقدية ال تستقيم في ميزان النقد،
وميزان املصالح واملفاسد ،ويمكن أن نستدل على ذلك بمجموعة من
األدلة منها:
أ  -زكى النبي عليه السالم النجا�شي ملك الحبشة بتزكية العدل ،وقد
دخل النجا�شي اإلسالم ورعيته كانوا نصارى ،وملا مات صلى النبي ﷺ
عليه صالة الغائب كما جاء في الحديث ،ولم يأمره بأن يهاجر ويدخل
تحت حكم النبي عليه السالم سياسيا ،فأبقاه على ما تحت يده وقبل
إسالمه وأثنى عليه.
ب  -نصوص الفقهاء شاهدة على أن قضية الخالفة ال ترتبط
بقطعيات الدين ،وال ترقى إلى مستوى مسالك اليقين ،وهنا نسوق
نصين إلمام الحرمين الجويني ،يقول في أولهما« :وليست اإلمامة من
قواعد العقائد ،بل هي والية تامة عامة ،ومعظم القول في الوالة
والواليات العامة والخاصة مظنونة في التأخي والتحري» .1ويقول في
 -1غياث األمم يف التياث الظلم ،ص .61:وليس هذا قول الجويني وحده ،بل هناك كثير
من األئمة ممن نحا نحوه ،يقول اآلمدي الشافعي يف غاية المرام يف علم الكالم« :واعلم
ّ
أن الكالم يف اإلمامة ليس من ُأصول الديانات ،وال من األُمور الالبدِّ َّيات ،بحيث ال يسع
المك َّلف اإلعراض عنها والجهل هبا»( ،ص  .)363ويقول اإليجي الحنفي يف مواقفه:
«وهي عندنا من الفروع ،وإنّما ذكرناها يف علم الكالم تأس ّيًا بمن قبلنا»( ،ص .)395
ويقول اإلمام الغزالي يف كتابه« :االقتصاد يف االعتقاد« :اعلم ّ
أن النظر يف اإلمامة أيضًا
ليس من المهمات ،وليس أيضًا من ف ّن المعقوالت ،بل من الفقهيات»( ،ص ،)234
ويقول التفتازاين يف شرح المقاصد « :ال نزاع يف ّ
أن مباحث اإلمامة ،بعلم الفروع َأليق»،
(.)271/ 2
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النص الثاني« :ومعظم مسائل اإلمامة عرية عن مسلك القطع ،خلية
عن مدارك اليقين».1
هذان النصان يؤصالن لفتح باب االجتهاد في هذا املوضوع والتعامل
معه طبقا للمصالح ،فقضية الحكم معللة بمصالح العباد وليست
تعبدية ،وإذا كان األمر كذلك فال يجوز حمل السالح على الناس
لجبرهم على أن يكونوا دولة واحدة.
وقد ناقش الفقهاء قضية اإلمامة ونصب اإلمام ،ونقل كثير منهم
اإلجماع على ذلك ،ومنهم إمام الحرمين الجويني ،لكن اإلجماع الذي
ذكره إمام الحرمين في مسألة اإلمامة إنما يعتمد على الوقوع وعلى
أقوال العلماء بعد الصدر األول ،وهذا اإلجماع بحسب رأينا إنما
يصدق على اإلجماع على الزم اإلمامة وهو وجود حكم ينتظم الجماعة،
وليس بالضرورة على اللوازم األخرى ككون اإلمام واحدا ،بمعنى أن
تكون الدولة موحدة ،أو كون اإلمام قرشيا ،وهو ما يفيده قول إمام
الحرمين نفسه« :ثم الغاية القصوى في استصالح الدين والدنيا ربط
اإلياالت بمتبوع واحد إن تأتى ذلك ،فإن عسر ،ولم يتيسر ،تعلق إنهاء
أحكام هللا تعالى إلى املتعبدين بها بمرموقين في األقطار والديار».2
ومما يدل على وجاهة هذا الفهم أن إمام الحرمين قابل القول
باإلمامة املستند إلى اإلجماع بقول ابن كيسان األصم الذي يرى أن يترك
الناس أخيافا متفرقين ال ينتظمهم نظام ،وقول األصم ال يوجب وجود
 - 1غياث األمم ،ص .75
 - 2غياث األمم ،ص.392
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حكم من أي نوع ،وما يقابله هو إيجاب وجود حكم ينتظم الناس ،وهو
النقيض املساوي والذي قد يكون واحدا أو متعددا ،وقد يكون قرشيا
وغير قر�شي.
وكذلك َ
الن َجدات من الخوارج ال يرون وجوب نصب حاكم إذا
تسالم الناس ،وهم في هذا كاملذاهب الفوضوية وكاملاركسية في مبدإ
أمرها.
ج – املمارسة التاريخية تثبت تعدد دول اإلسالم ،وتعدد أئمتها ،ولم
يثبت أن أحدا سعى إلى توحيد األقطار تحت راية واحدة بدافع عقدي،
قد يكون حدث ذلك لدوافع سياسية أو عسكرية أو مذهبية ،لكنه لم
يحدث بسبب الواجب العقدي املستبطن ملبدأ وجوب الخالفة ووحدة
اإلمام.
وقد قامت دول في املغرب األق�صى زمن العباسيين وقام فيها أئمة،
كما قامت دول في األندلس ،ولم ينكر العلماء ذلك إال ملا تعلق بتعدد
اإلمام في القطر الواحد ،بل إن علماء املغرب العربي كاملازري وابن
عرفة قالوا إن تعدد األقطار يجيز تعدد الدول ،يقول املازري رحمه
هللاَ :
«الع ْق ُد إلمامين في عصر واحد ال يجوز .وقد أشار بعض املتأخرين
ّ
من أهل األصول إلى َّأن ديار املسلمين إذا اتسعت وتباعدت وكان بعض
ّ
يضطروا إلى إقامة إمام
اإلمام وال تدبيره حتى
األطراف ال يصل إليه خبر ِ
ّ
يدبرهم فإن ذلك يسوغ لهم».1
وقال ابن األزرق الغرناطي املالكي :إن شرط وحدة اإلمام بحيث ال
 - 1المعلم بفوائد مسلم.54/ 3 ،
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يكون هناك غيره ال يلزم مع تعذر اإلمكان .قال ابن عرفة  -فيما حكاه
األبي عنه  : -فلو بعد موضع اإلمام حتى ال ينفذ حكمه في بعض األقطار
البعيدة ،جاز نصب غيره في ذلك القطر».1
وقال القرطبي« :إن تباعدت األقطار وتباينت كاألندلس وخراسان
جاز ذلك».2
وقال ابن كثير« :وحكى إمام الحرمين عن األستاذ أبي إسحاق أنه
جوز نصب إمامين فأكثر إذا تباعدت األقطار ،واتسعت األقاليم
بينهما ،وتردد إمام الحرمين في ذلك .قلت :وهذا يشبه حال الخلفاء من
3
بني العباس بالعراق والفاطميين بمصر واألمويين باملغرب...
ويقول القنوجي« :فال بأس بتعدد األئمة والسالطين ،وتجب الطاعة
لكل واحد منهم بعد البيعة على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره
ونواهيه ،وكذلك صاحب القطر اآلخر».4
ويقول الشوكاني« :وأما بعد انتشار اإلسالم واتساع رقعته وتباعد
أطرافه ،فمعلوم أنه قد صارت في كل قطر – أو أقطار – الوالية إلى
إمام أو سلطان ،وفي القطر اآلخر كذلك ،وال ينعقد لبعضهم أمر
وال نهي في قطر اآلخر وأقطاره التي رجعت إلى واليته .فال بأس بتعدد
األئمة والسالطين ،وتجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على
 - 1بدائع السلك يف طبائع الملك ،ص.76:
 - 2الجامع ألحكام القرآن.273/ 1 ،
 - 3تفسير القرآن العظيم.222/ 1 ،
 - 4الروضة الندية.774/ 2 ،
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أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره
ونواهيه ،وكذلك صاحب القطر
فإن شرعية الدول
اآلخر».1
الوطنية أمر ال شك
فهذه النصوص كلها تثبت أن
فيه ،والطاعة المفترضة
مسألة وحدة الدولة ووحدة اإلمام
للحاكم أو القانون أو
ال يمكن أن تتحقق بحد السيف،
النظام مطلوبة هنا كما
هي مطلوبة هناك
بل إنها وإن كانت مثاال يطمح إليه في
خدمة الدين والدنيا إال أنها ينبغي
أن تكون اختيارية ال قسرية ،فدرء
املفاسد مقدم على جلب املصالح في الشريعة ،وفي ظل تغير األوضاع
والزمان واملكان واألحوال ،فإن شرعية الدول الوطنية أمر ال شك فيه،
والطاعة املفترضة للحاكم أو القانون أو النظام مطلوبة هنا كما هي
مطلوبة هناك ...
مركزية املصلحة في تدبيرالشأن العام:
الدولة من حيث األصل هي ناشئة عن ضرورة عقلية وممارسة
شرعية ،وهي من نوع املصالح التي يوجبها الشرع إلدارة شؤون الخلق
والقيام بالخالفة في األرض .2وبما أنها كذلك فهي ترتبط بما سبق عند
الحديث عن اإلحالة بين الديني والدنيوي ،فيجب أن نبين مركزية
 - 1السيل الجرار المتدفق على حدائق األزهار.941/ 1 ،
 - 2جماهير العلماء على وجوب قيام دولة ،وهذا أصل لم يخالف فيه إال قلة كابن كيسان
األصم وبعض المعتزلة.
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املصلحة في املساحة الواسعة التي تركها الدين للعقل في تدبير أمور
الدنيا ،باعتبار أن املصالح مدركة بالعقل.
وفقهاء األحكام السلطانية كانوا على وعي بهذه القضية حين كانوا
ينظرون إلى الدولة وخططها من زاوية النظر املصلحي ،باعتبارها
قضية اجتهادية تختلف فيها املناطات ،فإن وقع االختالف بينهم فإنما
هو اختالف أحوال ال اختالف أقوال في حقيقته.
مقارنة بسيطة بين ما قرره املاوردي ،وما قرره الجويني يثبت ذلك
إذا ما علمنا أن األول كان قاضيا في أيام دولة البويهيين ،وكان صديقا
لجالل الدين البويهي ووسيطا بينه وبين الخليفة العبا�سي ،فكان ينظر
لهذا الواقع الذي يعيش فيه .وأما الجويني فكان ينظر للوزير األكبر
للدولة السلجوقية السنية نظام امللك ،والفرق بين الواقعين يعرفه
من اطلع على كتب التاريخ ،وهذا ما يعني أن مسألة الحكم ال تجد
موقعها في التعبديات ،بل هي من صميم املصلحة التي رعاها الشرع
وأوكل إلى العلماء النظر فيها والحكم بمقتضاها وفق املنهج املنضبط
الذي يسمح بالوصول إلى صياغة مفهوم وصورة للدولة ال ينافيان
مقتضيات الشرع ويتفقان مع معطيات العصر.
إن مركزية مراعاة املصالح وارتباطها بالدين والعقل في مقاربة
موضوع الدولة الوطنية تحمل على التوقف قليال عند بعض النصوص
الدالة على اعتبارها ،وذلك من شأنه أن يلغي االختالف حول نتائج
إشكالية العالقة مع الدين والتراث.
يقول الشاطبي« :والقاعدة املستمرة في أمثال هذا التفرقة بين
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العبادات واملعامالت :فما كان من العبادات ال يكتفى فيه بعدم املنافاة
دون أن تظهر املالءمة؛ ألن األصل فيها التعبد دون االلتفات إلى املعاني؛
واألصل فيها أن ال يقدم عليها إال بإذن ،إذ ال مجال للعقول في اختراع
التعبدات ،فكذلك ما يتعلق بها من الشروط .وما كان من العاديات
يكتفى فيه بعدم املنافاة ألن األصل فيها االلتفات إلى املعاني دون
التعبد ،واألصل فيها اإلذن حتى يدل الدليل على خالفه ،وهللا أعلم».1
إال أن العالقة بين العقل واملصلحة كانت تمثل حجر الزاوية في
بعض آراء العز بن عبد السالم والطوفي .وفي هذا تندرج مقولة العز:
«معظم مصالح الدنيا ومفاسدها معروفة بالعقل ،وذلك في معظم
الشرائع».2
ويقول أيضا« :ومن أراد أن يعرف املتناسبات واملصالح واملفاسد
راجحهما ومرجوحهما فليعرض ذلك على عقله بتقدير أن الشرع لم
يرد به ،ثم يبني عليه األحكام فال يكاد حكم منها يخرج عن ذلك إال ما
تعبد هللا به عباده ولم َي ِقفهم على مصلحته أو مفسدته».3
ولكنه في موضع آخر يربط العقل بالشرع حيث يقول« :ومن تتبع
مقاصد الشرع في جلب املصالح ودرء املفاسد ،حصل له من مجموع
ذلك اعتقاد أو عرفان بأن هذه املصلحة ال يجوز إهمالها ،وأن هذه
املفسدة ال يجوز قربانها ،وإن لم يكن فيها إجماع وال نص وال قياس خاص
 - 1الموافقات.440/ 1 ،
 - 2قواعد األحكام يف مصالح األنام.6/ 1 ،
 - 3المصدر السابق.9/ 1 ،
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فإن فهم نفس الشرع يوجب ذلك.
ومثل ذلك أن من عاشر إنسانا من
الفضالء الحكماء العقالء وفهم ما
لو تتبعنا مقاصد
ما في الكتاب والسنة،
يؤثره ويكرهه في كل ورد وصدر ،ثم
لعلمنا أن اهلل أمر بكل خير
سنحت له مصلحة أو مفسدة لم
دقه وجله ،وزجر عن كل
يعرف قوله فإنه يعرف بمجموع ما
شر دقه وجله
عهده من طريقته وألفه من عادته
أنه يؤثر تلك املصلحة ويكره تلك
املفسدة .ولو تتبعنا مقاصد ما في
الكتاب والسنة ،لعلمنا أن هللا أمر بكل خير دقه وجله ،وزجر عن كل
شر دقه وجله ،فإن الخير يعبر به عن جلب املصالح ودرء املفاسد،
والشر يعبر به عن جلب املفاسد ودرء املصالح».1
ويتجه حينئذ ما ذكره الطوفي في شرحه ملختصر الروضة ،ونصه:
ْ َ ْ َ َّ َ ُ لاَ َّ َ َ َّ ُ لمْ َ ْ َ َ َ
َ
َْ
صل َحة ِإلى ُم ْع َت َب َر ٍةَ ،و ُملغ ٍاة َو ُم ْر َسل ٍة
«اعلم أن هؤ ِء ال ِذين قسموا ا
َ ُ َّ َ َ ْ َ ُ َّ َ َ َّ ُ َ َ َ َّ ُ َ َّ ُ َ
َ
ْ
يق ِإلى َم ْع ِرف ِة ُحك ِم
ضرو ِري ٍة ،وغي ِر ضرو ِري ٍة تعسفوا وتكلفوا ،والط ِر
لمْ َ َ َ َ ُّ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ َل َ ْ َ َ َ ُ َ َ ُ َّ
اعاة الش ْر ِع
ا ص ِال ِح أعم ِمن هذا وأقرب ،وذ ِلك ِبأن نقو  :قد ثبت مر
اعاَ ،وح َينئذ َن ُقو ُلْ :الف ْع ُل إ ْن َت َ
ص َل َحة َوالمْ َ ْف َس َدة ب ْال ُج ْم َلة إ ْج َم ً
ل ْل َم ْ
ض َّم َن
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
ً
ً
ً
ً
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
َم ْ
صل َحة ُم َج َّر َدةَ ،ح َّ
صلن َاهاَ ،وِإن تض َّم َن َمف َسدة ُم َج َّر َدة ،نف ْين َاها،
َ َ َ
َوإ ْن َت َ
ص َل َح ًة م ْن َو ْج ٍه َو َم ْف َس َد ًة م ْن َو ْج ٍهَ ،فإن ْ
ض َّم َن َم ْ
اس َت َوى ِفي نظ ِرنا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
يل المْ َ ْ
ص َل َح ِةَ ،و َد ْف ُع المْ َ ْف َس َدةَ ،ت َو َّق ْف َنا َع َلى المْ ُ َر ّجحَ ،أ ْو َخ َّي ْرَنا َب ْي َن ُهماَ
َتح ِص ُ
ِ
ِ ِ
 - 1المصدر السابق.189/ 2 ،
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ََ ْ
َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُّ ْ لاَّ
ْ َ َ
الست َر ِة ِإ َما َيك ِفي أ َح َد ف ْر َج ْي ِه فقطَ ،ه ْل
كما ِقيل ِفي من لم ي ِجد ِمن
ْ ْ َ َ َْ
َ
ْ
ْ
َ ْ ُ ُ ُّ ُ َ َ َّ ُ َ ْ ُ ً
وفا َأف َح ُ
ش ،أ ِو ال ُق ُب َل؛ لاِ ْس ِت ْق َب ِال ِه ِب ِه ال ِقبلة؟ أو
يستر الدبر؛ لأِ نه مكش
لمْ
َ
َ َ َ َّ ُ َ َ ُ لمْ َ ْ َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
صل َحت ْي ِن َوا ف َس َدت ْي ِن؟ َوِإ ْن ل ْم َي ْست ِو ذ ِل َكَ ،ب ْل ت َر َّج َح
ضا
َيتخير ِل َتعار ِ
َ
َ
لمْ
لمْ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َّ
َ
يل ا ْ
أ َح ُد الأْ ْم َرْين ت ْح ِص ُ
صل َح ِة أ ْو دف ُع ا ف َسد ِة ،ف َعلن ُاه؛ لأِ ن ال َع َم َل
ِ
ُ َ َّ ٌ َ ْ ً َ ََ
ْ َ َ َ َ َ َّ ُ ُ ُّ َ َ َُ
َ
ُ
ب َّ
اعد ِة يتخرج كل ما ذكروه ِفي
الر ِاج ِح متع ِين شرعا .وعلى ه ِذ ِه الق ِ
ِ
ُ لمْ َ ْ َ َ َ
َ
ْ
تف ِص ِيل ِهم ا صلحة.
ٌ َ
َ َ َْ
ٌ
َ ٌ
َّأما المْ ُ ْع َت َب َر ُة َش ْر ًعا َك ْالق َ
صل َح ُت ُه ظ ِاه َرة ُم َج َّر َدة ،أ ْو َر ِاج َحة.
اس ،فم
ي
ِ ِ
ُ ْ َ ُّ َ َ َّ لمْ َ ْ َ َ َ
َ َ َّ لمْ ُ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َّ َ
وأما ا لغاة كمن ِع ِزراع ِة ال ِعن ِب ،والش ِرك ِة ِفي سكنى الدو ِر ،فلأِ ن ا صلحة
ٌ
َ لمْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ ْ َ َ َ ُ َ َ َ ٌ
ض ِعيفة َو َم ْف َس َد َت ُه َما َع ِظ َيمة،
وا فسدة تعارضتا ِف ِيهما ،ل ِكن مصلحتهما
لمْ
ْ
ُ
َف َك َ
ان َن ْف ُي َها َأ ْر َج َح َا َي ْل َز ُم م ْن َم ْنع َّ
الن ْفع ا َت َح ّقق م ْن ز َر َ
اع ِة ال ِع َن ِب،
ِ
ِ
ِ
لمِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ َ
َ لمْ ُ
الس ْك َنى َ ْجل َم ْف َس َدة َم ْو ُه َ
ُّ
وم ٍةَ ،وهيَ
َوالاِ ْرِتف ِاق ا َت َح ِّق ِق ِبالش ِرك ِة ِفي
ٍ
ِ
لأِ َ ِ
ْ َ ُ ْ َ ْ َ ُ ُ ُ َّ َ ّ
لمْ َ
َ ْ ٌَ
الزنىَ ،ول ْو ُس ِل َم أ َّن َه ِذ ِه ا ْف َس َدة َمظ ُنونة،
اع ِتصار الخم ِر ،و لمْحصول ِ
ُ ْ
َ َّ َ َ ْ ُ َ َ َ َ ْ َ َ ُ َّ ُ َ ُ َ َ َ ٌ َ َ َ َ
ان ت ْح ِصيل َها ِبال ِت َز ِام
اطعة ،فك
اطع ٍة .وا صلحة ال ِتي تق ِابلها ق ِ
ل ِكنها غير ق ِ
لمْ َ ْ َ َ لمْ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ
َ ْ ً َ َّ لمْ َ ْ َ َ َ لمْ َ ْ ُ َ َ
س ،وأيضا ف ِإن ا فسدة ا ذكورة
ا فسد ِة ا ظنون ِة أولى ِمن العك ِ
َْ
ْ
ٌ
َ
ْ
َ
َ
اص ٌةَ ،والمْ َ ْ
ص َل َح َة َّالتي ُت َقاب ُل َها َع َّامةَ ،وال ِتز ُام َمف َسد ٍة خ َّ
َخ َّ
اص ٍة ،أي:
ِ
ِ
َ ْ َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ
َ َ َ ْ
س.
ق ِليل ٍة؛ ِلتح َ ِص ِيل مصلح ٍة عام ٍة ك ِثير ٍة أولى ِمن العك ِ
َ
َو َب َي ُان ُه :أ َّن َم َناف َع ْالع َنب َكث َير ٌةَ ،فإ َّن ُه ُي ْؤ َك ُل ُح ْ
ص ُر ًما َعلى َح ِال ِه،
ِ ِ ِ
ِ
ِ
َ َ ً َ ًَ َ َ ً ََ ً ََ َ ْ ُ ََ َ ََ
َ
َ
ْ
َ
َ
َّ
وط ِبيخا ،و ِعنبا ،وع ِصيرا ،وز ِبيبا ،فه ِذ ِه خمس منا ِفع ،ولعل ِف ِيه غيرها،
َ َ ٌ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َ ْ ُ َ لمْ َ
َوالمْ َ ْم ُن ُ
ض أ ْه ِل ا َعا ِني
وع ِم ْن َم َنا ِف ِع ِه و ِاحدة ،و ِهي الخمر .وِلهذا قال بع
َّ
َع َلى ل َ
الش ْرعْ :اب َن َآد َمَ ،ل َك َث َم َر ُة ْال َك ْرم ُح ْ
ص ُر ًماَ ،و ِع َن ًباَ ،و َع ِص ًيرا،
ان
س
ِ
ِ
ِ
َ َ ً َ ُ َّ َ ْ َ ِ ٌ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ
َ ۡ
ٱعلَ ُم ٓوا ْ َأ َّنماَ
وز ِبيبا ،فهن أربع لك ،فاترك ِلي الخ ِامسة :النصير﴿،و
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َ ۡ ُ ّ يَ ۡ َ َ َّ للِهَّ مُ
ُ
ُ
َ
غن ِمتم مِن شءٖ فأن ِ خسهۥ﴾.
اعة ْالع َنب َأ ْو َلى م ْن َت ْرك َها َ ْف َسدةَ
َ َ ْ ُ َ لمْ َ َ لمْ ُ َ َ َ َ
ِ
ِ
ِ َ لمِ
فتح ِصيل ه ِذ ِه ا نا ِف ِع ا باح ِة ِب ِزر ِ ِ ِ
َ َْ
َ َ َ َ لأْ َ
صل ٍة َو ِاح َد ٍة ُم َح َّر َم ٍة»…إلى أن قال«َ :و َعلى َهذا ت َتخ َّر ُج ا ْحك ُام ِع ْن َد
خ
لمْ
َ َ ْ ْ َ َ َ ُّ َ َ لاَ َ َ َ َ َ
َ لمْ ََ
َ
َ
َت َعا ُ
اس ِد ِفيها ،أو ِعند تجر ِدها ،و حاجة ِبنا ِإلى
ر
ض ا ص ِال ِح وا ف ِ
ِ
الت َف ُّرقَ،
ص ُّرف ف َيها ب َت ْقسيم َو َت ْنويع لاَ َي َت َح َّق ُقَ ،و ُيوج ُب ْالخلاَ َف َو َّ
َّ َ
ِ
الت ِ ِ ِ ِ ٍ
ِ
ِ
ٍ
َ
َ َ َ ْ
َْ
َ
َّ َ َ َّ َ َ َ
ف ِإ َّن َه ِذ ِه الط ِريقة ال ِتي ذك ْرن َاها ِإذا ت َح َّقق َها ال َعا ِق ُل ،ل ْم َي ْس َت ِط ْع ِإنكا َر َها
ْ َ َ ْ َ ُ َ َ ُ َ َ َ ُ ْ لاَ ُ َ ً ْ َ َ هَّ ُ َ َ
الل ت َعالى».1
لاِ ض ِطر ِار عق ِل ِه له ِإلى قب ِولها ،وي ِصير ال ِخ ف ِوفاقا ِإن شاء
وقد كان الطوفي أكثر صراحة في شرحه األربعين النووية حيث
يقول« :أما املعامالت ونحوها :فاملتبع فيها مصلحة الناس كما تقرر،
فاملصلحة وباقي أدلة الشرع :إما أن يتفقا ،أو يختلفا .فإن اتفقا فبها
ونعمت ...وإن اختلفا ،فإن أمكن الجمع بينهما بوجه ما جمع ...فإن
تعذر الجمع بينهما قدمت املصلحة على غيرها ،لقوله عليه الصالة
والسالم« :ال ضرر وال ضرار» ،وهو خاص في نفي الضرر املستلزم
لرعاية املصلحة ،فيجب تقديمه ،وألن املصلحة هي املقصودة من
سياسة املكلفين بإثبات األحكام ،وباقي األدلة كالوسائل ،واملقاصد
واجبة التقديم على الوسائل.2 »...
أيها السادة:
نحن ال نتنكر لتاريخنا ،وبالتالي فإن الخالفة واإلمامة أدت وظيفتها
في التاريخ اإلسالمي وأسدت إلى األمة الكثير من املزايا ،لكن السياق
 - 1شرح مختصر الروضة.214/ 3 ،
 - 2التعيين يف شرح الربعين ،مؤسسة الريان1419 ،هـ.
60

الزمني اختلف وتغير تغيرا جذريا مما يجعل ما كان مصلحة باألمس
مفسدة اليوم ،أي أن توحيد الناس بالقوة فيه مخالفة للمقاصد
وجلب للمفاسد ،ما يجعله ال يوازن مصلحة الدولة الواحدة .لقد
جرب ذلك في أملانيا البيسماركية ،وتوصل الناس إلى أن الوحدة
االختيارية العاقلة هي التي يمكن أن تصمد اآلن ،ونحن هنا في دولة
اإلمارات العربية املتحدة التي توحدت طوعا واختيارا بحكمة وعقل
املؤسسين لهذ االتحاد ،وكذلك تجربة مجلس التعاون الخليجي التي
نرجو لها االستمرار هي من التجارب التي يمكن أن تصب في تحقيق
مقصد اإلسالم في الترغيب في الوحدة والحث عليها.
بعد هذا السبح الطويل في قضية الخالفة ووحدة الدولة ،ووحدة
اإلمام ،واإلحالة بين الديني والدنيوي ،وعالقة املصلحة بالعقل ضمن
الدائرة التي وضعها له الشرع ،نقول:
– إن صورة الدولة ال ترتبط بشكل نمطي ثابت ال يتغير ،بل لكونها
مرتبطة بالواقع فهي تخضع لعوامل تغير الواقع الزمانية واملكانية
واإلنسانية ،ومن ثم فما عرفه التاريخ اإلسالمي من صورة راشدة
للحكم ممثلة في الخالفة الراشدة إنما هي صورة اقتضتها طبيعة
ومكونات وإكراهات الواقع الذي نشأت فيه الخالفة الراشدة ،والدليل
أن الخالفة الراشدة نفسها تعددت صور وصول الخليفة فيها إلى
الحكم بين اإليماء ،والنص والشورى.
– إن الشرع اإلسالمي وإن كانت فيه دائرة الوحي والنصوص هي
الحاكمة على الواقع اإلنساني ،فإن هذا الشرع لم يحجر على العقل،
مجلة السلم  -العدد الثاني
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بل أعطاه مساحة واسعة يدرك فيها العقل مصالح العباد كما نص
على ذلك الشاطبي وغيره ،ومسألة الدولة وصورتها ونظامها هو من
هذا القبيل.
– إن الكثير من الخطاب املتعلق باألمراء والوالية كقوله عليه
السالم« :من أطاعني فقد أطاع هللا ،ومن يعصني فقد ع�صى هللا،
ومن يطع األمير فقد أطاعني ،ومن يعص األمير فقد عصاني» ،ال يعني
بالضرورة الخالف،ة بل يعني في حده األدنى السلطة.
– هناك فرق بين حث الشريعة على وجود سلطة وهو أمر ال مرية
فيه قوال وفعال وتقريرا ،وبين النصوص املتعلقة بشكل السلطة.
– هناك فرق بين شكل السلطة وبين مضمون مسؤولياتها
وصالحياتها من حيث املحافظة على الدين والدنيا ،ومن حيث تداخل
الحقوق العامة واملركبة.
– إن الدولة الوطنية في عاملنا اإلسالمي مع اختالف أشكالها
وصورها ،هي نظم شرعية لها من املشروعية ما لإلمبراطوريات الكبرى
التي كانت قائمة في التاريخ بناء على قانون املصالح واملفاسد الذي تدور
حوله أحكام الشرع ،فال يجب أن تراق الدماء لتوحيد الدولة ،ويجب
أن يسود السالم.
خاتمة:
فإننا ندعو الجميع إلى بذل جهد مضاعف فكريا وماديا ،وتجاوز
بعض القناعات التي ال تخدم السالم ،ونذكر الذين حملوا السالح على
أمتهم بالحديث الصحيح «من حمل علينا السالح فليس منا».
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وإن الحل لن يكون بالتأكيد
بالحلول الحادة ،الرامية إلى
القطيعة مع التراث والتاريخ ،أو
ال توجد صيغ جاهزة ،وال
صفات ناجزة لحل األزمة
التقوقع في زنزانات املا�ضي دون
العقلية والفقهية
اقتحام عصر التحديث واإلبداع.
والفكرية ،فال ب ّد من
إن التعامل مع منظومة األدوات
تركيب الدواء
لمعالجة الداء
االستنباطية بأيد عليمة وأذهان
مفتوحة ودين متين ال وسوسة فيه
وال تردد يستهدف صالح اإلنسان؛
وذلك باستهداف املقاصد األولى لفهم النص واملقاصد الثانية املتمثلة
في منظومة التعليل املبنية على تحقق املصالح واالبتعاد عن املفاسد،
وعلى رأسها استعادة السلم األهلي وإيقاف نزيف الحروب املجنونة
لتصل إلى منظومة التنزيل ،أي البيئة الزمانية واملكانية التي تمثل
مقر األحكام ومستودعها .وعليها يقع االنسجام بين األوامر والنواهي
وأحوال اإلنسان في إكراهاتها ورحابتها ،وفي قترها وسعتها ،وفي كل
تقلباتها وغلباتها ومآالتها ،وهو ما يمثل املقدمة الثانية لتنزيل األحكام،
وهي مقدمة الواقع الزماني واملكاني واإلنساني للموازنة بين املثال
واإلمكان ،وباختصار إليجاد انسجام في ضمير املسلم بين كلي اإليمان
وكلي الزمان.
ال توجد صيغ جاهزة ،وال وصفات ناجزة لحل األزمة العقلية
والفقهية والفكرية ،فال بد من تركيب الدواء ملعالجة الداء ،فأنتم
مجلة السلم  -العدد الثاني
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األساة واألطباء ،ولم يجانب «نيتشه» الصواب حين قال :الحضارات
تمرض وأطباؤها الفالسفة .ونحن نقول :أطباؤها العلماء واملفكرون
أهل الفكر الثاقب والرأي الصائب.
أيها السادة:
ال بد من املعاناة ،وال بد من إعمال العقل املعطل للنزول بالنصوص
واملقاصد والفروع والقواعد من سماء التصور إلى أرض التطبيق،
وال بد من التعرف على الواقع والتوقع لحل مشكلة األجهال الثالثة:
الجهل بتأويل النصوص ،والجهل باملقاصد ،والجهل بالواقع واملئاالت
(التوقع).
لعل بعض أهل االختصاص يرى أحيانا نشوزا عن املنهجية ،وندورا
عن «الكارتيزية» فعذري أني أعالج وضعا ال موضوعا-حالة الكثير من
الباحثين في األحكام السلطانية كاملاوردي والجويني ،ولعل انتقاد ابن
خلدون للطرطو�شي يصدق علي حين قال :إن كتابه كاملواعظ.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
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الدولة في النصوص الشرعية
واجتهادات الفقهاء
األستاذ الدكتور :إسلم ولد سيد املصطف*1

وقفة مع مفردات عنوان البحث:
قبل تناول الفكرة الجوهرية في املوضوع ،والتي هي «الدولة في
النصوص الشرعية واجتهادات الفقهاء» ،يحسن بنا أوال أن نفكك
مفردات العنوان -كما جرت بذلك عادة الباحثين -حتى نبلور بجالء ما
نحن بصدد الحديث عنه.
ونبدأ في ذلك بكلمة «النصوص» .وهي كلمة رغم شيوعها وكثرة
تداولها ،فإن بإمكان كل باحث أن يأخذ منها بطرف ،ويسوقها حيث
أراد ضمن فضائها الداللي الواسع .فهي من الناحية اللغوية ،تدل على
الظهور ،والرفع ،واإلبراز .2فإذا ُوصف بها جيد الظبية ،كان معنى ذلك،
أنها رفعته .ومن ذلك قول امرئ القيس في معلقته:
إذا هي نصـ ـ ـ ـ ــته وال بمعـ ـ ـ ـ ــطل
وجيد كجيد الريم ليس بفاحش
ومن هذا املعنى أخذت كلمة« :املنصة» ،التي كانت تظهر عليها
العروس لترى ،ولم تعد خاصة بها اليوم .قال ابن األعرابي :النص:
 *1أستاذ باحث متخصص يف الدراسات اإلسالمية ،جامعة المحاظر العصرية بموريتانيا.
 - 2لسان العرب ،مادة «نصص» ،ج 7ص ،97ط .دار صادر ،بيروت 1414 ،هـ.
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اإلسناد إلى الرئيس األكبر .1قال ابن
منظور :وفي حديث هرقل :ينصهم،
أما كلمة الدولة ،وهي
أي يستخرج رأيهم ويظهره .ومنه
وإن كانت من أكثر الكلمات
قول الفقهاء ،نص القرآن ونص
– إن لم تكن أكثرها على
السنة .أي ما دل ظاهر لفظهما
العموم – تردادا على
ألسنة الناس عموما ،إال
عليه من األحكام.2
أنها تحتاج لوقفة رصينة
ويرى فضيلة العالمة الشيخ
عبد هللا بن بيه  -حفظه هللا  -في
كتابه« :أمالي الدالالت ومجالي
االختالفات» أن كل معاني هذه الكلمة ترجع إلى معنى :الرفع والظهور،
والغاية واملنتهى .يقول  -حفظه هللا تعالى  -بعد جولة جالها في مراجع
كتب اللغة األصلية :وكل املعاني  -حسب رأينا -ترجع إلى هذين املعنيين
(الرفع والظهور ،والغاية واملنتهى) .فاالستخراج ،واإلسناد إلى الرئيس
األعلى ،والتعيين ،والتوقيف ...راجعة في رأينا إلى كال املعنيين ،فهي
من جهة ،استجالء وإظهار ،وهي من جهة أخرى طلب غاية الوضوح،
ومنتهاه ،وذلك يدعونا إلى الجزم بأن املعنيين يرتبطان بأكثر من سبب،
وينتميان إلى رابطة نسب.3
أما «النص» في االصطالح الشرعي ،فإن له تعريفات كثيرة ،وفيه
 - 1لسان العرب ،نفسه.
 - 2لسان العرب ،نفسه.
 - 3أمالي الدالالت ،ص ،103ط .األولى.2007 ،
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مناقشات طويلة ،إال أننا نقتصر من ذلك على ما ذكره العالمة الفارس
األصولي سيدي عبد هللا بن الحاج إبراهيم الشنقيطي رحمه هللا تعالى
في ألفيته األصولية« :مراقي السعود» ،حيث يقول:
ُ ُ
ٌ
الغيراحتـمل
وظاهرإن
نــص إذا أفاد ما ال يحتم ـ ــل غيرا
والكل مــن ذين له تج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلى ويطل ــق النص عـ ـ ـ ـ ـ ــلى ما دال
والظاهر أن ما يصلح لعنواننا نحن من هذه اإلطالقات هو ذلك
اإلطالق املقصود منه :املعنى املستفاد من الوحي كتابا وسنة ،نصا أو
ظاهرا أو غيرهما.1
وكلمة «الشرعية» الواردة في العنوان إنما يراد بها حتما النصوص
املستفادة من الشرع اإلسالمي كتابا وسنة.
أما كلمة« :الدولة» ،وهي كلمة وإن كانت من أكثر الكلمات -إن
لم تكن أكثرها على العموم -تردادا عل ألسنة الناس عموما ،إال أنها
تحتاج لوقفة رصينة ،ذلك أن تحقيق املعنى اللغوي لها وربطه بما
استقر عليه معناها اليوم ،يحتاج لبحث وتدقيق ،إذا افترضنا أن بين
داللتها اللغوية واستعمالها الحديث عالقة .فالداللة اللغوية ،سواء
كانت بفتح الدال أو ضمها ،تعني فيما تعنيه كون ال�شيء في يد هذا مرة
وفي يد هذا مرة أخرى .فهي تطلق على ال�شيء املتداول ،وعلى التداول
َ ۡ َ
ك أۡٱلَيَّ ُ
ام نُ َداول ُ َها َب نۡ َ
ي ٱنلَّ ِۚ
اس﴾
ذاته .ومن ذلك قوله تعالى﴿ :وت ِل
ِ
َ
أۡ
اَ
يَ
َ
ۡ
ۡ َ ُ َ
ون ُدولَۢة َب نۡ َ
ي ٱلغن َِيآءِ
(آل عمران ،)140 :وقوله تعالى﴿ :ك ل يك
 -1انظر مراقي السعود إلى مراقي السعود لعمنا وشيخ مشايخنا محمد األمين ولد أحمد
زيدان رحمه اهلل ،ص.104
مجلة السلم  -العدد الثاني
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ُ
ِنك ۡ ۚم﴾ (الحشر.)7 :
م
كما تطلق على االنتقال من حال الشدة إلى حال الرخاء ،ومنه قول
أبي سفيان ر�ضي هللا عنه لقيصر الروم حينما سأله عن حال النبي ﷺ
بعد وصول كتابه الذي يدعوه فيه لإلسالم ،وكان من جملة ما سأله
عنه قوله له :فهل قاتلتموه وقاتلكم؟ قال أبو سفيان :قلت نعم .قال:
فكيف كانت حربه وحربكم؟ قال :كانت دوال (بكسر الدال وضمها)،
سجاال ،يدال علينا املرة وندال عليه األخرى .1أي أننا نتداول النصر
والهزيمة ،فمرة يكون له ،ومرة يكون لنا.
كما تطلق الدولة على االستيالء والغلبة والنصر ،2وتداول األمر
والحديث واأليدي ،أي أخذ هذا له مرة وذلك مرة .ومنه دواليك .أي كونه
عند هؤالء مرة وعند اآلخرين مرة بالتعاقب .قال عبد بني الحسحاس:
دواليك حتى كلنـا غيرالبس
إذا شق برد شق بالبرد برقع
ونحن إذا حاولنا النفاذ إلى املعنى االصطالحي للدولة من خالل
الداللة اللغوية للكلمة ،فإننا لن نجد صعوبة في ذلك؛ ألن الربط بين
املعنيين ممكن ،خصوصا وأن سنة التداول املذكورة في اآلية في قوله
َ ۡ َ
ك أۡٱلَيَّ ُ
ام نُ َداول ُ َها َب نۡ َ
ي ٱنلَّ ِۚ
تعالى﴿ :وت ِل
اس﴾ (آل عمران ،)140 :يبدو
ِ
االعتبار فيها أكثر ،واملوعظة أشد ،إذا تعلقت بأمم ودول ،منها بأفراد،
وجماعات ،ووقائع وحوادث .لذلك ال يبعد أن يكون إطالق الدولة
على هذا الكيان املعنوي االجتماعي الجغرافي ،ناشئا أصال عن التالزم
 - 1صحيح البخاري ،كتاب الجهاد والسير :باب دعاء النبي الناس إلى اإلسالم.
 - 2المعجم الوسيط ،مادة «دال».
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الكوني بين وجود هذا الكيان ،وتقلب أحواله الدائمة ،سيما وأن سنة
التداول الكونية هذه عبرت عنها آية أخرى بوضوح أكثر ،وهي قوله
ُ َّ ُ َّ َ ٰ َ ۡ ُ ۡ ُ ۡ ۡ ُ ۡ َ َ َ َ ٓ ُ َ َ ُ ۡ ۡ َ
زنع ٱل ُملك
تعالى﴿ :قل ٱللهم مل ِك ٱلمل ِ
ك تؤ يِت ٱلملك من تشاء وت ِ
َّ َ َ ٓ ُِ َ ُ ُّ َ َ َ ٓ ُ َ ُ ُّ َ َ َ ٓ ُ َ َ خۡ َ رۡ ُ َّ َ ٰلَىَ
مِمن تشاء وت ِعز من تشاء وتذِل من تشاء ۖ بِيدِك ٱلي ۖ إِنك ع
لُ ّ
ش ٖء قَد ٞ
ك يَ ۡ
ِير﴾ (آل عمران .)26 :وقريب من ذلك املعنى قوله تعالى:
ِ
َّ أۡ َ َ
ۡرض للِهَّ ِ يُور ُث َها َمن ي َ َشا ٓ ُء م ِۡن ع َِبادِه ِۦ َو ۡٱل َعٰق َب ُة ل ِۡل ُم َّتق َ
ني﴾
﴿إِن ٱل
ِ
ِ
ۖ
ِ
(األعراف.)128 :
هذا باإلضافة إلى أن استعمال املؤرخين اإلسالميين للكلمة في نفس
املدلول شائع.
وقد تطلق كلمة الدولة على البالد ،وعلى الهيئة الحاكمة في البالد.
يقال دولة كذا ،يراد بها بالد كذا ،ويقال« :لكل دهر دولة ورجال».
وقد عددت املوسوعة العربية امليسرة أكثر من خمسين دولة ،توالت
على الحكم منذ الخالفة الراشدة إلى القرن السابع عشر امليالدي ،وقد
تحدث العالم االجتماعي الكبير واملؤرخ املشهور القا�ضي عبد الرحمن
بن خلدون في مقدمته عن األسس االجتماعية والفلسفية لنشوء الدول
واستمرارها ،وأسباب انقراضها وانهيارها ،وضرب على ذلك أمثلة كثيرة
من تاريخ العالم اإلسالمي.
وفي حديثه عن ضرورة وحدة «الدولة» ،نص إمام الحرمين الجويني
على أن الدول إنما تضطرب بتحزب األمر وتفرق اآلراء.1
وإذا كان ربط «الدولة» بمعناها الحديث سائغا بالداللة اللغوية
 - 1الغياثي ،ص ،150الجويني ،ط .مكتبة إمام الحرمين 1401 ،هـ.
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للكلمة في لغتنا العربة وتراثنا الثقافي ،فإن األمر يبدو أكثر صعوبة،
إذا حاولنا ربط الكلمة في الثقافة الغربية باللغة الالتينية،)STATUS( :
بمعنى حالة أو وضع ،مثل الكلمة الفرنسية .)ETAT( :ذلك أن مفهوم
الدولة في الثقافة الغربية أخذ معناه من الفلسفة والقانون ،ال من
الداللة اللغوية للكلمة .وللعقائد السياسية والفلسفية التي سادت
في الفضاءات األوروبية ،فترة نشوء هذا املفهوم ،دخل كبير في
تعريفها االصطالحي ،لذلك نجد في تعريف الليبراليين أثرا كبيرا لإلرادة
املشتركة ،في حين أن تعريف املاركسيين واملاديين عموما ينحو نحو
السلطة واإلكراه ،فيقولون إن الدولة أداة إكراه ،تقيمها وتستخدمها
الطبقة املسيطرة في املجتمع.1
وقد عرف مجمع اللغة العربية الدولة بأنها :مجموع كبير من
األفراد ،يقطن دائما إقليما معينا ،ويتمتع بالشخصية املعنوية،
وبنظام حكومي ،وباالستقالل السيا�سي.2
مفهوم الدولة في الفكراإلسالمي:
قد تحدث اإلمامان الغزالي واملاوردي كل منهما عن خصائص
وصفات الدولة .فاإلمام الغزالي يعتبر أن الدولة أو «الحكم» أو
«السلطان» ...ال يمكن قيام أي �شيء من ذلك إال على الشرع اإلسالمي.
قال :ألن الدين ال يتحقق إال بالدنيا ،والدنيا ال تتحقق إال بالدولة.
 - 1القانون الدولي العام يف وقت السلم ،حامد سلطان ،ص.34
 - 2المعجم الوسيط.304/ 1 ،
70

وهو يرى أن خاصيتها األساسية هي
القهر والغلبة.1
أما الماوردي فإنه يرى
أما املاوردي فإنه يرى أن الدولة
أن الدولة ال بد لها من
ال بد لها من مقومات معينة ،وهي
مقومات معينة ،وهي
ّ
ملخصة في منهج نظري ،أي فلسفة
ملخصة في منهج نظري،
ّ
أي فلسفة مح ّددة توضح
محددة توضح األهداف وتمنع
األهداف وتمنع الزيغ
الزيغ واالحتيال ،وقد عبر عن هذا
واالحتيال
املعنى بعبارات:2
 دين منيع ،يصرف النفس عنالشهوات ،ويراقبها في سرائرها وخلواتها ،وهو من أقوى وسائل إصالح
الدولة واستقامتها.
 سلطان قاهر ،يحفظ الدين ويرغم املختلفين على االئتالف،ويحقق األمن ،ويسوس األمة.
 قانون عادل ،يبعث على الطاعة ،وتعمر به البالد( ،أي تتحققالتنمية في ظله).
 أمن عام ،تطمئن إليه النفوس. خصب دائم ،أي تنمية شاملة توفر املال وتقلل من الحقدوالحسد.
 أمل فسيح ،أي استراتيجية مستقبلية تربط بين األجيال وتؤمن - 1إحياء علوم الدين ،ج 2ص ،141ط .دار المعرفة.
 - 2أدب الدنيا والدين ،ص  ،33ط .دار مكتبة الحياة.1986 ،
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املستقبل.
ومع أن نصوص الوحي ،كتابا وسنة ،لم تستخدم كلمة «الدول»
باملعنى املشهور املتداول ،فإنها استعملت كلمات تدل باالصطالح
والسياق على الدولة كنظام سيا�سي واجتماعي ،مثل كلمة «خليفة»،
و«إمام» ،و«ملك» ،و«أمير» ،وغيرها.
أۡ َ
ّ
َ َٗ
ٞ
فقوله تعالى﴿ :إ ِ يِن َجاعِل يِف ٱل ِ
ۡرض خل ِيفة ۖ﴾ (البقرة ،)30 :ال
يدل  -فقط  -على أن الكون سيشهد خلق إنسان عادي ،ولكنه يدل
مع ذلك أيضا على أن حراكا حيويا ونشاطا مؤثرا ستمتلئ بهما الكرة
األرضية ،مما يستدعي حتما خلق قواعد عديدة ،وضوابط دقيقة،
تحكم التناقضات ،وترشد التصرفات ،وتهذب املسلكيات ،لكي تتحقق
األهداف الكبرى للخلق والكون والحياة ،بعيدا عن اإلفساد وسفك
الدماء.
فتم التعبير عن املنظومة املتوقعة هذه باسم قائدها املسئول عنها:
أۡ َ
ّ
َٗ
ٞ
َ
﴿إ ِ يِن َجاعِل يِف ٱل ِ
ۡرض َخل ِيفة ۖ﴾ (البقرة .)30 :وخلفيته هذه معناها،
قيامه بتنفيذ مر ِاد هللا تعالى من تعمير األرض بالوحي ،أو باإللهام وتلقين
ذريته مر َاد هللا تعالى من هذا العالم األر�ضي .1وهذا ما أدركه بوضوح
املالئكة الكرام رضوان هللا عليهم ،معبرين عن تخوفهم من انزالق هذه
املنظومة عما يعرفونه ،من أن قصد الحكيم العليم من خلق األرض
إنما هو إصالحها وانتظام أمرها ،2فتساءلوا متعجبين عن الحكمة من
 - 1التحرير والتنوير ،للطاهر بن عاشور ،ج 1ص.399
 - 2التحرير والتنوير ،للطاهر بن عاشور ،ج 1ص.403
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خلق هذا الكائن الذي يمكن  -طبقا ملا استشعروه  -أن يقوم بما ينافي
القصد اإللهي أصال من خلق األرض ،وهو اإلصالح ،في حين أنهم هم
مجبولون على خالف ذلك.
لهذا لم يتردد العلماء في اعتبار هذه اآلية أصال لوجوب إقامة
منظومة سياسية واجتماعية تقود األمة إلى القصد اإللهي من الخلق،
وهي الدولة .ولم يختلفوا في ذلك ،بل إن منهم من اعتبر ذلك من
الواجب املعلوم من ضرورة الدين ،كالشيخ محمد األمين الشنقيطي،
عليه رحمة هللا ،في كتابه «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن»،
حيث يقول« :من الواجب املعلوم من ضرورة الدين أن املسلمين يجب
عليهم نصب إمام تجتمع به الكلمة ،وتنفذ به أحكام هللا في أرضه .ولم
يخالف في ذلك إال من ال يعتد به».1
وقال أبو عبد هللا القرطبي في تفسيره لهذه اآلية« :هذه اآلية أصل
نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع؛ لتجتمع عليه الكلمة ،وتنفذ به
أحكام الخليفة .وال خالف في وجوب ذلك بين األمة وال بين األئمة ،إال ما
روي عن األصم» 2بأنها غير واجبة إذا استقامت أمور األمة ومصالحها
بدونها .وقد علق القا�ضي عبد الجبار على كالم األصم قائال :إن اإلجماع
سبقه .قال اإلمام النووي وأجمعوا على أنه يجب على األمة نصب
خليفة .وقال اإلمام أحمد :الفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمور الناس.
وقال الطاهر بن عاشور في تفسيره لهذه اآلية :فكانت اآلية من هذا
 - 1أضواء البيان ،ج  1ص  ،22ط .دار الفكر .1995 ،ج 1ص.22
 - 2تفسير القرطبي ،دار الكتب المصرية1964 ،م ،ج 1ص .264
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الوجه إيماء إلى حاجة البشر إلى
إقامة خليفة لتنفيذ الفصل بين
الناس في منازعاتهم ،إذ ال يستقيم
إن اإلمامة
النبوة
موضوعة لخالفة
نظام تجمع البشر بدون ذلك.1
ّ
في حراسة الدين
وقد استعمل القرآن الكريم في
وسياسة الدنيا
غير ما آية كلمة «الخليفة» أو ما
تصرف منها مرادا بها إقامة نظام
يحكم بين الناس ،كقوله تعالى:
ۡ َ َ َٗ
ُ َّ
َ
﴿ي ٰ َد ُاوۥد إِنا َج َعل َنٰك خل ِيفة يِف
أۡ َ
حۡ
َ ۡ ُ َ نۡ
ّ
َ
َّ
َ
ۡرض فٱحكم بي ٱنل ِ
ٱل ِ
اس بِٱل ِق﴾ (ص ،)26 :ويدل قوله تعالى:
حۡ
نۡ
ُ
َ ۡ
َ َ َّ
اس ب َ
ٱل ّ ِق﴾ ،على أن داود خليفة هللا في إنفاذ
﴿فٱحكم بي ٱنل ِ ِ
شرائعه لألمة املجعول فيها خليفة مما يوحى به إليه .وقد يكون املراد
باألرض هنا أرض بني إسرائيل خاصة ،وقد يكون مرادا بها عموم األرض.
َ َ َ هَّ ُ ذَّ َ َ ُ ْ
ُ
َ ُ ْ َّ َ
ت
وكقوله تعالى﴿ :وعد ٱلل ٱل
ِين َءامنوا مِنك ۡم َوع ِملوا ٱلصٰل ِحٰ ِ
أۡ َ
ذَّ
َ
َ
َ
َ
َ
ۡ
ۡ َ
َ
ۡ
ۡ
ۡ
َ
َ
ِ
ل َي ۡس َتخل ِف َّن ُه ۡم يِف ٱلۡرض كما ٱستخلف ٱلِين مِن قبل ِ ِهم﴾ (النور:
ُ َ
َ
َ
ُ
 ،)55وكقوله تعالى﴿ :قَال َع ىَ ٰ
س َر ُّبك ۡم أن ُي ۡهل ِك َع ُد َّوك ۡم
أۡ َ
ََ ُ َ ََۡ ََُۡ َ
ۡ َ ُ
َوي َ ۡس َتخل ِفك ۡم يِف ٱل ِ
ۡرض فينظر كيف تعملون﴾ (األعراف.)129 :
وقد تناول العلماء والكتاب واملفكرون الخالفة بالدراسة بوصفها
نظرية عامة للحكم اإلسالمي ،أو بوصفها مجرد منصب اإلمامة الكبرى،
أو بوصفها منظومة معينة سادت مدة معينة ثم انتهت ،مصداقا لقوله
 - 1التحرير والتنوير ،ج ،1ص.399
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صلى هللا عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داوود وغيره« :خالفة
النبوة ثالثون سنة ،ثم يؤتي هللا امللك أو ملكه من يشاء» .1وفي رواية
أخرى« :تكون الخالفة ثالثون عاما ثم يكون بعد ذلك امللك».2
وتنتهي هذه املدة سنة إحدى وأربعين من الهجرة .وهو العام الذي
سمي عام الجماعة ،والذي تنازل فيه ابن رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم الحسن بن علي ملعاوية ر�ضي هللا عنه ،فيكون معاوية ر�ضي هللا
3
عنه أول امللوك.
وقد عرف اإلمام ابن خلدون في مقدمته الخالفة بأنها :حمل الكافة
على مقت�ضى النظر الشرعي في مصالحهم األخروية والدنيوية .4وعرف
املنصب قائال إنه :نيابة عن صاحب الشريعة في حفظ الدين وسياسة
الدنيا به .وعرفها التفتزاني بأنها :رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا
خالفة عن النبي ﷺ .ورادف املاوردي بين كلمتي اإلمامة والخالفة
فقال :إن «اإلمامة» موضوعة لخالفة النبوة في حراسة الدين وسياسة
الدنيا.5
َ
ۡ َ ىَ
َ
ل إبۡ َر ٰ ِ  َ َ ُّ ُ
كل َِم ٰ َ َ َّ ُ َّ
ت فأتمهنۖ
ٖ
ويدل قوله تعالىِ﴿ :إَوذِ ٱبت ٰٓ ِ
هۧم ربهۥ ب ِ
َ َ ّ َ ُ َ َّ
اس إ َم ٗ
اماۖ﴾ (البقرة ،)124 :على مطابقة كلمة
قال إ ِ يِن جاعِلك ل ِلن ِ ِ
«اإلمام» مع كلمة الخالفة في الثقافة اإلسالمية ،للداللة على املنظومة
 - 1سنن أبي داود ،كتاب السنة :باب يف الخلفاء .حديث رقم 4646
 - 2مسند أحمد ،تتمة مسند األنصار ،حديث رقم .21919
 - 3فتاوى ابن تيمية 35/18 ،وما بعدها.
 - 4المقدمة ،ج 1ص ،239ط .دار الفكر.1988 ،
 - 5األحكام السلطانية ،ص  ،15ط .دار الحديث.
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السياسية واالجتماعية التي تقود األمة إلى أهدافها الدينية والدنيوية.
ََ َ
ومثلها في ذلك كلمة «امللك »،كما يشير إلى ذلك قوله تعالى﴿ :أل ۡم ت َر
َ ۡ ُ ىَ ٰٓ ۡ َ ُ ْ َ ّ َّ
ىَ ۡ َ إَ ۢ َ ٓ ۡ َ ٰٓ َ
ۡ
ۢ
ِ
ب ل ُه ُم ۡٱب َعث
وا
ال
ق
ذ
إ
وس
م
د
ع
ب
ن
م
ِيل
ل ِمن ب يِن إِسرء
لنِ
ِ
ِ
إِل ٱلم ِ
يِ ٖ
لنَ
اٗ ُّ َ ۡ
هَّ
ٱللِۖ﴾ (البقرة ،)246 :وقول سليمان عليه
يل
َا َمل ِك نقٰتِل يِف َسب
ِ
ِ
﴿ر ّ ۡ ۡ َ َ ۡ
ب ل ُم ۡل اٗك اَّل يَ َ
السالمَ :
ۢنبغ أِلَ َحد ّ ِم ۢن َب ۡعد ٓ
ِيۖ﴾
ٖ
ب ٱغ ِفر يِل وه يِ
ِ
يِ
(ص.)35 :
وحقيقة امللك أنه التصريف في جماعة عظيمة أو أمة كبيرة ،تصرف
التدبير للشؤون وإقامة الحقوق ورعاية املصالح ودفع املفاسد.
هذه بعض النصوص القرآنية التي لها تعلق بتلك املنظومة
السياسية العامة ،سواء سميناها مملكة أو خالفة أو دولة أو إمامة
أو إمارة أو سلطنة أو نحو ذلك .وقد اتخذ كثير من املفسرين املرور
بهذه اآليات مناسبة للحديث عن أحكام الدولة :إيجادها وتسييرها،
وطرق تعيين القائمين عليها وصالحياتهم وواجباتهم وعالقتهم بأمتهم
وغير ذلك.
أما بالنسبة للسنة النبوية الشريفة ،فإن األحاديث التي تعرضت
لهذا الفقه كثيرة منتشرة في كتب السنة ،فمؤلفو هذه الكتب ،منهم
من عقد أبوابا مستقلة للموضوع ،كاإلمامين البخاري ومسلم ،حيث
تعرض األول للموضوع في كتاب «األحكام» ،إضافة إلى استشهادات
واستطرادات كثيرة في أبواب متعددة من كتابه .بينما تعرض اآلخر
للموضوع في كتاب «اإلمارة» ،إضافة أيضا إلى أبواب أخرى متفرقة في
كتابه.
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صحيح أنه  -كما يقول الجويني« -ال مطمع في وجدان نص من
كتاب هللا في تفاصيل اإلمامة ،والخبر املتواتر معوز أيضا»1؛ ألن
القرآن الكريم أحال الكثير من تفاصيل أحكام املعامالت بصفة عامة
َ َ َ لنۡ َ ٓ يَ ۡ َ ّ
ٱذل ِۡك َر لتِ ُبَ ّيَ
إلى السنة النبوية املطهرة بقوله تعالى﴿ :وأنز ا إِلك
نِ
ُ َ يَ
َ َّ
َ َّ َ
ل َِّلن ِ
اس َما ن ّ ِزل إ ِ ۡل ِه ۡم َول َعل ُه ۡم َي َتفك ُرون﴾ (النحل ،)44 :وما حصل
من تفاصيل لألحكام الشرعية في كتاب هللا اختص أكثره بالعبادات
واألحوال الشخصية.
وبالجملة ،فال يكاد يخلو كتاب من كتب السنة من التعرض
لقضية «اإلمامة» أو «اإلمارة» أو «األمانة» أو «املسئولية» أو «الراعي
والرعية» ،ونحو ذلك مما هو في حقيقته جزء من أحكام هذه املادة.
إال أن االهتمام الذي الحظناه في كتب التفسير والحديث لم نجد له
امتدادا يتناسب مع حركة التوسع التي شهدها الفقه اإلسالمي في
التأليف في الحقب التاليةُّ .
فالتخمة التي شهدتها كل فروع التراث
الفقهي -من وجهة نظر كل الفرق واملذاهب والتيارات اإلسالمية -لم
َ
تشمل هذا الفرع الفقهي الهام ،كما أن النقاشات الفكرية والصراعات
الدامية التي شهدتها العقيدة -وهي جزء من هذا العلم عند بعض فرق
ّ
الشيعة -والتي شكلت في غالبها الخلفية الفكرية للحروب السياسية
والطائفية التي شهدها القرنان الهجريان األول والثاني بحدة بالغة،
ولم تتوقف كليا على مدى التاريخ اإلسالمي كله ،لم تشمل هذا الفرع
الفقهي أيضا بما يتناسب مع أهميته كعلم يجب الرجوع إليه لتوضيح
 - 1غياث األمم ،ص.61
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أمور الدولة اإلسالمية :من حيث الشكل واملهمات والعالقات ونحوها،
وال كفقه يجب التحاكم إليه عند االختالف السيا�سي ،ويصلح أن يكون
ً
متكئا لهذا الطرف أو ذاك.
كل هذه الدوافع واألسباب لم تشفع لهذا الفقه ليخرج إلى النور،
فبقي حبيسا مشتتا في بطون أمهات الكتب التراثية الكبيرة ،غير َّ
مميز،
وال مصنف.
وسنقتصر من نصوص السنة الواردة في املوضوع على أشمل
حديثين وأصحهما  -مع قليل من التصرف  -اتفق عليهما البخاري
ومسلم ،تحدثا عن بيعة الصحيفة ومجلس الشورى بعد اغتيال أمير
املؤمنين عمر بن الخطاب ر�ضي هللا عنه.
أوال :حديث بيعة السقيفة:
ُ
 روى البخاري في صحيحه قال« :حدثنا عبد العزيز بن عبد هللا،حدثني ابر ُ ُ
سعد ،عن صالح ،عن الزهري ،عن عبيد هللا بن
اهيم بن ٍ
عبد هللا بن عتبة بن مسعود ،عن ابن عباس قالُ :
كنت أقرئ رجاال
من املهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف ،بينما أنا في منزله ً
بمنى وهو
حجة َّ
عند عمر بن الخطاب في آخر َّ
حجها ،إذ رجع ّ
إلي عبد الرحمن
فقال :لو رأيت رجال أتى أمير املؤمنين اليوم فقال :يا أمير املؤمنين هل
لك في فالن يقول :لو قد مات عمر لقد بايعت فالنا ،فو هللا ما كانت
ً
بيعة أبي بكر إال فلتة فتمـت .فغضب عمر ،ثم قال :إنـي إن شـاء هللا
َ ّ
فمح ِذرهم هـؤالء الذين يريدون أن يغصبوهم
لقائ ٌـم العشيـة في النـاس
أمورهم .قال عبد الرحمن :فقلت يا أمير املؤمنين ال تفعل ،فإن املوسم
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ُ
يجمع َرعاع الناس وغوغاءهم ،فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين
ً
مقالة ُي ّ
طيرها عنك ُّ
تقوم في الناس ،وأنا أخ�شى ،أن تقوم فتقول
كل
ِ
مطير ،وأن ال َي ُع َ
ْ
ّ
فأمهل حتى تقدم
وها ،وأن ال يضعوها على مواضعها،
ِ
املدينة ،فإنها دار الهجرة ،والسنة ،فتخلص بأهل الفقه ،وأشراف
الناس ،فتقول ما قلت متمكنا ،فيعي أهل العلم مقالتك ،ويضعونها
َّ
ألقومن بذلك أو َل
على مواضعها .فقال عمر :أما وهللا  -إن شاء هللا -
مقام أقومه باملدينة.
قال ابن عباس :فقدمنا املدينة في عقب ذي الحجة ،فلما كان يوم
ُ
عجلت َّ
الرواح حين زاغت الشمس حتى ِأج َد سعيد بن زيد بن
الجمعة
عمرو بن ُنفيل جالسا إلى ركن املنبر ،فجلست حوله َت ُّ
مس ركبتي ركبته،
َ
فلم أنش ْب أن خرج عمر بن الخطاب ،فلما رأيته ُمقبال قلت لسعيد بن
ً
َّ
َّ
استخلف.
العشية مقالة لم يقلها منذ
َليقولن
زيد بن عمرو بن نفيل:
ِ
فأنكر علي ،وقال :ما عسيت أن
يقول ما لم يقل قبله؟!
فجلس عمر على املنبر ،فلما
كل هذه الدوافع واألسباب
سكت املؤذنون ،قام فأثنى على
لم تشفع لهذا الفقه ليخرج
هللا بما هو أهله ،ثم قال :أما بعد
إلى النور ،فبقي حبيسا
ُ
فإني ٌ
مشتتا في بطون أمهات
قائل لكم مقالة قد ق ِّد َر لي
مميز
الكتب التراثية ،غير
ّ
أن أقولها ،ال أدري لعلها بين َي َدي
وال مص ّنف
أجلي ،فمن َع َقلها ووعاها ْ
فليحدث
َ
بها حيث انتهت به ر ِاحل ُته ،ومن
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ُ
ُّ
يكذ َب علي.
أن
ألحد
ل
ح
أ
ِ
خ�شي أن ال يعقلها فال ِ
َ
َّإن هللا َبعث محمدا صلى هللا عليه وسلم بالحق ،وأنزل عليه الكتاب،
فكان مما أنز َل هللا آية الرجم ،فقرأناها َ
وعقلناها َووعيناهاَ ،ر َجم
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ورجمنا بعده ،فأخ�شى إن طال بالناس
ز ٌ
مان أن يقول قائل :وهللا ما نجد آية الرجم في كتاب هللا ،فيضلوا بترك
ُ
حص َن من
ٍ
فريضة أنزلها هللا ،والرجم في كتاب هللا حق على من زنى إذا أ ِ
ْ
الرجال والنساء إذا قامت ّ
البينة أو كان ال َح َب ُل أو االعتراف .ثم إنا كنا
ِ
نقرأ فيما نقرأ من كتاب هللا :أن ال ترغبوا عن آبائكم فإنه ٌ
كفر بكم
أن ترغبوا عن آبائكم ،أو إن كف ًرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم .أال َّ
ثم إن
ُ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :ال تطروني كما أطرى عي�سى بن
مريم ،وقولواُ :
عبد هللا ورسوله.
ثم إنه بلغني أن قائال منكم يقول :وهللا لو قد مات ،عمر بايعت
ً
فالنا! فال يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت،
س فيكم من ُت ُ
شرهاَ ،ول ْي َ
أال وإنها قد كانت كذلك ،ولكن هللا وقى َّ
قطع
األعناق إليه مثل أبي بكر .من بايع رجال من غير مشورة من املسلمين
َ َّ ً
غرة أن ُيقتل.
فال يبايع هو وال الذي بايعه ت
وإنه كان من خبرنا حين توفى هللا نبيه صلى هللا عليه وسلم ،أن
األنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة ،وخالف
عنا علي والزبير ومن معهما ،واجتمع املهاجرون إلى أبي بكر ،فقلت
َ
ألبي بكر :يا أبا بكر انط ِل ْق بنا إلى إخواننا هؤالء من األنصار .فانطلقنا
َ
نريدهم ،فلما دنونا منهم ل ِق َينا منهم رجالن صالحان ،فذكرا ما تماأل
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عليه القوم ،فقاال :أين تريدون يا معشر املهاجرين؟ فقلنا :نريد
إخواننا هؤالء من األنصار ،فقاال :ال عليكم أن ال تقربوهم ،اقضوا
َ
أمركم .فقلت :وهللا لنأتينهم.
فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة ،فإذا ر ٌ
جل ُم َّزم ٌل بين
ظهرانيهم ،فقلت :من هذا؟ فقالوا :هذا سعد بن عبادة ،فقلت :ما له؟
وعك .فلما جلسنا قليال َت َ
قالواُ :ي َ
شهد خطيبهم فأثنى على هللا بما هو
أهله ،ثم قال :أما بعد ،فنحن أنصار هللا وكتيبة اإلسالم ،وأنتم -معشر
َّ
َّ
املهاجرين -رهط ،وقد دفت دافة من قومكم ،فإذا هم يريدون أن
يختزلونا من أصلنا وأن َيحضنونا من األمر .فلما َس َ
كت أردت أن أتكلم،
ُ
وكنت قد َز َّو ُت مقالة أعجبتني أ يد أن ّ
أقدمها بين يدي أبى بكر ،وكنت
ر
ر
ِ
ُ
أداري منه بعض الحد .فلما أردت أن أتكلم ،قال أبو بكر :على رسلك.
ُ
َ
َ
غض َبه .فتكلم أبوبكر ،فكان هو أحل َم مني وأوقر ،وهللا
أ
فكرهت أن ِ
ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إال قال في بديهته مثلها أو أفضل
َ
سكت .فقال :ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل ،ولن
منها ،حتى
ُ
ُ َ
عرف هذا األمر إال لهذا الحي من قريش ،هم َ
أوسط العرب ً
نسبا ودارا.
ي
وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين ،فبايعوا أيهما شئتم .فأخذ بيدي
ويد أبي عبيدة بن الجراح ،وهو جالس بيننا ،فلم َ
أكر ْه مما قال غيرها،
قدم ُ
كان وهللا أن ُأ َّ
قربني ذلك من إثم َّ
فتضرب عنقي ال ُي ّ
أحب إلي من
ِ
ُ
َ
ّ
أن َّ
أتأمر على قوم فيهم أبوبكر ،اللهم إال أن تس ِول إلي نف�سي عند املوت
ُ
أجده اآلن.
شيئا ال
َّ
وع ُ
املحككُ ،
فقال ٌ
ذيقها َ
املر َّجب .منا
قائل من األنصار :أنا ُجذيلها
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ٌ
أمير ومنكم أمير يا معشر قريش.
َّ ُ
فكثر اللغط ،وارتفعت األصوات،
ُ
فرقت من االختالف ،فقلت:
حتى
من بايع رجال على غير
ُ
مشورة من المسلمين فال
ابسط يدك يا أبا بكر ،فبسط
يتابع هو وال الذي بايعه
يده ،فبايعته وبايعه املهاجرون ثم
تغرة أن يٌقتال.
ّ
بايعته األنصار ،ونزونا على سعد
بن عبادة ،فقال قائل منهم :قتلتم
سعد بن عبادة ،فقلت :قتل هللا
سعد بن عبادة.
قال عمر :وإنا وهللا ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة
ُ
ٌ
أبي بكر ،خشينا إن فارقنا القوم ولم تك ْن بيعة أن يبايعوا ر ُجال منهم
ً
بعدنا ،فإما بايعناهم على ما ال نر�ضى ،وإما نخالفهم فيكو ُن
فسادا.
فمن بايع رجال على غير مشورة من املسلمين فال ُي ُ
تابع هو وال الذي
َ ً
بايعه ت ِغرة أن يقتال».1
 وقال البخاري :حدثنا إسماعيل بن عبد هللا حدثنا سليمان بنبالل عن هشام بن عروة قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة ر�ضي
هللا عنها زوج النبي صلى هللا عليه وسلم َّأن رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم مات وأبو بكر َّ
ُ
إسماعيل :يعنى بالعالية -فقام عمر
بالس ْـنح  -قال
يقول :وهللا ما مات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .قالت وقال عمر:
 - 1صحيح البخاري ،كتاب الحدود :باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت ،حديث
رقم .6830
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َ َ
َ َ َّ
بعث ُ
يقط َّ
وهللا ما كان ُ
جال
أيدي
عن
فل
هللا
نه
يقع في نف�سي إال ذاك ،ولي
ر
ٍ
َ
وأر ُجلهم .فجاء أبوبكر فكشف عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
فقب ُله فقال :بأبي أنت ُوأمي ،ط َ
حيا ً
بت ً
َّ
وميتا ،والذي نف�سي بيده ال
ِ
َ
ُي ُ
ذيق َك هللا املوت َتين أبدا .ثم خرج فقال :أيها الحالف ،على رسلك .فلما
تكلم أبوبكر جلس عمر.
قال البخاري :فحمد هللا أبو بكر وأثنى عليه ،وقال :أال من كان َي ُ
عبد
ً
محمدا صلى هللا عليه وسلم َّ
محمدا قد ماتَ ،ومن كان ُ
يعب ُد هللا
فإن
َّ َ َ ّ َّ ٞ
َ
َّ
فإن هللا حي ال يموت .وقال﴿ :إِنك مي
ت ِإَون ُهم َّم ّي ِ ُتون﴾ (الزمر.)30 :
ِ
َ َ حُ َ َّ ٌ اَّ َ ُ ٞ
ٱلر ُس ُل أَفَإيْن َّماتَ
ول قَ ۡد َخلَ ۡ
ت مِن َق ۡبلِهِ ُّ
وقال﴿ :وما ممد إِل رس
ۚ
ِ
لَىَ
َ
َ
َ ۡ ُ َ َ َ ۡ ُ ۡ لَىَ ٰٓ َ ۡ َ ٰ ُ ۡ َ َ َ َ
َ
ۡ
َ
ۡ
َ
رَُّ
ٰ
أو قتِل ٱنقلبتم ع أعقبِك ۚم ومن ينقل ِب ع عقِبيهِ فلن يض
هَّ ُ َّ
َ
ٱلل َش ۡئٗاۗ َو َس َي ۡ
هَّ َ
ٱلشكِر َ
ٰ
ين﴾ (آل عمران ، )144 :قال فنش َج
ٱلل
ي
ز
ج
ِ
ِ
ُ
الناس يبكون .قال واجتمعت األنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة
بني ساعدة ،فقالواّ :
منا ٌ
أمير ومنكم أمير .فذهب إليهم أبو بكر وعمر
َّ
َ
فأسكت ُه
بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح ،فذهب عمر يتكلم،
أبوبكر .وكان عمر يقول :وهللا ما أ ُ
دت بذلك إال أني قد هيأت كالما قد
ر
َ َ
ُ
بلغ ُه أبوبكرَّ .
ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس،
خشيت أن ال ي
أعجبني
فقال في كالمهُ :
نحن األمراء وأنتم الوزراء .فقال ُح َ
باب بن املنذر :ال
وهللا ال نفعل ،منا أمير ومنكم أمير .فقال أبو بكر :ال ،ولكنا األمراء
َ ُ
ط العرب دارا َ ُ
وأعربهم أحسابا .فبايعوا َ
عمر أو
وأنتم الوزراء .هم أوس
ِ
َ
نبايع َك َ
أبا ُعبيدة .فقال عمر :بل ُ
أنت ،فأنت ّ
وخ ْي ُرنا ُّ
وأحبنا إلى
سيدنا
ِ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس.
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َ َ
فقال قائل :قتلتم َ
سعد بن ُعبادة ،فقال عمر :قتله هللا.1
وهذا الحديث يدل على أمور كثيرة تتعلق بالدولة .منها:
ً
أوال :عدم جواز فراغ السلطة ،ملا في ذلك من الخطر والغرر ،فرغم
أن الذين تركهم النبي ﷺ ،هم أفضل الخلق بعده ،وأبعد الناس عن
األغراض الدنيوية ،وأكثرهم زهدا في السلطة والقيادة -أقول -رغم
ذلك فإن خالفا حادا وقع بينهم ،فيمن يتولى بعد النبي صلى هللا عليه
وسلم ،علما بأن أغراض هؤالء وأهدافهم ،من ممارسة السلطة،
وتوليها ،مختلفة كل االختالف عن أغراض وأهداف غيرهم.
ً
ثانيـا :جواز املنافسة على الوظائف السياسية ،بين جهات مختلفة:
أحزاب أو نحوها ،أو أفراد مختلفين .ذلك أن املنافسة التي وقعت ،بين
املهاجرين واألنصار- ،أو بين أبى بكر وسعد بن عبادة  -لم يقل فيها أحد
منهم لآلخر ،ال يجوز لك أن تتنافس معي على الخالفة ،ولم يقل أحد
من الصحابة اآلخرين للطائفتين معا ،وال لواحدة منهما ،فعلتم ما ال
يجوز فعله ،وهو تنافسكم على السلطة.
ً
ثالثـا :جواز ترشيح املفضول للقيادة ،مع وجود األفضل وطلبه،
ذلك أن األنصار قدموا سعد بن عبادة وهم يعلمون -أو تعلم غالبيتهم-
أن أبا بكر ر�ضي هللا عنه أفضل منه .بل إن أبا بكر ر�ضي هللا عنه،
رشح شخصين متفاضلين فيما بينهما ،وهو يعلم ذلك ،بل ويعلم أنه
َي ْف ُ
ضلهما معا ،فلو كان ذلك غير جائز ،لرشح نفسه أوال ،أو القتصر
 -1صحيح البخاري ،كتاب أصحاب النبي :باب قول النبي لو كنت متخذا خليال ،حديث
رقم .3667
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على ترشيح عمر ر�ضي هللا عنه وحده ،بدل ترشيح ابي عبيدة معه ،إذا
ٌ
محرج.
فرضنا أن تقديمه لنفسه
ً
َّ
رابعـا :جواز ذكر فضائل املرشح ،وجماعته السياسية ،ليستمع
إليها الناس ،فيميلوا إليها ،ويبايعوا صاحبها ،ألن األنصار ذكروا
فضائلهم بالجملة ،وكذلك فعل املهاجرون ،بل وفعله عمر ألبي بكر،
وفعله أبو بكر لنفسه .فقال« :ألست أحق الناس بها؟ ألست أول من
أسلم؟ ألست صاحب كذا ،ألست صاحب كذا؟».1
ً
خامسـا :جواز الطلب واالشتراط بهدف املشاركة في الحكم ،أو
لتحقيق املصالح ،وتأمين املستقبل .ذلك أن األنصار طالبوا بالتناوب
على السلطة السياسية ،وبقيادة مشتركة ،في مجلس رئا�سي ،وقد رفض
املهاجرون ذلك كله ،وقدموا مقابله املستـوى الثاني مـن مسئوليات
ووظائف الدولة .فقالوا :نحن األمراء وأنتم الوزراء .وأبدى األنصار
تخوفهم من املستقبل ،وحذرهم من تصفية الحسابات ،فقالوا :إنا
نخاف أن يلي هذا األمر قوم قتلنا آباءهم وإخوتهم.
ً
سادسا :نفاذ قرارات الجمعية العامة املشتملة على األعيان
والوجهاء ورؤساء القوم( ،ما عرف فيما بعد بأهل الحل والعقد) ،على
اعت ْ
عموم األفراد ،حيث ُ
برت بيعة السقيفة ،رغم محدودية املوجودين
فيها بيعة ملزمة .وإن كانت لم تغن عن البيعة العامة التي كانت بعد
ذلك في املسجد.
ً
سابعـا :ضرورة إطالع اإلمام الرعية ،والشعب ،على املعلومات
 -1سنن الرتمذي ،أبواب المناقب ،حديث رقم .3667
مجلة السلم  -العدد الثاني

85

الصحيحة ،في القضايا املهمة ،تجنبا للشائعات ،وتحصينا لألمة من
اإلرجاف والتحريف ،والتفسيرات الخاطئة.
ثامنـا :جواز إطالع اإلمام على األخبار التي يمكن أن يسبب فواتها له
ً
فتنة ،أو نحو ذلك؛ ألن الرجل الذي َّبلغ َ
عمر ما قاله الرجل
ضررا ،أو
اآلخر ،في بيعة أبى بكر ،وما ينوي فعله عند وفاة عمر ،لم ينقل عنه -
ر�ضي هللا عنه  -أنه َّأنبه ،وال أنه عاقبه إن كان قد َّ
تعرف عليه.
ً
تاسعـا :ضرورة تغا�ضي اإلمام عن أصحاب القيل والقال ،والعمل
على معالجة الحاالت واآلثار ،دون البحث عن القائلين ّ
واملروجين ،ما
ِ
لم يكن ذلك ضروريا.
ً
عاشرا :ضرورة اللجوء إلى النقاش والحوار ،لحل الخالفات
املهمة ،ولو لم توجه الدعوة ملن ينبغي لهم أن يقوموا بذلك الدور،
إذا كانت القضية قضية عامة ومهمة .فاألنصار لم يوجهوا الدعوة
إلى املهاجرين ،وقد توجهوا إليهم بمبادرة منهم بمجرد سماعهم خبر
االجتماع ،ولم يقبلوا إثناءهم عن القدوم عليهم ،بحجة أنهم اتخذوا
قرارهم ،وحسموا أمرهم.
الحادي عشر :ضرورة تمتع املحاور واملناقش بالحنكة واملراس،
فاملهاجرون هم الذين اقتحموا على االنصار موقع االجتماع ،وهم
الذين رفضوا الخروج قبل اتمام البيعة ،وهذا ما عناه عمر ر�ضى هللا
عنه حين قال :خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة ،أن يبايعوا رجال
منهم بعدنا ،فإما بايعناهم على ما ال نر�ضى ،وإما نخالفهم ،فيكون
فسادا .ثم إن خطاب املهاجرين ،كان يدور بين الشدة من جانب عمر،
86

والليونة من جانب ابى بكر ر�ضي
هللا عنهم جميعا.
ضرورة إطالع اإلمام ،الرعية
الثاني عشر :أهمية االقتراحات
والشعب ،على المعلومات
العملية ،والخروج عن التنظير
الصحيحة في القضايا المهمة،
والتخطيط ،إلى ما هو عملي
تج ّنبا للشائعات ،وتحصينا
ملموس ،ذلك أن قولة أبى بكر
لألمة من اإلرجاف والتحريف
ّ
والتفسيرات الخاطئة.
ر�ضي هللا عنه« ،وقد اخترت لكم
أحد هذين الرجلين» ،حولت
املوضوع من نقاش بين جماعتين،
إلى نقاش حول االختيار بين شخصين من أشخاص مجموعة املهاجرين،
وقد قدم أبو بكر هذا االقتراح العملي ،قبل أن يسلم األنصار بمبدإ
تقديم املهاجرين.
الثالث عشر :أهمية الشخصية واملميزات الشخصية في املنافسات
السياسية ،فشخصية أبي بكر ر�ضي هللا عنه ،كان لها الفضل الكبير
في حسم املوضوع.
الرابع عشر :أهمية وحدة املوقف الداخلي في األوقات الحرجة ،فقد
كان الخالف الصامت ،بين االنصار ْأو ِس ِه ْم وخزرجهم ،سببا جوهريا،
في انهيار حظ األنصار واستبعاد مرشحهم  .قال في الفتح :1ذكر ابن
اسحاق في آخر السيرة أن األوس بقيادة اسيد بن حضير ،حضروا
مع الخزرج الجتماع السقيفة ،فلما علموا أن األمر متجه لسعد بن
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عبادة ،وهو خزرجي ،وقفوا إلى جانب أبى بكر ومن معه من املهاجرين؛
ألنهم يفضلون أن يقودهم املهاجرون بدل الخزرج؛ الحتمال أن تكون
أثار العالقات التي كانت بينهم أيام الجاهلية التزال لها حياة في منطقة
الالشعور ،ومما يؤيد ذلك أن الرجلين الذين لقيا جماعة املهاجرين
متجهة إلى سقيفة بني ساعدة هما من األوس ،وقد أطلعا املهاجرين
على ما خططت له جماعة السقيفة.
ويبدو من لغة عمر ر�ضي هللا عنه أنه راض عن املعلومات التي
قدمها لهم هذان الرجالن ،هذا إذا لم يكن خروجهما من االجتماع
سببه ما الحظاه من توجه االجتماع ملبايعة سعد بن عبادة ر�ضي هللا
عنه .أضف إلى ذلك ان الذين بادروا لبيعة أبى بكر حتى قبل عمر ر�ضي
هللا عنه هم من األوس ،وهما :أسيد بن حضير وبشير بن سعد والد
النعمان بن بشير.1
الخامس عشر :خطورة املقاطعة ،والغياب ،وترك الساحة للطرف
اآلخر ،فلو كان املهاجرون ،غابوا عن االجتماع ،مع أنهم لم ُي ْ
دعوا له،
لحب َك األمر في غيابهم وانتهى،
أو لو كانوا خرجوا منه ،قبل اتمام املهمةِ ،
ََ
ٌ
رغم أن املهاجرين استمعوا إلى اتهامهم بأنهم طرأة يريدون اختطاف
السلطة واالستحواذ عليها ،وحرمان األنصار منها ،ولم يدفعهم ذلك
لالنسحاب.

 -1الفتح.32/ 7 ،
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ثانيا :اغتيال عمر بن الخطاب ر�ضي هللا عنه وما نتج عنه
(الشورى(:
َ َ
 قال البخاري« :حدثنا مو�سى بن إسماعيل ،حدثنا أبو عوانة عنُح َ
ص ٍين ،عن عمرو بن َميمو ٍن قال :رأيت عمر بن الخطاب ر�ضي هللا عنه
َ َ
قبل أن يصاب بأيام باملدينة ،ووقف على ُحذيفة بن اليمان وعثمان
َُ
يف قال :كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا َّح ْملتما األر َ
ض ما ال
بن حن ٍ
أمرا هي له مطيقة ،ما فيها ُ
تطيق؟ قاال :حملناها ً
كبير فضل .قال انظرا
َ
َّ
أن تكونا َح َّملتما األرض ما ال تطيق .قاال :ال .فقال عمر :ل ْئن سلمني هللا
عن أ ام َل أهل العراق ال َ
َ َّ
يحت ْج َن إلى ر ُجل بعدي أبدا.
ألد ر ِ
َ
أصيب .قال :إني لقائم ما بيني
قال فما أتت عليه إال رابعة حتى
وبينه إال عبد هللا بن عباس غداة أصيب ،وكان إذا َّ
مر بين الصفين
قالَ :
است ُووا ،حتى إذا لم ير فيهم خلال تقدم فكبر ،وربما قرأ سورة
يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة األولى حتى يجتمع الناس ،فما
ُ
الكلب ،حين طعنه ،فطار
هو إال أن َّكبر فسمعته يقول :قتلني أو أكلني
ُ ّ
ً
سكين ذات طرفين ،ال يمر على أحد ً
يمينا وال شماال إال طعنه،
ال ِعلج ِب ِ ٍ
حتى طعن ثالثة عشر رجال مات منهم سبعة .فلما رأى ذلك رجل من
رنسا ،فلما َّ
املسلمين طرح عليه ُب ً
ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه.
وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه ،فمن يلي عمر فقد
رأى الذي أرى ،وأما نواحي املسجد فإنهم ال يدرون غير أنهم فقدوا
صوت عمر ،وهم يقولون :سبحان هللا .فصلى بهم عبد الرحمن صالة
خفيفة .فلما انصرفوا قال :يا ابن عباسْ ،
انظر من قتلني .فجال
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ساعة ،ثم جاء فقال :غالم امل ِغيرة .قالَّ :
الص َنع؟ قال :نعم .قال :قاتله
ً
هللا ،لقد أمرت به معروفا ،الحمد هلل الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل
ُ
َّيدعى اإلسالم ،قد كنت أنت وأبوك ت ِـح ّب ِان أن تكثر العلوج باملدينة،
وكان العباس أكثرهم رقيقا .فقال :إن شئت فعلت -أي إن شئت قتلنا.
ُّ
وصلوا قبلتكمُّ ،
وحجوا حجكم؟
قال :كذبت ،بعدما تكلموا بلسانكم،
ُ
فاحتمل إلى بيته ،فانطلقنا معهَّ ،
وكأن الناس لم تصبهم مصيبة
ِ
ُ
قبل يومئذ :فقائل يقول :ال بأس ،وقائل يقول :أخاف عليه .فأ ِت َى
فشربه ،فخرج من جرحه،
ٍ
بنبيذ فشربه ،فخرج من جوفه .ثم أتى بلبن ِ
ُ
َ
فعلموا أنه م ِّيت .فدخلنا عليه ،وجاء الناس فجعلوا يثنون عليه .وجاء
رجل ٌّ
أبش ْر يا أمير املؤمنين ُببشرى هللا لك ،من صحبة
شاب فقالِ :
َ
سول هللا صلى هللا عليه وسلمَ ،
علمت ،ثم
وقد ٍم في اإلسالم ما قد
ر
َ
َ
َ
وليت فعدلت ،ثم شهادة .قال
ٌ
كفاف ال َّ
على وال
َو ِد ْدت أن ذلك
لي .فلما أدبر إذا إزاره َي َم ُّ
س األرض،
وجاء الناس فجعلوا يثنون
قال ُر ُّدوا علي الغالم .قال :يا ابن
عليه ،وجاء رجل شاب فقال:
أخي ،أرفع ثوبك ،فإنه أبقى لثوبك أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى
خاصة ،من صحبة رسول
لك ّ
لربك .يا عبد هللا َ
وأتقى ّ
بن َ
عمر،
ِ
اهلل صلى اهلل عليه وسلم،
ُ
َّ
وقدم في اإلسالم ما قد
انظ ْر ما علي من الدين .فحسبوه
فوجدوه ستة وثمانين ً
علمت ،ثم وليت فعدلت ،ثو
ألفا أو نحوه.
شهادة ،قال :وددت أن ذلك
مال آل عمر ّ
قال :إن وفى له ُ
ه
فأد
ِ
ِ
ِ
علي وال لي.
ال
كفاف
ّ
َ
عد ّى
من أموالهم ،وإال فس ْل في بنى ِ
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َ
بن كعب ،فإن لم َتف أموالهم َ
فسل في قريش وال ت ْع ُدهم إلى غيرهم،
َ
ّ
فأد عني هذا املال .انط ِل ْق إلى عائشة ِ ّأم املؤمنين فقل :يقرأ عليك عمر
ِ
َ
ُ
السالم –وال تق ْل أمير املؤمنين ،فاني لست اليوم للمؤمنين أميرا ،وقل:
َ
يستأذن عمر بن الخطاب أن ُيدف َن مع صاحبيه.
فسلم واستأذن ،ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي ،قال :يقرأ
عليك عمر بن الخطاب السالم ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه.
فقالت :كنت أريده لنف�سي ،لأَو ُ َ
وثرَّنه به اليوم على نف�سي .فلما أقبل
قيل :هذا عبد هللا بن عمر قد جاء .قال :ارفعوني ،فأسنده ر ُج ٌل إليه
َ
ُ
فقال :ما لديك؟ قال :الذي ت ِح ُّب يا أمير املؤمنينِ ،أذن ْت .قال :الحمد
�شيء ُّ
أهم َّ
إلي من ذلك ،فإذا أنا قضيت فاحملوني ،ثم
هلل ،ما كان من ٍ
َ
ُ
ْ
يستأذن عمر بن الخطاب ،فإن أذن ْت لي فأدخلوني ،وإن
سلم فقل:
ر َّدتني ُر ُّدوني إلى مقابر املسلمين.
ُ
حفصة والنساء ُ
تسير معها ،فلما رأيناها قمنا،
وجاءت أم املؤمنين
َ
ً
ً
فوَل ْ
َ
جت عليه فبك ْت عنده ساعة ،واستأذن الرجال ،فولجت داخال
لهم ،فسمعنا بكاءها َ
أوص يا أمير املؤمنين،
من
ِ
الداخل .فقالواِ :
َ
َ
است ْخلف .قال :ما ُ
أجد َّ
النفــر -أو َّ
هط-
أحق بهذا األمر من هؤالء
الر ِ
ِ
ِ
ُُ
اض :فسمى
الذين توفي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو عنهم ر ٍ
ً
عليًـا وعثمان ُّ
ّ
وسعدا وعبد الرحمن ،وقالَ :ي َ
شه ُدكم
والزَب َير وطلحة
عمر ،وليس له من األمر �شيء -كهيئة ْ
عبد هللا بن َ
التع ِز ِية له -فان
ِ
ُ
ُ
سعدا فهو ذاك ،وإال ْفل َي َ
مرة ً
ست ِعن به ُّأيكم ما أ ِّمر ،فإني لم
اإل
أصابت ِ
عجز وال خيانة .وقال :أو�صي الخليفة من بعدي باملهاجرين
أعزله عن ٍ
ِ
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َ َ َ
األولين ،أن يعر َف لهم َّ
ظ لهم حرمتهمُ .
َّ
وأو ِصيه باألنصار
حقهم ،ويحف
ِ
َ
ُ َ
ُ
خي ًرا ،الذين ُ
حسنهم،
تبوءوا الدار واإليمان من ق ِبلهم ،أن يقب َل من م ِ
وأن ُيعفى عن مسيئهم .وأوصيه بأهل األمصار خيرا ،فإنهم ر ُ
دء اإلسالم،
ِ
ِ
ُ َ َ
وجباة املال ،وغيظ ُ
ُ
العد ّو ،وأن ال يؤخذ منهم إال فضلهم عن رضاهم.
َ َ
العربَّ ،
وأوصيه باألعراب خي ًرا ،فإنهم ُ
أصل َ
ومادة اإلسالم ،أن ُيؤخذ
من حوا�شي أموالهمُ ،وي َر َّد على فقرائهم .وأوصيه َّ
وذمة رسول
بذمة هللا ِ
ِ
َ
ُ
َ
هللا صلى هللا عليه وسلم ،أن ُيوفى لهم بعهدهم ،وأن يقاتل من ورائهم،
َ
وال ُيكلفوا إال طاقتهم.
ُ َ َ
ض ،خ َرجنا به ،فانطلقنا نم�شي ،فسلم عبد هللا بن عمر،
فلما ق ِب
قال :يستأذن عمر بن الخطاب .قالت :أدخلوه ،فأدخلُ ،
فو ِضع هنالك
ِ
ِ
ُ
ُ َ
مع صاحبيه .فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤالء الرهط ،فقال عبد
ثالثة منكم .فقال الزبير :قد جعلت أمري
الرحمن :اجعلوا أمركم إلى ِ
ُ
إلى علي .فقال طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان ،وقال سعد :قد جعلت
أمري إلى عبد الرحمن بن عوف .فقال عبد الرحمنُّ :أيكما َّ
تبرأ من هذا
األمر فنجعله إليه ،وهللا عليه واإلسالم َل َ
ينظر َّن أفضلهم في نفسه؟
الشيخان .فقال عبد الرحمن :أفتجعلونه إلي؟ وهللا علي أن ال
فأسك َت
ِ
ِ
َ ٌ
َ
أحدهما 1فقال :لك قرابة من
بيد ِ
آلو عن أفض ِلكم ،قاال :نعم .فأخذ ِ
َ
والقدم في اإلسالم ما قد علمت ،فاهلل
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
َ
لن ،ولئن َّأم ُ
سمعن َول ُت َّ
َّ
عليك َلئن َّأم ْرُت َك َلتعد َّ
طيعنَّ .
ثم
رت عثمان لت
ِ
 -1اقتصر هذا الحديث عن سير العمل يف لجنة الشورى ،لكن ذلك جاء يف حديث
المسور بن مخرمة الموالي.
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َ
َ
ُ
أخذ امليثاق قال :ار ْ
عثمان،
فع َي َد َك يا
خال باآلخ ِر فقال :مثل ذلك .فلما
فباي َع له علي َوو َلج أهل الدار َ
فباي َع ُهَ ،
َ
فبايعوه».1
 قال البخاري« :عن حميد بن عبد الرحمن ،أخبره أن املسور بنمخرمة ،أخبره أن الرهط الذين والهم عمر اجتمعوا فتشاوروا ،فقال
لهم عبد الرحمن :لست بالذي أنافسكم على هذا األمر ،ولكنكم إن
َّ
شئتم اخترت لكم منكم .فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن ،فلما ولوا عبد
الرحمن أمرهم ،فمال الناس علـى عبد الرحمن حتى ما أرى أحدا من
الناس يتبع أولئك الرهط وال يطأ عقبه ،ومال الناس على عبد الرحمن
يشاورونه تلك الليالي ،حتى إذا كانت الليلة التي أصبحنا منها فبايعنا
عثمان.
قال املسور :طرقني عبد الرحمن بعد هجع من الليل ،فضرب الباب
حتى استيقظت ،فقال أراك نائما! فو هللا ما اكتحلت هذه الليلة بكبير
نوم ،انطلق فادع الزبير وسعدا ،فدعوتهما له ،فشاورهما ،ثم دعاني،
فقال :ادع لي عليا ،فدعوته ،فناجاه حتى ابهار الليل ،ثم قام علي من
عنده ،وهو على طمع ،وقد كان عبد الرحمن يخ�شى من علي شيئا .ثم
قال :ادع لي عثمان ،فدعوته ،فناجاه حتى فرق بينهما املؤذن بالصبح.
فلما صلى للناس الصبح واجتمع أولئك الرهط عند املنبر ،فأرسل
إلى من كان حاضرا من املهاجرين واألنصار ،وأرسل إلى أمراء األجناد،
َ
وكانوا واف ْوا تلك الحجة مع عمر ،فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن ثم
قال :أما بعد ،يا علي إني قد نظرت في أمر الناس ،فلم أرهم يعدلون
 - 1صحيح البخاري ،كتاب أصحاب النبي :باب قصة البيعة ،حديث رقم .3700
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بعثمان ،فال تجعلن على نفسك سبيال ،فقال :أبايعك على سنة هللا
ورسوله والخليفتين من بعده .فبايعه عبد الرحمن ،وبايعه الناس،
واملهاجرون ،واألنصار ،وأمراء األجناد واملسلمون».1
وهذا الحديث يدل على أمور دستورية كثيرة:
أولها أنه :كان عمر يميل ر�ضي هللا عنه إلى ترك األمر إلى األمة كما
فعل النبي ﷺ ،لكنه مع إلحاح أعيان األمة وعلمائها وحكمائهـا ،قال:
«وبعد أن رأيت من حرصهم ما رأيت» ،وبعد ما شاهد هو بأم عينيه أيام
السقيفة ،أبى إال أن ينزل عند رغبتهم فابتدع طريقة دستورية ُت ّ
ضيق
ِ
ُ
مجال االختيار ،وتبقي على املنافسة ،وتترك للرأي واالجتهاد موقعهما.
اختار ر�ضي هللا عنه ستة أشخاص ،نص بنفسه على معيار االختيار
الذي اتبعه فيهم ،وهو أن النبي صلى هللا عليه وسلم ذهب إلى الرفيق
األعلى وهو راض عنهم .هذا املعيار الدقيق الواضح لم يشفع لسعيد
بن زيد ر�ضي هللا عنه ،رغم انه متحقق فيه بشهادة ر�ضي هللا عنه عمر
ذاته ،فقد أصر ر�ضي هللا عنه ،على إقصائه لعامل إقصائي آخر ،هو
كونه ابن عمه هو ر�ضي هللا عنه ويرتبط به بوشائج الدم والنسب.2
َ
قال الحافظ ابن حجر :والحديث يدل على أن من ط َع َن في مسؤول
بغير علم ،ال ُيعبأ بطعنه فيه وال يعمل به .فإن طعن فيه بأمر محتمل
كان ذلك راجعا إلى اإلمام ،أي أنه راجع الجتهاده ،إن شاء اعتبره وإن
شاء أعرض عنه .ثم قال الحافظ :وعلى هذا يتنـزل فعل عمر ر�ضى
 -1صحيح البخاري ،كتاب األحكام :باب كيف يبايع اإلمام الناس ،حديث رقم .7207
 - 2الفتح.67/ 7 ،
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هللا عنه مع سعد ،حتى عزله مع
براءته ،مما رماه به أهل الكوفة.
فكان سبب عزل عمر له ،إما
َ َ ُّ َ ذَّ َ َ َ ُ ْ
ٰٓ
﴿يأيها ٱلِين ءامنوا
قيام االحتمال ،وإما ارتكاب أخف
اَ خَ ُ ُ ْ هَّ َ َ َّ ُ َ
ل تونوا ٱلل وٱلرسول
املفسدتين ،فرأى أن عزل سعد
َ خَ ُ ُ ٓ ْ َ َ ٰ َ ٰ ُ
ك ۡم َوأَ ُ
نتمۡ
وتونوا أمنت ِ
أسهل من فتنة يثيرها من قام
ََُۡ َ
تعلمون﴾
عليه من أهل البلد .1وقد أوضح
عمر ر�ضي هللا عنه بإيجاز صفات
الكفاءة األساسية الضرورية
في املسؤول ،فقال :إني لم أعزله عن عجز وال خيانة .فالقدرة بكل
معانيها وتنوعها وخصائصها ،خصلة ضرورية للمسئولية ،و»األمانة»
هي األخرى عنصر جوهري ،ال قوام لالستقامة والعدل دونها ،لذلك
َ َ ُّ َ ذَّ َ َ َ ُ ْ اَ خَ ُ ُ ْ هَّ َ َ َّ ُ َ َ خَ ُ ُ ٓ ْ
ٰٓ
﴿يأيها ٱلِين ءامنوا ل تونوا ٱلل وٱلرسول وتونوا
قال تعالى:
َََٰٰ ُ ۡ ََ ُ ۡ َ ۡ َ ُ َ
أمنتِكم وأنتم تعلمون﴾ (األنفال.)27 :
ومعوقات املسؤولية التي ذكرها عمر ر�ضي هللا عنه ،وهي «العجز»
و«الخيانة» ،هي نفسها التي ذكر القرآن الكريم أن إحدى بنات شعيب
عليه السالم تفرست باتصاف مو�سى عليه السالم بعكسهما« ،القوة
َ َ ۡ ۡ َ ُ َ َ
ۡ َ ۡ ُ َّ
َ
واألمانة» ،حيث قالت ألبيها﴿ :قالت إِحدىٰه َما ٰٓ
ت ٱس ٔۡ
جره ۖ إِن
يأب ِ
ت ِ
ۡج ۡر َ
ٱس َتٔ َ
ي َمن ۡ
ت ۡٱل َقو ُّي أۡٱلَم ُ
َخ رۡ َ
ِني﴾ (القصص.)26 :
ِ
ِ
وبالجملة ،فعمر قد كانت له ر�ضي هللا عنه مواقف صارمة مع
 -1الفتح.180/ 13 ،
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عماله ،تعرض لها خالد بن الوليد واملغيرة بن شعبة وأبو هريرة وغيرهم
ر�ضي هللا عنهم اجمعين.
ثانيا :حرص عمر ر�ضي هللا عنه على تقليل فترة الفراغ السيا�سي،
وقام بما يمكن أن يعتبر استنفارا للقوة املسلحة ،ألن وجود الفراغ
يشجع أهل األهواء والنزعات والطموحات ،حيث استدعى أبا طلحة
األنصاري ،وأمره باختيار خمسين من املقاتلين تراقب املدينة وتدفع
أهل الشورى؛ إلنهاء املوضوع.
ثالثا :حرص عمر ر�ضي هللا عنه على إبعاد كل من له صلة نسبية
به ،كولده عبد هللا بن عمر وابن عمه سعيد ،مع اعترافه أنه من الذين
ق�ضى رسول هللا صلى عليه وسلم وهو راض عنهم.
رابعا :يبدو من خالل كالمه للمجموعة التي كلفها أن تختار من بينها
خليفة ،أنه مدرك لواقع الساحة السياسية؛ ألنه قال لهم :إني نظرت
في أمر الناس فلم أجد عند الناس شقاقا ،فإن كان فهو فيكم وإنما
األمر إليكم.1
خامسا :حدد لهم ر�ضي هللا عنه طريقة اتخاذ القرارات ،فإما أن
يتفقوا فواضح ،وإما أن يختلفوا فليحكم عبد هللا بن عمر ،لكن
حكمه ال يلزم إال إذا اتفقوا عليه ،فإذا لم يكف ذلك رجحوا الجانب
الذي فيه عبد الرحمن ابن عوف.
سادسا :رسم لهم قاعدة األغلبية ،فقال لهم :ويتبع األقل األكثر.2
 -1الفتح .68/ 7
 - 2الفتح .196/ 13
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سابعا :توجه التهمة للمسؤول العام في تولية القرابة ،حيث رفض
عمر ر�ضي هللا عنه إعطاء عبد هللا بن عمر مسؤولية في لجنة الشورى
املرشحة للخالفة ،ورفض أن يعين فيها أيضا ابن عمه سعيد بن زيد،
رغم توفر املعيار الذي اتبعه فيه باعترافه هو ،وتركيزه في وصيته
لخليفة املستقبل ،على التحذير من حمل القرابة على أعناق الناس.1
ثامنا :أهمية جبر خاطر عائلة القيادة املنصرفة ،ألنه ر�ضي هللا عنه
عين عبد هللا بن عمر في لجنة املشاورة جبرا لخاطره ،وتعزية له ،رغم
أنه ال صالحية له في اللجنة.
تاسعا :ضرورة اعتراف القائد بفضل معاونيه وخدمتهم وتفانيهم،
وإعادة االعتبار لهم ،إذا صدرت من الدولة اتجاههم تصرفات دعت
إليها ضرورات أو فتنة ،وال تعبر عن مكانتهم عند الدولة ،فقد أو�صى
ر�ضي هللا عنه بسعد بن أبى وقاص وقال إنه لم يعزله بسبب عجز وال
خيانة.
عاشرا :أهمية إعطاء التوجيهات وتقديم التحذيرات للمسؤول
ُ
القادم من املسؤول امل ْنصرف ،حتى في أحلك الظروف.
حادي عشر :ضرورة اتخاذ االحتياطات األمنية ،حيث قال
عمر ر�ضي هللا عنه انه كان يمنع املواطنين غير املخلصين (العلوج)
وغير املؤتمنين من السكنى في املدن واألماكن الحساسة ،كالعواصم
السياسية واالقتصادية ونحوها .وأن بعض الصحابة خالف ذلك حتى
وقع ما وقع من طرف علج من العلوج غير مسلم حقيقة.
 - 1الفتح .67/ 7
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ثاني عشر :الحذر من استغالل
النفوذ خالل العمل وسلطة
املسؤولية ،فقد قال عمر ر�ضي
ضرورة االلتزام باألمر
هللا عنه البنه أنه ال يقدم الطلب
بالمعروف والنهي عن
المنكر ،وال سيما من
لعائشة ر�ضي هللا عنها باسم أمير
القيادات العامة والخاصة
املؤمنين ،ألنه بعد اليأس من حياته
في كل األحوال والظروف
فقد صفة أمير املؤمنين ،لوجوده
في حالة عجز نهائي ،أو ألن ما قارب
ال�شيء يعطى حكمه ،وهو ما يقرب
مما يعرف اليوم باملوت السريري .وقد دعته الحيطة في ذلك الى تحذيره
من تسميته بأمير املؤمنين إذا أحضره لدخول بيت أم املؤمنين عائشة
ر�ضي هللا عنها لدفنه مع صاحبيه .وكان يحتمل عنده أن تعود هي ر�ضي
هللا عنها عن قرارها ،وفي هذه الحالة أمر بدفنه في مقابر املسلمين
العامة.
ثالث عشر :ضرورة االلتزام باألمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وال
سيما من القيادات العامة والخاصة في كل األحوال والظروف ،فقد
مارس عمر ر�ضي هللا عنه ذلك وهو في اللحظات األخيرة من حياته،
حيث قال لهم حينما رأى الغالم يسحب ثوبه على األرض :ردوا علي
الغالم ،ثم قال له :يا ابن أخي :ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك.
السلطة السياسية ملك لألمة:
وبالتأمل في حقائق الشرعية كتابا وسنة واجتهادا ،يتضح أن املالك
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الحقيقي للسلطة السياسية في املجتمع االسالمي هو األمة اإلسالمية،
وأن هذه األمة هي التي يحق لها أن تمنحها ألحد ،ويحق لها ان تنـزعها
منه ،إذا دعت لذلك ضرورة .ولم يظهر في التشريع اإلسالمي على
مستوياته كلها ما يدل على أن السلطة السياسية ملك لجهة معينة
مخصوصة ،أو حكر على عائلة أو أسرة أو قبيلة أو غيرها ،فاألمة
وحدها هي التي تمنحها أو تسحبها.
صحيح أن للشيعة رأيا خاصا يق�ضي باحتكار توليها على أهل البيت،
وألغلبية أهل السنة أيضا رأي قديم يقصر مباشرتها على القرشيين،
لكني ال أعلم أن أحدا من الفريقين ،يقول بأن مالكها الذي يمنحها
ويعطيها ويبايع من يتوالها هو غير األمة.
إنما الذي تدل عليه النصوص كلها ،هو أن األمة هي املالكة
الحقيقية للسلطة ،تعطيها للذي تتوفر فيه شروطها ،وتمنعها ممن ال
تراه مستحقا له .بغض النظر عن االختالف في تلك الشروط.
واألدلة على أن األمة اإلسالمية أو املجتمع اإلسالمي هو املالك
األصلي الحقيقي للسلطة السياسية يمنحها كيف شاء ملن شاء ،وفقا
ملقتضيات الشرع ومصالح األمة ،ال تعد وال تح�صى:
منهــا :أن النبي ﷺ ،وهو النبي املرسل ،واإلمام السيا�سي ،والقا�ضي
العدل ،ذهب إلى الرفيق االعلى ،ولم يوص ألحد بعده ليخلفه في
اإلمامة والسياسة والقضاء ،وهذا يدل على أنه فعل ما يجوز له فعله،
ألنه عليه الصالة والسالم ال يجوز له تأخير البيان عن وقت الحاجة.
فهو عليه الصالة والسالم ليس املسؤول عن تعيين الخليفة بعده،
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وهو عليه الصالة والسالم مدرك قطعا ،من خالل رسالته ،ومن خالل
معرفته بما جاء به من تشريع ،ومن خالل إدراكه لتأسيس دولة املدينة
التي أقامها عليه الصالة والسالم ،ومن خالل معرفته بالعادات العربية
ونزوع العرب إلى القيادة واإلمارة  -يعلم من خالل ذلك كله  -أن األمة ال
بد لها من إمام ،يسوس أمرها ويقودها إلى ما فيه صالح دنياها وأخراها.
وهو الذي قال :كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم :كلما هلك نبي
خلفه نبي ،وأنه ال نبي بعدي .1أي :أن األمة هي التي تسوس أمرها بعده
عليه الصالة والسالم ،فلما لم يعين أحدا يسوس األمر بعده ،دل ذلك
على أنه ترك األمر ملن يعنيه فعله ،ترك األمر ملن يعلم أن الشرع الذي
جاء به كلف به األمة ،ال سيما أنه صلى هللا عليه وسلم قال بلهجة
املشفق على األمة ،الرحيم بها ،الخائف عليها ،الواثق في تصرفها :لقد
هممت أو أردت أن أعمد  -أو أكتب  -ألبيك (يعني عائشة) 2أو ألبي بكر،
ولكن يأبى هللا واملسلمون إال أبا بكر ،أو كما قال صلى هللا عليه وسلم. 3
وفي رواية :لقد هممت ،أو أردت أن أرسل إلى أبى بكر وابنه ،فأعهد أن
يقول القائلون أو يتمنى املتمنون ،ثم قلت يأبى هللا ويدفع املؤمنون ،أو
ن4
يدفع هللا ويأبى املؤمنو .
 - 1صحيح مسلم ،كتاب اإلمارة :باب األمر بالوفاء ببيعة الخلفاء ،حديث رقم 1842
– شرح مسلم للنووي ،ج ،6ص ،231ط .دار إحياء الرتاث العربي.
 - 2فتح الباري شرح صحيح البخاري.205/ 13 ،
 - 3صحيح البخاري ،كتاب المرضى :باب قول المريض إين وجع ،حديث رقم .5666
والفتح.13/206 ،
 - 4جمع الفوائد من جامع األصول ومجمع الزوائد .447/ 2 ،الفتح .206/ 13
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فهو عليه الصالة والسالم بإدراكه ملخاطر فراغ السلطة ،ومعرفته
ملا كانت عليه أمته من الصراعات ،والتجاذبات ،وحب اإلمارة والسيادة
(يا حبذا اإلمارة ولو على الحجارة) ،والحروب واملنافسات التي انما
َۡ َ َ
ت ماَ
نف ۡق َ
أخمدتها رسالته النبوية ،وعناية هللا جلت قدرته ﴿لو أ
أۡ َ
مَ ٗ َّ ٓ َ َّ ۡ َ َ نۡ َ ُ ُ ۡ َ َ
َ
ك َّن هَّ َ
ٱلل َأ َّلف بَ ۡي َن ُهمۡ
ٰ
يِف ٱل ِ
ۡرض جِيعا ما ألفت بي قلوب ِ ِهم ول ِ
ۚ
يز َحك ٞ
إنَّ ُهۥ َعز ٌ
ِيم﴾(األنفال ،)63 :مشفق على األمة من أن ترجع
ِ
ِ
بعده كفارا يضرب بعضها رقاب بعض ،فيحركه ذلك اإلشفاق ،وذلك
التخوف ،وهو الرؤوف باملؤمنين الرحيم بهم ،إلى التفكير في كتابة
كتاب لن يختلفوا بعده أبدا.
جاء في صحيح البخاري ،عن ابن عباس ر�ضي هللا عنه ،قال :ملا
ُح ِضر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :وفي البيت رجال فيهم عمر
بن الخطاب ،قال :هلم ُ
أكت ْب لكم كتابا لن تضلوا بعده؟ قال عمر :إن
النبي ﷺ غلبه الوجع ،وعندكم القرآن ،فحسبنا كتاب هللا .واختلف
أهل البيت ،واختصموا ،فمنهم من يقول :قربوا يكتب لكم رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده .ومنهم من يقول ما قال
عمر ،فلما أكثروا اللغط واالختالف عند النبي ﷺ ،قال قوموا عني.
قال عبيد هللا :فكان ابن عباس يقول :إن الرزية كل الرزية ما حال بين
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من
اختالفهم ولغطهم.1
 - 1صحيح البخاري ،كتاب المغازي :باب مرض النبي ووفاته ،حديث رقم ،4432مع
فتح الباري.636/ 13 ،
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ومن األدلـة الدالة على أن السلطة السياسية ملك األمة:
أن الصحابة رضوان هللا عليهم أجمعين ،فهموا ذلك وأدركوه
وتصرفوا طبقا له ،أي فهموا أنه عليه الصالة والسالم كان هو النبي،
وكان هو اإلمام ،وكان هو القا�ضي ،أما وقد ذهب عليه الصالة والسالم
إلى الرفيق االعلى ،فإن عليهم أن يعينوا مكانه أحدا يقودهم بدين هللا
الذي جاء به محمد صلى هللا عليه وسلم .لم يخطر ببال أحدهم أن
تبقى األمة بدون إمام ،ولم يخطر ببال أحدهم أن تعود األوضاع الى ما
كانت عليه :أفراد يقود كل واحد منهم قبيلته ،وال شأن له باآلخرين ،لم
يخطر ببال أحدهم أن يقول :نحن لم نعد أخوة لكم في االسالم ،آخى
بيننا محمد ﷺ ثم ذهب وانتهى األمر.
لم يخطر ببالهم إال أنهم أمة واحدة قيادتهم واحدة ،وأمرهم شورى
بينهم ،فاجتمعوا على عجل إلنجاز أكبر مهمة ،وهي تعيين اإلمام .لم
يقل أحد هذا ال يعنينا ،ولم يدع أحد وصية تركت له في املوضوع ،وال
رأيا نوجي به دون الناس ،وال شيئا أمر بكتمه ثم إظهاره بعد موته عليه
الصالة والسالم ،لم يظهر أي �شيء من ذلك .قوم يملكون صالحية
اجتمعوا لتنفيذها ،وتم تنفيذها بعد أخذ ورد وشد وجذب ،واجتهاد
ونقض ،ثم حسم املوضوع ،وطويت الصفحة األخطر في تاريخ مسار
اإلسالم.
وكانت سخونة املشهد تستدعي إظهار البواطن ،وإعالن السرائر،
وإبراز املشاعر ،لم يخرج أحد عن األصول ،ولم يجاوز أحد الحدود،
ولم يبق أثر للمداوالت والنقاشات في النفوس والحميات ،حسم
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املوضوع وانتهى.
ومنها أيضا ما ثبت في
لم يخطر ببالهم إال أنهم
الصحيحين ،1أن عمر بن الخطاب
أمة واحدة ،قيادتهم واحدة،
ر�ضي هللا عنه :قال :فمن بايع رجال
وأمرهم شورى بينهم،
من غير مشورة من املسلمين فال
فاجتمعوا على عجل إلنجاز
أكبر مهمة ،وهي تعيين
يبايع هو وال الذي بايعه تغرة أن
اإلمام
يقتال .كما تقدم.
ومنها كذلك :أمر املسلمين
بالشورى في كل الشؤون املهمة،
ويأتي على رأس هذه األمور املهمة قضية القيادة السياسية ،فلو لم
يكن األمر بيدها ملا طلب منها أن تتشاور فيه ،وتتحدث ،وتتبادل الرأي
لتصل فيه إلى الصواب؛ ألنه لو كان بيد غير األمة ،ملا أعطيت هي
املجال في الحديث عنه ،ألنه ال يعنيها وال يختص بها .قال تعالى لنبيه
أۡ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ َ لَّ ۡ لَىَ
َ ُ
ت ف َت َوك ع
صلى هللا عليه وسلمَ ﴿ :وشاوِ ۡره ۡم يِف ٱلم ِرۖ فإِذا عزم
هَّ
ِب ٱل ۡ ُم َت َو ّ لِك َ
ٱلل حُي ُّ
ٱللِ إ َّن هَّ َ
ِني﴾ (آل عمران .)159 :ووصف املسلمين بها
ۚ
ِ
ََۡ ُ ُ ۡ ُ
ۡ
َ
َ
ُ
ۡ
َ
ٰ
فقال﴿ :وأمرهم شورى بينهم﴾ (الشورى.)38 :
وقد طبق ﷺ ذلك في بدر الكبرى ،فقال عليه الصالة والسالم
أشيروا علي أيها املسلمون ،أشيروا علي أيها الناس .2كما طبقه صلى
هللا عليه وسلم في أحد ،وعمل بما أشير عليه به من الخروج إلى خارج
 - 1الجمع بين الصحيحين للحميدي ،ج 1ص ،105ط .دار ابن حزم.2002 :
 - 2الرحيق المختوم ،ص ،189ط .دار الهالل.
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املدينة ليلقى املشركين ،نزوال عند رأي أغلبية الشباب ،مع أن الصواب
كان يمكن أن يكون مع عدم الخروج .وحذرا من أن تسبب تلك التجربة
زهدا في املشورة ،بسبب ما آل اليه األمر ،فإنه عليه الصالة والسالم
أۡ َ
َ
أمر بها في قوله تعالىَ ﴿ :وشاوِ ۡر ُه ۡم يِف ٱل ۡم ِرۖ﴾ (آل عمران.)159 :؛ ألنها
نزلت بعد أحد ،أي رغم الذي حصل فال يزهدك ذلك في طلب املشورة
منهم.
كما طبقها عليه الصالة والسالم في سبي هوازن ،وفي التعامل في
اقتراح االحزاب الرجوع عن املدينة مقابل ثلث ثمار املدينة .ونزل عند
رأي أصحابه في رفض ذلك .كما أن هللا جلت قدرته مدح االنصار
ومن ورائهم املسلمين بانتهاجهم سنة التشاور ،وقد قيل إن االنصار
معروفون بذلك ،وأن من ثمرات ذلك اتفاقهم على اإليمان بالنبي صلى
هللا عليه وسلم بعد أن وضعت القضية على طاولة البحث بينهم من
طرف نقبائهم الذين عادوا من الحج بعد بيعة العقبة ،هذا مع استدراك
ان العلماء مختلفون في مقت�ضى األمر بالشورى هل هو الوجوب ام
ْ
االستحباب ،واملذهب املالكي يتبنى حمل االمر الوارد في اآلية على
خويز َم ْن َداد من املالكية.
الوجوب والعموم كما صرح بذلك ابن ِ
قال ابن عطية :الشورى من قواعد الشريعة وعزائم األحكام.
وقال النووي :الصحيح عندهم وجوبها ،وهو املختار .وقال الفخر
الرازي :ظاهر األمر أنه للوجوب .فهي إذن تخلق السلطة وتسيرها،
والصواب مرتبط بحصولها كما يقول العلماء والحكماء .ومعلوم
أن الشورى ال تدخل في مجال تحديد األحكام الشرعية ،فذلك
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مجاله االستدالل واالجتهاد.
طريقة اختياراإلمام:
تختار األمة بواسطة أهل الحل والعقد إمامها عن طريق البيعة
أو باستخالف اإلمام السابق وعهده ،وقد دلت النصوص على صحة
هاتين الطريقتين وسالمتهما ،ولإلمام شروط وعليه واجبات تحدثت
عن كل ذلك كتب السنة والفقه ،فال نطيل البحث فيها.
وحذرا من إطالة البحث ومراعاة للحال واملناسبة فإننا لم نستطع
أن نتعرض ألسباب عزل اإلمام املشروع منها وغير املشروع ،غير أن
علماء أهل السنة متفقون تقريبا على عدم جواز عزل اإلمام بالفسوق
لعدم االنفكاك منه؛ وألن القول بذلك يؤول إلى إلغاء اإلمامة من أصلها
كما يقول الجويني؛ الستحالة السالمة من املخالفة لغير املعصوم،
وللتواتر املعنوي لألحاديث الدالة على ذلك.

وهللا ولي التوفيق ،وهو الهادي إلى سواء الطريق.
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من الخالفة والسلطنة إلى الدولة الوطنية
رضوان السيد*1

تمهيد:
هناك طريقتان أو منهجان للتأريخ للتجربة السياسية التاريخية
العربية واإلسالمية.
ّ ً
األول هو التأريخ للوقائع واألحداث ،وهو األسهل واألكثر اتباعا.
ً
وذلك ّ
تقص أو ُت ُ
ُّ
ورد هذه
ألن كتب األخباريين واملؤرخين جميعا إنما
ً
َ
األحداث تباعا أو على السنين .وليست هذه الطريقة ساذجة ،كما يبدو
ُ
ً
ً
ّ
ّ
رؤية أو ً
رؤى أو رأيا في
املؤرخ يملك
للوهلة األولى .فحتى األخباري قبل ِ
املادة التاريخية التي اجتمعت لديه أو قام هو باختيار ما يعرض منها
َ
ـؤرخ على السنيـنّ ،
شاهد عيان .والطبري (310هـ) الذي ي ّ
باعتباره
قدم
لكتابـه الضخـم بمقدم ٍـة في معنى الـزمان .وابـن خلـدون (808هـ) قال في
مقدمته في فلسفة التاريخ واالجتماع اإلنساني ّإن التار َيخ هو ٌ
«خبر عن
وكل ذلك يعني وجود رؤية ما لدى هؤالء في معنى َ
البشر»ُّ ،
الح َدث الذي
ٍ
ُ
الروايات حول تفاصيله ،وبالتالي حول
يتعاملون معه ،وتتعدد لديهم
معانيه وتداعياته.
 * 1أستاذ الدراسات اإلسالمية بالجامعة اللبنانية – لبنان.
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أما املنهج الثاني في كتابه التاريخ فهو منهج ُّ
تتبع الوعي التاريخي
لدى صانعي الحدث من ُ
الن َخب من جهة ،ومدى ُ
تجاوب الجمهور مع
املنهج صعبّ ،
ُ
ألن صانع الحدث
جهة ثانية .وهذا
أصحاب القرار من ٍ
ُ ً
أو القرار ال ّ
كثير من األحيان فيصبح األمر عرضة
يعبر عن نواياه في ٍ
ِ
لتفسيرات ّ
ّ
ّ
التتبع ألن ّ
شتى .كما أن وعي الجمهور صعب ُّ
املؤرخين
ٍ
ّ
ال ُي ْع َنو َن به إال إذا كان هناك ٌ
تمرد أو خروج ،بمعنى ّأن املؤرخين
ُ
يتابعون املعارضة وأعمالها ،وال ُيتابعون املواالة أو االستحسان من
ص ّناع القرار .ومع ذلك ّ
ُّ
جانب الجمهور ألعمال ُ
التوجهات العامة
فإن
ُّ
ّ
ُّ
يخي بارز.
للجمهور تظل ضرورية التتبع ألنها ذات ٍ
أثر تار ٍ
لقد ْ
دأب ُت في أعمالي التأريخية للمفاهيم األساسية في الثقافة
العربية واإلسالمية على العناية البالغة بالوعي العام .وكانت رؤيتي في
ً
ً
ً
ذلك ّأن املجتمع العربي واإلسالمي ليس مجتمعا هرميا أو طبقيا مثل
ً
املجتمعات اآل ية القديمة في الهند وإيران .بمعنى أنني ُ
أيت دائما ّأن
ر
ر
العام الذي يشمل الجمهور ُ
والن َخب هو ْ
الوعي ّ
وع ُي الجماعة .وما كانت
ّ
ّ
َ
مثلت ُّ
توجهات السواد األعظم
هناك مفاهيم سادت ولم ت ِب ْد إال ألنها
من الناس ،وقد ز ْ
عم ُت أنه يمكن من طريق هذا املذهب أو هذه الرؤية
كتابة تا يخ لألمة وتجربتها السياسية ،بل والدينية .ومع ذلك ّ
فإن
رٍ
ً ً
أعمال ّ
املؤرخين والفقهاء والجغرافيين واملتكلمين ُّ
تظل ضرورية جدا
لكاتب تا يخ الفكر وتا يخ الدولة أو تجربتها ألنها ّ
تقد ُم ّ
املادة الخام إلى
ر
ر
ً
ً
ّ
ّ
ُ
ّ
مؤرخ الفكر
ٍ
حد ما ملا يمكن اعتبار ِ
محصالته وعيا عاما يحتاج إليه ِ
َ
وهو يحاول اكتشاف ركائز املنظومة وطرائق أو آليات اشتغالها.
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الدولة والخالفة :منذ صحيفة يثرب أو املدينة ،والتي جاء في
ٌ
وثيقة أو ٌ
ديباجتها أنها ٌ
عقد “بين املؤمنين واملسلمين من قريش
عهد أو
ٌ
ٌ
وأهل يثرب ،ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أنهم أمة واحدة من
ٌ
ّ
اعتزاز ٌّ
عربي منقطع النظير .فقد صارت
واستقر
دون الناس ،1”..ظهر
ٌ
ٌ
ٌ
لهم سلطة سياسية أو دولة أقامها لهم نبي.
َ
وهذا الشعور ٌ
ناجم عن عاملين اثنين:
األول :الضعف والتشرذم الداخلي الذي ما عادت تنفع فيه
ُ
جهة أخرى الشعور بالضعف
توافقات اإليالف وحماياتها .ومن ٍ
واالستضعاف تجاه الروم والفرس ،وحلفائهم من العرب على أطراف
الجزيرة وبدواخلها .وعن ذلك ّكله ّ
تحدث القرآن في آيتين شهيرتين.
َ ۡ ُ ُ ْٓ ۡ َ ُ َ ٞ
ۡ ُ َ
نت ۡم قل ِيل ُّم ۡس َتض َعفون يِف
األولى في (األنفال﴿ :)26 :وٱذكروا إِذ أ
َ
أۡ َ
خَ َ ُ َ َ َ َ َ َّ َ ُ ُ َّ ُ َ َ ٰ ُ ۡ َ َّ َ ُ
رۡ
َ
ٱل ِ
صه ِۦ
ۡرض تافون أن يتخطفكم ٱنلاس ٔ
فَاوىكم وأيدكم بِن ِ
َ َ َ َ ُ ّ َ َّ ّ َ ٰ َ َ َّ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ َ
ت لعلكم تشكرون﴾ .والثانية في (سورة آل
ورزقكم مِن ٱلطيِب ِ
هَّ مَ ٗ َ اَ َ َ َّ ُ ْ َ ۡ ُ ُ ْ
ْ
ۡ
َ
عمرانَ ﴿ :)103 :وٱع َت ِص ُموا حِب ۡب ِل ٱللِ جِيعا ول تفرق ۚوا وٱذكروا
ۡ َ َ هَّ َ َ ۡ ُ ۡ ۡ ُ ُ ۡ َ ۡ َ ٓ ٗ َ َ َّ َ َ نۡ َ ُ ُ
ُ
ك ۡم فَأَ ۡص َب ۡحتمُ
ن ِعمت ٱللِ علي
كم إِذ كلَىَنتم أعداء فألف بي قلوب ِ
َ
ُ
َ
َ
ۡ
ۡ َ ٓ ۡ َٰٗ َ ُ ۡ ٰ َ َ
َ ُ
ع شفا ُحف َرة ٖ ّم َِن ٱنلَّارِ فأنقذكم ّم ِۡن َهاۗ
بِن ِعمتِهِۦ إِخونا وكنتم
َ َ ٰ َ ُ َ ّ ُ هَّ ُ َ ُ ۡ َ َ ٰ َ َ َّ ُ ۡ َ ۡ َ ُ َ
كذل ِك يب نِي ٱلل لكم ءايتِهِۦ لعلكم تهتدون﴾.
 -1نص الكتاب يف سيرة ابن هشام  ،504 - 501/ 2وطبقات ابن سعد ،198/ 1
وكتاب األم��وال ألبي ُعبيد ،ص  .297 - 290وق��ارن برواياته يف محمد حميد اهلل:
مجموعة الوثائق السياسية ،ص ص  .41 - 39وانظر مقالة العالّمة عبد اهلل بن بية عن
صحيفة المدينة؛ يف مجلة التفاهم ،عدد  ،2015 ،50ص ص  ،24 - 11ورضوان السيد:
األمة والجماعة والسلطة ،الطبعة الخامسة  ،2011ص ص .66 - 61
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ُ
أما العامل الثاني فهو ُمناظرة
اليهود الذين كانوا يجاورونهم في
منذ صحيفة يثرب أو المدينة،
املدينة ،والذين كانت صورتهم عنهم
والتي جاء فيها أنها عهد أو
سابقة في الدين ،وأهل
أنهم أهل
ٍ
وثيقة أو عقد بين المؤمنين
سابقة في الدولة .وقد كان يهود يثرب
ٍ
والمسلمين من قريش وأهل
يقولون لألوس والخزرج :يظهر
يثرب...ظهر استقرار واعتزاز
نبي قد َّ
بيننا ٌّ
أظل زمانه نقتلكم معه
عربي منقطع النظير ،فقد
ّ
َ
صارت لهم سلطة سياسية أو
عاد وإرم .وفي حديث أبي هريرة
قتل ٍ
نبي
دولة أقامها لهم ّ
الوارد في البخاري ومسلمّ :إن بني
ُ
تسوس ُه ُم األنبياء كلما
إسرائيل كانت
ٌّ َ َ َ
نبي خلف ُه نبي .والذي حصل
مات
وجعل املهاجرين وأهل املدينة شديدي االعتزاز ّأن َّ
النبي ظهر بينهم
ً
وليس بين يهود يثرب ،وأنه أقام لهم دولة كما كان أنبياء بني إسرائيل
ٌ
يقيمون لهم الدول .فالدولة الجامعة والحامية في الوعي العربي عزيزة
ً
جدا ،وهي كذلك في املدينة أكثر من مكةّ .
ألن األوضاع فيها بين العرب
كانت شديدة الفو�ضىّ ،
وألن واقعة صحيفة املدينة تعني انتقال النبوة
ُْ
وا�ل�ملك من الروم وبني إسرائيل إلى العرب!
ً
بكر بعد مبايعته إجابة على التساؤل
قال بعض وجهاء املدينة ألبي ٍ
كيف ينبغي أن يخاطبوا رئيسهم؟ يا أبا بكر ،نحن املؤمنون وأنت
َ سول هللا”ّ .
وألن
بكر بـ “يا خليفة ر
أميرنا .وكان آخرون قد خاطبوا أبا ٍ
ً
املقصود كان أنه أتى بعد رسول هللا زمانيا فقط ،فقد رأى البعض ّأن
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ً
ُ
استظهرت في
في ذلك إيهاما ،ورأى البعض اآلخر ّأن األمر يطول .وقد
َّ
كتابي :األمة والجماعة والسلطة ( ،)1984والجماعة واملجتمع والدولة
ّ ّ
إال َ
أيام عمر مع انطالق الفتوحات،
(ّ )1997أن اللقب الثاني ما استقر
وحصول العجائب بانكسار الفرس والروم؛ فهناك من جهة دولة
ثانية الذهاب إلى ّأن سلطة العرب غير سلطة
جهة ٍ
النبوة ،وهناك من ٍ
األكاسرة والقياصرةّ ،
ألن دولة النبوة التي يعتنقون مواريثها هي دولة
وسالم وليس دولة
وأمن
سطوة وجبروت.1
ر ٍ
ٍ
ٍ
حمة ٍ
ّإن مرحلة “خالفة النبوة” هذه تضاءلت في الواقع ثم في الوعي بظهور
ْ
ً
ُ
األثر القائل“ :تكون الخالفة ثالثين عاما ثم يكو ُن ُمل ٌك عضوض” .متى
ُ
ْ
فوجد ُت أنه لم يظهر كما
تتبعت أسانيده،
ظهر األثر املذكور؟ لقد
ُيوه ُم ُّ
نصه بعد مقتل عثمان أو علي ،بل ظهر في ُ
الربع األخير من القرن
ِ
ُ
ْ
ّ
استتبت فيها ظاهرتان :ظاهرة” خليفة
الهجر ّي األول .وهي الفترة التي
ُ
هللا” في املسكوكات األموية أيام عبد امللك بن مروان وأوالده ،وظاهرة:
“االعتزال في الفتنة” .وإذا كان عبد امللك هو املسؤول عن الظاهرة
ُ
َ
عالم اإلسالم؛ ّ
فإن املسؤول عن
األولى بإعالن ظهور اإلمبراطورية في
مبدأ “االعتزال في الفتنة” هو الحسن البصري (110 -هـ) وأوساط
ّ
القراء
واملحدثين و ُرواة اآلثار.2
ٍ
ٍ
مستفيض يف مسألتي الخالفة وإم��ارة المؤمنين؛ يف :األمة والجماعة
بنقاش
 -1قارن
والسلطة ،مرجع سابق ،ص ص  ،91 - 78والجماعة والمجتمع والدولة ،الطبعة الثالثة
 ،2015ص ص .34 - 23
والم ْلك ،دراس ٌة يف الرؤية األُموية للسلطة؛ يف كتابي :الجماعة
 - 2قارن بمبحث :الخالفة ُ
والمجتمع والدولة ،مرجع سابق ،ص ص .80 - 59
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ُ
ما هي مقدمات املرحلة األولى ،وملاذا قيل إنها انتهت أو تضاءلت
ُ
ّ
معانيها؟ مقومات املرحلة األولى أن صحابة الرسول(ﷺ) هم الذين
ٌ
استمرار لصحيفة املدينة .ورغم
أقاموها في بيعة السقيفة ،وأنها
ّ
ثالثة من الخلفاء األربعة؛ فإن بيعة الجماعة وتوافقاتها على
مقتل ٍ
ّ
ُ
الخلفاء ظلت بارزةّ .أما “خالفة هللا “ فال دور للجماعة فيها وإنما
ٌ
تأكيد على املهمة العاملية لسلطة املسلمين .ولذلك َّ
ظل الوعي
هو
ُ
ُ
ُّ ّ
جهة أخرى يشير مبدأ
العام أن الخليفة هو خليفة رسول هللا .ومن ٍ
االعتزال في الفتنة إلى ضرورة الحفاظ على الدولة .ولنسمع بيتي الشعر
ُ
ً
لرجل يكاد يكو ُن مجهوال هو حنظلة الكاتب:1
املنسوبين ٍ
َ
ُ
ُي ُّ
ُ
ُ
رجــون الخالفة أن تزوال
الناس فيه
يخوض
عجبت ملا
ً
والقـوا بع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــده شرا وبيال
ولو زالت ل ـ ــزال الخيرعنه ـ ـ ـ ـ ـ ــم
ّ
إن مرحلة “ خالفة النبوة” ما استمرت في الوعي العام إال ّ
أقل من
ُ
قرن ،وما ّ
تغير الوضع بانتصار الثورة العباسية التي ّ
سماها أهلها
الدولة ،أي العهد أو الزمان .لقد غلبت ُ
طباع اإلمبراطورية ،وانقسمت
ُ َ
النخب الدينية في املرحلة الثانية املتطاولة إلى قسمين كبيرين:
القسم األول يريد الحفاظ على الدولة من طريق القول بالطاعة،
ُ
واعتزال الفتنة ،أي ُّ
تجنب التمردات واعتبارها عبثية ،وال تنتج غير
سفك الدم ،وتفرقة الكلمة ،وتعريض األمة لألخطار الخارجية .وما
ّ ُ
ُ
ُ
ولكن األمويين
املقصود بهذا الخطاب نصرة السلطات القائمة،
كان
ُّ
والعباسيين استغلوه بالطبع لصالحهم.
 -1تاريخ الطربي.3011 - 3010/ 1 ،
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أما القسم الثاني ومعظم
ُ
يشترع
ُدعاته من الفقهاء؛ فقد راح
للمعارضة السياسية منذ أواخر
إن مرحلة خالفة النبوة
ُ
ً
هذه تضاءلت في الواقع ،ثم
أيام بني أمية – باعتبارها حقا إذا
في الوعي بظهور األثر القائل:
ٌ
تأويل سائغ” .بـدأ
كان للمعارضين”
تكون الخالفة ثالثين عاما ،ثم
هذا املنفـذ أو املخـرج املتواضـع
يكون ملك عضوض
بفتـوى ُ
للزهـري (124هـ) ،واست َّ
ـتب
ُ
فـي كتـاب األ ّم للشـافعي (204هـ)،
ً ً
ثابتا في ّ
كل كتب الفقه
وصار بابا
ً
ٌ
ٌ
فريق ثالث صغير أعضاؤه غالبا من
العام عبر العصور .وهناك
املتكلمين ،وهؤالء استولى عليهم اليأس من تحول طبيعة السلطة
ً
ّ ً
جبارا ،وال كان من
اإلسالمية؛ فذهبوا إلى ّأن النبي(ﷺ) ما كان ملكا وال
ُ
َّ
ُ
الناس عن التظالم
سلطة قامعة .ولذا فإنه “إذا تكاف
أهدافه إقامة
ٍ
َ
استغنوا عن السلطان”؛ بينما اشترط آخرون لشرعية السلطة أن
َ
ّ
يكو َن عليها إجماع ،وإال فال حاجة إليها !1وفي أواخر املرحلة الثانية هذه،
أي املرحلة اإلمبراطورية ،ظهر ُ
فريق الفالسفة واألخالقيين ،الذي كان
ً
ُ
ً
يقترح تصورا بديال للسلطة الشرعية ،يكون هدف السياسات فيه
تحقيق السعادة بحسب أفالطون وأرسطو واألبيقوريين والرواقيين
واألفلوطينيين.2
 -1مقاالت اإلسالميين لألشعري ،ص .460
 - 2قارن بمبحث :العقل والدولة يف اإلسالم؛ يف كتابي :األمة والجماعة والسلطة ،مرجع
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ً
ُ
اعتبرت القرنين الرابع والخامس للهجرةً ،
بدءا أو دخوال في
وقد
املرحلة الثالثة من مراحل تأمل شرعية السلطة وتطوراتها في وعي
الفقهاء والجمهور العام .وهما قرنان طرأت خاللهما تطورات خطيرة
ٌ
ٌ
عصبيات عسكرية تركية
في شكل السلطة وممارستها .فقد ظهرت
ٌ
ٌ
وديلمية وسلجوقية استولت على بغداد عاصمة الدولة ،ومارست
ً
اعتمادا على تفويض ّ
خطي من أمير املؤمنين القابع في
كامل السلطة
ٍ
ٍ
ظل ُّ
قصره بالعاصمة .لقد ّ
عوام بغداد يقودهم الحنابلة يتظاهرون
ً
ً
أمام قصر الخليفة دعما له دون أن تكون لذلك جدوى .وبدال من أن
ّ
يكون املرتزقة الترك الذي شكلوا جيش الخالفة خالل القرن الثالث،
ُ
ُ
َّ
وتحكم جنر ُ
االتهم بالسلطة ،صارت لدى عصبيات أمراء األمراء وامللوك
والسالطين هؤالء دول مستقلة توسعت على حساب دار الخالفة ثم
استتبعت الخالفة نفسها.1
بواقعة أو وقائع ظهور السلطنات ،وانتهاء كل سلطة للخليفة،
ّ
تفاقمت أزمة الشرعية ،وصار الجميع يبحث عن بدائل .قلنا إن
الفالسفة واألخالقيين قالوا بدولة الفضيلة أو السعادة .أما
ً
الفقهاء فقد َّ
تذمروا أوال من ظهور نهجين :نهج الشريعـة ،ونهـج
السياسة .وقد عنـوا بنهج السياسـة تج ُـاوز القضـاء في الكثيـر من
سابق ،ص ص  .207 187-وانظر عن ذلك مبحث :التفكير بالدولة ،السياسة والسياسة
الشرعية يف المجال اإلسالمي ،دراسة غير منشورة.
 -1قارن بمبحث :رؤية الخالفة وبنية الدولة يف اإلسالم؛ يف كتاب :الجماعة والمجتمع
والدولة ،مرجع سابق ،ص ص  ،57 52-ومبحث :الدين والدولة؛ يف الكتاب السالف
الذكر ،ص ص  .387 - 335وانظر الفضل شلق :الجماعة والدولة؛ بمجلة االجتهاد ،م
 ،1989 ،3ص ص .100 - 15
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ُ
تصـرفات األمـراء والسالطين .وقد أدرك املـاوردي(450-هـ) ،وأبو يعلى
(457 -هـ) ،والجويني (478-هـ) في القرن الخامس ّأن األمر تجاوز اعتداء
السلطات السياسية واإلدارية على القضاء ،إلى التأزم في شرعية
النظام ذاته .بيد ّأن املاوردي وأبا يعلى رأيا إمكان ُ
تجاوز تلك الثنائية
االنقسامية بين الخليفة والسلطان بالشرعية التاريخية للخالفة من
جهة ثانية .وما
جهة ،وباالعتراف املتبادل بين الخليفة والسلطان من ٍ
ّ
ّ
خلو
اقتنع الجويني بهذا الحل ،وم�ضى إلى فرضية مستحيلة هي تصور ِ
مستحق لإلمامة ،ومن الفقهاء املجتهدين .وفي حين طالب
األمة من
ٍ
الفقهاء والقضاة باملزيد من العمل على صون الدين وحماية الناس،
َّ
تردد في شأن الدولة ،وهل ينبغي االعتراف بسلطات األمر الواقع،
باعتبار ّأن الخالفة قامت على اإلجماع ،وليس على العقل والنقل كما
زعم املاوردي ُومشايعوه ،وما عاد هناك إجماع .وقد ّ
عبر هذا التأزم
نفسه ،عندما اصطدمت اإلدارة السلجوقية الجديدة بفقهاء
عن ِ
الشافعية وعقائدييها من األشاعرةّ ،
وشر ْدتهم في املنافي.
ُ
ّإن هذا التأزم في شرعية السلطة ،والذي أثاره ضعف الخالفة،
وترتبت عليه آثار وتوترات مع الفئات االجتماعية ،ومع ذوي الثقافة
ّ
مخرج منه الفقيه ابن عقيل الحنبلي (513 -هـ) حين
الدينية ،فكر في
ٍ
ذهب في كتاب الفنون إلى “جواز عمل السلطنة بالسياسة الشرعية”.
ً
والسياسة الشرعية بحسب تعريفه هي “ما كان فعال يكون معه
أقرب إلى الصالح وأبعد عن الفساد وإن لم ْ
الناس َ
ُ
يضع ُه الرسول
ٌ
ّ
ّ
وال نزل به وحي” .إن شرعية السياسة آتية من توخيها العدالة وصالح
114

َ
ليقوم
شأن الرعية“ :فاهلل سبحانه وتعالى أرسل رسله وأنزل كتبه
ُ
ُ
العدل الذي قامت به األرض والسماوات .فإذا
الناس بالقسط وهو
ََ َ
ُ
طريق كان فثم ش ْر ُع هللا
بأي
وجهه
وأسفر
العدل
ات
ظهرت أمار
ٍ
ٌ
ّ
ودينه” .1وهكذا فإن شرعية السلطة تابعة ليس ألصلها أو تاريخها؛
بل لقدرتها على تحقيق املصالح العامة ،وعلى إقامة العدل (السيا�سي
والقضائي).
وهكذا فهناك أساسان لشرعية السلطة :الكفاية والشوكة من
ّ
جانب متولي السلطة ،وااللتزام بأهداف وغايات السلطة في اإلسالم:
صون املصالح العامة ،وتحقيق العدالة ،بحيث يتغير مفهوم السياسة
ً
ً
ً
ً
أيضا ،فال يكو ُن نهجا فارابيا بديال ،وال يكون ما يخشاه الفقهاء
الشافعية على وجه الخصوص ،أي تغليظ العقوبة على املرتكبين من
ُّ
ينضمون
خارج القضاء .وفي الوقت الذي كان فيه األحناف واملالكية
إلى ابن عقيل في العمل على تغيير مفهوم السياسة وارتباطه الوثيق
بتجديد شرعية النظام ،أما األحناف فمن خالل الدليل الفرعي في
ُ
أصولهم أي االستحسان ،وأما املالكية فمن خالل دليل املصالح
املرسلة؛ أقبل الشافعية على التصالح مع النظام السلجوقي بواسطة
ُْ
وزيرهم الشهير نظام ا�ل�ملك (485 -هـ) صاحب كتاب :سياست نامه.
ُْ
ُ
فريق منهم لالعتراف با�ل�ملك السيا�سي
وهكذا قوبلت خطوة الفقهاء أو
ٍ
َ
أو السياسة الشرعية ،بتوليتهم مسائل املدارس واألوقاف بدون ُمنازع.
 -1قارن بمقتبسات عن «الفنون» البن عقيل يف «الطرق الحكمية» البن القيم ،ص
.18 - 17
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ُ
ُ
ثم جاء اعتراف السلطنة اململوكية في سنواتها األولى باملذاهب الفقهية
األربعة ،وتولية قضاة منهم في شتى املدن والبلدان ،لتصبح الشراكة
ً
تمهيدات لذلك أيام
كاملة بين أرباب السيوف وأرباب األقالم بعد
ٍ
الزنكيين واأليوبيين.
ولنالحظ ّأن هذه الترتيبات الجديدة إلعادة بناء الشرعية في أعقاب
تضاؤل شأن الخالفة وسلطاتها ،كان لها جانبها النظري واآلخر العملي.
ُ
نعرف بالتفصيل ملاذا َّ
تحول ابن عقيل الحنبلي
في الجانب النظري ال
ُ
ّ
من إنكار نهج السياسة إلى اإلقرار به ألننا ال نعرف أطروحته إال من
ً
خالل اقتباسات ابن القيم (751-هـ) بعد مائتين وخمسـين عامـا على
كتابته لخـواطره بعنوان :الفنـون .لكننا نعـرف النظـرية الجديـدة
للشـرعية مـن رسـالة ابـن تيـمية (728 -هـ) :السياسة الشرعية في
ّ
إصالح الراعي والرعية .فهو يقول إن للسلطة مهمتين :أداء األمانات،
وإقامة العدل .واألمانات عنده هي إدارة الشأن العام تحت ما
يسميه الواليات من جهة ،وقسمة الفيء أو توزيع املوارد من جهة
ثانية .وامليزان في ضعف الشرعية أو قوتها يتمثل في مراعاة املصالح،
وتحقيق العدل السيا�سي واآلخر القضائي .1وفي هذا التصور ال ذكر
للخالفة وال للموقف منهاُّ ،
وتص ُ
ور انفصال املجالين الديني والسيا�سي
ُ
ُ
اعتبار السياسة أو العمل السيا�سي
وتعاونهما .ويترتب على ذلك
لتحقق املصالح بحيث يكو ُن ُ
ُ
الضمان ُّ
شأن
القائم على الشورى هو
 - 1ابن تيمية :السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية .نشرة وزارة األوقاف بالمملكة
العربية السعودية ،عام 1918هـ ،ص .13 - 12
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الناس أقرب إلى الصالح وأبعد
عن الفساد ،بحسب تعريف ابن
وتدعم
تقوى هذا الفهم
ّ
وقد ّ
عقيل للسياسة الشرعية .وفي ّ
ظل
ِ
عندما تبلور فقه المصالح
الشراكة الجديدة أو الشرعية
الضرورية ...بحيث صارت
الجديدة أو املستأنفة صار ُ
السياسة باعتبارها أساليب
األمر
مر ًنا ّ
الرعاية الشملة لمصالح العباد
ألن الضروري والعالمي هو
ِ
تُذكر تحت عناوين :مقاصد
مشروع األمة ،وهي الوارثة وصاحبة
الشريعة أو السياسة الشرعية
السلطة .أما األنظمة السياسية في
النواحي أو السلطنات فشرعيتها
متعلقة بالقدرة على أداء املهام،
ً َ ً
عفا على عدم تجاوز ّ
حد السلطة ،وتحقيق
والتي تتوقف قوة وض
مقتضيات الشراكة بالشورى إلحقاق العدالة.
تقوى هذا الفهم َّ
وقد َّ
وتدعم عندما تبلور فقه “املصالح الضرورية”
ّ
وانضم إليه الحنفية والشافعية في
لدى فقهاء املالكية والحنابلة،
القرنين السابع والثامن للهجرة ،بحيث صارت السياسة باعتبارها
ُ َ
أساليب الرعاية الشاملة ملصالح العباد ،تذك ُر تحت عناوين :مقاصد
الشريعة أو السياسة الشرعية.
وما انتهت بالطبع الشكوى لدى الفقهاء من تجاوز نهج السياسة لحدّ
السلطة .وقد َّ
ظل ذلك شأن الفقهاء الشافعية على وجه الخصوص؛
ً
معروفا ّ
نص املقريزي (845-هـ) الشهير
وإن لم يقتصر عليهم .وقد صار
ً
في كتابه عن خطط القاهرة ،حين زعم ّأن “ أحكام ُ
الح ّجاب أوال (كان)
ِ
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ٌ
ٌ
يقال لها حكم السياسة ،وهي لفظة شيطانية ال يعرف أكثر أهل زماننا
َ َ
اليوم أصلها ويتساهلون في التلفظ بها ويقولون هذا األمر مما ال يم�شي
في األحكام الشرعية وإنما هو من حكم السياسة ..وهي في الحقيقة
ُ
ً
ٌ ُ
حرفها ُ
أصلها ياسةَّ ،
أهل مصر وزادوا بأولها سينا فقالوا
كلمة ُمغلية
ٌ
ٌ
سياسة ،وأدخلوا فيها األلف والالم َّ
فظن َم ْن ال علم له أنها كلمة عربية
ّ
إال ما ُ
وما ُ
األمر فيها
قلت لك.1”...
رغم الشكوى إذن ،وبسبب التوافق الجديد والتاريخي بين الفقيه
ً
ً
والسلطان ،كسبت الدولة السلطانية شرعية وشعبية هائلة .وفيما
ُْ
بين نظام ا�ل�ملك ونور الدين وصالح الدين والظاهر بيبرس والناصر
محمد بن قالوون أوالده لجهة السلطة -وفيما بين ابن عقيل وابن
تيمية وعز الدين ابن عبد السالم وابن جماعة والسبكي لجهة الفقهاء-
ُ
وفي ّ
التضامن الجديد قاتلت الدولة السلطانية املغول والتتار
ظل هذا
ُ
معالم نظام الكفاية َ
والرفاه باملدارس والتعليم
والصليبيين ،وظهرت
َ
واألوقاف والتقدم العلمي واالجتماعي ،بمقاييس تلك األزمنة.
والطريف أنه ،رغم اختالف طبيعة السلطة باملغرب واألندلس عنها
ً
باملشرق؛ ّ
فإن تعبير أو مصطلح “ الفقهاء املُ َ
شاورين” شاع هناك أيضا
فيما بين القرنين الخامس والسادس للهجرة.
ُّ
ُ
لقد استغرق
تردياتها منذ
تصد ُع نظام الخالفة واستغرقت
ُْ
استتباب ا�ل�ملك العضوض ،وإلى ظهور السلطنات زهاء األربعة قرون.
أما سلطنات السياسة الشرعية؛ ّ
فإن َ
نظامها استغرق تصدعه ثم
 -1المقريزي :الخطط واآلثار .387 - 386/ 2
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انهياره ما يقارب الخمسة قرون .وقد أشعرنا بذلك ّ
املؤرخ املصري ابن
إياس ،وهو يراقب دخول العثمانيين عام 922هـ إلى القاهرة ،واستتباب
األمر لهم فيها .قال ابن إياس ّإن السلطان سليمان (1566 - 1520م)
أمر بإبطال نظام القضاة األربعةَّ ،
وعين قا�ضي العسكر الحنفي التركي
ً
وحده قاضيا للقضاةّ .أما الخليفة العبا�سي الذي سكن الوالي العثماني
ُ
في قصره ،فال ُيعرف مصيره ،وهل مات أو أخذه معه السلطان إلى
اسطنبول!1
ً
ُ
ّإن الذي نعرف ُه جيدا من تقارير املؤرخين العثمانيين لعهد سليمان
القانوني العظيم ،هو عودة النقاش والنزاع على ّ
أشده بين الفقهاء
ِ
والسلطانْ ،
لكن هذه املرة ليس بين نهج الشريعة ونهج السياسة؛ بل
بين نهج القانون ونهج الشريعة .فالسلطنة القوية واإلمبراطورية ما
أحد بداخل املجتمع ،ونظام املدارس
عادت
بحاجة إلى املصالحة مع ٍ
ٍ
ً
صار كله تابعا للدولة هو وأوقافه؛ وشيخ اإلسالم املشرف على النظام
ً
ُ
ٌ
موظف ٌ
كبير في بالط السلطان .وعندما جرى أخيرا التواف ُق
الديني هو
على “املعروضات” بين السلطان وشيخ اإلسالم أبي السعود ،ما
ً
ً
كان ذلك عقدا وال عهدا؛ بل إنه إذا قال شيخ اإلسالم ّإن هذا األمر
ً
جزء من
السلطاني أو التشريع ليس مخالفا للشريعة؛ فإنه يتحول إلى ٍ
ٌ
عمل قضاة الدولة ،كأنه قو ٌل أو
اجتهاد في املذهب الحنفي السائد!2
 -1ابن إياس :بدائع الزهور  .225 - 223/ 2وقارن بمقدمتي على نشريت لتحفـة التـرك
فيما يجـب أن ُيعمـل يف المـلك للطـرسوسي ،2011 ،ص ص .34 - 26
 - 2قارنHaim Gerber: Qanun and Shari’a in the Ottoman context; in: Islamic Law :
.(ed. R. Repp) Vol. II 153- 173
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بدايات الدولة الوطنية :عندما
نريد الحديث عن بدايات الدولة
الوطنية أو القومية باملعنى األوروبي
الدولة الوطنية والوعي
ُ
تكونا عبر
الوطني والقومي ّ
بين أمم آسيا وإفريقيا ،فينبغي
الكالم ْ
ثالثة أبعاد :مصارعة االستعمار،
وإن بإيجاز شديد ّ
عما هو
ٍ
وتثبيت الحدود ،وانتزاع حق
َ
اآلخ ُ
ُّ
هو
ما
ر
املعني بذلك .واألمر
المشاركة في السلطة
املعنى أو الفهم لذلك في البلدان
ُ
املحاوالت األولى
التي جرت فيها
إلقامة تلك الدولة ذات النظام
ُ
الحديث .واألمر الثالث الذي ينبغي االحتياط منه وليس الحديث
ُ
اعتبار أو تقييم تلك الدولة بمآالتها أو بما آلت إليه في العالم
فيه ،هو
ّ
العربي؛ ألن ذلك غير منصف أو أنه غير تاريخي.
يقول فيليب كورتن ،وهو أحد أشهر املتخصصين في عالئق أوروبا
بالعالم في القرن التاسع عشر؛ في كتابه “ :الغرب والعالم” ّإن السائد
ّأن أوروبا نقلت تجربتها أو تجاربها إلى العالم في القرن التاسع عشر.
ً
صحيحا؛ ّ
فإن املنقول ليس التجربة القومية الوهمية أو
وإذا كان هذا
ُ
الحقيقية ،بل مسألة الحدود أو السيادة .فمنذ معاهدة وستفاليا عام
َّ
1648م صارت هناك مسلمتان :إخراج الدين من مجاالت الصراع على
السلطة ،وعدم تغيير الحدود .وقد كانت السلطات في آسيا وإفريقيا
َ
إمبراطورية أو ذات خلفية ق َبلية محلية ،وفي الحالتين ما كانت هناك
َّ
مسلم بها من املتجاورين .وكما كانت الحدود َّ
محل نز ٍاع
قابليات
ٍ
لحدود ٍ
120

في إمبراطوريات وقبليات املشرق وشرق أوروبا والبلقان؛ فإنها صارت
محل نزاع بين املستعمرين في ُ
َّ
تقاسم املستعمرات أو حدود مناطق
ٍ
النفوذ .1وواقع التنازع هذا ،وتأثيرات الثورة الفرنسية ،هذان األمران،
َّ
حوال املناطق الجغرافية والشعوب الصغيرة القديمة إلى قوميات
بداخل اإلمبراطوريات املفككة في النمسا وروسيا والسلطنة العثمانية.
كما أنهما َّ
حوال العشائر القبلية املتنازعة في إفريقيا وخارجها إلى
وحدات ذات دعوى قومية بحسب املوضة التي بدأت تسود .وقد زاد
ٍ
من قدرة هذه الشعوب والعصبيات واإلثنيات البازغة على التوسع مع
الوعي الجديد ،االنضواء في حركات مناوئة لالستعمار في املستعمرات،
وفي عقر داره في فرنسا ،وبريطانيا .فالحركات املناوئة لالستعمار وسواء
وعي داخلي بضرورة
أكانت بخلفية قبلية أو إثنية أو دينية ،أو ناجمة عن ٍ
التحرير؛ كانت العامل األول في ظهور التوجهات الوطنية والقومية .أما
ّأن األمة ينبغي أن تتوحد في دولةّ ،
وأن الحدود هي حدود األمة التي
ً
ً
كانت حقا لها ثم صارت واجبة عليها لكي تكتمل الوحدات األربع :الدولة
ّ
األقل،
واألمة والحدود والسلطة؛ فهي متأخرة من حيث التالزم على
وقد تبلورت في القرن العشرين.
ّ
ّ
متأخرة في الوعي باملشرق،
وعندما نقول إن تجربة الدولة  /األمة ِ
ّ
فألن الدولة الوطنية والوعي الوطني والقومي إنما تكونا عبر ثالثة
أبعاد أو عوامل :مصا عة االستعمار ،وتثبيت الحدود ،وانتزاع ّ
حق
ر
 - 1فيليب كورتن :الغرب والعالم :ترجمة رضوان السيد .نشر العبيكان  ،2004ص ص
.180 - 166 ،164 ،128
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املشاركة في السلطة ،من الزعامات التقليدية ،ومن االستعمار.
ً
وقد ارتبطت بذلك ،أي ّ
بحق املشاركة في السلطة فكرة مهمة جدا هي
فكرة التمثيلّ .أما الفكرة األخيرة والتي صارت ذات تأثير كبير في آسيا
وإفريقيا والبلقان وشرق أوروبا ،فهي القائلة بضرورة الدولة الواحدة
لألمة الواحدة .وتبع ذلك الوصف التاريخي املستفيض لتاريخ األمة
القديم ،والتصاقه بالجغرافيا َّ
املحددة ،واالندماجية التي ال تمييز فيها
وإن كان فهو غير مشروع ،وبالدين الواحد إن أمكن ،واللغة الواحدة
بالطبع .1وهذه كلها عوامل واشتراطات ما اكتملت في أوروبا ذاتها ،والتي
ً
ً
َّ
ظل خالفيا فيها :األمة أوال أو الدولة .واألرجح ّأن االستعمار والنزوع
ً
االندماجي القوي معا كانا وراء إثارة الخصوصيات اإلثنية والدينية
والقومية والجغرافية في مواجهة مقولة األمة الشاملة التركية أو
اإليرانية أو العربية أو الصربية.
ُ
ً
ّإن أكثر تجارب الحركات الوطنية األولى توفيقا هما الحركة الوطنية
املصرية ،والحركة الوطنية الهندية .وقد أمكن لحراك حزب الوفد
املصري ( )1919النجاح في انتزاع الدستور واالستقالل الرسمي وليس
الفعلي ( ،)1922-1923وتشكيل وعي وطني شامل بحق املشاركة ،وحق
ّ
بدعم
التمثيل ،وأن الشعب املصري واحد .وقد حظيت حركة الوفد ٍ
ً
منقطع النظير من الجمهور املصري ،وصارت التجربة املصرية نموذجا
للحركات املدنية السلمية التي تريد التخلص من االستعمار .كما ّأن
 -1بنديكت أندرسون :األُ َمم المتخ َّيلة .ترجمة عمر طوال ،2010 ،ص ص 117
 .127122

ً
ثورة  23يوليو  1952صارت نموذجا لحركات التحرر الوطني في سائر
أنحاء العالم الثالث.
ً
ً
نشوءا وظهورا لقوة
ومع ّأن الدولة الوطنية املصرية كانت األسهل
ً
وإحساسا بحيوية الحدود للسيادة؛ ّ
فإن
الوعي الوطني الداخلي،
مشكلة السودان وطبيعة عالئقه بمصرّ ،
توضح ّأن مسألة القومية
ً
ً
ووعيها الخاص ،الذي ارتبط به حق تقرير املصير ،صارت أيضا عامال
ّ ً
محركا في التاريخ والسياسات.
ِ
ّ ً
1
مولدا أو
ويريد أندرسون أن يعتبر الشعور أو الوعي القومي ِ
ً
أساسا في ُّ
تخيل األمة أو األمم ،إنما من أين يأتي هذا الشعور أو هذا
ُ َ
النخب الثقافية
الوعي؟ ولدى أي فئات؟ فيخته  Fichteراقبه لدى
عامل توحيد ُ
َ
تدفع ُه للظهور اللغة أو الثقافة
قبل السياسية .واعتبره
الواحدةَ ،وي ُ
دفع ُه أكثر الغزو األجنبي ،وضعف السلطات القائمة
أمامه .وهو يتمثل بذلك الغزو النابوليوني لإلمارات األملانية .2وينطبق
ُ
هذا األمر في املشرق على القومية الكردية واألخرى األرمنية ،واللتين
ُ
عانتا من مشكالت الوقوع وسط أ َمم وإمبراطوريات كبرى .إنما ما
الذي أثار هذا الشعور الذي تحول إلى وعي؟ أثاره االضطهاد الذي
ً
ٌ
اضطهاد قومي .وأثارته الدول االستعمارية التي أرادت
صار مفهوما أنه
تفكيك اإلمبراطوريات التقليدية املتعددة الشعوب واألعراق .وهذا إلى
الجوار الجغرافي واللغة الواحدة والدين الواحد أو الغالب.
 -1أندرسون :األمم المتخيلة .مرجع سابق .ص  .163 - 162وقارن بأرنست غلنر:
األُمم والقوميات حتى العام  .1780نشر كلمة بأبوظبي ،2012 ،ص ص .88 - 86
خطابات إلى األمة األلمانية .نشر دار الطليعة  .1969ص ص .145 - 138
 - 2فيخته:
ٌ
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ّإن هذه النزعات والترتيبات الجديدة باملشرق العربي ،وجدت
ً
ً
آذانا صاغية ،ومصالح جرى العمل من أجل تحقيقها في ظل مبدأ
ويلسون لتقرير املصير .بينما قاومت الكيانات التقليدية في املغرب
رغم شراسة االحتالل الفرن�سي والحماية الفرنسية ،فما ظهرت النزعة
ّ
من متأخر .وربما عاد ذلك إلى أنه ما كانت هناك
في
إال
األمازيغية
ز
ٍ
ٌ
ٌ
باملشرق العربي وما ُي َّ
سمى الهالل الخصيب كيانات سياسية أو شبه
سياسية عندما انحسرت عنها الدولة العثمانية وتفككت في الحرب
ُ
ٌ
ٌ
األولىّ .
جهات مختلفة
لكن الحساسيات األرمنية والكردية التي أثارتها
ً
في الحرب األولى ما وجدت استجابة من تلك القوى االستعمارية بعد
ُ
الحرب .وما كانت الحركة املسيحية في جبل لبنان وبيروت تضاهي
بأي حال الحراكين الكردي واألرمنيّ .
لكن الفرنسيين في مؤتمر الصلح
بباريس كانوا مهتمين بإيجاد كيان للمسيحيين ،مثلما كان البريطانيون
كيان لليهود بفلسطين .وفي الحالتين برزت مشكلة الحدود،
يرغبون في ٍ
ومشكلة الجماعة الوطنية الداخلية ،ومشكلة الدين .فعندما يجري
كيان للمسيحيين وآخر لليهود ،تصبح الحجج القومية
الحديث على ٍ
ٌ
ضئيلة القيمة واألثر ،وهي مصنوعة للدخول تحت حق تقرير املصير،
ً
الذي يفترض وجود القومية ،وال يفترض علنا مراعاة الدين باعتباره
ً
هوية ّ
محددة لالنتماء .إنما ما العمل مع وجود جماعة دينية في جبل
ِ
ُ
ُ
إيجادها في فلسطين ،وكال الجماعتين وسط كثرة
لبنان ،وأخرى ُير ُاد
إسالمية هائلة؟ في حالة فلسطين ،بذل البريطانيون مساعي هائلة
لكيال يتمكن الفلسطينيون من تشكيل إدارة سياسية قوية وواحدة
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في ّ
ظل االنتداب .وفي لبنان سارعت
ِ
فرنسا إلى أخذ األقضية األربعة
الفرنسيون كانوا
ّ
وضمها
املحسوبة على سورية
ِ
مهتمين بإيجاد كيان
إلى الجبل املسيحي لكي ُيصبح
للمسيحيين ،والبريطانيون
ً
ً
لبنان وقد صار كبيرا قابال للحياة
يرغبون في كيان لليهود ،وفي
الحالتين برزت مشكلة الجماعة
بسواحل وسهول .وقد ّأدى ذلك
ُ
الوطنية ومشكلة الدين
إلى ضياع الهوية املسيحية املرادة
َ
للبنانُّ ،
وتكون
مجتمعين منفصلين
ومتصارعين في فلسطين .وإذا كانت
التجربتان االستعماريتان في لبنان وفلسطين انقساميتين تسببتا في
نزاعات طويلة األمد؛ ّ
فإن تجربتي البريطانيين في العراق وليبيا بدتا
ٍ
دولة واحدة.
وحدويتين؛ بمعنى جمع ثالث مناطق أو واليات في ٍ
ماذا كان التسويغ أو الـ  rationaleوراء هذه الترتيبات بين الدولتين
االستعماريتين املنتصرتين في الحرب األولى؟ ديفيد فرومكين في “سالم
ما بعده سالم” 1ال يرى َّ
أي حكمة أو تفكير في تصرفات البريطانيين
بعد الحرب وفي مؤتمر الصلح وفي السياسات ،وإنما جرى ما جرى
ُ
ناحية إلى أخرى للصراع داخل أجنحة
واختلفت السياسات من
ٍ
الحكومات البريطانية العسكرية والسياسية واإلدارية ،وتلك املختصة
بشؤون الهند .أما القوميون العرب فينسبون سوء التصرف كله إلى
 -1ديفيد فرومكين :سال ٌم ما بعده سالم .دار رياض الر ّيس .بيروت  .2009ص ص
.244 - 232
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اتفاقية سايكس -بيكو عام  ،1916ومحاولة كل طرف من الفرنسيين
حصة أكبر من ممتلكات الدولة العثمانية
والبريطانيين الحصول على
ٍ
السائبة .بمعنى أنه في غالب األحيان لم تكن لذلك عالقة بالهوية
القومية وحق تقرير املصير ،أو الحدود الطبيعية .فاألرمن واألكراد لم
يحصلوا على �شيء .والدولة التركية الجديدة ذات القومية االندماجية
ّ
العنيفة ظلت تحتل مناطق كردية وأرمنية وعربية .وكأنما ما أرادوا
أن يتركوا للهوية العربية غير سورية ،ولذلك فقد اهتموا بتصغيرها
لجهة لبنان ،ولجهة تركيا ولجهة العراق .وال َّ
شك ّأن ُأولى ّ
وأهم سلبيات
اتفاقية سايكس – بيكو ظهور الكيان الصهيوني على أرض فلسطين
عام 1948م كما ّ
نصت على ذلك اتفاقية سايكس – بيكو عام 1916م
بالفعل!
ّْ
ُ
لكنني حذرت في بداية القسم الثاني من هذه املحاضرة عن ظهور
الدولة الوطنية من االعتبار أو التقييم على أساس املآالت والنهايات.
فاملشروع الصهيوني كان يمكن َم ْن ُعه .وما يجري بليبيا والعراق وسورية
ً
واليمن اليوم كان يمكن تجنبه أيضا .أم ّأن األمر كما قال أرنولد توينبي
ُ
ً
ّإن هناك دوال طبيعية وأخرى صناعية وظائفية .والدولة الوظائفية
ّ ُ َ
فإن نخبها الوطنية والقومية تكو ُن عليها
لتحديات أكبر .ولذلك
تتعرض
ٍ
َّ ً
ٌ
موحدة بشأن بقاء الدولة ،وإن اختلفت
واجبات أكبر تقت�ضي أن تبقى
ّ
بشأن تغيير النظام ومقادير ذلك التغيير .وكان توينبي يعلق بذلك
وحدة مع سورية عام  .1958فهو اعتبر ّأن
على مبادرة مصر إلقامة
ٍ
ً
في املبادرة املصرية إنقاذا للكيان السوري ،وللفكرة العربية .وعلى هذا
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القياس؛ ّ
فإن تجربة الدول الوطنية في الخليج ،والتي كانت أنجح بما ال
ً
ً
يقاس من تجارب دول املشرق العربي ،يمكن أن تكون نموذجا فاعال في
ّ
املتصدع.
استعادة االستقرار ،وفي إعادة بناء النظام العربي
ِ
في املشرق العربي إذن بدأت تجارب ومبادرات الدولة الوطنية
ّ
العربية .وظلت ما بين العشرينات والستينات من القرن العشرين،
بشعبية جماهيرية هائلة .وكذلك األمر من بعد في دول املغرب
تحظى
ٍ
ُّ
التصد َع املتمادي دخل على بنى الدولة الوطنية
العربي .بيد ّأن
العربية ومجتمعاتها بسبب سوء اإلدارة ،والتدخالت الخارجية؛ ْ
لكن
ً
أيضا ّ
تحدي عودة فكرة الدولة الدينية ،والحديث عن الدولة
هناك
ً
اإلسالمية ،وعن الخالفة باعتبارهما بديال .فلماذا كان ذلك رغم أنه من
ً
الواضح ّأن الدولة الدينية ما كانت خيارا من قبل وليس لها مستقبل في
وعي الداخل ،وال في عصر العالم.
لقد أسقطت اإلمبراطوريات التركية ،كما سبق القول ،عقود
ً
وعهود الشراكة التي كانت قائمة من حول الدول السلطانية فيما بين
القرنين الخامس والعاشر للهجرة .ولذلك فعندما بدأت التحديات
االستعمارية في القرن الثامن عشر امليالدي ،ما لجأت املجتمعات
إلى إدارات الدول الخاضعة ،بل إلى الفقهاء وإلى الصوفية املهجورين
من جانب السلطات .والفقهاء الغارقون في التقليد راحوا يصدرون
فتاوى الهجرة شأن أسالفهم ُ
القدامى إزاء مشكلة صقلية ،أو مشكالت
األندلس؛باعتبـار ّأن الـدار بالهند والجـزائر ما عادت دار إسالم !1وكـان
 - 1رضوان السيد :سياسيات اإلسالم المعاصر ،بيروت  ،2005ص ص .211 - 178
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السلطان العثماني عبد الحميد
الثاني (1909 - 1866م) وبعد أن
تجاهل أسالفه الخالفة حوالي
المطلوب تصحيح
األربعة قرون ،قد عاد لتسمية
وإنضاج تجربة الدولة الوطنية
ً
ً
والحكم الرشيد؛ ألنها مدخلنا
نفسه خليفة وأميرا للمؤمنين .وقد
ْ
ْ
للعيش في العالم ومعه
كان وكد الفقهاء ،ووكد السلطان
من وراء ذلك إظهار املقاومة
للمستعمرين ،وتقديس املنصب
والدور.
والطريف ّأن الظاهرة االستعمارية كانت من الهول على الوعي بحيث
ّإن الهنود املسلمين ،واملصريين ،والذين ما كانوا خاضعين للدولة
العثمانية ال بالهند وال بمصر وكانت لديهم حركات وطنية ناجحة
أنجزت االستقالل؛ هم الذين أنشأوا الجمعيات لحماية الخالفة
وإحيائها والتي أنهاها مصطفى كمال عام  !1924وهذا الوعي َّ
املفوت
ُ َ
النخب املسلمة بالهند هو الذي أوصل إلى االنفصال وتكوين دولة
لدى
الوعي ُ
ُ
نفس ُه الذي ساد فيما ُس ِ ّمي بحركات
باكستان عام  ،1947وهو
الصحوة في العالم العربي ،والتي حملت شعارات الدولة وتطبيق
الشريعة.
وتاراتشاند :اإلسالم يف التاريخ والثقافة الهندية .مؤسسة الفكر العربي .2016 ،ص ص
.221 - 203
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وقت كانت فيه الحركات الوطنية ،والدول
لقد ظهر هذا الوعي في ٍ
َّ
الوطنية مزدهرة .لكنه كان وقتها تفكير قل ٍة هامشية .وإنما تفاقم
واستعلى بعد االنسدادات التي حصلت في الدول الوطنية العربية
واإلسالمية في السبعينات والثمانينات من القرن العشرين .وهو في كل
ً
ً
بديال ال على مستوى املجتمعات وال على مستوى
األحوال ليس خيارا وال
الدول .وإنما أفاد أنصا ُر ُه من االستنزافات التي نالت من الجميع؛ بحيث
ً ْ ً
ً
ُ
الهوت الدولة هذا الهوتا انتقاميا أو ثأريا ،ومن العرب واملسلمين
صار
ّ
ً
أوال ،ومن العالم كله بعد ذلك!1
ً
َ
املطلوب اآلن إخراج الدين من بطن الدولة ،بحيث ال يعود فريقا
ّإن
في الصراع على السلطة ،وبحيث يستعيد َّ
مهامه التعبدية والقيمية
واألخالقية والتوحيدية .فاألمر ال يقتصر على تجديد الخطاب ،بل ال
ُب َّد من إخراج الدين من الحروفيات ،ومن دعاوى النظام الكامل.
َ
ُ
املشاهدة ،تصحيح وإصالح وإنضاج
واملطلوب ،وسط األهوال
ُ
تجربة الدولة الوطنية والحكم الرشيد ،ألنها مدخلنا للعيش في
العالم ومعه؛ بل إنها إلى جانب الدين -مدخلنا إلى إنسانية اإلنسان.

 -1قارن برضوان السيد :أزمنة التغيير ،الدين والدولة واإلس�لام السياسي ،أبوظبي
 ،2014ص ص .238 - 221
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الدولة الدينية والعنف:
إشكاالت الشرعية
د .عبد هللا السيد ولد اباه*1

تعرف الساحة اإلسالمية راهنا موجة غير مسبوقة من العنف
الراديكالي املدمر ،تحولت إلى نمط من الحرب األهلية التي مزقت
النسيج الوطني للمجتمع في عدة بلدانّ ،
وقوضت في أحيان كثيرة هيكل
الدولة نفسه.
ودون الخوض في الخلفيات االجتماعية والسياسية لهذه الظاهرة
الخطيرة ،سنتوقف عند الجذور الفكرية العميقة لهذه الحركية
الراديكالية العنيفة ،التي تتعلق بمسألة الشرعية الدينية للدولة
الحديثة التي تنعت في خطاب اإلسالم السيا�سي بأنها دولة علمانية
تفتقد إلى الشرعية.
ما نريد أن نبينه أمران :إبراز تهافت االختزال السيا�سي للدين
اإلسالمي كما تعبر عنه أطروحة ازدواج الديني والسيا�سي في اإلسالم،
وإبراز الجذور الدينية للدولة الحديثة التي لم تقم على صدام وقطيعة
مع الدين ،بل تأسست على استيعابه في مقوالته العقدية وبنيته
القيمية العميقة.
 * 1جامعة نواكشوط – موريتانيا.
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أوال :مفهوم «الدولة اإلسالمية» وإشكال الشرعية الدينية
للدولة.
من التصورات في الكتابات اإلسالمية أن الدولة في اإلسالم ليست
دولة مدنية ،ولكنها دولة مدنية غير مقدسة تستمد قيامها من األمة
والجماعة .بيد أن هذا التأكيد يواكبه اعتقاد قوي بأن الدولة من
مقتضيات الدين وضروراته ،وأن اإلسالم بقدر ما هو دين فإنه دولة،
بمعنى أن السيا�سي والروحي ال ينفصالن فيه.
والواقع أن هذه الفكرة تجاوزت حقل األيديولوجيا وأصبحت من
مسلمات الخطاب الديني املشترك التي من الصعب دحضها.
وتستند هذه الفكرة على مجموعة مسوغات ،أبرزها أطروحات
ثالث هي:
 االستناد إلى اإلجماع الفقهي حول وجوب اإلمامة؛ للتدليل على حاجةالدين العضوية إلى الدولة.1
 االستناد إلى مكانة التشريع في الدين؛ للتدليل على حاجة أحكامه إلىسلطة سياسية تنفذها.
 االستناد إلى مفهوم “األمة” كرابطة روحية جماعية؛ للبرهنة علىضرورة وجود الكيان السيا�سي املعبر عن هذه الوحدة الدينية.
إن ما نريد أن نبينه هو أن مصادرة ازدواجية الدين والدولة تقوم
 -1كما ورد يف كل كتب األحكام السلطانية« :وعقدها لمن يقوم هبا من األمة واجب
باإلجماع»(.الماوردي :األحكام السلطانية ،المكتبة العصرية بيروت 2001ص .)13
«فنصب اإلمام عند اإلمكان واجب» (الجويني :الغياثي ،دار المنهاج :بيروت) 2014
ص .217
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على انزياح داللي نادرا ما يتم الكشف عنه :بنقل الداللة الفقهية
لإلمامة إلى مفهوم الدولة ،وتحويل مدونة األحكام الشرعية إلى مرتكز
لشرعية الدولة ،وتحويل مفهوم األمة من الرابطة الروحية للجماعة
املؤمنة إلى مفهوم األمة باملعنى الحديث.
فإذا كانت اإلمامة كما بلورها الفقهاء هي نقطة التقاء ّ
تصور معياري
ّ
وتصور طبيعي
للسلطة (مسألة العدل املطلق كأفق طوبائي موجه)
واقعي (الحكم املتغلب الذي يحفظ الكيان الجماعي من الفتنة) ،فإنها
أبعد ما تكون عن الدولة بمفهومها الحديث القائم على تقنين وضبط
اإلرادة املشتركة وفق نظرية دنيا للعدالة التوزيعية :أي أسبقية مبدأ
العدل كحالة توافقية على مبدأ الخير كمفهوم جوهري للفضيلة.1
وإذا كانت األحكام الفقهية لها جوانبها املتعلقة بأحكام املعامالت بين
البشر ،فإنها ال تدخل في باب القانون الحديث الذي هو مناط شرعية
الدولة املعاصرة .لقد الحظ ّ
عدة باحثين أن فكرة محورية التشريع في
هوية الجماعة مقولة أخذها الفقهاء من الفالسفة املتأثرين بالفكر
اليوناني في مجتمع إمبراطوري كان املسلمون في حاالت كثيرة أغلبية
فيه وإن كان لهم الحكم والسيطرة السياسية.
إن الفقه اإلسالمي – كما بين وائل حالق في دراساته الهامة –
هو منظومة أخالقية ومعيارية واسعة ،تندرج في رؤية كاملة للعالم،
تحتضنها الجماعة من حيث هي دائرة التضامن والترابط والتآخي على
John Rawls: A theory of justice The Beklknap, Press of Harvard University press -1
.)1971 (pp 453-504
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األمر باملعروف والنهي عن املنكر.
ومن هنا فالفقه هو النسق الداللي والتأويلي الذي يضمن للجماعة
هويتها الروحية واألخالقية ،بحيث تصبح قادرة على التعامل مع واقعها
املتجدد وفق حركية تأويلية مفتوحة .1
ومن هذا املنظور ،فإن الفقه يختلف جوهريا عن القانون بمفهومه
الحديث الذي يحمل داللتين أساسيتين:
 الوضعية :أي االرتباط بالدولة بمفهومها السيادي الشمولي ،بمايمنحه سلطة مطلقة للتحكم خارج نطاق املجتمع.
 الداللة النسقية التفصيلية باعتبارها من أدوات الضبط الشاملةلسلوك اإلنسان وتصرفاته ودوافعه ،في مقابل املساحة التأويلية املرنة
في الفقه.
أما مفهوم “األمة” ،كما تقدمه
مفهوم األمة كما تقدمه
النصوص املرجعية في اإلسالم ،فهو
النصوص المرجعية في
دائرة االنتماء الروحي املشترك التي
اإلسالم ،هو دائرة االنتماء
تجمع بين أهل العقيدة الواحدة
الروحي المشترك التي تجمع
على اختالف أصولهم وأجناسهم،
بين أهل العقيدة الواحدة على
وهي دائرة دينية تترتب عليها
اختالف أصلهم وأجناسهم
ضوابط قيمية ،تصدر عن معيار
األخوة في الدين الذي استبدل به
 -1وائل حالق :نشأة الفقه اإلسالمي وتطوره .ترجمة رياض الميالدي .دار المدار
اإلسالمي بيروت ( 2007ص .)280 - 278
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الشرع العصبية القبلية.
وإذا كان مفهوم “األمة” ارتبط في التجربة التاريخية للمسلمين
بتشكل “دار اإلسالم” التي هي الترجمة الروحية لهذا املبدأ الروحي ،فإن
هذا البناء السيا�سي الذي تتوقف عليه جملة من أحكام الشرع ظل في
الواقع أقرب “للمثال التاريخي” حسب عبارة “لويس غارديه” منه إلى
الواقع الفعلي ،باعتبار أن وحدة األمة السياسية لم تتحقق في غالب
األحيان ،وإنما ظل اإلطار الروحي الجامع رهانا أساسيا من رهانات
الشرعية ،وإطارا للفاعلية السياسية دون أن يكون له بالضرورة
مضمون سيا�سي عيني.1
األمة بمدلولها اللغوي الذي انطلق منه الفقهاء هي وحدة القصد
واملقصد ،وليست الكيان السيا�سي الجماعي ،ولذلك ال نوافق «محمد
أركون» في القول :إنها مفهوم الهوتي يسعى الفقهاء لتنزيله في الواقع،2
باعتبار أن البعد العقدي في هذا املفهوم هو ما يحول بالفعل دون
تمثله سياسيا.
وكانت املرحومة «منى أبو الفضل» قد بينت في ما دعته «األمة –
القطب» ،أن األمة من حيث هي مصطلح ارتبط بالعقيدة التي أضفت
عليه أبعادا غيبية ليس مداره الدولة ،وإنما املقوم العقدي نفسه الذي
Loius Gardet: La cite musulmane: une vie sociale et politique Vrin Paris - 1
1981 p23
 - 2محمد أركون :الفكر اإلسالمي :قراءة علمية .ترجمة هاشم صالح ،مركز اإلنماء
القومي بيروت ( 1987فصل مفهوم السيادة العليا يف الفكر اإلسالمي .ص )186 - 159
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يتجاوز إطار البناء السيا�سي وال يلتبس به.1
أما األمة كما تصورها فالسفة العقد االجتماعي ،فهي املجموعة
املدنية التي انتقلت طوعيا من «حالة الطبيعة» ،فتحولت من
«جمهور» multitudeمشتت من الفرديات الحرة إلى حالة الدولة التي
هي جسم قانوني اصطناعي ،يعبر عن الكيان الجماعي التوافقي.
األمة من هذا املنظور ليست هوية روحية أو عصبية عضوية،
بل هي بناء بشري مصطنع أو مخترع ،ومن هنا اإلشكال الذي يتعلق
بشرعية الحالة السياسية في بعديها التكويني (مسار تشكل الدولة)
واملعياري (القيم الضابطة لالنتماء املشترك).
ومن الواضح أن خطاب اإلسالم السيا�سي يتأرجح في سؤال الشرعية
بين تصورين لألمة :يتعلق أحدهما بمسألة «حاكمية النص» ،ويتعلق
ثانيهما باإلطار اإلقليمي للسيادة.
فبخصوص املوضوع األول ،اإلشكال املطروح يتعلق بمصدر
الشرعية ،هل هو النص أو األمة األمينة على النص؟ وهكذا يف�ضي هذا
التصور إلى إلغاء البعد الجماعي في الشريعة باسم الحاكمية اإللهية.
أما املوضوع الثاني ،فيعود إلى مأزق يتعلق باملضمون املوضوعي
لألمة :هل األمة هي مفهوم دار اإلسالم التقليدي الذي لم يعد له أثر
في تركيبة البناء السيا�سي الحديث ،أم األمة باملفهوم القومي الذي ال
عالقة له في مساره بالدين؟ وهكذا يتضح أن خطاب اإلسالم السيا�سي
 - 1منى أبو الفضل :األمة القطب :نحو تأصيل منهاجي لمفهوم األمة يف اإلسالم ،مكتبة
الشروق الدولية القاهرة :2005
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ينتهي إلى السقوط في الفخ القومي،
الذي طاملا حاربه باسم «الدعوة
األمة كما تصورها فالسفة
العصبية الجاهلية القومية».
العقد االجتماعي :المجوعة
ثانيا :الدولة الوطنية الحديثة
المدنية التي انتقلت طوعيا
والشرعية الدينية:
من جمهور مشتت من الفرديات
من األفكار السائدة في األدبيات
الحرة إلى حالة الدولة التي
االجتماعية الكالسيكية التي
هي جسم قانوني
تناولت ظاهرة العلمنة الحديثة أن
املسيحية هي «ديانة الخروج من
الدين» حسب عبارة عالم االجتماع األملاني املعروف «ماكس فيبر»،1
الذي يربط بين الدولة الوطنية القائمة على الشرعية العقالنية،
والظاهرة التي دعاها «نزع الطابع السحري الخارق عن العالم»
 ،Disenchantmentأي التصور اإلنساني للمجتمع من منظور محايث
غير مفارق للطبيعة.
وفق هذا التصور ،تمهد املسيحية الهوتيا لفكرة التعاقد االجتماعي
املدنية ،باعتبار منظور التجسد  incarnationالذي يفسح املجال
للنزعة اإلنسانية املكتفية بنفسها  Autonomyمقابل نزعة التبعية
للمطلق املتعالي .heteronomy
 - 1حول مفهوم نزع السحر عن العالم راجع:
.Marcel Gauchet: Le désenchantement du monde. Gallimard. Paris. 1985
بخصوص عالقة الظاهرة بالمسيحية ص 208 - 197
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لقد عرفت هذه األطروحة نقدا قويا مع الفيلسوف والقانوني األملاني
«كارل شميت» الذي كتب في عشرينيات القرن املا�ضي نصا مشهورا
حول «الالهوت السيا�سي»  political theologyاعتبر فيه أن املقوالت
املؤسسة للعقل السيا�سي الحديث هي مقوالت «الهوتية معلمنة» .1إن
أهم هذه املقوالت هي مقولتي «السيادة « و»التمثيل» اللتين دخلتا إلى
الحقل السيا�سي من البوابة الالهوتية :سيادة اإلله املطلق التي تحولت
إلى سيادة الدولة ،والتمثيل كنتيجة لالهوت التجسد الذي يتداخل
فيه املطلق اإللهي مع الشخص البشري الذي يجسده.
ما بدا أطروحة نظرية لدى «كارل شميت» أثبتته الدراسات
القانونية التاريخية األخيرة ،التي درست مسار نقل املفاهيم الالهوتية
واملمارسات الطقوسية من الحقل الالهوتي إلى الحقل السيا�سي
الحديث .وهكذا يمكن القول :إن الدولة الوطنية الحديثة لم تتعلمن
إال باستيعاب املفاهيم واآلليات الدينية ،بما فيها أنماط تدبير وتسيير
املجال التعبدي للمؤسسة الدينية.
ودون الخوض في هذا املوضوع املتخصص ،نكتفي باإلحالة على
دراسات الفيلسوف اإليطالي «جورجيواغامبن» حول الخلفيات
الالهوتية لنمط املحكومية ( gouvernementaliteنظام تدبير
العالقات السياسية)ّ ،
مفسرا كيف تحولت السياسة من نموذج
«الفضيلة املدنية» اليوناني إلى نموذج «املمارسة التسييرية النفعية»
(وفق املفهوم االقتصادي) وإن كانت في اآلن نفسه ممارسة خالصية
Carl Schmitt: Théologie politique. Gallimard. Paris. 1988. p46 - 1
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وفعال مقدسا.1
ما نخلص إليه هو أن الدولة الوطنية الحديثة في سياقها األوروبي
امتصت الدين واستبطنته من أجل منح «القداسة» للحالة االجتماعية
التعاقدية إلخراجها من طابعها الهش واالصطناعي .وبالرجوع إلى
النصوص الفلسفية املؤسسة للدولة املدنية الحديثة ،يظهر بجالء
أن املطلوب هو تحويل الدولة إلى دين جماعي عمومي يقوم بالوظائف
اإلدماجية الخالصية للدين ،ويرتكز على نفس املقومات النفسية
للروح الدينية.
يتضح هذا التصور لدى فيلسوف الحداثة السياسية األول
«توماس هوبز» الذي اعتبر أن السياسة والدين يصدران عن نفس
املنطلق والغاية :تدعيم النشاط التعاوني االجتماعي ،وتفادي العنف
بجعل البشر أكثر ميال للطاعة والخضوع للشرائع والقوانين ،ومن ثم
االئتالف الضروري بينهما الذي ال غنى عنه لسير املجتمع.2
وإذا كان هوبز ينتقد من منظور تصورات امليكانيكية الطبيعية
بعض الجوانب من االعتقاد الديني التي يراها التبست بالخرافة ،إال
أنه من الجلي أن فلسفته الدينية هي أقرب لنهج اإلصالح الديني من
حيث توجهها التأويلي ،وحرصها على إعادة بناء الوعي الديني على أسس
حديثة تقطع مع الالهوت الكالسيكي.

.)Giorgio Agamben: Le règne et la gloire. Seuil. Paris. 2098. (pp217 -221 - 1
.)Thomas Hobbes: Léviathan. Gallimard. Paris. 2000. (pp199 -219 - 2
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ما يهم هوبز من خالل نقده لالهوت املسيحي الوسيط هو إعادة
تصور االجتماع املدني على أسس توافقية تعاقدية مدنية محضة،
تحول نسق الطاعة الديني من الكنيسة إلى ما أطلق عليه «الجمهورية
املسيحية» ،التي يعني بها مفهوما جديدا للكنيسة ،هو الرابطة املدنية
التي تقيمها الدولة السيادية املسؤولة عن إدارة الشأن الجماعي ،بما
فيه املمارسة الدينية نفسها.
فبالنسبة إليه ال يمكن للمؤسسة الكهنوتية أن تحتكر تأويل
الدين الذي هو في نهاية املطاف من مشموالت سيادة الدولةّ ،
مبينا
أن التأويالت الكنسية ال عالقة لها بالحقائق اإليمانية الذاتية التي
هي األساس الجوهري في الدين ،بل إنها توظف املعتقدات املقننة أداة
للتحكم في الناس؛ ومن هنا ضرورة بناء دين عقالني إنساني قادر على
التأقلم مع الدولة املدنية التي هي التجسيد الحقيقي ملعايير العدل
والتضامن التي يزخر بها الدين.1
وهكذا تصبح الدولة السيادية حسب عبارة هوبز الشهيرة نمطا
من «اإلله الفاني» . Deus mortalisوتعني هذه املقولة – حسب قراءة
كارل شميت – نقل التصورات املسيحية لإلنسان من حيث هو جهاز
له روح إلى «اإلنسان األكبر» ،أي الدولة التي يجعل منها آلة يسيرها
الشخص التمثيلي – السيادي .2ما يريده هوبز هو إضفاء مقوالت
«الهوت القوة املطلقة» في التقليد املسيحي على الدولة الحديثة لكي
bid pp539-547 - 1
Carl Schmitt: Le Léviathan dans la doctrine de l’Etat de Thomas Hobbes: - 2
.sens et échec d’un symbole politique. Seuil. Paris. 2002. p 94
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ّ
تتبوأ مكانة املؤسسة الكنسية التي كانت تؤدي دور الوساطة األرضية
مع السماء.
أما سبينوزا فيوافق هوبز في تفسيره للظاهرة الدينية (نفسية
الخوف والرجاء) ،كما يتفق معه في الجذر املشترك للدين والسياسة:
الطاعة الضرورية لبناء الجسم االجتماعي ،وتأسيس الدولة.
وإذا كان سبينوزا ينتقد بشدة التراث الالهوتي اليهودي واملسيحي في
تصور الدين ،فإنه ينطلق في هذا النقد من أن التصورات الالهوتية
تقوم على إرجاع األبعاد املطلقة لإليمان إلى مقوالت إنسانية نفعية
تفسح املجال أمام التسلط واالستبداد باسم النص احتكارا لتأويله
وفهمه العمومي.
في مقابل هذا التصور الالهوتي امليتافيزيقي للدين ،يعتمد سبينوزا
تصورا عمليا لالعتقاد الديني (أي :الخضوع لإلله وطاعته) ،أساسه
الرابطة املدنية التي تؤسسها الدولة من حيث هي التعبير عن ديانة
كونية تقيم العدالة وتضمن الحرية والسلم األهلي.
املطلوب هو تخويل الدولة وظائف الدين العمومية وسلطات
املؤسسة الدينية ،ذلك «أن مصلحة الشعب هي القانون األسمى الذي
ينبغي أن تخضع له كل التشريعات اإلنسانية واإللهية ،وملا كان من
واجب السلطة العليا وحدها أن تحدد ما تقتضيه مصلحة الشعب
وسالمة الدولة ،وأن تتخذ اإلجراءات الضرورية التي تراها ضرورية
لذلك ،فإن هذه السلطة نفسها هي التي يقع على عاتقها تحديد
األفعال التي يعبر عنها األفراد عن اإلحسان للجار ،أعني األفعال التي
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يطيعون بها هللا».1
ال يختلف مفهوم «السياسة
لم يكن التأسيس
املدنية» الذي بلوره روسو عن هذا
المدني للدولة الحديثة
املنحى ،ويعني به القيم اإليمانية
قطيعة مع الدين ،وإنما هو
املكينة التي يحتاج لها الجسم
تحرير للدين من ثقل الالهوت
االجتماعي من أجل التوحد،
السياسي الوسيط الذي كان
الدعامة القوية لالستبداد
وتحتاج إليها الدولة لتأمين الخضوع
لقوانينها بحيث يصبح لها ما للدين
من قداسة وانقياد ذاتي يصل ّ
حد
التضحية.
إن هذه الديانة املدنية تختلف عن الديانات التقليدية بكونها من
«وضع الحاكم املتمتع بالسيادة» ،فليست هي بالنسق العقدي ،وإنما
هي «مشاعر ترابط اجتماعي بدونها ال يمكن للمرء أن يكون مواطنا
صالحا وال أحد الرعايا املخلصين».2
ومن أهم بنود هذه الديانة املدنية :اإليمان بإله قادر حكيم وكريم
ومتبصر ،واإليمان باآلخرة وسعادة األتقياء وعقاب املذنبين ،باإلضافة
إلى قداسة العقد االجتماعي ،مع منع التعصب والكراهية.
 - 1سبينوزا :رسالة يف الالهوت والسياسة .ترجمة حسن حنفي دار التنوير بيروت
 1981ص 436
Rousseau: Du contrat social. Ecrits politiques. Librairie générale française. - 2
.1992. p 339
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أما هيغل فيذهب بوضوح إلى القول بالجذور الدينية للدولة،
باعتبارها «العقالني في ذاته ولذاته» ،فهي املطلق املوضوعي املتجسد
في التاريخ اإلنساني ،إنها من حيث كونها «إلها أرضيا» تحقق فعليا
الجوهر الروحي في الدين ،ويعني به هنا الدين املسيحي من حيث هو
دين اإلرادة الحرة واألخالقية الذاتية.
إن الدولة كما يعرفها هيغل هي التعبير عن اإلرادة اإللهية في نظام
العالم ،في حين أن الدين هو العالقة باملطلق في مستوى الشعور
واالعتقاد؛ ولذا فهي ضرورية للدين نفسه الذي ترفعه إلى مستوى
املوضوعي الفعلي.1
ً
لم يكن إذا التأسيس املدني للدولة الحديثة الذي ينظر إليه
اختزاال في مفهوم «العلمنة» قطيعة مع الدين أو إلغاء له من الشأن
الجماعي العمومي ،وإنما هو على األصح تحرير للدين من ثقل
الالهوت السيا�سي الوسيط الذي كان الدعامة القوية لالستبداد،
ومحاولة الستكشاف األبعاد الكونية في الدين (عقديا وأخالقيا)
فيما وراء تناقضات الحقل الديني التي ولدتها حركة اإلصالحية
الكالفينية.
إن هذا التحول النظري ارتبط بطبيعة تغير نموذج الدولة نفسه،
أي االنتقال من الدولة اإلمبراطورية الوسيطة إلى الدولة القومية
الحديثة.
.Hegel: Principes de la philosophie de droit. Gallimard. Paris. 2006 p 265 - 1
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إن ما ّ
يميز نموذج الدولة القومية الحديثة عن الدولة اإلمبراطورية
الوسيطة ( التي تنتمي إليها دولة الخالفة اإلسالمية ) هو السمة املركزية
للسلطة التي تستند لوظيفتها القانونية الكلية ،وهو ما تعبر عنه مقولة
«السيادة» املنقولة من الحقل الالهوتي إلى الحقل السيا�سي بكل
محدداتها ( الوحدة واإلطالق والديمومة).
فالدولة الحديثة هي الدولة التي تتمتع بكل السلطات املؤسسية
التي تحددها معايير قانونية كلية ،تنظم السلطة وتمنع التحكم
االنفرادي ،وتخضع تدبير شؤون املجتمع لألساليب العقالنية وفق
نظام بيروقراطي إداري لضبط الشأن العمومي.
بهذا املعنى ال يمكن أن نقول بمماهاة هذه الدولة واآلليات القانونية
لضبط الحقل الديني التي هي شديدة التنوع بحسب السياقات
التاريخية واملجتمعية.
فالعامل الديني يدخل من هذا املنظور في اعتبارين أساسيين هما:
واقع التعددية الدينية والفكرية الذي عرفته املجتمعات األوربية بعد
ّ
حركية اإلصالح الديني في القرن السادس عشر ،التي فرضت على
الدولة نمطا من الحياد إزاء الشرائع املتنوعة ضمانا للسلم األهلي،
وتركز سلطات الدولة الذي انتزع من الكنيسة جانبا وافرا من قوتها
املجتمعية.
ولذا؛ فإن ما يطلق عليه علمانية الدولة الحديثة في الغرب هو
في الحقيقة منظومة واسعة لها ثابتان وحيدان ،هما كما صاغهما
الفيلسوف الكندي «تشارلز تايلور» (في عمله املشترك مع جوسلين
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ماكلور) :احترام املساواة األخالقية
بين األفراد ،وحماية حرية االعتقاد
العديد من البلدان
واملمارسة الدينية من خالل أداتين
الديمقراطية الغربية ليست
إجرائيتين هما :فصل الكنيسة
علمانية ،بمعنى إقصاء الدين
عن الدولة ،وحياد الدولة إزاء
من الشأن العمومي ،فالدين
التنوع الديني .1إال أن هذه الصيغ
يشكل فيها محور
المجتمع المدني
اإلجرائية هي مجرد آليات عملية
تختلف في طبيعتها وحدودها
باختالف الساحات التي اعتمدت
فيها املقاربة العلمانية.
ولقد توزعت هذه املنظومة إلى نموذجين كبيرين :نموذج جمهوري
يذهب إلى منح الدولة مسؤولية تحرير األفراد والسعي لبناء هوية
مشتركة (النموذج الفرن�سي) ،ونموذج ليبرالي تعددي ينظم التعددية
الدينية ويحميها صفتها من حقوق األفراد ،دون تدخل من الدولة التي
قد تكون راعية للمؤسسة الدينية في جوانبها املجتمعية وتقاليدها
الثقافية (النموذج األنغلوساكسوني).
ومن هنا خطورة التصور السائد في أدبيات اإلسالم السيا�سي،
باختزال نموذج الدولة الوطنية الحديث في «النظام الالئكي» الذي
هو النظام القانوني الذي يمنع على الدولة رعاية الحقل الديني،
Jocelyn Maclure ,Charles Taylor: Laïcité et liberté de conscience. Boréal -1
.Montréal. 2010. p 30
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وهو نموذج خاص بفرنسا والقليل من بلدان العالم األخرى.
فباإلضافة إلى أن هناك بلدانا عديدة تعتمد ديانة رسمية للدولة
(مثل اليونان التي ينص دستورها على أن الديانة الرسمية للدولة هي
الكنيسة األرثدوكسية الشرقية ،وإيرلندا التي ينيط دستورها بالدولة
تقديس الرب وتعظيم الدين) ،فإن العديد من البلدان الديمقراطية
الغربية ليست علمانية ،بمعنى إقصاء الدين من الشأن العمومي؛
باعتبارأن الدين يشكل فيها محور املجتمع املدني (الواليات املتحدة
األمريكية وأملانيا).
ما نريد أن نخلص إليه هو أنه إذا كانت الدول الوطنية الليبرالية
الحديثة تتفق في فكرة العقل العمومي املحايد دينيا ،إال أن مقومات
هذا العقل العمومي تستند في مرجعيتها املعيارية لخلفيات دينية
تشترك فيها كل األديان التوحيدية بما فيها اإلسالم ،وهي :الطابع
البشري املصلحي للسلطة السياسية ،وحرية الوعي واالعتقاد ،والكرامة
اإلنسانية ،واملساواة االجتماعية.
ومن هنا يمكن القول :إن ما يطلق عليه مسار علمنة الدولة لم
يكن قطيعة مع الدين ،وإنما هو ترجمة للمضامين القيمية الدينية
بلغة العقل العمومي ،بالرجوع إلى الثوابت املقصدية الكبرى لديانة
التوحيد التي قال اإلمام الشاطبي إنها مشتركة بين امللل ،ولذا فال
معنى للنقاش حول شرعيتها الدينية.
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ثالثا :تسييس الدين ومأزق السلم األهلي:
الحظنا أن فكرة «دولنة الدين» ،أي :فهمه من منظور ازدواجية
الديني والسيا�سي ،مقولة غريبة على التقليد اإلسالمي ،ومن الجلي
اليوم أن خطاب أسلمة الدولة يف�ضي ضرورة إلى تقويض التصور
األخالقي – املجتمعي للدين ،وتحويله إلى أيديولوجيا للدولة تتقوى
به ،بمعنى تحويل السياسة إلى مطلق ديني ،بما يفسح املجال للتطرف
العنيف في العالقة باملجتمع والدولة.
إن هذا االنزياح في تصور املسالة الدينية السياسية يبرز في
مستويات أربع:
أوال :إناطة إقامة الدين بالدولة بالدولة،أي تخويلها سلطة التأويل
والتشريع واألمر باملعروف ،وتلك مسؤولية األمة من حيث هي األمينة
على النص ووريثة العصمة النبوية .وبالنظر إلى أن إقامة شرائع الدين
أصبحت مسؤولية الدولة ،فإن تخليها عنها – من هذا املنظور – تغدو
الطريق إلى تكفيرها والخروج عليها.
فإذا كان من الطبيعي أن تكون الدولة راعية الشأن الديني واملشرفة
على وظائفه املركزية (القضاء والفتوى )...لتفادي التحكم التعسفي في
فهمه وممارسته ،إال أنها ال يمكن أن تتحول إلى سلطة دينية تجسد
الدين في الشأن العمومي .إن حياد الدولة إزاء املقاربات التأويلية
املختلفة للدين مطلب ضروري بالنسبة لحركية الدين وتجدده،
بقدر ما هو مطلب ضروري في الجانب السيا�سي حماية للحريات
العامة ،وهو في اآلن نفسه شرط من شروط السلم األهلي نتيجة
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لخطورة تقوي الطوائف والفرق الدينية بالدولة ملواجهة األطياف
وامللل التي تختلف عنها في فروع االعتقاد والفقه.
ثانيا :تحويل املؤسسة الدينية إلى «كهنوت سلطوي» على غرار
نموذج «والية الفقيه» من مسوغ ضرورات ضبط الشأن الديني وفق
التوجه املركزي التنميطي للدولة الحديثة .وبغض النظر عن االختالف
املعروف داخل التقليد اإلسالمي بخصوص السلطة املؤسسية للدين
(بين السنة والشيعة على األخص) ،فإن املؤسسة الدينية في التقليد
اإلسالمي ال يمكن النظر إليها في شكل بناء هيكلي يختص بإدارة الشأن
الديني (في مقابل السلطة الزمنية الدينية) ،بل إنها مؤسسة أهلية
تتعهد بالوظائف التعبدية واإلرشادية الضرورية دون أن تكون لها
سلطة اختصاص مقننة.
ثالثا :تحويل الدين إلى أيديولوجيا سياسية ،أي إخراجه من
أفقه الروحي القيمي وتنزيله إلى مستوى األرضية الشرعية للدولة،
ال بمعنى املرجعية الرمزية واملجتمعية «من حيث هو دين الدولة
والشعب» ،وإنما من حيث تماهي الدولة معه تناسبا وتجسيدا،
بحيث تكتسب قوته اإلطالقية وتحتكراالنتماء إليه .إن هذا االنزياح
الخطير في عالقة الدين بالدولة هو الذي تترجمه مقولة «الحاكمية
اإللهية» في سياقها املودودي – القطبي ،وفكرة «األيديولوجيا
اإلسالمية» البديلة عن النظم األيديولوجية الغربية التي تكاد
تتفق فيها أطروحات اإلسالم السيا�سي السنية والشيعية ،بما فيها
املقاربات املدعوة باملعتدلة والتجديدية (علي شريعتي وعبد الوهاب
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املسيري مثال) .املفارقة البادية للعيان أن هذا االختزال األيديولوجي
للدين بدال أن يكون بديال عن التصورات العلمانية يف�ضي في الواقع
إلى أخطر أنواع العلمنة بتدنيس الدين ،أي نزع بعد القداسة عنه
وتحويله إلى رأسمال رمزي في فضاء الصراع السيا�سي ،بما هو جلي
اليوم في ما تعيشه املجتمعات املسلمة من صراع أهلي دموي.
رابعا :تحويل الفقه إلى مدونة قانونية للدولة بحجة حاجة الدولة
إلى أنساق قانونية تفصيلية تضبط مختلف شؤون املجتمع ،بدال من
«القوانين الوضعية» غير اإلسالمية .إن خطورة هذا املوقف تتمثل في
قلب داللة الفقه اإلسالمي نفسه ،الذي يمثل النسق الداللي والرمزي
لحركية املجتمع ،ومن ثم ثراؤه وغناه من حيث هو حصيلة جدلية
النص والتاريخ .وليس من الصحيح أن املدونة الفقهية مجرد حصيلة
لجهد تأويلي تتحكم فيه أرثدوكسية مغلقة ومختصة ،بل هو نتاج
التداخل بين موجهات النص وحركة الواقع الحي ،ولئن كان في حركيته
البنائية موجها بمقاصد الشرع وثوابته ،فإنه في حركية تنزيله موجه
بمقتضيات املصالح والضرورات ،بحيث إن الفقيه بقدر ما يحرص
على ضوابط التأويل يسعى في اآلن نفسه إلى إسداء الشرعية البعدية
على متطلبات الواقع ،بما يظهر جليا في صناعة الفقه وحركية الفتوى.
ومن البديهي أن تحويل الفقه إلى قانون وضعي تضعه الدولة وتفرضه،
سيلغي هذا الثراء التأويلي في الفقه وهذه الحركية املرنة ،بما نلمسه في
موقف اإلسالم السيا�سي من املوروث الفقهي ،ومن التعددية املذهبية
التي هي رحمة وفسحة للتأويل والتكيف واإلبداع.
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الدولة الوطنية الحديثة وحدود الحق
في احتكارالعنف الشرعي
د .عبد السالم طويل*1

على سبيل التقديم
تسعى هذه املقالة إلى تحديد مفهوم وماهية الدولة الوطنية
الحديثة انطالقا من خاصية احتكارها وامتالكها الحصري للعنف
الشرعي واملشروع ،كما بلورت مفهومه األدبيات السياسية الحديثة،
خاصة مع ماكس فيبر ( ،)Max Weberباعتبارها خاصية جوهرية
محددة لكيان الدولة ووظيفتها؛ لدرجة أن افتراض وجود دولة من دون
عنف شرعي يوازي غياب الدولة على اإلطالق؛ إذ ال دولة بدون وازع وال
سلطان.
ومثلما تتحدد الدولة وجوديا وتاريخيا بالوازع والسلطان ،فكذلك ال
يمكنها أن تنهض بوظائفها وأدوارها املتعددة في غياب امتالكها وحيازتها
ألسباب القوة والفعل في التاريخ .غير أن حديثنا عن الوازع والسلطان
والفعل في التاريخ هاهنا ،ال يعني بأي حال من األحول إطالق يد الدولة
تبطش بها كما يعن لها بدعوى احتكارها للعنف.
 - *1رئيس تحرير مجلة اإلحياء ،أستاذ زائر بكلية الحقوق جامعة محمد الخامس
السويسي /سال-المغرب
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ذلك أن العنف في سياق األدبيات السياسية الحديثة ،كما في
معيارية منظومة القيم السياسية اإلسالمية انطالقا من النصوص
التأسيسية  /املرجعية قرآنا مجيدا وسنة نبوية صحيحة ،يظل مقيدا
بمبدأ الشرعية التي تستوجب خضوعه ملقتضيات الشرع والقانون،
وكذا بمبدأ املشروعية املعبر عن إرادة األمة ورضاها.
ولذلك سوف تحرص هذه الورقة على إبراز كيف أن احتكار العنف
في هذا السياق احتكار قانوني دستوري ،يخضع لجملة ضوابط وتدابير
وإجراءات وشروط ،مثلما يستهدي بجملة قيم ومعايير ومقاصد.
وكيف أن الطابع االحتكاري للعنف الشرعي من طرف الدولة يمثل
أيضا خاصية أساسية لطبيعتها املؤسساتية العقالنية كهيئة تتميز
بالديمومة.1
ذلك أن العنف في املعيارية السياسية الديمقراطية الحديثة ،وكذا
في املعيارية السياسية الشورية اإلسالمية ال يعدو كونه تمكينا وفرضا
الحترام الشرع والقانون في تعبيرهما عن إرادة الجماعة الوطنية أو
األمة السياسية كما أصلت لها دستوريا صحيفة املدينة ،وكما أسست
لها نظريات العقد االجتماعي والدساتير الحديثة منعا لحرب الكل ضد
الكل.
وضمن هذا املنظور ،فإن السلطة التشريعية ،في تعبيرها عن سيادة
األمة ،هي التي تقنن استعمال هذا الحق ،وأن السلطة القضائية
Colliot-Thélène Catherine. La fin du monopole de la violence légitime? In: -1
Revue d›études comparatives Est-Ouest, vol. 34, 2003, n°1. A la recherche d›une
.légitimité politique. Crise de la santé publique à l›Est. pp. 5 -31
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بمختلف درجاتها هي التي تتكفل
بالنظر في مدى التزام السلطة
التنفيذية بنص القانون وروحه
ال يحق للدولة احتكار العنف،
وهي تفعل هذا الحق املقيد بمبدأ
إال ألنها تحتكر تطبيق القانون
الشرعية.
دستوريا على الجميع دونما
تمييز؛ لحفظ النظام العام
فاألمر ال يتعلق بحق خاص لفئة
والصالح العام.
دون غيرها ،وإنما بحق عام تمارسه
الجماعة الوطنية من خالل الدولة
بمؤسساتها الشرعية الدستورية؛
حفظا ألمن املجتمع ووحدته واستقراره وسكينته ورخائه ،وحماية
لحقوقه وحرياته وممتلكاته.
فالعنف الذي يتم بمنأى عن القانون ومقتضياته ،تكريسا ملصالح
فئوية ضيقة ّ
يعد حكما عنفا غير شرعي وال مشروع .فال يحق للدولة
احتكار العنف ،إال ألنها تحتكر تطبيق القانون دستوريا على الجميع
دونما تمييز ،تعبيرا عن اإلرادة العامة في سعيها لحفظ النظام العام
والصالح العام.
غير أن الدولة يتعين عليها ،باعتبارها «مربية املربين» ،أن ال تلجأ إلى
استعمال العنف إال للضرورة في احترام تام ملبدأ التناسب بين الجريمة
والعقاب ،كما يتوجب عليها أن ال تركن إليه وحده لكفالة أمن املجتمع
ووحدته واستقراره؛ وإنما تلجأ باألصالة إلى شتى أساليب التربية
والتأديب والتهذيب إحياء للرقابة الداخلية للضمير ،عبر مختلف
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مؤسسات التنشئة االجتماعية والتعليمية واإلعالمية؛ ذلك أن «من
يتكلم عن التربية ،التي تجعل من اإلنسان الحيواني إنسانا إنسانيا ،أو
التي تفتح عين الفرد على الغاية التي من أجلها يعيش ،يتكلم حتما عن
مرب ال بد له من ّ
الدولة .كل ّ
مرب ،والدولة مربية املربين».1
بحيث كلما نجحت الدولة في تلبية مختلف حاجياته املادية/
االقتصادية ،والروحية/الرمزية ،استغنت عن اللجوء إلى االستعمال
الفعلي لوسائل العنف والقسر القانوني ،واكتفت بمفعولها الردعي.
ُّ
وبهذا ال يبرز احتكار الدولة للعنف باعتباره عالمة على تسلطيتها
وقهرها وعسفها ،أو تعبيرا عن محتوى قمعي مالزم لها ،بقدر ما سوف
يبرز باعتباره حاجة موضوعية يفرضها منطق وجود الدولة ونهوضها
بوظائفها العامة ،ويفرضه الحرص على وحدة املجتمع واستقراره
وأمنه.
فضال عن أن احتكار الدولة للعنف الشرعي ال يستلزم حتمية
استعمالها إياه ،بقدر ما يمثل أنجع وسيلة لعدم االضطرار إلى
ُ
ممارسته؛ ذلك أنه «كلما امتلكت الدولة أدوات القوة ،امتلكت،
تبعا لذلك ،سلطة َّ
الردع ،أي القدرة على إجبار الناس على الخضوع
للقانون وبالتالي ،عدم دفعها إلى اللجوء إلى العنف».2
« - 1مفهوم الدولة» ،عبد اهلل العروي ،الدار البيضاء/بيروت :المركز الثقايف العربي،
ط ،2006 ،8ص.19
« -2الدولة والسلطة والشرعية» ،عبد اإلله بلقزيز ،بيروت :منتدى المعارف ،ط،1
 ،2013ص.42
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إن افتراض دولة من دون عنف لن يف�ضي إال إلى افتراض غياب
الدولة بانعدام وجودها ،مع ما يستتبعه من فراغ تنظيمي–سيا�سي،
تترتب عليه فو�ضى عارمة.
أوال :في مفهوم الدولة الوطنية الحديثة وخصائصها
تتأسس الدولة الوطنية الحديثة بناء على اإلرادة املشتركة للجماعة
أو األمة ،وتتحقق بسيادة الروح املدنية التي تتسم بالتسامح ،والتعاون،
والغيرية ،واالحترام املتبادل من أجل العيش املشترك ،وذلك من خالل
تأسيس أجهزة ومؤسسات سياسية وقانونية غير خاضعة لتأثير القوى
والنزوعات الفردية أو املذهبية ،أو الطائفية تتكفل بتنظيم الحياة
العامة ،وحماية امللكية الخاصة ،وفرض سيادة القانون على الجميع
دون تمييز.
وعلى هذا األساس فإنها تقوم على بناء املقومات واألركان التالية:
1.1سمو القانون ،وانطباقه على الجميع.
2.2سيادة األمة.
1.1الفصل بين السلطات.
2.2استقالل القضاء.
3.3التعددية الحزبية ،والنقاش العام.
4.4املجتمع املدني.
5.5التداول السلمي على السلطة على أساس النظام الديمقراطي.
6.6الحق في املعارضة السياسية.
7.7التعاقد القائم على العقالنية الدستورية واملؤسساتية ،وعلى
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املشروعية املعبرة عن رضا وموافقة الجماعة.
8.8الفصل اإلجرائي بين الدين والسياسة.
9.9مبدأ املواطنة؛ بحيث إن األفراد الذين يعيشون في كنف هذه
الدولة ال تتحدد هويتهم بدينهم ،وال بإقليمهم ،وال بوضعهم االجتماعي،
ً
أعضاء أحرارا في مجتمع لهم
وال بسلطتهم ،أو طائفتهم .وإنما بكونهم
حقوق وعليهم واجبات متساوية.
1010نظام مدني من العالقات ،والقيم ،والسلوك ،والثقافة ،والروح،
املدنية( :السالم ،التسامح ،االختالف ،الغيرية ،املساواة في الحقوق
والواجبات ،الثقة في عمليات التعاقد .التربية املدنية ،والثقافة املدنية
القائمة على االتفاق والتوافق.)..
هذا عن املنظور الدستوري املنفتح عن علم االجتماع السيا�سي،
أما من الناحية الجغرافية والتاريخية ،فتعد الدولة بمفهومها
الحديث ،ظاهرة مرتبطة بالتاريخ
األوروبي منذ القرن السادس
عشر ،وبشكل خاص بتطور
تتأسس الدولة
البورجوازيتين التجارية والصناعية
الوطنية الحديثة بناء على
اإلرادة المشتركة للجماعة أو
من جهة ،وبتطور املذهب الفردي
األمة ،وتتحقق بسيادة الروح
وفلسفات الحقوق من جهة أخرى.
المدنية التي تتسم بالتسامح
ومن الناحية الفقهية جاءت
والتعاون والغيرية
كتجسيد لفكرة القانون كقواعد
موضوعية عامة ومجردة .أما من
154

الوجهة التنظيمية فقد قامت على مبدأ الوحدة ،واملركزية ،وتوزيع
االختصاصات في إطار من العقالنية ،وكذا على استخدام مجموعات
كبيرة من املوظفين العموميين تشملهم بيروقراطية ضخمة .في حين
جاء تشكل الدولة الحديثة ،من الناحية االقتصادية ،مساوقا لتطور
الرأسمالية وتنامي البورجوازية ،وما رافق ذلك من توسيع لألسواق
وتعميم لألسلوب السلعي فيها .وأخيرا ارتبط تبلور الدولة ،من الناحية
الثقافية ،بفكرة الفصل بين املجاالت الدينية والسياسية في إطار ما
أم�سى يصطلح عليه بالعلمانية.
وقد ترتب عن هذا التنوع والتعدد في طبيعة املؤثرات التي خضعت
لها عملية تكوين الدولة الحديثة تعدد وتنوع مواز على مستوى الداللة
االصطالحية ملفهوم “الدولة”؛ انطالقا من الدولة كحكومة ،مرورا
بالدولة كنظام قانوني ومؤس�سي ،أو بيروقراطية عامة؛ أي جهازا إداريا
ينظر إليه ككلية متجانسة ،والدولة كطبقة حاكمة ،وصوال إلى الدولة
كنظام معياري متكامل.1
بالرغم من األهمية القصوى التي تحتلها الدولة وما لها من تأثير
حاسم ،سلبا وإيجابا ،على واقع ومصير املجتمعات العربية ،إال أن
االهتمام بدراستها؛ تأصيال ،وتنظيرا ،ونقدا ،كقضية معقدة 2لها أبعاد
« -1العرب ومشكلة الدولة» ،نزيه نصيف األيوبي ،لندن :دار الساقي،1992 ،
ص.24 - 23
 -2انظر« :الدولة يف المغرب العربي :اإلرث التاريخي وأنماط المشاركة السياسية»،
امحمد مالكي ،المطبعة والوراقة الوطنية مراكش ،ط ،2001 ،1ص .13وكذلك
دراسة« :بناء الدولة المعاصرة يف فكر النخب الوطنية المغاربية» ضمن كتاب« :أسئلة
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تاريخية ،سياسية وفكرية ،جاء متأخرا ويعتريه الكثير من القصور.
وهو ما جرى تفسيره؛ تارة بارتباط السياسة عموما لدى املسلمين
بفكرة األمة ووجود الجماعة أكثر من ارتباطها بفكرة الدولة وحقوق
الفرد ،1بينما ظلت الدولة ترمز للقوة ،واإلنجاز التقني ،والخدمات
االجتماعية ،واملوارد املادية ،والحرب ..الخ .ولم تتحول إلى رمز للحرية
والعدالة واملساواة واألخوة .وتارة بكون مؤسسة الدولة العصرية قد
أقحمت بفعل االستعمار دون أن تصاحبها نظريتها الفكرية وال أسسها
االجتماعية .وتارة أخرى بسيطرة النظريات السياسية السلوكية
األمريكية التي استبعدت نظرية الدولة وألحقتها كفرع ثانوي تابع
لنظرية التحديث.2
المغرب المعاصر» ،األهالي ،دمشق/سورية ،ط .2007 ،1ويف هذا المعنى يقول:
«من الموضوعات األكثر إهباما وتعقيدا على مستوى التعريف والتحديد موضوع الدولة
باعتبارها من المفاهيم المرتبطة بأكثر من حقل معريف .فهي مصدر تأمل الفالسفة ،وإطار
تنازع الباحثين يف علم التاريخ ،ومنطلق جدل رجال القانون وعلماء السياسة ،وهي قبل
ذلك حضور مزمن لدى عامة الناس ،قبل أن تكون هما فكريا وثقافيا لدى سراة األمة
وصفوهتا»( .ص.)103
 - 1على الرغم من األهمية التي اكتستها الدولة يف التجربة التاريخية اإلسالمية ،إال أن
األولوية ظلت تعطى يف المجتمع اإلسالمي للجماعة/األمة وأهدافها التاريخية؛ فمهما
بلغت سطوة الدولة إال أهنا لم تستطع أن تتحول إلى «مطلق هنائي ،فبقيت سلطتها محددة
بكوهنا أداة وجود المجتمع ..وتحقيق أهدافه وحماية الجماعة /األمة ».حيث جرى
اعتبار «الجماعة غاية أو مثال أعلى يتحقق باستمرار ،والدولة وسيلة لتحقيق هذه الغاية»..
خاصة وأن هذه الدولة «جاءت كتدبير الحق لوجود الجماعة ،»..انظر« :األمة والدولة:
جدليات الجماعة والسلطة يف المجال العربي اإلسالمي» ،الفضل شلق ،بيروت :دار
المنتخب العربي ،ط ،1993 ،1ص.23 - 15 - 13
 - 2فبدل أن يركز علم السياسة األمريكي على تأثير الدولة والسياسة على المجتمع ركز،
يف المقام األول ،على تأثير المجتمع على السياسة من خالل تأثير األسرة والمدرسة
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ومن العوامل املعززة لهذا التأخر في االهتمام بإشكالية الدولة
ارتباط الدولة في وعي العديد من الباحثين بالتجارب الفاشية والنازية
التي أعلت من شأن الدولة .وكذا تأثر عدد كبير من الباحثين واملثقفين
العرب بالفكر املارك�سي الكالسيكي الذي ظل ينظر للدولة كانعكاس
باهت ،وتعبير فوقي ثانوي عن نمط اإلنتاج وعالقاته ،ومتغيرا تابعا
للتطورات االقتصادية  -االجتماعية املتمثلة بشكل أسا�سي في صراع
الطبقات.1
لكن سرعان ما تغير هذا الوضع لتغدو الدولة ،تدريجيا ،موضوعا
محوريا ليس في الدراسات السياسية 2فحسب ،وإنما في الدراسات
وأنماط القيم والثقافة على السلوك السياسي..
 - 1وجه المفارقة أن أحدث األدبيات الماركسية حول الموضوع لم تستطع أن تحدث
قطيعة حقيقية مع هذا التصور ..انظر« :األمة والدولة والطبقات يف الوطن العربي» ،سمير
أمين ،بيروت ،مجلة المستقبل العربي ،مركز دراسات الوحدة العربية ،عدد سبتمرب 9
 ،2010/ص.164 - 156
 - 2منذ مطلع الثمانينيات بدأت تظهر تباعًا العديد من الدراسات العربية الهامة حول
الدولة وما يتصل هبا من إشكاليات ،لعل أهمها تبعًا لتاريخ النشر« :مفهوم الدولة» ،عبد
اهلل العروي ،الدار البيضاء :المركز الثقايف العربي ،ط« ..1981 ،1اإلصالحية العربية
والدولة الوطنية» ،علي أومليل ،الدار البيضاء :المركز الثقايف العربي ،ط..1985 ،1
«األمة والجماعة والسلطة :دراسات يف الفكر السياسي العربي–اإلسالمي» ،رضوان
السيد ،بيروت :دار اقرأ« ..1986 ،المجتمع والدولة يف الخليج والجزيرة العربية من
منظور مختلف» ،خلدون حسن النقيب ،بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية ،ط،1
« ..1987المجتمع والدولة يف المشرق العربي» ،غسان سالمة ،بيروت :مركز دراسات
الوحدة العربية ،ط« ..1987 ،1المجتمع والدولة يف المغرب العربي» ،محمد عبد الباقي
الهرماسي ،بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية ،ط« ..1987 ،1المجتمع والدولة يف
الوطن العربي» ،سعد الدين إبراهيم (محرر) ،بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية،
ط« ..1988 ،1السلطة والمجتمع والعمل السياسي» ،وجيه كوثراين ،بيروت :مركز
دراسات الوحدة العربية ،ط« ..1988 ،1األمة والدولة واالندماج يف الوطن العربي»،
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االجتماعية واالقتصادية والتاريخية .وذلك بفعل تضافر جملة من
املتغيرات؛ في مقدمتها حصول معظم املستعمرات على استقاللها
السيا�سي وتمسكها باإلطار التنظيمي والقانوني لفكرة الدولة كما
بلورها الفكر الدستوري األوروبي ،وكذا تشكل الواليات املتحدة
األمريكية وتوسعها من الوجهة االستراتيجية واالقتصادية كدولة
عظمى .إلى جانب املراجعات النظرية الهامة التي أنجزها املاركسيون
الجدد سعيا منهم الستيعاب ظاهرة الدولة بعدما تبين لهم ،في مفارقة
صارخة ،أن البلدان االشتراكية في أوروبا الشرقية بدال من أن تنظر
إليها كمرحلة انتقالية في اتجاه مرحلة الشيوعية الكاملة ،أمعنت في
تدعيمها والرهان عليها ..فضال عن انكشاف ضعف البناء النظري
للمدرسة السلوكية ،وضعف قدرتها التفسيرية وعجزها عن استكناه
غسان سالمة وآخرون ،بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية ،ط ،1989 ،1يف جزئين..
«الدولة المركزية يف مصر» ،نزيه نصيف األيوبي ،بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية،
ط  ..1989محمد عابد الجابري« ،العقل السياسي العربي :محدداته وتجلياته» ،بيروت:
مركز دراسات الوحدة العربية ،ط« ..1990 ،1نقد السياسة :الدولة والدين» ،برهان
غليون ،بيروت :المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،ط« ..1991 ،1الدولة التسلطية
يف المشرق العربي :دراسة بنائية مقارنة» ،خلدون حسن النقيب ،بيروت :مركز دراسات
الوحدة العربية ،ط« ..1991 ،1جدلية المجتمع والدولة بالمغرب» ،عبد اهلل ساعف
(وآخ��رون) ،ال��دار البيضاء :إفريقيا الشرق ،ط ...1992 ،1برهان غليون« ،المحنة
العربية :الدولة ضد األمة» ،بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية ،ط« .1993 ،1تكوين
العرب السياسي ومغزى الدولة القطرية» ،محمد جابر األنصاري ،بيروت :مركز دراسات
الوحدة العربية ،ط« .1994 ،1التأزم السياسي عند العرب وسوسيولوجيا اإلسالم:
مكونات الحالة المزمنة» ،محمد جابر األنصاري ،بيروت :المؤسسة العربية للدراسات
والنشر ،ط« .1999 ،2العرب والسياسة :أين الخلل؟ جذر العطل العميق» .محمد جابر
األنصاري ،لندن :دار الساقي ،ط.2000 ،2
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الكثير من الظواهر السياسية.1
وارتباطا بموضوع دراستنا ،فإن
من العوامل المعززة
التحديث السيا�سي مادام تحديثا
للتأخر في االهتمام بإشكالية
ً
ابتداء ،وتجديدا وتطويرا ملا
للدولة
الدولة ،ارتباط الدولة في وعي
فيها من مؤسسات ونظم وقوانين
العديد من الباحثين بالتجارب
ومعايير وأساليب ..فإن إشكالية
الفاشية والنازية التي أعلت
من شأن الدولة
الدولة؛ مفهومها ،بنيتها ،أنماطها،
عالئقها ،مصادر مشروعيتها،
مظاهر تأزمها ،ووظائفها تقع في
قلب إشكالية التحديث السيا�سي..
وهي الحقيقة التي جعلت برتراند بادي ( )B. Badieيستخلص
أن «ظاهرة الدولة تكفي إلدراك التصور الغربي للتحديث في املجال
السيا�سي ،»2وجعلت جان بودريار ( )Jean Boudrillardيعتبر أن
«الدولة املجردة املمركزة تشكل إحدى األبعاد األساسية ،إن لم يكن
البعد األسا�سي للحداثة» .3وهي الحقيقة التي كثفها سيمون جويار
فابر ( )Simone Goyard Fabreباستنتاجه أن «الدولة ،سواء كفكرة
أو كواقع موضوعي تنتمي إلى تلك اللحظة الخاصة من التطور اإلنساني
« - 1العرب ومشكلة الدولة» ،نزيه نصيف األيوبي ،م ،س ،ص.17 - 16
Bertrand Badie «Les deux Etats: pouvoir et société en occident et en terre - 2
.d’Islam» Ibid p.156
 - 3جان بودريار« ،الحداثة» ،ضمن كتاب «إشكاليات الفكر المعاصر» ،ترجمة :محمد
سبيال ،منشورات الزمن ،سلسلة ضفاف ،ط ،2009 ،1ص.194
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التي تتميز بكونها لحظة حداثة».1
ال شك أن الدولة الوطنية باتت تتعرض لتهديد فعلي من جراء
تفاعالت ومضاعفات العوملة التي تمعن في تجاوز كل مظاهر السيادة
الوطنية (الحدود ،األمن ،االقتصاد الوطني ،العملة الوطنية ،الثقافة
الوطنية ،)...إال أن جملة هذه املخاطر ،التي ال يتسع املقام لذكرها،
ال تلغي حقيقة أن الدولة الوطنية هي مجال نشأة الديمقراطية،
وتطويرها وممارستها ،ومن ثم فالنضال الديمقراطي كان وال يزال من
أجل دولة القانون الضامنة للحقوق والحريات.
أكثر من ذلك ،فإن الدولة ما تزال هي اإلطار الطبيعي للعمل من
أجل حياة ديمقراطية ،وأنها أصبحت ،أكثر من أي وقت م�ضى ،مدعوة
ألن تعبئ كل اإلمكانيات الوطنية ،املادية والتنظيمية والبشرية ،من
أجل الدخول الفعال في عالم العوملة.
وتالفيا للخلط الشائع بين الدولة والسلطة والسياسة والنظام
السيا�سي ،من املفيد أن نبرز أن مفهوم الدولة يعد أعم من مفهوم
النظام السيا�سي؛ فالدولة تحيل باألساس إلى تبلور سلطة عمومية
مركزية على رقعة محددة من األرض ،وتأكيد سيادتها تجاه السلطة
املركزية املحاذية ،مما يفتح املجال لقيام كيان سيا�سي مستقل قائم
الذات ،يشمل الشعب واألرض واإلرادة املركزية في منظومة واحدة.
والسلطة السياسية املركزية ،وبوجه خاص النخبة أو الطبقة التي
Simone Goyard Fabre « L’Etat: Figure moderne de la politique», Editions -1
.Armond Colin, HER, Paris, 1999, p: 7
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تقف وراءها ،هي التي تكفل انتظام العالقة بين جميع هذه العناصر.
غير أن نشوء الدولة وتبلور املجال السيا�سي الذي يرتبط بها ال
يحدد بشكل حصري ونهائي طبيعة النظم السياسية التي يمكن أن
ترتبط بها .فمن املمكن لكل دولة تأسست في ظروفها الخاصة أن
تشهد عبر تاريخها الطويل تعاقب العديد من أنظمة الحكم أو النظم
السياسية ،كما يمكن أن تشهد تعاقب السالالت املختلفة ،وتبدل
الدساتير والقوانين تبعا لتقلب األوضاع.1
أما السياسة فهي ممارسة عمومية ال تقتصر على الحاكمين ،وال
ترد إلى مسألة إعادة إنتاج النظام السيا�سي ،ولكنها تمثل الجهد
الجماعي املستمر الذي ينتج النظم جميعا داخل الدولة بقدر
ما يعيد بناء القوى والتوازنات االجتماعية ،فهي ممارسة تنتج عن
تضافر موارد مادية ومعنوية وسيكولوجية مختلفة؛ كاملصالح الفئوية
والعامة ،والقيم واملثل التي توجه الجماعات ،واملخاوف والتوجسات
والتطلعات واملطامح واآلمال التي تحرك هذه الجماعات ،إلى جانب
املوارد الجيوسياسية التي تحدد نمطا ثابتا وطويل األمد من التحديات
واإلكراهات املوضوعية التي يتعين على الدولة أن تتأقلم معها.
فالسياسة ،بهذا املعنى ،هي املمارسة العامة التي تكمن في صلب
عملية نشوء الدولة واألنظمة السياسية التي تتعاقب عليها في الوقت
عينه ،وهي تنبثق من النزوع الطبيعي لدى الجماعات إلى تحويل
« - 1إشكالية الدولة يف الفكر العربي المعاصر» ،عبد السالم طويل ،دبي/بيروت :دار
مدارك ،ط ،2012 ،1ص.25
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عالقات السلطة من عالقات
سيطرة مباشرة قائمة على القهر
يمعن الخطاب اإليديولوجي،
املادي إلى عالقات تراتبية مضبوطة
قوميا كان أو إسالميا أو
ومستبطنة ،وبالتالي لجعل هذه
ماركسيا ،في وصم الدولة
السيطرة إطارا للتنظيم واالنتظام
الوطنية بالقطرية حطا من
في جماعة واحدة.
قيمتها ،وتشكيكا في
تاريخها وتعبيرها عن
مع ما يترتب على ذلك من
إرادة شعوبها
تحديد للغايات التي تضفي معنى
على الوجود االجتماعي ،وتأمين
الحاجات املادية واملعنوية املشتركة
للمواطنين ،وضمان األمن الخارجي والسالم األهلي ،وتنظيم إدارة
املوارد البشرية واملادية.
وانسجاما مع ذلك تندمك السياسة على عالقة سلطة تحدد املواقع
املختلفة للفئات والنخب والطبقات االجتماعية في هرم اتخاذ القرارات
العمومية .وهي عالقة عادة ما تنشأ ضمن نظام من التراتب االجتماعي،
يمثل الرصيد املادي واملعنوي لكل فئة أو طبقة اجتماعية.1
وهكذا ،فإن السياسة ال يمكن تصورها خارج الدولة أو خارج
الصراع لتكوين الدولة؛ فهي تفترض ،ال محالة ،وجود سلطة مركزية.
أما املجتمعات التي تفتقر لهذه السلطة ،فإن السياسة لديها ،بما هي
 - 1ألخذ فكرة أوضح عن مفهوم السياسة انظر« :التحليل السياسي الحديث» ،روبرت
أ .دال ،ترجمة :عال أبو زيد وعلي الدين هالل ،القاهرة :مركز األهرام للرتجمة والنشر،
ط ،5ص.22 - 7
162

تقرير عقالني للغايات التي يقوم عليها االجتماع املدني وتنظيم وسائل
تحقيقها ،وتعيين األهداف املشتركة ،تترك مكانها للعصبية القبلية أو
األخوية الدينية.1
ويتعين ،هاهنا ،التمييز بين الدولة باعتبارها حصيلة وجماع
التوافقات والتعاقدات التي بلورتها الجماعة الوطنية عبر التاريخ ،األمر
الذي يجعلها تتميز بقدر أكبر من الرسوخ والثبات ،خالفا للسلطة التي
تعبر عن موازين قوى تتغير بتغير االستحقاقات االنتخابية ،وبالتالي
فالدولة هي التي تتمتع بحق احتكار العنف الشرعي وليس السلطة؛ ألن
السلطة ما هي إال أداة تنفذ إرادة الدولة وسياساتها في إنفاذ هذا الحق.
ثانيا :في مشروعية الدولة العربية الراهنة.
ضمن السياق السالف تطرح بحدة مسألة املوقف من الدولة
الوطنية التي يمعن الخطاب اإليديولوجي العربي ،قوميا كان أو
ّ
إسالميا أو ماركسيا ،في وصمها بالقطرية حطا من قيمتها ،وتشكيكا
في تجذرها التاريخي وتعبيرها عن إرادة شعوبها ..وباإلمكان التمييز بين
ثالث مواقف كبرى من الدولة العربية القائمة:
املوقف األول :اتجاه يعتبر أن الدولة القطرية دولة أصيلة وليست
صنيعة االستعمار؛ فمع أنه يتخذ من إشكاليتها مدخال ومؤشرا على
أزمة العرب السياسية الشاملة ،إال أنه يعتبرها دولة عريقة تجد
أصولها في صيرورة التطور التاريخي للمجتمعات العربية اإلسالمية،
وهو اتجاه تتقاطع معه اجتهادات باحثين ومفكرين آخرين أمثال:
 -1المرجع نفسه.18 ،
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محمد عابد الجابري ،ومحمد عبد الباقي الهرما�سي ،ومحمد جابر
األنصاري ،وإليا حريق.
فهذا األخير ال يكتفي بالقول إن األقطار العربية مجتمعات
قديمة ،وإنما يذهب إلى أنها دول قديمة ،مؤكدا أنه و”خالفا آلراء
طالب التحديث وآراء العقائديين من القوميين العرب ،فإن كل دولة
من هذه الدول ترجع في كيانها كنظام سيا�سي إلى القرن التاسع عشر
أو ما قبله ،باستثناء ثالث دول ،هي :األردن والعراق وسوريا ”.1أبعد
من ذلك ،فلم يكتف بنفي طبيعتها االستعمارية ،وإنما حاول أن يثبت
أن “معظم هذه الدول كانت تتمتع بشرعية سياسية نابعة من القيم
األساسية في املجتمع ومن حضارته الخاصة”.2
أما الهرما�سي فينطلق من أن “الكيانات العربية تتباين حسب
سلم يمر من وحدات مستحدثة واصطناعية إلى كيانات أكثر صالبة
وتمثيلية” .3ليخلص إلى أن “اعتبار الكيانات السياسية كوحدات
 -1يف نفس اإلطار يربز غسان سالمة كيف «كان على النظام العالمي أن يتعامل ،يف
واقع األمر ،مع سلطات محلية موجودة أحيانا منذ قرون عديدة .ففرنسا لم تخلق لبنان
من العدم .لقد كان عليها أن تتعامل مع إمارة جبل لبنان التي حكمت مدة تناهز أربعة
قرون .وبريطانيا لم تخلق السودان .كما ال يمكن ألي دولة أوروبية أن تزعم أهنا خلقت
المغرب أو مصر ».مقدمة كتاب« ،األمة والدولة واالندماج يف الوطن العربي» ،ج ،1م،
س ،ص.19
« - 2نشوء نظام الدولة يف الوطن العربي» ،إليا حريق ،ضمن كتاب« ،األمة والدولة
واالندماج يف الوطن العربي» ،ج ،1ص .28-29البد من التنويه هنا أن الباحث ال
يتحدث عن الدولة بمفهومها الحديث ،وإنما عن الدولة كـ»مركز سلطة قائمة يف حيز
جغرايف واضح يشمل جماعة من الناس يف ظل ذلك السلطان لزمن طويل عرب أجيال»
(ص.)30
« - 3المدخل الثقايف االجتماعي إلى دراسة الدولة» ،محمد عبد الباقي الهرماسي ،ضمن
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قطرية عابرة وظرفية ال يتطابق مع التجارب املوضوعية والذاتية ألغلب
املغاربة ،فالواقع يحتم علينا أن نقول :إن إطار الدولة الوطنية مقبول
تماما ،وإن كان الناس ال ينظرون إليه بمعزل عن الوطن العربي”.1
وهو ما نجد تأكيدا له لدى عبد هللا ساعف الذي أكد بدوره أن
“موقف املغاربيين من الدولة-األمة ليس سلبيا باملرة ،فهي ليست
في نظرهم ذلك الكيان االستعماري املصطنع وال دليال على التجزئة
القومية ،فرغم أزماتها لم توضع قط موضع سؤال”.2
والواقع أن محمدا عابد الجابري كان سباقا لتجاوز املنظور القومي
الرومان�سي واملعياري للدولة القطرية ،في عالقته السلبية بمشروع
وحلم الوحدة العربية ،حينما نظر إلى الدولة القطرية العربية،
بوصفها حقيقة دولية وعربية اجتماعية واقتصادية ونفسية ،لم يعد
من املمكن القفز عليها وتجاوزها إال من خالل العمل على دمقرطتها
دمقرطة حقيقية وفعلية ،3معتبرا أن “نقطة الضعف الخطيرة التي
عاناها الفكر العربي النهضوي الحديث واملعاصر ،ومازال يعانيها إلى
اليوم ،هي تقاعسه وإحجامه وعجزه عن طرح مسألة الدولة في الوطن
العربي قديما وحديثا :كيف تشكلت؟ وكيف تعيد تشكيل نفسها؟ وما
كتاب« ،األمة والدولة واالندماج يف الوطن العربي» ،ج ،1م ،س ،ص.81
« -1المجتمع والدولة يف المغرب العربي» ،محمد عبد الباقي الهرماسي ،مشروع
استشراف مستقبل الوطن العربي ،محور المجتمع والدولة ،بيروت :مركز دراسات
الوحدة العربية ،1987 ،ص.31
« - 2جدلية الدولة والمجتمع بالمغرب« ،عبد اهلل ساعف ،م ،س ،ص.261
« -3وجهة نظر :نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربي المعاصر» ،محمد عابد الجابري،
بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية ،ط ،1994 ،4ص.206
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هي مقومات وجودها؟ وما طبيعة عالقتها بمواطنيها”1؟
رغم التحفظات واالنتقادات التي أثارتها رؤية الجابري التاريخية
املوضوعية للدولة القطرية ،إال أنها ترسخت تدريجيا وشكلت منطلقا
الجتهادات نظرية سياسية نوعية وتحديدا لدى محمد جابر األنصاري،
وحسنين توفيق إبراهيم الذي ذهب بدوره إلى أن “ترسيخ شرعية
الدولة القطرية والحفاظ على آلياتها وتوفير مقومات استقرارها ،يعد
عنصرا مهما لتحديث النظام العربي وتحقيق تضامن عربي حقيقي”.2
املوقف الثاني :اتجاه يعترض على ما ذهب إليه االتجاه األول من أن
الدولة القطرية قد ترسخت كحقيقة واقعية ونفسية قائال“ :حتى يحق
لنا الحديث عن ترسخ (الدولة القطرية) ينبغي أن تكون لدينا براهين
على أن والء األفراد للدولة والتزامهم بها وبقوانينها في ازدياد وتقدم
مستمرين ”..والحاصل أن هناك براهين تفند هذا املوقف.
املوقف الثالث :اتجاه ال ينكر أن الدولة القطرية العربية دولة
“وافدة ومتغربة” بدعوى أنها “ظاهرة صنعت في الغرب” كامتداد هجين
لـ “نظام وستفاليا الدولي ،”3إال أنه يقر باملقابل أن هذه الدولة القطرية
« - 1إشكاليات الفكر العربي المعاصر» ،محمد عابد الجابري ،بيروت :مركز الدراسات
العربية ،ط ،2000 ،4ص.98–91
«- 2مستقبل العالقات السياسية العربية–العربية :المحددات والسيناريوهات» ضمن
كتاب «مصر ومستقبل النظام العربي :جدلية التأثير والتأثر» ،حسنين توفيق إبراهيم،
القاهرة :معهد البحوث والدراسات العربية ،تحرير :نيفين عبد المنعم مسعد ،سلسلة
دراسات إسرتاتيجية ومستقبلية (.)4
«- 3وافدة ،متغربة ،ولكنها باقية :تناقضات الدولة العربية القطرية» ،هبجت قرين ،م ،س،
ص.57 - 56
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“أمست دولة مغروسة ومطبعة
بشكل متزايد” ،بل وغدت أكثر
"ليس لألقوى ما
من ذلك “النموذج القيا�سي الذي
يكفي من القوة ليكون دائما
يحتذى”؛ ولذلك ،فإن القبول بها
هو السيد ،إن لم يحول قوته
كأمر واقع “طبيعي” يتنامى تدريجيا
إلى حق ،وطاعته إلى واجب"
بعد أن “ألف الناس وجودها”.1
رغم أن جوهر السياسة يقوم
على القوة ،بحيث تعتبر هذه
األخيرة الدعامة األساسية في خلق أي كيان سيا�سي بما في ذلك الدولة،
إال أن الدولة سرعان ما تدلف إلى البحث عن دعامة أخرى تستند
عليها لضمان استمرارها إخفاء لنشأتها األصلية ،وبالتالي االنتقال
من مرحلة السلطان إلى مرحلة السلطة ،األمرالذي يستتبع أن حدا
أدنى من املشروعية يعتبرضروريا لكل حكم يريد الحفاظ على بقائه
واستمراره .وفي هذا اإلطار يقول “جون جاك روسو”“ :ليس لألقوى
ما يكفي من القوة ليكون دائما هو السيد ،إن لم يحول قوته إلى حق،
وطاعته إلى واجب”.2
هذا القول يجعلنا في قلب إشكالية املشروعية ،ذلك أن صيرورة
القوة حقا والطاعة واجبا ال يتحقق إال عبرها .وتالفيا للخلط والتداخل
 - 1المرجع نفسه ،ص.70
 - 2انظر« :العقد االجتماعي»« ،يف حق األقوى» ،جان جاك روسو ،بيروت :دار القلم،
 ،1973ص.39
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املوجود بين كل من املشروعية والشرعية والشرعنة يبدو من املفيد
منهجيا محاولة إبراز الفروق القائمة بينها:
ـ املشروعية :)La Légitimité ( ،هي مجموع العناصر الفكرية–
الرمزية التي يستطيع الحاكم بواسطتها إقناع املحكومين بأحقيته في
الحكم .وقد جرى التمييز بين أنماط مختلفة للمشروعية؛ كاملشروعية
التقليدية ( )Traditionnelleوالكارزمية ( )Charismatiqueوالعقالنية
( )Rationnelleأو املشروعية الدينية واملدنية.
ـ الشرعنة :)La Légitimation(،هي عملية الحصول على
الشرعية ،على اعتبار أن عملية الشرعنة هي التي تحدد مفهوم
الشرعية .فبينما تتميز فكرة املشروعية بكونها معيارية وقيمية،
وبالتالي ذاتية ومتقلبة وصعبة التحديد ،فإن الشرعنة عملية إجرائية
يمكن معاينتها وتحديدها .وقد جرى التمييز بين الشرعنة السياسية
الفكرية( ،أي لجوء السلطة السياسية إلى وسائل ذات طابع فكري
لتحقيق هويتها السياسية) والشرعنة السياسية السوسيولوجية؛ (أي
الوسائل التي تستخدمها السلطة السياسية لتكوين أرضية اجتماعية
وسوسيولوجية تستند عليها) والشرعنة السياسية التماثلية؛ (أي
الوسائل التي تستخدمها السلطة السياسية للتماثل مع الجماهير
والتأثير فيها).
ـ الشرعية :)La Légalité(،تعني مطابقة ممارسات السلطة
السياسية للقواعد القانونية املوضوعية ،وبهذا املعنى فإن الشرعية
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هي نفسها املشروعية العقالنية.1
تستبطن كل عالقة سياسية نصابا من السلطة والنفوذ والقوة؛
بحيث ال تتحدد الدولة ،من وجهة نظر ماكس فيبر ،إال إذا “ كانت
هناك استمرارية في فرض نظامها داخل نطاق إقليمي محدد عن
طريق استخدام القوة املادية من جانب الهيئة اإلدارية ،أو التهديد
باستخدامها”.2
وهكذا نجد أن القوة كامنة في صلب السياسة ليس كممارسة
ونظام فحسب ،وإنما كمفهوم وعلم؛ فحينما نستحضر ،على سبيل
املثال ،تعريف «هارولد الزويل» ( )Harold Lasswellلعلم السياسة
بوصفه نظاما معرفيا تجريبيا ،يعنى بدراسة تشكل وتكون وتوزيع
القوة ،وتحديده للعمل السيا�سي باعتباره «فعال يتم إنجازه من منظور
القوة» .3وحينما نستحضر تحديد «روبرت دال» ( )Robert Dahlللنظام
السيا�سي بكونه نمطا مستمرا للعالقات االجتماعية يتضمن التحكم،
والنفوذ ،والقوة ،أو السلطة بدرجة عالية» ،4وحينما يحدد موضوع
التحليل السيا�سي في دراسة املشاكل املتصلة بعالقات القوة والحكم
 - 1انظر« :مساهمة يف تحديد مفهوم المشروعية» ،محمد ضريف ،المجلة المغربية لعلم
االجتماع السياسي ،الدار البيضاء ،عدد  ،1990 ،4ص .13 - 5ومحمد شقير« ،آليات
الشرعنة السياسية :النظام السياسي المغربي كنموذج» ،م ،س ،ص.54 - 53
« -2ماكس فيرب» ،لوران فلوري ،ترجمة د .محمد علي مقلد ،دار الكتاب الجديد المتحدة،
ط ،2008 ،1ص.93 - 92
 -3نقال عن «التحليل السياسي الحديث» ،روبرت دال ،ترجمة :عال أبو زيد ومراجعة:
علي الدين هالل ،القاهرة :مركز األهرام للرتجمة والنشر ،ط ،1993 ،1ص.9
 - 4المرجع نفسه ،ص.22
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والسلطة ،1ندرك مبلغ التالزم بين
الدولة والسلطة والسياسة من
جهة ،وبين الوازع والقوة والنفوذ
وجود الدولة ينتفي بانتفاء
من جهة ثانية.
القدرة على ممارسة
وفي هذا السياق ،يكشف
االحتكار القانوني المشروع
الستخدام القوة المادية
«روبرت دال» كيف أنه في كل نظام
سيا�سي نجد الناس مدفوعين بنزوع
داخلي غالب نحو حكم اآلخرين
والتحكم فيهم ،وكيف أن القادة
عادة ما يتملكهم السعي واالنجذاب للسلطة ،وكيف أن السياسة،
مثلما تمثل اهتماما مدنيا وحضاريا بالشأن العام واملصلحة العامة،
بناء على تعاقد وتوافق وتداول وتشاور قد يتسع مداه وقد يضيق ،تعد
كذلك «معركة غريزية شرسة من أجل القوة».2
فالدولة ال تكون كذلك؛ إال إذا نجحت في دعم وتبرير ادعائها
بامتالكها للحق في «التنظيم املطلق لالستخدام الشرعي للقوة املادية»؛
أي احتكار سلطة اإلكراه املادي القانوني بواسطة السلطات العمومية
في مجال نفوذها اإلقليمي؛ لدرجة أن وجود الدولة ينتفي بانتفاء
القدرة على ممارسة هذا االحتكار القانوني املشروع الستخدام القوة
 - 1المرجع نفسه ،ص.13
 - 2المرجع نفسه ،ص.11
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املادية .1وباملقابل؛ «فعندما يبدأ عدد كبير من الناس في إقليم معين
الشك في ادعاء الدولة الحق املطلق في تنظيم استخدام القوة ،أو إنكار
هذا االدعاء ،فإن الدولة القائمة تواجه التحلل».2
تتميز القوة بدرجة بالغة من التعقيد ،وحينما يقوم املسؤول
السيا�سي بطمس تعقيداتها ،فإنه لن يتمكن من حسن فهمها وبالتالي
نجاعة وفاعلية استخدامها ،3سواء من جهة التحكم في «مجال قوة
الفاعل أو محيط قوته».4
فمثلما يتعين استخدام القوة بحكمة كذلك يتعين استخدام النفوذ
بعقالنية؛ فممارسة النفوذ يستوجب اإلنفاق من املوارد األساسية
للدولة .وملا كانت املوارد محدودة ونادرة تعين أن تكون ممارسة النفوذ
مدروسة ،وإال فإنها ستغدو باهظة الكلفة ،وهكذا فإن نظام الحكم
الذي يتميز ولو بقدر من العقالنية والرشد لن يتصرف في موارده إلى
الحد الذي تضحى فيه قيمة املكاسب التي يتوقع أن يحصل عليها أقل
مما ينفقه فعليا.
ذلك أن قيمة النفوذ تتمثل في زيادة املكاسب املتوقعة على
 -1انظر :االقتصاد والمجتمع :االقتصاد واألنظمة االجتماعية والقوى المخلفات
(السيادة» :المجلد الرابع) ،ماكس فيرب :ترجمة :محمد الرتكي ،مراجعة :فضل اهلل
العميري ،بيروت :المنظمة العربية للرتجمة ،ط ،2015 ،1ص 49وما بعدها.
« - 2التحليل السياسي الحديث» ،روبرت دال ،م ،س ،ص.21–20
 - 3المرجع نفسه ،ص.33
 - 4ذلك أن األشخاص الذين يكون لفاعل معين قوة عليهم تارة ما يسمون مجال قوة
الفاعل .يف حين أن المسألة التي يكون للفاعل عليها قوة فتارة ما تسمى «محيط قوة
الفاعل»..أنظر :روبرت دال ،م ،س ،ص.36
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التكاليف املتوقعة؛ بحيث إذا أصبحت تكلفة ممارسة النفوذ على
اآلخرين في مجال ومحيط محددين تفوق املكاسب التي يحصل عليها
الحاكم الساعي إلى تحقيق النفوذ ،فإن النفوذ الفعال في هذا املجال
لن يصبح له قيمة بالنسبة للحاكم؛ ولذلك يفترض في الحاكم الرشيد
أن يخصص مقدرات بلده ويوزعها على أهدافه املبتغاة بكيفية تعظم
من صافي الفائدة التي يتوقع الحصول عليها .أما حينما تتجاوز تكاليف
النفوذ الفوائد املتوقعة ،فسوف يعمد الحاكم العاقل إلى تخفيض هذه
التكاليف من خالل التخلي عن بعض السياسات والقرارات واملشاريع
التي يوقن أنه ال يمكنه التحكم فيها ،أو سيكون عليه أن يتقبل مستوى
أعلى من ضعف تأثير نفوذه ،أو التنبؤ بتأثير هذا النفوذ على اآلخرين.1
وملا كانت املشروعية ال تتحقق إال بتحقق شرط الرضا العام من
املحكومين على قرارات وسياسات السلطة الحاكمة ،فإن «اإلقناع
العقالني» ،الذي يتم بواسطة االتصال العقالني ،يمثل أحد أشكال
النفوذ املرغوبة واألكثر اتفاقا مع املبدأ األخالقي ،بل ويعتبر شكال من
أشكال التنوير؛ ذلك أن النقل الدقيق للمعلومات التي يعتقد أنها
صادقة تماما هو األداة الوحيدة التي يتوسل بها ويوظفها هذا الضرب
من النفوذ.
وعلى خالف اإلقناع العقالني ،فإن «اإلقناع الخداعي» يتعارض
مع مبدأ أخالقي أسا�سي متوافق عليه على نطاق واسع ويتمثل في
« - 1التحليل السياسي الحديث» ،روبرت دال ،م ،س ،ص.57 - 56
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تفضيل الحقيقة عن الكذب .1أكثر من ذلك فهو ال يتوافق مع املبادئ
األخالقية؛ سواء في املرجعية الدينية أو مرجعية الفلسفة الحديثة كما
تبلورت مع «إمانويل كانط» الذي يدعونا للتعامل مع الناس بوصفهم
غايات في ذواتهم ،وليس محض وسائل للوصول إلى مآرب ،خالفا
لإلقناع العقالني الذي قد يسهم ،من خالل البعد التنويري ،في تحقيق
الخير لآلخرين ،وهو البعد الذي جعل في مكنتهم أن «يختاروا البديل
األفضل وليس األسوأ ،أو على األقل قد يتقبلون البديل الذي ال يمكن
تجنبه».2
وهنا تبرز أهمية املشروعية في عالقتها بمفهومي اإلقناع والرضا
في كنف مجتمع مثالي حر وعادل وجيد التنظيم .وفي هذا اإلطار فإن
النفوذ الذي يمارسه قادة ملهمون من قبيل بريكليس على الجمعية
التشريعية في أثينا كان ينبني بصورة أساسية على قدراتهم الفريدة
واالستثنائية على اإلقناع العقالني .وهو ما ينطبق على مفهوم
«جون جاك روسو» عن االجتماع السيا�سي القائم على فكرة العقد
االجتماعي ،وهو االجتماع الذي يكون فيه كل مواطن متمتعا بالحرية
من منظور أخالقي ،ويكون في نفس اآلن ملتزما بالقوانين التي أسهم في
سنها؛ وتفسير ذلك أن املواطنين يشاركون في عمليات إقناع عقالني
تداولي متبادل ،ويقبلون بشكل طوعي االلتزام النا�شئ عن القرارات
الجماعية التي تتخذ عند إغالق باب املناقشة.
 - 1المرجع نفسه ،ص.68
 - 2المرجع نفسه ،ص.66
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وانسجاما مع هذه الحقيقة ،فإن القادة عادة ما يحرصون ،حينما
يستخدمون العنف الشرعي للتعامل مع الصراعات وتكييفها ،على
ضمان أن تكون القرارات التي يتم التوصل إليها مقبولة على نطاق
واسع؛ ليس فقط بسبب الخوف من العنف أو العقاب أو القسر،
ولكن أيضا بسبب اإليمان بأنه من الصواب واملالئم أخالقيا أن يتم
ذلك؛ فكلما كان النظام السيا�سي تعبيرا عن إرادة الجماعة الوطنية
كلما اعتمد زعماؤه في حكمهم على اإلقناع بصورة مكثفة وعلى اإلكراه
بشكل أقل.
فالسلطة ال تكون شرعية إال إذا «كان األشخاص املوجهة
إليهم أوامرها يؤمنون بأن بنيان ،وإجراءات ،وتصرفات ،وقرارات،
وسياسات ،ومسئولي ،وقادة الحكومة ،يمتلكون صفة الصالح أو
املالءمة ،أو السمو األخالقي؛ باختصار حق سن قواعد ملزمة» ،وهو
ما يفسر حرص القادة في النظام السيا�سي على إصباغ صفة الشرعية
على سائر تصرفاتهم؛ فعندما يصطبغ نفوذ القائد بصبغة الشرعية،
فإننا ،حينذاك ،نكون بصدد السلطة؛ باعتبارها نوعا خاصا وناجعا
من أنواع النفوذ؛ وهو النفوذ املشروع؛ ألنها تمكن الحاكم من أن
يحكم مستخدما الحد األدنى من املوارد السياسية بناء على قيم
التوافق والتعاقد واالعتبار والثقة.1
وهنا تبرز أهمية اإليديولوجيا 2إلسباغ الشرعية على الحكم،
 -1المرجع نفسه ،ص .78
 -2تمثل اإليديولوجيا ظاهرة كلية تتصل بمستويات الوجود االجتماعي كافة :المستوى
االجتماعي ،والمستوى السياسي ،والمستوى السيكولوجي ،والمستوى المنطقي.
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وتحويل النفوذ السيا�سي إلى سلطة شرعية؛ ألن الحكام ال يستطيعون
أن يبلوروا إيديولوجية حاكمة ويستغلوها بطريقة تحكمية .وتفسير
ذلك؛ أنه ما أن تغدو اإليديولوجيا السياسية مقبولة على نطاق واسع
في النظام السيا�سي ،حتى يصبح القادة أول املؤمنين املذعنين لها،
بحيث إن السوسيولوجي يمكنه أن يكشف عن الوظيفة اإلدماجية لإليديولوجيا،
وعالم السياسة ،بمقدوره أن يحلل الوظائف األساسية لإليديولوجيا ،بوصفها مصدرا
للمشروعية وإط��ارا مرجعيا توجيهيا للعمل السياسي ،وعالم النفس يمكنه أن يحلل
وظائفها السيكولوجية لدى الفرد ،وارتباطها باستعاراته السيكولوجية الخاصة ،أما
المنطقي فبوسعه أن يحلل آليات التفكير اإليديولوجي يف كل هذه المستويات األساسية..
ويف هذا اإلط��ار ال بأس من االستئناس بالتمييز الذي أج��راه عبد اهلل العروي يف كتابه
«مفهوم اإليديولوجيا» بين ثالثة مجاالت يوازيها ثالثة معان كربى للمفهوم تبعا لهذه
المجاالت ،ففي مجال الصراع السياسي ،تعني اإليديولوجيا كل تفكير خادع أو تضليلي،
فاإليديولوجيا هاهنا تتخذ شكل قناع ،ويف مجال االجتماعيات ،تحيل اإليديولوجيا إلى
حصيلة األفكار والقيم والمثل والتصورات التي تتبناها جماعة ما ،وهي التي تحدد لها
رؤيتها للواقع االجتماعي وللتاريخ ،فاإليديولوجيا هنا تعني رؤية كونية ،أما يف مجال
اإلبستيمولوجيا أو نظرية المعرفة فليست اإليديولوجيا سوى المعرفة الظاهرية السطحية،
يف حين أن العلم هو المعرفة الموضوعية العميقة بكنه األشياء.
لقد تعرضت اإليديولوجيا لحملة عنيفة من النقد اإلبستيمولوجي ،انطالقا من التعارض
المطلق بينها وبين العلم ،والنقد الفلسفي؛ الذي يرى يف التفكير اإليديولوجي مجرد
تفكير تبسيطي جاهز ،ومن ثم فهو أقرب إلى طريقة التفكير األسطوري حسب «كاسيرر».
أما «كارل بوبر» فيرجع التفكير اإليديولوجي إلى أفالطون ،ويعتربه تفكيرا ال عالقة له
بالواقع ،وأنه نوع من الهرطقة التي تحل محل فهم األحداث .أما منظور «إيسيا برلين» (I.
 )Berlinفينطلق من أن نجاح اإليديولوجيا ،ال يرجع إلى كوهنا حقيقة صادقة ،ولكن يرجع
إلى بساطتها وسذاجتها فحسب ،ولهذا تقوم اإليديولوجيا مقام التفكير بالنسبة للجماهير
غير الواعية .وبالنسبة «لهايدغر» ( )Heideggerفإن اإليديولوجيا تفكير جاهز تمارسه
الجماعة ،ويعفي الفرد من عناء التحليل والتساؤل ،فالذين ينخرطون يف أيديولوجيا معينة
بوصفها فكرا جاهزا يشعرون بفخر المعرفة وغبطة امتالك الحقيقة ،ويكتفون برتديد
الصيغ الجاهزة.
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بحيث «إذا ما انتهكوا معاييرها ،فإنهم يخاطرون بتقويض شرعيتهم».1
لقد تمت اإلشارة سالفا إلى أن نجاح الدولة في تعزيز شرعيتها
َّ
االجتماعي ْين بها،
من خالل العمل على توسيع دائرة القبول والرضا
يقت�ضي من الدولة تطويرآليات إقناع املحكومين بشرعيتها ،وجعلهم
يؤمنون بأنها ضرورة من ضرورات اجتماعهم اإلنساني .وهو اإلقناع
الذي يتعين عليه التوسل بأدوات ناعمة مباينة ألدوات اإلكراه
املادي ،أدوات تخاطب الفكر والعواطف مثلما تخاطب الشعور
والالشعور من خالل عالم األفكاروالقيم؛ عالم اإليديولوجيا.
وال ريب أن دور اإليديولوجيا في نظام اشتغال الدولة ال يقل أهمية
وفاعلية عن وظيفة العنف إن لم تكن أكثر نجاعة وفاعلية منها
بحساب النتائج؛ ألنها أقل كلفة من العنف على صورة الدولة وعلى
ُ
أخالقيتها ،وألنها األوسع نطاقا في األداء واألكثر تواترا ومدى في الزمان؛
بحيث لم يعد في مكنة أي دولة أن «تفرض شرعيتها من دون امتالكها
أيديولوجيا تبرر لها سلطانها في وعي الجمهور ،وتقود الوعي الجمعي
إلى التسليم بالحاجة املوضوعية إليها وإلى وظائفها وبالتالي ،إلى ترجمة
ذلك الوعي إلى والء».2
وهو الوالء الذي ال يمكن أن يتحقق باالستناد الحصري على
عالقات السيطرة حتى ولو كانت شرعية بمقت�ضى القانون املعبر عن
إرادة الجماعة الوطنية .إن سلطة الدولة الشرعية ال يمكن التمكين
« - 1التحليل السياسي الحديث» ،روبرت دال ،م ،س ،ص.80
« - 2الدولة والسلطة والشرعية» ،عبد اإلله بلقزيز ،م ،س ،ص.44 - 43
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لها من خالل عالقات السيطرة
( )Dominationفحسب ،وإنما،
بوجه خاص ،من خالل عالقات
نجاح الدولة في تعزيز
الهيمنة ( .)Hégémonieوبيان ذلك
شرعيتها من خالل العمل
أن «استعمال أدوات السيطرة،
على توسيع دائرة القبول
وهي أدوات القمع املادي ،قد
والرضا االجتماعيين بها
تفيد الدولة في إجبار املجتمع على
التسليم بسلطانها السيا�سي ،لكنها
ال تملك إقناع ذلك املجتمع بشرعية
ذلك السلطان؛ ألن تسليم الناس –املواطنين به ليس محصلة اقتناع
َ
ورضا ،وإنما نتيجة إخضاع وقهر .وعليه ،فإن استراتيجية السيطرة
تصطدم بحاجز املمانعة النفسية الجمعية ضد االعتراف بشرعية
ذلك اإلخضاع املادي .ها هنا تبدو وظائف اإليديولوجيا حاسمة على
طريق تحقيق الشرعية ،أي على طريق تحقيق االنتقال الضروري لتلك
الشرعية ،من استراتيجية اإلخضاع إلى استراتيجية اإلقناع».1
تتحقق الدولة ،إذن ،بقدر نجاحها في إضفاء الصدقية على
ادعائها امتالك واحتكار الحق املطلق في تحديد الظروف التي تضحى
فيها العقوبات الصارمة املتضمنة أللم جسماني ،أو حبس ،أو عقوبة
شديدة ،أو املوت ،قابلة للتطبيق بصورة شرعية.2
 - 1نفس المرجع ،ص.44
« - 2التحليل السياسي الحديث» ،روبرت دال ،م ،س ،ص.63
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ومثلما أن ممارسة القوة تمثل شكال من أشكال القسر ،فإن القسر
يمثل شكال من أشكال القوة ،غير أنه شكل للقوة بالغ الشر؛ ألن
الشخص الذي يخضع للقسر يكون مجبرا على أن يختار بديال مؤذيا
له في كل األحوال ،ومع ذلك فإن القوة ال تتضمن دائما جانب القسر؛
بحيث إذا اقترنت الحوافز اإليجابية بالعقوبات الصارمة بهدف إحداث
التصرف املرغوب فيه فإننا نكون بصدد عالقة قوة.
والذي يجعل القوة املالزمة للعنف مؤثرة ليس االستخدام الفعلي
لإلجبار املادي ،وإنما التهديد بإنزال األذى عن طريق استخدام اإلجبار
املادي في حالة عدم اإلذعان ،بحيث عادة ما ينجح التهديد باستخدام
اإلجبار في أن يجعل من العنف إما حافزا وإما رادعا للتصرف .فمع أن
االستخدام الفعلي لإلجبار قد يسعف من حين آلخر في إضفاء بعض
الجدية على التهديد ،إال أن اإلمعان في إنزال التهديد دوما يجعل اإلجبار
عديم الجدوى ،ذلك أن «التوظيف الفعلي لإلجبار املادي عادة ما يدل
على أن السياسة القائمة على التهديد باستخدام اإلجبار قد فشلت».1
إن العنف ،في معناه السيا�سي الحديث ،ليس أكثر من فرض احترام
القانون املعبر عن اإلرادة الجمعية للشعب أو األمة .إنه ،بهذا املعنى،
«ليس حقا خاصا بفئة تملك التصرف فيه وامتالكه ،وإنما هو حق
عام ُيمارسه املجتمع لحفظ أمنه من خالل الدولة ومؤسساتها التي
تمثله .وهو حق ال يمارس إال عند االقتضاء أو عند الضرورة ،وليس
مالزما للسياسة والسلطة في مجراها ومرساها .بعبارة أخرى ،يكون
 - 1المرجع نفسه ،ص .64
178

العنف مشروعا بمعنيين :بمعنى أنه عنف قانوني ،أي يخضع للقانون
َ
املعبر عن اإلرادة الجماعيةَ ،وي َتق َّيد بأحكامه فال يحيد عنها ،ثم بمعنى
أنه عنف مصروف لحماية تلك اإلرادة من العدوان عليها ألغراض أو
ملصالح خاصة (غير عمومية)».1
تستمد الدولة حقها في احتكار العنف ،إذن ،من حقها في احتكار
سن القانون وتطبيقه حيث ال مجال للعنف خارج نطاقه ،ذلك
هو جوهر النظام السيا�سي الحديث الذي يوكل للدولة ذلك الحق
الحصري في العنف.
في ما وراء التالزم بين العنف والقانون ،وفي ما وراء ضرورة احتكار
الدولة للعنف ،تكمن فلسفة اجتماعية وسياسية تقوم على فكرة
النظام بمفهومه الشامل ،وفكرة التعاقد الدستوري املعبر عن اإلرادة
العامة للجماعة الوطنية باعتبارها إرادة حرة ومسؤولة .وهو ما يجعل
من طاعتها للقانون؛ أي إذعانها ملا توافقت عليه من خالل مؤسساتها
التمثيلية والسيادية تعبيرا عن حريتها واختيارها.
وبمقت�ضى هذا التصور ال تغدو الطاعة خضوعا إلكراه ،وإنما
باألحرى التزام؛ التزام بأمر تفترض طاعته؛ ألن الذي يعطيه إنما
يعطيه ملن يطيعه .هذا االلتزام (وهو أقرب إلى الخضوع الطوعي)
هو الذي يؤسس عليه ماكس فيبر تصوره الحتكار الدولة للعنف
الشرعي.2
« - 1الدولة والسلطة والشرعية» ،عبد اإلله بلقزيز ،م ،س ،ص.40
« - 2ماكس فيرب» ،لوران فلوري ،مرجع سابق ،ص.86
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وهي ليست دولة طغيان ،وإنما
دولة حق وقانون تبلورت ،من وجهة
تستمد الدولة حقها في
ماكس فيبر ،من تفاضل الحقل
احتكار العنف من حقها في
السيا�سي على حقول النشاط األخرى
احتكار سن القانون وتطبيقه،
(الديني ،الثقافي ،االقتصادي).
حيث ال مجال للعنف خارج
بحيث ترافقت هذه العملية
نطاقه ،ذلك هو جوهر النظام
السياسي الحديث
تاريخيا مع تجريد األرستقراطية من
ملكياتها؛ ذلك أن السيد اإلقطاعي،
في املجتمع اإلقطاعي ،كان يتولى،
بوسائله الخاصة ،اإلنفاق على اإلدارة والقضاء والحرب .غير أن
النظام امللكي سرعان ما نجح ،في صراعه ضد اإلقطاع ،في تجريد
األرستقراطية من وسائل سيطرتها ،األمر الذي أدى إلى تخصص
الكفاءات السياسية .ليبدو التفاضل بمثابة احتكار التحكم في وسائل
القوة الشرعية ،وهكذا أمكن للملكية أن «تحتكر ممارسة العنف
الشرعي» الذي يحدد هوية الدولة املعاصرة .هذه الحركة املزدوجة،
أي تجريد األرستقراطية من وسائل السيطرة واحتكار ممارسة العنف،
ساهمت في عملية الدولنة املستمرة .وهكذا تخلص فيبر من «الثنائية
التي تضع تصورا عن الدولة باعتبارها قوة تستند إلى العنف في وجه
تصور آخر يراها سيادة تستند إلى القانون».1
 - 1المرجع نفسه ،ص-ص .93 - 92
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فقه الوالء والبراء في الشريعة اإلسالمية
(رؤية فقهية تأصيلية)
أ.د .هاني أحمد عبد الشكور*1

بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نبي بعده ،وبعد.
فإن من أهم املسائل في الشريعة اإلسالمية التي كثر الجدل حولها
في زماننا هذا ،واستبيحت بسبب الفهم الخاطئ لها كثير من الدماء
مسألة الوالء والبراء ،حيث غدت من األسباب الرئيسية لتكفير املسلم
ً
دون التبصر لتعامل السلف والفقهاء معها ،وفهم حقيقتها شرعا،
فضال عن فقه التنزيل لها معاصرة وحاضرا.
وهذه الورقات تهدف لتسليط الضوء على معالم هذه املسألة
الخطيرة ومعالجتها من الجانب الفقهي الذي هو أساس تناول فقهاء
املسلمين لها ،ال كما تناولها أكثر من كتب فيها ،وإثارة جهود الباحثين
والعلماء لبحث هذه املسألة وتجليتها على حقيقتها أمام الناس.
ومن خالل هذه الورقات سنرى أن هذه املسألة واسعة األفق
ومتشعبة األغصان ،وربما تحتاج إلى مجلد أو أكثر لتجليتها بصورتها
 -* 1أستاذ الدراسات العليا الشرعية ،جامعة الملك عبد العزيز ،جدة  -المملكة العربية
السعودية.
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الكاملة ،ويكفينا في هذه الورقات وضع املعالم واألسس لهذه املسألة
وتوسيع األفق في مفهومها ،ووضعها في إطارها الصحيح الذي وضعها
فيه فقهاء اإلسالم ،وبيان سماحة الشريعة اإلسالمية واعتدالها في
تعاملها مع هذه املسألة الهامة ،وكيفية التعامل معها معاصرة في ضوء
املعنى الفقهي الصحيح لها.
نسأل هللا التوفيق والسداد والهداية لطرق الصواب.

وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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ً
أوال :مقدمة تعريفية للوالء والبراء:
الوالء لغة :من ولي ،والواو والالم والياء أصل صحيح يدل على قرب،
الولي :القرب ،ومن الباب :املولى :املُعت َق واملُ َ
ومن ذلك َ
عتق ،والصاحب،
ِ
والحليف ،وابن العم ،والناصر ،والجار( ،)1كل هؤالء من َ
الولي وهو
القرب ،وكل من ولي أمر آخر فهو وليه ،وذكر ابن األثير أن اسم املولى
يقع على معان كثيرة فذكر منها ستة عشر معنى فهو الرب ،واملالك،
والسيد ،واملنعم ،واملعتق ،والناصر ،واملحب ،والتابع ،والجار ،وابن
العم ،والحليف ،والقصير ،والصهر ،والسيد ،واملنعم عليه ،واملعتق،
قال :وأكثرها جاء في الحديث فيضاف كل واحد منها إلى ما يقتضيه
الحديث الوارد فيه(.)2
ومعنى ذلك :أن األمر يرجع إلى السياق؛ ألنه لفظ مشترك وليس
حقيقة ال لغوية وال شرعية وال عرفية يتعين حمل الكالم عليها(.)3
والبراء :مصدر برأ ويوصف به ،وأول ليالي الشهر وآخرها وأول أيام
ٓ ٞ
هَّ
الشهر وآخرها ،والبراءة :اإلعذار واإلنذار﴿،بَ َرا َءة ّم َِن ٱللِ َو َر ُس هِ
ولِۦٓ ﴾
ّ
(التوبة ،)1 :ويقال :برأ من فالن :تباعد وتخلى عنه ( ،)4وهو املراد هنا،
وأصل البرء والبراءة والتبري :التق�صي مما يكره مجاورته(.)5
 - 1معجم مقاييس اللغة (.)141/ 6
 - 2هتذيب األسماء واللغات (.)196/ 3
 - 3صناعة الفتوى وفقه األقليات (ص ،)298وانظر كشف األسرار (.)38/ 1
 - 4المعجم الوسيط (برأ).
 - 5مفردات ألفاظ القرآن (برأ).
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ّ
والوالء والبراء عند أصحاب هذا املصطلح متالزمان ،فمن تولى أو
ً
ً
والى أحدا أو شيئا تبرأ من نقيضه والعكس.
ً
ثانيا :أصل املشكلة:
يكمن أصل املشكلة في مسألة الوالء والبراء في تحقيق املناط الذي
يخرج بسببه صاحبه من امللة عند البعض ،وهؤالء على قسمين:
قسم ّ
يكفر به صراحة ويرى أنه من نواقض اإلسالم دون تفصيل،
ويرى أن مجرد التحالف والتناصر مع اليهود والنصارى سبب للخروج
من امللة(.)1
وقسم يضم إلى املناصرة املساكنة واتباع أنظمتهم وتطبيق قوانينهم
التي تبيح ما حرم هللا أو تحرم ما أحل هللا ،فهذه مواالة تصل بفاعلها
إلى الكفر والردة عن اإلسالم(.)2
والوضوح الذي في القسم األول والغموض الذي في القسم الثاني
ً
حمال كثيرا من الشباب وطلبة العلم على التكفير بمجرد املناصرة ،أو
بمجرد السكنى مع الكفار ومخالطتهم دون تفصيل أو تحقيق للمناط
في حكم هذه املسألة.
وهذا املعنى (التكفير بسبب الوالء والبراء مطلقا) مذموم من قبل
السلفّ ،
وعده بعضهم بدعة في الدين كما جاء عن األوزاعي قال :كان
أبو سعيد الخدري يقول :الشهادة بدعة ،والبراءة بدعة ،واإلرجاء بدعة،
 -1المواالة والمعاداة يف الشريعة اإلسالمية ( ،)36/ 1وال��والء وال�براء يف اإلسالم
(ص.)236
 - 2المواالة والمعادة يف الشريعة اإلسالمية (.)35/ 1
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ويريد بالشهادة :أن يشهد ألحد
ممن لم يأت فيه خبر أنه من أهل
الجنة أو النار ،وبالوالية :أن يتولى
يكمن أصل
ً
قوما ويتبرأ من آخرين ،والبراءة من
المشكلة في مسألة الوالء
والبراء في تحقيق المناط
قوم هم على دين اإلسالم والسنة(.)1
ُ
الذي يخرج بسببه صاحبه من
ولهذا أثر عن اإلمام أحمد رحمه
الملة عند البعض
هللا في هذا املعنى قوله« :الوالية
بدعة ،وهم الذين يقولون :نتولى
ً
فالنا ونتبرأ من فالن وهذا القول
بدعة فاحذره».
والتكفير بالوالء والبراء ومفاضلة الناس على أساسه هو منهج
ً
بعض الفرق الضالة التي جعلت من لم يوال اإلمام عليا ر�ضي هللا عنه
ً
وآل بيت النبي عليه الصالة والسالم خارجا عن امللة ،وعلى النقيض
منه الفرقة التي تخرج من امللة من لم يتبرأ منه أو منهم(.)2
ً
ثالثا :تعامل الفقهاء مع مسألة الوالء والبراء:
املتأمل في كالم السلف رضوان هللا عليهم وفي تعامل الفقهاء مع
هذه املسألة يجد أنهم لم يجعلوا مسألة التولي للكفار أو مناصرتهم
على املسلمين من أسباب الكفر ،أو من مسائل اإليمان التي يكفر بها
 - 1السنة لعبد اهلل بن اإلمام أحمد ( )318/ 1والتفسير منقول من ابن بطة يف المرجع
نفسه نقالً عن محقق الكتاب.
 - 2انظر صناعة الفتوى وفقه األقليات بتصرف (ص.)301
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صاحبها مطلقا ،بل هي من مسائل العمل من حيث األصل التي ينظر في
حكمها في الشريعة في ضوء النصوص الشرعية الواردة في هذا الباب،
ً
والتي دلت على أن هذا العمل محرم شرعا ،وهو من كبائر الذنوب ما لم
يكن فاعله قد فعله نتيجة عقيدة فاسدة كفرية ،كالر�ضى بمقاالتهم
الكفرية ،أو حب ما هم عليه من دين فاسد ،ونحو ذلك فحينئذ يكون
ً
ّ
املحرم ،وهذا هو
كافرا ملصاحبة هذه العقيدة الفاسدة لهذا العمل
مناط التكفير في هذه املسألة والدليل عليه ما يلي:
حديث حاطب بن أبي بلتعة( )1ر�ضي هللا عنه ،وهو حديث مشهور
ً
ومعروف ،ويرويه املفسرون سببا لنزول آية سورة املمتحنة ،وقد
استنبط منه فقهاء اإلسالم أن ما قام به الصحابي الجليل حاطب
بن أبي بلتعة هو من كبائر الذنوب التي قد تغفر بالتوبة أو بعفو هللا
سبحانه عن صاحبها ،وقد سبق عفو هللا عن حاطب وأمثاله ممن
ً
شهدوا بدرا في الحديث املشار إليه ،وفيه قول النبي ﷺ« :إنه شهد
ً
بدرا ،وما يدريك لعل هللا عز وجل اطلع على أهل بدر فقال :اعملوا ما
شئتم فقد غفرت لكم»(.)2
ولإلمام الشافعي كالم نفيس في االستشهاد بهذا الحديث على هذه
املسألة حيث قال رحمه هللا« :في هذا الحديث مع ما وصفنا لك :طرح
الحكم باستعمال الظنون؛ ألنه ملا كان الكتاب يحتمل أن يكون ما قال
 - 1انظر حديث حاطب يف صحيح البخاري كتاب التفسير سورة الممتحنة﴿ ،ال تتخذوا
عدوي وعدوكم أولياء﴾ رقم ( ،)489وصحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة ،باب
فضائل حاطب بن أبي بلتعة وأهل بدر رضي اهلل عنهم برقم (.)2494
 - 2انظر المرجعين السابقين.
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حاطب كما قال من أنه لم يفعله شاكا في اإلسالم ،وأنه فعله ليمنع
()1
أهله ،ويحتمل أن يكون زلة ال رغبة عن اإلسالم ،واحتمل املعنى
َ َ
وحكم رسول هللا صلى
األقبح ،كان القول قوله فيما احتمل فعله،
هللا عليه وسلم فيه بأن لم يقتله ،ولم يستعمل عليه األغلب ،وال ٌ
أحد
أتى في مثل هذا أعظم في الظاهر من هذا؛ ألن أمر رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم مباين في عظمته لجميع اآلدميين بعده ،فإذا كان من
خابر املشركين بأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ورسول هللا يريد
غرتهم ،فصدقه ما عاب عليه األغلب مما يقع في النفوس فيكون
ً
لذلك مقبوال ،كان من بعده في أقل من حاله وأولى أن يقبل منه مثل
ما قبل منه .قيل للشافعي :أفرأيت إن قال قائل :إن رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم قال :قد صدق ،إنما تركه ملعرفته بصدقه ال بأن فعله
كان يحتمل الصدق وغيره فيقال له :قد علم رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم أن املنافقين كاذبون ،وحقن دماءهم بالظاهر ،فلو كان حكم
النبي صلى هللا عليه وسلم في حاطب بالعلم بصدقه ،كان حكمه على
املنافقين القتل بالعلم بكذبهم ،ولكنه إنما حكم في كل بالظاهر وتولى
هللا عز وجل منهم السرائر»(.)2
ً
وقد قال اإلمام الشافعي رحمه هللا هذا الكالم استدالال على
قاعدته« :ال يحل دم من ثبت له حرمة اإلسالم ،إال أن يقتل ،أو يزني
 - 1يريد رحمه اهلل – واهلل أعلم – الردة :وهذا من كمال أدب الشافعي مع أصحاب رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم حيث لم يصرح بلفظ الردة ووصفه بالمعنى القبيح.
 - 2األم (.)167 - 166/ 4
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ً ً
بعد إحصان ،أو يكفر كفرا بينا بعد إيمانه ،ثم يثبت على الكفر،
كافر بأن يحذر أن املسلمين
وليس الداللة على عورة مسلم ،وال تأييد ٍ
يريدون منه غرة ،ليحذرها ،أو يتقدم في نكاية املسلمين بكفر ّبين،
ً
ً
ً
فقلت للشافعي :قلت هذا خبرا أم قياسا؟ قال :قلته مما ال يسع مسلما
َع ِل َم ُه عندي أن يخالفه بالسنة املنصوصة بعد االستدالل بالكتاب».
ثم ذكر حديث حاطب.
ً
ومن خالل كالم اإلمام الشافعي رحمه هللا يظهر واضحا أن ما فعله
حاطب ر�ضي هللا عنه كان يحتمل أن يكون نتيجة عقيدة فاسدة وملا ر ّد
ً
ً
عن نفسه بقوله« :وما فعلت ذلك كفرا وال ارتدادا عن ديني» ،قبل منه
النبي ﷺ؛ ألن األصل في املسلم :العدالة ،والسالمة من عقائد الكفر،
ويقبل منه ذلك عند صدور ما يحتمل غير ذلك.
وال يقال :إن النبي ﷺ إنما عفا عن حاطب لكونه يعلم بالوحي أنه
مسلم ،وأنى لغير النبي ﷺ أن يوحى
إليه؛ ألن النبي ﷺ عامله بالظاهر
كما عامل املنافقين بالظاهر ،حيث
التخابر والتجسس على
لم يطبق عليهم أحكام الكافرين أو
المسلمين ونصرة وتأييد
الكفار على المسلمين هو
املرتدين مع علمه بالوحي أنهم غير
من المحرمات والكبائر لشدة
مؤمنين.
الوعيد الوارد فيه
ومن هنا أخذ جميع فقهاء
اإلسالم املعتبرين من أئمة املذاهب
األربعة وأتباعهم وغيرهم أن هذا
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الفعل (التخابر والتجسس على املسلمين ونصرة وتأييد الكفار على
املسلمين) هو من املحرمات والكبائر لشدة الوعيد الوارد فيه ،وهم
وإن اتفقوا في حكمه ديانة إال أنهم اختلفوا في التعامل معه قضاء،
واستدل باستئذان عمر على قتل حاطب ملشروعية قتل الجاسوس
ً
ولو كان مسلما ،وهو قول مالك ومن وافقه ،ووجه الداللة أنه صلى
أقر عمر على إرادة القتل لوال املانعّ ،
هللا عليه وسلم ّ
وبين املانع وهو
ً
كون حاطب شهد بدرا ،وهذا منتف في غير حاطب ،فلو كان اإلسالم
ً
مانعا من قتله ملا علل بأخص منه (.)1
قال اإلمام النووي الشافعي رحمه هللا في بيان الفوائد من حديث
حاطب ر�ضي هللا عنه« :وفيه أن الجاسوس وغيره من أصحاب الذنوب
ً
الكبائر ال يكفرون بذلك ،وهذا الجنس كبيرة قطعا؛ ألنه يتضمن إيذاء
النبي صلى هللا عليه وسلم ،وهو كبيرة بال شك؛ لقوله تعالى﴿ :إ َّن ذَّٱل َ
ِين
ِ
َ َ َ َ َّ َ ُ ۡ َ َٗ
ُّ ۡ
ُۡ ُ َ
ون هَّ َ
ولۥ لَ َع َن ُه ُم هَّ ُ
ٱلل َو َر ُس هَ ُ
ٱدلن َيا َوٱٓأۡلخِرة ِ وأعد لهم عذابا
ٱلل يِف
يؤذ
ٗ
ُّم ِهني ﴾ (األحزاب .)2(»)57 :وتأمل فقه اإلمام النووي رحمه هللا في هذه
املسألة ،فقد استدل على أن هذا الفعل من الكبائر بكونه ّ
تضمن
إيذاء النبي صلى هللا عليه وسلم ،وأورد اآلية في لعن من فعل ذلك لئال
يخرج عن تعريف الكبيرة عند الفقهاء بأنها كما قال ابن عباسُّ :
«كل
ذنب ختم بلعنة أو غضب أو عذاب أو نار فهو كبيرة.
ٍ
وقال اإلمام السرخ�سي الحنفي رحمه هللا« :وإذا وجد املسلمون رجال
 - 1فتح الباري (.)504/ 8
 - 2شرح النووي على مسلم (.)55/ 16
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ممن يدعي اإلسالم عينا للمشركين على املسلمين يكتب إليهم بعوراتهم،
ً
فأقر بذلك طوعا ،فإنه ال يقتل ...ألنه لم يترك ما به حكمنا بإسالمه...
وألنه إنما حمله على ما صنع الطمع ،ال خبث االعتقاد ،وهذا أحسن
َ َّ َ َ
ُ
الوجهين ،وبه أمرنا قال هللا تعالى﴿ :ف َيتب ِ ُعون أ ۡح َس َن ُه ۚ ٓۥ﴾ (الزمر.)18 :
وقال صلى هللا عليه وآله وسلم« :ال تطلبن بكلمة خرجت من في أخيك
سوءا وأنت تجد لها في الخير محمال»(.)1
واستدل عليه بحديث حاطب بن أبي بلتعة حيث كتب إلى قريش
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يغزوكم فخذوا حذركم...الحديث،
ً
إلى أن قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« :مهال يا عمر فلعل هللا
قد اطلع على أهل بدر فقال :اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» ،فلو
ً
ً
كان بهذا كافرا مستوجبا للقتل ما تركه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
ً
ً
بدريا كان أو غير بدري ،وكذلك لو لزمه القتل بهذا حدا ما ترك رسول
ي َأ ُّيهاَ
هللا صلى هللا عليه وسلم إقامته عليه ،وفيه نزل قوله تعالىٰٓ َ ﴿ :
ذَّ َ َ َ ُ ْ اَ َ َّ ُ ْ َ ُ ّ َ َ ُ َّ ُ ۡ َ ۡ َ ٓ
َ
خذوا عدوِي وعدوكم أو يِلاء﴾ (املمتحنة:
ٱلِين ءامنوا ل تت ِ
ً
 )1فقد سماه مؤمنا ،وعليه دلت قصة أبي لبابة حين استشارته بنو
قريظة ،فأمر أصبعه على حلقه يخبرهم أنهم لو نزلوا عن حكم رسول
َ َ
يأ ُّي َها ذَّٱلِينَ
هللا صلى هللا عليه وسلم قتلهم ،وفيه نزل قوله تعالىٰٓ ﴿ :
َ َ ُ ْ اَ خَ ُ ُ ْ هَّ َ َ َّ َ
ءامنوا ل تونوا ٱلل و
ٱلر ُسول﴾ (األنفال.)2( )27 :
السنة يف الرتغيب والرتهيب ( )297/ 2برقم
 -1األثر موقوف على عمر ،أخرجه َق َّوا ُم ُ
( ،)1620وانظر تخريج أحاديث الكشاف للحافظ الزيلعي ( ،)280/ 1وكشف الخفاء
(.)1/53
 - 2شرح السير الكبير فقرة ( ،)204/ 1( )190وانظر المرجع نفسه ( )350/ 1وقد زاد
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وقال اإلمام القرافي من املالكية« :قال ابن القاسم :يجتهد في
الجاسوس ،ورأى أن تضرب عنقه وال نعلم له توبة ،قال :وما قاله
صحيح ،ويتخير اإلمام بين قتله وصلبه لسعيه في األرض بالفساد دون
النفي والقطع لبقاء الفساد معهما ،وفي الصحيح أن حاطب بن أبي
بلتعة كتب إلى مكة يخبرهم بمقدمه عليه السالم...قال املازري« :إذا
كان الجاسوس مسلما ،فقيل :يقتل ،واختلف في قبول توبته ،وقيل:
إن ظن به الجهل ،وكان منه املرة نكل ،وإن كان معتادا قتل ،وقيل:
يجلد جادا منكال ويطال سجنه بمكان بعيد من املشركين ،قال مالك:
يجتهد اإلمام فيه كاملحارب»(.)1
وواضح من نصوص املالكية رحمهم هللا أنهم قاسوا عمل الجاسوس
َّ َ َ َ ُ ْ
ّ
املعني بقوله تعالى﴿ :إِنما ج ٰٓ
زؤا
املسلم على املحارب املفسد في األرض
َ َ ً َ ُ َ َّ ُ ْ َۡ
أۡ َ
َ
ذَّ َ حُ َ ُ َ
ون هَّ َ
ٱلل َو َر ُس هَ ُ
ولۥ َوي َ ۡس َع ۡون يِف ٱل ِ
ۡرض فسادا أن يقتل ٓوا أو
ٱلِين يارب
ُ َ َّ ُ ْ َ ۡ ِ ُ َ َّ َ َ ۡ ۡ َ َ ۡ ُ ُ ُ ّ ۡ َ َ ۡ ُ َ ۡ ْ َ أۡ َ
ۡرض﴾
يصلب ٓوا أو تقطع أيدِي ِهم وأرجلهم مِن خِل ٰ ٍف أو ينفوا مِن ٱل ِ ۚ
(املائدة ،)33 :كما نص على ذلك أئمة املذاهب رحمهم هللا(.)2
السرخسي يف االستدالل على المسألة بقصة أبي لبابة ويمكن أن يزاد عليها أيضًا بقصة
سهل بن بيضاء الذي قاتل المشركين يف بدر وأسر معهم وتركه النبي صلى اهلل عليه وسلم
وكذلك العباس بن عبد المطلب وقد استأذن النبي صلى اهلل عليه وسلم أن يبقى بمكة،
﴿ه ُم ا َّل ِذي َن َك َف ُروا
وكان عينًا للمسلمين وقد وصف اهلل هؤالء وأمثالهم باإليمان يف قولهُ :
ِ
ِ
ج ِد ا ْلحرا ِم وا ْلهدْ ي مع ُكو ًفا َأ ْن يب ُل َغ م ِ
َو َصدُّ وكُم َع ِن ا ْلمس ِ
َ
ح َّل ُه َو َل ْولاَ ِر َج ٌال ُم ْؤمنُون َون َسا ٌء
ََ َ َ َ َْ
َْ َ
َ ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ٍ
اهَّلل في َر ْح َمته َم ْن
ُم ْؤمِن ٌ
وه ْم أ ْن َت َط ُئ ُ
َات َل ْم َت ْع َل ُم ُ
وه ْم َفتُصي َب ُك ْم من ُْه ْم َم َع َّر ٌة ب َغ ْير ع ْلم ل ُيدْ خ َل ُ
ِ
ِ
ِ
يما﴾ (الفتح.)25 :
َي َشا ُء َل ْو َت َز َّي ُلوا َل َع َّذ ْبنَا ا َّلذي َن َك َف ُروا من ُْه ْم َع َذا ًبا َأل ً
 - 1الذخيرة.)400/ 3( ،
 - 2وانظر :الزواجر عن اقرتاف الكبائر ( )179/ 2حيث استدل مؤلفه اإلمام ابن حجر
الهيتمي رحمه اهلل من فعل حاطب على أنه من الكبائر :الداللة على عورات المسلمين.
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وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا« :وقد تحصل للرجل ّ
مودتهم
ً
ً
لرحم أو حاجة فتكون ذنبا ينقص به إيمانه ،وال يكون به كافرا ،ملا
حصل من حاطب بن أبي بلتعة ملا كاتب املشركين ببعض أخبار
َ َ ُّ َ ذَّ َ َ َ ُ ْ اَ َ َّ ُ ْ
َ
ُ
ّ
النبي ﷺ وأنزل هللا فيه ﴿ ٰٓ
خذوا عدوِي
يأيها ٱلِين ءامنوا ل تت ِ
ۡ
َ َ ُ َّ ُ َ ٓ ُ ۡ ُ َ يَ
َّ
ك ۡم أ ۡو يِلَا َء تلقون إ ِ ۡل ِهم بِٱل َم َودة ِ﴾ (املمتحنة.)1()1 :
وعدو
وقال تلميذه اإلمام ابن قيم الجوزية رحمه هللا في معرض بيان ما
يستفاد من حديث حاطب ر�ضي هللا عنه« :وفيها :أن الكبيرة العظيمة
ّ
الجس
مما دون الشرك قد تكفر بالحسنة الكبيرة املاحية ،كما وقع
ً
َّ ً
مكفرا بشهوده بدرا ،فإن ما اشتملت عليه هذه الحسنة
من حاطب
العظيمة من املصلحة ،وتضمنته من محبة هللا لها ورضاه بها وفرحه
ّ
الجس
بها ومباهاته للمالئكة بفاعلها ،أعظم مما اشتملت عليه سيئة
من املفسدة ،وتضمنته من بغض هللا لها ،فغلب األقوى على األضعف
فأزاله»(.)2وهذا نص صريح من هذا اإلمام بأن فعل التجسس والتخابر
كبيرة كفرت في حق حاطب بالحسنة الكبيرة ،وهي شهود بدر التي لم
تقف أمامها كبيرة الجس.
وينبغي أن نقول هنا :إن هللا ملا ختم على أهل بدر بأنه قد غفر
لهم ،فإنه ال يمكن ألحد منهم أن يأتي بعمل كفري؛ ألن هللا تعالى
َّ هَّ َ اَ َ ۡ ُ َ ُ رۡ
َ َ ۡ ُ َ ُ َ َٰ َ
َ
َ
َ
يقول﴿ :إِن ٱلل ل يغفِر أن يشك بِهِۦ ويغفِر ما دون ذل ِك ل ِمن
 -1مجموع الفتاوى .)523 - 522/ 7( ،يقصد الشيخ  -رحمه اهلل  -بوقوع الذنب
بسبب المحبة أو الحاجة اقرتان هذه المحبة أو الحاجة هبذا الفعل المحرم .ال مجرد
المحبة أو الحاجة فقط كما سيأيت بيانه.
 - 2زاد المعاد ( ،)424 - 423/ 3وانظر المسألة يف الفروع (.)114 - 113/ 6
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َ ٓ
يَشا ُء ۚ .اآلية (النساء ،)48 :ويلزم
من قال بغير هذا تكفير الصحابة
الكبيرة العظيمة مما دون
رضوان هللا عليهم الذين شهد لهم
الشرك قد تكفر بالحسنة
هللا بأنهم من أهل الجنة في مثل
الكبيرة الماحية ،كما وقع
َ َّ ٰ ُ َ أۡ َ َّ ُ َ
قوله تعالى﴿ :وٱلسبِقون ٱلولون
الجس من حاطب مك َّفراً
ّ
ين َو أۡٱلَ َ
نصار َو ذَّٱلِينَ
م َِن ٱل ۡ ُم َهٰجر َ
بشهوده بدراً
ِ
ِ ِ
َ
َ
هَّ
َّ َ ُ ُ
ۡ
ض ُ
سن َّر يِ َ
وهم بِإ ِ ۡح ٰ
ٱتبع
ٱلل عن ُه ۡم
َٖ
ْ
َ
َ ۡ ُ َ َ َّ ُ ۡ َ َّ
َ َ ُ
ت
ورضوا عنه َوأعد لهم جنٰ ٖ
حَ ۡ َ َ أۡ ۡ َ ُ َ ٰ َ َ ٓ
جَ ۡ
ت ِري تتها ٱلنهٰر خ دِلِين فِيها
َ َ ٗ َٰ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ
َ
ُ
ل
أبداۚ ذل ِك ٱلفوز ٱلع ِظيم﴾ (التوبة ،)100 :وال يقو بهذا أحد من أهل
السنة والجماعة.
ً
رابعا :سبب املشكلة:
وسبب اإلشكال في هذه املسألة عند البعض هو ما ورد في القرآن
ّ
الكريم من آيات في ظاهرها نفي اإليمان ،أو ّ
عد من تولى املشركين
َ َ
اَّ
ُۡ ۡ ُ َ ۡ َ
ُ
﴿ل َي َّ
ين أ ۡو يِلَا ٓ َ
ٰ
ون
د
ِن
م
ء
ر
ف
ك
ٱل
ون
ِن
م
ؤ
م
ٱل
ذ
خ
ت
منهم كقوله تعالى:
ِ ِ
ِ
ِ
َ هَّ ِ يَ ۡ اَّ ٓ َ َ َّ ُ ْ
َ
ۡ ۡ َ َ َ
ٱل ۡ ُم ۡؤ ِمن َ
ِني ۖ َو َمن َيف َعل ذٰل ِك فل ۡي َس مِن ٱللِ يِف ش ٍء إِل أن تتقوا
َُ ٗ
م ِۡن ُه ۡم تقىٰة ۗ﴾ (آل عمران.)28 :
َ ٰٓ َ ُّ َ ذَّ َ َ َ ُ ْ اَ َ َّ ُ ْ يۡ َ ُ َ َ َّ َ ٰ َ ٰٓ َ ٓ
ى أ ۡو يِلَا َء ۘ
خذوا ٱلهود وٱنلصر
وقوله﴿ َ:يأيها ٱلِين ءامنوا ل تت ِ
َ َ َ َ َ َّ ُ ّ ُ ۡ َ َّ ُ ۡ ُ ۡ َّ هَّ َ اَ
َۡ ُ ُ ۡ ۡ ُٓ َۡ
ض ومن يتولهم مِنكم فإِنهۥ مِنهمۗ إِن ٱلل ل
بعضهم أو يِلَاء بع ٖ ۚ
ۡ َ ۡ َ َّ
ٱلظٰلِم َ
ني﴾ (املائدة.)51 :
َي ۡهدِي ٱلقوم
ِ
َ هَّ يۡ
اَّ جَ َ
ٓ ُّ َ
ۡ
ت ُد ق ۡو ٗما يُؤم ُِنون بِٱللِ َوٱلَ ۡو ِم ٱٓأۡلخ ِِر يُ َوادون
وقوله تعالى﴿ :ل ِ
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ولۥ َول َ ۡو اَكنُ ٓوا ْ َءابَا ٓ َء ُه ۡم أَ ۡو َأ ۡب َنا ٓ َء ُه ۡم أَ ۡو إ ۡخ َو ٰ َن ُه ۡم أَوۡ
َم ۡن َحا ٓ َّد هَّ َ
ٱلل َو َر ُس هَ ُ
ِ
إۡ َ َ َ َ
َ ََُ ۡ َُْ َ َ
ُُ
ُ
ۡ
َ
ّ
َ
َّ
ُ
َ
ُ
ُ
ٰ
ٱليمن وأيدهم بِر ٖ
وح مِنهۖ﴾
عشِ ريته ۚم أو ٰٓلئِك كتب يِف قلوب ِ ِهم ِ
(املجادلة.)22 :
ونحو ذلك من اآليات دون النظر إلى غيرها التي أثبتت اإليمان ملن
وقع منه �شيء من املحبة أو النصرة ألعداء الدين كقوله تعالى﴿ :يَا
َ ُّ َ ذَّ َ َ ُ اَ َ َّ ُ َ ُ ّ َ َ ُ َّ ُ ْ َ ْ َ َ ُ ْ ُ َ
ون إ يَلْهمْ
خذوا عدوي وعدو
أيها الِين آمنوا ل تت ِ
كم أو يِلاء تلق ِ ِ
َ َ َ ِ ُ ْ َ َحْ
ْ َ َ َّ َ َ ْ َ َ
ّ
بِالمودة وقد
كف ُروا بِما جاءكم مِن الق( ﴾...املمتحنة،)1 :
فنفى اإليمان بموادتهم في آخر سورة املجادلة ،وأثبته ملن صدرت
منه مودتهم في أول سورة املمتحنة ،وبين وقوع الحب من النبي صلى
َّ َ
هللا عليه وسلم لبعض املشركين غير املحاربين في قوله تعالى﴿ :إِنك
َ ٓ ُ َ َۡ
َ ۡ َ ۡ َۡ َ ََ
اَل َت ۡ
ك َّن هَّ َ
ٰ
ٱلل َي ۡهدِي َمن يَشا ُء ۚ َوه َو أعل ُم
ل
و
ت
ب
ب
ح
أ
ن
م
ِي
د
ه
ِ
بٱل ۡ ُم ۡه َتد َ
ِين﴾ (القصص ،)56 :وهذه اآلية نزلت في عم النبي ﷺ أبي
ِ
طالب كما جاء في الصحيحين وغيرهما.
وقد أثبت هللا املحبة واملودة التي تقع من الرجل لزوجته بقوله تعالى:
ُ ۡ ََۡ ٗ َّ ۡ ُ
َ ۡ َ َٰ ٓ َ ۡ َ َ َ َ ُ ّ ۡ َ ُ
لهاَ
ك ُن ٓوا ْ إ ِ يَ ۡ
ٰ
﴿ومِن ءايتِهِۦ أن خلق لكم مِن أنفسِكم أزوجا ل ِتس
َ َ َ َ َ ۡ َ ُ َّ َّ ٗ َ َ مۡ َ ً َّ
َ ٰ َ َ ٰ ّ َ ۡ َ َ َ َّ ُ َ
ت ل ِقو ٖم يتفكرون﴾﴾
وجعل بينكم م َودة ورحة ۚ إِن يِف ذل ِك ٓأَلي ٖ
(الروم ،)21 :وأباح هللا في آية أخرى للمسلم أن يتزوج الكتابية التي
يۡ َ ۡ َ ُ َّ َ ُ
ت َو َط َعامُ
ك ُم َّ
ٱلط ّي َبٰ ُۖ
ليست على دينه في قوله تعالى﴿ :ٱلوم أحِل ل
ِ
ٞ
ۡ
َّ
ّ
ذَّ َ ُ ُ ْ ۡ َ ٰ َ ّ ُ ُ َ َ َ ۡ ُ َّ ٞ
ك ۡم حِل ل ُه ۡمۖ َوٱل ُم ۡح َص َنٰتُ
ٱلِين أوتوا ٱلكِتب حِل لكم وطعام
ُ
ۡ
ْ
َۡ
ُ
َ
ُۡ
م َِن ٱل ۡ ُم ۡؤم َ
ِين أوتوا ٱلكِتٰ َ
ت َوٱل ۡ ُم ۡح َص َنٰ ُ
ت م َِن ذَّٱل َ
ٰ
ب مِن قبل ِكم﴾
ِن
ِ
(املائدة.)5 :
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ومعنى هذا أن املحبة قد تكون من املسلم للكافر بحكم الجبلة ،فهذه
ال �شيء فيها ال لدينه ،وهي املحرمة التي قد تؤدي لكفر صاحبها ،وقد
تزوج جماعة من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم من الكتابيات،
ولم يروا بأسا بذلك كما نقله املفسرون ،ونقلوا كذلك عن ابن عمر
ر�ضي هللا عنهما أنه كان ال يرى تزويج املسلم بالنصرانية وقوله :ال أعلم
شركا أعظم من أن تقول :إن ربها عي�سى.
وفي موضع آخر من الكتاب العزيز ّبين سبحانه وتعالى ما أجمل في
ى َكث ِ ٗ
مسألة التولي من أهل الكتاب للمشركين في قوله تعالى﴿ :تَ َر ٰ
ريا
ّ ۡ ُ ۡ َ َ َّ ۡ َ ذَّ َ َ َ ْ بَ ۡ َ َ َ َّ َ ۡ َ ُ ۡ َ ُ ُ ُ ۡ َ
خطَ
َ
مِنهم يت َولون ٱلِين كف ُر ۚوا لِئس ما قدمت لهم أنفسهم أن س ِ
هَّ ُ َ َ ۡ ۡ َ ۡ َ َ
ُ ۡ َٰ ُ َ
لون﴾ (املائدة ،)80 :فحكم على من
ذ
اب هم خ دِ
ٱلل علي ِهم و يِف ٱلع ِ
تولى الكفار بالخلود في النار ،وال يخلد في النار إال الكافر ،لكنه في اآلية
َ َ ۡ َ ُ ْ ُ ۡ ُ َ هَّ
ّ
ٱلل
التي بعدها بين سبب هذه العقوبة بقوله﴿ :ولو كانوا يؤ ِمنون ِب ِ
َٰ
َ َّ ّ َ َ ٓ ُ َ َ ۡ َ َّ َ ُ ُ َ ٓ َٰ َ
وه ۡم أ ۡوِل َيا َء َول ِك َّن ك ِث ٗيرا ِّم ۡن ُه ۡم ف ِس ُقون﴾
وٱلن ِب ِي وما أ ِنزل ِإلي ِه ما ٱتخذ
(املائدة )81 :وهذه كلها أعمال كفرية ،وبسببها كان خلودهم في النار ال
ً
مجرد تولي الكفار ظاهرا.
سبب الخلط الذي وقع في فهم اآليات الواردة في الوالء والبراء
إن التعامل الظاهري في هذه اآليات دون النظر ملجموع ما أنزل في
املعنى الواحد من آيات وأحاديث والجمع بينها هو سبب هذه املشكلة،
قال الشاطبي رحمه هللا« :ومدار الغلط في هذا الفصل إنما هو على
حرف واحد ،وهو الجهل بمقاصد الشرع ،وعدم ضم أطرافه بعضها
ببعض ،فإن مأخذ األدلة عند األئمة الراسخين إنما هو على أن تؤخذ
مجلة السلم  -العدد الثاني
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الشريعة كالصورة الواحدة بحسب
ما ثبت من كلياتها وجزئياتها املرتبة
ّ
ّ
إن مأخذ األدلة عند األئمة
خاصها،
عليها ،وعامها املرتب على ِ
الراسخين إنما هو على أن
ومطلقها املحمول على مقيدها،
تؤخذ الشريعة كالصورة
َّ
املفسر َّببينها ....إلى ما
ومجملها
الواحدة بحسب ما ثبت
سوى ذلك من مناحيها ،فإذا
من كلياتها وجزئياتها
حصل للناظر من جملتها حكم
المرتبة عليها
من األحكام ،فذلك الذي نظمت
به حين استنبطت ،وما مثلها إال
ً
مثل اإلنسان الصحيح السوي ،فكما أن اإلنسان ال يكون إنسانا حتى
يستنطق فال ينطق ،ال باليد وحدها ،وال بالرجل وحدها ،وال بالرأس
ً
وحده ،وال باللسان وحده ،بل بجملته التي سمي بها إنسانا ،كذلك
الشريعة ال يطلب منها الحكم على حقيقة االستنباط إال بجملتها ،ال من
دليل منها أي دليل كان ،وإن ظهر لبادي الرأي نطق ذلك الدليل؛ فإنما
هو توهمي ال حقيقي ...فشأن الراسخين تصور الشريعة صورة واحدة
يخدم بعضها بعضا كأعضاء اإلنسان إذا صورت صورة متحدة ،وشأن
متبعي املتشابهات أخذ دليل ما ـ أي دليل كان ـ عفوا وأخذا أوليا ،وإن
كان ثم ما يعارضه من كلي أو جزئي ،فكأن العضو الواحد ال يعطي في
مفهوم أحكام الشريعة حكما حقيقيا ،فمتبعه متبع متشابه ،وال يتبعه
إال من في قلبه زيغ ،كما شهد هللا به»(.)1
 - 1االعتصام (.)312 - 311/ 1
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ويقول ابن تيمية رحمه هللا« :ومن تمام الهداية أن ينظر املستهدي
في كتاب هللا ،وفيما تواتر من سنة نبيه وسنة الخلفاء ،وما نقله الثقات
األثبات ،ويميز بين ذلك وبين ما نقله من ال يحفظ الحديث ،أو يتهم
فيه بكذب لغرض من األغراض ،فإن املحدث بالباطل إما أن يتعمد
الكذب ،أو يكذب خطأ لسوء حفظه أو نسيانه أو لقلة فهمه وضبطه،
ثم إذا حصلت ،املعرفة بذلك تدبر ذلك ،وجمع بين املتفق منه ،وتدبر
املختلف منه حتى يتبين له أنه متفق في الحقيقة وإن كان في الظاهر
مختلفا ،أو أن بعضه راجح يجب اتباعه ،واآلخر مرجوح ليس بدليل في
الحقيقة وإن كان في الظاهر دليال»(.)1
ومن تأمل سبب ضالل كثير من الفرق املبتدعة ،يجدهم قد أغفلوا
هذا املنهج العلمي الرصين لجهلهم ،أو لهوى في أنفسهم ،وفي مناظرة
عبد هللا بن عباس ر�ضي هللا عنهما للخوارج حيث قال لهم :هاتوا ما
نقمتم على صهر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واملهاجرين واألنصار
وعليهم نزل القرآن ،وليس فيكم منهم أحد ،وهم أعلم بتأويله؟ قالوا:
ًُ
ّ
ثالثا ،فقال لهم :هاتوا ،قالوا :أما إحداهن :فإنه حكم الرجال في أمر
حۡ ُ ۡ اَّ
هللا وقد قال هللا عز وجل﴿ :إ ِ ِن
ٱلك ُم إِل للِهَّ ِ﴾ (يوسف ،)40 :فما
شأن الرجال والحكم بعد قول هللا عز وجل؟ وأما الثانية :فإنه قاتل
ولم ْ
يسب ولم يغنم ،فإن كانوا مؤمنين فلم حل لنا قتالهم ولم يحل
لنا سبيهم؟ وأما الثالثة :فإنه محا عن نفسه أمير املؤمنين ،فإنه إن
لم يكن أمير املؤمنين فإنه أمير الكافرين ،وكان ر ّد عبد هللا بن عباس
 - 1جامع المسائل البن تيمية (.)79/ 3
مجلة السلم  -العدد الثاني

197

ر�ضي هللا عنهما على األولى :إن هللا قد صير من حكمه إلى الرجال في
َ َ ُّ َ ذَّ َ َ َ ُ ْ اَ َ ۡ ُ ُ ْ
ربع درهم ثمن أرنب وتال قوله تعالىٰٓ :
﴿يأيها ٱلِين ءامنوا ل تقتلوا
َّ ۡ َ َ َ ُ ۡ ُ ُ َ َ َ َ َ ٞ
ُ ُّ َ َ ّ ٗ َ َ َ ٓ َ َ َ َ ُ ۡ ّ ٞ
ُ
ٱلصيد وأنتم حرم ۚ ومن قتلهۥ مِنكم متع ِمدا فجزاء مِثل ما قتل
َ َ َ ۡ ّ ُ ۡ َ ۡ َ ۢ َ ٰ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ َّ ٰ َ ٞ
حَ ۡ ُ
م َِن ٱنلَّ َع ِم يك ُم بِهِۦ ذوا عد ٖل مِنكم هديا بل ِغ ٱلكعبةِ أو كفرة
َ َۡ َ ۡ ُ َ َ َ ٗ ّ ُ َ ََ َ َ
َ َ هَّ
ۡ
َط َع ُ
ٱللُ
ام َم َ ٰ
صياما يِلَذوق وبال أم ِرهِۗۦ عفا
سكِني أو عدل ذٰل ِك ِ
َ َّ َ َ َ َ َ ۡ اَ َ َ َ َ ُ هَّ ُ ۡ ُ َ هَّ ُ َ ُ ٞ
َ
يز ذو ٱنتِقا ٍم﴾
ف ومن عد فينتقِم ٱلل مِن ۚه وٱلل عز
عما سل ۚ
ۡ ۡ ُ ۡ َ َِ َ ۡ َ َ ۡ َ ُ ْ
(املائدة ،)94 :وفي املرأة وزوجهاِ﴿ :إَون خِفتم شِقاق بين ِ ِهما فٱبعثوا
َ َ َ
َ َٗ ّ ۡ َۡ
ك ٗما ّم ِۡن أَ ۡهل َِها ٓ إن يُر َ
يدا ٓ إ ۡص َل ٰ ٗحا يُ َو ّفِق هَّ ُ
ٱلل
ح
و
ِۦ
ه
ل
ه
حكما مِن أ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
اَ
ِيما َخب ٗ
بَ ۡي َن ُه َما ٓۗ إ َّن هَّ َ
ٱلل ك َن َعل ً
ريا﴾ (النساء ،)35 :فنشدتكم باهلل،
ِ
ِ
هل تعلمون حكم الرجال في إصالح ذات بينهم وفي حقن دمائهم أفضل
أم حكمهم في أرنب وبضع امرأة فأيهما ترون أفضل ؟! ثم قال :وأما
يسب ولم يغنمْ .
قولكم :ولم ْ
فتسبون أمكم عائشة ر�ضي هللا عنها،
فوهللا إن قلتم :ليست بأم لقد خرجتم من اإلسالم ووهللا لئن قلتم:
ْ
لنس ّبينها ونستحل منها ما نستحل من غيرها ،لقد خرجتم من اإلسالم،
ب أَ ۡو ىَ ٰل بٱل ۡ ُم ۡؤ ِمن َ
ِني مِنۡ
فأنتم بين ضاللتين؛ ألن هللا عز وجل قال﴿ :ٱنلَّ ُّ
ِ
يِ
َ
ُ
َ ُ
أنف ِس ِه ۡمۖ َوأ ۡز َو ٰ ُج ُه ٓۥ أ َّم َه ٰ ُت ُه ۡمۗ﴾ (األحزاب ،)6 :ثم قال :وأما قولكم :محا
عن نفسه أمير املؤمنين فأنا آتيكم بمن ترضون .إن النبي صلى هللا عليه
وسلم يوم الحديبية صالح املشركين :أبا سفيان بن حرب وسهل بن
ً
عمرو فقال لعلي ر�ضي هللا عنه :اكتب لهم كتابا ،فكتب لهم علي :هذا
ما صالح عليه محمد رسول هللا ،فقال املشركون :وهللا ما نعلم أنك
رسول هللا ولو نعلم أنك رسول هللا ما قاتلناك ،فقال رسول هللا صلى
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هللا عليه وسلم :اللهم إنك تعلم أني رسول هللا ،امح يا علي ،اكتب :هذا
ً
ما صالح عليه محمد بن عبد هللا ،فوهللا لرسول هللا خيرا من علي وقد
محا نفسه»(.)1
خامسا :تعامل املفسرين مع اآليات الواردة في باب الوالء والبراء:
لقد تعامل املفسرون مع هذه اآليات املجملة في الوعيد طبقا
للمنهج الذي ذكرناه ،وخلص بعضهم إلى تفصيل هذه املسألة في ثالث
حاالت أو ثمان كما سيأتي.
قال اإلمام ابن عادل الحنبلي« :مواالة الكافر تنقسم ثالثة أقسام:
ّ
ويصوبه ويواليه ألصله ،فهذا كافر؛ ألنه
األول :أن ير�ضى بكفره
راض بالكفر ومصوب له.
الثاني :املعاشرة الجميلة بحسب الظاهر ،وذلك غير ممنوع منه.
الثالث :املواالة بمعنى الركون إليهم واملعونة والنصرة ،إما بسبب
القرابة ،وإما بسبب املحبة مع اعتقاد أن دينه باطل ،فهذا منهي
عنه ،وال يوجب الكفر؛ ألنه بهذا املعنى قد ّ
يجره إلى استحسان طريقه
والر�ضى بدينه وذلك يخرجه عن اإلسالم؛ ولذلك ّ
توعد هللا بهذه اآلية
ۡ ۡ َ َ ََ
َ هَّ
ٱللِ يِف يَ ۡ
فقالَ :و َمن َيف َعل ذٰل ِك فل ۡي َس مِن
ش ٍء (آل عمران.)28 :
فإن قيل :لم ال يجوز أن يكون املراد من اآلية النهي عن اتخاذ
ّ
الكافرين أولياء؟ بمعنى أن يتولوهم دون املؤمنين ،فأما إذا تولوهم،
اَ
ً
وتولوا املؤمنين معم ،فليس ذلك بمنهي عنه ،وأيضا فقوله﴿ :ل
َ َ
ْ ْ َ ْ اَ
َّ
ين أ ْو يِلَ َ
اء﴾ (آل عمران ،)28 :فيه زيادة مزية،
خ ِذ ال ُمؤم ُِنون الكف ِِر
َيت ِ
 - 1تلبيس إبليس ( )90وما بعده بتصرف.
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ً
ً
كأن الرجل قد يوالي غيره وال يتخذه مواليا له ،فالنهي عن اتخاذه مواليا
ال يوجب النهي عن أصل مواالته.
فالجواب :أن هذين االحتمالين وإن قاما في اآلية ،إال أن سائر اآليات
الدالة على أنه ال يجوز مواالتهم دلت على سقوط هذين االحتمالين(.)1
وللشيخ العالمة القاسمي كالم نفيس في هذا الباب حيث يقول:
«واعلم أن املواالة ،التي هي املباطنة واملشاورة وإفضاء األسرار للكفار
ال تجوز ،فإن قيل :قد جوز كثير من العلماء نكاح الكافرة ،وفي ذلك
من الخلطة واملباطنة باملرأة ما ليس بخاف ،فجواب ذلك :أن املراد
مواالتهم في أمر الدين ،وفيما فيه تعظيم لهم ....إن كانت املواالة بمعنى
املوادة ،وهي أن يوده ملعصيته كان ذلك كالرضا باملعصية .وإن كانت
املواالة كفرا كفر ،وإن كانت فسقا فسق ،وإن كانت ال توجب كفرا وال
فسقا لم يكفر ولم يفسق.
وأما إن كانت املواالة بمعنى املحالفة واملناصرة ،فإن كانت محالفة
على أمر مباح أو واجب ،كأن يدفع املؤمنون عن أهل الذمة من يتعرض
لهم ،ويخالفونهم على ذلك ،فهذا ال حرج فيه بل هو واجب .وإن كانت
على أمر محظور كأن يحالفوهم على أخذ أموال املسلمين والتحكم
عليهم ،فهذه معصية بال إشكال ،وكذلك إذا كانت بمعنى أنه يظهر ّ
سر
ّ
ويحب سالمة الكافرين ال لكفرهم بل ليدلهم عليه أو لقرابة
املسلمين،
أو نحو ذلك ،فهذا معصية بال إشكال ،لكن ال تبلغ حدها الكفر؛ ألنه
 - 1اللباب يف علوم الكتاب ( ،)143/ 5وانظر التحرير والتنوير ( )220 - 217/ 3وقد
قسمها إلى ثمانية أحوال وهي تفصيل لما أجمل يف كالم ابن عادل الحنبلي.
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ّ
لم يروا أن رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم حكم بكفر حاطب بن أبي
بلتعة» (.)1
اتفق علماء السنة على
أن ما دون الرضا بالكفر
وما أحسن قول اإلمام أبي حيان
ومماألتهم عليه من الوالية
رحمه هللا محررا لهذه املسألة
ال يوجب الخروج من الربقة
موجزا لها« :ومن توالهم في املعتقد
اإلسالمية
فهو منهم في الكفر .وقد استدل
بهذا ابن عباس وغيره على جواز
أكل ذبائح نصارى العرب ،وقال:
من دخل في دين قوم فهو منهم».2
وقال اإلمام ابن عاشور رحمه هللا مبينا سبب اإلجمال في هذه
َ َّ
اآليات« :وهذا اإلجمال في قوله﴿ :فإِن ُهۥ م ِۡن ُه ۡمۗ﴾ (املائدة )51 :مبالغة في
التحذير من مواالتهم في وقت نزول اآلية ،فاهلل لم يرض من املسلمين
يومئذ بأن يتولوا اليهود والنصارى ،ألن ذلك يلبسهم باملنافقين ،وقد
كان أمر املسلمين يومئذ ي حيرة إذ كان حولهم املنافقون وضعفاء
املسلمين واليهود واملشركون فكان من املتعين لحفظ الجامعة التجرد
عن كل ما تتطرق منه الريبة إليهم.
وقد اتفق علماء السنة على أن ما دون الرضا بالكفر ومماألتهم عليه
من الوالية ال يوجب الخروج من الربقة اإلسالمية ولكنه ضالل عظيم،
 - 1تفسير القاسمي (.)825 - 824/ 4
 - 2البحر المحيط .292/ 4
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وهو مراتب في القوة بحسب قوة املواالة وباختالف أحوال املسلمين».1
ً
سادسا :دوران مسألة التعامل مع الكافر على األحكام التكليفية
الخمسة وعالقته بالوالء والبراء:
عاش املسلمون منذ بداية الدعوة اإلسالمية في دولة اإلسالم األولى
باملدينة النبوية في مجتمع كان يعيش فيه املسلم مع الكافر ،واختلط
فيه املنافقون باملسلمين ،وكان منظم العالقة بين الجميع دستور
املدينة ،أو ما أطلق عليه صحيفة املدينة ،التي ضبطت تصرفات
الجميع ،وأعطت كل ذي حق حقه ،في إطار التعاون للصالح العام
والعدل بين الجميع ،وإذا تأملنا تعامل النبي ﷺ وأصحابه مع مواطنيهم
من غير املسلمين وجدناه يدور بين األحكام التكليفية الخمسة :الوجوب
والندب واإلباحة والتحريم والكراهة.
ومثال مسألة الوجوب :بر الوالدين املشركين حيث أوجب هللا
َ ٰ َ َ َ لَىَ ٰٓ َ ُ رۡ
ش َك يِب
برهما ولو َكانا كافرين ۡ كما اَقال تعالىِ﴿ :إَون جهداك ع أن ت ِ
َ
ٗ
ُّ ۡ
َ ُ
َ
ٱدلن َيا َم ۡع ُروفاۖ﴾
َما ل ۡي َس لك بِهِۦ عِل ٞم فل ت ِط ۡع ُه َماۖ َو َصاح ِۡب ُه َما يِف
(لقمان .)15 :وفي الصحيحين أن أسماء بنت أبي بكر ر�ضي هللا عنهما
استأذنت النبي في صلة أمها وكانت راغبة عن اإلسالم فأذن لها.
ومثال مسألة االستحباب :إذا كان التعامل من باب الصلة والبر
اَّ
ُ
واإلحسان ،وال سيما ملن يرجى إسالمه كما قال تعالى﴿ :ل َي ۡن َهىٰك ُم
َ ُ ۡ َ
ُ
هَّ ُ َ ذَّ َ َ ۡ ُ َ ٰ ُ ُ
َ خُ ۡ
وك ۡم ف ّ
ِين َول ۡم ي ِر ُجوكم ّمِن دِي ٰ ِركم أن
ٱدل
ٱلل ع ِن ٱلِين لم يقتِل
يِ
ِ
ۡ
َ رَ ُّ ُ ۡ َ ُ ۡ ُ ٓ ْ يَ
حُ
ۡ
َّ
هَّ
سط َ
له ۡم إن َ ُّ
ني﴾ (املمتحنة،)8 :
ٱلل يِب ٱل ُمق ِ ِ
تبوهم وتقسِطوا إ ِ ۡ ِ ۚ ِ
 - 1التحرير والتنوير (.)231/ 6
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وقد استأذنت صفية ر�ضي هللا عنها أن تو�صي ألخ لها يهودي ،فأذن لها
النبي صلى هللا عليه وسلم.
ّ
وكسا النبي صلى هللا عليه وسلم عمر حلة ،فأرسل بها إلى أخ له من
أهل مكة قبل أن يسلم ( ،)1والشواهد في هذا الباب كثيرة.
ومثال مسألة اإلباحة :التعامل مع الكافر في سائر املعامالت
املالية إال ما نص الفقهاء على تحريمه لشائبة تحريم خارجة عن
أصل التعامل باإلباحة ،ككون املعاملة ربوية ،أو فيما حرم هللا،
وأباح هللا للمسلم الزواج م ــن الكتابية بالشروط التي ذكرها الفقهاء
ً
يۡ َ ۡ َ ُ َّ َ ُ
ت َو َط َع ُ
ك ُم َّ
ٱلط ّي َبٰ ُۖ
ام ذَّٱلِينَ
استنادا لقول هللا تعـ ـ ـ ــالى﴿ :ٱلوم أحِل ل
ِ
ُ ُ ْ ۡ َ ٰ َ ّ ُ ُ َ َ َ ۡ ُ َّ ٞ
ك ۡم ح ّ ِٞل ل َّ ُه ۡمۖ َوٱل ۡ ُم ۡح َص َنٰ ُ
ت مِنَ
أوتوا ٱلكِتب حِل لكم وطعام
ُ
ۡ
ْ
َۡ ُ ۡ َٓ
ۡ ۡ َ
ِين أوتُوا ٱلك َِتٰ َ
ت َوٱل ۡ ُم ۡح َص َنٰ ُ
ت م َِن ذَّٱل َ
ب مِن قبل ِكم إِذا
ٱل ُمؤمِنٰ ِ
َ َ اَ
َ َ ۡ ُ ُ ُ َّ ُ ُ َ ُ َّ حُ ۡ
ٓ َ ۡ
َ َ رۡ َ ُ َ
َّ
َ
ُ
ٰ
انۗ﴾
حني ول مت ِ
ءاتيتموهن أجورهن م ِصن ِني غي مسفِ ِ
خذِي أخد ٖ
(املـائدة.)5 :
ومثال مسألة الكراهة :كأن يعمل املسلم تحت الكافر لحاجة ،وقد
عمل بعض الصحابة كعلي بن أبي طالب ر�ضي هللا عنه ليهودي في
املدينة.
ومثال مسألة التحريم :كأن يعمل املسلم تحت الكافر لغير حاجة؛
َ َ جَ ۡ
ي َع َل هَّ ُ
ٱلل
ملا في ذلك من اإلذالل للمسلم ،وقد قال تعالى﴿ :ولن
َ لَىَ
ۡ َ
ع ٱل ۡ ُم ۡؤ ِمن َ
ل ِلكٰفِ ِرين
ِني َسبِيل﴾ (النساء ،)141 :وقد تصل الحرمة
إلى ارتكاب الكبيرة بإعانتهم ونصرتهم على املسلمين كما سبق بيانه .ومن
 -1انظر صحيح البخاري كتاب الجمعة ،باب يلبس أحسن ما يجده ( )4/ 2برقم (.)886
مجلة السلم  -العدد الثاني
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هنا يتبين لنا أن األصل في التعامل مع الكافر مشروع تتناوله األحكام
التكليفية الخمسة ،ما لم يؤد ذلك إلى محظور شرعا ،وال تنافي بين
ما يعتقده املسلم من فساد لعقيدة من كفر باهلل ورسله ،وبغض لها
وبين التعامل معه بالحسنى والعدالة والتعاون في املشتركات عماد ذلك
اَّ َ ۡ َ ٰ ُ ُ هَّ ُ َ ذَّ َ َ ۡ ُ َ ٰ ُ ُ
وك ۡم ف ّ
ِين
ٱدل
قوله سبحانه﴿ :ل ينهىكم ٱلل ع ِن ٱلِين لم يقتِل
يِ
ِ
َ َ ۡ خُ ۡ ُ ُ ّ َ ُ ۡ َ َ رَ ُّ ُ ۡ َ ُ ۡ ُ ٓ ْ يَ
حُ
َّ
هَّ
ٱلل ي ُّ
له ۡم إن َ
ۡ
ِب
ولم ي ِرجوكم مِن دِي ٰ ِركم أن تبوهم وتقسِطوا إ ِ ِ ۚ ِ
َ
ۡ ۡ
سط َ
ني﴾ (املمتحنة .)8 :قال القرطبي رحمه هللا« :أ ْي ُت ْع ُط ُ
وه ْم
ٱل ُمق ِ ِ
ْ
َ
ق ْس ًطا م ْن َأ ْم َوال ُك ْم َع َلى َو ْجه ّ
الص َل ِةَ ،و َل ْي َ
س ُي ِر ُيد ِب ِه ِم َن ال َع ْد ِل ،ف ِإ َّن
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ
ْ
َ
َ
ال َع ْد َل َو ِاج ٌب ِف َيم ْن قات َل َو ِف َيم ْن ل ْم يقاتل ،قاله ابن العربي.1
ومن أحسن األقوال في تفسير هذه اآلية قول اإلمام الطبري رحمه
هللا ،ووافقه عليه القاسمي وابن عاشور« :وأولى األقوال في ذلك
بالصواب قول من قالُ :ع ِني بذلك:
ال ينهاكم هللا عن الذين لم يقاتلوكم
في الدين ،من جميع أصناف امللل
واألديان أن ُّ
ال يخرج المسلم من دائرة
تبروهم وتصلوهم،
وتقسطوا إليهم ،إن هللا ّ
اإليمان إال بارتكابه ما ينقض
عز ّ
وجل
ذَّ َ َ َ ُ ُ
دخوله فيها ،كما لو صدر منه
ّ
ِين ل ۡم يُقٰتِلوك ۡم يِف
عم بقوله﴿ :ٱل
حب للكافر ألجل دينه
َ ُ
ُ
َ خُ ۡ
ّ
ِين َول ۡم ي ِر ُجوكم ّمِن دِي ٰ ِرك ۡم﴾
أو نصرة له
ٱدل ِ
(املمتحنة )8 :جميع من كان ذلك
يخصص به ً
ْ
بعضا دون
صفته ،فلم
 - 1تفسير القرطبي.59/ 18 ،
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بعض ،وال معنى لقول من قال« :ذلك منسوخ؛ ألن ّبر املؤمن من أهل
الحرب ممن بينه وبينه قرابة نسب ،أو ممن ال قرابة بينه وبينه ،وال
محرم وال ّ
نسب غير ّ
منهي عنه إذا لم يكن في ذلك داللة له ،أو ألهل
ُ
الحرب على عورة ألهل اإلسالم ،أو تقوية لهم بكراع أو سالح ،قد بين
صحة ما قلنا في ذلك الخبر الذي ذكرناه عن ابن الزبير في قصة أسماء
وأمها» .1
ً
سابعا :دخول مسألة الوالء والبراء دائرة اإليمان:
وال تدخل مسألة الوالء والبراء في دائرة اإليمان إال من حيث املحبة
القلبية للمؤمنين ،والبغض ألعداء هللا من الكفرة واملنافقين ،كما قال
صلى هللا عليه وسلم« :وهل اإليمان إال الحب والبغض».
وال يخرج املسلم من دائرة اإليمان إال بارتكابه ما ينقض دخوله
فيها ،كما لو صدر منه حب للكافر ألجل دينه أو نصرة له ،فهذا مخرج
له من الدين.
وقد يحصل للمسلم حب للكافر ال لدينه بل إلحسانه عليه ،وقد
جبلت النفوس على حب من أحسن إليها(.)2
وهذا هو الذي وقع من النبي صلى هللا عليه وسلم لعمه أبي طالب
َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ٰ َّ هَّ
َّ َ اَ َ ۡ
ٱللَ
كن
وأقر القرآن ذلك بقوله﴿ :إِنك ل تهدِي من أحببت ول ِ
َ ٓ
َي ۡهدِي َمن يَشا ُء ۚ﴾ (القصص ،)56 :وقد يحصل لسبب فطري ال يملك
اإلنسان ر ّده ،كحب الزوج لزوجته حيث قال سبحانهَ :
﴿وم ِۡن َء َايٰتِهِۦٓ
 - 1تفسير الطربي.)323/ 23( ،
 - 2أخرجه الحاكم يف المستدرك ( ،)2/290وأبو نعيم يف الحلية (.)368/ 8
مجلة السلم  -العدد الثاني
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َۡ َ ََ َ ُ ّ ۡ َ ُ
ُ ۡ َ ۡ َ ٰ ٗ ّ َ ۡ ُ ُ ٓ ْ يَ ۡ َ َ َ َ َ َ ۡ َ ُ
أن خلق لكم مِن أنفسِكم أزوجا ل ِتسكنوا إِلها وجعل بينكم
َٰ َ َ ٰ ّ َ
َّ َّ ٗ َ َ مۡ َ ً َّ
َ َّ َ
ت ل ِق ۡو ٖم َي َتفك ُرون﴾ (الروم ،)21 :فهذا
م َودة ورحة ۚ إِن يِف ذل ِك ٓأَلي ٖ
الحب الجبلي يقع من املسلم لزوجته الكافرة الكتابية التي أحل هللا
يۡ َ ۡ َ ُ َّ َ ُ
ت َو َط َع ُ
ك ُم َّ َ
ام
للمسلم نكاحها في قوله تعالى﴿:ٱلوم أحِل ل
ٱلط ّيِبٰ ُ ۖ
ٞ
ۡ
َّ
ّ
ذَّ َ ُ ُ ْ ۡ َ ٰ َ ّ ُ ُ َ َ َ ۡ ُ َّ ٞ
ك ۡم حِل ل ُه ۡمۖ َوٱل ُم ۡح َص َنٰتُ
ٱلِين أوتوا ٱلكِتب حِل لكم وطعام
ُ
ۡ
ْ
َ
ُ
ۡ ۡ َ
ِين أوتُوا ٱلك َِتٰ َ
ت َوٱل ۡ ُم ۡح َص َنٰ ُ
ت م َِن ذَّٱل َ
ب مِن ق ۡبل ِك ۡم﴾
م َِن ٱل ُمؤمِنٰ ِ
(املائدة ،)5 :وقد يحصل كذلك للقرابة والعشيرة لكن ال لدينهم ،وقد
أثبت هذه املحبة املولى سبحانه في غزوة أحد بقوله:
َ ٰٓ َ ُ ۡ ُ ْ اَ ٓ ِ حُ ُّ َ ُ ۡ َ اَ حُ ُّ َ ُ
ۡ
﴿هأنتم أولء تِبونهم ول يِبونكم﴾ (آل عمران ،)119 :وال
تناقض بين أن يجتمع في قلب املؤمن حب من هذا النوع مع بغض
للشخص نفسه ألجل كفره وعقيدته الفاسدة ،بل إن هذا النوع من
ً
ً
الحب لو لم يكن موجودا عند النبي صلى هللا عليه وسلم ملا كان حريصا
على إسالم عمه أبي طالب وهو في اللحظات األخيرة من حياته يصارع
ً
فيها املوت ،فقد يكون هذا النوع من الحب دافعا للمسلم لدعوة من
يحب إلى اإلسالم ،وهذا واقع وملموس ال مجال إلنكاره.
ً
ثامنا :وقوع مسألة املناصرة واملظاهرة للكافر في دائرة األحكام
السلطانية:
يذكر الفقهاء غالبا مسألة الجاسوس املسلم في أبواب كتاب
الجهاد ،وكذلك رواة األحاديث ،وعنون البخاري رحمه هللا للمسألة في
﴿ي َأ ُّيهاَ
كتاب الجهاد والسير بقوله :باب الجاسوس وقول هللا تعالىٰٓ َ :
ذَّ َ َ َ ُ ْ اَ َ َّ ُ ْ َ ُ ّ َ َ ُ َّ ُ ۡ َ ۡ َ ٓ
َ
خذوا عدوِي وعدوكم أو يِلاء﴾ (املمتحنة)1 :
ٱلِين ءامنوا ل تت ِ
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وعرف التجسس :التبحث ،وذكر حديث حاطب بن أبي بلتعة ر�ضي هللا
عنه ،وكذلك تذكر هذه املسألة في كتب السياسة الشرعية واألحكام
السلطانية؛ الرتباط أحكام الجهاد باإلمام ،قال إمام الحرمين الجويني
رحمه هللا « :وأما الجهاد فموكول إلى اإلمام ،ثم يتعين عليه إدامة النظر
فيه على ما قدمنا ذكره ،فيصير أمر الجهاد في حقه بمثابة فرائض
األعيان ،والسبب فيه أنه تطوق أمور املسلمين ،وصار مع اتحاد
شخصه كأنه املسلمون بأجمعهم ،فمن حيث انتاط جر الجنود وعقد
األلوية والبنود باإلمام ،وهو نائب عن كافة أهل اإلسالم ،صار قيامه
بها على أق�صى اإلمكان به كصالته املفروضة التي يقيمها».1
وقال اإلمام تاج الدين السبكي رحمه هللا« :فمن وظائف السلطان
َ
هَّ
هَّ
تجنيد الجنود ،وإقامة ف ْرض الجهاد ِإلعالء كلمة الل تعالى ،فإن الل
ّ
ً لاً
ً
مستريحا ،بل
ئيسا آك شارًبا
يوله على املسلمين ليكون ر
تعالى لم ِ
لينصر الدين ُوي ِعل َي الكلمة» .2وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
َ َ
هللا«َ :وكذ ِل َك َسا ِئ ُر َما أ ْو َج َب ُه ِم ْن ال ِج َه ِاد َوال َع ْد ِل َوِإق َام ِة ال َح ِ ّج َوال ُج َم ِع
لإْ
لاَ َ لاَّ ْ
َ ُ ْ
َ لأْ َ ْ َ َ َ ْ لمْ َ ْ ُ
َ
ومَ ،وِإق َامة ال ُح ُد ِود ت ِت ُّم إ ِبال ُق َّو ِة َوا ِ َما َر ِة؛ َوِل َهذا
ل
وا عي ِاد ونص ِر ا ظ ِ
َ
لأْ
ً
ُ و َ َ َّ ُّ ْ َ َ ُّ هَّ
الل في ا ْرض» َو ُي َق ُ
«س ُّتو َن َس َنة ِم ْن َإم ٍام
ِ
الِ :
ر ِ ي«َ :أن السلطان ِظل ِ
ِ
َ
ْ
ُ
َ
ُ
ص َل ُح م ْن َل ْي َلة واحدة بلاَ ُسلطان»َ ،و َّ
َجائر أ ْ
الت ْج ِرَبة ت َب ِّي ُن ذ ِل َك.3
ٍ
ِ
ٍ
ِ
ٍِ
وال يجوز أن تستأثر جهة أو جماعة فضال عن أفراد من املسلمين
 - 1الغياثي ،ص .210
 - 2معيد النعم ومبيد النقم ،ص .21
 - 3السياسة الشرعية ،ص.129
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بأمر الجهاد ،فإن هذا سبب لوقوع الفتن والباليا والفساد في األرض،
وواقع املسلمين اليوم يشهد بذلك ،قال إمام الحرمين الجويني رحمه
هللا«َ :وإ َّن َما َل ْم ُي ْج َع ْل َحاد َّ
الناس َش ْه ُر ّ
السلاَ حَ ،و ُم َح َاو َل ُة المْ ِ َ
اس ِفي
ر
لآِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ لاَ َ ْ ْ لاَ
لإْ
َ
ْ َ
َ َ َ َّ
ُ
ْ
ُّ
َ َ
َ
اس،
وس ،وا ِ ب ِاء و ِ
النف ِ
ِرعاي ِة الص ِح والاِ س ِتص ِح لمِ ا ِف ِيه ِمن نفر ِة النف ِ
َ لإْ ْ َ َ َّ َ ُ َ ّ
الش َ
م
اس».1
وا ِ فض ِاء ِإلى التهار ِش و ِ ِ
ََ
وقال اإلمام القرافي رحمه هللا« :فما فعله  -عليه السالم  -بطريق
وإقامة
وتفريق أموال بيت املال على املصالح،
كقسمة الغنائم،
مامة
ِ
ِ
اإل ِ
ِ
ِ
َ
ُ
ُ
اإلقطاعات في القرى
الحدود،
وترتيب الجيوشِ ،
ِ
وقتال البغاة ،وتوزيع ِ
لاَّ
ُ
مام
واملعادن ،ونحو ذلك ،فال يجوز ٍ
اإلقدام عليه إ بإذن ِإ ِ
ألحد ِ
ََ
بطريق اإلمامة،
الوقت الحاضر؛ ألنه صلى هللا عليه وسلم ِإنما فعله
ِ
ُ َ لاَّ
ً
ً
﴿وٱتَّب ُعوهُ
مقررا لقوله تعالىَ :
يح ِإ بإذنه ،فكان ذلك شرعا
وما است ِب
ِ
َ
َ َ َّ ُ َ
لعل
ك ۡم ت ۡه َت ُدون﴾ (األعراف.2 )158 :
لاَ
َ
َ
ُ
َ
وقال في موضع آخر«َ :وك ُّل َما ت َ
ص َّرف فيه َ -عل ْيه َّ ُ َ ْ
ف
الس م ِ -بوص ِ
ِ
ِ ِ
لإْ َ َ لاَ َ ُ ُ َ َ
َ لاَّ ْ لإْ
َ
ْ
ا ِ مام ِة يج
وز لأِ َح ٍد أ ْن َي ْق َد َم َعل ْي ِه إ ِب ِإذ ِن ا ِ َم ِام اق ِت َد ًاء ِب ِه َعل ْي ِه
الت ْبليغ َي ْق َ
صف الإْ َم َامة ُدو َن َّ
السلاَ ُم؛ َ َّن َس َب َب َت َ
ص ُّرفه فيه ب َو ْ
َّ
�ضي
ت
لأِ
ِ ِ ِ
ِ
ِِ ِ ِ ِ
ِ ِ
َ
ذ ِل َك» .3والنصوص والشواهد على هذه املسألة كثيرة ومتوافرة ،مما
يدل على أن مسألتنا هذه تولي الكفار ومظاهرتهم على املسلمين ،والتي
خرجناها فقها على مسألة الجاسوس ،هي من مسائل اإلمامة التي
 - 1الغياثي ،ص .335
 - 2اإلحكام ،ص 108
 - 3الفروق.206/ 1 ،
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ال يجوز آلحاد املسلمين توليها أو
محاكمة من وقع فيها حفاظا على
الحقوق ودفعا للفتن والشرور عن
يه َ -ع َل ْي ِه
"و ُك ُّل َما تَ َص َّر َف ِف ِ
َ
املسلمين ،كما نص على ذلك إمام
ام ِة لَا
ام ِ -ب َو ْص ِف ا ْل ِإ َم َ
الس َل ُ
َّ
الحرمين رحمه هللا .قال اإلمام
يَ ُجوز ُ ِلأَ َح ٍد أ َ ْن ي ُ ْق ِد َم َع َل ْي ِه إلَّا
زروق املالكي رحمه هللاَّ :
اء ِب ِه َع َل ْي ِه
«الت َو ُّج ُه
ام ْ
ِب ِإ ْذ ِن ا ْل ِإ َم ِ
اق ِت َد ً
ْ َ َ ْ ْ َ َ َ لمْ ُ
ام"
الس َل ُ
َّ
اع ِة ا ْس ِل ِم َين
ِلل ِجه ِاد ِبغي ِر إذ ِن جم
َ ُ ْ َ ْ َ َّ ُ ُ َّ ُ ْ
َ
ْ
وسلط ِان ِهم ،ف ِإنه سلم ال ِفتن ِة،
َ َّ ْ َ
َ ََْ
َوقل َما اش َتغ َل ِب ِه أ َح ٌد فأن َج َح».1
تاسعا :تحقيق املناط في مسألة الوالء والبراء في عصرنا الحاضر
إننا عند تنزيل مسألة الوالء والبراء باملعنى الذي قررناه شرعا على
ً
ً
واقعنا املعاصر نجد أن واقعها اختلف كثيرا إن لم يكن تماما عما
كانت عليه في السلف األول وزمن الدولة اإلسالمية التي تحكم بشرع
ً
ً
هللا وينضوي تحت لوائها املسلمون ،فنحن نشهد اليوم واقعا مختلفا
عما سبق ،يتمثل كثير منه فيما يأتي:
ً
تفرق املسلمين إلى دول ودويالت أكثرها ال يحكم بشرع هللا كامال.
دخول كل دول العالم بما فيها الدول اإلسالمية في مواثيق وأعراف
دولية ملزمة اقتضتها مصلحة تلك الدول وسالمة شعوبها.
خروج كثير من املسلمين من بعض دولهم املسلمة إلى دول غير
مسلمة بسبب ما يعانونه من اضطهاد وتضيق ،ربما يصل إلى إزهاق
 - 1مواهب الجليل.350/ 3 ،
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األنفس في بعض األحوال.
ّ
ضعف تمسك املسلمين بدينهم ،وانحراف كثير من املفاهيم املسلمة
لدى الرعيل األول من املسلمين ،بل وربما ارتكاب بعض األمور املكفرة
بجهل دون قصد أو بقصد في بعض األحيان.
ثورة االتصاالت التي جعلت العالم كله يعيش كأنه قرية واحدة،
فقد ال يسمع املسلم ما يحصل لجاره من حدث في وقته ،ويسمع ما
يحصل ألحدهم في أق�صى الدنيا في ثوان معدودة فور وقوع الحدث.
إن هذه الظواهر وغيرها التي تمثل الواقع املعاصر لألمة املسلمة
تحتم على املفتي والفقيه أن ينظر ملسألة الوالء والبراء من زاوية أوسع
وأرحب ،ال سيما أن املسألة كما ذكرنا في أصلها هي من مسائل اإلمامة
املرتبطة باألحكام الشرعية التي تحقق املصلحة للمسلمين ما دامت
غير صادرة عن عقيدة فاسدة كفرية ينزه عنها املسلم املعاصر ،وملا
يحقق املصالح للمسلمين ويدرأ عنهم املفاسد ،ال سيما أن اإلذن اإللهي
َ
ۡ ۡ
اَّ َّ
خ ِذ ٱل ُمؤم ُِنون
قد جاء بخصوصه في هذه املسألة في قوله تعالى﴿ :ل َيت ِ
ۡ َ
ين أَ ۡو يِلَا ٓ َء مِن ُدون ٱل ۡ ُم ۡؤ ِمن َ
ِني ۖ َو َمن َي ۡف َع ۡل َذٰل َِك فَلَ ۡي َس مِنَ
كٰفِر َ
ٱل
ِ
ِ
َ
اَّ
ْ
ٓ
يَ
َُ ٗ
َ ُ
هَّ
ٱللِ يِف ۡ
ش ٍء إِل أن ت َّتقوا م ِۡن ُه ۡم تقىٰة ۗ﴾ (آل عمران ،)28 :وهو مثل
الرخصة في النطق بكلمة الكفر الوا د في قوله تعالىَّ :
﴿من رَ َ
ش َح
ر
َ
ۡ ُ ۡ َ ۡ ٗ َ َ َ ۡ ۡ َ َ  َ ّ ٞهَّ
ٱللِ َول ُه ۡم َع َذ ٌ
اب َع ِظ ٞ
بِٱلكف ِر صدرا فعلي ِهم غضب مِن
يم﴾
(النحل.)106 :
هذا من ناحية ،ومن ناحية أخرى أننا عند إعمال قواعد الشريعة
الضرورية والحاجية في تنزيل األحكام الشرعية كما هو مقرر عند
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الفقهاء ،يبرز لنا مدى التسامح واالعتدال في فهم هذه املسألة وفي
َ
«وظه َر
تنزيلها على واقع األمة املعاصر ،قال اإلمام القرافي رحمه هللا:
ُ َ ُ َّ
ُّ َ
القضاء َي ْع ُ
األدلةَّ ،
َ
تصرف
وأن
الحجاج ،والفتيا تعتمد
حينئذ َّأن
ٍ
تمد ِ
ِ
َ
َ
ا مامة الز َ
ائد على هذين َي ُ
الخالصة في ّ
حق
عتمد املصلحة الراجحة أو
لإِ ِ
ُ
ُ
َّ
َّ 1
ُ
األ َّمة ،وهي غير الحجة واألدلة» .
الخاتمة
من خالل هذه الورقات التي سلطت الضوء على فقه مسألة الوالء
والبراء وتعامل السلف معها ،يمكن أن نخرج بالنتائج التالية:
أن الوالء والبراء من املسائل الهامة في الشريعة اإلسالمية لتعلقها
بالعالقة بين املسلم وأخيه املسلم بالدرجة األولى ،وبين املسلم والكافر
بالدرجة الثانية ،فاملطلوب هو حصول املحبة القلبية والتناصر
َ
َ ۡ ۡ
﴿وٱل ُمؤم ُِنون
والتعاون بين املسلمين بعضهم البعض ،كما قال تعالى:
َُۡ ُ َ ۡ
َ ُۡ ۡ َ ُ َۡ ُ ُ ۡ َۡ َٓ
َََۡ ۡ َ
َ
ۡ
ۡ
َ
َ
ُ
ُ
وف وينهون ع ِن
ض يأمرون بِٱلمعر ِ
وٱلمؤمِنٰت بعضهم أو يِلاء بع ٖ ۚ
ۡ ُ َ َ ُ ُ َ َّ َ ٰ َ َ ُ ۡ ُ َ َّ َ ٰ َ َ ُ ُ َ
ون هَّ َ
ٱلل َو َر ُس هَ ُ
ول ۚ ٓۥ
ٱلمنك ِرويقِيمون ٱلصلوة ويؤتون ٱلزكوة وي ِطيع
ُ ْ َ ٰٓ َ َ رَ ۡ مَ ُ ُ ُ هَّ ُ َّ هَّ
َ
َ
َ
ٞ
ٌ
أولئِك سيحهم ٱللۗ إِن ٱلل ع ِزيز حكِيم﴾ (التوبة.)71 :
َ َ ۡ َ ۡ َ ُ ٓ ْ َ َّ ُ َ َحُ
وفي املقابل جعل هللا املنافقين كذلك ﴿ألم يعلموا أنهۥ من يادِدِ
َ َ ٰ َ خۡ ۡ ُ ۡ
هَّ َ َ َ ُ هَ ُ َ َ َّ هَ ُ َ َ َ َ َّ َ َ
َ
ٗ
ُ
ٰ
ٱلل ورسولۥ فأن لۥ نار جهنم خ دِلا فِيها ۚ ذل ِك ٱلِزي ٱلع ِظيم﴾
(التوبة.)63:
َ ذَّ َ َ َ ُ ْ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ۡ َ ُٓ
وكذلك الكفار بشتى أصنافهم﴿ :وٱلِين كفروا بعضهم أو يِلاء
 -1اإلحكام ،ص.56
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اَّ َ ۡ َ ُ ُ َ ُ ۡ َ  ٞأۡ َ
ََ َ َ ٞ
َۡ
ٞ
ض إِل تفعلوه تكن ف ِتنة يِف ٱل ِ
ۡرض وفساد كبِري﴾(األنفال.)73 :
بع ٍ ۚ
هذه العالقة بين املؤمنين بعضهم البعض سببها اإليمان ،وبين
الكفار بعضهم ببعض سببها الكفر الذي هم عليه ،ولهذا ال يمكن أن
ً
تنتقل هذه العالقة القلبية من املؤمن إلى الكافر قلبيا ما لم يكن سببها
ً
كفريا ،وقد بينت النصوص الشرعية واالستشهادات الفقهية عليها
ً
املسألة تمام الوضوح ،حيث إن األصل في التعامل مع الكافر عمليا ال
يتنافى مع ثبات قلب املؤمن على إيمانه ،وال ينتقض هذا اإليمان إال إن
ّ
املكفر.
كانت هذه العالقة العملية بنيت على املعتقد القلبي
ِ
أن التعامل مع الكفار يدخل ضمن األحكام الشرعية الفقهية
ً
ً
ً
ً
التكليفية ،فقد يكون واجبا ومستحبا ومباحا ومحرما ما دام قلب
املؤمن مطمئنا باإليمان ،وعليه فهناك مساحة كبيرة للمسلمين
في التعامل مع الكفار غير املحاربين ،وهنا تظهر سماحة الشريعة
واعتدالها في هذا الباب الذي كثر فيه الغلط والجدل ،ال سيما في
عصرنا هذا الذي توسعت فيه العالقات مع املخالفين للمسلمين في
عقيدتهم ،واحتياج املسلمين للتعامل معهم في شتى املجاالت ،وال
ً
يمكن أن يكون املسلمون منفصلين عن العالم املتحضر ماديا إذا لم
يتعاملوا مع املخالفين معهم إال ضمن هذا املفهوم املتسامح واملعتدل
والصحيح ملفهوم الوالء والبراء.
أصل مسألة مظاهرة املشركين على املسلمين مذكورة في أحكام
الجاسوس ،وقد أجمع الفقهاء على أن عمل الجاسوس املسلم كبيرة
من كبائر الذنوب ال يكفر به صاحبه ما لم يكن ذلك صادرا عن عقيدة
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كفرية فتكون سببا لكفره ،ال بسبب التجسس فقط.
مسألة الجاسوس وما يتعلق بها هي من أبواب كتاب الجهاد املرتبط
شرعا باإلمام ،فهي مسألة سلطانية ال يجوز ألحد من املسلمين توليها،
ويعتبر ذلك افتئاتا على اإلمام ،كما ينبغي للسلطان املسلم أن ينظر
في األحكام الشرعية املحققة ملصالح املسلمين وفق فقه الضروري
والحاجي.

وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،
والحمد هلل رب العاملين.
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الناشر :دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد
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فؤاد عبد الباقي) ،الطبعة :األولى1422 ،هـ.
 حلية األولياء وطبقات األصفياء ،املؤلف :أبو نعيم أحمد بنعبد هللا بن أحمد بن إسحاق بن مو�سى بن مهران األصبهاني (املتوفى:
430هـ) ،الناشر :السعادة  -بجوار محافظة مصر1394 ،هـ 1974 -م،
ثم صورتها عدة دور منها - 1 ،دار الكتاب العربي – بيروت - 2 ،دار
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت -3 ،دار الكتب العلمية-
بيروت (طبعة 1409هـ بدون تحقيق).
 الذخيرة ،لإلمام شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي .ت /محمدأبو خبزة – دار الغرب اإلسالمي.
 زاد املعاد في هدي خيرالعباد ،البن قيم الجوزية – ت شعيب وعبدالقادر أرناؤوط – مؤسسة الرسالة.
 الزواجر عن اقتراف الكبائر ،لإلمام أحمد بن محمد بن حجرالهيتمي املكي – عالم الكتب.
 السنة لعبد هللا بن اإلمام أحمد ت .د  /محمد سعيد القحطاني –دار عالم الكتب.
 شرح النووي على مسلم ،محي الدين النووي – ط املطبعة املصرية. شرح السيرالكبير ،لإلمام محمد السرخ�سي الحنفي. صناعة الفتوى وفقه األقليات ،الشيخ عبد هللا بن الشيخ املحفوظبن بيه – دار املنهاج.
 فتح الباري شرح صحيح البخاري – لإلمام أحمد بن علي بن حجرالعسقالني – ط السلفية.
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 الفروع لإلمام شمس الدين أبي عبد هللا محمد بن مفلح – عالمالكتب.
 كشف الخفاء ومزيل اإللباس ،املؤلف :إسماعيل بن محمد بن عبدالهادي الجراحي العجلوني الدمشقي ،أبو الفداء (املتوفى1162 :هـ)،
الناشر :املكتبة العصرية ،تحقيق :عبد الحميد بن أحمد بن يوسف
بن هنداوي ،الطبعة :األولى1420 ،هـ 2000 -م.
 اللباب في علوم الكتاب ،لإلمام املفسر أبي حفص عمر بن علي بنعادل الحنبلي .ت مجموعة من الباحثين دار الكتب العلمية – بيروت.
 معجم مقاييس اللغة ،ألبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا .ت/عبد السالم هارون – شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي –
مصر.
 املعجم الوسيط ،مجمع اللغة العربية – مصر – مكتبة الشروقالدولية.
 مفردات ألفاظ القرآن ،للراغب األصفهاني – ت  /صفوان داودي– دار العلم.
 مجموع الفتاوى ،لإلمام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية – جمع عبدالرحمن بن قاسم وابنه محمد – ط .اململكة العربية السعودية.
 املستدرك على الصحيحين ،املؤلف :أبو عبد هللا الحاكم محمد بنُ
عبد هللا بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي الطهماني
النيسابوري املعروف بابن البيع (املتوفى405 :هـ) ،تحقيق :مصطفى
عبد القادر عطا ،الناشر :دار الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة:
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األولى.1990 – 1411 ،
 املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللاصلى هللا عليه وسلم ،املؤلف :مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري
النيسابوري (املتوفى261 :هـ) ،املحقق :محمد فؤاد عبد الباقي ،الناشر:
دار إحياء التراث العربي – بيروت.
 املواالة واملعاداة في الشريعة اإلسالمية ،محماس الجلعود – ط11407هـ.
 الوالء والبراء في اإلسالم ،د/محمد سعيد القحطاني – دار طيبة –الرياض.

مجلة السلم  -العدد الثاني

217

بحوث
ودراسات

العالمة بن بيه وبراديغم السلم
د .يوسف حميتو*1

مقدمة:
منذ تأسيسه سعى منتدى تعزيز السلم إلى خلق تيار عالمي للسالم،
وإلى إقامة تحالف حضاري ضد التطرف واإلرهاب بين املؤمنين بالسالم.
وقد بدا تأثيره واضحا على كثير من امللتقيات الفكرية التي انعقدت بعد
ملتقاه األول في مارس  2014بأبوظبي ،فقد استلهم كثير منها فكرته،
واستثمر عددا من مفاهيم السلم التي أثث بها املنتدى فضاء النقاش
الفكري والسيا�سي والديني ،وقد تداعى إلى ملتقياته الثالث (-2014
 )2016ومؤتمر إعالن مراكش التاريخي لحقوق األقليات الدينية
( )2016عدد كبير من العلماء واملفكرين واملثقفين والسياسيين على
اختالف مشاربهم وتوجهاتهم وتكوينهم ،ملا وجدوه من خطاب فريد ال
يتنكر للتراث والتاريخ ،وال ينكر الواقع بمكوناته ومتغيراته وإكراهاته.
وفي هذه الورقات نحاول أن نرصد بعض مالمح منهج وفكر منتدى
تعزيز السلم بالتركيز على «براديغم السلم» ،من خالل محطات أنشطته
وفعالياته ،لنبين بحسب املمكن املقومات الفكرية التي جعلت منتدى
تعزيز السلم يحدث شرخا في ثقافة الصدام والصراع ،ويخلخل بعض
 - * 1عضو اللجنة العلمية لمنتدى تعزيز السلم.
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قناعات املنتمين إلى الثقافة املتطرفة املأزومة ،أو على األقل يجعلهم
يطرحون تساؤالت حول أنفسهم واختياراتهم ومنهجهم ومآالتهم.
إننا في هذا املقال لسنا بصدد التعريف بالعالمة بن بيه أو بمنتدى
تعزيز السلم ،بل نحن في سياق الحديث على ما أسميه براديغم
«السلم» ،ودافعنا إلى الحديث عنه هو الحاجة املعاصرة إلى التعرف
َ
على املفاهيم الكلية التي تتسق مع «رؤية العالم» في هذه املرحلة
الحرجة من مراحل االجتماع اإلنساني ،والبعد الكوني الذي أصبح
يفرض نفسه على العالم بسبب العوملة التي «أصبحت سيدة العالم،
ولم تعد حالة عابرة يحضر فيها اآلخر حضورا اختياريا في ظاهره،
لكنه في عمقه إجباري كما يقول معالي العالمة عبد هللا بن بيه رئيس
املنتدى ،وشخصية موضوعنا.
وسنتناول هذا املوضوع من خالل العناصر اآلتية:
 -1براديغم السلم :السياق.
 -2السلم :واجب الوقت بين «ماذا» و»ملاذا» و»كيف»:
 -3عناصرومقومات «براديغم السلم» عند العالمة بن بيه:
 مواجهة املفاصلة الدينية في املجتمعات املسلمة التعددية تحالف القيم -1براديغم السلم :السياق
البراديغم هو النموذج الفكري الذي يقدمه نمط فكري من خالل
تمثله ورؤيته للعالم .واستعمالنا لـ»براديغم السلم» على اعتبار
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أنه يلخص فكر منتدى تعزيز السلم ومرجعيته العلمية والفكرية
والواقعية ،وليس هو متمسك دعوانا هذه؛ ألن دعوانا ليست إثبات
اختصاص الشيخ بهذا املفهوم ،بل دعوانا مبناها على مقولة توماس
كون« :إن للبحث العلمي مقصدين رئيسيين :أن نأتي ببراديغم جديد،
أو أن نبحث في إطار براديغم قديم» ،وهو ما نرى أن العالمة بن بيه
يجمله في مشروعه اإلصالحي ،فقد أسس براديغم «السلم» انسجاما
مع منهجه الفكري على مدى ثالثين سنة ،والذي نضج مع مرحلة تعميق
االجتهاد بتحقيق املناط التي انطلقت سنة  2011في ورشة الرباط ولندن
وتونس ،ثم ورشة لندن في  ،2012ومؤتمر االجتهاد بتحقيق املناط في
الكويت ،واكتمل نضجها مع تطور االحتجاجات في البالد العربية منذ
 ،2013وبروز داعش ومن لف لفها على سطح األحداث ،حيث أظهرت
هذه األحداث أن العالم اإلسالمي يعيش أزمة ذات ثالثة أقطاب،
األول منهما يتمثل في أزمة ضمور
التأصيل ،والثاني يتجلى في أزمة
ضمور التنزيل ،والثالث يتمظهر في
"إن للبحث العلمي مقصدين
أزمة ضمور القيم األربعة للشريعة
رئيسيين :أن نأتي ببراديغم
(الحكمة ،والرحمة ،والعدل،
جديد ،أو أن نبحث في إطار
واملصلحة) ،فكان هذا الوعي باعثا
براديغم قديم"
على البحث بعمق في قضية السلم،
واستجابة للحاجة امللحة للتعامل
مع التراكم التاريخي الذي استولى
مجلة السلم  -العدد الثاني
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على الزمان واملكان واإلنسان -كما يقول العالمة بن بيه في كتابه :تنبيه
املراجع على تأصيل فقه الواقع ،-وهي تراكمات تستدعي اليوم تحوالت
تاريخية كبرى تتناسب مع تحديات الزمان الذي هو في فكر الشيخ
شريك في الحكم الشرعي ومؤثر فيه.
إن العالمة بن بيه يطرح براديغم «السلم» مقابل براديغمات
تتمسك بها عقليات أخرى ،وطرحه ينطلق من خالل رواية ورؤية،
تتعلق الرواية باإلسالم نفسه في مقابل عشرات الروايات املوجودة في
الساحة عن اإلسالم ،وهي رواية ال تتنكر لتاريخنا أو تشتمه أو تطعن
ّ
التخيل ،وإنما تريد التأكيد
في رمزيته في وعي األمة املهزوز ،أو تمنع حق
على أن الفهم السطحي املثالي الزائف للتاريخ حيث املسلم املنتصر
دائما بالحرب ،وحيث ال اعتبار للمصالح واملفاسد وميزانها املركب،
وحيث ال اعتبار لآلخر املخالف ديانة في املجتمع اإلسالمي ،وحيث
الحلم بالدولة اإلمبراطورية ،وحيث ال شرعية للدولة الوطنية ،وتريد
إثبات أن هذا التصور خلل عميق في منهج الخطاب اإلسالمي املعاصر.
فال بد من تصحيح التصور عن أسباب نهضة األمم ،وأن لها سننا
كونية مبناها على قيم الحكمة والرحمة واملصلحة ال العبث والظلم
واملفسدة.
أما الرؤية ،فمبناها على تحقيق املناط بفقه الواقع والتوقع الذي
يرى الشيخ أنه عبارة عن تجديد أو تحديث للنظر الفقهي ،وتحيين لعدد
من املفاهيم ،ومراجعة لها على مر التاريخ لتالئم الزمان في ظل وضع
صارت فيه السيادة لالعتماد املتبادل بين الدول ،وصارت فيه املواثيق
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ُ
القيام بحركة صناعة للمفاهيم
الدولية شبه حاكمة ،وهو ما يلزم منه
تقوم على دمج الواقع في معالجة القضايا كما يصنع الفالسفة.
إن براديغم «السلم» جوهره أن صناعة املفهوم هي طريق حل
املشاكل التي تمور بها الساحة اليوم ،باعتبار أن أي مشكلة تحتاج
مفهوما يلتصق بها ال يمكن حلها بعيدا عنه ،وهو ما يتطلب أحيانا
تصحيح املفهوم ،أو إعادة صياغته صياغة جديدة تراعي املتغيرات
الطارئة التي تؤثر فيه ،ومن هنا فإن العقل املسلم املعاصر يجد نفسه
أمام تحد تقت�ضي اإلجابة عليه مراجعة املدلوالت واملقاصد والعلل
املولد لألحكام والواقع والبيئة التي هي مجال التنزيل» ،خاصة إذا علمنا
أن بعض املفاهيم قد تكون هي نفسها املشكلة بسبب تخلف بعض
جزئياتها التي قام بناؤها عليها ،أو بسبب انضمام جزئيات أخرى مؤثرة
عدم مراعاتها في تنزيل املفهوم يؤول إلى نتائج معاكسة للمقاصد التي
من أجلها كان وتأسس.
من هنا نقول :إن براديغم «السلم» بالنسبة للشيخ بن بيه «واجب
وقت» قديم بالجنس جديد بالنوع ،يجد اليوم نفسه أمام براديغمات
كثيرة في الساحة من قبيل الحرية والعدل وفقهاء السلطان ،وغيرها
من البراديغمات التي صارت من مألوف الناس ،وصار قبول ما يخالفها
ُ
أو على األقل يؤخرها في سلم األولويات أمرا شاقا قبوله خاصة لدى
تلك الفئات التي تحتكر اسم وصفة األمة ،أو تلك التي تختطف
الدين وتتوكأ على استشهادات مجتزأة خارج السياق الزماني واملكاني
واإلنساني ،وتعادي على أساسها مجتمعاتها والعالم أجمع.
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 -2السلم :واجب الوقت بين «ماذا» و«ملاذا» و«كيف»:
نستقي مفهوم «واجب الوقت» في حديثنا عن براديغم السلم عند
العالمة بن بيه من حقل التربية والسلوك ،وهو يعني عند أهل هذا
َ
الواجب الذي ينبغي القيام به في الظرف والزمن الذي يعيشه
العلم
الفرد والجماعة على حد سواء ،ومن خصائص هذا الواجب أنه ال
يقبل التسويف وال التأجيل وال االستبدال ،وهذا الواجب حاضر في
عقل العالمة بن بيه بقوة ،وعبر عنه بعبارات مختلفة توحي باملساحة
التي يحتلها هذا الواجب في اهتمامه ،فنجده في كتابه «تنبيه املراجع
على تأصيل فقه الواقع»  -وهو خالصة مشروعه الفكري والشرعي
واإلصالحي  -يعبر بعبارات تشعر بالقلق تجاه وضع متأزم خاصيته
«حالة من الفو�ضى الفكرية تطورت إلى نزاعات وخصومات كالمية
سرعان ما استحالت إلى حروب
حقيقية بالذخيرة الحية فسفكت
الدماء املعصومة ،واستبيحت
من طبيعة المشاريع
الحرمات املصونة في مشهد غابت
اإلصالحية ارتباطها بواجب
فيه الحكمة ،وانتزعت  -من
وقت فرضته طبيعة العصر،
قلوب األطراف املنخرطة فيه -
وما غلب عليه من سمات
الرحمة.)1(»...
وبنفس درجة القلق يتحدث
عن هذا الوضع في كلمته التأطيرية
 - 1تنبيه المراجع على تأصيل فقه الواقع ،ص .17
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للملتقى األول ملنتدى تعزيز السلم ،حيث يقول موجها حديثه ألكثر من
 350شخصية من القيادات الدينية والسياسية والفكرية« :إنه مؤتمر
غير مسبوق في موضوعه وأوضاعه ،أما موضوعه فهو «السلم» ،وأما
«األوضاع» التي دعت إليه :فإنها األوضاع الكارثية لهذه األمة التي
ً
ً
أصبحت لعبة املوت أمرا معتادا فيها والخراب والدمار ال تحتاج إلى
تعليق .لقد أصبح من املذهل واملحزن أنه ما من أمة اليوم يستشري
فيها الصراع وإراقة الدماء أكثر من هذه األمة ،تحت عناوين وذرائع
وشعارات ال يقرها شرع وال يقبلها عقل.1
إن هذا الواجب ال يقصره الشيخ على نفسه باعتبار الدعوة إلى
السلم ال تقتصر على عالم دون عالم ،بل واجب كل عالم هو “شن
ً
حرب على الحرب ،لتكون النتيجة سلما على سلم ،إنه واجب شرعي،
وإنه خدمة لديننا ،إنه من أعظم الخدمات وأفضل القربات؛ إذا
خلصت النيات”.2
إن من طبيعة املشاريع اإلصالحية ارتباطها بواجب وقت فرضته
طبيعة العصر ،وما غلب عليه من سمات ،حيث شخصت حاجة
زمنها ،وعملت على وضع األسس والقواعد للتعامل مع الواقع بطبيعته
وتركيبته ومتغيراته وإكراهاته ،والجواب على أسئلته.
والواقع الذي يتعامل معه العالمة بن بيه يفرض ثالثة أسئلة هي
أساس الخالف بينه وبين من ينتقد مواقفه واختياراته وقناعاته،
 - 1الكلمة التأطيرية للملتقى األول لمنتدى تعزيز السلم ،أبوظبي 9 ،مارس .2014
 - 2المصدر السابق ،ص .28
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هذان األسئلة هي سؤال “ماذا”؟ وسؤال “ملاذا”؟ وسؤال “كيف”؟
إن سؤال “ماذا” لن يتطلب الجواب عليه عناء كما يقول الشيخ بن
بيه ،فالواقع يقدم الجواب الفظ املر .إنه واقع الخصومة واالحتراب
ً
الذي أشرنا إليه آنفا ،وكل يوم نستمع إلى الشروح املختلفة والخطب
امللتهبة ،لم نقتنع بأي تبرير لعملية اإلفناء املتبادل بأدوات املوت التي
اخترعها اإلنسان”.1
بعد تحييد سؤال “ماذا” ،بقي سؤال “ملاذا” وسؤال “كيف” ،وال
نبالغ إذا قررنا أن هذين السؤاالن هما أساس الخالف بين الشيخ
ومنتقديه ،ألنه اختار العناية بسؤال “كيف” بدل “ملاذا” ،وال يغيب
عن الشيخ حضور هذا التقابل في الواقع ،ولذلك يفسر أسباب حيدته
ً
عن سؤال “ملاذا” فيقول “ :فلنتجاوز سؤال ملاذا أيضا ،ألنه سؤال
السببية الباحث عن العلة ،والسبب يجب أن تترتب عليه املسببات
والتي ترتبت عليه في الواقع لكنها مسببات ال شرعية وال عقلية فنحن
ال نريد أن نبحث عن أسباب تنتهي إلى نتائج ال شرعية وال عقلية  ...بل
َ ُ
ُ
ُ ۡ ُ ۡ َ ىَّ ٰ َ ٰ َ ُ ۡ ُ
ۡ
ۡ
َ
نكتفي بقوله تعالى﴿ :قلتم أن هذاۖ قل هو مِن عِن ِد أنفسِكمۗ ﴾ (آل
عمران .2”)165 :وهذا ما يتأكد بقوله “ :الذي يحاول إطفاء الحريق،
واإلنقاذي الذي يحاول إنقاذ الغريق ال يسأل َ
لم ؟ بل يسأل عن كيف؟
وهذا ال يعني إال أن اإلنقاذ واإلطفاء أهم اآلن”.3
 -1المصدر السابق ،ص .33
 - 2المصدر السابق.
 - 3المصدر السابق ،ص .36
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ويزيد الشيخ بيان أسباب تنكبه عن سؤال “ملاذا” بقوله“ :فإذا
كان سؤال “ملاذا” يتعلق بالسبب الذي يحمل قيمة الدعوى التي قد
تكون الجور والظلم ،والكفر مقابل اإليمان ،والديمقراطية والحرية
ً
والحداثة ،فإننا الختصار املسافة نقول :إذا كانت املطالبة بالحق حقا
فإن البحث عن السلم أحق ،وهو بحث قد ال يلغي أصل الدعوى،
ولكنه سيغير وسائلها ،فما كل عدل أو حق أو إيمان أو طغيان يبرر
وسائل أسوأ ونتائج أردأ .تلك هي دعوتنا ودعوانا ،وهي :أن ليس كل
الوسائل مقبولة ومبررة لصاحب حق يدعيه أو صاحب دعوى يحاول
1
إثباتها،
ما مر يبين أن “براديغم السلم” الذي يشغل عقلية العالمة بن
بيه جوهره هو “كيف نطفئ هذه الحرائق التي تلتهم األمة وتفني
زهرة شبابها؟” ،2هو البحث عن”مسوغات السلم والعافية بدال من
مبررات الفتن والحروب الجاهلية التي يحشها اإلعالم املجنون”.3
والتفتيش عن املسوغات الظاهرة لهذه الحيدة يقودنا إلى أن
الواقع الذي ينتجه سؤال “ملاذا” لن يكون واقع إصالح حقيقي ،وإنما
سيقود إلى أحكام مسبقة جديدة شأنها شأن األحكام القديمة كما
يقول كانط ،4وسيخلق كما هائال من األسئلة أكثر مما يمكن أن يقدمه
 - 1المصدر السابق.
 - 2المصدر السابق ،ص 26
 - 3المصدر السابق ،ص .27
 - 4ما األنوار؟ ،ص  ،87تعريب وتعليق :محمود بن جماعة ،دار محمد علي للنشر،
ط  ،2005/ 1تونس.
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من أجوبة 1قد ال يكون لها تأثير في عملية التغيير املنشود.
لذلك يرى العالمة بن بيه أن البحث عن السلم حق ،بل هو أحق
في كثير من األحوال من الحقوق الحقيقية أو املزعومة؛ ألنه حق الكافة
في الحياة والراحة في الحركة والسكون والسعي في مناكب األرض ،فال
يحق ألي طرف أن يحرمهم ،أو يتسبب في حرمانهم من هذا الحق.
قد تبدو الفكرة مخالفة ملقتضيات براديغمات أخرى كالعدل
مثال -الذي تمسك به البعض في ظل الواقع الذي أفرزته االحتجاجاتفي بعض البالد العربية ،إلى حد يمكن أن يدعي البعض أن الشيخ
سلم سيعيد األوضاع إلى ما
يسقط مقصد بل قيمة العدل لصالح ٍ
كانت عليه ،أو سيكرس املزيد من االستبداد حسب البعض ،لكن هذا
التعارض بين السلم والعدل عند العالمة بن بيه منفي أصال بقاعدة
أن النقيضين ال يجتمعان وال يرتفعان ،وال يرى أبدا أي تناقض في
املطالبة بالسلم سعيا إلى العدل؛ ألن استمرار االحتراب ال يحقق سلما
وال يحقق عدال ،فالسلم طريق إلى العدل وإن كان هذا ال يروق لكثير
من املتحمسين والعاطفيين ،فاألمر عنده مسألة موازنات تنتج الرغبة
في جعل السلم بساطا للعدل ،وجعل العدل وسيلة للسلم ،وهما
قيمتان أو مقصدان ينزاح أحدهما عن موقعه لآلخر تبعا ملا يقتضيه
الواقع ،ولذلك قال في خطابه في األمم املتحدة“ :2علينا أن نتعاون؛ ألن
السفينة تغرق ،والبيت يحترق ،نحن اليوم نحاول أن ننقذ السفينة،
 - 1تنبيه المراجع ،ص .13
 29 - 2سبتمرب  ،2015بالجمعية العامة لألمم المتحدة.
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ونحن نحاول أن نطفئ الحريق
الذي اشتعل في البيت ،فنحن
إطفائيون إنقاذيون ،ليست لدينا
استمرار االحتراب
سفينة نوح ،فعلينا جميعا أن
ال يحقق سلما وال يحقق
نتضامن وأن تتكامل أدوارنا طبقا
عدال ،فالسلم طريق إلى
ملستوياتنا ووظائفنا .رجال الدين
العدل
وظيفتهم إطفاء الحريق في القلوب
والنفوس ،اإلطفائي ال يسأل عن
ِ“ل َم” ،وإنما يسأل عن كيف ،لذا
أعلنا في منتدى تعزيز السلم عن تقديم “كيف” على “ملاذا” ،ومعنى
ذلك أن قضية السلم لها األولوية على قضية الحقوق .وهنا أختلف
مع كانط الذي يرى األسبقية للعدالة ،وأؤيد توماس هوبزالذي يرى
تقديم السلم ،وهذا ليس تقليال من أهمية العدالة ،لكن ألن السلم
يفتح فرصة لنيل الحقوق أكثرمن تلك التي تمنحها الحرب”.
إن املشكلة التي تطرح نفسها في هذا السياق هو أن العدل فكرة
غير منظورة – بحسب تعبير هيجل 1-ومع أنه من املفروض أن وسائل
تحقيقه ينبغي أن تكون ظاهرة ،إال أن ما يمور به الواقع يثبت أن
وسائل تحقيقه بعيدة عن الظهور والسالمة ،ويزيد من تعقيد الوضع
أن العدل من املفاهيم السيالة التي تندرج تحت الكلي املشكك الذي ال
 -1العقل يف التاريخ ،ص  ،89ترجمة وتقديم وتعليق :د .إمام عبد الفتاح إمام ،دار
التنوير ،بيروت ،ط3/
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يستوي في أحواله ومحاله  1كما هو في اصطالح املناطقة.
إن ما عرفته بعض البلدان العربية من تقويض ألسس الدولة
وملؤسساتها اقت�ضى أن تميل كفة امليزان إلقرار السلم ،وذلك باعتبار
أن حفظ النفوس والدماء آكد؛ ألن القضية ليست في نظام مستبد
في هذا البلد أو غيره ،وإنما القضية قضية الدولة ،وبحفظ النفوس
ُ
تحفظ الدولة ،وبالدولة يتحقق العدل كقيمة ومقصد ،وليس فقط
كإجراء سيا�سي ،وبهذا يتحقق معنى قول العالمة بن بيه ”:السلم
ُيوجد بيئة الحب والسعادة واالنتماء إلى األمة والوطن واالنخراط
في مصالحه ،وهو قبل كل �شيء مصالحة مع الذات قبل أن يكون
مصالحة مع الغير ،إنه قيم ونعم ال يدركها إال من ذاق طعم الحرب”.2
إن جميع ردود الفعل على مقولة “السلم واجب الوقت” اتسمت
بالعاطفية ،ولم تنبن على تأصيل علمي سليم ،إنما كان الباعث عليها
انفعاالت ال ترقى إلى مستوى التفاعل مع النظرية والرد عليها ونقضها
بالبرهان ،وهذا في تصوري راجع إلى سطحية الفهم وتسطيح املفاهيم،
وتعقيد تركيبة الحلول عند هؤالء أحيانا ،وأحيانا أخرى تفكك الرؤية
وعدم انتظام عناصرها في نسق مفهومي واضح بفعل العشوائية أو
الهوى ،وهو ما يجعلهم يجأرون بالشكوى ألن هذه املقولة لم تتفق مع
3
تصوراتهم ،ويلتمسون االحتجاج لتصوراتهم وأفكارهم بحجج غريبة
 - 1تنبيه المراجع ،ص .83
 - 2الكلمة التأطيرية األولى ،ص .35
 - 3دراسات يف الفلسفة السياسية عند هيجل ،ص  ،43د .إمام عبد الفتاح إمام ،دار الثقافة
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خلفها دوافع نفسية وأيديولوجية وسياسية بالدرجة األولى.
ينص هيجل على أنه من الواجب أن تكون هناك نظرة العقل التي
ترى خلف األحداث ،1وهو أمر حاضر في ذهن العالمة بن بيه بقوة،
غير أنه يقوي نظرة العقل باملنهجية األصولية األصيلة في التعامل مع
الواقع وما يجري على أرضه من أحداث ،وروح هذا املشروع تقوم على
أن نصوص الشريعة ومفاهيمها لها موقعها وموضعها ،وأن التعامل
معها تلقيا وفهما وتنزيال ليس أمرا عبثيا تابعا لهوى األفراد والجماعات،
إمالءات املصالح الوهمية أو املتوهمة ،فهي منهجية “تموقع
أو
ِ
النصوص واملفاهيم” ،وبنفس الروح “تموضعها” في البيئات الزمنية
والبشرية ،2وهو ما يستدعي نظرا كليا يواجه األزمات ،فكما يقول
العالمة بن بيه« :نحن بحاجة اليوم إلى نظر متين يربط العالقة بين
الكليات والجزئيات ،وهي جزئيات تنتظر اإللحاق بكلي ،أو استنتاج
كلي جديد من تعامالت الزمان وإكراهات املكان واألوان ،أو توضيح
عالقة كلي كان غائما أو غائبا في ركام العصور وغابر الدهور ،حتى
ال تضيع مصالح معتبرة بكلي الشرع مقدمة على الجزئي في الرتبة
والوضع».3
والنشر والتوزيع مصر.1993 ،
 - 1دراسات يف الفلسفة السياسية عند هيجل ،ص .22
 - 2الكلمة التأصيلية لمؤتمر مراكش لحقوق األقليات الدينية يف العالم اإلسالمي25 ،
يناير  ،2016ص.41
 - 3تنبيه المراجع ،ص .27
مجلة السلم  -العدد الثاني
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إن هذا التصور يلتقي مع فلسفة
هيجل في بعض جوانبها ،خاصة في
الدعوة إلى السلم ال تهدف
تنظيره ملا سماه ب»روح العصر»
إلى أكثر من استعادة العافية
املتمثل في الوعي بما هو جوهري،
داخل المجتمعات المسلم؛ ألن
وما هو جوهري بالنسبة للعالمة
هذه العافية ستسمح بتجنب
بن بيه هو «السلم» في مقابلة
مزيد من الخراب والدمار
الخطابات العاطفية واالنفعالية،
فهو يرى أن «اإلشكال هو االشتباه
املاثل في األذهان بين نتائج القيم
الغربية الديمقراطية ،وبين مقتضيات قيم الشريعة ،فإذا كانت
األولى تجعل من املغالبة أصال ومن الصراع وسيلة طبقا للمفهوم
الهيجلي – التدميرللتعمير...بغض النظرعن طبيعة الوسائل ،سواء
جانبت املصالح أو جلبت املفاسد ،فإن مقتضيات القيم اإلسالمية
َ
وترشيح الوسائل التي تتالءم مع
تفضل املصالحة على املكافحة،
َ
واالبتعاد عن الحروب
املصالح ،وتحافظ على األنفس واألموال،
األهلية ،فإلباس القيم الغربية مالبس التقوى فيه تناقض. 1»...
إن الخطورة – بحسب فهمنا ملشروع العالمة بن بيه – تكمن في
أدلجة الصراع التي كشف عنها تحول حركات االحتجاج في العالم
َ
العربي إلى نزال مسلح ،وال نحمل الشيخ مسؤولية ما نقرره في هذه
القضية من أن هذا التحول وإن بدا في أوله دفاعا عن النفس لكنه
 - 1تنبيه المراجع ،ص .18
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استحال إلى كيان مؤطر له قياديوه ومنظروه البعيدون تماما عن
معاناة الشعوب ومآسيها ،فإذا كان من املفروض أن تكشف الحروب
عن الترابط داخل املجتمعات ،1فإن واقع الصراع في املجتمعات
العربية كشف عن أن الشعوب أصال ال عالقة لها بهذا الصراع ،بل هو
صراع مشاريع أيديولوجية وسياسية وقومية تتجاذب املنطقة العربية.
من هنا الدعوة إلى السلم ال تهدف إلى أكثر من استعادة العافية
داخل املجتمعات املسلم؛ ألن هذه العافية ستسمح بتجنب مزيد من
الخراب والدمار ،وستسمح بمراجعة األسباب التي أدت إلى هذا الواقع
املأزوم ،وتسمح بمعالجة االختالالت الحاصلة ،وتحديد املسؤوليات
التي تترتب عليها العدالة ،وهو ما يعني أن ننطلق من الواقع وليس من
الخلفيات األديولوجية التي تنبني على أجندات معينة؛ لعل أخطرها
اختطاف الدين واحتكار صفة األمة.
وإذا كان هيجل في فترة زمنية من حياته مؤيدا للثورة الفرنسية
وشعاراتها البراقة ،فإنه ما لبث أن صدم حين دمرت هذه الثورة ما
قامت هي نفسها ببنائه ،بسبب أن رجال الثورة أنفسهم الذين لم
يسمحوا بالتطبيق العملي لشعاراتها ،فانقلبت إلى طوفان مدمر .وهذا
الذي نرى أنه يمثل أحد أهم مقومات براديغم السلم عند العالمة عبد
هللا بن بيه ،خاصة إذا ما استحضرنا أو استبطنا مقولة هيجل الشهيرة
«إن كل ما نتعلمه من درس التاريخ أنه ال أحد تعلم من هذا التاريخ»،
فالشيخ يريد أن يتجاوز هذه املقولة لتصبح «إن كل ما نتعلمه من
 - 1دراسات يف الفلسفة السياسية عند هيجل ،ص .40
مجلة السلم  -العدد الثاني

235

درس التاريخ أنه ينبغي على الجميع أن يتعلم من هذا التاريخ».
 -3عناصرومقومات «براديغم السلم» عند العالمة بن بيه:
أوال -مواجهة املفاصلة الدينية في املجتمعات املسلمة:
من أشهر ما نقل عن الشيخ تقي الدين ابن تيمية (728ه) رسالته
املوسومة ب»الفتوى املاردينية» حول تقسيم الدار إلى دار إسالم ودار
حرب ،لكن منذ طبعت هذه الرسالة مع بداية القرن العشرين والناس
على ما أثبت فيها من حكم ابن تيمية ،وقد كان رحمه هللا من أوائل
من قالوا بالدار املركبة التي ليست هي دار حرب خالصة باعتبار أن
فيها مسلمين ،وليست دار إسالم خالصة ،باعتبار أن حكامها ليسوا
مسلمين ،والحال أن النص املطبوع جاء فيه نسبة القول بمقاتلة
املسلمين املقيمين بهذه الدار املركبة ،واستمر االعتقاد على ذلك ردحا
من الزمن ،وتوكأ عبد السالم فرج زعيم تنظيم الجهاد عليها في فتواه
بقتل الرئيس املصري أنور السادات في كتابه «الفريضة الغائبة».
إن هذه الفتوى بالصيغة املطبوعة تؤسس ملفاصلة دينية حقيقية،
وهو ما شغل ذهن العالمة بن بيه لفترة من الزمن ،ولم يكن بدعا في
ذلك ،فقد شاركه الهم والشك شيخ األزهر الشريف جاد الحق رحمه
هللا ،وعدد من العلماء قبله .وفي سنة  2010ينظم املركز العالمي
للتجديد والترشيد الذي يرأسه العالمة بن بيه مؤتمر ماردين بتركيا،1
وكان الهدف منه تصحيح هذه الفتوى وإثبات التصحيف الواقع فيها
 - 1ينظر نتائجه وتوصياته على موقع العالمة بن بيه،
archives/1037
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بتحوير كلمة «يعامل املسلم فيها بما يستحق ،ويقاتل الخارج عن
شريعة اإلسالم بما يستحقه» ،1وقد أثبت املؤتمرون أن األصل في
الفتوى هو «يعامل املسلم فيها بما يستحقه ،ويعامل فيها الخارج عن
شريعة اإلسالم بما يستحقه» ،بحيث رجعوا إلى املخطوطة األصلية،
وإلى ما نقله أقرب تالميذ ابن تيمية ليثبتوا الصواب وينسفوا تمسكات
دعاة املفاصلة الدينية.
ومن هذا املنطلق يقول الشيخ متحدثا عن نتائج املؤتمر »:أبرز ما
وصلنا إليه أن الدارفي الوقت الحاضرمع الوضع العالمي ال تخضع
إلى التقسيمات التي كانت قائمة في ذلك العصر .تلك التقسيمات
لم تكن من باب «التوقيف» وإنما من باب «التوظيف» بمعنى أنها
تقسيمات «وظيفية للدار» وكان العرب يقسمونها «دار إسالم»
و«دار كفر» وهذا لم يكن تصنيفا من الشرع الذي لم يأمر بهذا،
وإنما كان توصيفا وظيفيا لتلك الفترة .ورأينا الوضع العالمي يعتمد
على املواثيق الدولية .ونقول بأن العوملة الجديدة ال تصنف دارا عن
أخرى ،بمعني دار للمسلمين ودار للكفار ،فاملسلمون في كل مكان في
العالم ،وهذه العناصر الجديدة بإمكانها تغيير فكرة التقسيم الذي
كان معموال بها في املا�ضي .ولهذا نحن عدلنا عن اسم «الدار» إلى
«فضاء» للتسامح ،فالعالم هو ذلك الفضاء».2
 - 1الفتاوى ،المجلد الثامن والعشرون ،ص  ،504مسألة بلد ماردين هل هي بلد حرب
أم بلد سلم ،تحقيق أنور الباز وعامر الجزار ،ط 3دار الوفاء سنة .2005
http://binbayyah.net/arabic/archives/1127 - 2
مجلة السلم  -العدد الثاني
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من هنا يظهر أن قضية املفاصلة الدينية في املجتمعات املسلمة
لها حضورها وتأثيرها في فكر العالمة بن بيه ،وهو ما برز بوضوح في
املرجعية التي تأسس عليها مؤتمر مراكش لحقوق األقليات الدينية في
العالم اإلسالمي في يناير  ،2016الذي اجتمع فيه املؤتمرون كما يقول
الشيخ  ”:نجتمع اليوم لنناقش هذه األزمة لنشخص املرض ،ولنبحث
الحلول ونقدم مقاربات ملواجهة عناوين األزمة الكثيرة املتنوعة،
فمنها التكفير ،واملظالم املتبادلة ،والطائفية ،والثارات املزعومة،
والتاريخ املزيف ،والدليل املجتزأ والدعاوى ضد مجهول ،والتأويل
املف�ضي إلى االقتتال العبثي حتى ولو ألبس لبوس التقوى”.1
إن براديغم السلم عند الشيخ بن بيه يرفض نهائيا مبدأ املفاصلة
الدينية في املجتمعات املسلمة ،وسواء في ذلك أكانت هذه املفاصلة
جزئية تقبل بوجود املخالف ديانة في مجتمعاتها على مضض ،أم كانت
كلية تنعزل عن املجتمع الذي تنتمي إليه بدعوى الحاكمية والجاهلية
والكفر ،وترفض حق الوجود بالنسبة للمخالف ديانة ،بل وحتى فكرا
ومنهجا داخل املجتمعات املسلمة وخارجها ،وهو املثال الذي جسدته
داعش بامتياز ،وفي كلتا الحالتين فإن القاسم املشترك بين املفاصلتين
هو العنف وإن بدرجات متفاوتة.2
وملنابذة هذه املفاصلة الدينية التي ألقت بظاللها على عدد من
 - 1الكلمة التأصيلية لمؤتمر إعالن مراكش لحقوق األقليات الدينية يف العالم اإلسالمي
(اإلطار الشرعي والدعوة إلى المبادرة) ،ص 37 - 36
 - 2ينظر :الدين والصراع االجتماعي ،لعبد اهلل شلبي ،ص .226 - 223
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البالد العربية ،كان ال بد من البحث
في رحم اإلسالم عن مرجع شرعي
ينسف التالعب بمفهوم الذمة
إن براديغم السلم
والجزية والجهاد وتقسيم الدار،
عند الشيخ بن بيه
يرفض نهائيا مبدأ المفاصلة
وهذه املفاهيم كلها كانت حاضرة
الدينية في
في ملتقى املنتدى األول (،)2014
المجتمعات المسلمة
لكنه أكثر حضورا في امللتقى
الثاني( )2015حين عالجت الورقة
التأطيرية األخالل املنهجية للفكر
املتطرف في التعامل مع النصوص واملفاهيم الشرعية ،وقد استدعيت
نفس املفاهيم بشكل أكثر تركيزا وتوسعا في مؤتمر مراكش الذي انطلق
من “صحيفة املدينة املنورة” ،وكان إعالنه أول إحياء تاريخي للوثيقة
النبوية في مراعاة عالية للتطور الزماني واملكاني والواقع اإلنساني،
واستحضار لالنتماء اإلنساني والبعد الكوني ،وهذا من منطلق اعتبار
ً
أن عملية تنزيل األحكام املنوطة بالواقع والتوقع قد أحيلت طبقا
ملا قامت عليه شواهد الشرع وقواعد األصول إلى أجيال األمة
املتعاقبة بناء على اختالف الوقائع طبقا الختالف الواقع.1
ثانيا -التعددية:
إذا كان من تمظهرات براديغم السلم عند العالمة بن بيه إعالن
مراكش ومناهضته للمفاصلة الدينية في املجتمعات املسلمة ،فإن
 - 1الكلمة التأصيلية لمؤتمر مراكش.52 ،
مجلة السلم  -العدد الثاني
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اإلعالن نفسه يحيل على مقوم آخر من مقوماته ،وهو مسألة التعددية
وعالقتها باملواطنة في املجتمعات املسلمة ،وصحيفة املدينة املنورة
متضامن يتمتع أفراده
تؤسس ملجتمع متعدد األعراق والديانات،
ٍ
بنفس الحقوق ،ويتحملون نفس الواجبات وهي واجبات محددة
بدستور عادل ،يؤكد على أنهم أمة واحدة.
 أنها تنظم شؤون مجتمع متعدد. أنها ليست مسبوقة بقتال ديني وال ثقافي. أنها قد انمحى فيها مفهوم األقلية واألكثرية رعيا ملبدأ العدلوالتساوي في الحقوق والواجبات.
 أنها تضمن بواقعية ما يخص عالقة املسلمين فيما بينهم -مهاجرينوأنصارا  ،-وتضمن ما يخص عالقة املسلمين بباقي مكونات املجتمع
املدني.
كل هذا الذي ذكر آنفا يبلغ بالعالمة بن بيه درجة اليقين بأن «بيئة
املواطنة اليوم أصبحت واقعا ارتقى إلى مرتبة كلي الزمان ،وأصبحت
تتمثل في ميثاقين يحكمان الواقع ،ميثاق داخلي ،وهو دستور البالد
ً
الذي يمثل عقدا بين كل املواطنين .وميثاق عالمي ،وهو ميثاق األمم
املتحدة ولواحقه؛ كإعالن حقوق اإلنسان واملعاهدات الدولية.
فالدستور الذي أشرنا إليه قبل هو دستور عادل ،يمنع الحيف على
األقلية ،وال يصادر حق األكثرية في أن تعيش قيمها على قاعدة «ال
ضرر وال ضرار» ..ودستور له ُبعد إنساني يقره الدين ويزكيه العقل،
وله ُبعد قيمي.
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إن هذه املواطنة نحت منحى تعاقديا في إطارتعددي ،أوما يسميه
هابرماس بالوطنية الدستورية ،وهو مفهوم جديد عبارة عن عالقة
متبادلة بين أفراد مجموعة بشرية تقيم على أرض واحدة ،وليست
بالضرورة منتمية إلى جد واحد وال إلى ذاكرة تاريخية موحدة ،أو دين
واحد ،إطارها دستور وقيم مشتركة ونظم وقوانين تحدد واجبات
وحقوق أفرادها ،فهو مجتمع تعاوني ينتمي أفراده إليه بشكل
تعاقدي ،بحيث يكون ألحدث عضوفيه نفس حقوق وواجبات أقدم
عضو ،فهي مواطنة تتسامى على الفئوية لكنها ال تلغيها ،واملطلوب
أن تتواءم معها وتتعايش تعايشا سعيدا».1
ومن هذا املنطلق فإن هذا الواقع الكلي يرشح أن تكون صحيفة
املدينة أساسا صالحا للمواطنة التعاقدية في املجتمعات اإلسالمية،
وخيارا يرشحه الزمن والقيم للتعامل مع كلي العصر ،لتفعيل املشترك
اإلنساني ،وتحييد عناصر اإلقصاء والطرد .ويرصد العالمة بن بيه
املبررات التي يقوم عليها ارتقاء الواقع الجديد إلى مرتبة الكلي بمفهومه
املنطقي واملقصدي ،ويحددها في العناصر اآلتية:
 الدولة اإلسالمية لم تعد هي تلك الدولة اإلمبراطورية ،بل إنهادخلت ضمن إطارما صاريعرف بالدولة القطرية أوالدولة الوطنية.
 الوالءات لم تعد دينية ،بل صارت والءات مركبة ومعقدة تتحكمفيها عوامل متداخلة ال تنفصل عن بعضها.
 ظهور النزعة الفردية وتال�شي االنتماءات ،بحيث لم تعد - 1المصدر السابق ،ص .81
مجلة السلم  -العدد الثاني
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الجماعة مؤطرة لفعل الفرد الذي استقل عن جماعته ،فظهرت
نتيجة ذلك قضايا جديدة في األسرة واالقتصاد وحتى السياسة.
 وجود املواثيق الدولية والقانون الدولي مؤطرا للعالقة باآلخر. التعددية الثقافية والعرقية والدينية في كل قطربسبب العوملةالتي صار حضور اآلخر عقديا وثقافيا وفكريا واقتصاديا وسياسيا
إجباريا رغم الصبغة االختيارية التي يظهربها.
 بروزثقافة الحريات عامال مؤثرا وفاعال في الواقع. بناء نظام حقوق اإلنسان وسيلة لعيش األقليات بين ظهرانياألكثرية.1
ثالثا  -تحالف القيم:
هذا املقوم يعني أن التبشير بالسلم عند العالمة بن بيه ال يخص
املجتمعات املسلمة وحدها ،وإن
كانت معنية به بالدرجة األولى ،وإنما
يتعدى هذا إلى عالقة املسلمين
بغيرهم من بني اإلنسان على
التبشير بالسلم عند العالمة
بن بيه ال يخص المجتمعات
اختالف أديانهم وأعراقهم ولغاتهم،
المسلمة وحدها ،وإن كانت
وإذا كانت أوجه االختالف عديدة
معنية به بالدرجة األولى
ومتعددة ،فإنه ال مانع من البحث
عن دوائر التقاء بين املسلمين
وغيرهم للوصول باإلنسانية إلى بر
 - 1المصدر السابق ،ص .81
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األمان ،وأكثر هذه الدوائر أمنا دائرة القيم املشتركة بين اإلنسان.
إن املسلمين يستمدون قيمهم من أصول خمسة حددها الشيخ
بن بيه في:
 أصل التخلق بصفات هللا تعالى واالقتداء بأفعاله. أخالق الرسول ﷺ. األوامر والنواهي الواردة في نصوص الشريعة. العقل. التقاليد والعادت واألعراف.أما غير املسلمين وخاصة في الغرب ،فإن مرجعيتهم القيمية
عرفت طورين لهما تأثير كبير في مسار البشرية ،األول :بإسقاط القيم
السماوية عند بداية عصر النهضة واألنوار ،واستعاضوا عنها بفلسفة
قيم إنسانية مهدت للثورة الفرنسية ،وبدأ الحديث عن قيم حقوق
اإلنسان ،والحريات ،والديمقراطية ،وأصبح اإلنسان هو مرجع القيم.
لكن في الطور الثاني ،وهو طور ما بعد الحداثة الذي أعلنوا فيه موت
اإلنسان وغلبت فيه التكنولوجيا ،وأصبح العنف بضاعة رائجة،
مما حذا بفالسفة ما بعد الحداثة إلى دق ناقوس الخطر والحث على
الرجوع إلى املرجعيات القيمية السابقة على الحداثة.1

 -1درس تحالف القيم ،درس حسني ألقي يف حضرة الملك محمد السادس ملك المملكة
المغربية ،رمضانhttps://www.youtube.com/watch?v=oTJ5LS-3Kvg .2007 ،
مجلة السلم  -العدد الثاني
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إن العوملة جعلت من حضور اآلخر أمرا إجباريا وإن بدا في ظاهره
اختياريا ،1ومن ثم فإنه من أجل تجنب الصراع على البقاء الذي يؤدي
إلى الفناء ال بد من إيجاد أرضية مشتركة بين املجتمعات اإلنسانية
والدينية ،ويرى الشيخ أن هذه الحاجة ملحة لتحالف قيم ،وهي حاجة
تنبثق من ثالث مقدمات:
 األولى :املأزق الذي تعيشه اإلنسانية متمثال في الخطورة التيأصبح يشكلها التقدم التكنولوجي الذي يساعد على التدمير الذاتي،
واستعداد بعض البشر الستغالله في ارتكاب حماقات مدمرة ،مع جو
الهلع والفزع ،وعدم الثقة بين البشر ،مما يستلزم العمل على حماية
املجتمعات البشرية من الدمار.
 الثانية :البحث عن القيم املشتركة. الثالثة :البحث عن أولي بقية من ذوي العقل والتمييز ،ومنأهل الحكمة من مختلف الديانات واملذاهب لترشيد البشرية في هذه
املرحلة الحاسمة.2
وينبغي للقيم املطلقة أن يكون لها أثر في هذا التحالف ،وهي القيم
التي ال تخضع للتنسيب ،وال تتغير بتغير العصر ،والتي عليها مبنى
الكمال الكوني؛ ألنها مؤيدة من الديانات السماوية ،ويزكيها العقل
كذلك ،وهذا املذهب الذي يؤيده العالمة بن بيه يناقض تماما ما ذهب
إليه ألفريد نورث وايت هيد .ALFRED NORTH WHITE HIDE
 - 1تنبيه المراجع ،ص .51
 - 2درس تحالف القيم.
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ويذهب العالمة عبد هللا بن بيه مذهبا مهما حين يقرر أن
«الفضيلة» مرحلة متقدمة لحقوق اإلنسان؛ ألنها تحوط قيم الرأفة
والرحمة واإليثار والحب واألخوة ،باعتبار هذه املبادئ مبادئ إيجابية
عكس حيادية مبادئ حقوق اإلنسان.
إن ارتباط تحالف القيم بالسلم وتعزيزه أمر محسوم بالنسبة
للعالمة بن بيه ،وهذا ما نلمسه وهو يخاطب جمعا من رجال الدين
1
من الديانات اإلبراهيمية ممن ضمتهم قافلة السالم األمريكية األولى
بقوله« :إن تفعيل هذه املبادئ...ضرورة ملحة ملواجهة الواقع
العنيد والتحديات املختلفة على املستويات الفكرية والعملية؛ ذلك
أن طموحنا في تعزيز التفاهم وبناء الصور اإليجابية بدل النمطية،
يواجه بأوضاع من القتل والتدمير ال يقبلها عقل وال يسوغها شرع،
تلك هي املمارسات الخاطئة املعززة للصورة النمطية واملشوهة...
اليوم الذي يجتمع فيه أتباع الديانات السماوية على املشترك الذي
بينهم ،وينطلقون فيه جميعا نحو االستقرار املفقود ،واالزدهار
املنشود ،سيكون يوما مشرقا في تاريخ اإلنسانية .إن الديانات
املنتمية إلى العائلة اإلبراهيمية عندما تتصالح وتتصافح ،فإن من
ّ
ويسهل الولوج إلى طريق
شأن ذلك أن يعزز روح السالم في العالمِ ،
العدالة والخيرومعالجة املظالم واملظلوميات “.
 - 1كانت المحطة األولى للقافلة بأبوظبي عاصمة دولة اإلمارات العربية المتحدة يف 2
مايو  ،2017ومحطتها الثاين احتضنتها الرباط عاصمة المملكة المغربية يف  23أكتوبر
.2017
مجلة السلم  -العدد الثاني
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إن إعالن مراكش انبثق من رحم اإلسالم وأصوله وتراثه ،وكذلك
يصنع الشيخ بن بيه بالحفر في أعماق السيرة النبوية ،ليؤصل لهذا
التحالف ،وهنا يجد الشيخ ضالته في حلف الفضول الذي كان في
الجاهلية وأشاد به النبي ﷺ بقوله" :لقد شهدت مع أعمامي في دار
ابن جدعان حلفا ما أحب ّأن لي به حمر النعم ،ولو أدعى في اإلسالم
إلى مثله ألجبت" .فكما رشح الواقع صحيفة املدينة لتكون مرجعا
َ
حلف الفضول ليكون
للتعددية في املجتمعات املسلمة ،كذلك يرشح
مرجعا لحلف فضول عالمي بين األديان ملواجهة التطرف واإلرهاب
وخطاب العنف والكراهية.
خاتمة:
بعد هذه الجولة في “براديغم السلم” نخلص إلى أن السلم ليس
أمرا طارئا في فقه العالمة بن بيه وفكره ،بل إنه براديغم مرتبط بواقع،
وتؤطره مؤطرات منهجية في التعامل مع النصوص واملفاهيم ،ينبعث
من الشعور بواجب الوقت ،ويعمد إلى املجاالت التي جعل منها البعض
بخلله في الفهم وزلـله في التنزيل عوامل تفرقة بين بني املجتمع الواحد،
وعوامل عداء بين املسلمين وغيرهم؛ لتكون هي نفسها عناصر سلم
وأمان ،ووسيلة للدعوة للحياة واإلعالن من شأن اإلنسان في كل مكان.
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قاعدة “األمرباملعروف والنهي عن املنكر”:
ضوابط التنزيل وإشكاالته املعاصرة
ُ
عبد السالم ْ
الغ َمـاري*1
أجرير

مقدمة:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
الحمد هلل رب العاملين .والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى
آله الطيبين الطاهرين ،وعلى جميع األنبياء واملرسلين ،وعلى من نهج
نهجهم من العلماء املصلحين إلى يوم الدين.
وبعد؛ فإن قاعدة «األمر باملعروف والنهي عن املنكر» من أهم
قواعد هذا الدين الحنيف .بل قد رفعتها بعض املذاهب اإلسالمية
كاملعتزلة إلى درجة أصول االعتقاد الكبرى ،ولم يكتفوا باعتبارها من
فقه الجوارح.2
ونظرا ملركزية هذه القاعدة في حياة األمة اإلسالمية ،فقد تحمس
لها كل أحد يريد اإلصالح والتغيير ،رجاء امتثال هذا الواجب العظيم.
َ
حقيقتها وال أدرك ضوابطها ،وال أتقن تنزيلها وال أدرك
ولكن لم يعرف
 -* 1باحث بمؤسسة دار الحديث الحسنية.
ُ -2ينظر «األص��ول الخمسة» للقاضي عبد الجبار الهمداين( ،ص  .)71وكذا تفسير
كان مِن ا ْل ُقر ِ
ون مِ ْن َق ْبلِ ُك ْم ُأو ُلوا
«الكشاف» للزمخشري ( )437/ 2لقوله تعالىَ ﴿ :ف َل ْوال َ َ ُ
ب ِقي ٍة ينْهو َن َع ِن ا ْل َف ِ
ساد فِي الأْ َ ْر ِ
ض﴾( ،هود.)116/
َ َّ َ َ ْ
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مقاصدها إال القليل ،وخاصة في وقتنا املعاصر.
ُ
فقد ش ّوه مفهوم «األمر باملعروف والنهي عن املنكر» حتى صار ال
يطلق غالبا اليوم في الرأي العام إال على الحدود والعقوبات البدنية
والتشدد ،مع أن الحدود الشرعية في الحقيقة ال تمثل سوى حيز قليل
جدا من مجموع الشريعة اإلسالمية.
إن قاعدة «األمر باملعروف والنهي عن املنكر» تحتاج في وقتنا هذا
خاصة إلى أن نتناولها من عدة جوانب ومدارك؛ إذ إنها تطرح عدة
إشكاالت موضوعية؛ بعضها متعلق بالفهم والنظر ،وبعضها بالتنزيل
والتفعيل.
والقصد من هذا البحث أن أجتهد في معالجة وتحليل عناصر أهم
هذه اإلشكاالت ،وذلك من خالل املحاور اآلتية:
تمهيد :في التنبيه على أهمية قاعدة «األمر باملعروف والنهي عن
املنكر» وعناية علماء األمة بها وذكرإشكاالتها:
«األمر باملعروف والنهي عن املنكر» قاعدة من قواعد اإلسالم
العامة ،1ومنهج من مناهج األمة املحمدية في بناء حضارتها الدينية
والدنيوية ،وهي كلية من كليات الشريعة التي أمرنا هللا تعالى بأن نحافظ
عليها؛ ألن في الحفاظ عليها  -بضوابطها -حفظا للشرع وتفعيال للتوازن
االجتماعي وصيانة للعدل ،وإحالال للسلم في املجتمعات.
وليس «األمر باملعروف والنهي عن املنكر» خاصا بهذه األمة ،بل
كو ُن «األمر بالمعروف والنهي عن المنكر« قاعدة من قواعد اإلسالم ،هذا مما ورد يف
ْ -1
كالم علمائنا رحمهم اهللُ .ينظر على سبيل المثال كتاب «الموافقات» للشاطبي501/ 1( ،
– .)395/ 2
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هو منهج األمم التي سبقت األمة املحمدية أيضا .وقصة قرية أصحاب
السبت املذكورة في أواخر سورة األعراف شاهد على ذلك.
يقول اإلمام أبو حامد الغزالي« :فإن األمر باملعروف والنهي عن
املنكر هو القطب األعظم في الدين ،وهو ال ُـمهم الذي ابتعث هللا له
ُ
النبيين أجمعين ،ولو طوي بساطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة،
واضمحلت الديانة ،وعمت الفترة ،وفشت الضاللة ،وشاعت الجهالة،
واستشرى الفساد ،واتسع الخرق ،وخربت البالد ،وهلك العباد ،ولم
يشعروا بالهالك إال يوم التناد».1
و»األمر باملعروف والنهي عن املنكر» كلية من كليات اإلصالح،
ومسلك من مسالك التجديد .فوجود هذه الكلية واستمرارها في حياة
األمة عالمة صحية على استمرار الصالح والتجديد ْ
اللذين ال ينبغي أن
ُ
ينقطعا إلى يوم الدين؛ ألن اإلنسان املكلف قد يسهو عن ال ُـمـثل العليا
ويغفل عنها ويضعف عن امتثالها أحيانا ...فيحتاج إلى من ينبهه ويذكره
ويوجهه ...وهذه من وظائف قاعدة «األمر باملعروف والنهي عن املنكر»
بجميع مستوياتها املختلفة.
 إشكاالت «األمرباملعروف والنهي عن املنكر»:موضوع «األمر باملعروف والنهي عن املنكر» يطرح إشكاالت معرفية
وتطبيقية حقيقية ،خاصة في زماننا هذا ،فاملوضوع وإن صنفت فيه
مصنفات ال بأس بها ،إال أنها قليلة باملقارنة مع عظم هذه القاعدة
والحاجة إلى ضبطها وكيفية تنزيلها ،مما يجعلنا في حاجة إلى صوغ
- 1إحياء علوم الدين.)306/2( ،
مجلة السلم  -العدد الثاني
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نظرية متكاملة خادمة ملقاصد الشرع من تشريعها ،ومعينة على كيفية
تمثلها وامتثالها في الواقع.
ثم هناك مالحظة أخرى عن هذه الكتب ،وهي ارتباط قاعدة «األمر
باملعروف والنهي عن املنكر» فيها غالبا بنظام الحسبة ،والحسبة نظام
رقابي رسمي تابع للدول اإلسالمية ،ووظيفة «األمر باملعروف والنهي
عن املنكر» أكبر من أن تحصر في نظام الحسبة.
فما مفهوم «األمر باملعروف والنهي عن املنكر»؟ وما هي ضوابط
هذه القاعدة؟ وكيف تكون هذه القاعدة طريقا لهدي الناس
للمعروف ولنهيهم عن املنكر؟ وكيف فهمها العلماء املحققون؟ وما
موقعها ومرتبتها في سلم األوليات في التشريع اإلسالمي؟ وكيف نعالج
االنحرافات الواقعية في تطبيق هذه القاعدة في وقتنا املعاصر؟
لهذه األسئلة ولغيرها جاء هذا البحث ليالمس الجواب عنها ،وليكون
بذلك لبنة من اللبنات التي تروم بناء صرح «نظرية األمر باملعروف
والنهي عن املنكر» ،فهو بحث يسهم في تصور النظرية التي تحتاج إلى
جهد كبير من أجل استقراء الكتب املصنفة في الباب ودراستها وتحليلها
وربطها بالواقع وإكراهات العصر ...والهدف من هذه النظرية في آخر
املطاف أن ينتظم بها حال املجتمعات املسلمة ،فيحل فيها ّ
السلم
ِ
والسالم بدل الحرب واالقتـتال بدعوى «األمر باملعروف والنهي عن
املنكر».
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املحور األول :قاعدة «األمرباملعروف والنهي عن املنكر» في الفكر
اإلسالمي:
 -1ضبط مفهوم «األمر باملعروف والنهي عن املنكر» وتصحيح
املصطلح:
إن تصحيح املصطلحات الشرعية وضبطها ،ومصطلح «األمر
باملعروف والنهي عن املنكر» منها ،لهو من أول ما ينبغي االهتمام به في
بحث كهذا ،هذا املفهوم مثله مثل باقي املفاهيم الخطيرة التي إن حملت
على غير مقصد الشارع منها واستعملت في غير محلها ،كانت وباال على
األمة بدل أن تكون إنقاذا وإصالحا لها كما هو املقصد من تشريعها في
األصل .ونحن اليوم في أمس الحاجة إلى تصحيح هذه املفاهيم السامية
وضبطها ،فأزمتنا اليوم أزمة ضبط وتنزيل.
وقد يظن الكثير من املسلمين أن مفهوم «األمر باملعروف والنهي
عن املنكر» بين واضح لكثرة ورود نصوصه في الخطاب الديني ،وقوة
حضوره في الثقافة الشرعية ،وتأكيد الشارع عليه ...ولكن عند التأمل
والنظر نجد الكثير منهم ال يكادون يدركون إال معاني عامة لهذا
ُ
املصطلح ،وال يحيطون باملفهوم خبرا .وكم من أمر يحسب اإلنسان
أنه فهمه جيدا وهو في الواقع خفي عنه أو يكاد! وصدق الشاعر حيث
قال:
ُ
ُـه ومن ّ
ُ
ُ
شدة الظهور
رب مرآ
الخفاء
واختفى منهم على ق ِ
وتشتد الحاجة إلى ضبط هذا املفهوم إذا علمنا أن كثيرا من
املشاكل التي تعيشها األمة اإلسالمية مدخلها قاعدة «األمر باملعروف
مجلة السلم  -العدد الثاني
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والنهي عن املنكر» ،حيث أصبح تغيير املنكر في هذه األزمنة في معظمه
يتعلق بطلب تغيير األنظمة الحاكمة أو الخروج عليها ،أو في أحسن
األحوال التظاهر ضدها في البداية سلما ،ثم تتحول املظاهرات إلى
نار حارقة ،أو التظاهر «بما يسمى بالوسائل السلمية التي ال تلبث أن
تتحول إلى صدام .وفي بيئة غير سلمية يترامى فيها شرر الكالم ،لتشتعل
نار الحروب».1
وإن الناظر في نظام الشريعة يجد تكاليف الدين مركبة في جوهرها
من ثالثة مركبات:
أ  -من خطاب الشارع.
ب  -ومن محل تعلق الخطاب (املكلف).
ج  -ومن القصد من التكليف.
فخطاب الشارع ال بد من فهمه الفهم السليم ،ومحل التعلق ال
بد أن يكون متسقا مع الخطاب تعلقا وتنزيال ،واملقصد ال بد أن ُينتبه
فيه للغايات واملآالت ...فإغفال واحدة من هذه املسائل الثالثة ُم ْفض
إلى خلل في فهم قضايا الدين وشعائره ...وهذا ما تعاني منه مجموعة
من املفاهيم الدينية ،على رأسها مفهوم «األمر باملعروف والنهي عن
املنكر».2
« - 1تنبيه المراجع على تأصيل فقه الواقع» لعبد اهلل بن المحفوظ بن بية( ،ص .)79
 - 2عن ضرورة فقه الواقع وكيفية تنزيل الحكم على الوقائع مع مراعاة المآل يف التنزيل،
يرجى مراجعة الكتاب القيم المفيد يف بابه «تنبيه المراجع على تأصيل فقه الواقع» لعبد
اهلل بن بية.
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 تعريف «املعروف» و»املنكر» لغة وشرعا:لفظ «املعروف» في اللغة يطلق على األمر املقبول املر�ضي الذي
قبلته الجماعة من الناس ،فاشتهر بينهم ولم ينكروه .وعكسه «املنكر»
ملعان عدة ،كلها ترجع إلى ما يرفضه الناس؛
الذي يستعمل في اللغة ٍ
للشناعة والفظاعة والغرابة.1
و«املعروف» و«املنكر» في اللغة معناهما نسبي وغير منضبط
عموما ،فما تراه مجموعة من الناس في هذا املجتمع معروفا قد يكون
منكرا عند غيرهم.
أما «املعروف» في االصطالح الشرعي ،فيمكن تعريفه باختصار:
أنه ما كان معتبرا شرعا لنفع الناس في الدارين ،وذلك بأن ُوجد ما
يشهد له في االعتبار :إما بالتنصيص ،أو بعدم التنصيص ،2أو مراعاة
للمصلحة الكلية.
وكل عرف تعارف عليه الناس فيما بينهم ،ولم يكن مخالفا لألصول
والكليات واملقاصد ،فهو عرف محمود معتبر شرعاُ ،ويبنى عليه الحكم
الشرعيُ ،ويراعى في التنزيل .ولذلك قال الناظم:
 - 1ينظر معجم «لسان العرب» البن منظور ،مادة «نكر» .)232/ 5( ،ومادة «عرف»،
(.)236/ 9
 - 2مما تقرر عند جمهور األصوليين أن األصل يف األشياء المرسلة عن هني الشارع وعن
أمره أهنا تحمل على اإلذن العام ،فكل مسألة لم نجد نصا يشهد لها يف الفعل وال مثله
يف الرتك فهي على أصلها يف اإلذن واإلباحة .يقول اإلمام الشاطبي يف «الموافقات»1( ،
« :)293/إن أصل األشياء إما اإلباحة وإما العفو ،وكالهما يقتضي الرجوع إلى مقتضى
اإلذن؛ فكان هو الراجح».
مجلة السلم  -العدد الثاني
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لذا عليه الحكم قد يدار
والعرف في الشرع له اعتبار
أما «املنكر» في االصطالح :فما كان ملغى شرعا ،وذلك بأن نهى
عنه الشارع بالنص أو باعتبار الكليات واملقاصد .وعموما فإن معنى
«املنكر» في اللغة ارتبط بالشناعة والفظاعة والغرابة كما أسلفت،
ُ ُ ذَّ َ َ َ ْ ۡ َ
َ ُ
وهذا ما نلمسه في قوله تعالى﴿ :ت ۡع ِرف يِف وجوه ِ ٱل
ِين كف ُروا ٱل ُمنك َر ۖ
َ َ ُ َ َ ۡ ُ َ ذَّ َ ُ َ َ
يكادون يسطون بِٱل
ِين َي ۡتلون َعل ۡي ِه ۡم َء َايٰت ِ َناۗ﴾ (الحج ،)72:أي
إنكار شديد يظهر على وجوه هؤالء .وكذا في شأن سيدنا إبراهيم ملا
َ َٰ َ
﴿سل ٞم ق ۡو ٞم
جاءه املالئكة فأوجس منهم خيفة واستغربهم فقال لهم:
َ َ
ُّمنك ُرون﴾ (الذاريات.)25:
وبنفس املعنى للمنكر جاء قول الشاعر:
َ
ْ
َ
2
الشيب والصلعا
الحوادث إال
أنكرتني وما كان الذي ِنكرت من
ِ
وقد ذكر أهل التفسير أن املعروف في القرآن الكريم جاء على أوجه
عدة متنوعة ،يختلف باختالف السياق ،منها معنى التوحيد ،واالتباع،
والقرض ،وتزيين املرأة نفسها ،والتعريض بالخطبة ،والقول الجميل،
والعدة الحسنة...3
وأما املنكر فذكر أهل التفسير أنه في القرآن الكريم على وجهين:
1

 -1هذا البيت لإلمام ابن عابدين الحنفي يف منظومته المسماة «رسم المفتي» .وقد خص
هذا البيت بشرح مستفيض يف رسالة سماها« :نشر ال َعرف يف بناء بعض األحكام على
العرف»ُ .ينظر يف هذا الصدد حاشية «رد المحتار على الدر المختار» البن عابدين3( ،
.)147/
 - 2البيت ُينسب لحماد الراوية .قيل زاده يف شعر األعشىُ .ينظر يف ذلك مجلة «الرسالة»
لصاحبها أحمد الزيات ،العدد .22
 - 3نزهة األعين النواظر يف علم الوجوه والنظائر البن الجوزي( ،ص.)575 - 574 :
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أحدهما :الشرك ،والثاني :التكذيب.1
وبناء على هذا اإلحصاء العددي ،يمكن استخالص دالالت كثيرة
لهذا الكم الكبير من أوجه املعروف في القرآن الكريم ،في مقابل وجهين
لداللة املنكر ،خاصة وأن مصطلحي «املعروف» و«املنكر» غالبا
ما يرتبطان في القرآن الكريم على وجه التقابل .ومن هذه الدالالت
املستنبطة:
 كون األمر باملعروف هو األصل ،والنهي عن املنكر فرع عنه لحفظاملعروف .ولذلك يقدم ذكر املعروف في املصطلح فنقول« :األمر
باملعروف» ،ثم نعطف عليه «والنهي عن املنكر» ،وال ينقلب ،والتقديم
هنا أراه مقصودا.
 من منهج القرآن الكريم الترغيب باملعروف والتنبيه عليه أكثر منالتنبيه على اجتناب املنكر واإلنذار منه ،فالترغيب والتحبيب في القرآن
الكريم مقدم في أحايين كثيرة على التهويل والتخويف؛ ألن التحبيب هو
األصل ،وقد سبقت رحمة هللا غضبه.2
 في تعدد معاني املعروف وقلة معاني املنكر في القرآن رسالة ملنيريد تفعيل قاعدة «األمر باملعروف والنهي عن املنكر» بأن يقدم األمر
باملعروف على النهي عن املنكر ،وأن يكون إنكاره للمنكر باملعروف
أيضا.
 - 1نزهة األعين النواظر يف علم الوجوه والنظائر( ،ص .)544
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق َال« :إ َّنِ
 - 2روى اإلمام البخاري عن سيدنا أبي هريرة « َع ِن النَّبِ ِّي َص َّلى ُ
اهَّلل َل َّما َق َضى َ
َب ِعنْدَ ُه َف ْو َق َع ْر ِش ِه :إِ َّن َر ْح َمتِي َس َب َق ْت َغ َضبِي» .صحيح البخاري،
الخ ْل َق َكت َ
َ
ِ
ْ
َ
َ
﴿وكَان َع ْر ُش ُه َعلى ال َماء﴾ ،رقم الحديث .)125/ 9( ،7422
كتاب التوحيد :باب َ
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وكذلك في السنة النبوية الشريفة ،نجد أن املصطلحين تكررا في
سياقات عدة .يقول ابن األثير (ت  606هـ) في هذا املعنى« :قد تكرر ذكر
«املعروف» في الحديث ،وهو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة هللا
والتقرب إليه واإلحسان إلى الناس ،وكل ما ندب إليه الشرع ونهى عنه
من املحسنات واملقبحات ،وهو من الصفات الغالبة :أي أمر معروف
بين الناس إذا رأوه ال ينكرونه .واملعروف :النصفة وحسن الصحبة مع
األهل وغيرهم من الناس .واملنكر :ضد ذلك جميعه».1
 ضوابط ال بد منها في مفهوم األمرباملعروف والنهي عن املنكر:إن مما ينبغي ضبطه في مفهوم «األمر باملعروف والنهي عن املنكر»
مصطلحا «املعروف» و»املنكر» ذاتهما ،فهما مصطلحان عامان ،وقد
وردا كذلك في خطاب الشارع بدون تخصيص وال حصر ،وهللا تعالى
إذا خاطب الناس بمعان عامة أوكل إلى علمائهم سبل ضبطها وكيفية
تنزيلها ،فهم ورثة األنبياء في حفظ الشرع وفهمه وتنزيله.
فليس ما يراه هذا املجتمع معروفا يكون بالضرورة كذلك في
مجتمع آخر ،بل ُوجدت في حياة الناس أمور «تعرفها» وتستحسنها
بعض املجتمعات ،و»تنكرها» وتردها مجتمعات أخرى ،وأحيانا نجد
هذا االختالف الواقع في مفهوم «املعروف» و»املنكر» بين املجتمعات
املسلمة نفسها ،2فمصالح الناس تختلف من قوم إلى آخرين ،ومن
موطن إلى آخر .واملصلحة في النهاية قد تكون نسبية ومؤقتة.
 -1النهاية يف غريب الحديث واألثر البن األثير ،مادة "عرف".)216/3( ،
ُ - 2ينظر مقدمة كتاب «العلة والتعليل عند اإلمام القرايف» لحمو أورامو( ،ص .)7
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لهذا فإن من أكبر ما تحتاجه قاعدة «األمر باملعروف والنهي عن
املنكر» ضبط مفهومه وبيان حاجة الناس إلى فهم العلماء في تنزيله
على الواقع وتحقيقه في الحياة.1
ولضبط أي مفهوم وحفظه من أي تسيب ،ال بد من حصر أسبابه
التي توجبه ،وذكر شروطه التي يحتاجها وبها يصح ،وذكر موانعه التي
ينبغي أن ترتفع حتى يثبت .وهنا كالم عن أهم الضوابط والشروط التي
تضبط لنا مفهوم «األمر باملعروف والنهي عن املنكر»:
مخالفة للقواطع
أ -اعتبار ال�شيء منكرا ال بد أن تكون املخالفة فيه ِ
والكليات :مقطوع الكتاب والسنة واإلجماع .والكتاب هنا ال بد أن يكون
واضح الداللة .أما السنة فيجب أن تكون متواترة أو قريبة من التواتر
على األقل ،وأن تكون واضحة الداللة أيضا .أما اإلجماع فيجب أن
يكون قطعيا وليس إجماعا سكوتيا ظنيا .وإال فإنه ال يسوغ النكير في
الظنيات .وعلى هذا« ،فاالجتهاديات ال إنكار فيها ،وقد أشار بها العز
بن عبد السالم ،وكذلك أشار ابن القيم ،وكذلك أشار ابن تيمية إلى
�شيء قريب من هذا ،حيث ُسئل عن مسألة ،فقال هذه املسألة هي
فرق مختلف فيه ،واأللفة والجماعة أصل متفق عليه .فيجب أن ال
يقر الفرع املختلف فيه على األصل بالبطالن إذا قارنا بين املختلف فيه
وبين قاطع كاأللفة والجماعة .فاإلنكار ال يسوغ في مختلف فيه إال إذا
املنكر من أهل العلم الذين يفرقون
كان اختالفا ضعيفا جدا ،وكان ِ
بين القواطع وبين االجتهاديات وبين مراتب الضعف ومراتب القوة في
 - 1وهذا ما سنلمسه يف المواضيع اآلتية إن شاء اهلل.
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النصوص».1
ب  -وجوب اعتبار هذه القاعدة مسلكا ووسيلة يراعى فيها فعل
وعمل املكلف ،وليس شخصه وذاته وديانته .يقول اإلمام عز الدين بن
عبد السالم (ت 660هـ)« :ال يشترط في األمر باملعروف والنهي عن املنكر
أن يكون املأمور واملنهي عاصيين ،بل يشترط فيه أن يكون أحدهما
مالبسا ملفسدة واجبة الدفع ،واآلخر تاركا ملصلحة واجبة التحصيل.
ولذلك أمثلة:
 أحدها :أمر الجاهل بمعروف ال يعرف إيجابه. املثال الثاني :نهيه عن منكر ال يعرف تحريمه. املثال الثالث :قتال أهل البغي ،مع أنه ال إثم عليهم في بغيهملتأويلهم.
 املثال الرابع :ضرب الصبيان على ترك الصالة والصيام ،وغير ذلكمن املصالح».
ُ
ج -ضرورة التفريق بين مفهوم «النهي عن املنكر» وبين مفهوم
«تغيير املنكر» ،والفرق بينهما هو أن اإلنكار وسيلة ،أما تغيير املنكر
فمقصد وغاية .2فاملراد من اإلنكار أن نصل إلى التغيير الذي هو ثمرة
اإلنكار ،واإلنكار عندما ال يكون مفضيا للوصول إلى التغيير املنشود،
فإنه ال يكون مطلوبا من أصله ،بل املطلوب حينها عدم اإلنكار رأسا.3
ُ - 1ينظر يف هذا الصدد كالم العالمة عبد اهلل بن بية يف حوار له بعنوان «فقه تغيير المنكر»،
منشور على موقعه الرسمي.
 - 2ينظر كتاب «الفوائد يف اختصار المقاصد» للعز بن عبد السالم( ،ص.)44
ُ - 3ينظر أيضا الحوار مع العالمة عبد اهلل بن بية حول «فقه تغيير المنكر» ،المنشور على
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د -ومن الضوابط أنه ُيكتفى في «األمر باملعروف والنهي عن املنكر»
بالظن الراجح الغالب القا�ضي بأن املخالف سينفعه «األمر باملعروف
والنهي عن املنكر» ،وأن إعمال هذه القاعدة نفعها أكثر من ضرها؛
لتعذر القطع في جل أحوال الناس الدينية والدنيوية ،وإنما القطع
مشترط في كون املخالف ارتكب مخالفة محرمة ،كما أسلفت.
وحينها ،وجب التدرج في اإلنكار من أدنى املراتب إلى أعالها ،إن كان
الشخص اآلمر الناهي من أهل التدرج .وال يجوز له القفز على املراحل
املرتبة ،فال يتجاوز مرتبة اإلنكار بالقلب إلى مرتبة اإلنكار باللسان ،أو
يتجاوزهما معا إلى مرتبة اإلنكار باليد والفعل .بل قد يحرم االنتقال
من املرتبة الدنيا إلى العليا إن كانت الدنيا تحقق غاية «األمر باملعروف
والنهي عن املنكر» ،وهي التغيير.1
 -5إن «األمر باملعروف والنهي عن املنكر» له خمسة شروط كبرى
نص عليها العلماء ،وهي ّ
تكون مجتمعة ضابطا من ضوابط هذه
القاعدة:
 «الشرط األول :أن يعلم ما يأمر به وينهى عنه ،فالجاهل بالحكمال يحل له النهي عما يراه ،وال األمر به.
 الشرط الثاني :أن يأمن من أن يكون يؤدي إنكاره إلى منكر أكبرمنه ،مثل أن ينهى عن شرب الخمر فيؤدي نهيه عنه إلى قتل النفس
أو نحوه.
موقعه الرسمي.
ُ - 1ينظر يف هذا الصدد كتاب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ألبي يعلى بن الفراء،
(ص.)77
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 الشرط الثالث :أن يغلب على ظنه أن إنكاره املنكر مزيل له ،وأنأمره باملعروف مؤثر في تحصيله».1
 الشرط الرابع :أن يكون ما ينكره أمرا مجمعا على تحريمه أو مجمعاعلى وجوبه ،فاملختلف فيه ال نكير فيه ،إال أن يكون من الفقه الشاذ.
وكذا ال نكير فيما كان مندوبا أو مكروها ،فإنهما ال يتوجه إليهما
اإلنكار ،بل اإلرشاد والنصح وحسب .وقد نص اإلمام القرافي على هذا
املعنى بقوله« :املندوبات واملكروهات يدخلها «األمر باملعروف والنهي
عن املنكر» على سبيل اإلرشاد للورع وملا هو أولى من غير تعنيف وال
توبيخ ،بل يكون ذلك من باب التعاون على البر والتقوى».2
 الشرط الخامس :أن ال يخاف الهالك على نفسه وال على غيره والعلى ماله ،وإال فال يجب عليه أن ينكر.3
فهذه شروط جوهرية ال بد من تحققها حتى يصح تفعيل قاعدة
«األمر باملعروف والنهي عن املنكر» ،وإال ُيتجنب اإلقدام عليه النتفاء
شروطه .وكل واجب على املكلف ال يجب عليه إال مع وجود األسباب
وتوفر الشروط وانتفاء املوانع.
 .2موقع «األمر باملعروف والنهي عن املنكر» في سلم املقاصد
 - 1الفروق للقرايف .)256/ 4( ،وينظر أيضا كتاب «اإلحياء» للغزالي :الباب الثاين يف
أركان األمر بالمعروف وشروطه .)212/ 2( ،وكذا كتاب «تنبيه المراجع على تأصيل فقه
الواقع» لعبد اهلل بن بية( ،ص.)79
 - 2الفروقُ .)257/ 4( ،ينظر أيضا حوار «فقه تغيير المنكر» للشيخ عبد اهلل بن بية،
المنشور على موقعه الرسمي.
ُ - 3ينظر «تنبيه المراجع على تأصيل فقه الواقع» للعالمة عبد اهلل بن بية( ،ص.)79
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واألولويات ،وذكر أنواعه ومراتبه:
إن قاعدة «األمر باملعروف والنهي عن املنكر» من قواعد اإلسالم
الكبرى ،وهي وسيلة عظيمة لتحقيق مقصد العبادة ،وتحقيق غاية
السعادة في األولى واآلخرة .وهذه القاعدة لها مقاصد من تشريعها ،وهي
على مراتب ،وتتفرع إلى أنواع ال بد من مراعاتها واعتبارها في التفعيل
واإلعمال.
 موقع «األمر باملعروف والنهي عن املنكر» في سلم املقاصدواألولويات:
الظاهر أن «األمر باملعروف والنهي عن املنكر» ليس مقصدا في
ذاته من التشريع ،بل هو وسيلة للتغيير والصالح والتجديد .يقول
اإلمام العز بن عبد السالم« :واعلم أن فضل الوسائل مترتب على
فضل املقاصد ،واألمر باملعروف وسيلة إلى تحصيل ذلك املعروف،
والنهي عن املنكر وسيلة إلى دفع مفسدة ذلك املنكر».1
املقصد األساس إذن من تشريع قاعدة «األمر باملعروف والنهي عن
املنكر» هو إصالح أحوال الناس وإسعادهم بدعوتهم المتثال منهج هللا
تعالى ،وليس املقصد منه إلحاق الضرر بهم والتضييق عليهم في دينهم
ودنياهم.
وقد نص علماؤنا رحمهم هللا على هذا املعنى ونبهوا إليه كثيرا في
كتبهم ،من ذلك ما ذكره العالمة أبو إسحاق الشاطبي وهو يتكلم عن
املقصد من تشريع قاعدة «األمر باملعروف والنهي عن املنكر» بقوله:
 - 1الفوائد يف اختصار المقاصد للعز بن عبد السالم( ،ص.)44
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«فإنه 1أمر مشروع؛ ألنه سبب إلقامة الدين ،وإظهار شعائر اإلسالم،
وإخماد الباطل على أي وجه كان ،وليس بسبب -في الوضع الشرعي-
إلتالف مال أو نفس وال نيل من عرض ،وإن أدى إلى ذلك في الطريق...
فال سبب ممنوعا إال وفيه مفسدة ألجلها منع ،فإن رأيته وقد انبنى
عليه مصلحة فيما يظهر فاعلم أنها ليست بناشئة عن السبب املمنوع،
وإنما ينشأ عن كل واحد منها ما وضع له في الشرع إن كان مشروعا ،وما
منع ألجله إن كان ممنوعا .وبيان ذلك أن «األمر باملعروف والنهي عن
املنكر» مثال لم يقصد به الشارع إتالف نفس وال مال ،وإنما هو أمر يتبع
السبب املشروع لرفع الحق وإخماد الباطل ،كالجهاد ليس مقصوده
إتالف النفوس ،بل إعالء الكلمة ،لكن يتبعه في الطريق اإلتالف من
جهة نصب اإلنسان نفسه في محل يقت�ضي تنازع الفريقين».2
فلو افترضنا ُوجود مجتمع فاضل ،ملا احتاج الناس فيه إلى من
يأمرهم بمعروف وال ملن ينهاهم عن منكر .ولكن عندما ُعلم أن وجود
ُ
مجتمع فاضل كهذا ال يكون في حياة الناس ،ن ّزلت وسيلة «األمر
باملعروف والنهي عن املنكر» منزلة املقصد؛ الطراد الحاجة إليها .ولكن
هذا التنزيل ال ينبغي أن يجعلنا نغفل موقع هذه القاعدة األصلي؛
فال ُـم َّنزل منزلة الغير ال يكون هو نفسه أبدا ،وإن أعطي حكمه أحيانا.
وينبغي التنبيه هنا إلى أنه لم يحتج الجيل األول من أمتنا اإلسالمية
إلى إيجاد دواوين لهذه الخطة الشرعية ،وتعيين والت لها كما احتاجت
 -1أي« :األمر بالمعروف والنهي عن المنكر».
 - 2الموافقات.)376 - 374/ 1( ،
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إلى ذلك األجيال اآلتية؛ وذلك لقلة انتشار املنكر من جهة ،ولفقه
الناس بضوابط ومقاصد «األمر باملعروف والنهي عن املنكر» من جهة
أخرى.
و»األمر باملعروف والنهي عن املنكر» من حيث التدرج في اإلنكار
بحسب تحقق املصلحة ،ومن حيث سلم األولويات ،أنواع:
أ  -فهناك إنكار يؤدي إلى تغيير املنكر بدون أي مفسدة ،فيحل
ُ
املنكر ،وهذا النوع مطلوب باإلجماع.
املعروف محل
ِ
ب  -وهناك نهي عن املنكر يؤدي إلى تقليله دون القضاء عليه تماما،
ودون جلب مفسدة إضافية ،وهذا أيضا مطلوب.
ج  -وهناك إنكار يؤدي إلى إزالة املنكر لكن مع مفسدة أقل من
األولى أو تساويها ،وهذا محل اجتهاد من أصحاب «األمر باملعروف
والنهي عن املنكر».
د  -وهناك إنكار يؤدي إلى منكر أكبر منه ،وهذا ليس مشروعا
باالتفاق ،بل هذا ُيمنع فعله .بمعنى أن املطلوب هنا عدم اإلنكار وليس
اإلنكار ،وأن تطبيق الشريعة هنا يكمن في ترك تطبيق هذه الجزئية
.1
لوجود كلية تعارضها
وفي هذا املعنى يقول العز بن عبد السالم« :تتفاوت رتب «األمر
باملعروف والنهي عن املنكر» بتفاوت رتب املأمور به في املصالح واملنهي
ُ -1ينظر يف هذه المراتب واألنواع «إعالم الموقعين» البن القيم ( .)12/ 3وكذا كتاب
«تنبيه المراجع على تأصيل فقه الواقع» لعبد اهلل بن بية ،وكذا كالم فضيلته يف حوار «فقه
تغيير المنكر» ،المنشور على موقعه الرسمي.
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عنه في املفاسد» .1ويقول أيضا في موطن آخر« :األمر باإليمان أفضل
من كل أمر ،والنهي عن الكفر أفضل من كل نهي ،والنهي عن الكبائر
أفضل من النهي عن الصغائر ،والنهي عن كل كبيرة أفضل من النهي
عما دونها ،وكذلك األمر بما تركه كبيرة أفضل من األمر بما تركه
صغيرة ،ثم تترتب فضائل األمر والنهي على رتب املصالح واملفاسد»�.
يتبين من هذا أن قاعدة «األمر باملعروف والنهي عن املنكر» محكومة
بمقصدها وهو اإلصالح والتغيير ،وبحسب قوة التغيير واإلصالح يتدرج
املكلف في سلم «األمر باملعروف والنهي عن املنكر» ويتنوع.
 مراتب النهي عن املنكر:النهي عن املنكر له ثالث مراتب من حيث النظر إلى مسؤولية
الجهة التي ينبغي أن تباشر التغيير ،فإما أن يكون باليد ،وإما أن يكون
باللسان ،وإما أن يكون بالقلب .وهذه املراتب مستفادة من قوله عليه
الصالة والسالم في الحديث الصحيح« :من رأى منكم منكرا فليغيره
بيده ،فإن لم يستطع فبلسانه ،فإن لم يستطع فبقلبه ،وذلك أضعف
اإليمان».2
واملسلم في موقفه من تغيير املنكر هو أعلم بأي مرتبة يصلح لها،
وال ينبغي له أن يتجاوزها ،وذلك وفق حاله ومقامه ومؤهالته ،معتبرا
في ذلك بفقه واقعه ومآالت تصرفاته.
 - 1قواعد األحكام يف مصالح األنام.)55/ 1( ،
 - 2رواه اإلمام مسلم يف صحيحه ،كتاب اإليمان :باب بيان كون النهي عن المنكر من
اإليمان ،رقم الحديث .)69/ 1( ،78
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وهنا كالم مختصر عن هذه املراتب الثالث:
أ -مرتبة اإلنكارباليد (القوة):
وهذه ال تكون إال للسلطان والحاكم أو ملن ينوب عنهما في خطة
الحكم ،وقد ضبط العلماء هذه املرتبة بضوابط كثيرة بناء على
توجيهات النبي عليه الصالة والسالم فيها ،فمنعوها عن غير الحاكم
والسلطان؛ ملا فيها من خطورة تجر إلى التسيب والفتن بين املسلمين
ُ
إن تركت بدون تقييد وانضباط .1وضبط أحوال الناس وتحقيق
استقرارهم وتوفير األمن لهم في دينهم ومعاشهم ...كل ذلك مقدم في
االعتبار.2
ومرتبة اليد هنا رمز لقوة السلطة ،أو ما نسميه اليوم بالسلطة
التنفيذية ،وهي تابعة في آخر املطاف ملن يحكم ،بغض النظر عمن
يتوالها ،وفق ما تقتضيه التنظيمات والدساتير.3
وقد فهم السلف من كالم النبي وتوجيهاته عليه الصالة والسالم
ومن فعل الصالحين من صحابته وأئمة التابعين ،أن هذه املرتبة ال
ينبغي أن تكون إال بيد من ُولي أمور املسلمين ،وال ينبغي منازعتهم في
 - 1وال أدل على ذلك أكثر مما نعيشه اليوم يف وقتنا الراهن مع بداية هذا العقد الثاين من
القرن الواحد والعشرين الميالدي من فتن بسبب سوء استخدام قاعدة «األمر بالمعروف
والنهي عن المنكر».
ُ - 2ينظر :هناية المطلب ،للجويني.)371/ 17( ،
 - 3ال يهمنا هنا كثيرا أشكال وأنواع النظم التي ُيصار هبا إلى تقليد السلطة والحكم ،بقدر
ما يهمنا هنا تمكن الجهة العليا الحاكمة يف وقتها وإباهنا من السلطة والتمكينُ .ينظر حوار
«فقه تغيير المنكر» لعبد اهلل بن بية ،المنشور على موقعه الرسمي.
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ذلك ،إال بشروط بسطوا فيها الكالم.1
ب -مرتبة اإلنكارباللسان:
وهذه تكون للعلماء ومن هم في مرتبتهم دون سواهم ،وأساسها
العلم الدقيق باألحوال والواقع والـمآل ،وغير عالم بهذه األمور ال يجوز
له اإلنكار والنكير.2
وقبل الكالم عن املرتبة الثالثة من مراتب اإلنكار ،وهي مرتبة اإلنكار
بالقلب ،نشير هنا إلى أن قاعدة «األمر باملعروف والنهي عن املنكر»
تدخل في رسالة البالغ العامة ،ولكنها أخص من البالغ من حيث
املمارسة واإلعمال .وقد فرق علماؤنا رحمهم هللا تعالى بين مطلق رسالة
البالغ وبين خصوصية وظيفة «األمر باملعروف والنهي عن املنكر» .ولنا
شواهد عديدة لهذا املعنى من فعل السلف ومواقفهم ،حيث نجد أئمة
أعالما ال يلين لهم جانب في مقام البالغ والبيان ،بل يجهرون ويصرون
على مواقفهم وإن عرضوا أنفسهم للخطر ،في حين نجدهم في جانب
«األمر باملعروف والنهي عن املنكر» يراعون األحوال ويعملون املصلحة
في ذلك ،فال ينكرون املنكر بلسانهم في جميع املواقف.3
ولنا في هذا الباب نماذج شهيرة تبين ما قلت؛ كمحنة اإلمام أبي
حنيفة النعمان مع القضاء ،ومحنة اإلمام مالك بن أنس في مسألة
 - 1سوف يأيت الكالم معنا بالتفصيل عن عالقة «األمر بالمعروف والنهي عن المنكر»
بمنصب اإلمامة يف مطلب مستقل إن شاء اهلل.
 - 2اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم)127 - 126/ 5( ،
 -3ينظر يف هذا الصدد حوار «فقه تغيير المنكر» لعبد اهلل بن بية ،المنشور على موقعه
الرسمي.
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«طالق املكره» ،ومحنة اإلمام أحمد بن حنبل في مسألة «خلق القرآن».
هذا ،وأحمد بن حنبل نفسه رحمه هللا تعالى كان من أكثر األئمة
حرصا على السمع والطاعة ألولي األمر ،وكان ينهى عن الخروج عليهم.1
جاء في «طبقات الحنابلة»« :قال حنبل :اجتمع فقهاء بغداد إلى أبي
عبد هللا في والية الواثق وشاوروه في ترك الرضا بإمرته وسلطانه ،فقال
لهم :عليكم بالنكرة في قلوبكم ،وال تخلعوا يدا من طاعة ،وال تشقوا
عصا املسلمين ،وال تسفكوا دماءكم ودماء املسلمين ،وذكر الحديث
عن النبي ﷺ «إن ضربك فاصبر» ،أمر بالصبر».2
ج -مرتبة اإلنكاربالقلب:
وهي مرتبة عموم املسلمين ،وهي أصل باقي املراتب؛ ألن اإلنكار ال
يكون إال باالنتهاء أوال عن املنكر ،مع تغيير النفس أوال عن الفساد إلى
الصالح ،ثم تأتي املراتب األخرى تبعا لذلك.
ّ
ومرتبة اإلنكار بالقلب تبتدئ من التمثل الذاتي لفعل الخير وترك
الشر ،وال تتعدى مستوى النصح والتناصح ،فال يجوز لغير صاحب
السلطة أن يغير باليد والقوة ،وال يجوز لغير العلماء أن ّ
يغيروا
باللسان والكلمة ،وما عدا استعمال القوة والكلمة فإنه مطلوب من
عموم املسلمين ،بل يجب حتما.
وإنكار املنكر بالقلب يكون عند عدم قدرة املكلف اإلنكار بلسانه؛
 -1قيد العلماء عدم الخروج بأال يأمر الحاكم بالكفر الصريح ،كالنهي عن الصالة
وتعطيلها ونحو ذلك من قواعد اإلسالم .وسيأيت التنبيه على ذلك يف محله إن شاء اهلل.
 -2طبقات الحنابلة ،للفراء.)145/ 1( ،
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لعدم علمه أو لعدم توفر شروط اإلنكار .ويكون عند عدم قدرة املكلف
على أن ينكره بيده؛ لكونه غير حاكم وال ممثل له .وال يضر اإلنسان
َ َ
﴿يأ ُّي َها ذَّٱلِينَ
حينها أن يفعل ُ
ٰٓ
غيره املنكر ،مصداقا لقوله تعالى:
ىَ
َ َّ َ ۡ
َ َ ُ ْ َ َ ۡ ُ ۡ َ ُ َ ُ ۡ اَ َ رُ ُّ ُ
ضكم َّمن ضل إِذا ٱه َت َد ۡي ُت ۡ ۚم إِل
ءامنوا عليكم أنفسكمۖ ل ي
ُ
ُ
هَّ َ ۡ ُ ُ ۡ مَ ٗ َ َ
َ
ُ َ
ُ
نت ۡم ت ۡع َملون﴾ (املائدة.1)105:
ِيعا ف ُين ّب ِ ُئكم ب ِ َما ك
جعكم ج
ٱللِ مر ِ
إن ما تقدم من ضرورة ربط إنكار اليد والقوة بمقام اإلمامة ،محمول
على قضايا يقت�ضي اإلنكار فيها استعمال قوة وسلطة ال يملكها األفراد
والجماعات ،أو يملكونها ولكن يؤدي إنكارهم فيها إلى فتنة محققة أو
غالبة ،وإال فإن «األمر باملعروف والنهي عن املنكر» طبقا لعموم اآليات
واألحاديث يسوغ لكل من فيه أهليته بشروطه الخمسة ،مع مراعاة
ملراتبه الثالثة التي ذكرتها سلفا .2ومن لم يكن أهال لإلنكار ،ولم يراع
شروطه وضوابطه فإنه «يكون اإلنكار في حقهم منكرا».3
 .3عالقة مفهوم «األمر باملعروف والنهي عن املنكر» بمقام
اإلمامة السياسية:
إن قاعدة «األمر باملعروف والنهي عن املنكر» عموما على قسمين:
أ -قسم يقوم على النصح والتناصح وال يتعداه ،وهذا يجب على
علماء األمة تفعيله بضوابطه كما أسلفت ،وقد تظافرت النصوص
على ضرورته ،والغاية منه أن تنضبط أمور الناس الدينية والدنيوية.
ُ -1ينظر تفسير ابن عطية لهذه الية الكريمة .)486/1( ،والفروق.)256/4( ،
ُ - 2ينظر كتاب «تنبيه المراجع على تأصيل فقه الواقع» ،عبد اهلل بن بية( ،ص .)80
ُ -3ينظر حوار "فقه تغيير المنكر" لعبد اهلل بن بية على موقع الرسمي.
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ومن أدلة وجوبه ما روي «عن تميم الداري أن النبي ﷺ ،قال« :الدين
النصيحة» قلنا :ملن؟ قال« :هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمين
وعامتهم»» .1ومفهوم النصح والنصيحة يختلف بالضرورة عن مفهوم
السلطة واإللزام...
ب -قسم يتطلب اإللزام واستعمال السلطة حتى تنضبط أحوال
كل الناس ّ
الناس ويستقر أمرهم ،فليس ُ
خيريين بطبعهم .وهذا القسم
من اإلنكار ال يكون إال بيد السلطان وأولي األمر ممن وجبت طاعتهم
شرعا وعرفا وقانونا.
والكالم عن قاعدة «األمر باملعروف والنهي عن املنكر» في عالقتها
باإلمامة ،تتعلق بحالتين:
 الحالة األولى :ارتباط تفعيل مرتبة «األمر باملعروف والنهي عناملنكر» باإلمامة:
إن قاعدة «األمر باملعروف والنهي عن املنكر» تكاد تلتصق بمقام
اإلمامة دون غيرها ،بل هي كذلك عند اإلطالق؛ الرتباطها بأمر استقرار
املجتمع وتنظيمه واستمرار منهاج هللا تعالى في أرضه بين عباده .يقول
القا�ضي عبد الجبار الهمداني في هذا الصدد« :وقد اتصل بباب األمر
باملعروف والنهي عن املنكر الكالم عن اإلمامة ،ووجه اتصاله بهذا
الباب أن أكثر ما يدخل في «األمر باملعروف والنهي عن املنكر» ال يقوم
بها إال األئمة».2
 -1رواه مسلم يف صحيحه ،كتاب اإليمان :باب بيان أن الدين النصيحة ،رقم الحديث
.55
ُ -2ينظر كتاب "تنبيه المراجع على تأصيل فقه الواقع" لعبد اهلل بن بية( ،ص .)79 - 78
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وقد فرق علماؤنا بين هذين املستويين في كالمهم عن فقه «األمر
باملعروف والنهي عن املنكر» ،وحددوا حدود كل مستوى .ومن ذلك ما
ذكره إمام الحرمين أبو املعالي الجويني في كتابه «نهاية املطلب» ،قال:
«فأما مصالح األديان بعد ظهور اإلسالم في الخطة ،فيتبعها ٌّ
فن يترجم
ِ
باألمر باملعروف والنهي عن املنكر ...والحاوي ملقاصد هذا الكتاب :األمر
بواجبات الشرع ،والنهي عن ّ
محرماته .وذلك شطران :يتعلق أحدهما
بالوالية ،وهي األمور القهرية ،وأحكام اإلمامة ،وال نطمع في الوفاء بها.
1
والشطر اآلخر هو األمر باملعروف والنهي عن املنكر من غير مكاوحة
وشهر سالح ،فهذا على الناس كافة ،إذا علموا َ
صدر أقوالهم عن ثبت.
ً
مجتهدا؛ إذ يتعلق بالوالة ُ
أمر العلماء
وال يشترط أن يكون القائم بذلك
َ
ُ
ونهيهم ،وإذا زاغوا أقام العلماء أ َو َدهم».2
وقال في موضع آخر« :املرتبة الثالثة :في الدفع عن املنكرات
ّ
واملحرمات جمع سوى ما ذكرناه ،واألصوليون مطبقون على أنه ال
يجوز آلحاد الناس ُ
شهر السالح».3
إن خطاب هللا تعالى للمؤمنين بأن تكون منهم أمة تختص باألمر
باملعروف وبالنهي عن املنكر خطاب مطلق وعام ،4فإن أريد به مرتبة
 - 1جاء يف كتاب «لسان العرب» البن منظور يف مادة «كوح» ( )575/ 2ما نصه« :كاوحت
فالنا مكاوحة إذا قاتلته فغلبته».
 -2هناية المطلب.)393/17( ،
 - 3هناية المطلب.)371/ 17( ،
ِ
﴿و ْل َت ُك ْن منْ ُك ْم ُأ َّم ٌة َيدْ ُع َ
ون إِ َلى ا ْل َخ ْي ِر
 - 4المراد بنص الخطاب هنا قول اهلل تعالىَ :
ون بِا ْلمعر ِ
ِ
وف َو َين َْه ْو َن َع ِن ا ْل ُمنْ َك ِر َو ُأو َلئِ َك ُه ُم ا ْل ُم ْفل ُح َ
ون﴾( ،آل عمران.)104/
َو َي ْأ ُم ُر َ َ ْ ُ
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ّ
النهي بالقوة واليد ،فإنه موكول في التنزيل والتمثل لإلمام ال لغيره،
فهو من يسوس هذه الخطة الشرعية باستشارته للعلماء وملجالس
الحكماء .وإن أريد بالخطاب النصح والتناصح فهذا مطلوب من كل
أحد ،بشرط العلم واملعرفة والحكمة.1
ٌ
 الحالة الثانية :أن يصدر عن الحاكم مخالفة تستوجب نهيهعن املنكرأو أمره باملعروف:
اإلمام والحاكم إن صدر عنه ما يستوجب أمره باملعروف أو نهيه
عن املنكرُ ،ينصح في ذلك من قبل العلماء باملعروف ،دون عنف وال
زيف وال حيف .وقد أمر هللا تعالى مو�سى وهارون عليهما السالم ،وهما
نبيان كريمان ،أن يقوال قوال لينا في دعوتهم لفرعون َ ،وهو طاغية
َ ُ اَ هَ ُ َ ۡ اٗ يَّ ّ ٗ َّ َ َّ ُ َ َ َ َّ ُ ۡ خَ ۡ
ي ىَ ٰ
ش﴾،
زمانه ،فقال تعالى﴿ :فقول لۥ قول لِنا لعلهۥ يتذكر أو
(طهُ .)44:
فعلم أن األصل في «األمر باملعروف والنهي عن املنكر» ال
بد فيه أن يكون بمعروف ولين ،خاصة مع اتصاله بأصحاب السلطة
والقوة ،2ولذلك أنكر الخليفة هارون الرشيد على من نصحه بقول
غليظ؛ ألن الناصح ليس بأفضل من مو�سى وال هارون بشر من فرعون.3
ومن اآلداب التي علمنا إياها النبي عليه الصالة والسالم في النصح
ألولي األمر ،أن يكون ذلك في السر وبدون إثارة فتنة .فقد روى اإلمام
ابن أبي عاصم في كتابه «السنة» أن النبي صلى هللا عليه وآله وسلم
 - 1المستصفى( ،ص .)217
ُ - 2ينظر يف هذا الصدد «إحياء علوم الدين» للغزالي.)334/ 2( ،
 - 3البداية والنهاية البن كثير.)235/ 10( ،
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قال« :من أراد أن ينصح لذي سلطان فال يبده عالنية ،ولكن يأخذ بيده
فيخلو به ،فإن قبل منه فذاك ،وإال كان قد أدى الذي عليه».1
وقد نبه علماؤنا إلى ضرورة البدء في «األمر باملعروف والنهي عن
املنكر» باألولى فالذي يليه ،ومن الفقه التدرج في التغيير.2
* مالحظة:
ّ
قيد العلماء عدم الخروج على الحاكم بأن ال يأمر بالكفر الصريح
َّ
املتيقن منه ،كنهيه عن الصالة وتعطيلها ،وكمنعه الناس من الحج لغير
سبب ،ونحو ذلك من تعطيل قواعد اإلسالم ،وإتالف ضروريات الحياة
وكلياتها ...أما كون الحاكم يأتي املعا�صي والفسق واملخالفات في خاصة
نفسه ،ولكنه عادل مع رعيته ،ومقيم فيهم شعائر اإلسالم ،أو كأن
يأتي بعض املخالفات عن تأويل ...فإن عليه معصيته ومخالفته ،ولنا
عدله وإقامته لشرع هللا ،وال ُي َ
خرج عليه ملجرد مخالفاته غير الكفرية،
بل ُيدعى له بالصالح واالستقامةُ ،وينصح ويؤمر باملعروف ُوينهى عن
املنكر من قبل العلماء والحكماء.
وقد جاءت أحاديث صحيحة بالتنبيه على ضرورة ربط الخروج على
الحاكم بتعطيله شعائر اإلسالم وجهره بالكفر الصريح ،وإال فال .من
هذه األحاديث ،ما اتفق عليه اإلمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما
من طريق جنادة بن أبي أمية قال« :دخلنا على عبادة بن الصامت وهو
مريض ،فقلنا :حدثنا أصلحك هللا بحديث ينفع هللا به سمعته من
 -1كتاب "السنة" ،باب كيف نصيحة الرعية للوالة ،الحديث رقم )521/2( ،1096
 - 2ينظر تفصيل هذه الدقيقة يف كتاب «الفوائد يف اختصار المقاصد» للعز بن عبد السالم،
(ص .)44
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رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فقال :دعانا رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم فبايعناه ،فكان فيما أخذ علينا :أن بايعنا على السمع والطاعة
في منشطنا ومكرهنا ،وعسرنا ويسرنا ،وأثرة علينا ،وأن ال ننازع األمر
أهله ،قال :إال أن تروا كفرا بواحا عندكم من هللا فيه برهان».1
إذن عدم السمع والطاعة لولي األمر مع الخروج عليه ،ال يكون إلى
في حالة واحدة ،وهي أن ُيظهر الكفر الصريح املتفق على أنه كفر ،وأن
يكون هذا الكفر منه ثابتا ببينة قطعية ال تحتمل الظن ،وحين ذاك
يكون الخروج عليه من باب الجهاد والبالغ ،ال من باب «األمر باملعروف
والنهي عن املنكر».
 .4فقه اعتبار مآالت «األمر باملعروف والنهي عن املنكر» في
تفعيل هذه القاعدة:
قاعدة «األمر باملعروف والنهي عن املنكر» من القواعد العامة
التي تحتاج عند التنزيل إلى فقه وبصر وبصيرة ،وإلى تفقه بالخطاب
وبالحال وباملآل .ولذلك تقرر عند علمائنا أن لكل زمان وسائله املناسبة
في تفعيل قاعدة «األمر باملعروف والنهي عن املنكر».
حكم إنكاراملنكرمرتبط بـمآالت فعل اإلنكار:
إن إنكار املنكر ال يجوز إال إن كان سيؤدي إلى تخفيف ضرر ،أو
إلى تحقيق مصلحة راجحة ،أما إن كان ُم ْفضيا إلى مفسدة محققة أو
غالبة ،أو كان مفضيا إلى منكر أكبر منه ،فإن التراتبية املقاصدية التي
 - 1صحيح مسلم ،كتاب اإلمارة :باب وجوب طاعة األمراء يف غير معصية وتحريمها يف
المعصية ،رقم الحديث  .)1470/ 3( ،1709صحيح البخاري ،كتاب الفتن :باب قول
النبي «سرتون بعدي أمورا تنكروهنا» ،رقم الحديث .)47/ 9( ،7055
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شرعها اإلسالم ،تقت�ضي ترك النكير هنا.1
وهذا الحكم دليله كلي مرتبط بمنطق الشرع العام ،ثم هناك أدلة
جزئية فرعية من النصوص الشرعية ،كقوله تعالى في كتابه العزيز:
َ اَ َ ُ ُّ ْ ذَّ َ َ ۡ ُ َ
هَّ
ُ
ٱلل َع ۡد َوۢا ب َغ رۡ
ٱللِ فَ َي ُس ُّبوا ْ هَّ َ
ي
ون
د
ِن
م
ون
﴿ول تسبوا ٱلِين يدع
ِ
ِ ِ
ۡ
عِلمٖۗ﴾(األنعام.2)108 :
وهناك أمثلة واقعية من مواقف العلماء وأفعالهم يتحقق فيها هذا
املقصد( ،أعني :ترك النكير مخافة الوقوع في منكر أشد منه اعتبارا
باملآل) .من ذلك ما يحكيه لنا ابن قيم الجوزية عن شيخه ابن تيمية
رحمهما هللا تعالى أنه قال« :مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار
بقوم منهم يشربون الخمر ،فأنكر عليهم من كان معي ،فأنكرت عليه،
وقلت له :إنما حرم هللا الخمر ألنها تصد عن ذكر هللا وعن الصالة،
وهؤالء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ األموال،
فدعهم».3
وواجب على كل من أراد «األمر باملعروف والنهي عن املنكر» أن
ينظر إلى عواقب ومآالت فعله ،فإن رأى أن النتائج ستكون عكس ما
يرجو ،ترك النهي عن املنكر رأسا وال ّبد .وهذا من باب إعمال قاعدة
«ارتكاب أخف الضررين» املتفق عليها في االعتبار .4يقول الشيخ عبد
هللا بن إبراهيم العلوي الشنقيطي ملخصا فقه هذه القاعدة األصولية:
 - 1قواعد األحكام.)55/ 1( ،
ُ - 2ينظر تفسير هذه اآلية الكريمة يف تفسير القرطبي.)61/7( ،
 -3اعالم الموقعين.)13/3( ،
 - 4قواعد األحكام.)128/ 1( ،
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وا ْ َتكب األخف من ُ
ض ّرين وخيرن لدى استوا هذين
رِ ِ
ومما ينبغي مراعاته في هذا الصدد أن «األمر باملعروف والنهي عن
املنكر» ينبغي أن يكونا في لحظتهما دونما تأخير وال تقديم ،فإن تفاوتا
مع محلهما فإنهما قد يخرجان عن ضوابطهما الشرعية فيكونان وباال
وفتنة .فاملنكر إن لم ُينكر في محله ووقته لم يكن لإلنكار حينها أي
فائدة ،وإنما يكون املطلوب حينها عموم اإلصالح بالوسائل املتاحة.2
والخالصة أن اعتبار ظرفية ومآل «األمر باملعروف والنهي عن
املنكر» فرض وشرط أساس ال بد من توفره قبل اإلقدام على هذه
الوظيفة الخطيرة.3
املحور الثاني :قاعدة «األمر باملعروف والنهي عن املنكر» في
التطبيقات املعاصرة:
 .1حضور «األمرباملعروف والنهي عن املنكر» في الفكراإلسالمي
املعاصر:
ُ
ذكرت ،فإن األمر باملعروف والنهي عن املنكر كلية مستمرة في
كما
كل زمان ،وبها صالح أحوال الناس ،وهي حاضرة في كل العصور .وفي
ُ
العصر الحديث طرح حولها عدة إشكاالت على مستوى التصور وعلى
مستوى التفعيل.
 خصائص الخطاب الحديث املتعلق بـ «األمر باملعروف والنهي1

 - 1منظومة مراقي السعود ،البيت رقم  .311وينظر الكالم عن هذه القاعدة يف كتاب:
“األشباه والنظائر” البن السبكي.)47/ 1( ،
 - 2قواعد األحكام .)250/ 1( ،وينظر أيضا كتاب «الفروق» للقرايف.)257/ 4( ،
ُ - 3ينظر أيضا حوار «فقه تغيير المنكر» لعبد اهلل بن بية على موقعه الرسمي.
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عن املنكر»:
إن كتابات املتأخرين في باب «األمر باملعروف والنهي عن املنكر»
تركزت أكثر على كيفية إحياء وتجديد هذه القاعدة ،مع التنظير
لكيفية تطبيقها على أرض الواقع ،وربط ذلك بالسياسة والجهاد
والنضال واإلصالح.
وقد برزت إرادة التجديد في خطاب «األمر باملعروف والنهي عن
املنكر» بشكل خاص مع تصادم العالم اإلسالمي باالستعمار األجنبي.
فقد كان لنشر فكر الغرب املختلف عن ثقافة املجتمعات اإلسالمية في
ُ
البلدان املسلمة املستعمرة ردة فعل طبيعية من قبل علماء وقادة هذه
البلدان املحتلةُ ،
واعتبر التدخل في ثقافة الشعوب اإلسالمية منكرا
ال بد من إنكاره ،وعكسه معروفا ال بد من األمر به .وكان هذا اإلنكار
التنظيري يتم في الغالب بواسطة نشر املقاالت والكتب والرسائل
التوعوية ،وهذا العمل كان قاعدة للجهاد بواسطة العمل املسلح
املستعمر .وهذا ما نلمسه
من أجل تحرير األوطان من سلطة وفكر
ِ
في حركات التحرير التي عاشتها كل البلدان اإلسالمية املحتلة قبل
االستقالل.
ففي بالد املغرب األق�صى مثال ،وجدنا زعماء الفكر اإلصالحي
ينشطون في ميدان الفكر وفي ميدان املقاومة ضد االستعمار معا،
وكان هناك تالق بشكل أو بآخر بين هذا الفكر اإلصالحي وبين املقاومة
املسلحة الرامية لتحرير األوطان املسلمة من نير االستعمار.
ُويمكن أن نضرب لذلك نموذجا بالشيخ عالل الفا�سي (ت1974م)
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لهذا الوضع في املغرب .وفي بالد الجزائر نجد مثال الشيخ عبد الحميد
بن باديس (ت1940م) كذلك .وفي تونس كذلك الشيخ الطاهر بن
عاشور (ت1973م) .وفي مصر الشيخ محمد عبده (ت1905م).
وفي الهند الكبرى املفكر محمد إقبال (ت1938م) ،وغيرهم من كبار
الزعماء املفكرين الذين كان همهم األكبر كيفية السلوك بهذه األمة
املكلومة املستعمرة مسلكا تتجنب فيه املنكر الجاثم عليها ،وتـنهض بها
من سباتها ورقدتها .وهو عمل ال يمكن إخراجه عن دائرة قاعدة «األمر
باملعروف والنهي عن املنكر» بأي حال من األحوال.1
وقبل هؤالء جميعاُ ،يمكن اعتبار دعوة محمد بن عبد الوهاب
النجدي (ت1792م) دعوة متأثرة بهذا املنحى ،فقد بنيت دعوته على
أساس «األمر باملعروف والنهي عن املنكر» ،فشعار «محاربة البدع
وإحياء السنن» الذي رفعه في دعوته ما هو إال وجه آخر لعملة «األمر
باملعروف والنهي عن املنكر» .هذا املنهج سوف تستثمره اململكة
العربية السعودية في فترة الحقة بعد قيام هذه الدولة الفت ّـية ،فتن�شئ
له مؤسسة حكومية قائمة الذات والبنيان.2
وقد ظلت الكتابة التجديدية والخطاب التجديدي في موضوعات
«األمر باملعروف والنهي عن املنكر» -عموما -ضعيفا في العصر الحديث؛
 -1لست بصدد تقويم أي دعوة إصالحية أو بيان حسناهتا وسيئاهتا يف هذا المطلب
المختصر ،وإنما أشرت هنا إشارة خاطفة خفيفة إلى حضور قاعدة «األمر بالمعروف
والنهي عن المنكر» يف خطاب هؤالء الزعماء واإلصالحيين والعلماء ،على اختالف
مشارهبم وتوجههم.
 - 2لالطالع عن جانب من حركة وفكر بعض هؤالء الزعماءُ ،يرجع يف ذلك إلى كتاب
«من أئمة التجديد اإلسالمي» لمحسن عبد الحميد الذي خصصه لذلك.
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ألن انشغال العلماء واملصلحين بامليدان العملي كان أكبر من غيره .وجل
الكتابات في هذه الفترة اهتمت باملنشورات البالغية وبيانات الدعوة
العامة ،ولم يكن هناك وقت للكتابة املتأنية ذات البعد التنظيري .ففي
فترة االستعمار ،اتخذ العلماء منهجا وبرنامجا استعجاليا إلنقاذ األمة
من كارثة االستعمار التي حلت بها ،ولم يكن هناك وقت كاف للتنظير
والتأمل .ولكن هذا ال يلغي وجود محاوالت وشذرات متفرقة هنا وهناك
تروم ضبط وتفعيل قاعدة «األمر باملعروف والنهي عن املنكر» .1ويمكن
مالمسة جانب من ذلك في املجالت والدوريات التي كانت تنشر في هذا
الوقت ،كمجلة «العروة الوثقى» التي أنشأها جمال الدين األفغاني مع
الشيخ محمد عبده سنة  1884ميالدية من أجل بعث روح االجتماع
والوحدة ومحاربة االستعمار.
 خصائص السياق املعاصر املتعلق بـ «األمر باملعروف والنهيعن املنكر»:
أ -إنشاء مؤسسات لتفعيل قاعدة «األمر باملعروف والنهي عن
املنكر»:
من املالحظ أن تطبيق وإعمال مبدإ «األمر باملعروف والنهي عن
املنكر» وتفعيله واقعيا في الوقت الحديث واملعاصر ،قد كان ضعيفا
أيضا ،مقارنة بالزمن القديم .ومع ذلك فإننا نجد في زماننا هذا في
 -1لمعرفة جزء من أح��وال األمة اإلسالمية يف الفرتات األول��ى لالستعمار الغربي،
وللوقوف على مخاطر المستعمر ،ولمعرفة دور العلماء يف الحفاظ على ثوابت األمة
وثقافتهاُ ،يرجى مراجعة الرسالة الماتعة يف باهبا «رسالة يف الطريق إلى ثقافتنا» ،لمحمود
محمد شاكر ،طبعت فيما بعد ضمن كتابه «المتنبي».
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بعض الدول اإلسالمية مؤسسات رسمية تسهر على مراقبة وضبط
النظام العام ،إعماال لقاعدة «األمر باملعروف والنهي عن املنكر»،
وكأنها تعوض ما كان يسمى قديما بـ»نظام الحسبة» .وهذا األمر حاصل
بشكل واضح على األقل في دولتين رائدتين في مجال تفعيل الرقابة
الدينية على سلوكات األفراد واملجتمع ،هما اململكة العربية السعودية،
والجمهورية اإلسالمية اإليرانية.1
يمكن للباحث في الزمن املعاصر التركيز في هذا الصدد على هاتين
التجربتين الواضحتي املعالم في العالم اإلسالمي« .2وأقل فائدة يمكن
الخروج بها من تجارب «األمر باملعروف والنهي عن املنكر» في هاتين
الدولتين وسائر الحركات والجماعات اإلسالمية هو تبلور وعي ميداني
بأن ممارسة هذه الفريضة ليس أمرا بسيطا وفرديا وتابعا للحظته
البسيطة ،وإنما هو بالغ التعقيد ،ال سيما -كما يقول بعض الباحثين
املعاصرين -عندما تتحول املنكرات إلى ظواهر عامة وليس مجرد
تصرفات فردية«.3
إن بعض مؤسسات الدولة «اإلسالمية» الحديثة الرسمية التي
تقوم بمهام الرقابة والضبط ورعاية السير العام ومتابعة الجودة...
 - 1حيث نجد كال من الدولتين قد أنشأتا جهازا رسميا للمراقبة والمحاسبة يحمل االسم
نفسه يف البلدين معا ،وهو «هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر» .وقريب من هذا،
لكن بصورة غير قوية ،نجده يف بعض الدول اإلسالمية األخرى كدولة فلسطين ودولة
السودان...
 - 2فقه األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،حيدر حب اهلل( ،ص .)17
 - 3فقه األمر بالمعروف( ،ص.)18
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تمثل في عصرنا الحاضر -في نظري -صورة أخرى من صور وظيفة
«األمر باملعروف والنهي عن املنكر» بشكل ما ،فإذا كانت الدولة
اإلسالمية القديمة جعلت من «نظام الحسبة» تطبيقا عمليا لفريضة
«األمر باملعروف والنهي عن املنكر» ،1فإن الدولة الحديثة َبنت على
ُ
هذه الوظيفة نظما جديدة استفادتها من التقدم اإلنساني في شتى
امليادين ،وبخاصة في ميدان حقوق اإلنسان ،ونظم تسيير الحكم،
وكيفية تنظيم مجال املجتمع...
ويخطئ من يظن أن قاعدة «األمر باملعروف والنهي عن املنكر» ال
بد أن ّ
تفعل تحت شعارات دينية واضحة مصرح بهاِ ،إذ «العبرة باملعاني
ال باملباني» ،كما يقول الفقهاء .فكل وسيلة أدت وظيفة مشروعة
ُ
وحققت غاية محمودة تعتبر مطلوبة شرعا .فاألساس هو الصالح
واإلصالح تحت أي اسم كان.
ب -خصوصية مهمة الفقيه في تفعيل قاعدة «األمر باملعروف
والنهي عن املنكر»:
 مهمة الفقيه ،وحدود عمله ،وما هو مطلوب منه في عصرنا:ملا كان كل فعل صادر عن املكلف ال بد أن ُيـق َّـوم بتقويم الشارع
بواسطة األحكام الشرعية التكليفية الخمسة :الواجب والحرام
واملندوب واملكروه واملباح ،كان الفقيه الشخص الوحيد الذي أعطي
له الحق في إصدار هذه األحكام وفق شروط معلومة عند العلماء؛
 - 1عن نظام الحسبة وما يتعلق به ُيرجى مراجعة بحوث جماعية جامعية تحت عنوان
«الحسبة» ،إشراف مناهج جامعة المدينة العالمية بدولة ماليزيا.
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وهذا الحصر استوجبه الفقيه للتخصص والتمرس والخبرة بميدان
الفقه .واألحكام الخمسة ُع ْملة الفقيه التي يتعامل بها في سوق الفقه،
وهو سيدها الذي تصدر عنه بدون منافسة وال نزاع في األصل...
ولكن الفقيه ،وإن كان املمثل الشرعي للشارع في النطق بأحكامه،
فإنه محتاج في بنائها إلى معرفة أحوال املكلفين ومصالحهم ،وإلى
معرفة مآالت ما يحكم به ويفتي فيه ...ولكي يكون ملما بهذه القيود
واالعتبارات ،ال بد أن يرجع إلى غيره من الخبراء في شتى مناحي الحياة،
حتى يتحقق من مناط وتعلق األحكام الشرعية ،ويفهم محل الحكم
الذي سوف ّ
ينزل عليه الحكم.
إن التحدي الكبير الذي يواجه الفقيه في هذا العصر هو االندماج
في املؤسسات ،وبخاصة مؤسسات املجتمع املدني .واملؤسسات لها عمل
مهم في تثقيف املجتمعات وتشكيل نمط عيشها .وال تقل مؤسسات
الدولة الرسمية حاجة عن املؤسسات املدنية ،فالدولة تحتاج في
سياستها إلى ترشيد ومقاصد وحكمة في التسييس والتسيير ،وكل ذلك
عند الفقيه املتعمق املتبصر الحكيم.
ولعل من أهم املؤسسات والجهات املعاصرة التي تحتاج إلى اندماج
للفقيه فيها :الهيآت الحزبية والنقابات العمالية ،ومنظمات حقوق
اإلنسان ،وما شابه ،فهذه الجهات لها تأثير قوي في اإلصالح والتغيير،
فما تمارسه من اعتراض واحتجاج ومطالب من أجل تكريس معنى
املواطنة والعيش الكريم ...هي أعمال يمكن أن تدخل في تطبيقات
«األمر باملعروف والنهي عن املنكر» إن صادف محله بالشروط
مجلة السلم  -العدد الثاني
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والضوابط التي يذكرها الفقهاء .فحاجة هذه املؤسسات إلى املعرفة
الشرعية ماسة جدا ،حتى تنضبط اشتغاالتها ،وتهتدي في نقدها
ومطالباتها إلى الصواب.1
وإذا تقرر هذا ُعلم أن مهمة الفقيه لها حدود منضبطة ،فهو ال
يتجاوز في عمله النظر في أفعال املكلفين للحكم عليها باألحكام الشرعية
وفق تعلق خطاب الشارع ،معتبرا في ذلك بالحال واملآل .إن هذا البناء
الفقهي املحكم الجليل إن خرج عن مقصد الشارع من التشريع كان
تجاسرا وخروجا عن الصراط املستقيم ومجانبا للصواب ،وأنتج
فتاوى شاذة متفسخة منحلة تسوق إلى الفجور ،أو فتاوى عنيفة
متطرفة تقحم األمة في الفتن واملصائب.
وقد ُوجدت فتاوى معاصرة أحدثت فتـنا كبيرة في أمة اإلسالم ،فمن
ُ
هذه الفتاوى ما تقرره من وجوب الخروج على األنظمة والثورة عليها
جملة وتفصيال ،وإن لم تكن هناك ضرورة حقيقية للثورة والخروج،
ودونما اعتبار بالعواقب واملآالت ،وإن هلك الحرث والنسل ،وأحرق
األخضر واليابس.
وفتاوى أخرى تطلب من املسلمين الجهاد العام املفتوح الذي ال
حدود له وال قيود ،بل ترى أن كل «كافر» مستباح الدم وإن لم يكن
محاربا.
وفتاوى أخرى تقسم املجتمع املسلم إلى متسننة وإلى مبتدعة،
فاملتسنن وجب مؤازرته ،واملبتدع وجب هجره ،وقد بالغوا في تعميم
ُ - 1ينظر أيضا حوار «فقه تغيير المنكر» لعبد اهلل بن بية على موقعه الرسمي.
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التبديع والتوسعة فيه( ،والبدعة قسيمة للمنكر ومرادفة له في
املعنى) ،حتى انسحب هذا التبديع على الجماعة الواحدة بذاتها،
وتحولت بذاتها إلى فرق متناحرة فيما بينها.1
فمن فتاوى تبيح
أما في جانب الفقه الفروعي فحدث وال حرجِ ،
التدخين في نهار رمضان ،إلى أخرى تجيز للرجل جماع زوجته في فترة
الحيض إن هو استعمل العازل الطبي...
وكل ذلك من ّ
تسيب الفقه والفتوى؛ لعدم مراعاة ضوابطهما وعدم
تحقيق شروط «األمر باملعروف والنهي عن املنكر» في الفتاوى العنيفة.
فالفقه له منهج ،والفتوى لها صناعة ،ومن تخلف عن املنهج ،كان
اجتهاده أعوج ،ومن جهل الصناعة ،خسر في البضاعة.2
ج -املجتمع املدني املعاصر واآلمال املعقودة عليه في إعمال
قاعدة «األمرباملعروف والنهي عن املنكر»:
إن املجتمع املدني ممثال بصفة خاصة في مؤسسات اإلعالم والتربية
والتوجيه ،منوط به أن يحمل على كاهله واجب «األمر باملعروف والنهي
َ
إعالم إنارة،
عن املنكر» بشروطه وضوابطه ،بحيث يكون هذا اإلعالم
 - 1يمكن التمثيل لذلك بالتيار «السلفي» الذي تفرق بدوره إلى تيارات مختلفة ومتناحرة
فيما بينها أحيانا ،بعدما كان جبهة واحدة موحدة يف وقت سابق .فاآلن نجد هناك السلفية
التقليدية ،والسلفية الجهادية ،وسلفية الجرح والتعديل (المداخلة) ،والسلفية الحركية
(السرورية)ُ ...ينظر بعض الكالم عن التيارات اإلسالمية الحديثة والمعاصرة يف اإلصدار
المسمى بـ»دليل الحركات اإلسالمية يف العالم» ،من إصدارات مركز األهرام للدراسات
السياسية واالسرتاتيجية ،العدد األول.
 - 2عن ضوابط الفتوى وصناعتها ُينظر الكتاب النافع الماتع «صناعة الفتوى وفقه
األقليات» للعالمة عبد اهلل بن المحفوظ بن َب َّية.
مجلة السلم  -العدد الثاني
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ال إعالم إثارة.1
قد مر معنا أن قاعدة «األمر باملعروف والنهي عن املنكر» فيها
مستويات ومراتب ،ورأينا أن جميع املسلمين يجب عليهم االنخراط
في هذه القاعدةٌّ ،
كل حسب موقعه ومؤهالته ومقامه .واألفراد
ومؤسسات املجتمع املدني يتراوح عملهم في تفعيل هذه القاعدة ما بين
مرتبة اللسان ومرتبة القلب ،دون مرتبة اليد والقوة .ومرتبة اللسان
يمكن أن تتنوع في زماننا إلى أشكال عديدة :من كتابات ،ومحاضرات،
وبرامج ،ومطبوعات ،ومصورات هادفة...
ِفل َـم ال تندمج هذه املؤسسات املدنية في دولنا اإلسالمية إيجابا
من أجل تفعيل قاعدة «األمر باملعروف والنهي عن املنكر» بالقواعد
والشروط التي قدمها العلماء؟ فتصير هذه الجمعيات حينها بمثابة
الوازع الرقابي الذي يمسك بعضد الفرد ويدمجه في الجماعة دمجا
مثمرا.
ولألسف ،فإن هذا الدور الطالئعي ملؤسسات املجتمع املدني في
بلداننا اإلسالمية ،والعربية خاصة ،ال يزال خافتا .وفي الغالب نجد
دور هذه املؤسسات يقتصر على الدفاع عن بعض حقوق اإلنسان
الرتيبة ،واالهتمام بالرياضة البدنية املتنوعة ،وفي أحسن األحوال
تنضاف خدمة الفكر والتوعية العلمية املحدودة.

ُ - 1ينظر أيضا حوار «فقه تغيير المنكر» لعبد اهلل بن بية على موقعه الرسمي.
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 .2االنحرافات الواقعة في فهم وتفسير «األمر باملعروف والنهي
عن املنكر» في عصرنا ،وتوجيهها:
قد وقعت انحرافات شديدة الخطورة في إعمال قاعدة «األمر
باملعروف والنهي عن املنكر» ،خاصة في زماننا هذا الذي أصبح فيه
أشباه العلماء دعاة ومفتين وآمرين باملعروف وناهين عن املنكر...
ومن أعظم هذه االنحرافات ،تلكم التي وقعت في تنزيل مفهوم «األمر
باملعروف والنهي عن املنكر» ،وهذه بعض أهم االنحرافات الواقعة في
تنزيل القاعدة:
 االنحراف األول :الخلط في قاعدة «األمر باملعروف والنهي عناملنكر» بين مقام النصيحة املطلوب من كل الناس بحسب علمهم
ومعرفتهم ،وبين مقام التغيير بالسلطة املنوط باإلمامة .فنجد الكثير
من التيارات والجماعات املنتسبة لإلسالم ،1بحسن نية أو بسوئها،
حملت على كاهلها ضرورة «األمر باملعروف والنهي عن املنكر» عن
طريق القوة واإللزام ،دونما تحقيق مناط القاعدة وال معرفة ضوابطها
وال اعتبار مآالتها ،فكان ذلك سببا في ظهور فتن عظيمة ،فتن ّ
جرت،
َ
املزيد من التخلف والتشتت
وال تزال ،على أمتنا الجريحة املكلومة
والتناحر.2
 -1مثل جماعة «تنظيم القاعدة» بفروعها الكثيرة المنتشرة يف البلدان اإلسالمية ،ومثل
جماعة «التكفير والهجرة» ...وكلها تتخذ من القوة مسلكا لتغيير المنكر ،وال تعرتف
بالسلطات الزمانية الموجودة يف بلداهنا.
 -2قد سبق التفصيل يف مسألة التغيير باليد والقوة وربط ذلك بمقام اإلمامة ،فل ُيراجع ذلك
يف محله.
مجلة السلم  -العدد الثاني

285

 االنحراف الثاني :تفعيل وربط معنى «النهي عن املنكر» في كلمخالفة صادرة من املخالف ولو كان مبناها الظن واالجتهاد ،مع أن
اإلنكار ال يكون في الظنيات والجزئيات وال في املسائل الخالفية ،وإنما
يكون بشروطه في القطعيات وفيما قارب القطعيات من املشهورات،
كما ُ
نبهت على ذلك سابقا.1
 االنحراف الثالث :عدم استحضار قواعد «األمر باملعروف والنهيعن املنكر» الضابطة لهذا الواجب وعدم االعتبار بها عند تفعيل هذه
القاعدة وتطبيقها .وهذه القواعد كثيرة جدا ،2وإغفال واحدة منها عند
تنزيل «األمر باملعروف والنهي عن املنكر» على الوقائع قد يؤدي إلى
نتائج عكسية.
 االنحراف الرابع :من أخطر االنحرافات الواقعة في فهم وتفسير«األمر باملعروف والنهي عن املنكر» في عصرنا هذا الجهل بحقيقة
«التمذهب» واملذاهب الفقهية والخالفات االجتهادية الظنية الواقعة
بين الفقهاء .بل لعل هذا من أكبر االنحرافات التي جرت إلى تشويه
قاعدة «األمر باملعروف والنهي عن املنكر» ،وشوشت على مفهوم
«املنكر» في االستعماالت املعاصرة؛ فيظن بعض قليلي املعرفة
الشرعية أن ما عند جماعته أو تياره هو الحق الذي ال مرية فيه ،وأن
ما عند غيره منكر ،فينكر على املخالف اختياره دونما تصور حقيقي
ملفهوم التمذهب واملذهب ،ودونما اعتبار كون التمذهب مبنيا على
ُ - 1ينظر حوار «فقه تغيير المنكر» لعبد اهلل بن بية على موقعه الرسمي.
 - 2سوف يأيت الكالم يف آخر هذا البحث عن أهم القواعد التي ينبغي مراعاهتا يف «األمر
بالمعروف والنهي عن المنكر» .وهي التي يغفلها البعض.
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اجتهاد األئمة في الفروع التي غالبا ما نجد اختالف الصحابة والتابعين
فيها أصال.
وبالرجوع إلى تصرفات سلفنا وعلمائنا نجدهم في مقام االجتهاد
والظن والتمذهب كان يعذر بعضهم بعضا ،وال ينكرون على بعضهم
البعض ،وكانوا يفرقون بين ما يستوجب النكير فيدخل في «األمر
باملعروف والنهي عن املنكر» ،وبين ما يستوجب العذر فيدخل في باب
«اختالف األئمة رحمة» .وهذا ما نلمسه في وقائع عديدة ،أذكر من بينها
مثاال الختالف زيد بن ثابت مع عبد هللا بن عباس.
فمما تحفظه لنا كتب اآلثار أن زيد بن ثابت كان على خالف مع عبد
هللا بن عباس ر�ضي هللا عنهم في بعض الجزئيات الفقهية ،وخاصة في
فقه امليراث ،وأهم القضايا التي اختلفا فيها في مجال اإلرث أن زيدا كان
ال يحجب اإلخوة بالجد ،بينما كان ابن عباس يجعل الجد بمثابة األب
فيحجب اإلخوة .ولذلك «أنكر ابن عباس على زيد بن ثابت مخالفته
للقياس في مسألة الجد واإلخوة فقال :أال يتقي هللا زيد؟! يجعل ابن
االبن ابنا وال جعل أب األب أبا؟!».1
إن من وقف على هذه الرواية وحدها أو وقف على ما تنقله لنا
الكتب من اختالف بين زيد وابن عباس في الفقه ،ظن أنهما كان على
اختالف في القلوب كاختالفهم في النظر ،خاصة إذا كان الناظر في هذه
النصوص من العامة أو ممن ال يأخذ العلم عن الشيوخ املربين .والحق
 - 1األثر ذكره أبو بكر الباغندي الواسطي يف كتابه «ما رواه األكابر عن األصاغر»( ،ص
 .)132و ُينظر أيضا كتاب «إعالم الموقعين عن رب العالمين» البن القيم،)1/164( ،
فقد تحدث عنه.
مجلة السلم  -العدد الثاني
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أن هذا لم يحصل أبدا ،فلم يتجاوز الخالف بينهما اختالف نظر ،وقد
كان بينهما الود واالحترام ّ
البين .والدليل عليه هذه الرواية اآلتية.
ُيذكر أنه في أحد األيام «ركب زيد بن ثابت ،فأخذ ابن عباس
بركابه ،فقال :ال تفعل يا ابن عم رسول هللا ،قال :هكذا أمرنا أن نفعل
بعلمائنا ،فقال له زيد :أرني يديك ،فأخرج يديه ،فقبلهما ،وقال :هكذا
أمرنا أن نفعل بأهل بيت ّ
نبينا».1
وقد تعلمنا من الصحابة الكرام أن اإلنكار ال يكون إال في األمور
العظيمة ،وأنه في جميع األحوال ال ينبغي أن يتجاوز األفكار إلى الذوات؛
إال أن يكون ظلما وفسقا فيهما مجاهرة وعدوان ،فيكون النكير بحسب
املرتبة وبحسب اعتبار املآل ،كما سبق التفصيل.
املحور الثالث :خالصة أهم قواعد وضوابط «األمر باملعروف
والنهي عن املنكر»:
بناء على ما تقدم من الكالم في محاور هذا البحث ،يمكن التوصل
إلى معرفة خالصة أهم قواعد وضوابط «األمر باملعروف والنهي عن
املنكر» ،وهي قواعد ال بد من مراعاتها واستصحابها قبل تفعيل هذه
الكلية وإعمالها في أرض الواقع:2

 -1تاريخ دمشق ،ابن عساكر.)190/73( ،
 -2سأذكر هنا أهم القواعد الضابطة لكلية «األمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ،وال
أقصد من هذا الذكر الحصر ،بل أقصد ذكر أهم القواعد .أما عن شروط «األمر بالمعروف
والنهي عن المنكر» وضبط مفهومه ،فقد مر الكالم عن ذلك ،فل ُيراجع يف الفصل األول.
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 القاعدة األولى :1ال إنكار في مسائل الخالف ،وال في الظنيات.2وإنما اإلنكار مسوغ وممكن في القطعيات والكليات ،أو فيما كان
قريبا من القطع كما في املسائل الكبرى التي ُيعتبر الخالف فيها شاذا.3
أما الخالفيات والظنيات فبابها االستدالل والنظر واإلقناع ،وفي النهاية
يظل هناك ظن غالب يق�ضي بأن هذا الرأي راجح واآلخر مرجوح ،وال
سبيل لرد أحدهما بالكلية؛ لكونهما معا مظنونين أحدهما غالب الظن،
وليس أحد منهما مقطوعا به على كل حال.
يقول القا�ضي عياض« :ال ينبغي لآلمر باملعروف والناهي عن املنكر
أن يحمل الناس على اجتهاده ومذهبهَّ ،
وإنما ّ
يغير منه ما اجتمع على
ِ
إنكاره وإحداثه».4
 القاعدة الثانية :ال يشرع األمر باملعروف والنهي عن املنكر إذاكان سيؤدي إلى منكر أكبر أو كان إعماله ال يجدي شيئا.5
ُّ
الظن الغالب في اإلقدام على «األمر
 القاعدة الثالثة :يكفيباملعروف والنهي عن املنكر».
 - 1لم أفرق هنا بين القاعدة والضابط ،واعتربهتما كالشيء الواحد؛ لكوهنما يشرتكان معا
يف معنى ضبط وحصر المعنى .وهناك من العلماء من يفرق بينهما بفروق دقيقة ،أهمهما
أن القاعدة تكون أعم من الضابطُ .يراجع يف هذا الصدد كتاب :قواعد الفقه اإلسالمي من
خالل كتاب اإلشراف على مسائل الخالف للقاضي عبد الوهاب البغدادي ،تأليف محمد
الروكي( ،ص .)112
 -2للتوسع ُينظر حوار «فقه تغيير المنكر» مع الشيخ عبد اهلل بن بية المنشور على موقعه الرسمي.
 - 3ينظر كتاب «الفروق» للقرايف.)257/ 4( ،
 - 4إكمال المعلم بفوائد مسلم.)289/ 1( ،
 - 5ينظر تفصيل هذه القاعدة يف «قواعد األحكام» للعز بن عبد السالم .)1/128( ،وكذا
«الفروق» للقرايف.)4/256( ،
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فال يشترط في «األمر باملعروف والنهي عن املنكر» اليقين والقطع،
بل غلبة الظن في ذلك كافية كما تكفي في االجتهاد والفتوى .ولكن ال
يجوز اإلقدام عليه إن غلب على الظن أن اإلنكار لن يغير من املوضع
شيئا.1
 القاعدة الرابعة :األمر باملعروف يكون باملعروف ،والنهي عناملنكر يكون باملعروف.
وأصل هذه القاعدة حديث خرجه اإلمام البيهقي في «شعب اإليمان»
«م ْن َأ َم َر ب َم ْع ُر َ ْ ُ ْ َ ُ
بلفظَ :
وف»�.
وف فل َيكن أ ْم ُره ِب َم ْع ُر ٍ
ٍ
ِ
 القاعدة الخامسة :ال بد من احترام مراتب التغيير في تفعيلقاعدة «األمر باملعروف والنهي عن املنكر».
فيجب احترام التقسيم والتراتب املنهجي في قاعدة «األمر باملعروف
والنهي عن املنكر» بين ما كان من باب التناصح العام ،وبين ما كان من
باب التغيير باليد والقوة الخاص بمقام اإلمامة.2
 القاعدة السادسة :الخطاب الشرعي في «األمر باملعروف والنهيعن املنكر» خطاب واسع وعام ال بد من تحقيق مناطه وتوفير شروطه
قبل تفعيله.
فقاعدة «األمر باملعروف والنهي عن املنكر» من الكليات املطلقة
ُ
التي تقيد في التنزيل والتفعيل بمناطها وشروطها ،وال يكون ذلك إال
للعلماء ووالة األمر وفقا لنصح العلماء بناء على تقدير املصالح
 - 1تفصيل ذلك يف كتاب «األمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ألبي يعلى بن الفراء( ،ص.)77
 - 2قد فصلت يف هذا سابقا عند الكالم عن مراتب «األمر بالمعروف والنهي عن المنكر».
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واملفاسد ،ومعرفة فقه الواقع والتوقع.1
 القاعدة السابعة« :األمر باملعروف والنهي عن املنكر يتركانباألعذار وال يحرمان عند اإلكراه».2
قد مر معنا في الفصل األول عند الكالم عن شروط «األمر باملعروف
والنهي عن املنكر» أن ذكرنا من ضمن شروطه أال يوقع صاحبه في
التهلكة .فإن كان اإلنسان مهددا بالخطر في كلية من كلياته الستة
التي جاء الشرع لحفظها عليه ترك «األمر باملعروف والنهي عن املنكر»
ّ
رأسا ،إال أن يكون
متحمال للضرر في نفسه ثابتا على دينه غير ضار
بإنكاره هذا َ
غيره ،حين ذلك أجاز بعض العلماء اإلنكار.
 القاعدة الثامنة :اإلنكار ال يكون إال لترك واجب أو لفعل حرام،وال يكون لترك املندوبات وال لفعل املكروهات.3
وهذه القاعدة مفهومة من اشتراط العلماء مشروعية اإلنكار بأن
يتعلق الفعل بالقطعيات والكليات وبما يعتقده صاحب الفعل من أن
فعله واجب أو أن تركه حرام .وإذن ،فاملكروه واملندوب ال يتعلق بهما
اإلنكار أبدا ،وإنما فيهما الحض والترغيب والتحبيب؛ ألن الشرع ملا فرق
في األمر بين ما فيه إلزام وبين ما ال إلزام فيه ،وفرق في النهي بين ما فيه
ُ - 1ينظر كتاب «تنبيه المراجع» لعبد اهلل بن بية( ،ص .)80 - 79
 - 2هذه القاعدة نص عليها العز بن عبد السالم يف كتابه «الفوائد يف اختصار المقاصد»
(ص  ،)66قال« :األمر بالمعروف والنهي عن المنكر يرتكان باألعذار وال يحرمان عند
اإلكراه بالقتل إذا كان المأمور به والمنهي عنه تافها .وكذلك يحرم الصدق الضار كما
يجب الكذب النافع يف بعض األطوار».
ُ - 3ينظر يف ذلك الفروق للقرايف .)4/257( ،وأيضا حوار «فقه تغيير المنكر» لعبد اهلل
بن بية على موقعه الرسمي.
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إلزام وبين ما ال إلزام فيهُ ،علم أن الذي ال إلزام فيه مبانه التخفيف
والتيسير.1
 القاعدة التاسعة« :األمر باملعروف والنهي عن املنكر» مرتبطانبزمانهما ومكانهما ،وتغير الزمان واملكان فيهما قد يف�ضي إلى تغيرهما .2
فما يكون معروفا اآلن قد يصير منكرا غدا ،والعكس صحيح أيضا،
وذلك إن ارتفعت علة الحكم ولم تظهر مصلحته .ولذلك تقرر عند
املحققين من العلماء أن الحكم املعلل إذا ارتفعت علته األصلية ارتفع
معها الحكم نفسه في الغالب.3
القاعدة العاشرة« :األمر باملعروف والنهي عن املنكر» يتجه إلى فعل
املكلف وعمله ال إلى شخصه وذاته وديانته.4
فالقصد من «األمر باملعروف والنهي عن املنكر» تغيير سلوك
املكلف إلى األحسن باألحسن ،وهدايته إلى الصراط املستقيم باملعروف،
 - 1كان الصحابة رضوان اهلل عليهم يفرقون يف خطاب الشارع بين ما فيه عزم وإلزام
كالواجب والحرام ،وبين ما ال عزم فيه وال إلزام كالمندوب والمكروه ...ولعل من أهم
األدلة على ذلك ما أثر عن أم عطية رضي اهلل عنها أهنا قالت« :نُهينا عن اتباع الجنائز ولم
يعزم علينا» .رواه البخاري يف صحيحه ،كتاب الجنائز :باب اتباع النساء الجنائز ،رقم
الحديث .)78/ 2( ،1278
وهذا الحديث فيه رد على من يشكك يف مرجعية وأصالة علم أصول الفقه وقواعده،
فليس علم أصول الفقه يف أصله سوى ما فهمه واستنبطه الصحابة والسلف رضوان
اهلل عليهم ،فأصبح منطقا شرعيا مطو ّيا يف العقول حتى جاء من أخرجه للوجود وأفرده
بالتأليف والتنظير.
 -2قد نص على هذا بعض العلماءُ ،ينظر مثال كتاب «اإلحكام يف أصول األحكام» البن
حزم (.)72/ 3
ُ - 3ينظر «اإلحكام» لآلمدي.)273/ 4( ،
 - 4قواعد األحكام يف مصالح األنام.)121/ 1( ،
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وهذا القصد ال ينسجم مع تجريح شخصه واتهامه في دينه وعرضه...
فاآلمر باملعروف الناهي عن املنكر ينبغي أن يكون داعيا ال قاضيا.
خاتمة:
إن الغاية من هذا البحث تقديم رؤية مبسطة ومختصرة عن
قاعدة «األمر باملعروف والنهي عن املنكر» ،مع ضبط مفهومها وذكر
شروطها وبيان مراتبها وشرح مآالتها والتعرض ملا عرض لها عند التنزيل
في عصرنا من خلل وتجاوزات مرفوضة شرعا.
وقد ُ
بينت في هذا البحث أن قاعدة «األمر باملعروف والنهي عن
املنكر» كلية من كليات الدين ،وقاعدة من قواعد اإلسالم الخالدة ،فهي
ِقوام تفعيل الشرع ،وضامن استمراره سليما من كل تحريف وتزييف
وإبطال ...وقد فرض هللا تعالى على جميع املكلفين االنخراط في هذا
الواجب ،كل بحسب مقامه وموقعه ورتبته :فالحاكم ومن ينوب عنه
يجب عليه التغيير بالقوة واليد ،والعالم يجب عليه التغيير باللسان
والبيان ،وباقي أفراد املجتمع يجب عليهم التغيير بالقلب وبالتناصح
فيما بينهم .ومن لم يكن أهال للمراتب األولى في التغيير فليتمسك
بآخرها ،وآخرها اإلنكار بالقلب ،وذلك أقل ما يجزئ في الواجب ،وهو
أضعف اإليمان ،كما ورد في الحديث .ومن أهم ما ورد في هذا البحث
مما يجب معرفته في باب «األمر باملعروف والنهي عن املنكر» أن هذه
القاعدة مشروطة بشروط ،ومضبوطة بضوابط ،ومرتبطة بمقاصد،
ومرتبة على مراتب؛ فإن تخلف شرط من الشروط ،أو اضطرب ضابط
من الضوابط ،أو لم يكن اإلنكار يحقق أي مقصد شرعي من ورائه...
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ْ
فإنه ال يجوز حينها «األمر باملعروف والنهي عن املنكر»؛ ألنه إذ ذاك
يكون طريقا للفتن بدل اإلصالح ،أو على األقل يكون من باب العبث،
وقد نهينا عن العبث .وقديما قيل« :فعل العقالء منزه عن العبث».
يكشف هذا البحث في شقه الثاني عن أهم االنحرافات املعاصرة
التي عرضت لقاعدة «األمر باملعروف والنهي عن املنكر» ،وهي
انحرافات ترجع إلى أمرين:
 األمر األول :انحراف في مفهوم «األمر باملعروف والنهي عن املنكر»،كحمل معنى اإلنكار على العموم الواسع واإلطالق الشاسع دون تحقيق
مناطه والوقوف عند شروطه وأحواله.
 األمر الثاني :انحراف في تطبيق «األمر باملعروف والنهي عناملنكر» ،كتفعيل وسيلة اإلنكار في كل مخالفة وإن كانت جزئية مبناها
الظن والنظر .إن هذا البحث لبنة من اللبنات التي ُيقصد منها أن تسهم
في فهم سماحة الشريعة اإلسالمية وإبراز روحها وحكمتها ومقاصدها،
والهدف األخص من هذا العمل فهم الغاية من تشريع قاعدة «األمر
باملعروف والنهي عن املنكر» ،ثم االجتهاد في فهم لوازمها وضوابطها،
وإبراز أن القصد منها إرساء القيم السامية في املجتمعات املسلمة،
بعيدا عن «تحريف الغالين وانتحال املبطلين» ،حتى يصير مجتمعنا
مجتمعا وسطا بعيدا عن التطرف سواء أكان باملغاالة أو بالتفسخ،
ْ
يصير مجتمعا ُم ْسلما في تدينهُ ،م َس ِالـما في عالقاتهِ ،سلما في تعامله.
وهللا تعالى من وراء القصد ،وهو الهادي إلى سواء السبيل.
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الئحة املصادرواملراجع

 اإلحكام في أصول األحكام ،أبو محمد علي بن حزم األندل�سي (املتوفى:456هـ) ،تحقيق أحمد محمد شاكر ،دار اآلفاق الجديدة-بيروت.
 إحياء علوم الدين ،أبو حامد الغزالي الطو�سي (املتوفى505 :هـ) ،داراملعرفة ،بيروت ،د.ت.
 أخبارأبي حنيفة وأصحابه ،أبو عبد هللا الحسين بن علي َّالص ْي َمري
الحنفي (ت  436هـ) ،الناشر :عالم الكتب – بيروت ،الطبعة الثانية:
1405هـ 1985 -م.
 األشباه والنظائر ،تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي(املتوفى771 :هـ) ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األولى1411 :هـ1991 -م.
 األصول الخمسة ،القا�ضي عبد الجبار املعتزلي (ت  415هـ) ،تحقيقفيصل بدير عون ،مطبوعات جامعة الكويت ،الطبعة األولى 1998 :م.
 إعالم املوقعين عن رب العاملين ،ابن قيم الجوزية (املتوفى751 :هـ)،تحقيق محمد عبد السالم إبراهيم ،دار الكتب العلمية – ييروت،
الطبعة األولى1411 :هـ 1991 -م.
 األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،القا�ضي أبو يعلى محمد بنالحسن بن الفراء البغدادي الحنبلي (املتوفى 458 :هـ) ،تحقيق عمر
أبو املجد النعيمي ،جامعة أم القرى ،الطبعة الثانية1434 :هـ2013-م.
 تاريخ دمشق ،أبو القاسم علي بن الحسن بن عساكر (املتوفى:مجلة السلم  -العدد الثاني
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571هـ) ،تحقيق عمرو بن غرامة العمروي ،دار الفكر للطباعة والنشر
والتوزيع ،سنة  1415هـ 1995 -م.
 ترتيب املدارك وتقريب املسالك ،أبو الفضل القا�ضي عياض بنمو�سى اليحصبي (املتوفى544 :هـ) ،تحقيق ابن تاويت وآخرون ،مطبعة
فضالة  -املحمدية ،املغرب ،الطبعة األولى 1983 :م.
 تنبيه املراجع على تأصيل فقه الواقع ،عبد هللا بن املحفوظ بنبية ،طبعة منتدى تعزيز السلم في املجتمعات املسلمة ،أبو ظبي،
الطبعة األولى 2014 :م.
 جريدة السبيل املغربية ،عدد  ،36يوليوز سنة 2008م. الحسبة في املذهب املالكي وأهم مؤلفاتها ،سمير قدوري ،مقالضمن أعمال ندوة “املنهجية الفقهية في مؤلفات املذهب املالكي”،
منشورات مركز البحوث والدراسات في الفقه املالكي ،التابع للرابطة
املحمدية للعلماء ،املغرب ،الطبعة األولى 1436 :هـ2015-م.
 الحسبة ،إشراف مناهج جامعة املدينة العاملية بماليزيا ،مرحلةاملاجستر ،كود املادة.GDWH5133 :
 دليل الحركات اإلسالمية في العلم ،من إصدارات مركز األهرامللدراسات السياسية واالستراتيجية ،العدد األول ،رئيس التحرير
ضياء رشوان.
 رد املحتار على الدر املختار (=حاشية ابن عابدين) ،محمد أمين بنعمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (املتوفى1252 :هـ) ،دار
الفكر ،بيروت ،الطبعة الثانية1412 :هـ 1992 -م.
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 رسالة في الطريق إلى ثقافتنا ،أبو فهر محمود محمد شاكر( ،مطبوعةضمن كتاب “املتنبي”) ،مطبعة ودار املدني ،القاهرة1407 :ه1987-م.
 السنة ،أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني (املتوفى:287هـ) ،تحقيق محمد ناصر الدين األلباني ،املكتب اإلسالمي –
بيروت ،الطبعة األولى 1400 :هـ.
 شعب اإليمان ،أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (املتوفى458 :هـ)،تحقيق عبد العلي عبد الحميد حامد ومختار أحمد الندوي ،مكتبة
الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي
بالهند ،الطبعة األولى 1423 :هـ 2003 -م.
 صحيح البخاري ،أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي( 256هـ) ،تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر ،دار طوق النجاة،
الطبعة :األولى1422 ،هـ.
 صحيح مسلم ،مسلم بن الحجاج النيسابوري (املتوفى261 :هـ)،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي – بيروت
 صناعة الفتوى وفقه األقليات ،عبد هللا بن املحفوظ بن َب َّية ،مركزالدراسات واألبحاث وإحياء التراث بالرابطة املحمدية للعلماء-الرباط،
الطبعة األولى1433 :هـ 2012-م.
 طبقات الحنابلة ،أبو الحسين بن أبي يعلى بن الفراء (املتوفى:526هـ) ،تحقيق محمد حامد الفقي ،دار املعرفة – بيروت.
 العلة والتعليل عند اإلمام القرافي ،حمو أورامو ،منشورات املجلسالعلمي املحلي إلقليم سيدي سليمان ،سنة  2012م.
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 الفروق ،أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (املتوفى:684هـ) ،عالم الكتب ،د.ت.
 فقه األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،حيدر حب هللا ،دار الفقهاإلسالمي املعاصر ،الطبعة األولى 1432 :هـ 2011-م.
 فقه تغيير املنكر ،حوار مع العالمة عبد هللا بن بية ،منشور علىموقعه الرسميhttp://binbayyah.net/arabic/archives/1394 :
 الفوائد في اختصار املقاصد ،أبو محمد العز بن عبد السالمالدمشقي( ،املتوفى660 :هـ) ،تحقيق إياد خالد الطباع ،دار الفكر
املعاصر ،دار الفكر – دمشق ،الطبعة األولى.1416 :
 قواعد األحكام في مصالح األنام ،أبو محمد العز بن عبد السالمالدمشقي( ،املتوفى660 :هـ) ،تحقيق عبد الرؤوف سعد ،مكتبة
الكليات األزهرية – القاهرة.
 قواعد الفقه اإلسالمي من خالل كتاب اإلشراف على مسائلالخالف للقا�ضي عبد الوهاب البغدادي ،تأليف محمد الروكي ،دار
القلم بدمشق ،ومجمع الفقه اإلسالمي بجدة ،الطبعة األولى1419 :هـ-
 1998م.
 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،جار هللا أبو القاسمالزمخشري (املتوفى538 :هـ) ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،الطبعة
الثالثة 1407 :هـ.
 لسان العرب ،أبو الفضل جمال الدين بن منظور اإلفريقي (املتوفى:711هـ) ،الناشر :دار صادر – بيروت ،الطبعة الثالثة 1414 :هـ.
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 ما رواه األكابر عن األصاغر ،أبو بكر محمد بن محمد الواسطي،الباغندي الصغير( ،املتوفى312 :هـ) ،تحقيق خالد بن محمد بن سعيد
باسمح ،دار التوحيد ،الطبعة األولى 1428 :هـ  2007 -م.
 مجلة الرسالة ،ملؤسسها أحمد حسن الزيات باشا (املتوفى1388 :هـ)،العدد .22
 املحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،أبو محمد عبد الحق بنغالب بن عطية األندل�سي (املتوفى542 :هـ) ،عبد السالم عبد الشافي
محمد ،دار الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة األولى 1422 :هـ.
 من أئمة التجديد اإلسالمي ،محسن عبد الحميد ،مكتبة أسامة بنزيد ،الرباط ،الطبعة األولى1407 :هـ1986-م.
 منظومة مراقي السعود ،عبد هللا بن إبراهيم العلوي الشنقيطي. املوافقات ،أبو إسحاق إبراهيم بن مو�سى الغرناطي الشاطبي(املتوفى790 :هـ) ،أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ،دار ابن
عفان ،الطبعة األولى1417 :هـ1997 /م.
 املوطأ ،مالك بن أنس األصبحي املدني (املتوفى179 :هـ) ،تحقيقمحمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت – لبنان:
 1406هـ  1985 -م.
 نزهة األعين النواظر في علم الوجوه والنظائر ،جمال الدين أبوالفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي (املتوفى597 :هـ) ،تحقيق محمد
عبد الكريم كاظم الرا�ضي ،مؤسسة الرسالة – لبنان ،الطبعة األولى:
1404هـ 1984 -م.
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 نهاية املطلب في دراية املذهب ،أبو املعالي الجويني (املتوفى478 :هـ)،تحقيق عبد العظيم محمود ّ
الديب ،دار املنهاج ،الطبعة األولى:
1428هـ2007-م.
 النهاية في غريب الحديث واألثر ،أبو السعادات ابن األثير (املتوفى:606هـ) ،تحقيق طاهر أحمد الزاوى ومحمود محمد الطناحي ،املكتبة
العلمية  -بيروت1399 ،هـ 1979 -م.
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مقابسات

تسعى املجلة في هذا الركن إلى إمداد القارئ
الكريم بقبسات من الفكراإلسالمي واإلنساني
تعلي من قيمة السلم وتحض عليه ،لعل هذه
القبسات ت�ضيء الفهم وتنيرالبصائر

مقابسات

في التنبيه على خطرالسباق نحو التسلح
والتنديد بأسلحة الدمارالشامل
بيان راسل وآينشتاين ومجموعة من العلماء
ترجمة وتقديم :أ.د .إبراهيم مشروح

«فالبشرية في حاجة إلى التعاون على البقاء بدل الصراع الذي
يؤدي إلى الفناء ،في حاجة إلى حلف كوني إلصالح الخلل الحضاري
الكبير الذي يعتبر اإلرهاب فرعا من فروعه ونتيجة من نتائجه،
والحد من مخاطر صناعة السالح التي أصبحت تحت تصرف
العقالء واملجانين ،إنها في حاجة إلى أولي بقية يتداركون ما يمكن
تداركه قبل الخراب».
مقتطف من الكلمة التأصيلية ملعالي الشيخ عبد هللا بن بيه في
مؤتمر مراكش لحقوق األقليات الدينية بالديار اإلسالمية.
«إننا لنوجه ،بوصفنا كائنات بشرية ،نداءنا إلى الكائنات
البشرية :تذكروا إنسانيتكم ،وانسوا ماعدا ذلك .فلو أمكنكم هذا
فإن الطريق سينفسح دون جنة جديدة؛ وإذا لم تستطيعوا ذلك
فسيحدق بكم خطرالفناء الشامل».
مقتطف من بيان راسل-آينشتاين.
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تسعى هذه املقابسة إلى تحقيق شرط املؤانسة الذي يقت�ضي أن
نلقي السمع وهو شهيد لخطاب العقل والحكمة حيثما كانت وإن
صدرت هذه الحكمة ،كما قال أبو الوليد ابن رشد ،عن «غير مشارك
لنا في امللة»؛ ألن املؤمن بالحقيقة ّ
أحق بها .ولهذا سننقل بيانا للسالم
اشتهر في العالم ببيان راسل–آينشتاين  Russell-Einsteinالذي وقعه
إلى جانبهما ثلة من العلماء األفذاذ.
لقد ّ
التفـت الحكمة بالعلم ،وجعلت عقول العلماء تنصاع لنداء
القيم اإلنسانية بعيدا عن طلب البأس .وقد كان الفيلسوف األملاني
«مارتن هايدغر» محقا حين قال :إن العلم ال يفكر؛ ألن العلم ال ينظر
في املآالت التي تخرج عن منطلقاته ،وإنما الذي يتولى ذلك هو النظر
الحكمي .ولهذا تأتي الحكمة أو الفلسفة ليال ،كما قال الفيلسوف
األملاني «هيغل» ،بعد أن يكون العلم قد ق�ضى نهارا طويال.
وملا كانت الحرب ،كما قال «روسو» ،شرا سياسيا ،وجب أن
َ
َيستبعد ُ
طلب السلم املستدام السياسة أو يتحرى ،على أقل تقدير،
الحياد السيا�سي .وقد كانت هذه هي غاية العلماء املنددين باألسلحة
النووية لخطورتها على النوع البشري.
جاء نداء العقالء من العلماء والحكماء بعد أن صارت األمور تنفلت
من أيدي اإلنسان بما كسبته أيدي اإلنسان ،بيد أن الحكمة تمنع
العقل من العنت؛ ألن كالم الحكماء منزه عن العبث.
يمكن أن نعتبر الفيلسوف «برتراند راسل» ذا الباع الطويل في
العلم والفلسفة -إذ كان له حضور قوي في الفلسفة املعاصرة فضال
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عن املنطق الريا�ضي -فيلسوف السلم؛ ألنه تحلى بنزعته اإلنسانية
ومناهضته للحرب وتنبيهه على آفاتها املقيتة التي بلغت خطورتها حد
التهديد بفناء النوع البشري مع أسلحة الدمار الشامل التي ابتدعها
اإلنسان .وقد كلفته هذه املواقف السلمية ثمنا باهظا ،حيت ُز ّج به في
غيابات السجون ،فما انثنى عزمه وال فترت همته.
ويعود إلى هذا الفيلسوف الفضل في إخراج هذا البيان إلى
الوجود ،بعد أن صاغه وعرضه على العلماء الذين وقعوه ،وكان من
بينهم «آينشتاين» الغني عن التعريف ،والذي ال يخفى على الجميع
مدى ضلوعه في التطور الفيزيائي ووعيه بمخاطر التمادي في تطوير
أسلحة الدمار الشامل ،فال يحدثك مثل خبير .ومما يلفت النظر
أن «آينشتاين» كان قد وقع البيان الذي بين أيدينا قبيل وفاته بأيام
معدودات.
يعود تاريخ البيان إلى  9يوليوز  ،1955وكان موضوعه التنبيه إلى
خطر السباق نحو التسلح ،وحث القادة في العالم على تقدير جسيم
املسؤولية امللقاة على عاتق الجميع بالنظر إلى ما تحمله األسلحة
النووية من تهديد بفناء النوع البشري .وللذكر فقد وقع أحد عشر
عاملا مبرزين موقفهم اإلنساني النبيل الذي ينذر بشؤم مواصلة
السباق املسعور نحو تملك إرادة البطش والبأس ،أي القنابل النووية
ذات القوة اإلشعاعية التي تدك األرض ومن عليها.
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نص البيان:
إننا لنستشعر ،في املوقف املأساوي الذي تواجهه البشرية ،وجوب
اجتماع العلماء لتقييم الخطر الذي ظهر نتيجة لتطوير أسلحة الدمار
الشامل ،ملناقشة الحل املطلوب في ضوء روح املشروع املرفق.
وإننا لنتكلم بهذه املناسبة ،ال بوصفنا أفرادا ننتمي إلى هذا الوطن
أو ذاك ،وال إلى هذه القارة أو تلك ،وال نتكلم بوصفنا نعتنق هذه
الديانة أو تلك ،بل إننا نتكلم بوصفنا كائنات بشرية ،وكعناصر من
النوع البشري صار أمر بقائها موضع شك.
ليضج ّ
ّ
ويعج باملنازعات وبالصراع الجبار بين الشيوعية
إن العالم
وخصمها الذي يهيمن على باقي املنازعات الصغيرة.
إن معظم ذوي الوعي السيا�سي ،تقريبا ،ليحملون مشاعر قوية إزاء
واحدة أو أكثر من هذه القضايا؛ بيد أننا نطلب منكم أيها العلماء أن
تـتركوا هذه املشاعر جانبا وتعتبروا أنفسكم فقط كعناصر من بين
األنواع البيولوجية األخرى التي كان لها تاريخ مشهود ،والتي ال أحد منا
يأمل انقراضها.
لن نقول كلمة تخص هذه املجموعة املفردة بعينها دون غيرها،
فكلنا سواء في مواجهة هذا املأزق الخطير؛ فإذا ما استوعبنا جيدا هذه
املأساة فسيكون لنا أمل في تالفي هذا الخطر والخروج منه.
علينا أن نتعلم كيف نفكر بطريقة جيدة ،وعلينا أن نتعلم كيف
نسأل أنفسنا ال عن أي الخطوات التي يجب اتباعها لتحقيق االنتصار
العسكري ألي من املجموعات التي نفضلها؛ ألنه لم تعد ثمة خطوات
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من هذا القبيل .إن السؤال الذي ينبغي أن نطرحه على ذواتنا هو:
ما هي الخطوات التي ينبغي اتباعها الجتناب السباق العسكري الذي
سيكون مآله ال محالة مأساويا بالنسبة لجميع األطراف؟
ال يستوعب عامة الناس وال حتى أولئك الذين يعتلون مواقع في
السلطة ما الذي ستحمله الحرب بالقنابل النووية .فما زال جمهور
الناس يظنون أن القنابل ّ
تدك املدن أو تنسفها .غير أنه بات من
املعلوم أن القنابل املستحدثة صارت أكبر قوة من القنابل القديمة،
وأنه في الوقت الذي تستطيع فيه القنبلة الذرية ( )A-bombأن تنسف
هيروشيما ،نجد أن القنبلة الهيدروجينية ( )H-bombتستطيع أن
تنسف مدنا واسعة كلندن ونيويورك وموسكو.
ال شك أن حرب القنبلة الهيدروجينية ستف�ضي إلى نسف العديد
من املدن .لكن هذا أقل ما يمكن أن نواجهه من الخسارات؛ فلو تمت
إبادة كل من يتواجد في لندن ونيويورك وفي موسكو ،فإن ّ
الصاخة
ستضرب ،في غضون قرون ،العالم .بيد أننا نعلم اليوم خصوصا بعد
«تجربة بيكيني» ( (Bikini testأن القنابل النووية تستطيع باالنتشار
التدريجي أن تحطم فضاء أوسع أكبر مما كنا نفترضه.
لقد تقرر لدى جهة جد مطلعة أن القنبلة يمكن أن تصنع بقوة
تفوق  2.500مرة القنبلة التي دمرت هيروشيما ،وأن قنبلة من هذا
القبيل إذا انفجرت على األرض أو تحت املاء ،فإنها ترسل جزيئات
نووية مشعة  )radio-active particles) 1في أعلى الفضاء .فهي تنفذ
 -1النشاط اإلشعاعي النووي (الراديو أكتيفيتي) ظاهرة فيزيائية تخص ثبات األنوية
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بالتدريج لتصل إلى سطح األرض في صورة غبار أو مطر قاتلين .لقد كان
هذا الغبار هو الذي أصاب الصيادين اليابانيين وحال دون صيدهم
لألسماك.
ال أحد يعرف إلى أي درجة يمكن لهذا املفاعل النووي للجزيئات
املشعة 1أن ينتشر ،بيد أن الجهات املطلعة تقول بإجماع :إن الحرب
بالقنابل الهيدروجينية قد تضع ّ
حدا للنوع البشري ،فالجميع يخ�شى
أن يف�ضي استعمال القنابل الهيدروجينية في الحروب ال محالة إلى
املوت املحقق ،وبالتالي إلى فناء البشرية .ويخ�شى الجميع أنه لو استعمل
العديد من القنابل الهيدروجينية فسيكون املآل هو املوت املحتوم
للجميع ،وهذا يصدم فقط أقلية الناس ،وأما بالنسبة لألغلبية فيبقى
مجرد تعذيب بطيء يسببه االعتالل واالنحالل.
وقد صدرت عن بعض العلماء الالمعين وعن الخبراء االستراتيجيين
العسكريين تحذيرات؛ بيد أنه ال واحد من بينهم استطاع أن يقول
بحتمية النتائج الوخيمة .وكل ما يقولونه هو أنها نتائج محتملة ،وأن
ما علينا أن نستيقنه هو أنه ال أحد يمكن أن ّيدعي أن هذه النتائج
الوخيمة لن تتحقق يقينا .لم نجد ُ
بعد أن آراء الخبراء بخصوص هذه
الذرية غير الثابتة ،ويطلق عليها األشعة النووية (الراديو نيكلييد) أو أألشعة النظيرة (الراديو
صوطوب) ،ومن جرائها يتحول يف كل لحظة الجزيء الثابت والمميز لألنوية الماثلة
تلقائيا إلى ذرات أخرى (عدم اندماج) ببث جزيئات مادية بصورة متزامنة (إلكرتون ،نواة
الهيليوم ،نوترون ،إلخ) ،كما يبث الطاقة ( فوطونات وطاقة حركية) .المرتجم.
 -1تحدث راسل هنا عن مصطلح  Lethalوهو يقصد ، Lithium aluminum hydride
وتختزل كتابته  ،LiAIHويدل على قوة اخرتاع المفاعل النووي باستعماله يف الرتكيبة
العضوية .المرتجم.
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املسألة تتوقف في درجات معينة على سياساتهم أو على ّ
تحيزهم ،بل
إنها تتوقف فقط ،حسب ما أظهرته أبحاثنا ،على مدى سعة اطالع
الخبير ومعرفته الخاصة .وهكذا وجدنا أن الشخص يزداد قلقا كلما
كان علمه باملخاطر املحدقة أكبر.
وهاهنا يكمن ،بالتالي ،املشكل الذي نعرضه عليكم ،وهو مشكل
معضل ورهيب وال مفر منه :فهل سنضع حدا لبقاء النوع البشري؛
أم على هذا النوع البشري أن يرفض الحرب؟ لن يواجه الناس هذا
الخيار؛ ألنه من الصعوبة بمكان أن نق�ضي قضاء مبرما على الحرب.
يقت�ضي القضاء على الحرب أمرا مكروها يتمثل في الحد من السيادة
الوطنية .غير أن ما قد يعيق تفهم املوقف أكثر من أي �شيء آخر هو
أن مفهوم «النوع البشري» يبدو أنه واسع وملتبس ومجرد .فبالكاد
ّ
يتمثل الناس في أذهانهم أن الخطر املداهم يتهددهم ويتهدد أبناءهم
وأحفادهم ،وليس يتهدد اإلنسانية جمعاء .وهم يستوعبون بالكاد
أنهم يوجدون ،هم أنفسهم ،بشكل فردي ،وأولئك الذين يحبونهم في
مواجهة خطر الهالك املبين .ومن هنا يأملون أن الحرب قد تسمح
بمواصلة توفير األسلحة املعاصرة املحظورة.
يكتنف هذا األمل التباس ،فمهما حصل في فترات السلم ،من
االتفاقيات حول عدم استعمال القنابل الهيدروجينية ،فلن تعتبر
هذه االتفاقيات في زمن الحرب ،وسيعمل كل طرف منهجه على صنع
القنابل بمجرد أن تندلع الحرب ،ألنه إذا ما سبق أحد الطرفين إلى
صنع القنابل ولم يقم الطرف اآلخر بصنعها ،فإن الذي صنعها سيكون
مجلة السلم  -العدد الثاني
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ال محالة هو املنتصر.
وعلى الرغم من أن االتفاق بخصوص التوقف عن صنع األسلحة
النووية كجزء من االتفاق العام بخصوص ّ
الحد من التسلح لن يتمكن
ِ
من تقديم الحل األمثل ،فإنه قد يخدم بعض األغراض البالغة األهمية:
أوال ،كائنا ما كان االتفاق بين الغرب والشرق فإنه يحمل خيرا
بالقدر الذي يقلص من التوتر؛
وثانيا ،فإن حظر األسلحة النووية سيخفف ،متى وثق كل من
الطرفين بأن الطرف اآلخر قد التزم بذلك ّ
حقا ،من وطأة الخوف
ُّ
والتوجس من الهجوم املباغث على شاكلة الهجوم املفاجئ على قاعدة
«بيرل هاربور» )Pearl Harbour) 1التي تترك الطرفين في الوقت الحاضر
في توجس وقلق.
ولذلك علينا أن نرحب باتفاقية من هذا القبيل ،ولو كخطوة أولى.
فليس معظمنا محايدا في شعوره ،ولكن بوصفنا عناصر بشرية ،ينبغي
لنا أن نتذكر أنه إذا كانت الخالفات بين الشرق والغرب ستحسم
بالكيفية التي ستمنح االرتياح لكل فرد سواء أكان شيوعيا أو ضد
الشيوعية ،أو كان آسيويا أو أوروبيا أو أمريكيا ،وسواء أكان أبيض أو
أسود ،فإن الخالفات لن تنحسم بالحرب.
 -1يتعلق األمر هبجوم مفاجئ شنيع من قبل اإلمرباطور الياباين هيروهيتو على القاعدة
األمريكية «بيرل هاربور» الموجودة بـ« :أوواه��و» بمنطقة «ه��اواي» األمريكية ،حيث
دمرت اليابان القاعدة والغواصة الحربية األمريكية وحامالت الطائرات ،مخلفة خسائر
فادحة يف األرواح والعتاد ،الشيء الذي أفضى إلى دخول الواليات المتحدة األمريكية
الحرب العالمية الثانية ( .المرتجم).
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ينبغي أن نأمل في أن يفهم الجميع هذا األمر ،سواء في الشرق أو
في الغرب .وهذا األمر يستوقفنا إذا كنا نرغب في خيار دوام التقدم
والسعادة واملعرفة والحكمة .فهل سنختار ،مع ذلك ،املوت ألننا ال
نستطيع نسيان نزاعاتنا؟!
إننا لنوجه ،بوصفنا كائنات بشرية ،نداءنا إلى الكائنات البشرية:
تذكروا إنسانيتكم ،وانسوا ماعدا ذلك .فلو أمكنكم هذا فإن الطريق
سينفسح دون جنة جديدة؛ وإذا لم تستطيعوا ذلك فسيحدق بكم
خطر الفناء الشامل.
القرار:
ندعو املؤتمر ،ومن خالله ندعو العلماء في كافة أرجاء العالم ،كما
ندعو الجمهور العريض إلى املشاركة في تنفيذ هذا القرار :بالنظر إلى أنه
سيتم ال محالة ،في أي حرب مستقبلية ،استعمال األسلحة النووية،
وبالنظر إلى أنه من شأن أسلحة من هذا القبيل تهدد استمرارية بقاء
النوع البشري ،نطالب حكومات العالم أن ّ
تقدر وتعترف عالنية أنه
ِ
من األجدر أال يكون من وراء قصدها القيام بحرب عاملية ،وندعوهم
بالتالي إلى إيجاد معاني سلمية لتسوية كل األمور املتنازع بشأنها.
املوقعون:
ماكس بورن  -بيري و .بريدغمان  -ألبيرت آينشتاين  -ليوبولد إنفيلد
 فريدريك يوليوت كري  -هيرمان ج .مولر  -لينوس بولين  -سيسيل ف.بوول  -يوسف روتبالت  -برتراند راسل  -هيديكي يوكاوا.
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قطوف
دانية

تعتز املجلة بتنويرالقارئ ببعض الفصوص
الحكمية التي نعتبرأنها األدعى لتحريك األمل
واألحرى بتسديد العمل ،وهي قطوف نتوخى من
ورائها إيقاظ الهمم وشحذ األذهان
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قطوف من كالم الشيخ ابن بيه:

«إني أتفق مع الفيلسوف نيتشه حين يقول :الحضارات
تمرض وأطباؤها الفالسفة .وأنا أقول:
الحضارات تمرض وأطباؤها العلماء واملفكرون».

«ما نقوم به في منتدى تعزيز السلم حيث نقدم الرواية والرؤية،
ً
رواية اإلسالم في دعوته للسالم والتسامح اعتمادا على نصوص أكيدة
وعلى ممارسات تاريخية رشيدة ،وعلى التأويل الصحيح ،على عكس
الرواية ّ
املحرفة على يد الغالة الخارجين عن الضبط الديني والضبط
ْ
العقلي ،والذين جعلوا الدين دعوة للعنف ُومش ِعال للحروب ومصدرا
للكراهية والبغضاء وطاقة تدمير وتفجير بدل أن يكون طاقة إيجابية
في حياة الناس ،طاقة سالم تحييهم وال تقتلهم».

مجلة السلم  -العدد الثاني
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«منهجيتنا منهجية أصولية ،تتغيى إثبات أن الرحمة مبدأ
راجح على كل الجزئيات ،وأن العالج ألمراض األمة يمكن
أن يكون من صيدلية الدين والعقل ،وأن حلول معضالتها
يجب أن تخرج من رحم هذا الدين باألدلة البينات والحجج
الواضحات .تلك هي الدعوى وذلك هو التحدي».

«منهجيتنا (تموقع النصوص) في بيئتها األصلية،
وبنفس الروح (تموضعها) في البيئات الزمنية والبشرية،
وبذلك تحقق مقاصدها الباحثة عن مصالح العباد وهو أصل
وضع الشريعة كما قال الشاطبي ،وإن عكسها
سيؤدي إلى ضد املطلوب ،ويجني على النص وعلى مصلحة
اإلنسان املستهدفة».
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«ال نريد فهما للشريعة ال يدرك عالقتها بالزمن،
أو ينزلها بطريقة حرفية تنأى عن مقاصدها
املعقولة وعن املصالح البشرية املنشودة ،ألن
الجمود على املنقوالت أبدا ضالل وإضالل كما
يقول القرافي».

«نصوص الشريعة بمنزلة نص واحد في نظام
االستدالل واالستنباط ،فمن لم يحط بها علما
ولم يجمع أطرافها لم يسعه أن يفقه معانيها».

مجلة السلم  -العدد الثاني
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«أصحاب الفكر املأزوم حكموا بالجزئي على الكلي ،وتجاهلوا
الواقع وعاشوا في القواقع ،فقدموا فتاوى تتضمن فروعا بال
قواعد ،وجزئيات بال مقاصد ،تجانب املصالح وتجلب املفاسد،
فخلقوا فو�ضى فكرية سرعان ما استحالت دماء مسفوكة رغم
عصمتها ،وأعراضا منتهكة رغم حرمتها».

«الواقع شريك في إنتاج الحكم الشرعي ،وواقع اليوم
يحتاج إلى قراءة جديدة على ضوء الشرع ،وبناء على الكليات
التي مثلت لبنات االستنباط بربط العالقة بين الكليات
والجزئيات ،وتنسيقا بين كلي الشرائع واإليمان وكلي الواقع
واألزمان ،من أجل إيجاد مشتركات ومعايير تخفف من غلواء
االختالف وتسهل االئتالف من خالل تحقيق مناط العدل»
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متابعات
وتحقيقات

امللتقى الثالث ملنتدى تعزيزالسلم
في املجتمعات املسلمة 2016
جعل منتدى تعزيزالسلم في املجتمعات املسلمة اإلسهام في إطفاء
الحريق الذي اشتعل في جسد األمة من الداخل من أولوياته ،ذلك
ما فتئ املنتدى ممثال في رئيسه الشيخ العالم عبد هللا بن بيه ،يذكر
باألسباب الكامنة وراء هذا الحريقّ ،
مبينا أن اإلسهام في إحالل السلم
ّ
واملفكرين والقادة ّ
الد ّ
ينيين ورجال
هو واجب الوقت بالنسبة للعلماء
السياسة وكل العقالء من أبناء األمة.
إن فكرة السلم هاته لم تفارق املنتدى منذ َّ
تأس َ
س وإن اختلفت
املواضيع التي يطرقها خالل امللتقيات التي يعقدها؛ ألن هذه امللتقيات
نفسها ال تخرج عن جوهر الفكرة ،بل هي في صميم املوضوع وعمقه.
ومن أنجع الوسائل في اإلسهام في ثقافة السلم املنشودة مراجعة
بعض املفاهيم التي تم توظيفها من ِقبل بعض الجهات املحسوبة
على التيار اإلسالمي ،فساء استعمالهاّ ،
وعم بسبب هذا فساد عظيم
أحدث ما أحدث من آثار وخيمة.
وقد كان من بين هذه املفاهيم التي جعلها املنتدى صلب موضوع
مراجعته مفهوم الدولة الوطنية ،لبيان مشروعيتها وأنها ال تخالف
الشرع مادام األمر قائما على مراعاة املصالح واملفاسد ،وقد كان
هذا من نتائج البيان الختامي للملتقى الثاني للمنتدى سنة  2015م،
حيث ّ
صرح بوضوح أنه قد آن األوان لكي يتصالح املسلمون مع دولتهم
مجلة السلم  -العدد الثاني

325

الوطنية ،باعتبارها شكال من أشكال نظم الحكم الذي يخضع لقواعد
املصالح واملفاسد.
لقد كانت ّ
مسوغات املنتدى وهو يعتزم الحديث عن الدولة الوطنية
ما يأتي:
 - 1أن نزع املشروعية عن الدولة الوطنية هو الذي يلتئم حوله اآلالف
من أبناء األمة اإلسالمية وشبانها على الخصوص ،ليلتحقوا بكيانات ال
شرعية لها ،وليصبحوا باسم دولة الخالفة وقودا للحروب تجهز على
ما تبقى من مظاهر العافية واالستقرار في املجتمعات املسلمة.
 - 2أنه لم يصدر لحد اآلن  -بخصوص التغيرات التي طرأت على
املجتمعات املسلمة في أنظمتها السياسية والقانونية ،وكذلك في
أنساقها الثقافية والفكرية بعد مرحلة االستعمار ،وطبيعة العالقة بين
الدولة الوطنية والنظام السيا�سي ،وأثر ّ
كل ذلك على األحكام الشرعية
ذات الصلة بنظام الحكم ومؤسساته -كل هذا إلى ّ
حد اآلن لم يصدر
بشأنه من حيث التنظير الفقهي ما يمكن اعتباره اجتهادا حاسما في
املوضوع ،وأن جل ما كتب إنما هو تصورات لدولة منشودة ال وجود
لها على أرض الواقع.
لقد كان املوضوع الرئيس للملتقى الثالث هو الحديث عن الدولة
الوطنية باعتبارها مظهرا من مظاهر نظام الحكم الذي ال يخضع إال
لقواعد املصالح واملفاسد والترجيحات واملوازنات.
في هذا السياق ،طرح املنتدى فكرة الدولة الوطنية على بساط
ّ
النقاش والبحث العلمي ،ليتدارسه العلماء والباحثون واملفكرون
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والقادة السياسيون يومي  19 - 18ربيع األول  1438هـ ،املوافق ل 18-
 19ديسمبر  2016م ،عبر املحاور اآلتية:
املحور األول :الدولة في الفكر والتجربة التاريخية لألمة قديما
وحديثا
املحور الثاني :الدولة بين النصوص الجزئية واملقاصد الكلية
املحور الثالث :إسالمية الدولة
املحور الرابع :الدولة الوطنية :املفهوم والسياق
املحور الخامس :سيادة الدولة في سياق العوملة
املحور السادس :الدولة الوطنية وتعزيز السلم
املحور السابع :تجربة دولة اإلمارات العربية املتحدة في تعزيز السلم
املحور الثامن :إعالن مراكش :شهادات ومقترحات
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البيان الختامي للملتقى الثالث:
بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على سيدنا محمد نبي
الرحمة وشفيع األمة وعلى آله األطهار وصحابته األبرار؛ وبعد
ۡ َ َ َ هَّ ُ َ َ ذَّ َ ُ ُ ْ
فانطالقا من قول هللا عز وجلِ﴿ :إَوذ أخذ ٱلل مِيثٰق ٱلِين أوتوا
ۡ َ ٰ َ تَ ُ
اَ َ ۡ َ
ب لُبَ ّيِن َّن ُهۥ ل َِّلن ِ
ٱلكِت
اس َول تك ُت ُمون ُهۥ﴾ آل عمران.187 :
واستثمارا للقبول الذي حظي به خطاب «املنتدى» في دعوته إلى
وقف تدمير اإلنسان والعمران واعتماد السلم وما ينشئه من بيئة
التعارف والتوافق والوئام والعيش املشترك وكون هذا القبول تعدى
املجتمعات املسلمة إلى أمم مختلفة.
ومتابعة للجهود التي ما فتئ «منتدى تعزيز السلم» يبذلها في وضع
املفاهيم الشرعية الكبرى في سياقها العلمي املضبوط مراعيا حجم
التغير الهائل الذي طرأ على الزمان واملكان واإلنسان.
واستئنافا لرصد «املنتدى» آليات الخلل والجهل في توظيف تلكم
املفاهيم ،ولتضمينه إياها املضامين الصائبة في بياناته طبقا للمعايير
التي اعتمدها في التعامل؛ كمفهوم الجهاد ،ومفهوم املواطنة ،ومفهوم
التكفير ،ومفهوم الطاعة ،ومفهوم الوالء والبراء ،وكالعالقة بين خطاب
الوضع وخطاب التكليف الذي يمثل صياغة مطورة للشروط الزمانية
واملكانية واإلنسانية لتطبيق األحكام.
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وتنبها إلى خطورة مصطلحات ومفاهيم ملتبسة ظهرت عند املسلمين
في العصر الحديث نشأت في أجواء ردود فعل وإحباط بناء على خلفيات
علمية لم تحترم األصول الصحيحة للتراث ،ولم تستوعب التغير
الذي اعترى الزمان والواقع ،فوقعت في إشكال التقابل بين ثنائيات
في منهجية سطحية ،كإسالمية الدولة مقابل العلمانية والخالفة
أو اإلمامة في مقابل الدولة الوطنية؛ حتى صارت تلكم املصطلحات
واملفاهيم تلقائية ومتغلبة وكأنها حقائق علمية أو مفاهيم صحيحة
دون تمحيص وتدقيق.
ُ
وألن انتشار هذه املفاهيم أوجدت من يشك ويشكك في مشروعية
الدولة الوطنية املسلمة ،بل ومن يجاهر بال شرعيتها ،مع ما يستتبع
ذلك من تجريح يصل إلى إهدار حرمة األوطان ،وهدم البنيان وشغل
األمة عن كل أمر ذي شان .وألنها جرأت على الدماء املعصومة في
مخالفة صريحة لقول النبي صلى هللا عليه وسلم في الحديث الصحيح:
«من حمل علينا السالح فليس منا».
وفي ظالل رعاية كريمة متجددة وعناية منيفة مسترسلة من سمو
الشيخ عبد هللا بن زايد آل نهيان وزير خارجية اإلمارات العربية املتحدة
حفظه هللا-انعقد بفضل هللا وحسن توفيقه؛ يومي  19و 20من شهر ربيع
األول شهر ميالد رسول السالم عليه أفضل الصالة والتسليم سنة
 1438هـ املوافق ليومي 18و 19من شهر ديسمبر سنة 2016م بأبو
ظبي عاصمة دولة اإلمارات العربية املتحدة بلد التعايش والتسامح
مجلة السلم  -العدد الثاني
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واألمان ،بلد زايد املحبة والحكمة تغمده هللا بواسع رحمته وأسكنه
فسيح جناته؛ امللتقى الثالث لــ»منتدى تعزيز السلم في املجتمعات
املسلمة» ،بمشاركة نحو 400شخصية علمية من مختلف القيادات
الفكرية والدينية يؤازرهم في مسعاهم ويشاركهم في مبتغاهم نخبة من
الوزراء ومن املسؤولين في منظمات إسالمية ودولية؛
وفي إطار املوضوع املحوري لهذا امللتقى «الدولة الوطنية في
املجتمعات املسلمة» تركز اهتمام املؤتمرين على القضايا التالية:
 -1مسألة السلم بين املعوقات والفرص
 -2تصحيح املفاهيم ذات العالقة بالدولة في املجتمعات املسلمة
 -3إعالن مراكش :شهادات وإشادات
 -4تجربة دولة اإلمارات العربية املتحدة في التسامح
وقد كان من الضروري تقديم ملحة عن منهجية املنتدى في تناول
املفاهيم تصحيحا وضبطا وإنشاء .كما استأثر مفهوم الدولة تاريخا
وأشكاال وأسسا ووظائف بنصيب وافر من البحث والنقاش.
وقد توصل الباحثون إلى أن الدول الوطنية التي نشأ أغلبها بعد جالء
املستعمر عن ديار املسلمين في ظروف متباينة وبأشكال متعددة والتي
يعتبر اإلسالم دينا ألغلبيتها .توصلوا إلى كونها في الواقع الزماني واملكاني
الراهن دوال شرعية باملعنيين القانوني والديني ،وإلى أنه ال يقدح في
شرعيتها ما ورد من النصوص واملمارسة التاريخية .كما استنتجوا أن
الشروط النظرية التي تشترط وحدة األمة في كيان واحد وتحت سيادة
واحدة تعتبر خارج السياق الزمني.
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وقد بنى الباحثون هذه االستنتاجات بناء على استقراء ما كتب في
األحكام السلطانية في تراثنا اإلسالمي حيث يبدو جليا أن الدولة نظاما
وشكال وسلطة ليست من قواعد العقائد في اإلسالم وإنما هي تدبير
إنساني تحكمه قواعد االجتهاد وقانون املصالح واملفاسد وتزكيه القيم
الدينية التي تدعو إلى العدل والرحمة والحكمة واملصلحة ،وأن هذه
األخيرة-أي املصلحة -هي قطب الرحى واألساس الذي تدور عليه أحكام
الدولة.
كما ثمن املؤتمرون تجربة دولة اإلمارات العربية املتحدة في تنمية
قيم التسامح والعيش املشترك وترسيخ قواعدها وتجريم اإلساءة إلى
املقدس من حيث هو ،واعتبروها جديرة بالتنويه مثلما اعتبروا تجربة
الوحدة االختيارية الطوعية التي شكلت على أساسها دولة اإلمارات
محطة مشرقة في تجارب الدول العربية واملسلمة.
وكان امللتقى فرصة جديدة لتفعيل مقتضيات إعالن مراكش
لحقوق األقليات بالتذكير بتفرد الوثيقة التي انطلق منها؛ أي وثيقة
املدينة أول وثيقة في التاريخ تؤسس لدولة مدنية قوامها املواطنة،
يتضامن ويتعايش فيها الناس من أديان وأعراق مختلفة ،ويتساوون
في الحقوق والواجبات واستحقاق الكرامة اإلنسانية .وما زال إعالن
مراكش يسترعي انتباه الهيئات العلمية واملنظمات الدولية ويتبنى
وثيقة للتفعيل والدراسة من قبل كثير منها.
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وفيما يلي أهم النتائج التفصيلية للموضوعات املطروقة في هذا
امللتقى:
النـتـائـج:
أوال -في املبادئ واملنطلقات واملفاهيم:
 إن معضالت األمة اإلسالمية لن تجد لها حلوال بمعزل عن دينهاالذي ارتضاه هللا لها باألدلة البينات والحجج الواضحات بشرط سالمة
منهج التعامل مع النصوص وعمق الفهم ملقاصد الشريعة وحسن
تنزيل األحكام الشرعية على واقع اتضحت معامله واستوعبت عناصره
وأبعاده.
 إن أزمة األمة ليست في قيم دينها وأحكامه ولكن في عدم سالمةمنهجية التعامل مع النص الشرعي.
 إن أزمات األمة اإلسالمية وإن كانت متعددة األسباب واألبعادفإن مفتاح الحلول يكمن في تجديد الخطاب الديني ليعبد للناس طرق
السلم والعيش املشترك والترقي في مدارج تكريم اإلنسان وعمارة األرض.
 إن من أخطر التحديات التي تواجه تجديد الخطاب الديني تحريفاملفاهيم لعدم استيعاب أصولها األولى أو للجهل بالشروط الزمانية
واملكانية التي تعيد صياغة املفهوم؛ ومن ثم فإنه ال مطمع في إيجاد
بيئة مالئمة لثقافة السلم بدون تحرير املفاهيم من اجتيال الجهل أو
تحريف الغلو.
 إن ُبؤرة تجديد الخطاب الديني إنما تكمن في صياغة املفاهيمصياغة مستقلة مبتكرة أو مراجعة املفاهيم املعتمدة في املجاالت
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املستهدفة وما يتولد عنها من األحكام لتهذيبها وعرضها من جديد على
أصولها من جهة وعلى النتائج من جهة أخرى ،مما قد يؤدي إلى تحويرها
أو تغييرها أو تطويرها أو تعديلها وتبديلها.
 إن مفهوم الدولة والدولة الوطنية من املفاهيم التي يجب تفكيكهاوإعادة تركيبها ،ألن البعض تذرع به لتحقيق غايات يضفي عليها
الشرعية من خالل نصوص مجتزأة من سياقاتها ،ومن خالل إهمال
فج ألدنى قواعد منهج تنزيل األحكام واملفاهيم التي أصل لها علماء
املسلمين عبر األزمنة املتوالية.
 إن مشروعية الدولة الوطنية اليوم تتضرر من اشتراط شروطمثالية ال تستوعب منطق الشرع نفسه وال منطق التجربة التاريخية
لألمة بقدر ما تتضرر من اشتراط التماهي والتطابق مع صيرورة الدولة
ومؤسساتها في التجربة الغربية الحديثة.
 إن اشتراط فصل الدين عن الدولة فصال تاما لتحقق مفهومالدولة هو تضييق ال يراعي الصيغ املتنوعة لعالقة الدين بالدولة في
الدول الغربية نفسها وال مركزية اإلسالم في ثقافة املجتمعات املسلمة
وال خصوصية التطور االجتماعي لكثير من البلدان املسلمة.
 إن من خصائص الشريعة الخاتمة تكامل الديني والدنيوي فيهاوكون بعض الحقوق مركبة يجتمع فيها حق هللا وحقوق العباد.
 إن طبيعة الرسالة املحمدية باعتبارها الرسالة الخاتمة اقتضتأن تتسع أصولها ومقاصدها للبشرية جمعاء وأن تترك للعقل والرأي
والتجربة اإلنسانية النصيب األوفر في تدبير ما األصل فيه التغير
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والتطور كمسائل الدولة ووظائفها ومؤسساتها.
 إن التمييز بين املستويين الديني والدنيوي املصلحي في األحكاممنهج نبوي أصيل استوعبه سلف األمة ففرقوا بين ما مجاله التوقيف
وما مجاله االجتهاد القائم على جلب املصالح ودرء املفاسد الخاضع
ملقتضيات الزمان واملكان واإلنسان.
 إن كثيرا من الباحثين تربكهم العالقة بين الديني وبين الدنيويواإلحالة املتبادلة فيما بينهما في اإلسالم لضعف معرفتهم بطرق
االستنباط من النصوص وبمقاصد الشريعة وأدوات التنزيل في
السياقات الزمانية واإلنسانية ،فيقتصرون على ظواهر من النصوص
دون مقاصد وعلى فروع بدون قواعد فيدخلون في خصومة مع كل
واقع يتجدد.
 إن هذه اإلحالة املتبادلة بين الديني والدنيوي تورث وهما عندغير الراسخين في العلم أنه ديني بحت أو دنيوي محض توقع في كثير
من سوء الفهم للنصوص ،وفي التعسف على الواقع ،وتفويت مصالح
الخلق.
ثانيا -في تنزيل منهجية املنتدى على موضوع الدولة الوطنية في
السياق الراهن:
 إن الفقه اإلسالمي املوروث لم يتحدث عن دولة مسلمة بل عندار إسالم.
 إن العبرة في إسالمية الدار ليست باألحكام وال بالحكام بلبالسكان؛ أي بوجود أغلبية مسلمة بوسعها ممارسة شعائر دينها
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في أمان.
 إن الدولة في القانون الدولي كما حددتها معاهدة مونتفديوباألوروكواي سنة  1933عبارة عن اجتماع العناصر التالية:
 -1وجود أرض محدودة ومعينة.
 - 2وجود شعب يقيم على هذه األرض بشكل دائم.
 -3وجود شكل من الحكم في حده األدنى.
 -4القدرة على إقامة عالقات مع الدول األخرى.
 إن مسألة الدولة ال تجد موقعها في التعبديات ،بل هي من صميماملصلحة التي رعاها الشرع وأوكل إلى العلماء النظر فيها والحكم
بمقتضاها وفق املنهج املنضبط الذي يسمح بالوصول إلى صياغة
مفهوم وصورة للدولة ال ينافيان مقتضيات الشرع ويتفقان مع
معطيات العصر.
 إن نصوص الفقهاء شاهدة على أن قضية الخالفة ال ترتبطبأصول الدين ،وال ترقى إلى مستوى مسالك اليقين.
 إن ضرورة وجود سلطة تحفظ مصالح الناس وترعى شؤونهم أمرال خالف فيه في شريعتنا قوال وفعال وتقريرا ،لكن ال يلزم من هذا أي
تحديد لطبيعة هذه السلطة وال كونها دولة موحدة جامعة للمسلمين.
إنه ال يوجد في شريعتنا حول شكل السلطة وصالحياتها ومكوناتهاوطريقة تداولها أحكام ثابتة ملزمة إال بقدر ما يحقق من املصلحة أو
ما يدرأ من املفسدة ،ويتالءم مع أعراف وأحوال الناس ،ويوفر السالم
ويحفظ النظام ،ويكون أقرب إلى روح الشرع في األحكام.
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 إن التجربة التاريخية لألمة تثبت تعدد دول اإلسالم ،وتعددأئمتها ،ولم يثبت أن أحدا سعى إلى توحيد األقطار تحت راية واحدة
بسبب الواجب العقدي املستبطن ملبدأ وجوب الخالفة ووحدة اإلمام.
 إن أساس فقه الدولة في اإلسالم عدم منافاة التشريعات والتدابيرللنصوص الشرعية؛ وليس شرطا أن تكون منصوصا عليها أو مقيسة
على النصوص.
 إن مقت�ضى انبناء فقه الدولة على أساس رعاية املصالح كوناملفهوم القانوني والسيا�سي للدولة متطورا بحسب إرادة اإلنسان
وحاجاته ،فتكون الدولة حسب إرادة املجموع بسيطة أو فيدرالية
أو كونفدرالية ،فاإلسالم ال يهتم بالشكليات وإنما باملضامين املوصلة
للمصلحة.
 األصل أن كل الدول التي تحتضن مجتمعات ذات أغلبية مسلمةهي دول مسلمة سواء نصت على ذلك في دساتيرها أم ال.
 إن التشكيك في إسالمية الدول املسلمة ملجرد وجود بعضالقوانين املخالفة للشريعة ذهول أو تجاهل لقرب عهدها بنكبة
االستعمار ولخصائص الدولة الوطنية في العصر الحديث؛ بكل
التحديات واإلكراهات التي تفرضها على النسيج الثقافي واالجتماعي
واالقتصادي والتشريعي للمجتمعات املسلمة.
 إنه من الخطأ اشتراط عدم مخالفة أي نص شرعي العتبار الدولةمسلمة ألن اإلسالم بالنسبة لألفراد متحقق بالشهادتين .وهذا الذي
تدل عليه النصوص الشرعية ،كقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح:
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(من صلى صالتنا واستقبل قبلتنا ،وأكل ذبيحتنا ،فذلك املسلم،
الذي له ذمة هللا وذمة رسوله ،فال تخفروا هللا في ذمته).
 إنه إذا كان الحكم ممكنا على قانون ما باملواءمة أو املخالفةللشرع ،فإن حكم املتعاطي مع هذا القانون يفتقر إلى منظومة أخرى
تنتظم توفر الشروط وانتفاء املوانع وقيام األسباب والعالقة بين
الرخص والعزائم التي تندرج تحت خطاب الوضع.
 إن الدول الوطنية في عاملنا اإلسالمي مع اختالف أشكالهاوصورها ،هي نظم شرعية لها من املشروعية ما لإلمبراطوريات الكبرى
التي كانت قائمة في التاريخ بناء على قانون املصالح واملفاسد الذي تدور
حوله أحكام الشرع ،فال يجوز أن تراق الدماء لتوحيد الدولة ،ويجب
أن يسود السالم.
 إن حرمة الدول املسلمة ومواطنيها ال يعني أي انتقاص من حرمةغيرها من الدول بل هو مجرد تخصيص بالذكر واالهتمام اقتضاه
تصحيح مفاهيم مغلوطة متداولة في السياق الثقافي اإلسالمي الراهن.
 إن التضامن وإصالح الوحدات الوطنية هو السبيل الوحيدللخروج من الظروف الحرجة التي تعيشها املجتمعات املسلمة اليوم.
 إن مكافحة اإلرهاب الذي يعتبر آفة العصر ومرضه العضالتقت�ضي تكاثف جهود الجميع ماديا وفكريا والتضامن مع املسلمين
وخاصة في املنطقة العربية ألنهم أول املتضررين.
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التوصيات:
 متابعة االهتمام باملفاهيم التي يترتب عن سوء فهمها إخاللبالسلم االجتماعي أو األهلي أو العالمي.
 املزيد من التنسيق مع الهيئات واملنظمات وممثلي الدياناتاملختلفة في مجال نشر قيم السلم والعيش املشترك واألخوة اإلنسانية.
 تعزيز قيم الدولة الوطنية في املقررات الدراسية في املجتمعاتاملسلمة وفي أقسام الدراسات الشرعية.
 تشجيع البحث الجامعي في مجال التأصيل للدولة الوطنيةمقاصد وتاريخا.
 تخصيص جوائز وطنية وعلى صعيد املجتمعات املسلمة للبحوثاملتميزة في دراسة املفاهيم الشرعية املرتبطة بالدولة في نشوئها
وتطورها وعالقتها بالواقع املعاصر.
 نشر أعمال هذا امللتقى بمختلف وسائل النشر الورقي واإللكترونيوالتفاعلي لتعم بها الفائدة ويتاح التواصل حولها مع الهيآت العلمية
«ملنتدى تعزيز السلم» ومع املسهمين فيه بالعروض والبحوث.
وفي الختام يتوجه املؤتمرون بالشكر الجزيل والثناء الجميل إلى
دولة اإلمارات العربية املتحدة على كريم ضيافتها وحسن وفادتها،
ويرفعون عبارات امتنانهم إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل
نهيان رئيس الدولة -حفظه هللا ،-وأصحاب السمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،
والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد األعلى
338

للقوات املسلحة رئيس املجلس التنفيذي إلمارة أبو ظبي ،وأصحاب
السمو حكام اإلمارات  -حفظهم هللا  .-كما يطيب للمؤتمرين أن يعبروا
عن عظيم امتنانهم لسمو الشيخ عبد هللا بن زايد آل نهيان وزير
الخارجية والتعاون الدولي-حفظه هللا -على ما يخص به « منتدى تعزيز
السلم» من دعم وتقدير ،داعين هللا لهم جميعا بالتوفيق والسداد
والعون ،وأن يحفظ دولة اإلمارات قيادة وشعبا ويديم عليها سابغ
نعمه وأفضاله.

والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات
وحرر بأبو ظبي في  20ربيع األول  1438هـ 19 /ديسمبر 2016م
لجنة البيان الختامي
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إعالن مراكش التاريخي:
من صحيفة املدينة إلى حلف
فضول جديد
 - 1إعالن مراكش التاريخي:
في ظل ما شهدته بعض البلدان اإلسالمية في السنوات األخيرة من
األفعال الشنيعة التي استهدفت األقليات الدينية فيها“ ،حيث تجرأ
الجهلة على دور العبادة تفجيرا وهدما ،واستبيحت فيها دماء معصومة”
كما قال الشيخ ابن بيه ،زاعمين أن أفعالهم هذه من الشريعة ،في ظل
ذلك كان من واجب علماء األمة اإلسالمية أن “يوضحوا أنها وقائع غير
مستندة إلى أي نصوص مرجعية في اإلسالم ،وأن يبينوا ،إن كان األمر
يحتاج إلى بيان ،أن لبعض تلك الوقائع التي تقنعت بالدين سياقات
وحيثيات ال تمت إلى الدين بصلة” كما جاء في رسالة صاحب الجاللة
امللك محمد السادس إلى املشاركين في مؤتمر حقوق األقليات الدينية
في العالم اإلسالمي.
وفي هذا السياق نظم منتدى تعزيز السلم في املجتمعات املسلمة
بأبوظبي (اإلمارات العربية املتحدة) بتعاون مع وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية املغربية ،وبرعاية سامية من جاللة امللك محمد السادس،
مؤتمرا بمدينة مراكش باململكة املغربية بعنوان «حقوق األقليات
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الدينية في العالم اإلسالمي اإلطار الشرعي والدعوة إلى املبادرة» في
الفترة ما بين  17 -15ربيع الثاني 1437هـ املوافق ما بين  27 -25يناير
 ،2016وذلك في سياق مشروع تجديدي يروم وضع تصور مؤصل
للمواطنة في الدول الوطنية ذات األغلبية املسلمة ،ومتوافق مع التراث
اإلسالمي ،والسياق الحضاري ،واملواثيق الدولية.
وقد هدف املؤتمر إلى بيان ما في اضطهاد األقليات الدينية
والعدوان عليها -من قبل اإلرهابيين واملتطرفين -من مخالفة لقيم
اإلسالم الذي حفظ لألقليات الدينية حقوقها الدينية والثقافية
والسياسية ،واملتجلية في «صحيفة املدينة» التي «تؤكد وحدة األمة
في نطاق التعددية الدينية وحرية التدين» ،وذلك «باعتبارها –من
جهة -الدستور األصدق تعبيرا عن مقاصد الشريعة في إشاعة السلم
ٍ
والتعايش والتآخي بين اإلنسان ،و -من جهة ثانية  -اإلطار األنسب
واألليق بالكرامة اإلنسانية وبحقوق املواطنة في الدولة الحديثة» ،كما
جاء في الورقة التصورية للمؤتمر.
وقد كان من نتائج هذا املؤتمر الذي حفل بمشاركة ما يربو على
مائتي عالم ومفكر مسلم ،وأزيد من ثالثين شخصية رسمية من الوزراء
واملوظفين السامين من مختلف دول العالم اإلسالمي ،والعشرات من
ممثلي األقليات غير املسلمة في الدول املسلمة بجميع طوائفها ومللها،
ومن ممثلي األمم املتحدة واملنظمات الدولية ،وممثلي الهيئات املدنية
الناشطة في مجال حوار األديان ،كان من نتائجه إصدار «إعالن
مراكش» التاريخي لحقوق األقليات ،الذي يعتبر أول إحياء تاريخي
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فعلي «لصحيفة املدينة املنورة».
وقد ركز اإلعالن على ثالث نقط كبرى:
أوال :التذكير باملبادئ الكلية والقيم الجامعة التي جاء بها اإلسالم.
ثانيا :في اعتبار «صحيفة املدينة» األساس املرجعي املبدئي لضمان
حقوق األقليات الدينية في العالم اإلسالمي.
ثالثا :في تصحيح املفاهيم وبيان األسس املنهجية للموقف الشرعي
من حقوق األقليات.
وبناء على ذلك ،فقد دعا املؤتمرون:
أ -علماء ومفكري املسلمين أن ينظروا لتأصيل مبدأ املواطنة الذي
يستوعب مختلف االنتمـاءات ،بالفهم الصحيح والتقويم السليم
للموروث الفقهي واملمارسات التاريخية وباستيعاب املتغيرات التي
حدثت في العالم.
ب -املؤسسات العلمية واملرجعيات الدينية إلى القيام بمراجعات
شجاعة ومسؤولة للمناهج الدراسية للتصدي ألخالل الثقافة املأزومة
التي تولد التطرف والعدوانية ،وتغذي الحروب والفتن ،وتمزق وحدة
املجتمعات.
جّ -
الساسة وصناع القرار إلى اتخاذ التدابير السياسية والقانونية
الالزمة لتحقيق املواطنة التعاقدية ،وإلى دعم الصيغ واملبادرات
الهادفة إلى توطيد أواصر التفاهم والتعايش بين الطوائف الدينية في
الديار اإلسالمية.
د -املثقفين واملبدعين وهيآت املجتمع املدني إلى تأسيس تيار
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مجتمعي عريض إلنصاف األقليات الدينية في املجتمعات املسلمة
ونشر الوعي بحقوقها ،وتهييئ التربة الفكرية والثقافية والتربوية
واإلعالمية الحاضنة لهذا التيار.
هـ -مختلف الطوائف الدينية التي يجمعها نسيج وطني واحد،
إلى معالجة صدمات الذاكرة الناشئة من التركيز على وقائع انتقائية
متبادلة ،ومن نسيان قرون من العيش املشترك على أرض واحدة ،وإلى
إعادة بناء املا�ضي بإحياء تراث العيش املشتركّ ،
ومد جسور الثقة
بعيدا عن الجور واإلقصاء والعنف.
و -ممثلي مختلف امللل والديانات والطوائف إلى التصدي لكافة
أشكال ازدراء األديان وإهانة املقدسات وكل خطابات التحريض على
الكراهية والعنصرية.
وأكد املؤتمرون في الختام أنه «ال يجوز توظيف الدين في تبرير أي
نيل من حقوق األقليات الدينية في البلدان اإلسالمية».
 -2القافلة األمريكية للسالم :نشر رسالة السالم من خالل بناء
الثقة والتعاون بين األديان تفعيال إلعالن مراكش التاريخي:
لم يبق إعالن مراكش التاريخي مجرد إعالن نظري ،بل إن الجهود
تكاثفت لتنزيله واقعا عمليا ،وقد تجلى ذلك واضحا في قافلة السالم
األمريكية التي نظمت بغرض تدارس طرق تفعيل إعالن مراكش ،وبحث
السبل املفضية إلى عقد حلف كوني للتعايش والسالم.
وقد قامت القافلة حتى اآلن بجولتين عمليتين:
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أ -الجولة األولى للقافلة األمريكية للسالم:
استقبلت أبوظبي أيام  4 -2ماي « :2017القافلة األمريكية للسالم:
نشررسالة السالم من خالل بناء الثقة والتعاون بين األديان تفعيال
إلعالن مراكش التاريخي».
وقد كان في استقبال «القافلة األمريكية للسالم» معالي الشيخ
عبد هللا بن بيه رئيس «منتدى تعزيز السلم في املجتمعات املسلمة»،
وسعادة الدكتور محمد مطر الكعبي األمين العام للمنتدى.
تكونت القافلة من عشرة أئمة وعشرة حاخامات وعشرة قساوسة،
في تنوع يؤكد عمليا –كما يقول الشيخ عبد هللا بن بيه في كلمته التي
ألقاها بهاته املناسبة« :-أن الديانات املنتمية للعائلة اإلبراهيمية
تحمل في نصوصها الكثير من األسس التي تدعو إلى التعايش ،والتي ال
تخطئها العين ،وأن تعاليمها األساسية حول السالم والتعايش وحول
عاملية الكرامة اإلنسانية واحترام االختالفات الدينية هي مضادات
قوية للتطرف الديني العنيف ،وعلى تأكيدها تتضافر نصوص جميع
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الديانات السماوية».
ّ
وكان من بين أهداف هذه القافلة االطالع على تجربة اإلمارات
العربية املتحدة في تنمية قيم التسامح والعيش املشترك ،فضال عن
التذاكر حول تفعيل إعالن مراكش ،الذي كانت مبادئه تستبطن
دعوة للتعايش بين الديانات والثقافات ،تأسيسا ملرحلة جديدة من
الفهم العميق لالستفادة من تراث املا�ضي لبناء تعايش في الحاضر
واملستقبل.
وقد كان من أهم األعمال التي انكبت عليها القافلة األمريكية للسالم
خالل األيام التي قضتها في أبوظبي ورشات عمل ،حيث قسمت إلى ست
مجموعات ،كل مجموعة تتكون من ستة أشخاص إمامان وحاخامان
وقسيسان ،قصد التعارف والتقارب والحوار والخروج بخطط عمل
للتنفيذ.
وقد خلصت القافلة في نهاية ورشاتها إلى مجموعة من التوصيات،
من بينها:
 االعتراف بأهمية «إعالن مراكش» التاريخي ،وضرورة االلتزام بتفعيلهً
وتعميمه؛ كقدوة للنشاط األخالقي واإلنساني ،قبل أن يكون جهدا
ً
ً
علميا ومعرفيا ،لتعزيز مفاهيم املواطنة التعاقدية ،وتأصيل ثقافة
السلم اإلسالمية في املجتمعات.
 التثمين العالي لجهود “منتدى تعزيز السلم في املجتمعات املسلمة”؛ً
برئاسة معالي الشيخ عبد هللا بن بيه؛ باعتباره مثاال يحتذى به في
ترسيخ ثقافة السلم والتسامح والحريات الدينية.
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 ضرورة التزام جميع أعضاء قافلة السالم األميركية بالعمل الحثيث؛النضمام واليات أخرى بذات التمثيل الديني؛ بهدف االلتحاق بامللتقى
الثاني للقافلة في املغرب ،لتثبيت ما جرى االتفاق عليه في أبوظبي،
وتعميمه كنموذج ناجح إلعالنه في وثيقة واشنطن قبل نهاية العام
الجاري .على أن يتعهد أعضاء القافلة في الواليات العشرين ،بضرورة
ً
العمل معا على تعميم االتفاق في جميع الواليات األميركية في العام
ً
املقبل ()2018؛ باعتباره نموذجا مثاليا يحتذى به للتآلف والتعايش
اإلنساني بأرقى صوره األخالقية والدينية.
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ب -الجولة الثانية للقافلة األمريكية للسالم:
تثمينا للجهود الرامية إلى تفعيل “إعالن مراكش” التاريخي ،انطلقت
القافلة األمريكية للسالم مرة ثانية ،مكونة من ستين شخصية بارزة
من ممثلي الديانات اإلبراهيمية ،يمثلون عشرين والية أمريكية ،لتحل
باململكة املغربية ،وذلك برعاية كريمة من جاللة امللك محمد السادس،
وبتنظيم “منتدى تعزيز السلم في املجتمعات املسلمة” ،بالتعاون مع
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية املغربية ،وبحضور ممثلي األديان
اإلبراهيمية في أكثر من عشرين والية أميركية ،إلى جانب كوكبة من
العلماء واملفكرين والشخصيات الرسمية والثقافية ،يتقدمهم معالي
الشيخ عبد هللا بن بيه رئيس «منتدى تعزيز السلم في املجتمعات
املسلمة» .وسعادة الدكتور محمد مطر الكعبي األمين العام للمنتدى،
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ورئيس الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف في دولة اإلمارات.
ووزير األوقاف والشؤون اإلسالمية باململكة املغربية ،معالي السيد
أحمد التوفيق ،ورئيس منظمة أديان من أجل السالم ،الدكتور وليام
فندلي.
وقد اعتبر رئيس “منتدى تعزيز السلم في املجتمعات املسلمة”،
الشيخ عبد هللا بن بيه أن رعاية امللك محمد السادس للقافلة ،تؤكد
“حرص عقالء املسلمين على مد جسور السالم والوئام بين أبناء
مختلف األديان ،من أجل عمارة األرض بالخير والجمال وحماية حقوق
اإلنسان”.
وقد أكدت القافلة في بيانها الختامي على ضرورة الرجوع إلى التراث
املشبع بالقيم الفضيلة من أجل بناء السالم عبر النهوض بالكرامة
اإلنسانية والصالح العام.
كما التزمت القافلة بإكمال مسيرتها إلى واشنطن العاصمة في بداية
عام ( ،)2018من أجل عقد مؤتمر تاريخي يعلن من خالله عن “إعالن
واشنطن” ،بناء على إعالن مراكش واستلهاما من مبادرات السالم
في رحاب املعمورة ،والتبني الرسمي للمزيد من املجهودات الوطنية
والدولية لبناء صالح عام يرعى من ضمن ما يرعاه حقوق الفقراء
والالجئين.
وأكدت القافلة التزامها أيضا بالسعي لبناء الجسور بين التقاليد
الدينية ،من أجل إثبات الحرية الدينية ومواجهة كل أشكال تشويه
الشعائر الدينية واالستهانة برموزها ،ومكافحة خطابات التعصب
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والكراهية والعنف .والعمل على االستنجاد بمحاسن القيم إلقامة
الصالح العام على أساس من التفاهم املشترك.
وختمت القافلة بيانها بالقول إنها ستمد يدها إلى مختلف الطوائف
الدينية في العالم لزرع نواة حلف عالمي لتعزيز السلم.
 -3آفاق إعالن مراكش :تكوين حلف كوني:
إن تراثنا اإلسالمي زاخر بالنماذج التي يمكننا اتخاذها في عصرنا
أساسا ومصدرا للتعايش والسالم ،وإذا كان «إعالن مراكش» قد انبنى
على نموذج «صحيفة املدينة» ليخرج بالنتائج املذكورة أعاله ،فقد
آن األوان أيضا لإلفادة من نموذج آخر ،وهو «حلف الفضول» ،من
أجل بناء «حلف فضول جديد للوئام والسالم والتسامح السعيد بين
األديان».
وذلك أمر ممكن إذا ما استحضرنا البعد اإلنساني واالنتماء إلى
الكون ،وهو ما يشرحه الشيخ عبد هللا بن بيه قائال« :وذلك باعتبار
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ ُ َّ َ َ ۡ َ ٰ ُ
وحدة األصل والخلق ،قال هللا تعالى﴿ :يأيها ٱنلاس إِنا خلقنكم
ّ َ َ َ ُ ىَ َ َ َ ۡ َ ُ ۡ ُ ُ ٗ َ َ َ ٓ َ َ َ َ ُ ٓ ْ
مِن ذكر وأ ٰ
نث وجعلنٰكم شعوبا وقبائِل لتِ عارف ۚوا﴾ (الحجرات،)13 :
ٖ
فاألصل هو التعاون بين البشرية والسعي إلى إصالح األرض واستدامة
أۡ َ
ْ
َۡ َ ۡ َ
َ اَ ُ ۡ
َ
ٰ
﴿ول تفس ُِدوا يِف ٱل ِ
صالحها،
حها﴾ (األعراف،)56 :
ۡرض بعد إِصل ِ
فالبشرية في حاجة إلى التعاون على البقاء بدل الصراع الذي يؤدي إلى
الفناء ،في حاجة إلى حلف كوني إلصالح الخلل الحضاري الكبير الذي
يعتبر اإلرهاب فرعا من فروعه ونتيجة من نتائجه ،والحد من مخاطر
صناعة السالح التي أصبحت تحت تصرف العقالء واملجانين ،إنها في
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حاجة إلى أولي بقية يتداركون ما يمكن تداركه قبل الخراب ،يرفعون
املظالم ما أمكنهم ،ويعيدون الحقوق ،ويطالبون النفس بأدائها ما
وسعهم».
وإيمانا بإمكان بناء هذا الحلف الجديد ،ما فتئ الشيخ عبد هللا بن
بيه يدعو إليه ،فإنه قال في ختام كلمته التأطيرية التي قدمها في مؤتمر
«حقوق األقليات الدينية»« :دعونا نكون حلفا للسالم ،سالم القلوب
والنفوس الذي يوجه السلوك إلى أفعال الخير».
وقد أكد معاليه -في كلمته التي ألقاها بمؤتمر «العنف والتطرف
في ميزان الشرع»  -أن التحالف بشتى أشكاله ،سواء أكان ثقافيا أم
ّ
فكريا تستنفر فيه كل الطاقات العلمية ملواجهة التطرف ،قد أصبح
ضروريا ،وال يكفي أن تقوم كل دولة أو قطر بمقاربته الخاصة.
كما قال في كلمته التي ألقاها بمناسبة زيارة القافلة األمريكية للسالم
لدولة اإلمارات« :فسيكون من املناسب بعد مقامكم في دولة اإلمارات
أن تكون رحلتكم القادمة إلى اململكة املغربية ،ليكون موعدنا بعد ذلك
ّ
في واشنطن إلظهار تضامننا ،وتوسيع دائرة هذه القافلة
لتتحول إلى
حلف فضول جديد للوئام والسالم والتسامح السعيد بين األديان».
ليؤكد بعد ذلك في كلمته التي ألقاها بالرباط -بمناسبة زيارة القافلة
األمريكية للسالم للمملكة املغربية -أن الجولة األولى للقافلة أكدت
قناعة معاليه «باالستعداد واإلمكان لتحقيق ذلك األمل املنشود
للتحالف بين الديانات ،إلنقاذ سفينة البشرية من الغرق في بحور
الحروب والدمار».
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وذكر معاليه في ختام كلمته أن اللقاء القادم في واشنطن سيكون
ّ
من أهدافه توسيع دائرة القافلة األمريكية للسالم،
«لتتحول إلى صيغة
تعاون ومجال مشترك للتفكير والعمل من أجل السالم والوئام ،ويمثل
ً
نوعا من حلف الفضول ،ينمو من أجل خير اإلنسانية».
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جهود منتدى تعزيزالسلم
في املجتمعات املسلمة:
يقول الشيخ ابن بيه« :شجرة السلم شجرة كبيرة ،وتحتاج إلى
عناية خاصة ،ورعاية دائمة» ،وعمال بمقولته هاته وتفعيال لها،
باعتباره رئيس «منتدى تعزيز السلم في املجتمعات املسلمة» ،فإنه
ّ
تركز على إعادة بناء ثقافة السلم
ال يكل عن تشجيع املبادرات التي ِ
والقيم الفضيلة املشتركة بين الناس ،في املجتمعات وفي عقول
ُ
ونفوس الشباب؛ مستحضرا أنها تسهم في استعادة الثقة بالدين
وبالنفس وباآلخر من جهة ،وتناهض ثقافة وممارسات العنف
جهة ثانية .ومما يشهد له بجهوده هذه ،أنه قد اختير من
والتطرف من ٍ
بين «أكثر  500شخصية مسلمة تأثيرا في العالم لعام  »2017واملتوقع
أن يستمر تأثيرها لعام  ،2018وكان ضمن الشخصيات العشر األوائل
األكثر تأثيرا في العالم اإلسالمي.
وقد قام الشيخ ابن بيه  -خالل هذه السنة  -بمجموعة من الجوالت
العاملية ،وألقى مجموعة من الكلمات في محافل ومؤتمرات دولية،
تثمينا لجهوده السابقة في تعزيز السلم ،وعمال بما جاء في توصيات
امللتقى الثالث من ضرورة «التنسيق مع الهيئات واملنظمات وممثلي
الديانات املختلفة في مجال نشر قيم السلم والعيش املشترك واألخوة
اإلنسانية».
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مشاركة العالمة عبد هللا بن بيه – رئيس منتدى تعزيز
السلم في املجتمعات املسلمة  -في املنتدى االقتصادي العالمي
بدافوس ،يناير:2017

في لقاء منتدى دافوس املعنون بـ «التسامح في نقطة تحول» ،تحدث
الشيخ عبد هللا بن بيه عن السياق الذي دعا إلى عقد لقاء مراكش،
وإصدار إعالنه الشهير حول حقول األقليات الدينية في املجتمعات
اإلسالمية ،وصدر حديثه بالتأكيد على وحدة القيم اإلنسانية،
وتأصلها في النوع البشري ،وكذا دورها األساس في إقامة مجتمع
التسامح والتآلف .ومن ثم وجب على املثقفين والنخب الفكرية ،سواء
في املجتمعات اإلسالمية أو في بقية أقطار العالم ،خاصة في أوروبا
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وأمريكا ،أن يفكروا بعمق في املوضوع ويدركوا النتائج الطيبة لسيادة
القيم في املجتمع اإلنساني ،فال بديل عن التسامح إال االنتهاء باالحتراب
والتقاتل .وإذا كان التسامح يقود أحيانا إلى االعتراف باآلخر ،فإن
القرآن الكريم قد أصل لهذه القيمة العليا في قوله تعالى« :وجعلناكم
شعوبا وقبائل لتعارفوا» (الحجرات)13 :؛ فاالعتراف باآلخر يبدأ من
التعارف وإشراك كل األطراف فيما بينها ،فإذا عرفت اآلخر أدركت أنه
مساو لك ،وتتبدد بذلك عوائق الحوار والتفاهم.
ويعيد الشيخ وقت التفكير في هذا املوضوع إلى ما بعد احتجاجات
الربيع العربي سنة 2011؛ حيث جمع كوكبة من العلماء واملثقفين في
العالم اإلسالمي للتذاكر حول قيم التسامح والتراحم والوئام ،خاصة
تجاه األقليات الدينية في املجتمعات املسلمة ،التي تعاني من التضييق
واالضطهاد لعدم انتمائها الديني لألمة اإلسالمية الكبرى .فجاءت
تلك اللقاءات ملعالجة هذه األزمة ،وتوصلت في النهاية إلى صوغ فكرة
املواطنة التعاقدية ،أو التعاقد االجتماعي ،التي هي الحل األنسب
للفترة التاريخية التي نعيش فيها .وليست أمرا جديدا؛ إذ نجد لها نظيرا
في «ميثاق املدينة» الذي أسس به الرسول صلى هللا عليه وسلم منذ
أربعة عشر قرنا للمساواة بين الجماعات الدينية املختلفة التي كانت
تسكن املدينة املنورة .ولذلك ،يقول الشيخ« :جمعنا طوائف دينية
مختلفة من مسيحيين ويهوديين وهندوس ،كلهم قدموا لحضور ميثاق
مراكش ،الذي هو في الواقع شبيه بإعالن هلسنكي»’.
وشدد الشيخ على صعوبة هذا العمل؛ فقد استغرق وقتا طويال،
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واستنفذ جهدا كبيرا .وكانت العقبة األولى التي لزم تخطيها هي إقناع
الناس بصواب هذا األمر ،ومالءمته للفترة التي نعيش فيها .فهو تعبير
رفيع عن قيمة التسامح ،إذ ترى الشخص مساويا لك؛ ألن هللا قد
خلقه مثلك ،ويجب عليك أن تعترف بذلك.
وفي الجواب عن سؤال« :كيف ترى املجتمع املسلم في املستقبل؟»
أكد الشيخ على أن أمر املستقبل «يصعب الحديث عنه اآلن ،وإنما
نقول :هللا أعلم بما سيأتي .لكن يمكن أن نقول :إن املستقبل سيكون
أفضل إذا استطعنا أن نوقف هذه الحروب ،فهل ستتوقف هذه
الحروب؟ هذا هو السؤال املهم .وأعتقد أننا إذا نشرنا ثقافة السلم،
خاصة بين الشباب ،فإن األمور ستتغير .لكن دعوني أقل لكم شيئا،
جون موني وهو مثقف فرن�سي في القرن الثامن عشر قال« :إن ما يهم
ليس أن تكون متفائال وال متشائما ،وإنما أن تكون مصمما» .ونحن
مصممون وعازمون على نشر السالم».
وختم فضيلته اللقاء بدعوة كل أصحاب النوايا الطيبة في العالم
إلى التعاون على محاربة التطرف والعنف ،والعمل على تحسين واقع
اليوم إلى ما فيه سعادة البشرية.
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مشاركة العالمة بن بيه في مؤتمر«العنف والتطرف في ميزان
الشرع» املنعقد بموريتانيا مارس 2018
تناول الشيخ في كلمته التي ألقاها في مؤتمر «العنف والتطرف في
ميزان الشرع» املنعقد بموريتانيا يومي  7-8مارس  2018بنواكشوط،
َ
موجة العنف والتطرف التي تجتاح العالم اليومّ ،
منددا بآثارها
تناولت
الوخيمة على اإلنسان حاضرا ومستقبال ،وقد ّنوه بالجهود املبذولة
من ِقبل رئيس موريتانيا وعلمائها في مواجهة التطرف ،واصفا ذلك
ّ
ّ
ّ
الوسطية املطلوبة .وأكد العالمة عبد
بأنه سعي محمود توخى منهج
هللا بن بيه على ضرورة تكثيف الجهود في هذا السبيل؛ ألن ظاهرة
َ
العنف ظاهرة عاملية شاملة ،ومن ث ّم فمواجهتها ال بد أن تكون شاملة،
أي تحالف بشتى أشكاله ،سواء أكان ثقافيا أم ّ
وأن ّ
فكريا تستنفر
فيه كل الطاقات العلمية ملواجهة التطرف ،قد أصبح ضروريا ،وال
يكفي أن تقوم كل دولة أو قطر بمقاربته الخاصة .وقد أشار الشيخ
إلى أن السبب املؤدي إلى هذه الظاهرة هو خلل منهجي في فهم نصوص
ّ
يتصدوا لهذه املنهجية الفاسدة
الشريعة؛ لذا وجب على علماء األمة أن
بالتفكيك ،وأن ّ
يبينوا للناس أخالل هذه املنهجية وأخطاءها .إن هذه
املنهجية التي أوقعت في سوء فهم للنصوص الشرعية تتجلى في :فصل
الجزئيات عن الكليات ،وعدم ربط النصوص بمقاصدها الكلية ،وفي
االقتصار على الحرفية ،واجتزاء النصوص من سياقاتها ،وعدم ربطها
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مع بعضها البعض ،وهذا ما أحدث بلبلة في الفكر لدى الشباب الذين
لم يتلقوا علما كافيا ،وإنما تلقوا شذرات من هنا وهناك ،فانطلقوا
ّ
يعيثون في األرض فسادا ،مستدلين بنصوص فصلوها عن سياقاتها
وجمدوا على ظواهرها .وقد أشار الشيخ إلى أن لإلرهاب أسبابا أخرى؛
كالفقر وفساد األوضاع االجتماعية عموما ،لكن يبقى سبب الجهل
بالشريعة قائما عند أكثر الشباب ،وهو نوع من أمراض العصر الذي
يجب على العلماء مداواة الناس منه .إضافة إلى ذلك استحضر العالمة
بن بيه ما أصبح يوصف به اإلسالم واملسلمون اليوم عند غير املسلمين
ِمن أنه ليس دينا ،وإنما هو إيديولوجية ال يمكن التعايش مع أهلها،
وما فتئ الشيخ يدعو إلى مواجهة هذا باملنطق والحجة والبرهان لتبرئة
اإلسالم من هذه التهم التي ال تليق به ،وال باملسلمين الذين فهموا عن
هللا تعالى ّ
حق الفهم .وقد حرص الشيخ على معالجة هذا التطرف من
داخل اإلسالم؛ ألنه دين قادر على إعادة السكينة وزرع الطمأنينة في
قلوب الناس ،وأن هذا الذي ّ
صرح به دعوى قائمة على العلماء البرهنة
عليها من روح اإلسالم ،وذلك بالنظر في كتاب هللا تعالى وسنة رسوله
عليه الصالة والسالم بمنهجية شمولية ،وهي منهجية املقاصد القائمة
على مراعاة املصالح واملفاسد ومعرفة الواقع .كما وقف الشيخ مع
ّ
األصوليين في االجتهاد :اجتهاد في دالالت األلفاظ ،وفي معقول
منهجية
النص ،واجتهاد في الواقع ،وذكر أنها هي املنهجية الشاملة لفهم نصوص
الشريعة فهما سليما ،والتي بها يمكن أن نواجه منظومة الغلط التي
تنظر للتطرف والعنف.
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مداخلة معالي الشيخ عبد هللا بن بيه في ندوة «السلم املدني
في السنة النبوية مقوماته وأبعاده الحضارية» ،املنعقدة بكلية
الدراسات اإلسالمية والعربية في دبي أبريل 2017

شارك العالمة عبد هللا بن بيه ،رئيس «منتدى تعزيز السلم في
املجتمعات املسلمة» ،بمداخلة قيمة في أعمال الدورة الثامنة من
الندوة الدولية للحديث الشريف ،التي تنظمها األمانة العامة لندوة
الحديث الشريف ،التابعة لكلية الدراسات اإلسالمية والعربية في
دبي باإلمارات العربية املتحدة ،بالتعاون مع «منتدى تعزيز السلم
في املجتمعات املسلمة ،تحت عنوان «السلم املدني في السنة النبوية
مقوماته وأبعاده الحضارية»...
وقد ذكر الشيخ في مداخلته في الندوة التي استمرت ثالثة أيام،
برعاية معالي الشيخ جمعة املاجد رئيس مجلس أمناء كلية الدراسات
اإلسالمية والعربية في دبي :أن مثل هذه املؤتمرات والندوات مهمة في
بناء صرح السالم وتعزيزه وإعادة «السلم والسكينة إلى املجتمعات
املسلمة».
وقد أشاد حفظه هللا بجهود دولة اإلمارات العربية املتحدة الحثيثة
في إحالل السلم ونشره في املجتمعات املتعدد على اختالف أطيافها.
كما أشاد بجهود معالي الشيخ جمعة املاجد في نشر السلم وبث التراث
وحفظه ،وذكر نموذجا واحدا من جهوده الجبارة في حفظ التراث،
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حيث أنقذ واحدة من أعظم املكتبات في إفريقيا ،وهي مكتبة أحمد
بابا التمبكتي بدولة مالي ،وهي املكتبة التي طالتها يد اإلرهاب ،وحاولت
إتالفها وتضييعها .فالعلم ال يتوافق مع اإلرهاب ،بل العلم ال بد وأن
ينشر ثقافة السالم بين الناس ،ولو كان لدعاة اإلرهاب علم وفكر ما
قصدوا إبادة منابع العلم.
وهذه أهم الدرر التي جاءت في مداخلة فضيلته:
 -1كل حياة رسول هللا كانت دعوة للسلم والسالم ...دعوة للسالم
الظاهري (أن يكف املرء يده عن اإلذاية« :املسلم من سلم املسلمون
من لسانه ويده» ،)1والسالم الباطني (سالمة الصدور واملحبة لكل
الناس).
 -2حياة النبي صلى هللا عليه وآله وسلم كلها كانت دعوة للسلم،
ونصوص الحديث ومواقف السيرة شواهد على ذلك.
 -3وردت عبارات على لسان النبي ﷺ ضاربة في معنى السلم
والسالم ،منها بذل السالم ،وإفشاء السالم ،وإقراء السالم ،وهي كللها
ألفظ محورية ومركزية في مفهوم السالم في السنة النبوية:
أ -جاء في األثر قول ّ
عمار ر�ضي هللا عنه« :ثالث من جمعهن فقد
جمع اإليمان :اإلنصاف من نفسك ،وبذل السالم للعالم ،واإلنفاق
من اإلقتار» .2وورود كلمة «العالم» في األثر الذي هو في حكم املرفوع
ورود نادر ،مما يجعلنا نقف عندها طويال في ربطها بالسالم .والعالم في
 - 1صحيح البخاري ،رقم الحديث  ،)11/ 1( ،10ط .دار طوق النجاة 1422 :هـ.
 -2صحيح البخاري ،باب افشاء السالم.)15/1( ،
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عرف املسلمين هو كل ما سوى هللا سبحانه وتعالى ،من حيوان وجماد
وإنسان...
ب -حديث إفشاء السالم ملن عرفت ومن لم تعرف.
ج -جاء في الحديث« :أن رجال سأل النبي صلى هللا عليه وسلم :أي
اإلسالم خير؟ قال« :تطعم الطعام ،وتقرأ السالم على من عرفت ومن
لم تعرف» .1فأمر بأن ُيقرأ السالم عمن يعرفه اإلنسان ومن ال يعرفه.
 -4ذكر الحافظ ابن حجر العسقالني أن السالم في الحديث النبوي
الشريف ال يعني مجرد كلمة «السالم عليكم» ،بل يعني أخالق السالم
وآدابه.
 -5من املواقف الرائعة املعبرة عن عظمة السلم في السيرة النبوية
موقفه عليه الصالة والسالم في صلح الحديبية .وفي مثل صلح الحديبية
يقول النبي صلى هللا عليه وآله وسلم« :والذي نف�سي بيده ،ال يسألوني
خطة يعظمون فيها حرمات هللا إال أعطيتهم إياها» .2وقد ظهرت نتائج
هذا السالم الذي أنتج صلح الحديبية ،فأسلم الكثير من املشركين
بتأثير هذا السالم وفضله .فالسالم فيه مصلحة في الدنيا واآلخرة.
 -6في زمن السالم يمكن للجميع أن يستمع لنداء الخير ،عكس زمن
الحروب ،حيث ال يستمع أي أحد لصوت السالم والخير.
 -7من اللحظات التاريخية العظيمة إلحالل السلم ،تنازل سيدنا
الحسن بن علي ر�ضي هللا عنهما عن الخالفة ،وهو الذي بشر النبي
 -1صحيح البخاري ،رقم الحديث )12/1( ،12
 - 2صحيح البخاري ،رقم الحديث .)193/ 3( ،2731
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عليه السالم بتنازله وصلحه في الحديث الصحيح ،تنازل حقنا للدماء
وجلبا للسالم .ولقيمة هذه اللحظة اتخذها «منتدى تعزيز السلم» رمزا
لجائزة السالم« :جائزة اإلمام الحسن بن علي الدولية للسلم».
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كلمة العالمة عبد هللا بن بيه في افتتاح مؤتمرالتواصل
الحضاري بين العالم اإلسالمي وأمريكا في نيويورك،
 16سبتمبر2017

بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على سيدنا محمد النبي
الخاتم وعلى إخوانه من النبيين.
أيها السادة والسيدات،
يسعدني أن أشكر منظمي هذا املؤتمر الذي يأتي في وقت حرج
يواجه فيه العالم مخاطر وجودية يمكن أن تؤذن بنهاية هذه املسيرة
اإلنسانية.
إن العالقات اإلسالمية األمريكية مبنية -وينبغي أن تبقى كذلك-
على القيم اإلنسانية املشتركة التي يرشحها العقل ويزكيها الشرع.
هذه القيم التي تمثل جوهر التعايش بين البشر هي قيم الرحمة
والحكمة واملصلحة والعدل ،الحكمة التي ترفض الجنون،
واملصلحة التي تنبذ املفاسد ،والعدل الذي ال ير�ضى بالظلم من أي
نوع كان ،والرحمة التي تشمل كل إنسان بل كل كائن في هذا الكون
ً
الذي وهبه هللا لنا جميعا.
هذه القيم تتوافق بطبيعتها مع تعليمات الدين اإلسالمي وكل
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األديان التي تمثل طاقة هائلة يمكن أن تبني وتعمر ويمكن أن تهدم
وتدمر.
إننا في منتدى تعزيز السلم نؤمن بأن أفضل طريقة للتعاون
ً
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ ُ َّ
والتعايش هي التعارف ،انطالقا من قوله تعالى﴿ :يأيها ٱنلاس إِنا
َ َ ۡ َ ٰ ُ ّ َ َ َ ُ ىَ ٰ َ َ َ ۡ َ ٰ ُ ۡ ُ ُ ٗ َ َ َ ٓ َ َ َ َ ُ ٓ ْ َّ
خلقنكم مِن ذك ٖر وأنث وجعلنكم شعوبا وقبائِل لتِ عارف ۚوا إِن
َ هَّ َ ۡ َ ٰ ُ
َ ۡ ََ ُ
ك ۡم إ َّن هَّ َ
كۡ
ٱلل َعل ٌ
ِيم َخبِري﴾ (الحجرات:
ى
ق
ت
أ
ٱلل
ِند
ع
م
أكرم
ِ
ۚ ِ
.)13
ً
إن الخوف من اآلخر سببه دائما الجهل باآلخر ،هذا الجهل الذي
ً
كثيرا ما يستغله املغرضون لترويج العداء والكراهية.
ومن هذا املنطلق فقد قمنا في هذه السنة باملشاركة في إفطار صالة
الشكر التي نظمها التجمع اإلنجيلي وحضرها الرئيس األمريكي.
كما استقبلنا قافلة السالم األمريكية والتي تمثل رجال دين من
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العائلة اإلبراهيمية قدموا من مختلف الواليات املتحدة األمريكية،
وقد قمنا باستقبالهم في مقر املنتدى في أبوظبي ،عاصمة دولة اإلمارات
العربية املتحدة التي تؤمن بقيم الحوار وتشجع كل مبادرة في اتجاه
نشر التعايش والتسامح.
إن التواصل الحضاري وحوار القيم نعتبره الدواء الناجع لحضارة
مريضة كما عبر عن ذلك نيتشه عندما قال :إن الحضارة تمرض كما
يمرض الناس ودواؤها الفالسفة ،إن حضارتنا العاملية اليوم مريضة
ودواؤها الحواروالتعارف والتعاون.
ومن منطلق هذا التوجه فإننا نحيي هذا املؤتمر الهام الذي أخذت
زمام املبادرة فيه رابطة العالم اإلسالمي ،تلك املؤسسة اإلسالمية
ً
العريقة التي تمثل منصة للحوار ومنبرا لتبادل األفكار ،ويقودها
باقتدار معالي الشيخ الدكتور محمد عبد الكريم العي�سى.
إن ملقر الرابطة مكانة رمزية هامة ،فاململكة العربية السعودية هي
قطب الجاذبية في العالم اإلسالمي ،حيث مهوى أفئدة أكثر من مليار
ً
مسلم وهي تمثل تراكما تاريخيا ليس للديانة اإلسالمية فحسب ،وإنما
للعائلة اإلبراهيمية الكبرى حيث كانت قبل أربعة آالف سنة إحدى
محطات أبينا إبراهيم عليه السالم بعد رجوعه من سياحته الكبرى
لينتهي به املطاف إلى األرض املباركة فلسطين ،إن اململكة العربية
السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده األمين
تحمل هذه القيم اإلنسانية والدينية وهي جديرة باللقاء مع الواليات
املتحدة األمريكية التي قدمت نماذج لالنفتاح على القيم ،فكلنا نتذكر
364

كلمة توماس جيفرسون أحد أكبر اآلباء املؤسسين للواليات املتحدة
ً
األمريكية التي رحب فيها بكل األديان في أمريكا شامال املسلمين في ذلك
ً
الوقت املبكر جدا من العالقات الدولية.
ً
ً
وختاما أشكركم جميعا وأتمنى ألعمال مؤتمرنا هذا التوفيق
والنجاح.
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كلمة العالمة عبد هللا بن بيه حول األشكال الجديدة لالتجار
بالبشر– نيويورك 2017 - 09 - 18 -

بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على سيدنا محمد النبي
الخاتم وعلى إخوانه من النبيين.
السيدات والسادة،
نجتمع اليوم ملناقشة قضية من أهم القضايا في عصرنا ،قضية
ربما ال تحتاج للمزيد من املناقشة وإنما للمزيد من العمل.
لقد تمكن البشر في العصر الحديث من وضع الرق واالستعباد في
شكله القديم وراء ظهورهم لكنهم الزالوا في حاجة لتكثيف الجهود من
أجل مكافحة أشكاله الجديدة.
َ ُّ
وأنماط جديدة من
أشكال
لقد شهدنا في القرن العشرين تشكل
ٍ
ٍ
العبودية واالتجار بالبشر ،لقد انتقلنا من االستعباد بسبب العرق
والدين ،إلى استعباد اقتصادي نشأ بعد الحرب العاملية الثانية
بسبب حاجة الدول املتحاربة إلى إعادة البناء ،فتم استجالب العمال
ليقوموا بتلك األعمال الشاقة تحت ظروف صعبة ،وتم ترسيخ أنظمة
اقتصادية استهالكية ال تراعي في أحيان عديدة القيم األساسية لكرامة
اإلنسان وحقوقه .يضاف إلى ذلك تطور وتعقيد شبكات بيع األعضاء
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وتهريبها ،وظاهرة االستغالل الجن�سي وتشغيل األطفال ،إلى غير ذلك
من املمارسات األخرى التي تختلف وسائلها وتشترك جميعها في منافاتها
لكرامة لإلنسان.
ً
ّ
ّ
التقدم العلمي البد أن يسنده ويشد عضده دائما تقدم
إن
أخالقي ،فالعقل البشري الذي اخترع األدوية هو نفسه الذي اخترع
القنبلة النووية .وهو نفسه الذي سهل للمهربين واملتاجرين بالبشر
القيام بأفعالهم الدنيئة ّ
املجرمة .إننا ندعوإلى استخدام التكنولوجيا
في خدمة الخيرواملساواة وقيم الحب والسالم.
ً
الدين كالتكنولوجيا هو أيضا طاقة هائلة ،هذه الطاقة يمكن
ّ
وتعمر لو استغلها ّ
أن تبني ّ
الخيرون وتولى تأويلها الراسخون ،ويمكن
أن تهدم ّ
وتدمر لو استخدمها الشعبويون واملتطرفون ،وهنا سأذكر
ً
بمبادئ موجودة في كل األديان وخصوصا لدى العائلة اإلبراهيمية،
سأذكر بها من خالل الدين اإلسالمي الذي يقوم موقفه على ثالث
مبادئ:
ۡ
َ
َ
َ
مَ
َ
ن َءاد َم َو َ
 -١التكريم كما في اآلية الكريمةَ :
﴿ولق ۡد ك َّر ۡم َنا بَ يِ ٓ
حل َنٰ ُه ۡم
َ َ َّ ۡ َ ُ ۡ لَىَ ٰ َ
ٱلط ّي َ
ب َو بۡٱلَ ۡحر َو َر َز ۡق َنٰ ُهم ّم َِن َّ
ف ٱل ۡ رَ ّ
ٰ
ٰ
ري ّم َِّم ۡن
ث
ك
ع
م
ه
ن
ل
ض
ف
و
ت
ب
ِ
ِ
يِ
ِ
ِ
ِ
ٖ
َ ََۡ َۡ
خلقنا تف ِضيل﴾ (اإلسراء.)70 :
 -٢املساواة كما في الحديث الشريف (أال ال فضل لعربي على
عجمي وال لعجمي على عربي وال ألحمرعلى أسود وال ألسود على أحمر
إال بالتقوى ،إن أكرمكم عند هللا أتقاكم).
 -٣الحرية كما عبر عن ذلك الخليفة الثاني عمر بن الخطاب بقوله:
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ً
«متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا» .قالها لواليه في
مصر عندما أساء ملواطن قبطي وهذه الكلمة تماثلها أول فقرة من
ً
إعالن حقوق اإلنسان والتي تقول« :يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين
في الكرامة والحقوق».
ً
إذا األصل في اإلنسان التكريم واملساواة والحريةَ ،
قي ٌم تشمل كل
البشر بدون استثناء للون وال عرق وال دين وال لغة.
ّإن املمارسات التاريخية والتأويالت البشرية والسياقات الزمنية
تؤثر بشكل أو بآخر في تعامل اإلنسان مع هذه املبادئ ،فعلى رجال
الدين وعلماء الالهوت أن يكونوا في مقدمة املدافعين عن كرامة
اإلنسان ومعارضين لإلتجار بالبشر ،وهنا ال بد أن نعترف بأن األديان
تأخرت في تحالفها في كثير من القضايا ومن بينها بدون شك قضية
االتجار بالبشر ،لقد كان البيان الذي وقعه البابا فرانسيس ومجموعة
ً ً
من القيادات الدينية في الفاتيكان في ديسمبر سنة 2014م ،جهدا مهما
في اتجاه التحالف من أجل هذه القضية الهامة ،وقد اختتم البيان
ً
املختصر بهذه الفقرة الواضحة (نتعهد هنا اليوم بأن نعمل معا لنقوم
بكل ما في وسعنا ،في داخل مجتمعاتنا وخارجها ،من أجل حرية كل
ّ
املستعبدين واملتعرضين لإلتجار ليكون مستقبلهم أفضل).
السيدات والسادة،
للظاهرة التي نتحدث عنها اليوم أسباب كثيرة ،كالبطالة والفقر
والجهل ،إال ّأن هذه املمارسات تشيع وتبلغ مداها في فترات الحروب
التي تسبب الهجرات وتشتت األسر وتجعل الفئات األكثر هشاشة في
368

وضع يسمح باستغاللهم وانتهاك حقوقهم ويحولهم إلى بضاعة رخيصة
وارواح مهانة ،حيث تساء معاملة النساء ويجند األطفال ويسخرون
ٍ
في األعمال الشاقة بال أجور أو بأجور زهيدة ،لهذا فإننا في منتدى
تعزيز السلم نعتبر عملنا في محاولة إيقاف الحروب ومسبباتها إجراء
ً
وقائيا يمكن أن يساهم في تقليل هذه الظاهرة التي تقتات من أوجاع
املستضعفين .حيث تزدهر عصابات الجريمة العابرة لحدود الدول
ً
دافعة بالضحايا إلى أتون االستعباد وأحيانا إلى املجهول.
وغني عن القول إن الطريق اإلنساني نحو العدل واملساواة للجميع
ً
هو طريق الزال طويال ،لكن املهم هو أن نواصل السير فيه ونؤمن بأن
ً
كل خطوة لألمام وكل عمل ولو كان ضئيال هو نجاح وأمل يجب أن
يحتفى به .فلقد حصل تقدم ملموس في التشريعات التي أصبحت كثير
من الدول ومنها الدول اإلسالميةّ ،
تسنها ملكافحة االتجار بالبشر وتبذل
ً
جهودا في هذا الصدد ،ويمكن اإلشارة هنا إلى القانون االتحادي الذي
أصدرته دولة اإلمارات العربية املتحدة سنة 2006م في شأن مكافحة
ً
ً
اإلتجار بالبشر دوليا ومحليا ،ومع ذلك فال بد من مزيد من الجهد
وخاصة للتنسيق في كثير من مناطق العالم للقضاء على هذه الظاهرة.
ً
وختاما فنحن نثمن اهتمام منتدى دافوس وعلى رأسه سعادة
املحترم كالوس شواب بإشراك رجال الدين في قضايا الحياة ومشكالت
ً
اإلنسان ،فاإليمان يجب أال يفهم بصفته مختزال في البحث عن طريق
ً
ً
النجاة في العالم اآلخر ولكنه يمكن ويجب أن يكون عامال أساسيا
في هذا العالم بما يملك من قيم الخير والتضامن والعطف والرحمة
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والحب وبذل املعروف وبخاصة للمستضعفين.
وتقبلوا تحياتي وتمنياتي بالتوفيق.

عبد هللا بن الشيخ املحفوظ بن بيه
رئيس منتدى تعزيز السلم في املجتمعات املسلمة

370

جائزة اإلمام الحسن بن علي للسلم الدولية:
الدورة الثانية
في سياق تعزيز السلم ونشر ثقافته ،يقوم منتدى تعزيز السلم
في املجتمعات املسلمة بمنح جائزة سنوية مخصصة لتكريم ذوي
األعمال العلمية واملبادرات العملية في صناعة ثقافة السلم وتأصيل
قيمها في املجتمعات املسلمة ،من العلماء واملفكرين .وتسمى هاته
الجائزة بـ»جائزة اإلمام الحسن بن علي للسلم الدولية» .وتقوم -في
اختيار الفائزين بها -على مراعاة مجموعة من املعايير؛ منها :تعزيز
الشعور باالنتماء لألمة اإلسالمية ،وتثبيت مفاهيم األخوة والوحدة
اإلنسانية والدينيةٕ ،واحياء فقه السلم ،وترسيخ ثقافة الحوار وبعث
املنهج الشرعي في تدبير االختالف بين مكونات األمة اإلسالمية ،وترسيخ
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االنفتاح على الغير وفق قواعد املنهج اإلسالمي األصيل.
وعمال بهذا املقصد ،وبعد منح موالنا وحيد الدين خان جائزة السلم
الدولية في دورتها األولى ،وتحت رعاية وحضور معالي الشيخ عبد هللا
بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ،ومعالي الشيخ عبد
هللا بن بيه رئيس “منتدى تعزيز السلم في املجتمعات املسلمة” ،أعلن
فوز “املنصة املتعددة األديان من أجل السالم” “The National
 »Interfaith Peace Platformفي جمهورية أفريقيا الوسطى بجائزة
اإلمام «الحسن بن علي للسلم الدولية» ،في دورتها الثانية (ديسمبر
.)2016
وقام معالي الشيخ عبد هللا بن زايد آل نهيان ،ومعالي الشيخ
عبد هللا بن بيه؛ بتكريم الفائزين ،حيث جرى تسليم درع الجائزة
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ملؤس�سي «املنصة» ،وهم كل من :الكاردينال ديودوني نزابالالينغا
رئيس األساقفة الكاثوليك في بانغي ،واإلمام عمر كوبيني الياما
رئيس املجلس اإلسالمي ،والقس نيكوال غيركوياميني غبانغو رئيس
التحالف اإلنجيلي .في حفل رسمي شارك فيه مجلس أمناء املنتدى،
وكوكبة كبيرة من العلماء واملفكرين والباحثين العرب واملسلمين،
وممثلين عن األمم املتحدة ،والكنائس املسيحية على مستوى العالم،
وسط حضور رسمي وشعبي كبير.
ويأتي فوز “املنصة” بهاته الجائزة تقديرا لجهودها الرامية إلى تعزيز
السلم ونشر ثقافة الحوار والتعايش في ظل التعددية الدينية ،فقد
عرفت “املنصة املتعددة األديان من أجل السالم” بدورها في إعادة
لحمة املجتمع وترسيخ قيم السلم بوسائلها الذاتية؛ من خالل التواصل
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املباشر مع املواطنين بعد الحرب األهلية التي شهدتها جمهورية إفريقية
الوسطى منذ سنة  .2012وذلك عبر شبكة من املساجد والكنائس
املنتشرة في أرجاء البالد .كما ركزت املبادرة على ضرورة توصيل معاناة
شعب إفريقيا الوسطى إلى املحافل الدولية .وقد لعبت املنصة دورا
بارزا للتأثير على مجلس األمن الدولي وحمله على إرسال قوة حفظ
السالم ،حيث التقوا باألمين العام السيد بانكي مون في مارس .2014
كما شاركت “املنصة” ،في إطار الجهود امليدانية التي يبذلها منتدى
تعزيز السلم في املجتمعات املسلمة ،وبشراكة مع «مركز امللك عبد
هللا بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الديانات والثقافات
( ،»)KACIIDومنظمة التعاون اإلسالمي ،وشبكة صناع السالم،
في مباحثات على مدى ثالثة أيام من  25إلى  27فبراير  2016في مقر
املركز بالعاصمة النمساوية فيينا ،هدفت إلى بحث سبل رفع النزاع
بين األطراف املتحاربة في جمهورية إفريقيا الوسطى وحماية حقوق
املسلمين هناك.
وفي األخير ،فإن هدف منتدى تعزيز السلم من هذه الجائزة هو
التشجيع على نشر التسامح والسلم ،ودعم كل األخيار املتسامحين من
جميع األديان واملذاهب ،وفاء لروح سيدنا الحسن بن علي ر�ضي هللا
عنهما ،الذي قدم التسامح على املواخذة ،وقدم الفضل على العدل،
وقدم السالم على الحرب ،فحمى هللا ببصيرته األمة من حرب أهلية
خطيرة.
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قراءات

قراءة في كتاب «مفهوم السالم في القرآن
الكريم والحديث النبوي الشريف»،
للدكتور الطيب البوهالي
عبد الحميد الراقي

*1

تقديم:
تتولى هذه القراءة عرض ما جاء في كتاب« :مفهوم السالم في القرآن
والحديث النبوي الشريف» للدكتور الطيب البوهالي ،والكتاب عبارة
عن دراسة مصطلحية قام بها الباحث الستجالء هذا املفهوم من الوحي
ّ
املنزلّ ،
متوسال في ذلك بمنهج الدراسة املصطلحية الذي ارتضاه مسلكا
في البحث.
وقد صدر هذا الكتاب سنة 1431هـ  2010 -م ،باشتراك بين
مؤسسة البحوث والدراسات العلمية (مبدع) وبين دار السالم للطباعة
والنشر والتوزيع والترجمة.
اشتمل الكتاب على مقدمة وثالثة أبواب وخاتمة ومالحق ،تطرق
ّ
املؤلف في الباب ّ
األول إلشكاالت البحث ،وهما إشكاالن اثنان في فصلين
اثنين :إشكال منهجي ،وإشكال معرفي تجلى في إبراز مفهوم السالم .وفي
الباب الثاني عرض ّ
للب السالم وصفاته ،وقد اشتمل على فصلين،
 * 1باحث بمؤسسة دار الحديث الحسنية.
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ّ
خصص أولهما ملوارد السالم في القرآن والحديث النبوي الشريف،
وثانيهما لتعريف السالم وصفاته .وخصص الباب الثالث ّ
لنمو السالم
وامتداداته ،عالجه في فصلين ،وقد وسم الفصل األول بعالقات
السالم ونسله ،والثاني بضمائم السالم وقضاياه في القرآن والحديث.
أما الخاتمة فقد انطوت على خالصات البحث واستنتاجاته.
وفيما يأتي عرض ألهم ما جاء في هذا الكتاب.
ّ
مستهل الدراسة األهمية التي يكتسيها املوضوع في
ّبين الباحث في
السياق املعاصر ،واإلشكاالت التي تعترض البحث ،واملحاذير التي
ّ
ينبغي االحتياط منها في مثل هذه املواضيع الشائكة ،ومما يتعلق بذلك
إطالق لفظ «املصطلح» على ألفاظ القرآن ،من حيث إن االصطالح
تواضع بين أهل التخصص على مفهوم ّما ،وهو ما ال ينطبق على القرآن
ببادئ النظر ،1كما ّبين األسباب الكامنة وراء اختيار منهج الدراسة
املصطلحية في البحث ،والذي ّ
حتم على الباحث أن يستقرئ نصوص
القرآن والحديث التي تشتمل على لفظ السالم بمختلف صيغه
ّ
ْ
فأحر به عمال ارتقى هذا املركب ّ
الصعب.
ومشتقاته ومتعلقاتهِ ،
تكت�سي الد اسات املفهومية أهمية بالغة في مختلف ّ
الت ّ
خصصات،
ر
فهي اللبنة األولى في بناء التصورات قبل الخوض في التصديقات ،وهي
مفاتيح العلوم ،كما أنها قنوات التواصل بين الناس ،2سواء أكان تواصال
 -1لقد دافع الباحث يف مقدمة الدراسة عن القول بمصطلحية القرآن ،وأنه ال يمتنع إطالق
لفظ «المصطلح» على ألفاظ القرآن ،وقدّ م لذلك إجابات ضمن البحث.
 -2انظر« :التواصل :المفاهيم والقنوات» ،بناصر البعزايت ،ضمن :المفاهيم وأشكال
التواصل ،تنسيق محمد مفتاح وأحمد بوحسن ،منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
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طبيعيا ،أم تواصال ّ
ّ
علميا اصطناعيا ،1وهي مفاصل للتشييدات
لغويا
النظرية في كل بناء علمي ،2وإليها املرجع في ّ
حل بعض اإلشكاالت ،وهي
ُ
األساس الذي تبنى عليه جملة النظريات واملناهج العلمية3؛ ألنها في كل
علم بمثابة املعالم التي بها يكون االهتداء .وعليه ،فاالشتغال بها ليس
َ
من ُملح العلم ،وإنما هو من صلبه الذي ال يستغنى عنه.
ّ
إذا كان ذلك للمفاهيم التي هي من صناعة العالم والفقيه واملفكر،
فإن األمر يزيد ويتسع في املفاهيم القرآنية ،ليس من حيث طبيعة
ّ
املنزل الذي تعالى عن
اللغة العربية التي بها نزل القرآن ،وإنما من حيث ِ
الزمان واملكان ،إذ املفهوم القرآني ليس كسائر املفاهيم ،ال من حيث
ُ
طاقته االستيعابية ملا يمكن أن يندرج تحته ،وال من حيث تداوله في
السياق القرآني .4هذا مع ما ملفاهيم الوحي من خصائص ليست لغيرها
من املفاهيم ،أبرزها خاصية التمامية والهيمنة ،فهي تامة من حيث
إنها ال نقص فيها ،وإنما تحتاج إلى استجالء واستكشاف ،ومهيمنة على
ما كان قبلها من العقائد والقيم والشرائع وغيرها ،وال تقتصر هذه
ّ
سيستجد في
الهيمنة على ما ساد قبل ،بل في ُمكنتها الهيمنة على ما
بالرباط ،سلسلة :ندوات ومناظرات رقم.92 :
 - 1انظر :المفاهيم معالم ،محمد مفتاح ،المركز الثقايف العربي ،الطبعة األولى،1999 ،
ص .6
 - 2نفسه ،ص .7
 - 3نفسه ،ص .5
 -4انظر :المصطلحات والمفاهيم يف الثقافة اإلسالمية بين البناء الشرعي والتداول
التاريخي ،سعيد شبار ،مركز دراسات المعرفة والحضارة ،الطبعة الثالثة ،2017 ،ص
.43
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حياة الناس.1
ال ّ
شك أن القرآن قد أحدث ثورة على مستوى املفاهيم ،واستطاع
بذلك أن يبني عقلية ّ
متميزة في التفكير ،ومغايرة ملا كان عليه الحال
ّ
ُ
قبل .بل ما كانت رسالة القرآن إال منظومة من املفاهيم تشكل في
ّ
وكال متكامالّ ،2
مجموعها نسقا متكامال،
تنزلت على مستويات ثالث:
ّ
تأسيسيةّ ،
تؤسس ملعنى جديد لم يكن
املستوى األول :مفاهيم
معروفا لدى العرب وإن كان قد نزل بلغتها.
ّ
ّ
اعوج
تقويمية ،الغرض منها تقويم ما
املستوى الثاني :مفاهيم
ّ
التصورات لدى املجتمع الجاهلي بسبب الفتور الحاصل بين
من
الرسالتين ،فقد كانوا – في زمن الجاهلية  -مثال يطوفون بالبيت وهم
عراة.
ّ
تقريرية ّ
قررت ما هو مفهوم عند العرب،
املستوى الثالث :مفاهيم
يتمم محاسنها ّ
لكنها أضافت إليها ما ّ
ويجملها في حياة الناس.3
ليس البحث في املفهوم القرآني مما ّ
يعد جديدا ،فقد ّ
تنبه الفكر
األصولي قديما إلى ّ
أهمية املفهوم في ألفاظ الشارع ،وذلك ما وسمه
َ
وتساءل :هل للشرع ّ
تصرف
في مبحث اللغات باألسماء الشرعية،
 - 1نفسه ،ص ص.51 - 41 :
تفرق يف النزول فهو كالكلمة الواحدة،
 -2استقر النظر األصولي على أن القرآن وإن ّ
فينبغي قراءته قراءة كلية شمولية ،ال قراءة انتقائية تجزيئية؛ ولذلك قرروا أن النظر يف
المطلق ال يكتمل إال بالنظر يف المق ّيد ،والنظر يف العام ال يكتمل إال بالنظر يف الخاص،
إذ هبذا يحصل البيان .انظر :الشيرازي ،اللمع يف أصول الفقه( ،دار الكتب العلمية) ،ص
ُ .44يفهم من هذا الكالم أن الناظر فيه قراءة وتد ّبرا لمعانيه عليه أن يعتربه وحدة متكاملة.
 - 3انظر :المصطلحات والمفاهيم ،مرجع سابق ،ص .42 - 41
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في األسماء بحيث نقلها عن وضعها األصلي اللغو ّي ،أم أنه لم ينقلها
ّ
األصوليين لم يشمل
وأبقاها على أصلها اللغوي؟ لكن هذا العمل من
جميع األسماء ،وإنما بقي حبيس ما له صلة باالستنباط؛ ألنه موضوع
علم أصول الفقه ،وهو ما جعل البحث يقف عند بعض األلفاظ،
ّ
والحج وغيرها ،وهي قليلة معدودة إذا ما
كالصالة والزكاة والصيام
قورنت بما يحمله الوحي من مفاهيم أخرى.1
مفهوم السالم من املفاهيم التي حظيت بنصيب وافر من
ّ
النصوص في الوحي قرآنا ّ
وسنة ،2وقد كان غرض املؤلف هو تجلية
هذا املفهوم في استعماالت الشرع ،وليس لهذه الدراسة ما ّ
يسوغها
ّ
من حيث موقع املفهوم في الوحي وحسب ،بل لها ما يؤهلها إلى مصاف
الدراسات التي هي جديرة باالهتمام في الوقت املعاصر ،نظرا ملا يشهده
العالم من اضطرابات ومطاحنات وحروب أتت على األخضر واليابس،
ُ
كرمه هللا ّ
واسترخص فيها اإلنسان الذي ّ
وفضله على كثير ممن خلق
تفضيال .فلم يعد – والحال هذه -أن يقال :إن الحاجة ّ
ماسة إلى مثل
هذه الدراسات ،بل الصحيح أن يقال :إن الضرورة داعية إليها .فالذي
شرع الجهاد ،هو الذي ّ
سمى نفسه بالسالم ،والسالم هو األصل ،أما
يخص مفاهيم الوحي ،وإال فالبحث يف المفهوم بصفة عامة يرجع بادئ
 -1هذا فيما
ّ
أمره إلى المناطقة ،فقد تحدثوا عن نسبة المعاين إلى األلفاظ من جهات متعدّ دة ،انظر:
معيار العلم يف المنطق ،أبو حامد الغزالي ،شرحه أحمد شمس الدّ ين ،دار الكتب العلمية،
 ،1990ص .65 - 43
 - 2انظر :مفهوم السالم يف القرآن والحديث النبوي الشريف ،الطيب البوهالي ،نشر
مشرتك :مؤسسة البحوث والدراسات العلمية ،مبدع ،ودار السالم للطباعة والنشر
والتوزيع ،الطبعة األولى ،ص .121 - 101
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الجهاد فاستثناء من القاعدة.1
إن السياق املعاصر ّ
يلح بالعودة إلى الوحي من أجل استلهام املفاهيم
الصحيحة ،وذلك عبر قراءتها في سياقاتها وتحقيق مناطاتها ،ومفهوم
ّ ّ
بالتمثل في وقتنا الحاضر ،ذلك أن بعض
السالم من املفاهيم الجديرة
ّ
تتصوره ،من األمر
الفهوم انطلقت من غير ضبط معرفي وال منهجي ملا
باملعروف والنهي عن املنكر ،والجهاد ،وغيرهما من املفاهيم ،ناسبة
ذلك إلى الوحي ّ
املنزل الذي ال ينبغي الزيغ عنه ،ناسية أن هناك قصورا
في فهمها ،وخلال في منهج قراءتها ملفاهيم الوحي.
َ
السؤال إذن هو سؤال منهجي يصاغ على النحو اآلتي :كيف نقرأ
ّ
ّ
ّ
تصورا سليما من
لتصورها
املر�ضي
مفاهيم الوحي؟ وما السبيل
القوادح؟
لقد كان هذا هو الهاجس الذي ألجأ الكاتب إلى خوض ّ
لجة هذا
البحث ،وهو بحث ذو مسالك ْ
وعرة ،وهذه هي طبيعة البحث عن
املفاهيم ،ناهيك عن مفاهيم الوحي؛ ألن فيها نسبة املعنى املراد إلى هللا
تعالى إثباتا أو نفيا؛ وعليه فالدراسة التي بين أيدينا ذات قيمة ّ
علمية
ّ
ّ
العلمية فتبرز في استجالء املفهوم من
واقعية ،أما القيمة
وقيمة
ّ
الواقعية فتبرز في و ْزن واقعنا بمعيار هذا املفهوم،
الوحي ،وأما القيمة
ّ
لنحدد مدى انضباط فهومنا ملقتضيات الوحي استبصارا وممارسة.
 - 1انظر يف هذا الصدد :أسس العالقات الدولية يف اإلسالم ،مقال ضمن :أسس العالقات
الدولية يف اإلسالم ،عبد العزيز بن جلون ،مطبوعات أكاديم ّية المملكة المغربية ،سلسلة
ندوات ومحاضرات ،ص .57
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ولم تكن هذه الدراسة لتقف عند مفهوم السالم في الوحي فحسب،
وإنما أوردت مكانة السالم من منظور العالقات الدولية ،وهو ال�شيء
الذي يحيل على أهمية السالم في أدبيات ّ
الدول والشعوب ّ
عامة،
وأنه مطلب منشود من لدن الجميع ،1وليس هذا أمرا جديدا ،فقد
ّ
ّ
ّ
اهتم بموضوع السالم ثلة من الباحثين واملفكرين والفالسفة ورجال
َ
القانونّ ،
كل في مجاله ومن منطلقه املعرفي وسياقه التاريخي.
لقد رصدت هذه الدراسة ثالثة إشكاالت كبرى :أولها :إشكال
2
املنهج ،وثانيها :إشكال املفهوم ،وثالثها :السالم مفهوما ومصطلحا.
األول فإنه ّ
أما اإلشكال ّ
بحق جزء من عمق املوضوع إن لم يكن هو
أصل املوضوع؛ ألن سؤال املنهج هو الذي يرتكز عليه صلب الدراسة
والبحث في أي مجال ،خصوصا في مجال تحليل النصوص الذي عرف
تطورا كبيرا من ِقبل بعض املدارس على مستوى املناهج ،3ال�شيء الذي
ّ
املفكرين إلى فهم ّ
نص القرآن على ضوء هذه املناهج،
حدا ببعض
غافلين عن وجود الفارق بين النص القرآني وبين غيره من النصوص.
لقد دعا املنهج البنيوي – في مجال تحليل النصوص  -إلى موت
ّ
املؤلف ،واالعتماد على فهم ّ
الن ّ
ص من الداخل مع تغييب للذات
 - 1انظر :مفهوم السالم ،مرجع سابق ،ص ص.86 - 77 :
 -2انظر :مفهوم السالم ،ص .13
 - 3وذلك كالمنهج البنيوي ،والمنهج التاريخي ،والهيرمينوطيقا ،والمناهج اللسانية.
وروادها .وقد دعا بعض المف ّكرين إلى تنزيل بعض هذه المناهج
ولهذه المناهج مدارسها ُ
على النص القرآين قصد فهمه على ضوئها ،فكانت النتائج غير علمية وغير موضوعية،
ولقد سار المف ّكر محمد أركون يف هذا االتجاه يف قسم كبير من كتبه.
مجلة السلم  -العدد الثاني

385

والتاريخ من حيث إن النص نسيج متكامل ،1وهذا ال يمكن أن ّ
يؤدي إلى
فهم سليم؛ ألن صاحب النص جزء من السياق ،إذ هو الذي صدر منه
القول ،وله فيه أغراض ومقاصد ،فكيف تفهم مقاصده إذا ّ
تم تغييبه
أثناء الدراسة والتحليل؟ وإذا قيل هذا في ّ
حق كالم البشر ،فكيف
بالقرآن الكريم؟
ُ
ّ
النص كما هو الحال في البنيوية،
املنهج التاريخي صاحب
لم يلغ
ً
لكنه دعا إلى قراءة النصوص قراءة تاريخية ال تتجاوز عصرها الذي
ُأنتجت فيه ،من حيث إن صاحب النص محكوم بسياق تاريخي ّ
معين،
ّ
فما يكتبه متعلق بمحيطه وبيئته .ولئن صدق بعض من هذا على تراث
اإلنسانية ،فإنه ال يصدق على كالم هللا سبحانه؛ ألنه تعالى عن الزمان
واملكان .على أن مآل هذا املنهج إذا ُفهم القرآن على ضوئه فإنه ّ
يؤدي
إلى انقطاع التكليف ،وعدم استرسال الشريعة على الزمان واملكان
واألشخاص ،وهذا على خالف وضع الشريعة.
لقد كان صاحب الدراسة واعيا بهذا اإلشكال العميق ،مستحضرا
هذه املناهج وسياقاتها في ذهنه وإن لم يفصح عن جميعها ،وإنما
ّ
تعرض في كالم عابر للهرمينوطيقا باعتبارها منهجا مألوفا عند
الغرب في د اسة النص ّ
الديني ،وإلى السيميائيات باعتبارها منهجا
ر
ّ
لدراسة العالمات 2،وكالمه الذي سنسوقه وهو يعلل إيراده ّ
للممهدات
 -1يعترب األكاديمي الفرنسي روالن بارت  )Roland Barthes (1915- 1980رائد هذا
االتجاه.
 - 2انظر :مفهوم السالم ،ص .33
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مهد بها للكتاب ّ
التي ّ
دال على هذا ،قال...»:صعوبة االهتداء في املنهج
ُ
من تضارب املناهج
وتصادمها» ،1هذا فضال عن أن
للتي هي أقوم في ز ِ
هاجس املنهج ظل يصاحبه بشكل واضح من بداية املقدمة إلى الباب
ّ
ّ
األول؛ ألن ما ّ
توصل إليه من مفهوم للسالم وما تعلق به من قضايا إنما
هو نتيجة للمنهج املعتمد في الدراسة.
ّ
ّ
لم يقف املؤلف مع مشكلة املنهج على النحو الذي تقدم قبل ،بل
ّ
عرج على بدايات املشكلة في تراث املسلمين ،قال« :املنهج ،وهو إشكال
نابع من بدايات اختالف املسلمين حول مسالك الفهم الصحيح،
ّ
من أجل الذ ّب عن االعتقاد الصحيح ،وقد كان منشؤه األلفاظ،
ومداره األلفاظ» ،2وهو يقصد هنا ذلك الجدل الذي حصل في تاريخ
املسلمين بين علماء الكالم وأهل الظاهر ،إذ قد وقف أهل الظاهر
ّ
مع ظواهر النصوص ،بينما طرق علماء الكالم منهج التأويل إذا تعذر
ظاهر اللفظ ما دام املجاز موجودا في اللغة ،وهو اختالف في املنهج
كما يبدو.
ّ
إن املشكلة التي تعترض الدراسات اللغوية ،خصوصا منها ما يتعلق
بالدرس اللغوي العربي ،مشكلة النظم واملعنى ،وهي النظرية التي
حظيت باعتناء كبير في التراث اإلسالمي ،وعرفت أخذا ور ّدا بين علماء
األشاعرة واملعتزلة في قضية اإلعجاز ،أهو إعجاز بالنظم أم إعجاز
باملعنى؟ ثم هناك مشكلة أخرى ال ّ
تقل أهمية ،وهي مشكلة املعجم،
 -1نفسه ،ص .13
 - 2نفسه.
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من حيث إن «الوحدة املعجمية في أي نسق تواصلي قابلة لالستبدال
في إطار الشروط االجتماعية والنفسية ،وفي إطار الوفاء لشروط
ّ
املخاطب التي يحرص منتج الخطاب على االلتزام بها» .1لكن املؤلف
على وعي بأن الوحدة املعجمية للقرآن بخالف أي وحدة معجمية
أخرى ،ذلك الوحدة املعجمية للقرآن» ثابتة يستحيل ّ
تصور تغيرها؛
ألن عالقتها بمفهومها بعيدة عن االمتدادات االجتماعية والنفسية
املتحولة ،وعن السياقات التواصلية البشرية ّ
ّ
املتغيرة».2
ّ
وأما اإلشكال الثاني فهو إشكال املفهوم الذي يعتبره املؤلف قديما،
باعتبار أن الباحث ُيعنى أكثر بأصول األفكار واملفاهيم ،3فيحصل من
ّ
تناص واقتباس من األدبيات السابقة من مختلف الثقافات.
هذا
ّ
ّ
وأما اإلشكال الثالث فهو إشكال ّ
املؤلف ْ
قصده
السالم ،وقد علل
ّ
ّ
تؤكد ّ
تعلمه ّ
النقول أن أصول
تمتد
إليه بالدراسة ،وهو «كونه مفهوما
إلى ّأول الناس ،وهو ّ
ممتد حتى ما بعد فناء ّ
كل الناس» ،4لكن املشكلة
ّ
التي تعترض هذا هو أن مفهومه عند الناس «تشكله فهومهم،
فأصبح من ّ
الضرور ّي فصل املقال فيما بين مفهوم السالم عند
كثير من الناس ،ومفهوم السالم في كتاب إله الناس ،من اتصال أو
انفصال» 5.وإن كثيرا من األدبيات قبل اإلسالم وبعده لترشح بمعنى
 -1مفهوم السالم ،ص .12
 -2نفسه.
 -3نفسه ،ص .13
 - 4مفهوم السالم ،ص .14
 -5نفسه.
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السالم ،1وحر ّي بالباحث املسلم اليوم أن يرجع إلى الوحي ليستلهم منه
مادته موجودة في نصوصه إلى ّ
معنى السالم ما دامت ّ
حد التواتر.
ّ
آن األوان لتبيان ما ّ
توصل إليه املؤلف في بحثه ملفهوم السالم ،مع
إبر ٍاز  -في اقتضاب  -للمنهج الذي ارتضاه لعمله ذاك.
أوال :املنهج املعتمد في الدراسة
ّ
اعتمد املؤلف – وهو يبحث مفهوم السالم – على منهج الدراسة
املصطلحية ،2القائم على ّ
تتبع موارد اللفظ بمختلف صيغه إفرادا
ّ
تضاد ،واستقراء ذلك كله في
وإضافة ،وما له عالقة به من ترادف أو
سياقاته املختلفة ،وهذا النوع من القراءة من شأنه أن يكشف عن
حقيقة اللفظ وما أريد به في نظر الشارع؛ ألنه قائم على االستقراء
ّ
الت ّام ،فال يبقى بعد ذلك إال إعمال الفكر في موارد اللفظ وتعالقاته
ومساقاته كيفما هي في التداول الشرعي.3
اهتم بقض ّية السلم
 - 1حظي السالم يف الشعر الجاهلي باعتناء ال بأس به ،ومن بين من ّ
الشاعر زهير بن أبي سلمى يف مع ّلقته حيث يقول ّ
محذرا من الحرب وآفاهتا:
رجــــم
وما الحرب إال ما علمتم وذقتم
الم ّ
ومــــــا هو عنها بالحديث ُ
وتضر إذا ضرـّيتمــوها فتضــــــــــــرم
متى تبعثـوها تبعثـوها ذميــــــمة
َ
 -2هناك بعض ال��دراس��ات التي اختارت المسلك نفسه يف بحث بعض المفاهيم
والمصطلحات ،انظر :مصطلحات نقدية بالغية ،الشاهد البوشيخي ،وله فضل السبق يف
تأسيس هذا المنهج ..المصطلح األصولي عند الشاطبي ،فريد األنصاري .مفهوم القطع
والظ ّن وأثره يف الخالف األصولي ،حميد الوايف .مفهوم التأويل يف القرآن والحديث
زمرد.
النبوي ،فريدة ّ
 -3تعترب القراءة الجزئية للوحي من اآلفات المنهجية الخطيرة؛ ألهنا قائمة على التجزيئ
واالنتقاء ،وشأن هذا المنهج أن يفضي إلى بناء تصورات ناقصة ومضطربة تجاه األشياء،
وقد نعى القرآن على من سلك هذا المسلك بقوله﴿:ا َّل ِذي َن َج َع ُلوا ا ْل ُق ْر َ
آن ِع ِضي َن﴾
(الحجر ،)91 :أي :أجزاء وقطعا ،واآلية وإن كانت يف سياق الحديث عن الذين يومنون
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ثانيا :دالالت مفهوم السالم
لقد حتم املنهج املعتمد على املؤلف أن يبحث مصطلح «السالم»
في القرآن والسنة ،والقصد من ذلك تحصيل داللة املفهوم كما هي في
ّ
تتحصل إال من خالل استقراء املصطلح في مختلف
نظر الشارع ،وهي ال
املساقات مع النظر في مشتقاته ومرادفاته وضمائمه وأضداده وكل
تعالقاته ،ولقد أف�ضى البحث في ألفاظ «السالم» قرآنا ّ
وسنة بحسب
ما ورد عند ّ
املفسرين وشراح الحديث إلى معان ثمانية ،وهي :الصفح،
َّ
ّ
والسداد ،واملسلم الخالص ،والسالمة واألمن ،واملتاركة واالعتزال،
ّ
والتحية ،والخير ،واسم الجاللة = هللا.1
َ
وكل هذه الدالالت إنما هي مستخلصة من االستعمال القرآني ،ما
ّ
التحية ،فإنها وحدها التي كثر استعمالها في الحديث النبو ّي
عدا داللة
ّ
الشريف ،وهذا ال يقلل من مصطلح السالم في الحديث النبو ّي ،فإنه
وإن كثر استعماله في املعنى املشار إليه ،فإنها داللة ذات معنى بالغ
ّ
وبليغ ،إنها« :صيغة مخصوصة يستجلب بها األمان الكلي للنفس أو
للغير».2
ببعض الكتاب ويكفرون ببعضه ،لكنها من الناحية المنهجية شاملة لمن نظر يف الوحي
بمنهج التجزئي واالنتقاء .انظر يف هذا الصدد :المصطلحات والمفاهيم ،مرجع سابق،
ص  .50وميزة الدراسة المصطلحية أهنا قراءة تكاملية أللفاظ الوحي.
 -1انظر :مفهوم السالم ،ص-ص .137-139 :وقد أوردها صاحب البحث مع ذكر
للنصوص التي استفيدت منها تلك المعاين.
 - 2نفسه ،ص .140
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ولم تكن هذه الدالالت ملفهوم السالم أن تخرج عن املبدأ األصلي
لكالم الشارع ،وهو مبدأ «البيان»؛ ألن الوحي عموما ما هو إال بيان
للناس ملا ينبغي لهم أن يفعلوه ،وملا ينبغي لهم أن يتركوه ،1وهو بيان
مؤسس ،وبيان ّ
على ثالثة أنواع :بيان ّ
ّ
مقرر.2
ِ
موجه ،وبيان ِ
أما بيان التأسيس فهو البيان الذي ّ
أسس ملفاهيم جديدة لم تكن
معهودة عند العربي من ذي قبل وإن كان هذا القرآن قد نزل بلسانه
الذي يجيده ،فقد يكون اللفظ مستعمال في لسانهم في جملة من
املعاني ،لكن القرآن – وإن أبقاها ّ
وأقرها – أضاف لها معنى آخر غير
مطروق وال معروف لديهم ،وهو ال ّ
شك من املعاني املقصودة نظرا ملا
تشتمل عليه من دالالت هي في صميمها قاصدة إلى صالح اإلنسان في
معاشه ومعاده.
لقد كانت العرب تعرف لفظ السالم ،واستعملته في جملة من
املعاني في أشعارها ،3لكن الذي لم تكن تعرفه من لفظ السالم هو:
 - 1ال حاجة إلى التذكير باآليات القرآنية التي تتحدث عن أن القرآن بيان ،لكن ينظر يف
مهمة ،من أج ّلها قاعدة:
هذا الصدد الكتابات األصولية يف باب البيان ،فقد ّقرروا فيه قواعد ّ
“ال تكليف إال بعد البيان” ،والبيان ال يحصل من خالل النظر يف نص واحد ،بل يف جملة
أدلة الشريعة ،فالمطلق ال يحصل منه بيان قبل النظر يف المق ّيد ،والعام ال يحصل منه بيان
قبل النظر يف الخاص ،وهكذا الشأن يف جملة النصوص .ومما يزيد األمر وضوحا قاعدة:
“ال تكليف بالمجمل”؛ ألنه غير واضح المعنى يف نفسه.
 - 2نفسه ،ص .141
 - 3من ذلك قول القائل:
مطر السالم.
يا
عليك
وليس
عليها
مطر
يا
سالم اهلل
ُ
ٌ
والشاعر هنا يعلن حربا على مخا َطبه.
وقول أم ّية بن أبي الصلت:
ّ
ّ
بريئا ما تغنّثك الذموم.
سالمك ر ّبنا يف كل فجر
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«العلم بأن السالم اسم من أسماء هللا تعالى...والعلم بأن الجنة
دار السالم ،والعلم بأن هلل سبل السالم ،والعلم بفرض السالم في
الصالة».1
إن هذه املعاني التي كانت تجهلها العرب قبل نزول الوحي على ضربين:
ُ
األ َول ،وضرب له ُبعد ّ
ضرب له ُبعد ّ
غيبي ،وهي املعاني الثالثة
تعبدي،
وهو املعنى األخير ،وقصد القرآن من هذه املعاني ربط اإلنسان بالخالق
من حيث إنه اسم من أسمائه ،وليس هذا التأويل ببعيد إذا استحضرنا
سياق بدء نزول الوحي ،حيث كان التركيز على التوحيد واإليمان قبل
كل �شيء ،فال معرفة قبل معرفة الخالق الذي من أسمائه السالم.
إن ُ
ّ
الغيبي الذي اشتمل عليه لفظ السالم في القرآن إنما هو
البعد
ربط لعالم الغيب بعالم الشهادة ،ولئن كان عالم الغيب مستحيل
اإلدراك بالحس لإلنسان ،فإنه ليس باملستحيل إدراك بعض
مفاهيمه ،أولها :لفظ الجاللة ّب هذا العالم وذاك ،وثانيهاّ :
الجنة التي
ر
ّ
أعدها للصالحين من عباده .ومن شأن هذا أن يثير الفضول في العقل
البشري ،فينطلق باحثا عن التعرف على هللا تعالى املوصوف بالسالم،
وساعيا لنيل ما عنده في جنة السالم ،وال ّ
يتحقق هذا السعي وال ذاك
فألمر ّما كان القرآن قاصدا إلى
بسلم ينعم به هذا اإلنسان،
البحث إال ِ
ٍ
تلك الدالالت؛ «ألنها معان عظيمة ،لو ّ
حصلت لكان لها في تحقيق
السالم أثر ّ
وأي أثر».2
 -1مفهوم السالم ،ص  .142وانظر كذلك ما أورده سعيد شبار بخصوص مفهوم الهداية،
المصطلحات والمفاهيم ،مرجع سابق ،ص .52
 - 2نفسه .تلك كانت وظيفة بيان التأسيس ،أما بيان التوجيه فمقتضاه إرشاد الخلق إلى
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لقد اتسع مفهوم السالم في الوحي ليشمل أعمال اإلنسان كلها،
سواء أكانت أعمال القلب ،أم أعمال اللسان ،أم أعمال الجوارح،1
وهذه الجوانب الثالث هي ّ
املكونة لبنية اإلنسان قلبا وقالبا ،فإذا
حل ّ
انضبطت ملفهوم الوحي الذي أراده من السالم ّ
السلم في كل بيئة
تحتضن هذا اإلنسان؛ ألن لكل نوع من هذه األنواع الثالثة مجاله
الذي تظهر نتائجه فيه.
ّ
إن من شأن السالم القلبي إدخال الطمأنينة على املؤمن ،بحيث
ّ
ال تجد حيرة الش ّك سبيال إلى قلبه ،ومن شأن السالم اللساني إشعار
َ
املخاطب باألمان واملوادعة ،فال ّ
يتوجس خيفة ،ومن شأن السالم
التعايش مع املخالف في ّ
ُ
الدين والشرائع في وطن واحد مع
البدني
ِ
الحفاظ على الحقوق والواجبات املتبادلة بين األطراف.2
لقد تناولت الدراسة جانبين آخرين من السالم ال يقالن أهمية ّ
عما
ّ
تقدم ،والحديث فيهما وإن كان على وجه مقتضب ،إال أن أبعاده ذات
مغزى كبير فيما نحن فيه ،وهما :األسباب املؤدية إلى السالم ،ومصادر
كيفية السالم بمعنى التحية؛ ألهنا لم تكن مألوفة عند العربي من ذي قبل ،فقد كانت لهم
عبارات يف الجاهلية أراد اإلسالم أن يحدث معها قطيعة ،وأما بيان التقرير فمقتضاه إقرار
ما كان مستعمال عندهم من معاين السالم التي ال تتعارض مع مقاصد اإلسالم .انظر:
مفهوم السالم ،ص .143
 -1انظر :مفهوم السالم ،ص .146
 - 2انظر بخصوص التعايش السلمي والتسامح بين المسلمين وغيرهم ما كتبه الدكتور
الحق ،منشورات
أحمد شحالن :الرتاث العربي اليهودي يف الغرب اإلسالمي :التسامح ّ
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية المغربية ،دار أبي رقراق للطباعة والنشر ،2006 ،ص
ص.36 - 13 :
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السالم وموضوعاته.
الجانب األول :أسباب السالم:
ّ
توصل صاحب الكتاب إلى أن هناك أسبابا ثالثة للسالم :الدين،
واإلسالم ،واآلدمية.1
أما اعتبا ه ّ
الدين من أسباب السالم؛ فألن الدين بمفهومه العام-
ر
سواء أطلق على قضايا التوحيد التي هي جزء مشترك بين جميع الناس،
أو أطلق على الشرائع ،وهي التي وقع فيها االختالف بحسب ما تقتضيه
مصلحة التشريع لكل ّأمة -ال يمكن أن يكون فيه ما ّ
يخل بالسالم ،أو
ما يعود على البشرية ّ
بالدمار؛ ألن الدين ما هو إال نظام يسوس الخلق
على أحسن املناهج ،ولو كان األمر على خالف هذا ملا ُو ِصفت التوراة
َّ ٓ َ َ لنۡ َ تلَّ ۡ َ ٰ َ َ ُ ٗ
ِيها هدى
بأنها هدى ونور ،وذلك في قوله تعالى ﴿ :إِنا أنز ا ٱ ورىة ف
ُ
َونور ( ﴾ ۚ ٞاملائدة ،)44 :وملا ُوصف اإلنجيل بأنه هدى ونور أيضا في قوله
َ َ َ ۡ َ ُ إۡ
َ
ُ
جنيل فِيهِ ُه ٗدى َونور( ﴾ٞاملائدة.)47 :
ٱل ِ
تعالى﴿ :وءاتينٰه ِ
وأما اعتباره اإلسالم من أسباب السالم ،فألنه دين قائم على ّ
السلم
واألمن ،وقد ظهر هذا املعنى في ّ
كل شعائره ،بدءا من قضايا اإليمان
إلى قضايا العبادات واألخالق والسلوك واملعامالت .وال اعتراض هنا
بحديث القرآن عن الجهاد كما قد يفهم البعض؛ ألن هذا من أخالل
القراءة التجزيئية للنصوص ،أما القراءة الشمولية للوحي َوفق قانون
علم األصول ،فال يمكن أن تف�ضي بالقارئ إلى ذلك الفهم السقيم
الذي ألصق الشبهة باإلسالم.
 -1انظر :مفهوم السالم ،ص .212
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وأما اعتباره اآلدمية من أسباب السالم ،فألن وجود اإلنسان
ّ
متوقف على ّ
السلم ،وقد سعى اإلنسان منذ أن عرف الطريق إلى الحياة
إلى نشدان ّ
السلم والبحث عنه ،والدفاع عنه ،وتكريسه من خالل
ِ
األعراف والعادات والقوانين التي كان يضعها بغية تنظيم شؤونه؛
ولذلك ،فداللة املوادعة واألمان التي ّ
تضمنها لفظ السالم في القرآن
إنما كانت من الدالالت املعروفة لدى العرب ،ولم تكن من الدالالت
الجديدة التي أتى بها الوحي ،وسبب هذا أنها أمر ضروري إلقامة
املجتمعات البشرية سواء في صورتها القديمة ( القبيلة ) ،أو في صورتها
الجديدة ( الدولة الحديثة ) ما دام الظلم مؤذنا بخراب العمران كما
يقول ابن خلدون.
َ
ومن ث ّم ،فهي داخلة تحت النوع الثاني من البيان الذي هو بيان
التقرير ،إذ ّ
أقر الوحي هذه الدالالت املستعملة ،وزاد في تأكيدها
وترسيخها عبر جملة من النصوص التي ّبينت مكانة السالم في اإلسالم،
ّ
وعرفت املسلم بأنه «من سلم الناس من لسانه ويده» .1قال الغزالي
ّ
معلقا على هذا« :ولن يوصف بالسالم واإلسالم إال من سلم املسلمون
من لسانه ويده ،فكيف يوصف به من لم يسلم هو من نفسه؟».2

 -1الجامع الصحيح للسنن والمسانيد ،باب :االمتناع عن أذى الناس من اإليمان.
 -2أشار الغزالي يف كالم دقيق لمعنى السالم يف حق اهلل تعالى ،ومعنى السالم يف حق
العبد الذي يأيت اهلل بقلب سليم يوم القيامة .انظر :المقصد األسنى يف شرح أسماء اهلل
الحسنى ،أبو حامد الغزالي ،دار الكتب العلمية :بيروت ،الطبعة األولى ،2001 ،ص ص:
.47-47
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الجانب الثاني :مصادرالسالم وموضوعاته
أفضت الدراسة إلى أن السالم إنما يصدر عن جهات ثالث :هللا؛
ألنه هوالسالم 1،وعن املالئكة ،وعن أفاضل عباد هللا ،2والذي يعنينا
في هذا املقام هو صدوره عن عباد هللا الصالحين؛ ألنه هو الذي
ّ
يحقق ّ
السلم بين الناس ،حيث يحصل التعايش بينهم وبين غيرهم
ممن يختلف معهم ،سواء أكان هذا االختالف اختالفا لسانيا ،أم
ّ
اختالفا ثقافيا واجتماعيا ،أم اختالفا إرجائيا ،أم اختالفا
عقديا.3
لقد كان تأكيد اإلسالم على السالم نابعا من اإلقرار بشرعية
االختالف الحاصل بين أجناس البشرية ،وهو اختالف أراد له اإلسالم
أن يتعايش أهله في إطار التعارف ال في إطار التناحر ،وهو مفهوم ذو
عالقة وطيدة بالسالم؛ ألن املهد الذي ّ
يتم فيه التعارف بين األطراف
املختلفة بمختلف صوره هو السالم ،بحيث ال يضيق أحد املختلفين
باآلخر ذرعا ،وال ّ
ّ
وتصوراته ،فإذا وصل
يتوجس خيفة من إبداء آرائه
الحال باإلنسان إلى هذا املستوى الذي يعرب فيه عن رأيه بكل ّ
حرية،
ويستقبل الرأي املخالف ،فقد ّ
تحقق التعارف املطلوب في مناخ يطبعه
السالم ،ومنك السالم ،تباركت ذا الجالل
 -1ويف الحديث الشريف« :اللهم أنت ّ
واإلك��رام» .رواه مسلم ،كتاب المساجد ومواضع الصالة ،باب استحباب الذكر بعد
الصالة وبيان صفته.
 - 2انظر :مفهوم السالم ،ص ص.216 - 215 :
 -3انظر يف عرض لمدلول االختالف والتعارف يف القرآن ،وعالقتهما بالتعايش بين
المختلفين« :جدلية االختالف والتعارف يف أفق المؤانسة» ،إبراهيم مشروح ،ضمن:
االختالف يف المجال اإلسالمي تأصيال وتدبيرا ،مؤسسة دار الحديث الحسنية ،الطبعة
األولى ،2011 ،ج ،2 ،ص ص.260-303 :
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ّ
السلم بين األفكار.
ّ
إن ما ّ
املؤلف في مظاهر السالم يتطابق مع ما قيل ُ
قبل،
توصل إليه
أعني االعتراف باملخالف وإن كان على غير الصواب ،فقد جعل من
مظاهره السالم العهدي ،وساق له واقعة استئذان النبي عليه الصالة
َ ّ
ٌ
والسالم
أهل مكة ملا أراد أن يعتمر ،1فكان بينه وبينهم أخذ ور ّد في
الشروط ،هذا مع العلم بأن رسول هللا عليه الصالة والسالم على ّ
الحق
املبين.2
عالقات لفظ السالم
اقت�ضى املنهج املعتمد من صاحب الكتاب أن يدرس عالقات لفظ
السالم بغيره من األلفاظ ،وذلك حتى ّيتضح املفهوم ّ
جليا ،فكانت
العالقات صنفين :عالقات االئتالف واالختالف ،وعالقات التداخل
ّ
والتكامل ،وليس الغرض استعراض ما ذكره املؤلف ،3وإنما القصد
استكناه أبعاد هذه العالقات وغاياتها.
ففي ثنائية االئتالف واالختالف ،تظهر خصوصية الوحي – من
خالل مفهوم السالم  -في مخالفته لخطاب الجاهلين وجدالهم4؛
ألن خطابه قد أسس ملفاهيم جعلها معيارا في إقامة الحوار مع
 -1انظر :مفهوم السالم ،ص .219
 -2انظر الحديث يف :صحيح البخاري ،كتاب الجزية والموادعة ،باب المصالحة على
ثالثة أيام أو وقت معلوم.
التوسع ،النظر يف الفصل الثالث من الكتاب قيد الدراسة ،فهناك بسط
 -3لمن أراد
ّ
المؤ ّلف القول يف ذلك.
 -4نفسه ،ص .228
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املخالفين ،كمفهوم الحوار والجدال بالتي هي أحسن ،ومفهوم
الحقيقة التي ينبغي أن تكون هي املطلوبة من الحوار ،وليس الغلبة
واالنتصار ،ومفهوم البرهان الذي ينبغي أن يستصحبه ّ
كل صاحب
دعوى فيما يؤمن به ،وهو ما يخالف خطاب الجاهلين الذين طاملا
اكتفوا بعرض الدعاوى ّ
عرية عن البراهين وغير قاصدة الستجالء
الحقيقة.1
وفي ثنائية التداخل والتكامل التي تضمنت العموم والخصوص في
مفهوم السالم ،2يبدو عموم املعنى في تنزيل السلم على أرض الواقع،
إذ ال تقتصر ممارسته في ّ
تصور الشارع مع املوافق فحسب ،بل مع
املخالف أيضا ،وهو املعنى الذي ّ
أقر استعماله؛ ألنه كان موجودا قبل
الوحي ،كما يبدو خصوص املعنى في بعض الدالالت التي استفتحها
الوحي مما لم يكن متداوال من ذي قبل ،كتسمية الباري باسم السالم،
ووصف الجنة بأنها دار السالم.
إن السالم إذا ُأطلق انصرف الذهن على ّ
الت ّو إلى املساملة وعدم
التنازع بين األطراف ،وهذا ّأول املعاني تبادرا إلى األذهان رغم وجود
ّ
دالالت أخرى كما ّ
تقدم ،فاالستعمال التداولي للفظ السالم مؤكد
ملعنى املساملة والسالمة من اآلفات ،وهو ما ّ
ترسخه هاتان الثنائيتان
املتقابلتان :االئتالف واالختالف ،والعموم والخصوص.
نصت على اإلتيان بالربهان يف الحوار والجدال ،ون ّبهت إلى
 - 1كثيرة هي اآليات التي ّ
الحقيقة كقيمة مطلوبة منهما ،وقد كان ذلك يف سياق الحديث مع المخالف يف العقائد.
 -2انظر :مفهوم السالم ،ص ص .174 - 173
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عود على بدء
ّ
تقدم ُ
قبل أن مجمل دالالت السالم ثمانية ،بعضها كان مطروقا
لدى العرب ،وبعضها ظهر مع الوحي ،لكن الذي يالحظ أن تلك
الدالالت في مجملها – وإن حصل بينها نوع من التغاير في الداللة بزيادة
معنى في بعضها – فإن بينها قدرا مشتركا من املعنى يوجد في كل داللة
من تلك الدالالت ،وهذا املعنى هو :السالمة من األذى.
ّ
إن العلة في هذا التأويل هو أن هذه الدالالت  -وإن استفيدت
من مختلف موارد الوحي – إال أن لجذر الكلمة ( س ل م ) تأثيرا في
ذلك ،قال ابن فارس« :السين والالم وامليم ،معظم بابه من الصحة
والعافية» ،1فقد ُوجد هذا املعنى في ّ
كل من داللة :األمان ،واملتاركة
ٍ
واالعتزال ،والسالمةّ ،
والصفح ،والخير وإن انفردت كل داللة بمعنى ال
يوجد في األخرى ،فبينها على الجملة عموم وخصوص.
وإن الناظر في موارد السالم في القرآن الكريم ،يجد أن ّ
السلم
استعمل باملعاني املذكورة في سياق التدافع مع املخالف ،من ذلك
َ َ ُ ْ َّ ۡ َ ۡ َ
َ لَّ ۡ لَىَ هَّ َّ
ٱج َن ۡح ل َها َوت َوك ع ٱللِۚ إِن ُهۥ
قوله تعالىِ﴿ :إَون جنحوا ل ِلسل ِم ف
ِيم ﴾ (األنفال ،)61:وهو ما يعني أن اإلسالم ّ
ُه َو َّ
ٱلس ِم ُ
يع ۡٱل َعل ُ
يمد يده
للسالم قبل غيره ،فضال عن أنه أمر ببرور أهل الكتاب واإلقساط
ّ
يؤلبوا على املسلمين ّ
إليهم إذا لم
عدوا.2
 - 1مقاييس اللغة ،ابن فارس ،تحقيق عبد السالم هارون ،دار الفكر ،1979 ،ج،
 ،3ص .90
ِ
ِ
ِ
ِ
اهَّلل َع ِن ا َّلذي َن َل ْم ُي َقات ُلوك ُْم في الدِّ ِ
ين َو َل ْم ُي ْخ ِر ُجوك ُْم م ْن
 - 2وذلك قوله تعالى﴿ :لاَ َين َْهاك ُُم ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِد َي ِ
ب ا ْل ُم ْقسطي َن﴾ (الممتحنة.)6 :
ارك ُْم َأ ْن َت َب ُّر ُ
اهَّلل ُيح ُّ
وه ْم َو ُت ْقس ُطوا إِ َل ْي ِه ْم إِ َّن َ
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ّ
وقد أشار املؤلف في ثنايا الكتاب إلى مركزية السلم بأسلوب تطبعه
نظرة مقاصدية؛ لهذا ارتأينا أن نفرد لها عنوانا خاصا تجلية ملكانتها،
وهو:
دالالت السالم ومقاصد الشارع
إن هذه الدالالت التي ّ
تضمنها مصطلح السالم تدعو القارئ للوحي
أن يقف وقفة نظر ّ
وتأمل ،وما يمكن استجالؤه منها هو أنها في غاية
التناسب مع مقاصد الشارع ،كيف ذلك؟
ّ
لقد ّ
عرف الشاطبي الضروريات الخمس بأنها« :ما ال بد منها في قيام
الدين ّ
مصالح ّ
والدنيا ،بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الخلق على
استقامة ،بل على فساد وتهارج وفوت حياة ،وفي األخرى فوت النجاة
والنعيم ،والرجوع بالخسران املبين».1
إذا كان األمر كذلك ،فإن هذه املقاصد التي ال بد للخلق منها في قيام
مصالح الدا ين ال يمكن أن ّ
تتحقق إال ّ
بمعية السالم الذي سيكون
ر
بمثابة البيئة التي تحتضن هذه املقاصد الضرورية ،وإال كيف يمكن
أن تستقيم حياة الناس من غير سالم ،فال شعائر ّ
دينية ستقام ،وال
ّ
فتتعبد بالتكليف ،وال أمان على اقتصاد به
نفوس ستسعد باألمان
ّ
السلم هو محضن هذه األمور كلها من غير خالف،
قوام الحياة؛ ألن ِ
الدين ّ
محضن ّ
والدنيا ،وعلى هذا شواهد من القرآن وواقع الحال.2
 -1الموافقات يف أصول الشريعة ،أبو إسحاق الشاطبي ،تعليق محمد الخضر حسين
التونسي ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،ج ،1 ،ص .4
 - 2أكّد القرآن على نعمة األمن ،وهي مما يندرج تحت مفهوم السالم ،وذلك يف قوله
تعالى امتنانا على قريشَ ﴿ :ف ْليعبدُ وا رب َه َذا ا ْلبي ِ
ت ا َّل ِذي َأ ْط َع َم ُه ْم مِ ْن ُجو ٍع َوآ َمن َُه ْم
َُْ
َْ
َ َّ
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ولقد كانت ّ
قضية السلم مركزية في التشريع اإلسالمي ،ليس فيما
ّ
يتعلق بالتشريعات املدنية التي تتعلق بالتكاليف املطلوبة فحسب،
والتي ال يمكن القيام بوظائفها من غير وجود سالم ينعم به املجتمع،
ّ
املكي أيضاّ ،
يدل على ذلك ما ذكره القرآن في
بل نجدها في التشريع
سياق االمتنان على قريش بنعمة األمن الغذائي واألمن املدني ،ذلك ما
ذَّ ٓ َ
َ ۡ َ ۡ ُ ُ ْ َ َّ َ َ بۡ
ۡ
َ
ِي أ ۡط َع َم ُهم
ت  ٣ٱل
ي
ٱل
عناه القرآن بقوله﴿ :فليعبدوا رب هٰذا
ِ
ََُ ّ ۡ َ
ّ ُ
ف﴾ (قريش ،)3-4 :بل جعل هذه النعمة
مِن جوعٖ َو َءامنهم مِن خ ۡو ِۢ
موجبة لعبادة تعالى.
لقد كانت الدراسة بحثا علميا أكاديميا ذا أهمية قصوى في دراسات
ّ
املفاهيم القرآنية ،بذل فيها صاحبها جهدا ّبينا ،جلى من خاللها مفهوم
السالم في القرآن والحديث ،واقفا مع الدالالت والسياقاتّ ،
مميزا بين
داللة كل سياق على حدة ،مستخلصا من جميعها املعاني الجديدة التي
أضافها الشرع لالستعمال اللغوي املتداول عند العرب قبل ،وهو ما
ّ
يبين استقالل الوحي بمعان زائدة من شأنها الشمول واالستيعاب لكل
ّ
يستجد من قضايا في دنيا الناس.
ما

ٍ
ِ
﴿و َم ْن َد َخ َل ُه ك َ
َان آمِنًا﴾ (آل
م ْن َخ ْوف﴾ (قريش .)3-4 :ويف ذكره للبيت الحرام قالَ :
عمران.)97:
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مفاهيم
مفاتيح

مفهوم الحلف
يعتبر مفهوم الحلف من املفاهيم ذات العالقة الجدلية التي تتراوح
بين طرفين متفقين أو مختلفين ،وهو أمر قديم بحيث ّ
تم تداوله قبل
اإلسالم وبعده ،وفي سياقات مختلفة ،وهو ما سينجلي من خالل هذه
الورقة.
يستحسن في هذا املقام التعريج على املعنى اللغوي أوال ،وذلك نظرا
للعالقة بين معناه في اللغة ،وممارسته في الواقع.
ذكر ابن فارس أن الحاء والالم والفاء (ح ل ف) أصل واحد في معنى
املالزمة ،يقال :حالف فالن فالنا ،بمعنى الزمه ،1وهذا املعنى هو الذي
روعي في اليمين عند الفقهاء؛ ألن الحالف يالزم يمينه .وقد اعتبره
2
صاحب مختار الصحاح بمعنى ْ
العهد ،فيقال :حالفه ،إذا عاهده.
أما معناه في املنظومة اإلسالمية ،فإننا سنتناوله من خالل ما ورد
بشأنه في الحديث والسيرة النبوية.
الحلف في الحديث والسيرة النبوية
ِ
ّ
الحلف من السنة جملة من األحاديث ،لكنها ترجع في
ورد في شأن ِ
مجملها إلى هذه األربعة:
ّ
األول :قوله صلى هللا عليه وسلم« :ال ِحلف في اإلسالم».3
الثاني :قوله عليه الصالة والسالم« :ال حلف في اإلسالمّ ،
وأيما
ِ
 - 1مقاييس اللغة ،مادة ح ل ف.
 - 2مختار الصحاح ،مادة :ح ل ف.
 - 3صحيح البخاري ،باب اإلخاء والحلف.
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حلف كان في الجاهلية لم يزده اإلسالم إال ّ
شدة».1
ِ
الثالث :عن أنس بن مالك أن رسول هللا عليه الصالة والسالم
حالف بين قريش واألنصار.2
الرابع :قوله عليه الصالة والسالم في ِحلف الفضول« :لقد شهدت
ُ َ َّ
مر النعم ،ولو
في دار عبد هللا بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به ح
ُ
أدعى به في اإلسالم ألجبت».3
ولهذا الحديث األخير اعتناء من ِقبل أهل السير ،فقد رواه معظم
من كتب في السيرة النبوية ،نظرا ألهمية الحدث قبل بعثة الرسول
ّ
صلى هللا عليه وسلم .وقد خرجه بعض أهل الحديث كالبيهقي في السنن
الكبرى ،4وفي معرفة السنن واآلثار.5
يصرح بنفي ّ
فالحديث األول (ال ِحلف في اإلسالم) ّ
أي حلف في
اإلسالم ،وهو ٌ
نفي للجنس ،فيعم.
والثاني (ال حلف في اإلسالمّ ،
وأيما ِحلف كان في الجاهلية لم يزده
ِ
ّ
اإلسالم إال ّ
شدة) ،يؤكد هذا املعنى ويزيد عليه ب�شيء آخر.
والثالث (حالف بين قريش واألنصار) ،فعل نبو ّي يثبت محالفة
أقامها الرسول عليه السالم بين قريش واألنصار.
 - 1صحيح مسلم ،باب مؤاخاة النبي صلى اهلل عليه وسلم .سنن أبي داوود ،باب يف
الحلف.
يستحب لإلمام أن يحالف بين أصحابه.
 - 2صحيح ابن حبان ،باب ذكر ما
ّ
 - 3سيرة ابن هشام.134 /1 ،
 -4باب إعطاء الفيء على الديوان ومن يقع به.
 -5باب إعطاء الفيء على الديوان.
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والرابع (لقد شهدت في دار عبد هللا بن جدعان حلفا ما أحب أن
ُ َ َّ
النعمّ ،)...
يمجد ِحلفا كان قد حضره الرسول صلى هللا عليه
لي به حمر
وسلم قبل البعثة ّ
ويقره في عهد اإلسالم.
وهذه نصوص تحتاج إلى وضعها في سياقاتها ،وإلى تركيب بعضها
ّ
ّ
املنفي وجوده في اإلسالم ،عن
الحلف
على البعض اآلخر حتى يتميز ِ
الحلف الذي لم يزده اإلسالم إال ّ
شدة.
ِ
سياق األحاديث
أورد البخاري الحديث ّ
األول في بابين:
َ ذَّ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ٰ ُ ُ ۡ َ ُ ُ
وهمۡ
فَات
أولهما :باب قول هللا تعالى﴿ :وٱلِين عقدت أيمنكم ٔ
نَ ِص َ
يب ُه ۡ ۚم﴾ (النساء ،)33 :ثم أورد بعدها قول أنس بن مالك« :قدم
علينا ابن عوف فآخى النبي عليه السالم بينه وبين سعد بن الربيع،
َ
وفيه :فقيل له :أبلغك أن النبي عليه السالم ،قال :ال حلف في اإلسالم؟
قال :قد حالف النبي صلى هللا عليه وسلم بين قريش واألنصار في
داري».1
والحلف.
وثانيهما :أورده في باب اإلخاء ِ
وقد ّ
قدم البخاري للباب األول بتفسير ابن عباس للفظ املوالي
ۡ
َ لُ ّ
ِك َج َعل َنا َم َو ٰ يِ َل﴾ (النساء )33 :حيث حملها
في قوله تعالى﴿:ول ٖ
َ
ذَّ
َ
َ َ ََ ۡ
ُ ُ
ُ
على الورثة ،ولقوله تعالى﴿ :وٱل
فَاتوه ۡم
ِين عق َدت أيۡ َم ٰ ُنك ۡم ٔ
نَ ِص َ
يب ُه ۡ ۚم﴾ (النساء ،)33 :حيث قال« :كان املهاجرون ملا قدموا املدينة
وه ْم ن َِصي َب ُه ْم ﴾.
 -1صحيح البخاري ،باب قول اهلل تعالىَ ﴿ :وا َّل ِذي َن َع َقدَ ْت َأ ْي َما ُن ُك ْم َفآ ُت ُ
(النساء.)33 :
مجلة السلم  -العدد الثاني

407

يرث املهاجر األنصاري دون ذوي رحمه ،لألخوة التي آخى النبي صلى هللا
ۡ
َ لُ ّ
ِك َج َعل َنا َم َو ٰ يِ َل﴾ (النساء)33 :
عليه وسلم بينهم ،فلماذَّ نزلت﴿ :ول ٖ
َ
َ
َ
َ َ ََ ۡ
ُ
ُ
ُ
فَاتوه ۡم ن ِص َ
نسخت» ،ثم قال﴿ :وٱل
ِين عق َدت أيۡ َم ٰ ُنك ۡم ٔ
يب ُه ۡ ۚم﴾،
إال النصر والرفادة والنصيحة ،وقد ذهب امليراث ،ويو�صى له» ،1ثم
أورد من بعده حديث أنس بن مالك ر�ضي هللا عنه قال« :قدم علينا
عبد الرحمن بن عوف فآخى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بينه وبين
سعد بن الربيع ،فقيل له :أبلغك أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال:
«ال حلف في اإلسالم»؟ فقال :قد حالف النبي صلى هللا عليه وسلم بين
قريش واألنصار في داري».2
ّ
الجاهلية أن ينصر بعضهم بعضا
الحلف في
لقد كان من مقت�ضى ِ
في كل ما يفعلونه ،فهدم اإلسالم كل هذا ،3كما كان سببا في أن يرث
بعضهم بعضا ،وهو أمر أبطله اإلسالم بأن ر ّد املواريث إلى سبب القرابة
َ ُ ْ ُ ْ أۡ َ ۡ َ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ۡ ىَ
هَّ
َ
ۡ
َ
ٰ
ٰ
بقوله تعالى﴿ :وأولوا ٱلرح ِ
ب ٱللِ﴾
ام بعضهم أول بِبع ٖض يِف كِت ِ
(األحزاب4)6 :؛ ملا في ذلك من ضياع َمن هم أولى باإلرث من غيرهم.
سياق الحديث األول إذن مرتبط باإلرث الذي كان يترتب على
ّ
ّ
الحلف ،ولهذا �ل�ما ذكر أنس بن مالك مؤاخاة النبي عليه السالم
مجرد ِ
بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع ،بادره القائل بقوله:
ََ َ
«أبلغك أن رسول هللا عليه السالم قال :ال ِحلف في اإلسالم؟ وهو
 - 1نفسه.
 - 2نفسه.
 - 3كشف المشكل من حديث الصحيحين.263 /3 ،
 - 4إكمال المعلم.567 /7 ،
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ّ
الحلف ،حيث كانوا يتوارثون
استفهام يشير إلى حدوث تغير في آثار ِ
الحلف ،وأنه صار من قبيل املنسوخ الذي ليس عليه
فيما بينهم بسبب ِ
العمل ،1إذ يحتمل أن ال يصل الناسخ إلى أنس بن مالك ،فأعلمه بأن
الحلف لم ُ
يعد من أسباب اإلرث كما كان من ذي ُ
قبل.
ِ
ّ
وأما الحديث الثاني( :ال ِحلف في اإلسالم ،وأيما ِحلف كان في
ّ
الجاهلية لم يزده اإلسالم إال ّ
شدة) ،فإنه يؤكد ذلك النفي الذي أبطل
حلف الجاهلية املذكور ،لكنه زاد شيئا آخر ،وهو قولهّ :
«وأي حلف كان
في الجاهلية لم يزده اإلسالم إال ّ
شدة» ،2وقد حملها الفقهاء على معنى
التناصر والتعاون على ّ
الحق ،3بمعنى أن ّ
أي ِحلف انعقد في الجاهلية
بحيث كان القصد منه التعاون على نصرة الفضيلة ،والتظاهر على
الباطل ،فإن اإلسالم لن يزيد هذا الحلف إال ّ
شدة ّ
وقوة وتزكية.
ِ
فمساق الحديث األول والثاني واحد ،وذلك التفاقهما في طرف
منه ،لكن انفردت رواية مسلم بهذه الزيادة ،وهي زيادة أفادت تقييدا
للنفي املطلق في الحديث األول الذي ينفي كل حلف في اإلسالم ،لكن
ما كان من أحالف الجاهلية بقصد نصرة الحق وإعانة املظلوم ،فإن
ّ
اإلسالم ّ
ويشد بيديه عليه.
يقويه
وأما الحديث الثالث( :حالف بين قريش واألنصار) ،فمحمول
على املؤاخاة التي تقت�ضي التآزر والتناصرّ ،
يدل على هذا املعنى ما يأتي:
 - 1شرح ابن بطال على صحيح البخاري.425 /6 ،
 - 2صحيح مسلم ،باب مؤاخاة النبي ﷺ .سنن أبي داوود ،باب يف الحلف.
 - 3إكمال المعلم.567 /7 ،
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والحلف» ،وهو ما
 - 1تكرير البخاري للحديث نفسه في «باب اإلخاء ِ
ّ
الحلف املذكور في الحديث.
يفسر معنى ِ
 - 2رواية أخرى عن أنس أنه قال“ :آخى رسول هللا بين عبد الرحمن بن
عوف وبين سعد بن الربيع” ،وهي رواية البخاري ومسلم.
وأما الحديث الرابع( ،حديث حلف الفضول) ،فقد كان في
سياق الكالم عن ِحلف انعقد في الجاهلية ،وهو ِحلف الفضول الذي
حضره الرسول عليه السالم في دار عبد هللا بن ُجدعان ،وقد انعقد
بين القبائل بما فيها قبيلة قريش ،بغرض املناصرة على دفع الظلم،
ّ
ونصرة املظلوم ،وإعانته على استرداد حقه ،ولهذا أشاد به عليه
الصالة والسالمّ ،
وعبر عن رضاه به ،وأنه لو ُدعي إلى ِحلف مثله في
اإلسالم ألجاب الدعوة.
إن اإلشادة التي أشاد الرسول ﷺ ِبحلف الفضول تقت�ضي الوقوف
مع مضمونه ،فقد ّ
عبر عليه الصالة والسالم عنه بأسلوب اإلغراء حيث
قال« :لقد شهدت في دار عبد هللا بن جدعان حلفا ما ّ
أحب أن لي به
ُ َ َّ
مرالنعم» ،وظاهر الكالم أن هذا الحلف ال يوازيه عند الرسول صلى
ح
هللا عليه وسلم ُ
خير أموال العرب آنذاك ،وهو ُحمر النعم.
وال مندوحة من وضع ِحلف الفضول في سياقه التاريخي بشكل عام
حتى ّ
يتسنى لنا فهم الحدث بأبعاده الشمولية.
لقد كانت الجزيرة العربية قبل اإلسالم تعيش وضعا إنسانيا
مأساويا ،نظرا لجملة من االعتبارات السائدة آنذاك ،فقد سادت
العنصرية بشكل واسع ،واستفحل الظلم بشتى ُ
ص َوره ،وحصل
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استقواء بين األقوياء فيما بينهم ،مما جعل الضعفاء يعيشون على
هامش املجتمع ،وال أمان للغريب عن القبيلة إال ِبخفارة يضمنها له
أحد أفراد القبيلة.
وحيث إنه ال يخلو زمان من بعض الحكماء والعقالء ،فقد اجتمع
حكماء القبائل بما فيها قبيلة قريش ،واتفقوا على أن يتحالفوا فيما
ّ
بينهم؛ ألن مظاهر الظلم التي تفشت لم تكن تروق ذوي العقول ،وذلك
يسترد ّ
ّ
حقه ،وردع الظالم
بغرض نصرة املظلوم ،والوقوف بجانبه حتى
حتى ينتهي عن ّ
غيه.
ّ
فهو ِحلف إذن يتسم بسمات ال بد من اإلشارة إليها:
أ  -أنه ِحلف انعقد قبل اإلسالم ،وهو ما يعني أن الظلم مرفوض
بالفطرة قبل الدين.
ب  -أنه ِحلف حضره ّ
محمد بن عبد هللا ولم يكن آنذاك قد أوحي
إليه ،وهو وإن لم يوح إليه آنذاك ،إال أنه لم يكن يدين بدين قريش
الحنيفية اإلبر ّ
ّ
اهيمية ،وأقبلت على عبادة
التي كانت قد انحرفت عن
األصنام ،وهو ما يعني أن التناصر على ّ
الحق ال يشترط فيه االتفاق في
الدين؛ ألن امليل إلى ّ
الحق والعدل أمور مركوزة في فطرة اإلنسان.
ج  -أنه ِحلف ال يتعارض مع مقتضيات اإلسالم ،إذ بعد بعثة الرسول
الحلف ،وأنه لو ُدعي إلى
صلى هللا عليه وسلم والوحي إليه أشاد بهذا ِ
مثله في اإلسالم ألجاب.
إمكانية انعقاد حلف مع غيراملسلم
إن املوقف الذي أبان عنه الرسول صلى هللا عليه وسلم بخصوص
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ُ
حلف الفضول ،والذي ّ
دعيت إلى مثله ألجبت»،
عبر عنه بقوله« :لو
ّ
الحلف بغض النظر عن
يبين أن املدح هنا انصرف إلى مضمون ِ
املتحالف من هوّ ،
ُ
ّ
املبني للمجهول:
التعبير بالفعل
يدل على هذا
ُد ُ
عيت» ،ومن أغراضه البالغية أحيانا عدم االهتمام بالفاعل ،فيكون
القصد منصرفا إلى مضمون الدعوة ال إلى الداعي من هو.
الحلف هو نصرة املظلوم ،ومنع الظالم من
إذا كان الغرض من ِ
التمادي في ظلمه ،فهو ِحلف جائز مع ّ
أي كان؛ ألن املستفيد في هذه
ّ
بغض النظر عن ديانته ومذهبه وانتماءاته التي
الحال هو اإلنسان،
ترجع اعتبارات أخرى ،وليس في هذا ما يتعارض مع الشريعة التي أنزلت
من أجل اإلنسان.
إن التكريم الذي حبا هللا تعالى به اإلنسان إنما هو تكريم باعتبار
آدميته وإنسانيته ،أي من حيث هو إنسان ،وال مدخل هنا العتبار
َ َ َ ۡ َ َّ ۡ َ َ ٓ َ َ َ َ مَ َ ۡ
ّ
حل َنٰ ُه ۡم
الدين ،فقد قال القرآن الكريم﴿ :ولقد كرمنا ب يِن ءادم و
َ َ َّ ۡ َ ُ ۡ لَىَ ٰ َ
ٱلط ّي َ
ب َو بۡٱلَ ۡحر َو َر َز ۡق َنٰ ُهم ّم َِن َّ
ف ٱل ۡ رَ ّ
ٰ
ٰ
ري ّم َِّم ۡن
ث
ك
ع
م
ه
ن
ل
ض
ف
و
ت
ب
ِ
ِ
يِ
ِ
ِ
ِ
ٖ
َ ََۡ َۡ
خلقنا تف ِضيل﴾ (اإلسراء ،)70 :وظاهر اآلية مطلق في بني آدم.
للحلف هو« :املعاقدة واملعاهدة
الحاصل إذن أن املعنى األصلي ِ
على املعاضدة» ،1لكنه على أقسام:
األول :حلف على أن ينصر الناس بعضهم بعضا في كل ما
يفعلونه ،كالحلف على القتال والغارات ،كما كان من آثاره التوارث بين
املتحالفين ،وقد هدم اإلسالم هذا وذاك بقوله« :ال ِحلف في اإلسالم»،
 -1كشف المشكل من حديث الصحيحين.48 /4 ،
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وذلك مثل ما كان في الصحيفة الجائرة التي اتفقت عليها قريش من
أجل حصار بني هاشم.
الثانيِ :حلف بمعنى املؤاخاة واملؤازرة ،وهو الذي ُيفهم من فعله
عليه السالم بين قريش واألنصار كما روى أنس بن مالك ،فقد آخى
بينهم ألجل أن يتعاونوا على نصرة الحق ،وأن يؤازر بعضهم بعضا،
ويالزموا ذلك فيما بينهم ،وهذا من مقتضيات األخوة بين الناس.
الثالثِ :حلف بمعنى التناصر والتعاون على الحق وردع الظلم،
وهذا الذي لم يزده اإلسالم إال ّ
شدة ،وعليه ُيحمل ِحلف الفضول
الذي شهده الرسول قبل البعثةّ ،
وأقره بعد اإلسالم.
الحلف بحسب اآلثار الواردة في السنة والسيرة النبوية،
هذا معنى ِ
وهو معنى يبدو أن هناك تقاربا بينه وبين مفهوم ْ
العهد ،وهو تقارب
يصل إلى ّ
حد التداخل أحيانا ،وإن كان بينهما تمايز من بعض الوجوه،
وهو ما يلحظه القارئ في مفهوم ْ
العهد.
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مفهوم العهد
يطلق لفظ «العهد» في اللغة على معان كثيرة ،ترجع في مجملها إلى
معنيين رئيسين :الوصية ،وامليثاق.
* املعنى األول« :الوصية» ،يقال :عهد إليه ،إذا أوصاه.1
ومن مستلزمات الوصية ضرورة الحفاظ عليها وتنفيذها على وجهها
الذي أراده املو�صي من املو�صى إليه .فشريعة هللا للناس وتعليماته لهم
وصاياه.
والعهد بمعنى الوصية هو املراد في تسمية «الكتاب املقدس» عند
أهل الكتاب ،فنجد النصارى يطلقون مصطلح «العهد القديم (The
 ،)Old Testamentويقصدون به التوراة ،ويطلقون العهد الجديد
( ،(The New Testamentويقصدون به اإلنجيل.
وأصل معنى هذا العهد الوارد وصفا للكتاب املقدس ما أعطاه
هللا تعالى لسيدنا إبراهيم عليه السالم ولذريته من بعده من املؤمنين
املصلحين إلى يوم الدين ،ومضمون العهد ال يقتصر على قطعة من
األرض ،كما قد يفهم البعض من ظاهر التوراة ،2بل يتعداه إلى معنى
اإلعمار واالستخالف؛ ألن وعد هللا تعالى للمؤمنين بالتمكين في األرض
وإرثها مرتبط بإعمارها بالصالح ،وهو عهد هللا تعالى لجميع املؤمنين
 - 1المصباح المنير ،الفيومي ،مادة «عهد» ،)435/ 2( ،ط .المكتبة العلمية.
ِ
 - 2جاء يف التوراة) :سفر التكوين :اإلصحاح السادس ،الفقرة « :)1815فِي ذل َك ا ْل َي ْو ِم
َق َطع الرب مع َأبرام َعهد ًا َقائِالً :لِنَسلِ َك ُأ ْعطِي ِ
هذ ِه األَ ْر َض ،مِ ْن ن َْه ِر مِ ْص َر إِ َلى الن َّْه ِر ا ْل َكبِ ِير،
َ َّ ُّ َ َ ْ َ َ ْ
ْ
ن َْه ِر ا ْل ُف َرات».
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في كل األزمنة ،وال يخص بذلك زمان دون زمان وال جنس دون جنس،
أۡ َ
ذَّ
َّ َّ
ٱلصلَ ٰوةَ
اموا ْ َّ
ۡرض أَقَ ُ
﴿ٱل َ
ِين إِن َّمكنٰ ُه ۡم يِف ٱل ِ
مصداقا لقوله تعالى:
َ َ ْ َّ َ َ َ َ
ۡ
ْ
َ َ َ ۡ ْ َ ۡ ُ َ َ للِهَّ َ ٰ َ ُ
ۡ
َ
َ
ُ
ُ
وف ونهوا ع ِن ٱلمنك ِرۗ و ِ عقِبة
و َءات ُوا ٱلزك ٰوة وأمروا بِٱلمعر ِ
أۡ ُ
ٱل ُمورِ﴾ (الحج.)41:
وهذا املعنى يتأكد مع بني إسرائيل خاصة ،فالعهد إليهم باألرض
مرتبط بالصالح والعبادة ،ولذلك قال هللا تعالى مخبرا عن قول مو�سى
َ َ ُ ىَ ٰ َ
ۡ َ ُ ْ هَّ َ ۡ ُ ٓۖ ْ َّ أۡ َ َ للِهَّ
لقومه﴿ :قال م
وس ل ِق ۡو ِمهِ ٱستعِينوا بِٱللِ وٱص رِبوا إِن ٱلۡرض ِ
َ ۡ َ َ ُ ُۡ
َ ٓ
ُ
َّ
َ
يُورِث َها َمن يَشا ُء م ِۡن ع َِبادِهِۖۦ وٱلعٰقِبة ل ِلمتقِني﴾ (األعراف.)128:
وهذا العهد الذي نتكلم عنه ،والذي من أجله سمي الكتاب
ىَ
املقدس ،هو نفسه الذي ورد ذكره في قوله تعالىِ﴿ :إَوذِ ۡٱب َت ٰٓ
ه َۧم
ل إِبۡ َر ٰ ِ 
َ ٗ َ َ
َ َ ٰ َ َ َ َّ ُ َّ َ َ ّ َ ُ َ
َّ
َ ُّ ُ
َ
اۖ
ِ
ت فأتمهنۖ قال إ ِ يِن جاعِلك ل ِلناس إِمام قال ومِن
ربهۥ بِكل ِم ٖ
َ َ اَ
ُ
َّ
ُ َ
ٱلظٰلِم َ
ني﴾ (البقرة .)124:وهذه الكلمات
ذ ّرِ َّي يِتۖ قال ل َي َنال ع ۡهدِي
ِ
التي ربطت ذمة إبراهيم باهلل تعالى هي التي طلب هللا سبحانه من بني
إسرائيل الوفاء بها إن أرادوا أن يفي هللا تعالى بعهده لهم فيمكن لهم
َ َ ٓ ۡ َ ٰٓ َ ۡ ُ ُ ْ
في األرض ويصطفيهم إليه ،فقال تعالى﴿ :يٰب يِن إِسرءِيل ٱذكروا
َّ َ ۡ َ ۡ ُ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ ُ ْ َ ۡ ٓ ُ
ُ
َّ
ت ٱل يِ ٓ
ن ِۡع َم يِ َ
وف ب ِ َع ۡهدِك ۡم ِإَوي ٰ َي
ت أنعمت عليكم وأوفوا بِعهد
ِي أ ِ
َ َُۡ
ون﴾ (البقرة.)40:
فٱرهب ِ
* واملعنى الثاني للعهد :األمان والذمة ،ومنه قيل للحربي الذي
َ
َ
«املعاهدّ :
الذمي؛ ألنه معاهد
ومعاهد .فـ
يدخل في األمان :ذو عهد،
ومبايع على ما عليه من إعطاء الجزية والكف عنه».1
 - 1العين ،الفراهيدي ،مادة «عهد» ،)102/ 1( ،ط .دار مكتبة الهالل.
مجلة السلم  -العدد الثاني
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وكل ما بين العباد من املواثيق فهو عهد.1
والناظر في املعنيين معا يجد أن كل ميثاق يشتمل على وصية،
فاملواثيق هي التزامات األطراف املوقعين عليها بأن يحفظوا ما تم
التوافق عليه .ولذلك ،فعهد هللا للناس هو ميثاق ووصايا :الوفاء
بالوصايا يف�ضي إلى الوفاء بامليثاق .فكل منهما مرتبط بالوفاء والحفظ.
وبناء على هذا ،فإن من خالف وصايا هللا تعالى يعتبر ضمنا مخالفا
للميثاق .ولذلك وصف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ناقض العهد
بالنفاق ،وال شك أن النفاق خصلة من خصل الخيانة للعهد .قال
عليه السالم« :أربع من كن فيه فهو منافق خالص ،ومن كانت فيه
خلة منهن كان فيه خلة من نفاق ،حتى يدعها :إذا حدث كذب ،وإذا
وعد أخلف ،وإذا عاهد غدر ،وإذا خاصم فجر».2
وخيانة العهود مخالفة ومعصية كبيرة ،سواء أكان العهد متعلقا
باملسلمين أم باملعاهدين من غير املسلمين .وقد قال تعالى في معاهدة
املسلمين للمشركين( ،واملشركون أبعد الناس عن املسلمين من أهل
اَّ ذَّ َ َ ٰ َ ُّ ّ َ ۡ ُ رۡ
َ ُ َّ َ ۡ َ ُ ُ ُ ۡ َ ۡ
يٗا
شك ِني ثم لم ينقصوكم ش ٔ
الكتاب)﴿ :إِل ٱلِين عهدتم مِن ٱلم ِ
َ َ ۡ ُ َ ٰ ُ ْ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ ٗ َ َ ُّ ٓ ْ يَ ۡ ۡ َ ۡ َ ُ ۡ ىَ ٰ ُ َّ ۡ َّ
ولم يظ ِهروا عليكم أحدا فأت ِموا إِل ِهم عهدهم إِل مدت ِ ِه ۚم إِن
ِب ٱل ۡ ُم َّتق َ
ٱلل حُي ُّ
هَّ َ
ني﴾ (التوبة.)4:
ِ
ونهى صلى هللا عليه وسلم عن ظلم املعاهد بقوله« :أال من ظلم
معاهدا ،أو انتقصه ،أو كلفه فوق طاقته ،أو أخذ منه شيئا بغير طيب
 - 1المصباح المنير ،الفيومي ،مادة «عهد» ،)435/ 2( ،ط .المكتبة العلمية.
 - 2سنن أبي داود ،رقم الحديث  ،)74/ 7( ،4688ط .دار الرسالة العالمية.2009 :
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نفس ،فأنا حجيجه يوم القيامة».1
بل ظلم املعاهد أخطر من ظلم املسلم؛ فالظالم واملظلوم إن كانا
مسلمين يطمعان في حلم هللا وعفوه والصلح بينهما يوم القيامة ،فيزيل
هللا ما في صدورهم من غل ،ويجعلهم إخوانا على سرر متقابلين،
ويكون عفو املظلوم عن الظالم من ترغيب هللا تعالى له .2أما إن كان
املظلوم معاهدا أو ذميا فال مطمع في عفو هللا تعالى؛ الختالف املصير
يوم القيامة ،بل ال بد من استيفاء الحقوق حينها.
َ َ
الح ِلف بـ»عهد هللا» يعتبر يمينا ،يترتب
وقد اتفق الفقهاء على أن
على الحلف بها اآلثار التي تترتب على كل يمين من وجوب البر بها ،أو
 - 1سنن أبي داود ،رقم الحديث .)170/ 3( ،3052
 - 2وردت يف اآلثار روايات فيها معنى جواز وقوع العفو يوم القيامة من قبل المظلوم
للظالم ،وهذا استثناء من األصل العام الذي يقضي بأن اهلل تعالى ال يغفر ما كان بين العباد
من حقوق؛ ألن العفو هنا واقع من العبد نفسه تحت حلم اهلل ومشيئته وترغيبه؛ لذلك
صح هذا المعنى .فمن اآلثار الدالة على ذلك ما رواه الحاكم يف مستدركه« :عن أنس بن
مالك رضي اهلل عنه قال :بينا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم جالس إذ رأيناه ضحك حتى
بدت ثناياه ،فقال له عمر :ما أضحكك يا رسول اهلل بأبي أنت وأمي؟ قال :رجالن من أمتي
جثيا بين يدي رب العزة ،فقال أحدهما :يا رب خذ لي مظلمتي من أخي ،فقال اهلل تبارك
وتعالى للطالب :فكيف تصنع بأخيك ولم يبق من حسناته شيء؟ قال :يا رب فليحمل من
أوزاري .قال :وفاضت عينا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بالبكاء ،ثم قال :إن ذاك اليوم
عظيم يحتاج الناس أن يحمل عنهم من أوزارهم .فقال اهلل تعالى للطالب :ارفع بصرك
فانظر يف الجنان ،فرفع رأسه ،فقال :يا رب أرى مدائن من ذهب وقصورا من ذهب مكللة
باللؤلؤ! ألي نبي هذا أو ألي صديق هذا أو ألي شهيد هذا؟ قال :هذا لمن أعطى الثمن،
قال :يا رب ومن يملك ذلك؟ قال :أنت تملكه ،قال :بماذا؟ قال :بعفوك عن أخيك ،قال:
يا رب فإين قد عفوت عنه .قال اهلل عز وجل :فخذ بيد أخيك فأدخله الجنة .فقال رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم عند ذلك :اتقوا اهلل وأصلحوا ذات بينكم ،فإن اهلل تعالى يصلح
بين المسلمين» .قال الحاكم« :هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه» .كتاب العلم،
رقم الحديث  ،)620/ 4( ،8718ط .دار الكتب العلمية.1990 :
مجلة السلم  -العدد الثاني
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الكفارة الواجبة عند الحنث1؛ الستحقاق هللا للعهد الذي أخذه على
آدم وبنيه .2فعهد هللا قد�سي ،والحلف به يمين مغلظة يجب تعظيمها؛
لجالل قدسية صاحب العهد.
والوفاء بالعهد من كليات الشرع التي جاء الدين بالحرص عليها،
بل هو من تعليمات جميع األديان والتشريعات .وقد أمر تعالى بالوفاء
بالعهد ،وحذر من مخالفته .ونصوص الوحي (قرآنا وسنة) حاملة لهذا
املعنى ،وقد مر معنا بعضها.
فمن الكتاب ،قوله تعالى:
َ
أۡ
اَ
ْ
ََُۡ ْ
َ
ُّ
ُ
هَّ
ۡ
َ
ٱللِ إذا َع ٰ َهدت ۡم َول تَنق ُضوا ٱليۡ َم ٰ َن َب ۡعدَ
 ﴿وأوفوا بِعه ِدِ
ۡ
اً
َ
َ
َ
َّ
هَّ
هَّ
ُ
َ
ۡ
ٱلل عل ۡيك ۡم ك ِفيل إن َ
تَ ۡوكِيد َِها َوقَ ۡد َج َعل ُت ُم َ
ٱلل َيعل ُم َما
ۚ ِ
َۡ ُ َ
تف َعلون﴾ (النحل.)91:
َ َ ۡ ُ ْ ۡ َ ۡ َّ ۡ َ ۡ َ اَ َ َ ۡ
سُول﴾ (اإلسراء
 وقوله تعالى﴿ :وأوفوا بِٱلعه ِدۖ إِن ٱلعهد كن م ٔ.)34:
 وقد وصف هللا تعالى :الذين ينقضون العهد بالخسران ،فقالَ َٓ
ۡ
َ
ذَّ َ ُ ُ َ َ
هَّ
ِين يَنقضون ع ۡه َد ٱللِ ِم ۢن َب ۡع ِد مِيثٰقِهِۦ َو َيق َط ُعون َما أ َم َر
تعالى﴿ :ٱل
َ
ُ
أۡ
ۡ
َ
َ
هَّ ُ ٓ َ ُ َ َ ُ ۡ ُ َ
ْ ٰٓ َ ُ ُ َ ٰ ُ َ
ۡرض أولئِك هم ٱلخ رِسون﴾
ٱلل بِهِۦ أن يوصل ويفسِدون يِف ٱل ِ ۚ
(البقرة.)27:
 -1إال أن الشافعية اشرتطوا العتبار هذه الصيغة يمينا أن ينوى الحالف هبا اليمين.
-2حاشية ابن عابدين ،)58/ 3( ،ط .دار الكتب العربية- .حاشية الدسوقي مع الشرح
الكبير للدردير ،)127/ 2( ،ط .عيسى الحلبى- .هناية المحتاج للرملي ،)176/ 8( ،ط.
مصطفى الحلبي- .مطالب أولي النهى للرحيباين ،)374/ 6( ،ط .المكتب اإلسالمي.
المغني البن قدامة ،)8/424،425( ،ط .النور اإلسالمية.418

وأما من السنة والسيرة ،فقد وردت أحاديث كثيرة فيها طلب الوفاء
بالعهد والتحذير من مخالفته ،منها :قوله عليه الصالة والسالم« :ال
إيمان ملن ال أمانة له ،وال دين ملن ال عهد له».1
وقد وردت في سيرة النبي عليه السالم مجموعة من األحداث تبين لنا
حرص النبي األكرم على املعاهدات والصلح .ومن أهم هذه املعاهدات:
«وثيقة املدينة» و»صلح الحديبية».
* وثيقة املدينة:
قد ضرب النبي ﷺ املثل األعلى في الوفاء بالعهد وامليثاق في سنته
العملية ،ومن أوضح األمثلة على ذلك عقده عليه السالم عهدا وميثاقا
بين املهاجرين واألنصار ،وعقده عهدا بين املسلمين وغير املسلمين من
ّ
سكان املدينة ،فوفـى به أيما توفية ،ولم ينقض العهد ،مع أنه كان
الحاكم ،وكانت دولته قوية ،وكان مخالفوه من اليهود أقلية وليس لهم
قوة.
وبالرجوع إلى بنود وثيقة املدينة ،نجدها نظمت العالقات اإلنسانية
بين ثالث جهات:2
أ -بين األنصار من جهة وبين املهاجرين من جهة أخرى.
ب -بين قبائل األوس ومن حالفهم من قبائل اليهود من جهة ،وبين
قبائل الخزرج ومن حالفهم من قبائل اليهود من جهة أخرى.
 -1مسند أحمد ،حديث رقم  ،)33/20( ،12567ط .الرسالة2001 :
 - 2عن قيمة «وثيقة المدينة» وعمقها الحضاريُ ،ينظر ما سطره محمد حميد اهلل يف كتابه
«مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخالفة الراشدة».
مجلة السلم  -العدد الثاني
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ج -بين املسلمين من جهة وبين اليهود من جهة أخرى.
ومما جاء في بنود هذه الوثيقة:
 «هذا كتاب من محمد النبي بين املؤمنين واملسلمين من قريشوأهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم.
 أنهم ّأمة واحدة من دون الناس... وأن املؤمنين املتقين أيديهم على كل من بغى منهم ،أو ابتغىدسيعة 1ظلم ،أو إثما ،أو عدوانا ،أو فسادا بين املؤمنين ،وأن أيديهم
عليه جميعا ،ولو كان ولد أحدهم...
ّ
 وأنه من تبعنا من يهود فإن له النصرواألسوة ،غير مظلومين والمتناصر عليهم...
 ّوأن اليهود ينفقون مع املؤمنين ما داموا محاربين.
ّ
 وأن يهود بني عوف ّأمة مع املؤمنين ،لليهود دينهم وللمسلميندينهم ،مواليهم وأنفسهم ،إال من ظلم وأثم ،فإنه ال يوتغ 2إال نفسه
وأهل بيته.
ّ
ّ
 وأن ليهود بني الن ّجارمثل ما ليهود بني عوف.«3 ...« - 1الدسع» هو الدفع والعطاء ،قال ابن األثير« :والدسع الدفع ،كأنه إذا أعطى دسع :أي
دفع ...ومنه حديث كتابه بين قريش واألنصار «وإن المؤمنين المتقين أيديهم على من بغى
عليهم أو ابتغى دسيعة ظلم» ،أي طلب دفعا على سبيل الظلم» .النهاية يف غريب الحديث
واألثر ،مادة «دسع» ،)117/ 2( ،ط .المكتبة العلمية1979 :م.
« - 2يوتغ» بمعنى يهلك ،قال ابن األثير« :ومنه الحديث «فإنه ال يوتغ إال نفسه»» .النهاية
يف غريب الحديث ،مادة «وتغ».)149/ 5( ،
 -3األموال البن زنجويه ،)466/2( ،ط .مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات
االسالمية1986 :م- .مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخالفة الراشدة ،محمد
حميد اهلل الهندي ،ص  ،59ط .دار النفائس 1407 :هـ.
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ووثيقة املدينة بهذه البنود املتقدمة الراقية تعد أول وثيقة حقوقية
إنسانية ،فيما نعرفهّ ،
وحدت جميع أطياف وطوائف وقبائل الدولة في
كيان سيا�سي واحدّ ،
لكل حقوقه ،ال يبغي أحد على أحد ،وحافظت
ٍ
ألهل األديان املختلفة على دينهم دون إكراه وال جبر.
* صلح الحديبية:
ومن نماذج وفائه عليه الصالة والسالم بالعهد وامليثاق التز ُامه عليه
السالم بما اتفق عليه مع املشركين في صلح الحديبية.1
ٌ
فـ»صلح الحديبة» ٌ
وميثاق عقده النبي عليه السالم بين
عهد
املسلمين وبين املشركين ،وهو وإن كان عهدا بالصلح والدخول في
الهدنة ،فقد كان فتحا مبينا على املسلمين ،وكان مثمرا أكثر مما كانت
الحرب ستنتجه .ولذلك سمى هللا «صلح الحديبية» فتحا في قوله
َّ َ َ ۡ َ َ َ
ك َف ۡت ٗحا ُّمب ٗ
تعالى﴿ :إِنا فتحنا ل
ينا﴾ (الفتح ،)1:بل سميت السورة
ِ
كاملة باسمه.
وهذا يدل على أن اإلسالم يجنح للمواثيق السلمية وللعهود
التصالحية مع املخالفين ،وأنها األصل هو السلم وليس الحرب .وهذا
َ َ ُ ْ َّ ۡ َ ۡ َ َ لَّ ۡ لَىَ هَّ
مصداقا لقوله تعالىِ﴿ :إَون جنحوا ل ِلسل ِم ف
ٱج َن ۡح ل َها َوت َوك ع ٱللِۚ
إنَّ ُهۥ ُه َو َّ
ٱلس ِم ُ
يع ۡٱل َعل ُ
ِيم﴾ (األنفال .)61 :ومصداقا لقوله سبحانه:
ِ
َ َ ُّ َ ذَّ َ َ َ ُ ْ ۡ ُ ُ ْ
ّ ۡ َ َّ ٗ
﴿ ٰٓ
يأيها ٱلِين ءامنوا ٱدخلوا يِف ٱلسِل ِم كٓافة( ﴾،البقرة.)208 :
ُ -1ينظر قصة «صلح الحديبية» بتفاصيلها يف «صحيح البخاري» ،كتاب الشروط :باب
الشروط يف الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط ،رقم الحديث ،2731
( ،)193/ 3ط .دار طوق النجاة1422 :هـ – .وكذا يف كتاب «مجموعة الوثائق السياسية
للعهد النبوي والخالفة الراشدة» لمحمد حميد اهلل الهندي( ،ص.)77
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وقد صرح النبي عليه السالم بأن نفسه تهفو ملثل صلح الحديبية،
وأنه يقبل بكل خطة وميثاق فيه تعظيم لحقوق الناس وحفظ
لحرماتهم .يقول عليه السالم في هذا الشأن« :والذي نف�سي بيده ،ال
يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات هللا إال أعطيتهم إياها» .وهذا
الكالم منه عليه السالم شبيه بقوله في «حلف الفضول» الذي كان من
أجل نصرة املظلوم وإحالل األمن والسلم بين الناس« :لقد شهدت في
دار عبد هللا بن جدعان حلفا لو دعيت به في اإلسالم ألجبت».1
وقد ظهرت نتائج هذا السالم الذي أنتج صلح الحديبية ،فقد أسلم
الكثير من املشركين بتأثير هذا السالم وفضله .فـ«السالم فيه مصلحة
في الدنيا واآلخرة».2
وعلى نهج عهد النبوة املبارك سار خلفاء النبي ر�ضي هللا عنهم بعده
في عهدهم الراشد ،فكانت مواثيق وعهود تنظم العالقات بين املسلمين
وغيرهم ،وأشهر هذه العهود واملواثيق وثيقة عمر بن الخطاب في
املعاهدين ،فقد جاءت تبين حدود األمان لهم وما يجب على املسلمين
فعله من أجلهم حتى ال يؤذوا.
وبالرجوع لبنود هذه الوثيقة نجد أن عمر تشدد في حماية
املعاهدين ،وجعل إعطاء األمان لهم ،ولو كان من األفراد ،كأنه من
الدولة فيلزم الجميع ،وأن كل مخالف أعطي األمان من فرد من أفراد
 -1الروض األنف للسهيلي ،)46/ 2( ،ط .دار إحياء الرتاث العربي2000 :م.
 -2ينظر مداخلة الشيخ عبد اهلل بن بيه يف ندوة «السلم المدين يف السنة النبوية مقوماته
وأبعاده الحضارية» ،المنعقدة بكلية الدراسات اإلسالمية والعربية يف دبي .2017
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ْ
ۡ َ َ ٞ
األمة وجب تأمينه وإيصاله ِل َـمأمنه ،1عمال بقول هللا تعالىِ﴿ :إَون أحد
ّ َ ۡ ُ رۡ
َ ۡ َ َ َ َ َ َ ۡ ُ َ ىَّ ٰ َ ۡ َ َ َ َ ٰ َ هَّ
ٱللِ ُث َّم َأبۡل ِۡغهُ
جره حت يسمع كلم
شك ِني ٱستجارك فأ ِ
م ِۡن ٱلم ِ
َمأ َم َن ُهۥ﴾ (التوبة ،)6:وتسننا بفعل النبي صلى هللا عليه وآله وسلم،

فعن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب
تقول :ذهبت إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عام الفتح فوجدته
يغتسل ،وفاطمة ابنته تستره بثوب ،قالت :فسلمت عليه ،فقال« :من
هذه؟» فقلت :أم هانئ بنت أبي طالب ،فقال :مرحبا بأم هانئ .فلما
فرغ من غسله ،قام فصلى ثماني ركعات ،ملتحفا في ثوب واحد ،ثم
انصرف .فقلت :يا رسول هللا زعم ابن أمي ٌّ
علي أنه قا ِت ٌل رجال أجرته،
فالن بن هبيرة ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« :قد أجرنا من
أجرت يا أم هانئ».2
فالعهد إذن كما يكون بين املسلمين أنفسهم ،يكون بين املسلمين
واملخالفين ،والهدف منه حماية الحقوق واحترام الخصوصيات
والسعي للسالم واألمن من أجل العيش في جو من التعارف والتثاقف
والتآلف...
وأيما عهد أبرم ،أو وعد قطع ،فالوفاء به واجب للمعاهد ،وال يجوز
نقضه إال بشرطه .ومن هنا نعلم أن املواثيق الدولية التي تربط الدول
فيما بينها اليوم ،بواسطة االتفاقيات الثنائية أو اإلقليمية أو األممية...

ُ -1ينظر كتاب :مفهوم السالم يف اإلسالم وأصول القانون الدولي اإلسالمي إلدريس
الفاسي الفهري( ،ص  ،)289ط .مكتبة عبد اهلل بن علي الشيخ مبارك2016 :م.
 - 2موطأ مالك ،كتاب قصر الصالة يف السفر :باب صالة الضحى ،)152/ 1( ،ط .دار
إحياء الرتاث العربي1985 :م.
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كلها من العهود التي وجب حفظها واحترامها ،وتكون واجبة الحفظ
بمجرد التوقيع عليها ،وال يجوز مخالفتها إال بشرطها؛ ألن مصالحها
راجحة ،والدخول فيها دخول في السلم الذي أمرنا به في قوله
َ َ ُّ َ ذَّ َ َ َ ْ ۡ ُ ُ ْ
ّ ۡ َ َّ ٗ
تعالىٰٓ ﴿:
ام ُنوا ٱدخلوا يِف
يأيها ٱلِين ء
ٱلسِل ِم كٓافة﴾ (البقرة:
.)208
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أهداف املجلة
 استنباط فقه السلم وقواعده ومقاصده. التأصيل الشرعي لفكرة السلم في التراث الفقهي خاصة وفي التراثاإلسالمي.
 إبراز مسؤولية العلماء ودورهم في إرساء السلم وتعزيزه فياملجتمعات املسلمة.
 اإلسهام في تطوير «فقه السلم» وموجبات إقامة «الصلح» التيّ
تناولها وتداولها النظار املسلمون.
 إبراز وتوسيع البعد املقاصدي لفكرة السلم. تمحيص فكرة السلم والصراع والحرب وغيرها من املفاهيمكما تداولها املفكرون والحكماء في التراث اإلنساني في ضوء الرؤية
اإلسالمية.
 مراجعة املفاهيم املغلوطة وبث أخالقيات السلم وأدبياتهوسلوكياته املطلوبة في الفرد واملجتمع.
 ترشيد األمة بتنوير الفكر القائم على توضيح املفاهيم وتجديدالنظر فيها ورفع االلتباس بترسيخ مفاهيم السلم واملصالحة بدال من
االحتراب واملغالبة.
 نشر النصوص والرسائل واملخطوطات املتصلة بفكرة السلم منالتراث اإلسالمي.
 نشر نصوص تحسيسية من التراث اإلنساني.مجلة السلم  -العدد الثاني
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 قراءات في أطروحات (تحليلية أو نقدية) من الفكر الغربي املعاصرومناقشتها واالستمداد من حكمتها.
 نشر أعمال حول «فقه السلم»؛ ندوات أو حلقات النقاش التيتقيمها املجلة.
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شروط النشرفي املجلة:
تفتح املجلة صفحاتها في وجه املختصين من علماء ومفكرين
وباحثين في فكر السلم تأصيال وتطويرا ،وإمدادا واستمدادا بقصد
اإلسهام في ترسيخ قيم السلم وتعزيزه في املجتمعات املسلمة.
 الجدة واألصالة في تناول املوضوع مع ْثبت املصادر واملراجع وفقاملتعارف عليه أكاديميا.
 أال يكون البحث منشورا أو مقدما ألية جهة قبل ترشيحه للمجلة. أال يكون البحث مأخوذا من كتاب منشور أو قيد النشر.أال ينحاز املقال ألية جهة من الجهات ويلتزم الحياد. االستنباط الجيد من فقه السلم وقواعده ومقاصده مع مراعاةطرائق التأصيل ومسالك التجديد.
 أن يقوم التحليل على توضيح املفاهيم وبسطها موضوعيا وعلمياوتحري الضبط واإلحكام.
 يشترط في البحوث النقدية النزاهة الفكرية واألريحية األخالقيةوطلب وجه الحق في خدمة السلم وتعزيزه.
ُ
ً
 إذا كانت املشاركة ترجمة ،فيشترط إرفاقها بالنص األصلي معإذن صاحب حقوق التأليف بالترجمة إذا
توثيقه بعد الحصول على ِ
أمكن.
ُ
 تحرر املقاالت والبحوث بخط  Arabic Typesettingحجم  18فيمجلة السلم  -العدد الثاني
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املتن ،وحجم  14في الهامش.
 تكتب اآليات بالخط العثماني وفق رواية حفص. يرفق البحث بسيرة مركزة عن صاحبه وعن إسهاماته العلمية ،معخالصة دقيقة لبحثه باللغة العربية ،مع ترجمتها إلى اللغة اإلنجليزية،
مع ترشيح املفاهيم الواردة في مقاله.
 إذا تعذر على صاحب املقال ترجمة خالصته ،فإن املجلة تتكفلبترجمة الخالصة إلى اللغة اإلنجليزية.
 تخضع البحوث للتحكيم ،وترسل املجلة لصاحب املقال إشعاراإما بالقبول أو بالرفض في مدة ال تتجاوز  4أشهر.
 قد تطلب اللجنة املحكمة إدخال تعديالت على املقالُ ،ت َرسل إلى
صاحبه على أن ينجزها في مدة أقصاها ثالثون يوما.
 ترتيب املواد في املجلة يخضع ملعايير فنية. يتلقى صاحب املقال مكافأة مالية مع نسخة من العدد الذي صدرفيه مقاله.
 يرسل البحث عبر البريد اإللكتروني ويتلقى صاحبه تأكيد الوصولفور تسلمه.
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